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teritoriālo kopienu izpratnes 

 - Teritoriālā kopiena kā saikņu tīklojums (e.g. Wellman 1969, Wellman 2004, 

Piselli 2007) 
 

 - Ģeogrāfiskas telpas, kurās pastāv savienojumi (piem., kulturāli, 
funkcionāli, apstākļu u.c.) (e.g. Chaskin 1997)   

       
 - Teritoriāla kopiena kā iedzīvotāju grupa, ko raksturo trīs pazīmes (e.g., 

Hillery 1995, Olson 1982, Lyon 1999 ):  
• kopīga māju un sabiedriskās dzīves teritorija; 
• kopīgas sociālās saiknes (piemēram, problēmas, intereses),  
• ar vienoto teritoriju saistītā sociālā mijiedarbība. 
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teritoriālo kopienu mērogi / līmeņi 

 

 

 
(1) mikroapkaimes, ko parasti veido vairākas kaimiņos esošas 

mājsaimniecības, kuru pārstāvjiem ir kopīgas saiknes, noteikta veida 
mijiedarbība un dažkārt kopīgi pasākumi;  

(2) ielas un kvartāli, kas ir kopienas ar vismaz daļēji noteiktām dabiskām 
robežām un kuras sociāli raksturo noteikta pieredze un atbildības 
izrādīšana par telpu, kā arī uz kvartāla vai ielas teritoriju bāzētu pasākumu 
veidošana;  

(3) kājām sasniedzama apkaime – apkaime, ko iedzīvotāji pārzina, ko ikdienā 
izmanto;  

(4) anklāvi – ģeogrāfiski vienotu teritoriju sociālo grupu kopienas (piemēram, 
grupas ar vienotu nodarbošanos, etnisko vai reliģisko piederību u.c.) 
(Kusenbach 2008) 
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teritoriālo kopienu mērogi 

 

• Teritoriāla kopiena – iekļaujoša; 

• Teritoriālo kopienu līmeņu/mērogu vertikālo saikņu nozīme 
(Jacobs 1961); 

• Indivīdu iesaiste dažāda mēroga teritoriālās kopienās; 

• Kopienu veidošana/veidošanās. 
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teritoriālo kopienu veidošanās 

 

 
 

Teritoriālie faktori Sociāli strukturālie faktori 

Apkārtējā vide (Plas and Lewis 1996) 

Kopīgā telpa, tās kvalitāte (Fleming, Baum and 

Singer 1985; Fleming et.al., 1985; Coley, Kuo and Sullivan 

1997; Talen 1999; Katual 2002; Sullivan, Kuo and Depooter 

2004) 

Fiziskās barjeras, piemēram, ielas (Grannis 

1998) 

Publiskā telpa (Talen 1999, Hunter 2007) 

Apkaimes morfoloģija (Haney, Knowles 1978) 

Iedzīvotāju vecums un dzimums (Campbell and 

Lee 1992; Hyde, Chavis 2007) 

Iedzīvotāju sociālais statuss (Campbell and Lee 

1992; Thomas 1991; Berry, Portney, Thomson 1991) 

Kopīgas vērtības (Hunter 1975; Fischer 1982) 

Nodzīvoto gadu skaits apkaimē (Haeberle 1988) 

Līdzīgs dzīvesstils (Crenshaw, John 1989) 

Dzīves cikls (Guest, Lee 1984) 

Interneta izmantošana (Hampton, Wellman 2003; 

Kraut et al. 1998; Nie, Erbring 2000) 
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teritoriālo kopienu rīcībspējas novērtēšana 

 

 

• Iedzīvotāji – iedzīvotāju skaits, tā izmaiņu tendences teritorijā, dzimuma 
un vecuma struktūra, nodarbinātība; 

 

• Iedzīvotāju līdzdalība - aktivitāte vēlēšanās, NVO skaits uz 1000 
iedzīvotājiem teritorijā, ieviesto ES projektu skaits un to finanšu apjoms, 
aktivitāte attīstības plānošanas procesos (piem., publiskajās apspriedēs), 
iesaiste ārpusdarba aktivitātēs (radošajos kolektīvos); 

 

• Sociālā mijiedarbība un tīkli - ikdienas kontakti (piemēram, kontaktu 
biežums ar kaimiņiem, to kvalitāte), neformālas iedzīvotāju grupas, tīkli 
vajadzību apmierināšanai (piem., kopīga bērnu pieskatīšana). 
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Paldies. 
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