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Slēgto vārtu kopienas (gated community) – dzīvojamās teritorijas, kas apzināti norobežotas no pārējās publiskās telpas ar vārtiem, žogiem, grāvjiem un citiem elementiem, un kur iekļūšana un uzturēšanās paredzēta galvenokārt tikai tās iedzīvotājiem (Roga, 2013).
Iemesli: drošība, privātums, statuss, pakalpojumi un ērtības.
Slēgto vārtu kopienu veidošanās ir nevēlama un bīstama, ja fiziskās robežas pārtop par mentālām robežām attiecībā pret pasauli otrā žoga pusē.
Veicina segregāciju,
ilūzija par drošību,
fragmentēta ainava,
netiek nodrošināta plānveidīga un loģiska ielu tīklu sasaiste. 



Latvijas situācijā – jaunie dzīvojamo māju projekti (sevišķi Pierīgā), jauno projektu daudzdzīvokļu nami, kuriem irnožogojums, nereti iekļaujot bērnu spēļlaukumus, autostāvvietas iedzīvotajiem.
Latvijas kontekstā iesaka lietot nevis terminu slēgto vārtu kopienas, bet ierobežotas piekļuves dzīvojamās teritorijas (Roga, 2013).

Pirmā slēgto vārtu kopiena Old Captain Mārupē kopš 2007.g.

Pirmā ierobežotas piekļuves dzīvojamā teritorija MultibauGarkalnē pie Lielā Baltezera kopš 1993.g.



Ierobežotas piekļuves dzīvojamā teritorija –
dzīvojamās teritorijas, kas apzināti norobežotas no pārējās publiskās telpas ar vārtiem, žogiem, grāvjiem un citiem elementiem, un kur iekļūšana un uzturēšanās paredzēta galvenokārt tikai tās iedzīvotājiem.
Slēgto vārtu kopiena – tāda ierobežotas piekļuves dzīvojamā teritorija, kurai ir privātās pārvaldības jebapsaimniekošanas struktūra, kuru nodrošinabrīvprātīga iedzīvotāju „īpašnieku asociācija” vaikopienas attīstītāji, pakalpojumu nodrošinātāji.



Fiziskās robežas:
• Norobežojums
• Elektroniskie vārti
• Apsardze
• Barjera autotransportam
• Barjera autotransportam un gājējiem
• Salienā elektroniskie vārti parkiem

Taureņos Liberos

Liepezerā SalienāArāju ielā Mežārēs



Psiholoģiskās robežas:
• Videonovērošana
• Privātīpašuma zīme
• Ceļa satiksmes zīmes, 

kas ierobežo auto kustību

Salienā Saliņās
Kālavu ielā Mežārēs

Dižbārdos

Upenāju ielā Sēbruciemā



Vietas izvēle

Babītes pag.86%

Salas pag.14%
Pastāvīgo iedz. sk. 2016. g. sākumā:

Babītes pag.     8 474Salas pag.         1 351 Babītes nov.     9 825(CSP, 2016)

Deklarēto iedz. sk.  2016. g. sākumā:
Babītes pag.     9 051Salas pag.         1 405 Babītes nov.    10 456(PMLP, 2016)(CSP, 2016)

SALAS PAG.
BABĪTES PAG.



Lauka apsekojums
Apsekotas 24 satelītattēlos fiksētās potenciālās ierobežotas piekļuves dzīvojamās teritorijas.
Mērķis: novērtēt izmantotos fizisko un mentālo robežu elementus, to efektivitāti, veikt fotofiksācijas. 

Kā tika meklētas potenciālās teritorijas?

Google Earth  un StreetView izmantošana



Pēc literatūras avotiem pirms lauka apgaitas
Dzīvesvietas Babītes pagastā, kas varētu atbilst slēgto vārtu kopienu vai ierobežotas piekļuves dzīvojamo teritoriju koncepcijai: (1) Mango, (2) Arāju iela Mežārēs,(3) Liepezers, (4) Laimas iela,(5) Staru iela Mežārēs,(6) Dižbārdi,(7) Bišulejas,(8) Ošu iela Mežārēs,(9) Kālavu iela Mežārēs,(10) Gundegu iela Mežārēs,(11) Strautu iela Spilvē,(12) Avotu iela Spilvē,(13) Dravnieku iela Spilvē,(14) Bišu un Skudru iela Spilvē,(15) Saliena,(16) Beberi,(17) Liberi,(18) Upenāju iela Sēbruciemā,(19) Druvas iela Brīvkalnos,(20) Green Village,(21) Jurmala lake club,(22) Taureņi,(23) Lapsas,(24) Saliņas (GoogleEarth, 2016).



Pēc lauka apsekojuma
Dzīvesvietas Babītes pagastā, kas varētu atbilst slēgto vārtu kopienu vai ierobežotas piekļuves dzīvojamo teritoriju koncepcijai: (1) Mango, (2) Arāju iela Mežārēs,(3) Liepezers, (4) Laimas iela,(5) Staru iela Mežārēs,(6) Dižbārdi,(7) Bišulejas,(8) Ošu iela Mežārēs,(9) Kālavu iela Mežārēs,(10) Gundegu iela Mežārēs,(11) Strautu iela Spilvē,(12) Avotu iela Spilvē,(13) Dravnieku iela Spilvē,(14) Bišu un Skudru iela Spilvē,(15) Saliena,(16) Beberi,(17) Liberi,(18) Upenāju iela Sēbruciemā,(19) Druvas iela Brīvkalnos,(20) Green Village,(21) Jurmala lake club,(22) Taureņi,(23) Lapsas,(24) Saliņas (GoogleEarth, 2016).



Greenvillage



Greenvillage

Īpatnības:
žogs (starp īpašumiem nav),elektroniskie vārti,diennakts apsardze,videonovērošana,+konsjeržu serviss,administratīvais korpuss(konferenču zāle, atpūtas zona,baseins),bērnulaukums,parks (ugunskura vietas, galdi).

“...ekskluzīvs un unikāls kluba tipa ciemats,kura viena no galvenajām ciemata priekšrocībām ir klubs, kas ietver vienotu sociālo vidi.”

Cena: no 280 000 €

Sēbruciems, Sīļukalna iela



Jurmala lake club



Jurmala lake club
Īpatnības:                                               + konsjerža serviss,žogs (starp īpašumiem nav),                  SPA un fitnesa klubs (tenisa korti, baseins),iebraukšanas kontrolpunkts,                 privātā ūdenskrātuve (pludmale, piestātnes),diennakts apsardze,                                bārs, veikals,videonovērošana,                                    parks, bērnulaukums.

Dzilnuciems, Viestura iela Cena: no 400 000 € līdz 1,5 milj. €



Saliena



Saliena
Īpatnības: sētas (tikai individuāli un parkiem),barjeras autotransportam (laikā no 23:00-5:00),diennakts apsardze,videonovērošana,+konsjerža serviss,teritorijā 3 starptautiskās skolas,3 parki (ugunskura vietas, festivālu rīkošana),golfa laukums,kopienas avīze,plāno plašu rekreācijas un darījumu zonas attīstību.



Ierobežotas piekļuves dzīvojamās teritorijas



Ierobežotas piekļuves dzīvojamās teritorijas



Nav ierobežotas piekļuves dzīvojamās teritorijas

•Lapsas,
•Beberi



Tā kā Babītes pagastā slēgto vārtu kopienu un ierobežotaspiekļuves dzīvojamo teritoriju apkārtnē nereti ir cita jaunoprojektu apbūve, tad Babītes pagastā kopumā to radītāsociālā spriedze varētu būt zema. Izņemums ir Saliena, kasatrodas novada administratīvā centra tuvumā, un Taureņiar savu īpatnējo arhitektūru un robežām, kas neiederasūdenskrātuves un apkārtnes estētiskajā ainavā, kā arī arprivatizēto ūdenskrātuves pludmales posmu. Tā varētu būtaktuālāka problēma Rīgas apkaimēs, kur raksturīga blīvaapbūve un sociālekonomiskās un arhitektūras atšķirības irviegli ievērojamas.



Paldies par uzmanību!


