
3. Kā demogrāfiskie 
procesi un migrācija 

ietekmē Latvijas apdzīvotību 
un apdzīvojumu?
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Latvijas apdzīvotība ir veidojusies ilgā 
vēsturiskā attīstībā, un to ir noteikuši 
galvenokārt dabas apstākļi – reljefs, iekšējie 
ūdeņi, augsnes, klimats. Mūsu valstij 
ir izdevīgs fizioģeogrāfiskais stāvoklis un 
dzīvošanai labvēlīgi dabas apstākļi. Tomēr 
Latvijas teritorija nekad nav bijusi īpaši blīvi 
apdzīvota. Apdzīvotību raksturo iedzīvotāju 
blīvums – cik cilvēku dzīvo 1 km2 teritorijas. 
Vidējais iedzīvotāju blīvums Latvijā ir viens no 
zemākajiem Eiropā, turklāt tas samazinās: 
1991. gadā tas bija 41,2 cilv./km2, 2000. gadā – 
36,8 cilv./km2, bet 2020. gadā – 31 cilv./km2 (A).

Latvijā vēsturiski ir izveidojusies nevienmērīga 
apdzīvotība. To ietekmējuši ne tikai dabas 
apstākļi un vēsturiskie faktori, bet arī 
satiksmes ceļu tīkls, derīgo izrakteņu 
izvietojums un teritorijas saimnieciskās un 
sociālās attīstības līmenis. Visblīvāk apdzīvoti 
ir Pierīgas un Zemgales novadi. Rīgā vien 
dzīvo 32 % valsts iedzīvotāju. Reti apdzīvotas 
ir lauku teritorijas Kurzemes un Vidzemes 
ziemeļos, kā arī Latgales austrumos. 

3.1. Latvijas apdzīvotība un to ietekmējošie faktori

•	ka iedzīvotāju izvietojums pasaulē ir 
nevienmērīgs;

•	kāds ir Latvijas iedzīvotāju skaits un sastāvs;
•	ka demogrāfiskie un migrācijas procesi ietekmē 

iedzīvotāju skaita izmaiņas teritorijā.

Tu jau zini
•	kurš rādītājs raksturo teritorijas apdzīvotību;
•	kuri faktori ietekmē teritorijas apdzīvotību;
•	prasmi raksturot iedzīvotāju blīvuma teritoriālās 

atšķirības Latvijā.

Tu apgūsi

Apdzīvotību raksturo teritorijas iedzīvotāju blīvums, 
ko izsaka ar pastāvīgo iedzīvotāju skaitu uz teritorijas 
vienību (parasti uz 1 km2).

Iegaumē

Vidējais iedzīvotāju blīvums Eiropas valstīs 2022. gadā 
(cilv./km2)

A

Monako ir otra mazākā un visblīvāk apdzīvotā valsts 
pasaulē (19 381 cilv./km2). Tā ir tikai četras reizes lielāka 
par Vecrīgu. Dienvidos pundurvalsti apskalo Vidusjūra, 
bet no pārējām pusēm to ieskauj Francija. Tā kā valsts 
platība ir nedaudz lielāka par 2 km2, stāvās un 
klinšainās kalnu nogāzes ir apbūvētas ar villām un 
daudzstāvu ēkām. Visa valsts ir kā viena liela pilsēta. Lai 
kaut nedaudz paplašinātu teritoriju, zeme tiek atkarota 
jūrai.

Uzzini vairāk

B

M
al

ta

N
īd

er
la

nd
e

Be
ļģ

ija

Li
el

br
itā

ni
ja

Vā
ci

ja

D
ān

ija

M
ol

do
va

īri
ja

La
tv

ija

Zv
ie

dr
ija

So
m

ija

cilv./km2



47

Apdzīvotība mainās iedzīvotāju ataudzes (dabiskās kustības) un migrācijas 
(mehāniskās kustības) rezultātā. To ietekmē gan cilvēku labklājības 
pieaugums, gan jaunu satiksmes ceļu būve, gan jebkurš jauns saimniecības 
uzņēmums, kas piesaista strādājošos un palielina teritorijas iedzīvotāju 
skaitu. Apgūstot kāda novada dabas bagātības vai attīstot ražošanu kādā 
apdzīvotā vietā, tajā parasti pieaug arī iedzīvotāju skaits, tātad arī blīvums.

Islande ir salu valsts Atlantijas okeānā un viena no retāk 
apdzīvotajām valstīm pasaulē (3,5 cilv./km2). To dēvē 
par ledus un uguns zemi. Klimats tur ir bargs, turklāt ik 
pa laikam kādā no 30 darbīgajiem vulkāniem notiek 
izvirdums, tāpēc plašu teritoriju klāj lavas lauki. Vairāk 
nekā 11 % no Islandes teritorijas sedz ledāji. Ilgus 
gadsimtus islandiešu galvenais iztikas avots ir bijusi 
zveja okeānā un aitu audzēšana. Lielākajā pilsētā 
Reikjavīkā ir nedaudz vairāk par 130 tūkstošiem 
iedzīvotāju, tomēr tie ir 35 % no valsts iedzīvotāju 
kopskaita.

Uzzini vairāk

Pārbaudi sevi

1 Kurš rādītājs raksturo apdzīvotību?

2 Uzraksti formulu, pēc kuras var aprēķināt 
šo rādītāju!

3 Aplūko attēlus B un C, izlasi informāciju un salīdzini 
abu valstu apdzīvotību un to ietekmējošos 
faktorus pēc šādiem kritērijiem:
	• valsts ģeogrāfiskais stāvoklis;
	• dabas apstākļi;
	• iedzīvotāju blīvums.

4 Domu kartē attēlo dažādu faktoru ietekmi uz 
apdzīvotību! Ar piemēriem no Latvijas pamato 
katru faktoru!

5 Izpēti diagrammu A un salīdzini apdzīvotību 
Latvijā un citās Eiropas valstīs! Spried par atšķirību 
iespējamajiem iemesliem! 

6 Aprēķini iedzīvotāju blīvumu Lietuvā un Igaunijā! 
Salīdzini to ar Latvijas apdzīvotību un izdari 
secinājumus!

Proti, dari, pēti

1 Izmantojot kartes ģeogrāfijas atlantā, raksturo 
apdzīvotību Latvijā mūsdienās!

•	Kuras teritorijas ir blīvāk apdzīvotas? Pamato, kāpēc!
•	Kuras teritorijas ir retāk apdzīvotas? Pamato, kāpēc!
•	Salīdzini apdzīvotību 1935. gadā un mūsdienās! 

Secini, kādas ir atšķirības!

2 Noskenē QR kodu un, izmantojot interaktīvo karti, 
analizē iedzīvotāju blīvumu Latvijas novados/
pagastos un pilsētās! 

•	Kāds ir iedzīvotāju blīvums tavā novadā/pagastā/
pilsētā?

•	Apraksti, kā mainījies iedzīvotāju blīvums laikā no 
2000. gada!

•	Spried par šo izmaiņu cēloņiem!
•	Salīdzini sava novada/pagasta/ pilsētas iedzīvotāju 

blīvumu ar valsts vidējiem rādītājiem un citiem 
novadiem/pagastiem/pilsētām!

•	Spried par atšķirību iespējamiem iemesliem!

C

Noskenējot šo QR kodu, varēsi 
iegūt uzdevuma izpildei 
nepieciešamos datus.

maconis.lv/qr/2311
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To, kā teritorija ir apdzīvota, raksturo ne tikai iedzīvotāju 
blīvums, bet arī apdzīvotās vietas, kur cilvēki mitinās. 
Svarīgs ir gan apdzīvoto vietu daudzums, gan izvietojums, 
gan arī saikne starp tām. Apdzīvoto vietu izvietojumu ir 
ietekmējuši dabas, ekonomiskie un politiskie faktori. Jau 
izsenis ir bijušas apdzīvotas Daugavas, Gaujas, Lielupes un citu 
upju ielejas. Upju un ezeru krastos un to tuvumā atradušās 
senlatviešu nocietinātas dzīvesvietas – pilskalni –, kuri bijuši 
seno apgabalu un novadu centri. Latvijā ir zināmi aptuveni 
500 pilskalni. Ap pilskalniem veidojās senpilsētas – Mežotne, 
Daugmale, Jersika u. c. 

Apdzīvotās vietas var izvietoties dažādi. Vislabāk to savstarpējo 
izvietojumu var noteikt, analizējot kartes. Latvijā ir trīs 
galvenie apdzīvojuma tipi: lineārais (apdzīvotas vietas 
izvietotas šaurā joslā gar upēm, ceļiem vai jūras piekrastē), 
grupveida (apdzīvotās vietas koncentrējas grupā) un izklaidus 
(apdzīvotās vietas teritorijā ir izvietotas reti, bet samērā 
vienmērīgi).

3.2. Lauku un pilsētu apdzīvojums

•	ka Latvijas teritorija ir nevienmērīgi apdzīvota;
•	kurš rādītājs raksturo apdzīvotību;
•	kuri faktori ietekmē apdzīvotību.

Tu jau zini
•	kuri ir galvenie apdzīvojuma veidi un tipi;
•	kuri faktori ietekmē apdzīvoto vietu veidošanos;
•	kas ir urbanizācija un aglomerācija.

Tu apgūsi

Apdzīvojums ir veids, kā 
teritorija tiek apdzīvota. To 
nosaka apdzīvoto vietu raksturs 
un izvietojums.

Apdzīvotā vieta ir jebkura 
lieluma teritorija, kur atrodas 
cilvēku dzīvesvietas.

Iegaumē

Lineārais apdzīvojums Grupveida apdzīvojums Izklaidus apdzīvojums

Vai zināji?

Latviešu viensēta 
(16.–21. gs.) ir iekļauta 

Latvijas kultūras  
kanonā.

A

Divi galvenie apdzīvojuma veidi ir lauku un pilsētu apdzīvojums. Visvairāk 
ir lauku apdzīvoto vietu, savukārt lielāks iedzīvotāju skaits ir pilsētās. Laukos 
cilvēki var dzīvot izklaidus viensētās vai arī kompakti ciemos. Viensētas ir mūsu 
zemei raksturīgas lauku apdzīvotās vietas, kur katru ēku puduri ieskauj tīrumi, 
pļavas un meži. Tās ir izplatītas visā valsts teritorijā, bet vairāk raksturīgas 
Kurzemei, Zemgalei un Vidzemei. ēku skaits un izkārtojums viensētās dažādos 
Latvijas novados un pat pagastos bija atšķirīgs, atkarīgs no vēsturiskās attīstības 
un dabas apstākļiem, piemeram, reljefa. Padomju gados kolektivizācijas interesēs 
ar administratīviem lēmumiem tika likti šķeršļi viensētu pastāvēšanai, tāpēc daudzi 
pārcēlās uz dzīvi ciematos. Arī vēlāk viensētu daudzums turpināja sarukt, un 
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pašlaik ir daudz neapdzīvotu viensētu. Tomēr daudzās 
viensētās ir izveidotas zemnieku saimniecības, kas nodarbojas 
ar zemkopību, lopkopību, kā arī ar lauku tūrismu. 

Daudzi ciemi senāk veidojās ap muižām, kur notika galvenā 
saimnieciskā darbība. Muižu centri bieži turpināja funkcionēt 
kā nozīmīgas lauku apdzīvotās vietas – pagasta centri. 
Savdabīgas kompaktas lauku apdzīvotās vietas izveidojās 
arī Rīgas līča piekrastē un Kurzemes jūrmalā – tie bija 
jūrmalciemi, kur iedzīvotāju galvenā nodarbošanās bija 
zvejniecība. Padomju gados veidojās ciemi pie lielām fermām, 
vasarnīcu ciemi u. c. Vismazāk ciemu ir Zemgalē, Kurzemē 
un Pierīgā, bet visvairāk – Latgalē, kur tos sauc par sādžām. 
Senāk sādžai bija raksturīga kompakta apbūve – līdzenās 
vietās ēkas (arī saimniecība ēkas) bija izvietotas rindā cieši 
līdzās gar ceļu, bet lauksaimniecības zemes atradās citviet. 
Mūsdienās sādžās ir saglabājusies rindveida apbūve.

Viensētas lielākoties ir veidotas kompakti, tās ieskauj 
labības lauki, pļavas un koku puduri.

Daugavas krastā Slutiškos ir saglabājusies vecticībnieku sādža, 
kurā ir izveidots brīvdabas muzejs.

Daudzi ciemi senāk veidojās ap muižām. Inešu ciems ir 
veidojies ap Vecpiebalgas muižu. Tagad tās telpās atrodas 
pagasta pārvalde, bibliotēka un citas iestādes.

Krucifiksi agrāk vienmēr atradās 
sādžas centrā. Tagad tos izvieto arī 
citviet. Krucifikss Rogovkā.

Vienotas valsts noteiktas lauku 
apdzīvoto vietu klasifikācijas nav. 
Pētnieki ciemus Latvijā mēdz 
klasificēt pēc iedzīvotāju skaita un 
to veiktajām funkcijām. Ir šādi 
ciemu tipi: lielciemi, vidējciemi, 
mazciemi, skrajciemi (visvairāk 
sastopami Latgalē), vasarnīcu 
ciemi un aprūpes ciemi (ap 
pansionātiem, internātskolām, 
sanatorijām, rehabilitācijas 
centriem). 2021. gadā Latvijā bija 
6289 ciemi, visvairāk Rēzeknes 
(1238) un Ludzas (990) novados.

Uzzini vairāk

B

D
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E
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Kopš 20. gs. sākuma Latvijā samazinās lauku iedzīvotāju 
skaits, bet to īpatsvars kopš valsts neatkarības atgūšanas ir 
nedaudz palielinājies. Skaita samazinājums notiek kā negatīva 
dabiskā pieauguma, tā arī iekšzemes migrācijas rezultātā. Īpaši 
aktīvi uz dzīvi pilsētās pārceļas cilvēki darbspējas vecumā un 
jaunieši, jo tur ir lielākas iespējas atrast darbu, iegūt izglītību 
un izklaidēties. Jauniešu “aizplūšana” jūtami ietekmē 
demogrāfisko situāciju laukos. Tur paliek vecāka gadagājuma 
iedzīvotāji, kuriem ir grūtāk atrast jaunu darbu citur vai nav 
vēlēšanās pamest savu saimniecību. Tādējādi laukos notiek 
iedzīvotāju novecošanās, un ar laiku daudzi ciemi kļūst 
neapdzīvoti. Daudz izmirušu ciemu ir Latgalē. 

Pilsētu veidošanās ir cieši saistīta ar teritorijas vēsturiskās 
attīstības īpatnībām, ekonomikas un kultūras attīstību, jo tās 
vienmēr ir bijušas politiskās varas centri. Iedzīvotāju skaitu, kas 
nepieciešams pilsētas statusa iegūšanai, nosaka katras valsts 
likumdošana. Apdzīvoto vietu un administratīvo teritoriju 
likumā noteikts, ka pilsētas statusa piešķiršanu var ierosināt, 
ja ciemā ir vairāk nekā 5000 iedzīvotāju. Bet svarīgs kritērijs 
pilsētas tiesību piešķiršanai ir arī apdzīvotās vietas funkcijas un 
tās vēsture, tāpēc vairākas pilsētas Latvijā ir ar daudz mazāku 
iedzīvotāju skaitu. Tādas ir, piemēram, Aizpute un Piltene, 
kuras pilsētas tiesības ieguvušas jau 14.–16. gad simtā. 

Latvijā ir 81 pilsēta, no tām 10 ir valstspilsētas: Rīga, Daugav
pils, Liepāja, Jelgava, Jūrmala, Ventspils, Rēzekne, Valmiera, 
Jēkabpils un Ogre. Latvijas apdzīvojuma īpatnība ir viena ļoti 
liela pilsēta – Rīga – un daudz mazu un vidēju pilsētu. 
Visvairāk ir mazo pilsētu ar mazāk nekā 5000 iedzīvotājiem, 
turklāt vairākās no tām ir mazāk nekā 1000 iedzīvotāju. Lai 
gan daudzās pilsētās kopš 20. gs. 90. gadu sākuma iedzīvotāju 
skaits ir sarucis, pilsētas statusu zaudējusi tikai viena 
apdzīvotā vieta – Kalnciems. 2021. gadā pilsētas tiesības tika 
piešķirtas Koknesei un Iecavai, savukārt 2022. gadā par 
pilsētām kļuva Ķekava, Ādaži un Mārupe.

Pilsētās iedzīvotājiem ir vieglāk atrast darbu atbilstoši savai 
profesijai dažādās saimniecības nozarēs, tur ir lielākas iespējas 
iegūt izglītību un apmeklēt dažādus kultūras pasākumus, tāpēc 

Vai zināji?
Latvijā ir Cāļu ciems, 
Desuciems, Kūkas, 

Lejasšķiņķi, Lielie Muļķi, 
Mazie Muļķi, 
Pocelujevka,  

Ēģipte.

Noskenējot šo 
QR kodu, varēsi 
padziļināt 
zināšanas par 
Latvijas ciemiem 
un to izzušanu.

Noskenējot šo 
QR kodu, varēsi 
iegūt datus par 
iedzīvotāju 
skaita izmaiņām 
pilsētās un 
laukos.

Pilsēta ir kompakta teritorija ar 
augstu iedzīvotāju un apbūves 
blīvumu, kurai valsts ir piešķīrusi 
pilsētas statusu.

Iegaumē

Latvijas mazākās pilsētas pēc iedzīvotāju skaita 
(2021. gads)

F G

Iedzīvotāju skaits valstspilsētās 2021. gadā
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pastāv stabilas iekšzemes migrācijas plūsmas no lauku 
apdzīvotajām vietām uz pilsētām. 

Mūsdienu urbanizācijas process Latvijas teritorijā aizsākās 
19. gs. otrajā pusē. To ietekmēja rūpniecības un transporta – 
īpaši dzelzceļa tīkla un ostu – attīstība, kā arī vēsturiskie 
notikumi. Jau 1914. gadā Rīga bija kļuvusi par ievērojamu 
Baltijas reģiona rūpniecības un finanšu centru. Pilsētā atradās 
vairākas lielas rūpnīcas, un tā bija svarīga osta. Laikā līdz 
1989. gadam pilsētu iedzīvotāju skaits Latvijā pieauga, turklāt 
pilsētnieku skaita pieaugums bija straujāks nekā kopējais 
iedzīvotāju skaita pieaugums. Latvijā 1935. gadā 
urbanizācijas līmenis bija 37,2 %, bet 1989. gadā – 69,4 %. 
Pilsētnieku skaits šajā laika periodā pieauga nevis tāpēc, ka 
pilsētās būtu lielāks dabiskais pieaugums, bet gan iekšējās un 
ārējās migrācijas rezultātā. Pēc 1990. gada, samazinoties 
kopējam valsts iedzīvotāju skaitam, saruka arī pilsētnieku 
skaits, taču urbanizācijas līmenis 21. gadsimtā ir stabilizējies. 
2021. gadā urbanizācijas līmenis Latvijā bija 68,2 %.

Urbanizācija ir pilsētu 
iedzīvotāju īpatsvara pieaugums 
un pilsētu teritoriju izaugsme.

Urbanizācijas līmeni izsaka 
procentuāli kā pilsētnieku skaita 
attiecību pret valsts iedzīvotāju 
kopskaitu.

Iegaumē

Urbanizācijas līmenis Eiropas valstīs 
2021. gadā

Vairāk nekā 50 senākās pilsētas – senpilsētas – Latvijā 
izveidojušās 1. gadu tūkstotī pilskalnu pakājē un 
dēvētas par ”pils sētām”. Lielākās no tām bija Jersika, 
Kuldīga, Mežotne, Tērvete. 9. gadsimta vēstures avotos 
minētas arī divas kuršu pilsētas Ezerpils (pie Grobiņas) 
un Apūle (tagadējā Lietuvas teritorijā). Viduslaikos par 
nozīmīgāko Latvijas pilsētu kļuva Rīga (1201. gadā 
pirmo reizi minēta kā pilsēta – civitus). 

Laika gaitā vairākas pilsētas ir zaudējušas savu statusu 
vai vispār izzudušas no Latvija kartes. Piemēram, 
1928. gadā pilsētas tiesības ieguva Lejasciems, kas 
tolaik bija mazākā pilsēta, bet jau 1939. gadā tā zaudēja 
šo statusu. Trīs pilsētas 20. gadsimtā savu statusu 
zaudēja, jo tika apvienotas ar lielākām pilsētām: Gostiņi 
tika pievienoti Pļaviņām, Grīva – Daugavpilij, bet 
Krustpils – Jēkabpilij. Savukārt 1959. gadā no trim 
pilsētām (Slokas, Ķemeriem un Rīgas Jūrmalas) 
izveidoja Jūrmalas pilsētu. Viena pilsēta – Abrene 
(Jaunlatgale) Latvijai ir zudusi, jo 1944. gadā to 
pievienoja Krievijai un nosauca par Pitalovu.

Uzzini vairāk

H

Ludzu uzskata par vecāko pilsētu Latvijā, jo senajās 
krievu hronikās tā minēta jau 1177. gadā. Pilsētā ir labi 
saglabājušās viduslaiku pils paliekas, vecā koka apbūve 
un dažādu reliģiju kulta celtnes – Romas katoļu baznīca, 
evaņģēliski luteriskā baznīca, vecticībnieku lūgšanu 
nams, ebreju sinagoga.
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Latvijai raksturīga iedzīvotāju koncentrācija Rīgā un tās 
apkārtnē. Rīga ir vienīgā pilsēta Latvijā, kurā iedzīvotāju 
skaits pārsniedz 500 000, kā arī lielāka pilsēta Baltijas 
valstīs. Ap Rīgu ir izveidojusies vienīgā aglomerācija Latvijā, 
kura aizņem aptuveni 15 % no valsts teritorijas. Aglomerācijā 
apdzīvotās vietas veido vienotu sistēmu, kurā ir cieši 
transporta sakari un kurā notiek intensīva iedzīvotāju 
svārstmigrācija.

Aglomerācija ir izteikti 
urbanizēta teritorija, kurā lielā 
pilsēta, apkārtējās mazās pilsētas 
un lauku centri veido vienotu 
sistēmu.

Pavadoņpilsēta ir lielpilsētas 
aglomerācijā ietilpstoša 
apdzīvota vieta, kas ar to saistīta 
ar transporta, saimnieciskiem, 
iedzīvotāju svārstmigrācijas u. c. 
sakariem.

Iegaumē

Pārbaudi sevi

1 Definē, kas ir teritorijas apdzīvotība, bet, kas – 
apdzīvojums!

2 Raksturo apdzīvojuma veidus Latvijā!

3 Kuri faktori ietekmē apdzīvoto vietu veidošanos?

4 Izmantojot informācijas avotus, atrodi, kuri faktori 
ir sekmējuši tādu pilsētu kā Aizkraukle, Olaine, 
Seda, Baldone, Vangaži un Brocēni veidošanos un 
attīstību!

5 Izmanto ģeogrāfijas atlantu un Latvijas 
kontūrkartē attēlo divus piemērus katram 
apdzīvojuma tipam!

6 Katram 5. uzdevumā attēlotajam piemēram 
uzraksti faktoru, kas noteicis šādu apdzīvoto vietu 
izvietojumu!

7 Definē, kas ir urbanizācija?

8 Skaidro urbanizācijas procesa norisi, izmantojot 
piemērus!

9 Izmantojot diagrammas H datus, salīdzini 
urbanizācijas līmeni Latvijā un Eiropas valstīs!

0 Izmantojot ģeogrāfijas atlantu, salīdzini iedzīvotāju 
skaita izmaiņas Rīgā un Latvijā! Izdari secinājumus!

Rīgā atrodas Latvijas Nacionālā bibliotēka. Tās jaunā ēka, ko dēvē par 
“Gaismas pili”, lasītājiem tika atvērta 2014. gadā.

Iedzīvotāju skaits Rīgā
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Pilsētas funkcijas

administratīvā

galvaspilsēta

rūpniecība

transports
un sakari

kultūra, sports, 
atpūta

izglītība, zinātneveselības aprūpe

tirdzniecība

novada centrs

ražošanas

pakalpojumu

eur
o

Katrai apdzīvotajai vietai ir noteikti uzdevumi un nozīme – 
funkcijas. Apdzīvotā vieta var izpildīt tikai vienu funkciju vai 
arī kāda no funkcijām var būt galvenā. Pilsētām parasti īpaši 
nozīmīgas ir administratīvā, ražošanas un pakalpojumu 
funkcijas. Piemēram, Jūrmala ir kūrortpilsēta, Brocēni – 
rūpniecības pilsēta, Ventspils – ostas pilsēta. Dažkārt pilsētām 
vienlīdz nozīmīgas ir vairākas funkcijas. Piemēram, Rīga pilda 
gan administratīvās funkcijas kā valsts galvaspilsēta, gan 
ražošanas funkcijas (daudz rūpniecības uzņēmumu), gan 
pakalpojumu funkcijas (transporta, tirdzniecības, kultūras, 
izglītības, zinātnes centrs). Taču vairums apdzīvoto vietu 
ir vietējie pakalpojumu centri.

Apdzīvoto vietu funkcijas un to izmaiņas3.3.
•	galvenos apdzīvojuma veidus un tipus;
•	kuru faktoru ietekmē mainās lauku un pilsētu 

iedzīvotāju skaits.

Tu jau zini
•	ka katrai apdzīvotajai vietai ir noteiktas funkcijas;
•	ka laika gaitā apdzīvoto vietu funkcijas var 

mainīties.

Tu apgūsi

Pilsētas funkcijas

A

Pilsētas funkcijas ir pilsētām 
raksturīga darbība – rūpnieciskā 
ražošana un dažādu 
pakalpojumu (transporta, sakaru, 
tirdzniecības, kultūras, izglītības, 
izklaides u. c.) sniegšana.

Iegaumē

Jūrmala ir izveidojusies no nelieliem zvejnieku ciemiem, 
kas 19. gadsimtā pārtapa par vasarnīcu rajoniem. Tagad 
Jūrmala ir lielākā Latvijas kūrortpilsēta. Dzintaru koncertzālē 
notiek daudzu populāru grupu un izcilu mūziķu koncerti..

Ventspils ir viena no trim lielajām Latvijas ostām. Viena 
no skaistākajām vietām pilsētā ir Ostas ielas promenāde.

B C
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Daudzas pilsētas veic kādas teritorijas 
pārvaldes funkciju – tās ir novadu centri. 
Mazās pilsētas lielākoties ir apkārtējās lauku 
teritorijas saimnieciskais un kultūras centrs. 
Tajās atrodas iedzīvotājiem nepieciešamās 
pakalpojumu iestādes – poliklīnika vai 
slimnīca, skola, kultūras centrs un dažādi 
veikali.

Mainoties apdzīvotās vietas iedzīvotāju 
skaitam, mainās arī tās funkcijas. Ja 
iedzīvotāju skaits sarūk, izzūd vai samazinās 
arī noteiktas funkcijas – tiek slēgti veikali, 
banku filiāles, likvidētas slimnīcas, skolas, 
bibliotēkas, dzelzceļa stacijas u. c. Turpretī, 
pieaugot iedzīvotāju skaitam, paplašinās 

apdzīvotās vietas teritorija un palielinās arī 
dažādu uzņēmumu skaits. Piemēram, 20. gs. 
60. gados Ādaži bija tikai vietējā kolhoza 
centrs, bet tagad kļuvuši par pilsētu ar 
daudzām funkcijām. Lielu ietekmi uz 
apdzīvoto vietu funkciju maiņu atstāj 
ekonomiskie faktori, iedzīvotāju labklājības 
līmeņa izmaiņas un politiski lēmumi. 
Piemēram, Kuprava strauji attīstījās pēc 
drenu cauruļu rūpnīcas uzcelšanas 1971. gadā, 
bet pēc rūpnīcas slēgšanas 1992. gadā strauji 
saruka iedzīvotāju skaits un laika gaitā tika 
slēgta arī dzelzceļa stacija, skola un citas 
pakalpojumu iestādes.

Pārbaudi sevi

1 Definē, kas ir pilsēta un pavadoņpilsēta!

2 Definē, kas ir pilsētas funkcijas!

3 Nosauc apdzīvotās vietas Latvijā, kuru funkcijas 
gadu gaitā ir mainījušās! Apraksti katras 
apdzīvotās vietas iepriekšējās un tagadējās 
funkcijas!

4 Skaidro, kā iedzīvotāju skaita izmaiņas ietekmē 
apdzīvotās vietas funkcijas un turpmākās attīstības 
iespējas!

5 Izmantojot dažādus informācijas avotus, salīdzini 
trīs pilsētu – Saulkrastu, Rūjienas un Grobiņas – 
funkcijas! Attēlo shēmā vienas pilsētas funkcijas!

4 Aplūko attēlu un uzraksti par kādām apdzīvotas 
vietas funkcijām liecina norādes!

Proti, dari, pēti

Izmanto QR kodu (50. lpp.), atrodi citus statistikas datus un veic pētījumu par vienas Latvijas mazpilsētas 
iedzīvotāju skaita, sastāva un funkciju izmaiņām ilgākā laika posmā (vismaz 20 gadu laikā)!

1 Grafikā attēlo iedzīvotāju skaita izmaiņas un 
analizē to dinamiku!

2 Aprēķini, dzimstības, mirstības un dabiskā 
pieauguma koeficientus dažādos gados un 
novērtē, kā mainījusies ataudze!

3 Aprēķini migrācijas saldo dažādos gados un 
novērtē tā ietekmi uz iedzīvotāju skaita izmaiņām!

4 Vizuāli attēlo migrācijas plūsmu ģeogrāfisko 
izplatību!

5 Uzzīmē dzimumvecumstruktūras piramīdu un citas 
diagrammas, kas parāda iedzīvotāju sastāvu!

6 Balstoties uz datiem, prognozē iedzīvotāju skaita 
un sastāva izmaiņas nākotnē!

7 Raksturo pilsētas funkciju izmaiņas aplūkotjā laika 
posmā! Skaidro šo izmaiņu cēloņus!

8 Spried par pilsētas attīstības iespējām nākotnē!

D
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Padziļini izpratni
Izlasi tekstu, izpēti citus informācijas avotus un izpildi prasīto!
Rīgas aglomerācijas platība ir vairāk nekā 7596,6 km2, 
un tajā dzīvo vairāk nekā 1 miljons Latvijas iedzīvotāju. 
Aglomerācija izskatās līdzīga zvaigznei, kuras stari 
sniedzas aptuveni 60–80 km attālumā no Rīgas, un tajā 
ietilpst 75 pagasti un pilsētas. Salīdzinot ar 2012. gadu, 
aglomerācijas teritorija ir paplašinājusies Skaistkalnes, 
Cēsu un Ķeipenes virzienā, savukārt kopējais 
iedzīvotāju skaits aglomerācijā ir samazinājies. Iekšējās 
migrācijas rezultātā iedzīvotāju skaits pieaug tikai 
atsevišķās pilsētās un pagastos. Daudzi cilvēki izvēlas 
dzīvot ārpus Rīgas un doties uz darbu un mācībām 
galvaspilsētā. Svārstmigrācijas plūsmu intensitāte 
augstāka ir tiešā Rīgas tuvumā un samazinās, pieaugot 
attālumam. To ir noteikusi gan piepilsētas apdzīvojuma 
un ceļu tīkla attīstība, gan arī sabiedriskā transporta 
daudzveidība un pieejamība. Lielpilsētas 
“guļamistabas” (nakšņošanas) funkcijas pilda mazās 
pavadoņpilsētas un ciemi. 

Tipiskas Rīgas “guļamistabas” ir Ogre, Salaspils, Ikšķile. 
īpaši. intensīva svārstmigrācija ir no pagastiem un 
pilsētām, kuras robežojas ar Rīgu (Mārupes, Ķekavas, 
Stopiņiem, Babītes, Salaspils, Garkalnes, Ādažiem, 
Jūrmalas).

1 Izmantojot diagrammas K datus (52. lpp.) un 
vēstures zināšanas, analizē iedzīvotāju skaita 
izmaiņas Rīgā!

2 Kuri faktori ir veicinājuši Rīgas aglomerācijas 
veidošanos?

3 Apraksti Rīgas aglomerācijas ģeogrāfisko stāvokli!

4 Kuros virzienos aglomerācija ir paplašinājusies? 
Skaidro, iemeslus!

5 Nosaki, kuri ir aglomerācijas tālākie punkti!

6 Kuras pilsētas ietilpst aglomerācijā?

7 Izmantojot csb.gov.lv vietni, atrodi kurās Rīgas 
aglomerācijā ietilpstošajās teritorijās iedzīvotāju 
skaits pēdējos gados ir pieaudzis! Skaidro 
iespējamos iemeslus!

8 Kāpēc iedzīvotāji izvēlas dzīvot piepilsētās?

9 Kāpēc Rīgas iedzīvotāju skaits pēdējos gados 
ir samazinājies?

Rīgas aglomerācijā ietilpstošās 
teritorijas
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	• Apdzīvotību raksturo teritorijas iedzīvotāju blī
vums, ko izsaka ar pastāvīgo iedzīvotāju skaitu 
uz teritorijas vienību (parasti uz 1 km2).

	• Vidējais iedzīvotāju blīvums Latvijā ir viens no 
zemākajiem Eiropā, turklāt tas samazinās 
(2020. gadā tas bija 31 cilv./km2).

	• Apdzīvojums ir veids, kā teritorija tiek apdzīvota. 
To nosaka apdzīvoto vietu raksturs un izvieto
jums.

	• Apdzīvotā vieta ir jebkura lieluma teritorija, kur 
atrodas cilvēku dzīvesvietas.

	• Latvijā ir trīs galvenie apdzīvojuma tipi: lineārais 
(apdzīvotas vietas izvietotas šaurā joslā gar 
upēm, ceļiem vai jūras piekrastē), grupveida 
(apdzīvotās vietas koncentrējas grupā) un izklai
dus (apdzīvotās vietas teritorijā ir izvietotas reti, 
bet samērā vienmērīgi).

	• Divi galvenie apdzīvojuma veidi ir lauku un pil
sētu apdzīvojums. 

	• Viensētas ir mūsu zemei raksturīgas lauku apdzī
votās vietas, kur katru ēku puduri ieskauj tīrumi, 
pļavas un meži.

	• Pilsēta ir kompakta teritorija ar augstu iedzīvo
tāju un apbūves blīvumu, kurai valsts ir piešķī
rusi pilsētas statusu.

	• Latvijā ir 81 pilsēta, no tām 10 ir valstspilsētas: 
Rīga, Daugavpils, Liepāja, Jelgava, Jūrmala, 
Ventspils, Rēzekne, Valmiera, Jēkabpils un Ogre. 

	• Urbanizācija ir pilsētu iedzīvotāju īpatsvara pie
augums un pilsētu teritoriju izaugsme.

	• Urbanizācijas līmeni izsaka procentuāli kā pilsēt
nieku skaita attiecību pret valsts iedzīvotāju kop
skaitu.

	• 2021. gadā urbanizācijas līmenis Latvijā bija 
68,2 %.

	• Aglomerācija ir izteikti urbanizēta teritorija, 
kurā lielā pilsēta, apkārtējās mazās pilsētas un 
lauku centri veido vienotu sistēmu.

	• Rīga ir vienīgā pilsēta Latvijā, kurā iedzīvotāju 
skaits pārsniedz 500 000. Ap Rīgu ir izveidoju
sies vienīgā aglomerācija Latvijā, kura aizņem 
aptuveni 15 % no valsts teritorijas.

	• Katrai apdzīvotajai vietai ir noteikti uzdevumi un 
nozīme – funkcijas. Pilsētām parasti īpaši nozīmī
gas ir administratīvā, ražošanas un pakalpojumu 
funkcijas.

	• Pilsētas funkcijas ir pilsētām raksturīga dar
bība – rūpnieciskā ražošana un dažādu pakalpo
jumu (transporta, sakaru, tirdzniecības, kultū
ras, izglītības, izklaides u. c.) sniegšana.

	• Pavadoņpilsēta ir lielpilsētas aglomerācijā ietilp
stoša apdzīvota vieta, kas ar to saistīta ar trans
porta, saimnieciskiem, iedzīvotāju svārstmigrāci
jas u. c. sakariem.

Kopsavilkums




