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Sarūkoša Eiropa un mēs …

Population development of European large cities 1991-2008Source: Kabisch & Haase 2011

Tā kļūst par  «normalitāti» Eiropā
Policy Response, Governance and Future Directions, Shrink Smart Research Brief No. 2, March 2012, HelmholtzCentre for Environmental Research – UFZ, Leipzig. 



Pētījuma konteksts
• Iedzīvotāju izmaiņas
• Apdzīvojuma struktūra 
• Uzraudzība plānošanas /politikas kontekstā 



Mērķis
• Testēt sarukšanas konceptu Pierīgas apdzīvojuma gadījumā
• Analizēt iedzīvotāju skaita izmaiņas dažādos mērogos un teritorijās



Pieeja
• Iedzīvotāju skaita dinamika nosacīti 30 km attālā Pierīgā 26 pašvaldībās dažādos mērogos – reģionālā, pašvaldību, pilsētu, ciemu un lauku teritoriju līmenī
• Iedzīvotāju reģistra (IR) dati pēdējos 4 gados  /pusgada dati/ (ciemu līmenī) 
• Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) dati (1990.-2016.g.) - pašvaldību līmenī
• Konsultācijas ar pašvaldību plānotājiem, VARAM ierēdņiem, IR, CSP, adrešu reģistra darbiniekiem
• Pašvaldību ilgtermiņa dokumentu analīze /IAS, TP/
• Izmantota Rīgas plānošanas reģiona statistikas teritoriju ĢIS datu bāze
• Veikta datu kartogrāfiskā analīze, tai skaitā, apbūves teritoriju izmaiņas izaugsmes un sarūkošos ciemos /LĢIA, VZD kadastra kartes/



Apdzīvojums
• Juridiski un funkcionāli neskaidrs jēdziens, kas tiek dažādi izmantots plānošanā 
• Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums: Ciema statusu var piešķirt tādai novada teritorijas daļai, kurā ir vai tiek plānota koncentrēta apbūve, pastāvīgi dzīvo cilvēki un ir izveidota attiecīga infrastruktūra.
• Apdzīvojuma struktūras un publisko teritoriju nodrošinājuma tematiskais plānojums (Babītes novads) : Ciems – apdzīvotās vietas tips, mājvietu grupa, kuru raksturo vēsturiski veidojusies vai no jauna veidota morfoloģiski vienota telpiskā struktūra.



Sarukšana
• Makroprocesi ekonomikā, sociālajā un politiskajā sistēmā, arī suburbanizācijas procesi.
• Iedzīvotāju skaita samazināšanās ilgtermiņā noteiktā teritorijā 
• Nav striktu kritēriju, pieņemts runāt par iedzīvotāju skaita sarukšanu vienas paaudzes laikā 20-30 gadi
• Citi kritēriji: iedzīvotāju blīvums, dzimstība, dzīves ilgums, telpa, kas sasniedzama laikā, sarukšana un saraušanās /contracting/-polarizācija
• Suburbānās telpās raksturīga – pilsētas kodola sarukšana un ārējo piepilsētu izaugsme



Rezultāti
• Rīgas aglomerācijā ir izteikti suburbanizācijas procesi, ko raksturo daudzveidīga apdzīvojuma sistēma ietverot morfoloģiski, funkcionāli un dinamiski atšķirīgas apdzīvojuma formas un aglomeratīvās saites. 
• IR un CSP precīzi neraksturo iedzīvotāju skaitu teritorijās. Datu atšķirības svārstās no 0-15%. 
• CSP<IR<ekspertu vērtējums.



Iedzīvotāju izmaiņu tendence



Reģiona mērogs /CSP/
• Rīga un apkārtne ir ar ilgstošu kopēju iedzīvotāju skaita samazinājuma tendenci. 



Pašvaldību mērogs
• Pašvaldību līmenī mainās gan pēc dinamikas, gan virziena. 
• Izteikta izaugsme – Mārupes, Babītes, Ķekavas, Ādažu, Garkalnes, Ikšķiles novados, 
• Ar stabilizācijas tendenci – Baldones, Siguldas, Sējas novados, 
• Ar raksturīgu sarukšanu – Ogres, Mālpils, Lielvārdes, Ķeguma novadi, Jūrmala.  
• Izaugsmes tendence uz sarukšanu (Olaines, Ropažu, Saulkrastu, Salaspils, Baldones uc. pašvaldībās). 
• Samazinājušies izaugsmes tempi vairākās pašvaldībās, ar raksturīgu pastāvīgu iedzīvotāju skaita pieaugumu.   









Iedzīvotāju izmaiņu tendences 1990.-2016.

• A- Mārupes novads
• B- Stopiņu novads



Iedzīvotāju izmaiņu tendences 1990.-2016.

• A – Carnikavas novads 
• B – Ropažu novads



Iedzīvotāju izmaiņu tendences 1990.-2016.

• A- Siguldas novads 
• B- Ogres novads









Pilsētu – ciemu mērogs
• Piepilsētā veidojas augošu un sarūkošu teritoriju mozaīka. 
• Pilsētās  2012-2016.g. 
• samazinājums - Olainē, Ogrē, Vangažos, Baldonē, Salaspilī, Ķegumā, Lielvārdē, Saulkrastos, 
• pieaugums – Ikšķilē, 
• neliels pieaugums – Siguldā, Baložos, Rīgā, Jūrmalā (IR dati). 
• Ciemu līmenī vērojamas ievērojamas atšķirības. 
• Izteikts pieaugums – Mārupē, Ādažos, Mārupes lauku teritorijā, 
• samazinājums – Ķekavā, Valdlaučos, Skultē, Piņķos, Upesciemā, Ulbrokā. 
• Palielinās deklarēto skaits mazdārziņu ciemos. 









Apdzīvojums virzienā uz tipoloģiju - konteksti
• Pierīgai raksturīga daudzveidīga, normatīvos nedefinēta apdzīvojuma struktūra, kurai ir atšķirīgi attīstības tempi. Pilsētas/ciemi ir galvenā apdzīvojuma struktūra, kas skatāmi:
• adresācijas, 
• plānošanas, 
• kultūrvēsturiskā mantojuma, 
• telpas funkcionālos kontekstos 
• …. ar atšķirīgu attīstības profilu un dinamiku.



Ādažu novads, Garkalne – formāli ciems

Iedzīvotāju skaits aug lēni - stabilitāte



Ādažu novads, Garkalne, nerealizēts detālplānojums

Iedzīvotāju nav



Salaspils novads - realizēts projekts – formāli nav ciems

Iedzīvotāju skaits aug



Babītes novads, Dzilnuciemsprojekts – Taureņi, - ciema daļa - slēgts ciemats 
Iedzīvotāju skaits netika noteikts



Olaines novads, daļēji transformēts mazdārziņu kooperatīvu ciems –Medemciems, formāli -ciems 

Iedzīvotāju skaits aug











Apdzīvojums virzienā uz tipoloģiju – kam?
• Rīgas turpinājums (Mārupe), 
• atsevišķi Pierīgas vēsturiski veidoti ciemi ar atšķirīgu sākotnējo funkciju un struktūru (Ropaži), 
• parcelēta haotiski apbūvēta lauku struktūra (Ķekavas novads),
• mazdārziņu ciemi dažādās transformācijas pakāpēs (Medemciems),
• attīstības projekti (Vācukalni) - ar vai bez ciemu statusa, to pārejas formu dažādībā un atšķirīgā dinamikā.



Apdzīvojuma struktūra Pierīgā
• Mārupe, Ķekavas pagasta Z,
• Iedzīvotāju skaits aug, stabilizējas  



Apdzīvojuma struktūra Pierīgā
• Stopiņu novads, Ropažu novads, Babītes novads
• Iedzīvotāju skaits aug, stabilizējas, sarūk



Apdzīvojuma struktūra Pierīgā
• Ropaži, Ādaži, Garkalne, Piņķi, Carnikava, Inčukalns
• Iedzīvotāju skaits aug, stabilizējas, samazinās



Apdzīvojuma struktūra Pierīgā
• Babītes un Salas pagasta A daļa, Salaspils novads, Ķeguma novads, Baldones novads, Olaines novads
• Iedzīvotāju skaits stabilizējas, samazinās



Apdzīvojuma struktūra Pierīgā
• Olaines novads, Carnikavas novads, Saulkrastu novads
• Iedzīvotāju skaits aug, stabilizējas, samazinās 



Plānošana - politika
• «Strausa» politika - Pašvaldību ilgtspējīgas attīstības stratēģijas tika veidotas 2009-2014. gadā un ne vienmēr atspoguļo iedzīvotāju skaita izmaiņu tendences. 
• Pašvaldību plānošanas pieejas ir samazināt/mainīt ciemu statusu, mainot/saglabājot zemes izmantošanas noteikumus (Salaspils novads), 
• saglabāt nemainīgas robežas, mainot iekšējo zemes izmantošanas regulējumu (Ādaži). 



Apdzīvojuma struktūra – «telpas spēles»



Apdzīvojuma struktūra – «centru spēles»



Apdzīvojuma struktūra – «zonu spēles»



Pašvaldību attīstības vīzijas un dati

bāze plānotais laiks tendence 2012.-2016. (IR) tendence 2012.-2016. (CSP)
Ropažu nov. 6 858 11 000 (2013.-2030.) Samazinājums Samazinājums
Ādažu nov. 10 263 16 000 (2013.-2037.) Pieaugums Pieaugums

22 000 2.scenārijs
Babītes nov. 9 232 pieaug (2013.-) Pieaugums Pieaugums
Ķekavas nov. 2 218 pieaug (2011.-) Pieaugums Pieaugums
Salaspils nov. 23 221 nav noteikts (2013.-) Stabilizācija/pieaugums Stabilizācija/samazinājums
Mārupes nov. 16 157 līdz 30 000 (2012.-2030.) Pieaugums Pieaugums
Sējas nov. 2 646 3 000 (2012.-2037.) Samazinājums Stabilizācija
Carnikavas nov. 7 033 10 000 (2013.-2030.) Pieaugums Stabilizācija/pieaugums
Garkalnes nov. 6 903 nav noteikts (2008.-) Pieaugums Pieaugums
Ogres nov. 38 944 35 500 (2010.-2035.) Samazinājums Samazinājums
Olaines nov. 20 641 20 667 (2012.-2030.) Stabilizācija/samazinājums Samazinājums
Stopiņu nov. 10 365 10% pieaug (2012.-2030.) Pieaugums Pieaugums
Lielvārdes nov. 11 174 nav noteikts (2012.-2030.) Samazinājums Samazinājums
Ķeguma nov. 5 614 5 400 (2012.-2037.) Samazinājums Samazinājums
Ikšķiles nov. 8 302 9 200 (2009.-2030.) Pieaugums Pieaugums
Siguldas nov. 18 197 20 000 (2014.-2038.) Pieaugums Pieaugums
Inčukalna nov. 9 516 pieaug (2011.-2035.) Samazinājums Samazinājums
Mālpils nov. 3 815 3 800 (2013.-2033.) Samazinājums Samazinājums
Ozolnieku nov. 10 523 pieaug (2012.-2036.) Stabilizācija/pieaugums Samazinājums
Iecavas nov. 8 947 8950 (2012.-2037.) Samazinājums Samazinājums
Baldones nov. 5 735 22% pieaug (2012.-2030.) Samazinājums Samazinājums
Krimuldas nov. 5 527 pieaug (2013.-2038.) Samazinājums Samazinājums
Engures nov. 7 855 pieaug (2013.-2030.) Samazinājums Samazinājums
Rīga 643 600 700 000 (2013.-2030.) Stabilizācija/pieaugums Samazinājums
Jūrmala 55 870 65 000 (2009.-2030.) Stabilizācija/pieaugums Samazinājums



Problēma un risinājums
• Esošā plānošanas – adresācijas veidotā apdzīvojuma sistēma neatbilst tās daudzveidībai. 
• Ir nepieciešamība pārskatīt formālo (pilsētas-ciemu-viensētu) apdzīvojuma dalījumu ievērojot apdzīvojuma atšķirīgos kontekstus, lietojumus un vajadzības.  
• Informatīvais ziņojums "Par situāciju vietvārdu informācijas jomā un nepieciešamību izdarīt grozījumus normatīvajos aktos, lai nodrošinātu vietvārdu lietojumu atbilstoši Valsts valodas likuma un Ministru kabineta 2012. gada 10. janvāra noteikumu Nr. 50 "Vietvārdu informācijas noteikumi" prasībām
• MK 01.11.2016. sēdes protokollēmums /uzdevumi VARAM, TM/



Cīņa par cilvēkiem - deklarēšanos
• Intervijās ar Pierīgas pašvaldību plānotājiem 
• tiek apšaubīta datu ticamība – iedzīvotāju skaits ir lielāks, kā deklarētais 
• Rīgas politikas ietekme uz deklarēto iedzīvotāju izmaiņām.  
• Iedzīvotāju skaita izmaiņas blakus pašvaldību nodokļu vai pakalpojumu politikas rezultātā ir novērojamas, tomēr nav pastāvīgas un tendenci mainošas.  



Iedzīvotāju skaita izmaiņas 1990.-2016./CSP/



Iedzīvotāju skaita izmaiņas dažās pašvaldībās 2012.-2016. /IR/



Secinājumi
• Kopumā - iedzīvotāju izmaiņu procesi nav stingri saistīti ar tuvumu Rīgai vai ceļiem. Būtiska ir vietas pievilcība, iedzīvotājiem pieejamie pakalpojumi (labumi), kas turpmāk ir detālākas izpētes objekts.   
• Teritorijas procesu pārvaldības vajadzībām ir svarīgi definēt Lielrīgas robežas, kas attīstās un saplūst. 
• Konceptualizējama sarukšanas – izaugsmes dilemma attiecībā uz suburbānāmteritorijām. 
• Pētāmas zemes izmantošanas politikas izmaiņas, kas var tikt piedāvātas atšķirīgām teritorijām. 
• Nepieciešams skatīt izaugsmes teritorijas Rīgas (Lielrīgas) kontekstā, tai skaitā, pakalpojumu attīstības jomā. 
• Pierīgas gadījumā, tā vērtējama dziļāk - ne tikai, kā iedzīvotāju skaita izmaiņām dažādos mērogos, bet arī, kā dinamiska Lielrīgas funkcionālās telpas struktūra. 



Secinājumi
• IR dati neļauj spriest par ilgtermiņa izmaiņām, tomēr ataino pēckrīzesizmaiņas un šī brīža tendences
• CSP dati dod ilgstošu salīdzināmu tendenci
• Kopumā – lai gan dati ir neprecīzi un savstarpēji pretrunīgi, ir iespēja analizēt tos datu avota iekšienē laika dimensijā
• Sarukšanas procesi Latvijā ietekmē Lielrīgu dažādās teritorijās atšķirīgi, kas prasa atbilstošu politikas reakciju
• Apdzīvojums, kā sistēma, jāskata plašāk, izejot ārpus dziļi normētās tradicionālās pieejas



Paldies!


