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IEVADS
Promocijas darbs veltīts policentriskas attīstības izpētei Latvijā, pieņemot, ka policentriskuma
telpiskā koncepcija ir būtiska valsts teritorijas attīstības veicināšanā. Pētījuma problemātiku atklāj
nepieciešamība analizēt reģionālās ekonomikas norises, ar mērķi raksturot faktiskos reģionālās politikas
procesus Latvijā. Jēdzieni „reģionālā politika”, „reģionālā attīstība” un „policentriska attīstība” ir cieši
saistīti ar reģionālās attīstības teoriju, kuras galvenais uzdevums ir skaidrot reģionu ekonomiskās
izaugsmes un konkurētspējas atšķirību cēloņus un likumsakarības.
Ekonomiskās attīstības jautājumi ir cieši saistīti ar reģionu un pilsētu tīklu attīstību.
Policentrisma sākotnējie formulējumi izteikti XX gadsimta 30. gados, kad attīstījās centrālās vietas
teorija, mezgla vietas teorija un endogenās attīstības teorija. Pamatojoties uz minēto teoriju
pieņēmumiem, mūsdienās reģionālās ekonomikas zinātniskajos pētījumos policentriskuma pieeja tiek
atjaunota telpisko struktūru, modeļu, reģionu un pilsētu pētījumu virzienā no policentriskas attīstības
skatupunkta. Dažādu valstu autoru (K. Majers (Maier), L. Sikora (Sýkora), N. Beilijs (Bailey), I. Turoks
(Turok), R. Klūstermens (Kloosterman), B. Lambregts (Lambregts), A. G. Čempions (Champion),
M. Burgers (Burger) un E. Maijerss (Meijers), D. Burgalasi (Burgalassi) un P.Veneri (Veneri),
R. D. Džeikobsa (Jacobs), N. Grīns (Green), E. V. Soja (Soja), Ž. Džuljāno (Giuliano) un K. Smols
(Small), F. M. Dīlmens (Dieleman) un A. Faludi (Faludi), P. Gordons (Gordon) un H. V. Ričardsons
(Richardson), R. Klūstermens (Kloosterman) un S. Musterds (Musterd), B. Lambregts (Lambregts),
Eiropas Telpiskās attīstības perspektīva, ESPON projekti) darbos pausts uzskats, ka valstīm ar
policentrisku attīstības modeli ir labākas attīstības iespējas, salīdzinot ar monocentriskas virzības valstīm.
Mūsdienās pilsētu teritorijas aptver lielāko daļu iedzīvotāju, ražošanas un patēriņa, tādēļ tās ir
svarīgas vienības ekonomiskās, sociālās un vides analīzei, kā arī pamats attīstības politikas stratēģijām.
Vienmērīgi izvietotais pilsētu tīkls ir labvēlīgs policentriskai un līdzsvarotai valsts attīstībai,
monocentrisku valstu virzību uz policentrisku attīstību kavē zema konkurētspēja, nepietiekama attīstība
pilsētās un vāja saikne ar apkārtējām teritorijām. Pilsētas rada dažādas ietekmes – ekonomisko, sociālo,
politisko utt. – uz pietiekami lielu telpu, veidojot savstarpējas saites. Šādu ietekmju teritoriju var noteikt
tikai nosacīti, izmantojot tehniskas pieejas (piemēram, attālumu no centra, centra sasniedzamību, ko
nosaka pārvietošanās ilgums, u. c.), lietojot statistiskās analīzes metodes – iespējamo ietekmju
identificēšanai izmantojot teritorijas, par kurām pieejami statistikas dati, vai lietojot dažādas kvalitatīvās
vērtēšanas metodes.
Ap pilsētām veidojas tiešās ietekmes areāli, kuru aptvertā teritorija atkarīga no pilsētas lieluma,
saiknēm ar kaimiņu pilsētām, sasniedzamības, specializācijas un citiem rādītājiem. Pilsētas tiešās
ietekmes areāla lielums katrā gadījumā ir nosakāms individuāli ar kvalitatīviem izpētes datiem. Lai gan
administratīvā pieeja nepietiekami identificē saimnieciski un sociāli integrētas pilsētu teritorijas,
morfoloģiskā pieeja rada papildu problēmu, lai spētu identificēt pārāk mazas pilsētas, kuras nevar nosaukt
par lielpilsētu teritorijām. Lai būtu iespējams veikt praktisko policentriska līmeņa novērtēšanu dažāda
līmeņa teritorijās, nepieciešams rast priekšstatu par galvenās funkcijas policentrisko reģionu noteikšanu,
koncentrējoties uz šādu aspektu – policentriskajā reģionā esošo pilsētu izmēru un izkliedi jeb
morfoloģisko perspektīvu. Papildus policentriska līmeņa novērtēšanai pastāv un ir jāņem vērā otrs aspekts
– funkcionālā perspektīva, kur hierarhiskā ranžēšana starp pilsētām tiek vērtēta ar mijiedarbības
metodēm, kas balstītas uz cilvēku, preču vai informācijas plūsmu.
Lai gan policentriska attīstība ir izvirzīta kā viena no reģionālās politikas stratēģiskajām
prioritātēm ES valstīs, tai skaitā arī Latvijā, tomēr policentriskas koncepcijas jomā (reģionu līmenī) nav
vienotas novērtēšana metodikas. Viena no galvenajām problēmām, kas rodas, veicot policentrisko reģionu
un ierosināto reģionālo attīstības politiku analīzi, ir tā, ka Eiropas valstīs nav plaši atzītu standartu, lai
identificētu pilsētu teritoriju vienības viendabīgai analīzei. Vienota pieeja ir nepieciešama, lai analīzes
dati un plānošanas rezultāti būtu izmantojami visās Eiropas valstīs, neatkarīgi no valsts izmēriem un
iedzīvotāju skaita. Līdz ar to rodas iespējas salīdzinošai valstu novērtēšanai policentriskas attīstības
kontekstā, izmantoto reģionālās attīstības atbalsta instrumentu efektivitātes un atbilstības teritoriju
vajadzībām noteikšanā, kā arī izvirzīto prioritāšu izvērtējumā.
Pētījumi par Latvijas pilsētu raksturojumiem un novērtējumiem, t.sk. policentriskas attīstības
skatupunktā, ir atspoguļoti dažādu autoru zinātniskajos darbos (A.Vītola un Z. Hermansons, B. Rivža un
V. Zaļūksne, Ž. Krūzmētra, Z. Krišāne un M. Bērziņš, J. Grizāns un J. Vanags, D. Bite u.c.) un institūciju
(VRAA, VARAM) pētījumos.
Promocijas darbā lietoti divi termini „metode” un „metodika”. Termins „zinātnes metode”
visplašākajā izpratnē ir sava priekšmeta izpētes paņēmiens (Didenko, Sundukova, 2003). Policentriskas
attīstības procesu novērtēšanai un pētīšanai lietotas metodes jeb priekšmeta izpētes paņēmieni, kas izriet
no vispārējiem teorētiskiem priekšstatiem par pētāmās parādības būtību un balstīti uz divām dažādām
perspektīvām: morfoloģisko un funkcionālo, iekļaujot vispārzināmās matemātiskās metodes. Ar jēdzienu
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„zinātnes metodika” saprot paņēmienu un noteikumu kopumu, kas palīdz mērķtiecīgi veikt kādu noteiktu
darbu (Didenko, Sundukova, 2003). Promocijas darbā izveidotā metodika ir pētījuma paņēmienu
(metožu) sistēma, kuru izmanto atbilstoši noteiktam darba mērķim un konkrētam izpētes objektam.
Latvijas policentriskas attīstības novērtēšana izstrādātās metodikas izpratnē ir ar nozari saistītās
informācijas ieguve, apkopošana un analīze, izmantojot atbilstošas pētniecības metodes, ar nolūku
sagatavot policentriskas attīstības aprakstu reģionālās ekonomikas procesu novērtēšanas vajadzībām.
Latvijas polcentriskas attīstības novērtēšanas metodika ir metodisks materiāls, kurš ir paredzēts
tautsaimniecības reģionālās ekonomikas nozares pamatotai izpētei un kurš iesaka vienotu, sistēmisku
metožu lietojumu izpētes veikšanā. Metodikā ir paredzēta sistēma, kā policentriskas attīstības procesu
novērtēšanu pētīt vienoti visā valstī kopumā (valsts mērogs) un katrā no valstī ietilpstošajiem reģioniem
(reģionu mērogs), tādā kārtā panākot, ka iegūtie izpētes rezultāti ir ticami un izmantojami valsts
rīcībpolitikas veidošanā. Latvijas policentriskas attīstības novērtēšanas metodikas mērķis ir sniegt
metodisku atbalstu reģionālās ekonomikas nozares izpētes veikšanai. Izmantojot šo metodiku, izstrādāts
Latvijas policentriskas attīstības novērtēšanas apraksts un raksturojošo rādītāju struktūra.
Pētījuma hipotēze – izveidotās Latvijas policentriskas attīstības līmeņa novērtēšanas metodikas
ietvaros iekļauto metožu aprēķini uzrāda līdzvērtīgus rezultātus un apstiprina Latvijas monocentriskas
attīstības tendenci valsts un reģionu mērogā.
Pētījuma objekts – policentriska attīstība, bet priekšmets – policentriskas attīstības novērtēšana
Latvijā.
Pētījuma mērķis ir, pamatojoties uz teorētiskajām pamatnostādnēm, izveidot Latvijas
policentriskas attīstības novērtēšanas metodiku kā priekšlikumu Latvijas valsts un reģionu attīstības
novērtēšanai. Promocijas darba empīriskās izpētes daļas izstrādes mērķis ir noteikt Latvijas valsts un
reģionu policentriskas attīstības līmeni, izmantojot matemātiskās metodes.
Pētījuma uzdevumi:
1. apkopot un teorētiski pamatot lietojamās definīcijas (policentriskums, policentrisms un policentriska
attīstība), monocentrisma/policentrisma telpiskās attīstības modeļus, policentriskas sistēmas
modeļus, kā arī izvērtēt pasaules un ES policentriskas attīstības novērtēšanas metodikas un metodes;
2. izvērtēt policentriskuma normatīvo dimensiju Latvijā un ES ilgtspējīgas izaugsmes un kohēzijas
kontekstā, kā arī analizēt Latvijas pilsētu sistēmas struktūru un tās pārvaldības aspektus;
3. izstrādāt Latvijas policentriskas attīstības novērtēšanas metodiku, kas ietver policentriskas attīstības
novērtēšanas metodes, balstītas uz divām dažādām perspektīvām: morfoloģisko un funkcionālo,
veikt Latvijas policentriskas attīstības līmeņa novērtējumu saskaņā ar izveidoto metodiku, kā arī
interpretēt iegūtos praktiskā pētījuma empīrisko rezultātus.
Izmantotās zinātniskās metodes:
1. lietojamo definīciju, monocentrisma/policentrisma telpiskās attīstības modeļu, policentriskas
sistēmas modeļu, policentriskas attīstības novērtēšanas metodiku un metožu teorētisko pamatojumu
izvētējumam izmantota monogrāfiskā metode. Policentriskas attīstības ES un Latvijas tiesiskās un
institucionālās bāzes (normatīvie akti un plānošanas dokumenti), kā arī nozīmīgāko zinātnisko
pētījumu un publikāciju policentriskas attīstības jomā analīzei izmantotas loģiskās analīzes un
sintēzes metodes, teorētisko un empīrisko avotu izpētes monogrāfiskā un analītiskā metode, loģiskikonstruktīvā metode, zinātniskās indukcijas un dedukcijas metode, grafiskā metode, kā arī
salīdzinājumu metode;
2. policentriskas attīstības novērtēšanas metodikas izveidei un empīriskajam policentriskas attīstības
līmeņa novērtējumam izmantota datu apstrādes statistiskā metode, aprakstošā statistika, grafiskā
metode, kartogrāfiskā metode, vispārējās matemātiskās metodes – grupēšana, salīdzināšana,
ranžēšana, regresijas analīze, datu apstrādē izmantota SPSS (Statistical Package for the Social
Sciences) programmpaketes 19.0 Windows versija.
Promocijas darbs ir izstrādāts zinātnes apakšnozarē „Reģionālā ekonomika”, policentriskas attīstības
jautājumu analīzei un risināšanai izmantota ģeogrāfijas un demogrāfijas zinātņu nozaru informācijas, datu
un pieeju integrācija.
Pētījuma veikšanai izmantoti ārvalstu un Latvijas zinātnieku publikācijas par promocijas darba
tēmu, VRAA ziņojumi, LR CSP publicētie dati un datu bāzes informācija, VAS „Latvijas valsts ceļi”
publicētie dati, ES vienotās sistēmas statistikas dati.
Promocijas darba zinātniskās novitātes:
1. Sistematizējot lietojamos teorētiskos jēdzienus, noteikta to apjoma un satura daļu likumsakarība.
Izveidotā lietojamo jēdzienu saistības un apjoma sistemātikas shēma sniedz izpratni par terminu
izmantošanu teorētiskajā un normatīvajā vidē.
2. Izpētītas un sistematizētas pastāvošās policentriskas attīstības novērtēšanas metodikas un metodes,
identificējot to piederību morfoloģiskai/funkcionālai perspektīvai.
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Aprakstītas mūsdienās Latvijas reģionālās politikas pamatnostādnes policentriskas attīstības
kontekstā un, pamatojoties uz pilsētu sistēmu policentrisma teorētisko bāzi, identificētas Latvijas
pilsētu tipoloģijas policentrisma aspektā.
4. Izveidota Latvijas policentriskas attīstības novērtējuma metodika, kas ietver divas novērtēšanas
metodes morfoloģiskās un funkcionālās perspektīvas kontekstā. Izveidotā metodika lietojama valsts
un reģionu analīzē valstīm (Latvijas piemērs), kurās ir mazs populācijas skaits, salīdzinoši liela
teritorija, pastāv pilsētu sistēma, bet nav izteiktas vairākas megapoles. Autores veiktais pētījums ir
teorētiski un praktiski nozīmīgs, jo iegūtie rezultāti attīsta un papildina reģionālās ekonomikas
teorētisko bāzi valsts un reģionu policentriskas attīstības novērtēšanas jomā.
5. Policentriskas attīstības novērtēšanas metodes morfoloģiskās perspektīvas kontekstā ietvaros
izstrādāts algoritms Latvijas valsts mērogā – valsts telpiskās formas, un reģionu mēroga situācijas
novērtējumam. „Lielākās/galvenās pilsētas pārākuma” metode ir papildināta un veikta valsts reģionu
novērtēšanas aprēķinu sistematizācija, izmantojot ne tikai iedzīvotāju skaita kritēriju, bet arī papildu
novērtēšanas kritēriju – pilsētu platību, pakārtoti ir izveidotas novatoriskas formulas matemātisko
aprēķinu veikšanai.
6. Policentriskas attīstības novērtēšanas metodes funkcionālās perspektīvas konteksta ietvaros
izstrādāts algoritms reģionu mēroga situācijas novērtējumam, lietojot matemātiskos aprēķinus.
Metodes ietvaros identificētas funkcionālās saites starp Latvijas pilsētām un izstrādāts
kartogrāfiskais materiāls.
7. Pētījuma rezultātā ir novērtēta valsts telpiskā struktūra kopš 1897. gada līdz mūsdienām un izteikti
policentriskas attīstības līmeņa rādītāji koeficientu izteiksmē valsts un reģionu mērogā bāzes 2012.
gadā un ilgstošā definētā laika periodā (morfoloģiskās perspektīvas kontekstā 1989.–2012. gads,
funkcionālās perspektīvas kontekstā 2000.–2012. gads). Promocijas darba ietvaros, izmantojot
izveidoto metodisko platformu, veikta statistikas datu apstrāde un analīze, kas stimulē zinātnisku
diskusiju un turpmāku šīs tēmas izpēti.
Praktiskās novitātes un pielietojums tautsaimniecībā:
1. pētījuma rezultāti sniedz iespēju novērtēt valsts reģionālās attīstības procesus ilgtermiņā
policentriskas attīstības jomā. Promocijas darbā atspoguļotā metodika var tikt izmantota kā
instruments reģionālās attīstības politikas lēmumu pieņemšanā un stratēģiskajā plānošanā un sniedz
iespēju veikt Latvijas policentriskas attīstības un reģionālās ekonomikas procesu monitoringu
nākotnē;
2. izmantojot pētījumā konstatētās likumsakarības, iespējams nodrošināt efektīvāku valsts rīcībā esošo
finanšu resursu pārdali un ES struktūrfondu finansējuma izmantošanu, sekojot ES un Latvijas
normatīvās bāzes uzstādījumiem policentriskuma īstenošanā.
Aizstāvēšanai izvirzītās tēzes:
1. „Policentriska attīstība” ir komplicēts jēdziens, kuram nav izstrādātas vienotas metodikas un kopīgu
mērījumu jeb novērtēšanas metodes, kas sniegtu iespēju veikt ierosināto reģionālo attīstības politiku
analīzi dažādām valstīm un reģioniem.
2. ES Kohēzijas politika ietver policentriskas attīstības konceptu kā līdzekli reģionālo
sociālekonomisko atšķirību mazināšanai, tomēr policentriskuma pozitīvās ietekmes novērtēšanai
trūkst gan teorētisko pamatojumu, gan empīriskās analīzes.
3. Latvijas teritorijas attīstības centru raksturojums policentriskas sistēmas pārvaldības aspektā sniedz
izpratni par morfoloģiskajiem, funkcionālajiem un pārvaldības aspektiem.
4. Pētījumā izstrādātā metodika nodrošina valsts un reģionu policentriskas attīstības procesu
novērtējumu morfoloģiskās un funkcionālās perspektīvas kontekstā.
3.
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1. POLICENTRISKA ATTĪSTĪBA UN TĀS NOVĒRTĒŠANAS
PAŅĒMIENI. TEORĒTISKIE ASPEKTI
Nodaļa sastāv no 4 apakšnodaļām, 3 tabulām, 6 attēliem, 14 formulām, 37 lappusēm
Pēdējo četrdesmit gadu laikā reģionālajā ekonomikā starptautiskajā līmenī par „policentriskas
attīstības” tēmu ir plaši diskutēts gan teorētiskajā, gan praktiskajā jomā. Nodaļā ir izanalizētas promocijas
darbā lietoto jēdzienu zinātniskās interpretācijas, uzsverot teorētiskos skaidrojumus, kā arī sniegts
priekšstats par policentriskuma, policentrisma un policentriskas attīstības teorētiskajām pamatnostādnēm.
Papildus izklāstītas monocentriska un policentriska telpiskā attīstības modeļa atšķirības, akcentēti
policentriskas sistēmas modeļi, veikta izpēte par galvenajām teorētiskajām metodikām un metodēm, ko
izmanto policentriskas attīstības izvērtēšanā – aprakstītas dominējošas teorijas policentriskas attīstības
novērtēšanā, galvenās tendences reģionu policentriskas attīstības novērtēšanas zinātniskajā izpētē.

1.1.

Jēdzienu definīcijas un teorētiskā interpretācija

Zinātniskajā literatūrā tiek lietoti dažādi jēdzieni, kas attiecas uz pētāmo tēmu, t.i.,
policentriskums, policentrisms, policentrisks, policentriska attīstība. Dažādu zinātnisko un normatīvo
interpretāciju dēļ minēto jēdzienu izpratne un uztvere ir sarežģīta. Veidojot izpratni par lietotajiem
terminiem, ir jāņem vērā, ka valodiskai izteiksmei (terminam) piemīt divas savstarpēji atšķirīgas iezīmes:
katrai valodiskai izteiksmei ir noteikts saturs (valodiskās izteiksmes intensija) un noteikts apjoms
(valodiskās izteiksmes ekstensija). Promocijas darbā lietoto jēdzienu (terminu) sistematizēšana veikta,
identificējot terminu apjomus un nosakot, kurš termins ir plašāks par kādu citu terminu, proti, – kurš
apjoms ir lielāks par citu apjomu. Veidojot terminu sistemātiku, izmantota apakšapjoma saistības pieeja.
Tā 1. attēlā ir atspoguļots promocijas darbā lietoto jēdzienu uzskaitījums un sistemātikas shēma un katra
jēdziena (termina) apjoma būtība.

JĒDZIENU APAKŠAPJOMA SAISTĪBAS

JĒDZIENU APJOMS

Avots: autores izveidots attēls
1. attēls. Jēdzienu saistības un apjoma sistemātikas shēma.
Jēdziena „policentriska attīstība” definēšanā daudzi autori – R. C. Klūstermens (Kloosterman),
S. Musterds (Musterd), I. Van Zelms (van Zelm), N. Beilijs (Bailey) un I. Turoks (Turok), E. Maijerss
(Meijers) – atzīst, ka jēdzienu ir diezgan grūti noteikt tā sarežģītās būtības dēļ, kas sevī ietver sociālos,
ekonomiskos, politiskos, ģeogrāfiskos un kultūras elementus. Ekonomikā ar jēdzienu „policentriska
attīstība” apzīmē metodi, ar kuras palīdzību reģionālās politikas apvieno jautājumus, kuri saistīti ar
konkurētspēju un kohēziju, kas savukārt atspoguļo teritoriju reģionālās atšķirības. Papildus policentriska
attīstība ir ES telpiskās attīstības un reģionālās politikas mērķis.
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1.2.

Izpratne par monocentrisma/policentrisma telpiskās attīstības modeļiem un
policentriskas sistēmas modeļiem

Monocentriskā modelī pastāv apdzīvota aglomerācija ar vienu vadošo centru, proti, tas ir
apdzīvojums, kurā visās jomās dominē viens centrs. Savukārt policentriska attīstība ir alternatīva
monocentriskai attīstībai, jo cenšas izlīdzināt resursus un nodrošināt vienmērīgu teritoriju izaugsmi.
Teritoriju policentrisma telpiskā struktūra tiek veidota, atsakoties no hierarhiskām telpiskām
organizācijām un attīstot horizontālos tīklojumus. Policentrisma telpiskā struktūra tiek attiecināta uz
apdzīvojuma sistēmas morfoloģiju. Aplūkojot pilsētu sistēmas no kontinentālā vai valsts viedokļa,
policentrisms rodas, ja sistēmu raksturo vairākas pilsētas dažādos līmeņos, nevis dominē tikai viena
pilsēta. Reģionālā vai vietējā mērogā policentrisms pastāv, ja divām vai vairāk pilsētām ir funkcijas, kas
papildina cita citu, un vēl jo vairāk, ja pilsētas sadarbojas viena ar otru, lai varētu darboties kopā kā
lielāka pilsēta. Pastāv divi policentriskas sistēmas modeļi –vairāku attīstības centru modelis un pilsētu
sadarbības tīklu modelis.
Policentrisma sākotnējie formulējumi izteikti XX gadsimta 30. gados, kad attīstījās centrālās
vietas teorija (Vācijas autori V. Kristālers (Christaller) un A. Lošs (Losch)), mezgla vietas teorija (ASV
autori E. M. Hūvere (Hoover) un F. Džiaratani (Giarratani)) un endogenās attīstības teorija, ASV autori
P. Agjons (Aghion) un P. Hovits (Howitt), Dž. M. Grosmens (Grossman) un E. Helpmens (Helpman),
R. Dž. Barro (Barro) un Ks. Sala i Martins (Sala-i-Martin), E. Dinopouloss (Dinopoulos), Dž. A. Sterns
(Stern)). ASV 1960. gadā V. Alonso (Alonso), R. Muts (Muth) un E. Mills (Mills) uzsāka monocentrisko
pilsētu modeļa pētījumus. Pilsētu ekonomikā monocentriskas pilsētas modelis ir pazīstama koncepcija,
kuru izstrādāja V. Alonso (Alonso) 1964. gadā ar turpmāku Vācijas pētnieka J. Tīnena (Thünen) teorijas
attīstību attiecībā uz lauksaimniecības zemes izmantošanu.
Morfoloģisko un funkcionālo pilsētu tīklu monocentriskumu atzina Lielbritānijas pētnieks E. V.
Burgess (Burgess), to pamatojot tādējādi, ka visas būtiskākās ekonomiskās funkcijas ir koncentrētas
lielākajā pilsētā, bet piepilsētas ir dzīvojamie rajoni. Savukārt 1991. gadā autors Dž. Garo (Garreau)
identificēja gar piepilsētas lielākajām ātrgaitas automaģistrālēm pastāvošo augošo „apmales pilsētu”
savstarpējo sadarbību visā ASV teritorijā kā jaunāko pilsētu sistēmas transformāciju. Jaunākie pilsētu
sistēmu pētījumi ir centušies izskaidrot Dž. Garo (Garreau) aprakstītās "apmales pilsētas" no
policentriskuma viedokļa. Ir ierosināti vairāki skaidrojumi policentriskai paplašināšanai un apkopoti
modeļi, kas skaidro ekonomiskās aktivitātes koncentrāciju pilsētu aglomerācijas teritorijās. Skaidrojot
pilsētu formas, tika identificēti monocentriska modeļa ierobežojumi un zinātniskajā literatūrā XX
gadsimta 80. un 90. gados attīstījās policentrisku sistēmu pētījumu virziens, kurā darbojās dažādu valstu
pētnieki – M. Fudžita (Fujita) un H. Ogava (Ogawa), K.Vīends (Wieand), A. Anass (Anas) un I. Kims
(Kim), M. Berliants (Berliant), P. Vangs (Wang) un H. Koniši (Konishi), R. Helzlijs (Helsley) un A.
Salivens (Sullivan), V. Hendersons (Henderson) un A. Mitra (Mitra), Dž. Jingers (Yinger) u.c.
Empīriskā literatūra par policentriskām sistēmām ir vērsta galvenokārt uz standartu izveidi, lai
definētu darba centrus ((McDonald, 1987), (Giuliano, Small, 1991), (Craig, Ng, 2001), (McMillen, 2001),
(Redfearn, 2007), (Coffey, 2010)) un mērītu viņu lokalizēto telpisko ietekmi uz īri un blīvuma novirzi
pilsētu teritorijās ((Bender, Hwang, 1985), (Dowall, Treffeisen, 1991), (Greene, 1980), (Griffith, 1981),
(McDonald, 1987), (McDonald, Prather, 1994), (McMillen, McDonald, 1997), (McMillen, McDonald,
1998), (Shukla, Waddell, 1991), (Small, Song, 1994)).

1.3.

Policentriskuma, policentrisma un policentriskas attīstības teorētiskās
pamatnostādnes

Lai rastu konceptuālu izpratni par policentrismu, ir jāņem vērā šī jēdziena divas dimensijas:
analītiskā un normatīvā. Analītiskajā dimensijā jēdzienu „policentriskums” izmanto, skaidrojot vai
analizējot esošo vai potenciālo policentrisko sistēmu, savukārt normatīvajā dimensijā to lieto kā galveno
principu, lai sasniegtu politikas stratēģijas mērķi (Davoudi, 2003).
Policentrismu var apskatīt no divām perspektīvām: morfoloģiskās un funkcionālās (vai
ģeogrāfiskās) perspektīvas. Zinātniskajā literatūrā Nīderlandes pētnieki M.Burgers (Burger) un E.
Maijerss (Meijers) uzsver, ka morfoloģisko un funkcionālo perspektīvu var attiecināt gan uz
monocentrisku, gan uz policentrisku teritorijas sistēmu. Daži pētījumi apskata policentrismu no
morfoloģiskās perspektīvas ((Lambooy, 1998), (NordRegio, 2004), (Parr, 2004), (Meijers, 2008)), kamēr
citi pielāgo funkcionālo perspektīvu ((Van der Laan, 1998), (Hall, Pain, 2006), (Limtanakool et al.,
2007)). Itāļu pētnieks D. Burgalasi (Burgalassi) (2010) izdala galvenos morfoloģiskās dimensijas
aspektus: atsevišķu centru klasteru veidošanās, centru izmērs un teritorija, centru izmēra izkliede.
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Funkcionālās dimensijas satur divus aspektus: centru ekonomiskā specializācija un centru savstarpējā
sadarbība. Morfoloģiskā un funkcionālā perspektīva nosaka viena otras pastāvēšanu, abām jābūt
savstarpējā mijiedarbībā.
1. tabula
Policentrisma perspektīvu atšķirību salīdzinājums
Morfoloģiskā perspektīva

Funkcionālā perspektīva

Centrs ir darba un populācijas aglomerāts

Centrs ir vieta, kas pārvalda klātesošās teritorijas

Centri līdzīgi izmēru ziņā, reģionā ir viens centrs

Divi vai vairāki centri nodrošina funkcijas reģionam

Centri ir fiziski atdalīti ar tukšām teritorijām starp tiem,
tomēr atrodas salīdzinoši tuvu minimālai savstarpējai
mijiedarbībai

Funkciju sadalījums teritorijā, kas parādās centru
savstarpējās mijiedarbības rezultātā

Avots: autores veidota tabula
Izpratnei par policentrismu ir svarīgi ņemt vērā mērogu, gradāciju un robežas. ESPON 1.1.1.
projekts gradē trīs policentriskus mērogus – "mikro", "mezo" un "makro". Gradācija ir īpašība, kas
bīdāmas skalas veidā novērtē policentriskuma pakāpi pilsētvides sistēmā (Green, 2007; Champion, 2001).
Policentriskai pilsētu aglomerācijai pastāv dinamiska robeža, jo robežas netiek fiksētas noteikto
administratīvo teritoriju ietvaros (Moura, 2005).
Policentrisma papildu aspekti iekļauj morfoloģiju, attiecības starp pilsētu teritorijām un
pārvaldību (Dühr, 2005). Morfoloģijas aspekts ir saistīts ar fizisko pilsētu darbības organizāciju teritorijā
un uzrāda būtiskākās atšķirības starp monocentrisku un policentrisku modeli. Pilsētu teritoriju attiecības
attiecas uz telpiskās struktūras (strukturālā) un brīvprātīgās sadarbības (institucionālā) sinerģiju un
plūsmu pilsētu sistēmas ietvaros. Policentriskas struktūras pārvaldība ir saistīta ar dažādu posmu un
kompetenču dalībniekiem vairākos līmeņos.

1.4.

Policentriskas attīstības novērtēšanas metodikas un metodes

Termins „zinātnes metode” visplašākajā izpratnē ir sava priekšmeta izpētes paņēmiens, savukārt
ar jēdzienu „zinātnes metodika” saprot paņēmienu un noteikumu kopumu, kas palīdz mērķtiecīgi veikt
kādu noteiktu darbu (Didenko, Sundukova, 2003). Policentriskas attīstības novērtēšanas metodikas
risinājumu izstrāde ir veikta, tomēr pētījumi pārsvarā ir par lieliem apdzīvotiem centriem (metropolēm)
un valstīm kopumā. Policentriskas koncepcijas jomā nav vienotas metodikas un novērtēšanas metožu.
Promocijas darbā ir veikts pieejamo empīrisko pētījumu apkopojums un izvērtējums, identificējot
morfoloģiskās un funkcionālās perspektīvas policentriskās attīstības novērtēšanas metodikas un metodes,
kas attiecas gan uz morfoloģisko perspektīvu, gan uz funkcionālo perspektīvu.
2. tabula
Policentriskas attīstības novērtēšanas metodikas
Morfoloģiskās un funkcionālās
perspektīvas metodika
Nosaukums

(1) Funkcionālā
pilsētas apgabala
(FUAs) noteikšanas
metodika

Autoru dati

ESPON pētījumi
(2005)

Funkcionālās perspektīvas metodika
Nosaukums

Autoru dati

(2) Funkcionālo pilsētu
reģionu (FUR)
noteikšanas metodika

B. J. L. Berijs (Berry) (1967)
P. Česīrs (Cheshire) un D. G.Hejs
(Hay) (1989)
GEMACA pētījumi (1996 un 2001)

(3)Dinamiskā
metropoles apgabala
(DMAs) noteikšanas
metodika

J. Klusa (Clusa) un J. Roka (Roca)
(1997)

Avots: autores veidots apkopojums
Zinātniskie pētījumi, kuros lietotas policentriskas attīstības novērtēšanas metodikas un metodes
no morfoloģiskās un funkcionālās perspektīvas, promocijas darbā tiek skatīti kā iespējamie risinājumi
Latvijas policentriskas attīstības novērtēšanas metodikas izveidei.
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3. tabula
Policentriskas attīstības novērtēšanas metodes
Morfoloģiskās perspektīvas metodes
Nosaukums

Autoru dati

(1) Pilsētu policentriskuma
izpēte ar telpiskās analīzes
metodi

Eiropas Investīciju banka
(2011)
D. Arribas-Bel (Arribas-Bel)
un F. Sans Grasiabs (Sanz
Graciab) (2011)

(2) Pilsētu un lauku teritoriju
telpiskais kopums. Reģionu
policentriskais indekss

L. Borbēlijs (Borbély) (2011)

(3)Lielākās/galvenās pilsētas
pārākuma un rindas izmēra
izkliedes aprēķins

Funkcionālās perspektīvas metodes
Nosaukums

(4)Funkcionālā
policentriskuma
noteikšanas metode

P. Venēri (Veneri) un
D. Burgalasi (Burgalassi)
(2010)

Autoru dati

P. Venēri (Veneri) un
D. Burgalasi
(Burgalassi) (2010)
Pamatojoties uz
N. Limtanakolu
(Limtanakool),
M. Deistu (Dijst) un
T. Švānenu
(Schwanen) (2007);
N. Grīnu (Green)
(2007)

Avots: Autores veidots apkopojums
3. tabulā atspoguļotās metodes daļēji ir iespējams lietot analīzē valstīm (Latvijas piemērs), kurās ir mazs
populācijas skaits, salīdzinoši liela teritorija, pastāv pilsētu sistēma, bet nav izteiktas vairākas megapoles.
Administratīvā pieeja nepietiekami identificē saimnieciski un sociāli integrētas pilsētu teritorijas,
morfoloģiskā pieeja rada papildu problēmu, lai spētu identificēt pārāk mazas pilsētas, kuras nevar nosaukt
par lielpilsētu teritorijām.

2. POLICENTRISKUMA UN POLICENTRISKAS ATTĪSTĪBAS ASPEKTI
ES UN LATVIJĀ REĢIONĀLĀS POLITIKAS KONTEKSTĀ
Nodaļa sastāv no 4 apakšnodaļām, 6 tabulām, 13 attēliem, 6 logiem, 40 lappusēm
Eiropā, kur pastāv nelīdzsvarota valstu attīstība un dalībnieku intereses atšķiras, dažādu pilsētu
un reģionu situācijas arī nav vienādas. Promocijas darba nodaļā ir atspoguļota telpiskās plānošanas
koncepcija Eiropā, kur policentriska attīstība ir izveidojusi sasaisti starp daudziem normatīvajiem
dokumentiem. Nodaļā sniegts pārskats par Latvijā izveidoto policentriskuma normatīvo dimensiju,
akcentējot policentriskas struktūras pārvaldības aspektus, raksturoti Latvijas teritorijas attīstības centri –
iedzīvotāju skaita dinamika, pilsētu izvietojums, vēsturiskais pilsētvides sistēmas izveidošanās pamats,
izveidota pilsētu tipoloģiju analīze policentrisma aspektā.

2.1.

Ilgtspējīga izaugsme, Kohēzijas politika un policentriskuma normatīvā
dimensija

Priekšnoteikums integrētas izaugsmes veicināšanā konkrētā teritorijā, tai skaitā pilsētā, tiek
bāzēts uz cilvēka, vietas un biznesa resursu harmonisku mijiedarbību. ES reģionālās politikas mērķis ir
mazināt ekonomiskās atšķirības starp ES reģioniem, sekmējot sociālo kohēziju ES integrācijas procesā,
šajā politikā visi ES teritoriālās dokumenti ir uzsvēruši centru nozīmi. ES Kohēzijas politikas mērķi ir
konverģence, reģionu konkurētspēja un nodarbinātība, kā arī teritoriālā sadarbība Eiropā. Mūsdienās
policentriska attīstība ir uzņēmusies normatīvu nozīmi, tā atzīta par galveno priekšnoteikumu, lai
sasniegtu ilgtspējīgu un līdzsvarotu attīstību, būtībā koncepcija ir pārveidota par galveno politikas mērķi.
Lai nodrošinātu reģionālās attīstības politikas ieviešanu, būtisks elements ir Eiropas infrastruktūras tīklu
paplašināšana un modernizēšana starp metropoļu reģioniem un starp vidējām un mazām pilsētām, gan ES
iekšienē, gan ārpus ES esošajiem tīkliem. Reģionu attīstības ES balstās uz pieciem policentriskuma
atslēgas elementiem.
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Avots: autores veidots attēls pēc EC, 1999
2. attēls. ES reģionu attīstības pamatelementu shēma.
Policentriskas attīstības veicināšanai ir izveidota normatīvā bāze un rīcības ir integrētas dažādos
ES programmdokumentos. Tomēr zinātniskajā literatūrā tiek izteiktas bažas par policentriskas attīstības
integrēšanu normatīvajā dimensijā un tās īstenošanu dzīvē, jo policentrisma pozitīvās ietekmes
novērtēšanai trūkst teorētisko pamatojumu, pozitīvie efekti nav pietiekami pētīti, izmantojot empīrisko
analīzi.

2.2. Reģionālās politikas pamatnostādnes policentriskuma normatīvās
dimensijas apstākļos un policentriskas struktūras pārvaldības aspekti Latvijā
Pakārtoti ES uzstādījumiem Latvijā reģionālā politika tiek īstenota ar mērķi samazināt esošās
reģionālās atšķirības un stimulēt vienmērīgu reģionu attīstību. Galvenais mērķis vidēja termiņa un
ilgtermiņa stratēģijā teritoriālā attīstībā ir policentriskas attīstības stiprināšana un uz inovācijām balstīta
tīkla veidošana, kas stiprinās saites starp lielpilsētu teritorijām un mazpilsētām. Kopš 2007. gada Latvijā
tiek īstenota jauna teritoriju attīstības koncepcija, kas ir vērsta uz teritoriju konkurētspējas
paaugstināšanas priekšnosacījumu veidošanu.
Latvijā policentriskas reģionālās attīstības vadība ir komplicēts jautājums, kas balstās uz valsts,
reģionālo un vietējo pārvaldes subjektu attiecībām, īstenojot integrētu teritoriālo politiku. LR izveidotā
likumdošanas bāze un papildus nepieciešamie normatīvie akti ir nozīmīgs priekšnoteikums policentriskas
attīstības procesa virzībā, jo policentriskas struktūras pārvaldība ir komplicēts jautājums. Latvijas
normatīvajā bāzē ir nostiprināts pilsētu policentriska mēroga attīstības centru sadalījums. Latvijā
policentriskas struktūras pārvaldības pamatā ir pilsētu sadarbības tīkla modelis, kurā nacionālās un
reģionālās nozīmes attīstības centri (pilsētas) sadarbojas un funkcionāli papildina cita citu, lai veicinātu
kopējo izaugsmi un attīstību.
Latvijā policentriskuma pieeja reģionu teritoriju attīstībā ir viens no veidiem, kā novirzīt ES
finansiālos līdzekļus infrastruktūras ieguldījumiem, izstrādāta inovatīva pilsētu (attīstības centru)
pārvaldības politika. Tā 2007.–2013. gada plānošanas periodā ir izveidota investīciju instrumentu
politikas ieviešanas shēma policentriskas attīstības veicināšanai. Pieejamais finansējums ir būtisks
finansiāls atbalsts projektu īstenošanai pilsētvides un pilsētreģionu konkurētspējas, sasniedzamības,
pieejamības un pievilcības faktoru attīstībai.

2.3.

Iedzīvotāju skaita tendences Latvijas reģionos un policentriskas attīstības
centros, teritorijas attīstības centru raksturojums policentriskas sistēmas
pārvaldības aspektā

Latvijā mūsdienās ir relatīvi vāja urbānā struktūra, apdzīvoto vietu tīklā attīstības un izaugsmes
ziņā pastāv augsta nevienlīdzība. Iniciējot ES programmas Latvijas teritorijas attīstības veicināšanai, kā
būtisks rezultatīvais rādītājs izvirzīts iedzīvotāju skaita pieaugums, kas ir noteicošais faktors policentrisko
procesu sekmēšanai valsts teritorijā. Latvijā lielākā daļa iedzīvotāju ~ 68 % dzīvo pilsētās, bet lauku
reģionos dzīvo tikai 32 % no valsts iedzīvotāju skaita.
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Avots: autores veidots attēls pēc LR CSP ISG15, 2012; LR CSP ISG12, 2012
3.
attēls. Latvijas iedzīvotāju sadalījums pēc dzīvesvietas 2012. gada beigās, %.
Rīgas īpatsvara pieaugumam kopējā ekonomiskajā sistēmā ir tieša sakarība ar iedzīvotāju skaita
pieaugumu Pierīgas aglomerācijā. Rīgā koncentrētā resursu (cilvēkkapitāls, uzņēmējdarbības un
sabiedrisko pakalpojumu infrastruktūra, finanšu kapitāls utt.) masa vairakkārt pārsniedz pārējo reģionu un
pilsētu kritisko masu. Vienlaikus valstī pastāv plašs, samērā vienmērīgi izvietots pilsētu tīkls, kurās
iedzīvotāju skaits pakāpeniski samazinās. Latvijas policentriskas attīstības skatījumā analizētas
policentriskās attīstības centru – nacionālās nozīmes pilsētu (7) un reģionālās nozīmes pilsētu (9) –
iedzīvotāju izmaiņas.
Latvijas nacionālās un reģionālās attīstības nozīmes pilsētu izaugsme ir saistīta ar pilsētvides
plānošanas vēsturisko procesu, jo policentriskuma pārvaldības pamatnostādnes tika izveidotas jau pirms
Latvijas neatkarības atgūšanas 1990. gadā. Latvijas pilsētvides sistēma XX gadsimta 60.–70. gados ir
piedzīvojusi mērķtiecīgas attīstības politikas ieviešanu, kas izveidoja pamatu mūsdienu pilsētu
izvietojumam un funkcionalitātei. Sakarā ar pāreju uz brīvā tirgus ekonomiku un Latvijas brīvvalsts
izveides normatīvo un saimniecisko problemātiku, laika periodā no 1990. gada līdz 2007. gadam
policentriskas sistēmas pārvaldības pamatnostādnes netika aktualizētas. Policentriskas telpiskās struktūras
pārvaldība mūsdienās ir aktualizējusies līdz ar ES normatīvām pamatnostādnēm un finanšu resursu
pieejamību pilsētvides uzlabošanai un attīstībai.
Lai izveidotu noderīgu pilsētu policentrisma definīciju Latvijas kontekstā, autore pilsētas grupē
trīs kategorijās: vidēja lieluma pilsētu reģions, metropoles reģions un starpmetropoles reģions. Izveidotā
policentriskā pilsētu sistēmas klasifikācija Latvijā ir nepieciešama, lai izprastu tās raksturīgās īpašības, jo
atbilstoši katrai tipoloģijai mainās morfoloģiskie, funkcionālie (savstarpējo saistību) un pārvaldības
aspekti.
4. tabula

Vidēja lieluma pilsētu reģions

Latvijas pilsētu sistēmu tipoloģiju raksturojums policentrisma kontekstā
Latvijas konteksts

Pamats

Svari

Morfoloģiskā: šī pilsētu tipoloģija ir visizplatītākā Latvijā.
Centru grupas attīstās, pamatojoties uz maza un vidēja lieluma
pilsētām un savstarpējiem ceļu savienojumiem. Tiem ir dažādi
pirmsākumi, attīstījušies no mazajiem kodoliem, kas atrodas
tuvu viens otram. Latvijā tie ir nacionālas, reģionālas un novadu
nozīmes attīstības centri.
Attiecības starp pilsētu teritorijām: šie kodoli ir savstarpēji
saistīti ar funkcionālām darbībām.
Pārvaldība: dalībnieku sadarbība ir vājāka politiskā līmenī, jo šī
tipoloģija sadarbojas ar dažādām pašvaldībām. Pārvaldības
pamatnostādnes tiek iniciētas.

Saplūšanas veids
un / vai
apvienošanās
veids
(Fusion Mode
and/or
Incorporation
Mode )
(Champion,
2001)

Policentriska
kodola pilsētvides
lauks
(polynucleated
urban field)
(Champion,
2001);
Mezo skala
(ESDP, 1999)
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4.tabulas turpinājums

Metropoles reģions

Morfoloģiskā: šī pilsētu tipoloģija ir cēlusies no galvenā centra,
kas koncentriski paplašinājās, radot jaunus apakškategorijas
centrus un / vai pievienojot citas mazākās pilsētas. Latvijā
eksistē viens reģions – Rīga.
Attiecības starp pilsētu teritorijām: starp zonām pastāv
piepilsētu sakari (dzīvesvieta-darbs). Attiecībā uz skalu
funkcionālās darbības pastāv, bet nav tik svarīgas kā vidēja
lieluma pilsēta reģionā.
Pārvaldība: attiecības starp dalībniekiem ir spēcīgākas nekā
vidēja lieluma pilsētu reģionā, jo tās ir oficiāli atzinusi valdība.
Tomēr sadarbība nav ideāla, neskatoties uz integrēta plāna un
politikas esamību.

Starp-metropoles reģions

Latvijas konteksts

Morfoloģiskā: pilsētu sistēma sastāv no diviem vai vairākiem
lielpilsētu reģioniem vai vidēja lieluma pilsētu reģioniem.
Attiecības starp pilsētu teritorijām: šie kodoli ir savstarpēji
saistīti ar funkcionālām darbībām.
Pārvaldība: starp dalībniekiem sadarbība ir vājāka politiskā
līmenī, jo šī tipoloģija attiecas uz dažādām pašvaldībām, un
dažreiz dažādās valstīs. Turklāt šo pilsētas struktūru nav oficiāli
atzinusi valdība.
Latvijā šāda tipoloģija nepastāv.

Pamats

Svari

Centrbēdzes
veids un/vai
apvienošanās
veids
(Centrifugal
Mode and/or
Incorporation
Mode )
(Champion,
2001)

Individuālais
metropoles
apgabals/teritorija
( individual
metropolitan
area)
(Champion,
2001);
Mikro skala
(ESDP, 1999)

Saplūšanas veids
un / vai
apvienošanās
veids
(Fusion Mode
and/or
Incorporation
Mode)
(Champion,
2001)

Policentriska
kodola pilsētvides
lauks
(polynucleated
urban field)
(Champion,
2001);
Makro skala
(ESDP, 1999)

Avots: autores veidota tabula
Latvijas mazā un vidējā izmēra pilsētas ir veidojušās saplūšanas un / vai apvienošanās veidā, bet valsts
galvaspilsētas izveidošanās pamatā ir centrbēdzes veids. Tas nosaka pilsētu tipoloģijas sadalījumu – valstī
pastāv vidēja lieluma pilsētu reģioni (mezoskala) un viens metropoles reģions (Rīga) (mikroskala), bet
starpmetropoles reģioni nav pārstāvēti.

3. LATVIJAS POLICENTRISKAS ATTĪSTĪBAS NOVĒRTĒŠANAS
METODIKA. EMPĪRISKĀ IZPĒTE
Nodaļa sastāv no 3 apakšnodaļām, 17 tabulām, 17 attēliem, 4 formulām, 1 loga, 47 lappusēm
Latvijas policentriskas attīstības novērtēšana izveidotās metodikas izpratnē ir ar nozari saistītās
informācijas ieguve, apkopošana un analīze, izmantojot atbilstošas pētniecības metodes, ar nolūku
sagatavot Latvijas policentriskas attīstības aprakstu reģionālās ekonomikas procesu novērtēšanas
vajadzībām. Latvijas polcentriskas attīstības novērtēšanas metodika ir metodisks materiāls, kurš ir
paredzēts tautsaimniecības reģionālās ekonomikas nozares pamatotai izpētei un kurš iesaka vienotu,
sistēmisku metožu lietojumu izpētes veikšanā. Metodikā ir paredzēta sistēma, kā policentriskas attīstības
procesu novērtēšanu pētīt vienoti visā valstī kopumā (valsts mērogs) un katrā no valstī ietilpstošajiem
reģioniem (reģionu mērogs), tādā kārtā panākot, ka iegūtie izpētes rezultāti ir ticami un izmantojami
valsts rīcībpolitikas veidošanā.
Latvijas policentriskas attīstības novērtēšanas metodikas mērķis ir sniegt metodisku atbalstu
reģionālās ekonomikas nozares izpētes veikšanai. Izmantojot metodiku, izstrādāts Latvijas policentriskas
attīstības novērtēšanas apraksts un raksturojošo rādītāju struktūra. Metodikas būtība ir, izmantojot
dažādas zinātniskās pētījuma metodes, nodrošināt reprezentatīvu un objektīvu datu ieguvi, lai panāktu
Latvijas policentriskas attīstības kvalitatīvo novērtēšanu.
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Avots: autores veidots attēls
4.attēls. Latvijas policentriskas attīstības novērtēšanas
pētījuma paņēmienu sistēma.
Promocijas darbā lietoti divi termini „metode” un „metodika”. Termins „zinātnes metode”
visplašākajā izpratnē ir sava priekšmeta izpētes paņēmiens, savukārt ar jēdzienu „zinātnes metodika”
saprot paņēmienu un noteikumu kopumu, kas palīdz mērķtiecīgi veikt kādu noteiktu darbu (Didenko,
Sundukova, 2003). Promocijas darbā izveidotā metodika ir pētījuma paņēmienu (metožu) sistēma, kuru
izmanto atbilstoši noteiktam darba mērķim un konkrētam izpētes objektam. Policentriskas attīstības
procesu novērtēšanai un pētīšanai lietotas metodes jeb priekšmeta izpētes paņēmieni, kas izriet no
vispārējiem teorētiskiem priekšstatiem par pētāmās parādības būtību un balstītas uz divām dažādām
perspektīvām: morfoloģisko un funkcionālo, iekļaujot vispārzināmos matemātiskos aprēķinus.
Policentriskas attīstības novērtēšanas izpēte ir secīgu un pamatotu darbību jeb soļu izpilde, lai iegūtu
informāciju par reģionālās ekonomikas procesiem. 5. tabulā atspoguļoti metodikā ietilpstošie galvenie
elementi un iekļauts īss katra elementa apraksts.
5. tabula
Latvijas policentriskas attīstības novērtēšanas metodikas elementi
Metodikas
elements
Pētījuma mērķis

Pētījuma
uzdevumi

Pētījuma
veikšanas secība
un periodiskums

Elementa apraksts
Noteikt Latvijas valsts un reģionu policentriskas attīstības līmeni koeficientu izteiksmē,
izmantojot dažādas zinātniskās metodes un iekļaujot matemātiskos aprēķinus.
1. Izstrādāt Latvijas policentriskas attīstības novērtēšanas metodikas paņēmienu sistēmu,
definēt lietojamās policentriskas attīstības līmeņa novērtēšanas metodes morfoloģiskās un
funkcionālās perspektīvas kontekstā, iekļaujot vispārzināmo matemātisko aprēķinu
elementus.
2. Veikt statistikas (pilsētu atlase pēc Latvijā noteiktiem administratīviem pilsētu
iedalījumiem, iedzīvotāju skaits, pilsētas savienojošo ceļa tīklu plūsma jeb satiksmes
intensitāte (gada vidējā dienas intensitāte)) un ģeogrāfisko (pilsētu platības (km²), ceļu
izvietojums) datu apstrādi un analīzi.
3. Izpildīt Latvijas policentriskas attīstības līmeņa novērtējumu, lietojot dažādas metodes
morfoloģiskas un funkcionālas perspektīvas kontekstā.
4. Veikt iegūto empīrisko rezultātu analīzi un interpretāciju.
1. Veikt pētījumu morfoloģiskās perspektīvas kontekstā, 23 gadu laika periodam (salīdzināt
rezultātus pirms Latvijas neatkarības atgūšanas 1989. gadā un mūsdienās – 2012. gadā)
reģionu mērogā. Valsts telpiskās formas attīstības ilgtermiņa procesu tendenču
atspoguļošanai veikt izpēti valsts mērogā no 1897. gada līdz mūsdienām.
2. Veikt pētījumu funkcionālās perspektīvas kontekstā reģionu mērogā 12 gadu laika
periodam: salīdzināt rezultātus no 2000. gada līdz mūsdienām –2012. gads.
3. Veikt Latvijas policentriskas attīstības līmeņa novērtēšanas morfoloģiskās un funkcionālās
perspektīvas kontekstā lietoto metožu aprēķinu plānošanas reģionu rādītājiem
salīdzinājumu uz 2012. gada piemēra.
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5.tabulas turpinājums
Metodikas
elements

Elementa apraksts
Galvenā reģiona virsotne.
Pilsētas svars (9 pilsētas valsts mērogā).
Pilsētas svars (R) (30 pilsētas reģiona mērogā).
Standartizētais koeficients PM(1) (rangs pēc platības).
Standartizētais koeficients PM(2) (rangs pēc svara).
„Entropijas indeksa” indikators.

Rādītāju sistēma,
ar kuras
palīdzību pētīt
analīzes objektu

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Datu avoti

1. Centrālās statistikas pārvaldes publicētie dati un datu bāzes informācija.
2. VAS „Latvijas valsts ceļi” publicētie dati.
3. Kartogrāfiskie Latvijas valsts teritorijas dati.

Avots: autores veidota tabula
Metodikas ietvaros izstrādāts empīrisks pētījums, kurā secīgi veiktas šādas darbības: definētas
pētījuma robežas jeb noteikta pētījuma bāze; izveidota pieejamās informācijas bāze policentriskas
attīstības novērtēšanas izpētei; salīdzināta apkopotā informācija ar nepieciešamo datu masīvu atbilstoši
teorētiskajiem uzstādījumiem; novērtētas pētījuma metožu izvēles iespējas un mērķtiecīgums atbilstoši
pētījuma uzdevumiem un pieņemts lēmums par konkrēto metožu lietošanu pētījumā; apkopoti un analizēti
iegūtie dati par policentriskas attīstības tendencēm Latvijā.

3.1.
Latvijas morfoloģiskās perspektīvas policentriskas attīstības līmeņa
novērtēšanai lietotās metodes apraksts, aprēķina rezultāti un interpretācija
Latvijas policentriskas attīstības līmeņa morfoloģiskās perspektīvas aprēķinam ir izmantotas
P. Venēri (Veneri) un D. Burgalasi (Burgalassi) izstrādātās metodes pamatnostādnes, kura iekļauj
„Lielākās/galvenās pilsētas pārākuma” un „Rindas izmēra izkliedes” matemātiskos aprēķinus. Latvijas
policentriska līmeņa novērtēšanai empīriskajā pētījumā ir papildināta zinātniskajā literatūrā aprakstītā
„Lielākās/galvenās pilsētas pārākuma” metode, aprēķinos veikta valsts reģionu novērtēšanas
sistematizācija, kā arī izmantots papildu novērtēšanas kritērijs (pilsētu platība) un pakārtoti – izveidotas
formulas aprēķinu veikšanai. Policentriska līmeņa novērtēšanas metodes morfoloģiskās perspektīvas
kontekstā pamatā ir šāds empīrisks pieņēmums: kvantitatīvi policentrisku attīstību var mērīt attiecībā
uz reģionu un valsti kopumā, attiecībā uz atsevišķām pilsētām policentriskas attīstības mērs var būt
relatīvais pilsētas svars starp citām reģiona pilsētām vai valstī kopumā. Kā analīzes objekti reģionu
morfoloģiskajā novērtējumā ir ņemti vērā un noteikti par izmantojamā sliekšņa lomu – trīsdesmit
administratīvās pilsētas pēc Latvijā noteiktiem administratīviem pilsētu (1 – starptautiskas, 8 –
nacionālas, 21 – reģionālas nozīmes attīstības centri) iedalījumiem. Latvijas policentriskas attīstības
līmeņa novērtēšanas morfoloģiskās perspektīvas kontekstā aprēķins veikts šādā kārtībā:

Avots: autores veidots attēls
5. attēls. Latvijas morfoloģiskās perspektīvas policentriskas attīstības līmeņa metodes
sastāvdaļas.
Analīzei izmantoti ģeogrāfiskie un iedzīvotāju skaita statistiskie dati. Latvijas policentriskas attīstības
līmeņa morfoloģiskās perspektīvas kontekstā novērtēšanas empīriskā pētījuma pamatā ir
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„Lielākās/galvenās pilsētas pārākuma” aprēķini, kas iekļauj „Pilsētas ranga pēc platības” un „Pilsētas
ranga pēc svara” noteikšanu, un „Rindas izmēra izkliedes” aprēķinus.
Latvijas policentriskas attīstības līmeņa morfoloģiskajā perspektīvā novērtējumam izmantotās
metodes „Lielākās/galvenās pilsētas pārākuma” sastāvdaļas iekļauj:
1.
„Pilsētas ranga pēc platības” noteikšana. Pētījuma veikšanai ir apkopoti un izmantoti
ģeogrāfiskie dati par pilsētu platību (km²) un noteikts pilsētu rangu sadalījums pēc platības. Pilsētas
rangs pēc platības ir noteikts, rindojot pētījumā iekļauto pilsētu platības (km²) pieaugošā secībā un
piešķirot katrai pilsētai rangu pēc šāda principa: pilsētai ar lielāko platību rangs Nr.1, otrai lielākai
platības pilsētai – rangs Nr.2, pēdējais rangs ir piešķirts pilsētai ar mazāko platību. Pētījumā pēc
šādas pieejas valsts mērogā ir noteikts pilsētu rangu sadalījums attiecībā uz 30 administratīvām
pilsētām (1 – starptautiskas, 8 – nacionālas, 21 – reģionālas nozīmes attīstības centri) un attiecībā uz
9 administratīvām pilsētām (1 – starptautiskās, 8 – nacionālās nozīmes attīstības centri). Savukārt
aprēķinu veikšanai plānošanas reģionu mērogā tiek ranžētas attiecīgā reģionā ietilpstošās pilsētas.
„Pilsētas ranga pēc platības” aprēķina rezultātā tiek iegūts katras pilsētas izvietojuma numurs citu
pilsētu vidū – attiecīgi valsts vai reģiona mērogā.
2. „Pilsētas ranga pēc svara” noteikšana. Pētījuma veikšanai ir apkopoti un izmantoti statistiskie dati
par pilsētu iedzīvotāju skaitu un noteikts pilsētu rangu sadalījums pēc svara. Lai varētu noteikt
pilsētas rangu pēc svara, sākotnēji veikts katras pilsētas svara aprēķins. Šāda aprēķinu pieeja ir
izmantota valsts un reģionu mērogā:
2.1. „Pilsētas ranga pēc svara” noteikšana valsts mērogā. Pamatojoties uz statistikas datiem, ir
identificēts iedzīvotāju skaits 30 administratīvām pilsētām (1 – starptautiskās, 8 – nacionālās, 21
– reģionālās nozīmes attīstības centri) un attiecībā uz 9 administratīvām pilsētām (1 –
starptautiskās, 8 – nacionālās nozīmes attīstības centri). Pamatojoties uz identificētajiem pilsētu
iedzīvotāju datiem, noteikts katras pilsētas svars un pilsētas ranga rādītājs valsts mērogā. Katras
no pētījumā iekļautās „pilsētas svars” (attiecībā uz valsts mērogu) tiek izteikts pēc sekojošām
formulām:

(1)

(2)
„Pilsētas rangs pēc svara” ir noteikts, rindojot pētījumā iekļauto pilsētu „pilsētas svara” aprēķina
rezultātus pieaugošā secībā un piešķirot katrai pilsētai rangu pēc šāda principa: pilsētai ar lielāko
„pilsētas svaru” rangs Nr.1, otra lielākā „pilsētas svara” pilsētai – rangs Nr.2, pēdējais rangs ir
piešķirts pilsētai ar mazāko „pilsētas svaru”. „Pilsētas ranga pēc svara” aprēķina rezultātā tiek
iegūts katras pilsētas izvietojuma numurs citu valsts mēroga pilsētu vidū. Valsts mēroga aprēķins
„pilsētas rangs pēc svara” ir noteikts attiecībā uz 30 administratīvām pilsētām (1 – starptautiskās,
8 – nacionālās, 21 – reģionālās nozīmes attīstības centri) un attiecībā uz 9 administratīvām
pilsētām (1 – starptautiskās, 8 – nacionālās nozīmes attīstības centri).
2.2. „Pilsētas ranga pēc svara (R)” noteikšana reģiona mērogā. Pamatojoties uz statistikas datiem, ir
identificēts iedzīvotāju skaits 30 administratīvām pilsētām (1 – starptautiskās, 8 – nacionālās,
21 – reģionālās nozīmes attīstības centri) Latvijas piecu (Kurzemes, Latgales, Rīgas,
Vidzemes, Zemgales) plānošanas reģionu sadalījumā un noteikts katras pilsētas svars un ranga
izmērs sadalījumā pa plānošanas reģioniem. Katras no pētījumā iekļautās „pilsētas svars”
(attiecībā uz reģiona mērogu) tiek izteikts pēc šādas formulas:
(3)

„Pilsētas rangs pēc svara (R)” ir noteikts, rindojot pētījumā iekļauto pilsētu „pilsētas svara”
aprēķina rezultātus pieaugošā secībā un piešķirot katrai pilsētai rangu pēc šāda principa:
pilsētai ar lielāko „pilsētas svaru” rangs Nr.1, otra lielākā „pilsētas svara” pilsētai – rangs Nr.
2, pēdējais rangs ir piešķirts pilsētai ar mazāko „pilsētas svaru”. „Pilsētas ranga pēc svara”
aprēķina rezultātā tiek iegūts katras pilsētas izvietojuma numurs citu plānošanas reģiona
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pilsētu vidū. Reģiona mēroga aprēķins „Pilsētas rangs pēc svara” ir noteikts attiecībā uz 30
administratīvām pilsētām (1 – starptautiskās, 8 – nacionālās, 21 – reģionālās nozīmes
attīstības centri) sadalījumā pa plānošanas reģioniem.
3. „Rindas izmēra izkliedes” formula ir lietota gan valsts mēroga aprēķinam, gan Latvijas piecu
plānošanas reģionu (Kurzemes, Latgales, Rīgas, Vidzemes, Zemgales) mēroga aprēķiniem:

Ln(Iedzīvotāju skaits)=  + *Ln(Pilsētas rangs)

(4)

kur α un β ir parametri, bet iepriekš veiktās „Lielākās/galvenās pilsētas pārākuma” kritērijs
„Iedzīvotāju skaits” un analīzes „Pilsētas ranga pēc svara”, „Pilsētas rangs pēc svara” un „Pilsētas
rangs pēc svara (R)” aprēķina rezultāti tiek izmantoti šādā attiecībā:
6. tabula
„Rindas izmēra izkliedes” empīrisko aprēķinu varianti un izmantotie rādītāji
Varianta

Kritērija „Iedzīvotāju skaits” atlases dati

„Lielākās/galvenās pilsētas
pārākuma” aprēķina rezultāti

1.

Kopējais iedzīvotāju skaits 30 valsts pilsētās

Pilsētas rangs pēc platības

2.

Kopējais iedzīvotāju skaits 30 valsts pilsētās

Pilsētas rangs pēc svara

3.

Kopējais iedzīvotāju skaits 9 valsts pilsētās

Pilsētas rangs pēc platības

4.

Kopējais iedzīvotāju skaits 9 valsts pilsētās

Pilsētas rangs pēc svara

5.

Kopējais iedzīvotāju skaits reģionā

Pilsētas rangs pēc platības

6.

Kopējais iedzīvotāju skaits reģionā

Pilsētas rangs pēc svara (R)

numurs

Avots: autores veidota tabula
„Rindas izmēra izkliedes” aprēķinu 1., 2., 3. un 4. variants ir izmantots valsts mēroga rezultātu
iegūšanai, bet 5. un 6. variants ir izmantots plānošanas reģionu mēroga rezultātu iegūšanai. Saskaņā ar
metodoloģisko ievirzi – jo augstāka ir aprēķinātā vērtība, jo augstāks ir policentriskas attīstības
līmenis definētajā administratīvajā teritorijā. Rezultātu salīdzināšanai ir izmantots standartizētais
regresijas koeficienta rādītāja aprēķins – standartizētais koeficients PM(1) (rangs pēc platības) un
standartizētais koeficients PM(2) (rangs pēc svara). Aprēķinātie standartizētie koeficienti sniedz
policentriskas attīstības līmeņa raksturojumus valstī kopumā un plānošanas reģionos laika gaitā,
atspoguļojot Latvijas telpiskās formas attīstības posmus un dinamiku.
Pamatojoties uz metodisko pētījuma ievirzi, ir veikta Latvijas policentriskas attīstības empīriskā
novērtēšana morfoloģiskajā perspektīvā, 7. tabulā atspoguļoti aprēķinu rezultāti „Lielākās/galvenās
pilsētas pārākuma” aprēķinam 30 pilsētām, valsts mērogā.
7. tabula
„Pilsētas ranga pēc platības” un „Pilsētas ranga pēc svara” noteikšanas rezultāti Latvijas
starptautiskas, nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centriem (30 pilsētām), valsts mērogs,
2012. gads
N.p.k
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Pilsēta
Liepāja
Kuldīga
Saldus
Talsi
Ventspils
Balvi
Daugavpils
Krāslava
Līvāni
Ludza
Preiļi

Platība,
km²
60
13
10
8
46
5
72
9
5
11
5

Pilsētas rangs
pēc platības
4
15
21
24
6
28
3
22
28
19
28

Iedzīvotāju
skaits
75372
11456
11091
9984
38068
6979
91478
8887
7887
8715
7079

Pilsētas
svars
0,061
0,009
0,009
0,008
0,030
0,006
0,074
0,007
0,006
0,007
0,006

Pilsētas rangs
pēc svara
3
13
14
17
6
28
2
19
22
20
27

23

N.p.k
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Pilsēta
Rēzekne
Rīga
Jūrmala
Limbaži
Ogre
Sigulda
Tukums
Valmiera
Alūksne
Cēsis
Gulbene
Madona
Smiltene
Valka
Jelgava
Jēkabpils
Aizkraukle
Bauska
Dobele

Platība,
km²
17
307
100
9
14
18
13
18
14
19
12
11
8
14
60
26
12
6
8

Pilsētas rangs
pēc platības
11
1
2
22
12
9
15
9
12
8
17
19
24
12
4
7
17
27
24

Iedzīvotāju
skaits
31559
650478
50616
7589
24931
10665
18053
24722
7786
16471
8047
7817
5390
5335
58280
24017
7667
9250
10071

Pilsētas
svars
0,025
0,519
0,040
0,006
0,020
0,008
0,014
0,020
0,006
0,013
0,006
0,006
0,004
0,004
0,046
0,019
0,006
0,007
0,008

7.tabulas turpinājums
Pilsētas rangs
pēc svara
7
1
5
26
8
15
11
9
24
12
21
23
29
30
4
10
25
18
16

Avots: autores veidota tabula
Rīgā 2012. gadā dzīvo ~52 % no visiem Latvijas 30 starptautiskas, nacionālas un reģionālas
nozīmes pilsētu iedzīvotājiem, tā dominē citu pilsētu vidū, ieņem 0,519 svaru. Pamatojoties uz iegūtajiem
aprēķinu rezultātiem un katras no pētījuma 30 pilsētu iedzīvotāju skaita, iespējams novērtēt Latvijas
valsts telpisko formu no morfoloģiskās perspektīvas, analizējot to divos veidos: saistībā ar „Pilsētas rangu
pēc platības” un saistībā ar „Pilsētas rangu pēc svara”.

Avots: autores veidots attēls
6. attēls. Latvijas 30 starptautiskas, nacionālas un reģionālas nozīmes pilsētu (valsts mērogs)
izkliedes diagramma iedzīvotāju skaita un „Pilsētas ranga pēc platības” plaknē ar tiešo
lineāro regresiju un kvadrātisku regresijas līkni, 2012. gads.
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Avots: Autores veidots attēls
7. attēls. Latvijas 30 starptautiskas, nacionālas un reģionālas nozīmes pilsētu (valsts mērogs)
izkliedes diagramma iedzīvotāju skaita un „Pilsētas ranga pēc svara” plaknē ar tiešo
lineāro regresiju un kvadrātisku regresijas līkni, 2012. gads.
6. un 7. attēlos ir vērojama identiska aina – tiešā lineārā regresija uz horizontālās taisnes atrodas tuvu 4.
sadaļai, bet uz vertikālās taisnes – tuvu 13. sadaļai. Savukārt – kvadrātiskā regresijas līkne abos
gadījumos veido līdzvērtīgu formu. Veiktās analīzes rezultātā iegūta nelineāra (kvadrātiska regresijas)
līkne, uz kuras ir izvietotas 30 pilsētas, kurām nav viendabīgs rangs, tādēļ līnija veidojas izliekta, kas
savukārt norāda uz monocentriski telpisko formu Latvijas teritorijā. Uz nelineārās līknes augstu rangu
ieņem Rīga, pārējās pilsētas rindojas cita pēc citas, jo tām nav viendabīgs rangs. Abu rezultātu starpā ir
vērojamas nebūtiskas atšķirības attiecībā uz Jūrmalas pilsētu, jo tai ir salīdzinoši liela platība (100 km²)
un neliels iedzīvotāju skaits.
Iegūtie rezultāti apstiprina Latvijas monocentriskas telpiskās formas esamību, saskaņā ar
„Lielākās/galvenās pilsētas pārākuma” novērtēšanas metodi – jo lielāks ranga svars ir vienai pilsētai, jo
augtāks monocentrijas līmenis valstī kopumā. Latvijas 30 starptautiskas, nacionālas un reģionālas
nozīmes pilsētām valsts mērogā, kuras kārtotas pēc platības, ranga izmēra vienādojums Lotka formā jeb
log-lineārās regresijas formā ir 8. tabulā norādītā izteiksme un aprēķina rezultātā iegūts standartizētais
koeficients PM (1), savukārt pilsētām, kuras kārtotas pēc svara, ranga izmēra vienādojums Lotka formā
jeb log-lineārās regresijas formā ir 8. tabulā norādītā izteiksme un aprēķina rezultātā iegūts standartizētais
koeficients PM (2).
8. tabula
Standartizēto koeficientu aprēķins* Latvijas policentriskas attīstības līmeņa novērtējumam valsts
mērogā (30 pilsētu bāze), 1989. un 2012. gads
Log-lineārās regresijas
vienādojums (1) pēc platības

Log-lineārās regresijas
vienādojums (2) pēc svara

1989.

Ln(i)=-0,096*Ln(p)+11,135

2012.

Ln(i)=-1,136*Ln(p)+12,485

Gads

Standartizētais
koeficients
PM (1)

PM(2)

Ln(i)=-1,231*Ln(s)+13,028

-0,774

-0,979

Ln(i)=-1,228*Ln(s)+12,753

-0,824

-0,985

*i -Iedzīvotāju skaits, p- Pilsētas rangs pēc platības, s- Pilsētas rangs pēc svara

Avots: autores veidota tabula
Konstatēto „Pilsētas ranga pēc platības” un „Pilsētas ranga pēc svara” noteikšanas monocentriskas
attīstības likumsakarību apstiprina „Rindas izmēra izkliedes” aprēķins (vienādojums Lotka formā jeb log-
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lineārās regresijas formā ) 30 pilsētām valsts mērogā. Aprēķinātais rezultāts 2012. gadā standartizētajam
koeficientam PM (1) ir -0,824 un standartizētajam koeficientam PM (2) ir -0,985, kas apstiprina
monocentriskas attīstības iezīmes valsts mērogā. Papildus jāuzsver, ka monocentriskas attīstības procesi
kopš 1989. gada pastiprinās, ko apliecina „Rindas izmēra izkliedes” aprēķins (8. tabula), standartizētā
koeficienta PM (1) vērtība ir pieaugusi par 0,05 vienībām, bet standartizētā koeficienta PM (2) vērtība ir
pieaugusi par 0,006 vienībām.
Ar mērķi iegūt pilnīgāku Latvijas telpiskās formas novērtēšanu valsts mērogā turpmākā pētījuma
daļā analizēti „Lielākās/galvenās pilsētas pārākuma” aprēķina rezultāti 9 starptautiskas un nacionālas
nozīmes pilsētām. Pirmajā solī veikta „Pilsētas ranga pēc platības” noteikšana, bet nākošajā solī veikta
„Pilsētas ranga pēc svara” noteikšana, pieņemot visu Latvijas valsts teritoriju kā vienotu reģionu.
9. tabula
„Pilsētas ranga pēc platības” un „Pilsētas ranga pēc svara” noteikšanas rezultāti Latvijas
starptautiskas un nacionālas nozīmes attīstības centriem (9 pilsētām), valsts mērogs, 2012. gads
Pilsētas
rangs pēc
platības

Pilsētas
svars

Pilsētas
rangs pēc
svara

75372

4

0,072

3

46

38068

6

0,036

6

72

91478

3

0,088

2

17

31559

9

0,030

7

307

650478

1

0,623

1

N.p.k

Pilsēta

Reģions

Platība
km²

1

Liepāja

Kurzemes

60

2

Ventspils

Kurzemes

3

Daugavpils

Latgales

4

Rēzekne

Latgales

5

Rīga

Rīgas

Iedzīvotā-ju
skaits

6

Jūrmala

Rīgas

100

50616

2

0,048

5

7

Valmiera

Vidzemes

18

24722

8

0,024

8

8

Jelgava

Zemgales

60

58280

4

0,056

4

9

Jēkabpils

Zemgales

26

24017

7

0,023

9

Avots: autores veidota tabula
Rindojot pētījumā iekļauto 9 starptautiskas un nacionālas nozīmes pilsētu „pilsētas svara” aprēķina
rezultātus valsts mērogā, Rīga uzrāda dominējošo pozīciju, t.i., 0,623 svaru no kopējās daļas, bet ārējās
nacionālas nozīmes attīstības centri kopā veido 0,377 svaru no kopējās daļas. Savukārt 9. tabulā noteiktie
katras „pilsētas svari” ir atspoguļoti 8. attēla diagrammā.

Avots: autores veidots attēls
8. attēls. Starptautiskas un nacionālas nozīmes pilsētu svars valsts mērogā, 2012. gads.
Vērtējot visu valsti kā vienotu reģionu, 8. attēla diagramma atspoguļo pastāvošo Latvijas 9 pilsētu
hierarhiju. Galvenā pilsēta – Rīga – ieņem būtisku 0,623 svaru no kopējās pārējo pilsētu nozīmības skalas
daļas. Rīgas pilsētas dominējošā svara pozīcija citu 9 pilsētu vidū nosaka turpmākās „Pilsētas ranga pēc
svara” noteikšanas rezultātus. Papildus Rīgas pilsēta ieņem lielāko platību (km²) citu pilsētu vidū, kas
savukārt ietekmē „Pilsētas ranga pēc platības” noteikšanas rezultātus. 9. attēls atspoguļo
„Lielākās/galvenās pilsētas pārākuma” aprēķina raksturojumus Latvijas valsts mērogā attiecībā uz
Latvijas 9 starptautiskas un nacionālas nozīmes pilsētām, saistībā ar „Pilsētas rangu pēc platības” un ar
„Pilsētas rangu pēc svara”.
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Avots: autores veidots attēls
9. attēls. Latvijas 9 starptautiskas un nacionālas nozīmes pilsētu (valsts mērogs) izkliedes
diagramma iedzīvotāju skaita un „Pilsētas ranga pēc svara” un „Pilsētas ranga pēc platības”
plaknēs ar tiešo lineāro regresiju un kvadrātisku regresijas līkni, 2012. gads.
Abās attēla daļās ir vērojama identiska aina – tiešā lineārā regresija uz horizontālās taisnes atrodas tuvu
2,25 sadaļai, bet uz vertikālās taisnes – tuvu 13. sadaļai. Savukārt – kvadrātiskā regresijas līkne abos
gadījumos veido līdzvērtīgu formu. Veiktās analīzes rezultātā iegūta nelineāra (kvadrātiska regresijas)
līkne, uz kuras ir izvietotas 9 pilsētas, kurām nav viendabīgs rangs, tādēļ līnija veidojas izliekta, kas
savukārt norāda uz monocentriski telpisko formu Latvijas teritorijā. Uz nelineārās līknes augstu rangu
ieņem Rīga, pārējās pilsētas rindojas cita pēc citas, jo tām nav viendabīgs rangs. Iegūtie rezultāti
apstiprina Latvijas monocentriskas telpiskās formas esamību, saskaņā ar „Lielākās/galvenās pilsētas
pārākuma” novērtēšanas metodi – jo lielāks ranga svars ir vienai pilsētai, jo augtāks monocentrijas
līmenis valstī kopumā.
Pēdējais solis „Lielākās/galvenās pilsētas pārākuma” metodes noteikšanā ir „Rindas izmēra
izkliedes” aprēķins, rezultāti ir atspoguļoti, izmantojot standartizēto regresijas koeficienta rādītāju.
Latvijas 9 starptautiskas un nacionālas nozīmes pilsētām valsts mērogā, kuras kārtotas pēc platības, ranga
izmēra vienādojums Lotka formā jeb log-lineārās regresijas formā ir 10. tabulā norādītā izteiksmē un
aprēķina rezultātā iegūts standartizētais koeficients PM (1), savukārt pilsētām, kuras kārtotas pēc svara,
ranga izmēra vienādojums Lotka formā jeb log-lineārās regresijas formā ir 10. tabulā norādītā izteiksmē
un aprēķina rezultātā iegūts standartizētais koeficients PM (2).
10. tabula
Standartizēto koeficientu aprēķins* Latvijas policentriskas attīstības līmeņa novērtējumam valsts
mērogā (9 pilsētu bāze), no 1989. gada līdz 2012. gadam
Gads

Log-lineārās regresijas
vienādojums (1) pēc platības

Log-lineārās regresijas
vienādojums (2) pēc svara

Standartizētais
koeficients
PM (1)

PM (2)

1989.

Ln(i)=-1,273*Ln(p)+13,052

Ln(i)=-1,413*Ln(s)+13,282

-0,868

-0,967

2012.

Ln(i)=-1,251*Ln(p)+12,745

Ln(i)=-1,350*Ln(s)+12,917

-0,887

-0,962

*i -Iedzīvotāju skaits, p - Pilsētas rangs pēc platības, s - Pilsētas rangs pēc svara

Avots: autores veidota tabula
Konstatēto „Pilsētas ranga pēc platības” un „Pilsētas ranga pēc svara” noteikšanas monocentriskas
attīstības likumsakarību apstiprina „Rindas izmēra izkliedes” aprēķins 9 pilsētām valsts mērogā. Jāuzsver,
ka monocentriskas attīstības procesi kopš 1989. gada pastiprinās, ko apliecina „Rindas izmēra izkliedes”
aprēķins.
Pamatojoties uz 30 un 9 pilsētu valsts mērogā iegūtajiem analīzes rādītājiem, autore secina, ka
Latvijas situāciju valsts mērogā 2012. gadā kopumā raksturo monocentriskas telpiskās formas
attīstības tendences.
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Izmantojot izveidoto „Lielākās/galvenās pilsētas pārākuma” metodi, iespējams veikt definētās
valsts teritorijas policentriskas attīstības novērtējumu ilgākam laika periodam.
10. attēla tiešās lineārās regresijas taisnes atspoguļo laika gaitā (kopš 1897. gada līdz
mūsdienām) Latvijas telpiskās formas policentriskas attīstības notikušās izmaiņas valsts mērogā.
Vēsturiski izveidojušos pilsētu attīstības process norāda uz to, ka kopš 1897. gada līdz pat mūsdienām
Latvijā pirmajā vietā dominē galvaspilsēta Rīga. Pārējās pilsētas rindojas cita pēc citas, jo tām nav
viendabīgs rangs. Iegūtie rezultāti apstiprina Latvijas monocentriskas telpiskās formas esamību ilgā laika
periodā.

Avots: autores veidots attēls
10. attēls. Latvijas 9 starptautiskas un nacionālas nozīmes pilsētu (valsts mērogs) izkliedes
diagramma iedzīvotāju skaita un „Pilsētas ranga pēc svara” plaknē ar tiešo lineāro regresiju,
1897.–2012. gads.
Papildus jāuzsver, ka laika gaitā monocentriskas attīstības procesi padziļinās, jo pārējo pilsētu rangu
izvietojuma pozīcija attālinās no Rīgas ranga pozīcijas uz lineārās regresijas līknes, kas atspoguļojas
izkliedes diagrammā iedzīvotāju skaita un „Pilsētas ranga pēc svara” plaknē.
GADS

Standartizētais koeficients
PM (2)

-0,95
1897

1935

1959

1970

1979

1989

1995

2000

2005

2010

2012

-0,955
-0,96
-0,962 -0,962

-0,965
-0,967

-0,97

-0,985

-0,967

-0,966

-0,969 -0,971 -0,971

-0,975

-0,98

-0,966

-0,978
-0,983

Avots: autores veidots attēls
11. attēls. Standartizēto koeficientu izmaiņas Latvijas policentriskas attīstības līmeņa
novērtējumam valsts mērogā (9 pilsētu bāze), no 1897. gada līdz 2012. gadam.
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Pamatojoties uz „Lielākās/galvenās pilsētas pārākuma” metodes 9 pilsētu valsts mērogā iegūtajiem
analīzes rādītājiem, autore secina, ka Latvijas situāciju valsts mērogā kopš 1897. gada līdz mūsdienām
raksturo monocentriskas telpiskās formas attīstības tendences, iegūtais standartizētais koeficients PM (2)
valsts mērogā uzrāda viendabīgus aprēķina rezultātus visu gadu garumā. Laika gaitā konstatētās
standartizētā koeficienta PM(2) svārstības ir nebūtiskas, jo variē ~ 0,02 vienības robežās.
Turpmākajā empīriskajā pētījumā veikts „Lielākās/galvenās pilsētas pārākuma” aprēķins
reģiona mērogam. Saskaņā ar metodē paredzēto kārtību, aprēķini ir veikti attiecībā uz pieciem Latvijas
plānošanas reģioniem (Kurzemes, Latgales, Rīgas, Vidzemes, Zemgales), kuros ietilpst 30
administratīvās pilsētas pēc viņu piederības konkrētam reģionam.
Pirmajā solī veikta „Pilsētas ranga pēc platības” noteikšana. Pētījuma veikšanai ir apkopoti un
izmantoti ģeogrāfiskie dati par Latvijas 30 pilsētu platību (km²) un noteikts pilsētu rangu sadalījums pēc
platības katrā no pieciem Latvijas plānošanas reģioniem (Kurzemes, Latgales, Rīgas, Vidzemes,
Zemgales) pēc to piekritības. Pamatojoties uz ģeogrāfiskiem pilsētu platību datiem, noteikts pilsētu rangs
pēc platības, rindojot pētījumā iekļauto pilsētu platības (km²) katrā no plānošanas reģioniem pieaugošā
secībā un piešķirot katrai pilsētai rangu (pilsētām ar vienādu platību piešķirts vienāds rangs): Kurzemes
reģionam no 1 līdz 5, Latgales reģionam no 1 līdz 5, Rīgas reģionam no 1 līdz 6, Vidzemes reģionam no
1 līdz 7, Zemgales reģionam no 1 līdz 5.
11. tabula
„Pilsētas ranga pēc platības” un „Pilsētas ranga pēc svara” noteikšanas rezultāti Latvijas
starptautiskas, nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centriem (30 pilsētām), reģiona mērogs,
2012. gads

Zemgales

Vidzemes

Rīgas

Latgales

Kurzemes

Reģions

N.p.
k

Pilsēta

Platība
km²

1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
1.
2.
3.
4.
5.

Liepāja
Kuldīga
Saldus
Talsi
Ventspils
Balvi
Daugavpils
Krāslava
Līvāni
Ludza
Preiļi
Rēzekne
Rīga
Jūrmala
Limbaži
Ogre
Sigulda
Tukums
Valmiera
Alūksne
Cēsis
Gulbene
Madona
Smiltene
Valka
Jelgava
Jēkabpils
Aizkraukle
Bauska
Dobele

60
13
10
8
46
5
72
9
5
11
5
17
307
100
9
14
18
13
18
14
19
12
11
8
14
60
26
12
6
8

Pilsētas
rangs pēc
platības
1
3
4
5
2
5
1
4
5
3
5
2
1
2
6
4
3
5
2
3
1
5
6
7
3
1
2
3
5
4

Iedzīvotā-ju
skaits
75372
11456
11091
9984
38068
6979
91478
8887
7887
8715
7079
31559
650478
50616
7589
24931
10665
18053
24722
7786
16471
8047
7817
5390
5335
58280
24017
7667
9250
10071

Pilsētas
svars (R)
0,516
0,078
0,076
0,068
0,261
0,043
0,563
0,055
0,049
0,054
0,044
0,194
0,853
0,066
0,010
0,033
0,014
0,024
0,327
0,103
0,218
0,106
0,103
0,071
0,071
0,533
0,220
0,070
0,085
0,092

Pilsētas
rangs pēc
svara (R)
1
3
4
5
2
7
1
3
5
4
6
2
1
2
6
3
5
4
1
5
2
3
4
6
7
1
2
5
4
3

Avots: autores veidota tabula
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Nākošajā solī veikta „Pilsētas ranga pēc svara (R)” noteikšana. „Pilsētas ranga pēc svara (R)” noteikšanai
apkopoti un izmantoti statistiskie dati par Latvijas 30 administratīvo pilsētu iedzīvotāju skaitu plānošanas
reģionu griezumā, veikts katras pilsētas svara (R) aprēķins, „Pilsētas rangs pēc svara (R)” ir noteikts,
rindojot pētījumā iekļauto 30 pilsētu „pilsētas svara (R)” aprēķina rezultātus pieaugošā secībā un piešķirot
katrai pilsētai rangu no 1 līdz katrā no plānošanas reģionā pilsētu esošajam skaita rādītājam.
Turpmākā pētījuma analīze ir veikta skaidrojot, kāda situācija ir katrā no pieciem Latvijas
plānošanas reģioniem, salīdzinot galveno pilsētu nozīmību pārējo konkrētā plānošanas reģiona pilsētu
vidū. Rindojot pētījumā iekļauto 30 starptautiskas un nacionālas nozīmes pilsētu „pilsētas svara” aprēķina
rezultātus piecu plānošanas reģionu griezumā, izkristalizējas 12. attēlā atspoguļotā situācija katrā no
reģioniem. Pamatojoties uz iegūtajiem Latvijas reģionu salīdzinošās analīzes rādītājiem, izdalītas trīs
Latvijas plānošanas reģionos pārstāvētās pilsētu grupas: reģions ar vienas pilsētas vadošo lomu
(Kurzemes, Latgales un Zemgales reģioni), reģions ar vienlīdzīgu pilsētu lomu (Vidzemes reģions) un
reģions ar dominējošās pilsētas lomu (Rīgas reģions).

Avots: autores veidots attēls
12. attēls. Starptautiskās un nacionālās nozīmes pilsētu svars reģionu mērogā, 2012. gads.
Salīdzinošie analīzes rezultāti atlasītajām galvenās nozīmes (svara) pilsētām katrā no reģioniem
ir atspoguļoti 13. attēlā. Plānošanas reģionu pilsētu grupēšanā ir noteikts rezultāts: trijos Latvijas
plānošanas reģionos (Kurzeme, Zemgale un Latgale) ir vērojamas kopīgas iezīmes – katrā no reģioniem
viena pilsēta ir ar lielāku nozīmības pakāpi, bet vienlaikus ir stipra otras pilsētas pozīcija. Vidzemes
reģionā pastāv tikai viena pilsēta, kuras nozīmība ir līdzvērtīga iepriekšminēto triju reģionu otrajām
pilsētām. Rīgas plānošanas reģiona pilsētas Rīga un Jūrmala uzrāda krasu nozīmības atšķirību, šī situācija
skaidrojama ar Rīgas – valsts galvaspilsētas – svara pārākumu pār visām pārējām pilsētām.
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Avots: autores veidots attēls
13. attēls. Latvijas starptautiskas un nacionālas nozīmes pilsētu svars citu reģionu
pilsētu vidū, 2012. gads.
Latvijas valstī ir vērojama monocentriskas attīstības tendence, jo reģionu galveno pilsētu
nozīmība dažādos plānošanas reģionos ir atšķirīga. Jāpiebilst, ka nākotnē ir iespējams tuvoties valsts
vienmērīgai policentriskai attīstībai, ja mērķtiecīgu darbību rezultātā tiktu veicināta katrā reģionā
pārstāvētās otrās nozīmes pilsētu attīstība un to nozīmes (svara) paaugstināšana līdz pirmās galvenās
reģiona pilsētas līmenim.
Veiktās „Pilsētas ranga pēc platības” analīzes rezultāti par pētījuma beigu bāzes 2012. gadā
piecu reģionu griezumā ir atspoguļoti 14. attēlā, bet „Pilsētas ranga pēc svara” analīzes rezultāti par
pētījuma beigu bāzes 2012. gadā piecu reģionu griezumā ir atspoguļoti 15. attēlā.

Avots: autores veidots attēls
14. attēls. Latvijas piecu plānošanas reģionu (reģiona mērogs) izkliedes diagramma iedzīvotāju
skaita un „Pilsētas ranga pēc platības” plaknē
ar tiešo lineāro regresiju, 2012. gads.
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Avots: autores veidots attēls
15.attēls. Latvijas piecu plānošanas reģionu (reģiona mērogs) izkliedes diagramma iedzīvotāju
skaita un „Pilsētas ranga pēc svara” plaknē ar tiešo lineāro regresiju, 2012. gads.
14. un 15. attēlā ir vērojama identiska aina– tiešā lineārā regresija uz horizontālās taisnes (ln (Pilsētas
rangs pēc svara) visiem plānošanas reģioniem atrodas pēc 2. sadaļas, bet uz vertikālās taisnes – Rīgas
plānošanas reģionam starp 13. un 14. sadaļu; Kurzemes, Latgales, Zemgales plānošanas reģioniem starp
11. un 12. sadaļu; Vidzemes plānošanas reģionam tuvu 10. sadaļai. Uz nelineārās līknes četros no
plānošanas reģioniem ir izteikts viens vadošais centrs –augstu rangu ieņem viena pilsēta: Rīga (Rīgas
plānošanas reģionā), Daugavpils (Latgales plānošanas reģionā), Liepāja (Kurzemes plānošanas reģionā),
Jelgava (Zemgales plānošanas reģionā). Vidzemes plānošanas reģionā analizējot „Pilsētas rangu pēc
platības”, vadošā pozīcija ir Cēsīm, bet analizējot „Pilsētas rangu pēc svara”, vadošā pozīcija ir
Valmierai. Attēlos ir vērojams vadošo reģionu pilsētu attālums no pārējo pilsētu grupām. Iegūtie rezultāti
apstiprina Latvijas monocentriskas telpiskās formas esamību katrā no plānošanas reģioniem. Salīdzinot
savā starpā plānošanas reģionu attīstības līmeņus, jāuzsver, ka Rīgas reģionā monocentriskas attīstības
tendence ir izteikta visspilgtāk, bet policentriskas attīstības tendences uzrāda Vidzemes reģions.
„Rindas izmēra izkliedes” rezultāti Latvijas reģioniem ir atspoguļoti 14. un 15. attēlā,
izmantojot standartizēto regresijas koeficienta rādītāju. Konstatētās „Pilsētas ranga pēc platības” un
„Pilsētas ranga pēc svara” noteikšanas monocentriskas attīstības likumsakarību apstiprina „Rindas izmēra
izkliedes” aprēķins (vienādojums Lotka formā jeb log-lineārās regresijas formā) Latvijas pieciem
plānošanas reģioniem reģionu mērogā.
12. tabula
Standartizēto koeficientu aprēķins* Latvijas plānošanas reģionu policentriskas attīstības līmeņa
novērtējumam (30 pilsētu bāze), 2012. gads
Reģions

Log-lineārās regresijas
vienādojums (1) pēc platības

Log-lineārās regresijas
vienādojums (2) pēc svara

Standartizētais
koeficients
PM (1)

PM(2)

Kurzemes

Ln(i)=-1,375*Ln(p)+11,247

Ln(i)=-1,135*Ln(s)+11,247

-0,962

-0,962

Latgales

Ln(i)=-1,578*Ln(p)+11,325

Ln(i)=-1,189*Ln(s)+11,189

-0,971

-0,949

Rīgas

Ln(i)=-2,240*Ln(p)+12,815

Ln(i)=-2,375*Ln(s)+12,996

-0,911

-0,978

Vidzemes

Ln(i)=-0,602*Ln(p)+9,840

Ln(i)=-0,813* Ln(s)+10,121

-0,717

-0,972

Zemgales

Ln(i)=-1,239*Ln(p)+10,858

Ln(i)=-1,313*Ln(s)+10,929

-0,928

-0,983

*i -Iedzīvotāju skaits, p- Pilsētas rangs pēc platības, s- Pilsētas rangs pēc svara

Avots: autores veidota tabula
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Izmantojot izveidotās „Lielākās/galvenās pilsētas pārākuma” metodes aprēķinu secību, pētījumā ir
noteikts Latvijas reģionu policentriskas attīstības līmeņa rādītājs individuāli katram no reģioniem, kā arī
noteikta to savstarpējā hierarhija. Salīdzinot iegūtos dažādu pieeju („rangs pēc platības” un „rangs pēc
svara”) standartizētā regresijas koeficienta rādītājus (12. tabula) noteikts, ka četros (Kurzemes, Latgales,
Rīgas, Zemgales) Latvijas plānošanas reģionos ir vērojami līdzvērtīgi standartizēto koeficientu PM(1) un
PM(2) rezultāti. Izteikta standartizētā regresijas koeficienta rādītāju starpība konstatēta Vidzemes
plānošanas reģionam un tā veido 0,255 vienības.

3.2.
Latvijas funkcionālās perspektīvas policentriskas attīstības līmeņa
novērtēšanai lietotās metodes apraksts, aprēķina rezultāti un interpretācija
Latvijas policentriskas attīstības līmeņa funkcionālās perspektīvas aprēķinam ir lietotas N.
Limtanakola (Limtanakool), M. Deista (Dijst) un T. Švānena (Schwanen) 2007. gadā izstrādātās metodes
pamatnostādnes, kuras 2010. gadā savos pētījumos izmantoja P. Venēri (Veneri) un D. Burgalasi
(Burgalassi).
Saskaņā ar teorētisko metodi sākuma punkts analīzes veikšanai ir telpiskā kopuma
konceptualizēšana – noteiktas Latvijas teritoriālo vienību (pilsētu) virsotnes un attiecība starp šīm
virsotnēm. Latvijas empīriskajam pētījumam izvēlēta pilsētu sistēma (virsotnes), kas sastāv no trīsdesmit
administratīvām pilsētām (pašvaldības) pēc Latvijā noteiktiem administratīviem pilsētu (1 –
starptautiskās, 8 – nacionālās, 21– reģionālās nozīmes attīstības centri) iedalījumiem plānošanas reģionu
sadalījumā. Pētījumā ir vērtēts, cik augstā līmenī ir saistītas pilsētu virsotnes reģiona ietvaros, sekojot
pieņēmumam, ka, jo vairāk saistītas pilsētas, jo policentriskāka ir visa telpiskā sistēma. Pētījumā
ietilpstošo pilsētu – attīstības centru – iedalījums starptautiskas, nacionālas un reģionālas nozīmes
attīstības centros ir būtiska iezīme, jo izvēlēto Latvijas teritoriālo vienību (pilsētu) gradācija veido
funkcionālo centru virsotnes, nosakot attiecību modeli starp šīm virsotnēm.
Lai noteiktu funkcionālās perspektīvas policentriskas attīstības līmeni, pētījuma veikšanai par
mijiedarbības indikatoru ir izvēlēta pieejamā statistiskā informācija – pilsētas savienojošo ceļa tīklu
plūsma jeb satiksmes intensitāte (gada vidējā dienas intensitāte). Pamatojoties uz apkopotajiem statistikas
rādītājiem, Latvijas policentriskas attīstības līmeņa funkcionālās perspektīvas aprēķinam ir lietoti
„Entropijas indeksa” matemātiskie aprēķini, aprēķinu rezultātā ir iegūts katra no plānošanas reģiona
policentriskas attīstības līmeņa raksturojuma koeficients. Latvijas policentriskas attīstības līmeņa
funkcionālās perspektīvas kontekstā novērtēšana veikta četros posmos.
13. tabula
Funkcionālās perspektīvas policentriskas attīstības līmeņa novērtēšanas metodes posmi
Nr.

Posma nosaukums

Iznākuma rezultāts

1.

Pētījuma objektu noteikšana

30 pilsētu (starptautiskas, nacionālas, reģionālas nozīmes attīstības centru)
saraksts plānošanas reģionu sadalījumā pēc piekritības konkrētam
plānošanas reģionam

2.

Pilsētu funkcionālo saišu
identifikācija,
izmantojot
valsts teritorijā pastāvošā
ceļu tīklojuma datus

Kartogrāfiskais materiāls:
1. „Funkcionālās saites starp pilsētām (starptautiskas nozīmes, nacionālas
nozīmes un reģionālas nozīmes attīstības centriem) Latvijas plānošanas
reģionu līmenī – funkcionālās saites reģionu ietvaros un funkcionālās
saites ar blakus reģioniem”
2. „Funkcionālās saites starp pilsētām (starptautiskas nozīmes, nacionālas
nozīmes un reģionālas nozīmes attīstības centriem) Latvijas plānošanas
reģionu līmenī – funkcionālās saites reģionu ietvaros un funkcionālās
saites starp starptautiskas nozīmes attīstības centru un nacionālās
nozīmes attīstības centriem”

3.

Mijiedarbības
indikatora
noteikšana starp pētījuma
pilsētām reģionu griezumā

Gada vidējās dienas satiksmes intensitātes uzskaites saraksti, matemātisko
aprēķinu pamatņu sagatave katram plānošanas reģionam

4.

„Entropijas
indeksa”
matemātiskie aprēķini

1. Noteiktas reģionu funkcionālo centru virsotnes
2. Izteikts reģionu funkcionālās perspektīvas policentriskas attīstības
līmeņa koeficients

Avots: autores veidota tabula
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Pastāvošie ceļu tīkli un satiksmes intensitāte ir vērtēta starp Latvijas piecu (Kurzemes, Latgales,
Rīgas, Vidzemes un Zemgales) plānošanas reģionu 30 administratīvām pilsētām (1 – starptautiskas, 8 –
nacionālas, 21– reģionālas nozīmes attīstības centri) reģionu griezumā. Pamatojoties uz faktisko ceļu
tīklojumu starp pētījumā iekļautām 30 pilsētām, noteikta pastāvošo funkcionālo saistību aina starp
pilsētām reģiona līmenī, identificētas funkcionālās saistības ar blakus esošajiem plānošanas reģioniem,
pētījuma rezultāti atspoguļoti 16. attēla kartogrāfiskajā materiālā.

Avots: autores veidots attēls
16. attēls. Funkcionālās saites starp starptautiskas, nacionālas un reģionālas nozīmes
attīstības centriem Latvijas plānošanas reģionu līmenī – funkcionālās saites reģionu
ietvaros un funkcionālās saites ar blakus reģioniem.
Pamatojoties uz apkopoto informāciju par gada vidējo dienas satiksmes intensitāti, katra
plānošanas reģiona piekrītošajām pilsētām izveidotas matemātisko aprēķinu pamatņu sagataves un
Latvijas policentriskas attīstības līmeņa funkcionālās perspektīvas pētījuma pēdējā posmā lietoti
„Entropijas indeksa” matemātiskie aprēķini, ar kura rezultātiem ir iespējams savā starpā salīdzināt valsts
teritorijā esošo reģionu policentriskas attīstības līmeņa rādītājus.
14. tabula
Latvijas funkcionālās perspektīvas policentriskas attīstības līmeņa indikatori plānošanas reģionos,
2000.-2012. gads
Galvenā
reģiona
virsotne

Reģions

1.

Liepāja

2.

N.p.k

„Entropijas indeksa” indikatori dažādos bāzes gados
2000

2005

2010

2012

Kurzemes

0,995

0,993

0,992

0,994

Daugavpils

Latgales

0,995

0,954

0,954

0,995

3.

Rīga

Rīgas

0,962

0,961

0,959

0,964

4.

Valmiera

Vidzemes

0,857

0,871

0,879

0,876

5.

Jelgava

Zemgales

0,992

0,986

0,984

0,979

Avots: autores veidota tabula
Latvijā četri reģioni (Kurzemes, Latgales, Rīgas un Zemgales) ir vērtējami līdzīgā monocentriskas
attīstības līmenī, bet Vidzemes reģions atšķiras par ~0,1 vienību. Saskaņā ar teorētiskiem pieņēmumiem
„Entropijas indeksa” indikators variē no 0 līdz 1, tas mēra, kā starp virsotnēm sadalās kopējā
mijiedarbība. Policentriskus reģionus var raksturot ar augstā līmenī savstarpēji saistītām pilsētu
virsotnēm, sekojot pieņēmumam, ka, jo vairāk saistīti centri, jo policentriskāka visa sistēma. Tomēr vēl
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svarīgāks aspekts ir tas, ka šiem vienojošajiem elementiem starp virsotnēm jābūt līdzsvarā; jāizvairās no
pilnīgas plūsmu centralizācijas uz vienu virsotni. Šis pēdējais nosacījums attiecas uz faktu, ka
policentriskus reģionus raksturo vairāk nekā viens centrs, kas nozīmē, ka jāpastāv vairākām
virsotnēm, kas atrodas līdzīgā hierarhiskā stāvoklī.

3.3.

Latvijas policentriskas attīstības līmeņa novērtēšanas metodikas iegūto
empīrisko rezultātu kopsavilkums, salīdzinājums un interpretācija

Latvijas policentriskas attīstības līmeņa novērtēšanas morfoloģiskās un funkcionālās
perspektīvas kontekstā praktiskā pētījumā iegūtie rezultāti Latvijas plānošanas reģionu mērogā, kas
aprēķināti pēc dažādām metodēm, apkopoti 15. tabulā.
15. tabula
Latvijas policentriskas attīstības līmeņa novērtēšanas morfoloģiskās un funkcionālās perspektīvas
kontekstā lietoto metožu rādītāji plānošanas reģionos, 2012. gads
Pilsētas
svars
(9 pilsētas
valsts
mērogā)

Pilsētas
svars (R)
(30 pilsētas
reģiona
mērogā)

Kurzemes

0,072

Daugavpils

Latgales

3.

Rīga

4.
5.

N.p.k.
Galvenā
reģiona
virsotne
(pilsētas
nosaukums)

Reģiona
nosaukums

1.

Liepāja

2.

Standartizētais koeficients
PM (1)
(rangs pēc
platības)

PM (2)
(rangs pēc
svara)

Entropijas
indeksa
indikators

0,516

0,962

0,962

0,994

0,088

0,563

0,971

0,949

0,955

Rīgas

0,623

0,853

0,911

0,978

0,876

Valmiera

Vidzemes

0,024

0,327

0,717

0,972

0,964

Jelgava

Zemgales

0,056

0,533

0,928

0,983

0,979

Avots: autores veidota tabula
Dažādu lietoto zinātnisko metožu pētījuma rezultāti apstiprina Latvijas monocentriskas telpiskās formas
esamību Latvijas valstī kopumā un iekšēji katrā no plānošanas reģioniem. Šo apgalvojumu apstiprina
„Rindas izmēra izkliedes” un „Entropijas indeksa” policentriskas attīstības novērtēšanas aprēķina
koeficientu rezultāti. „Rindas izmēra izkliedes” aprēķināto standartizēto koeficientu PM (1) un PM (2)
rezultātu apstiprinājumam vai noliegumam salīdzināti iegūtie „Entropijas indeksa” indikatoru rādītāji
katrai no piecām galvenām reģionu virsotnēm (pilsētām). „Entropijas indeksa” indikatoru (funkcionālā
perspektīva) aprēķina rezultātā ir iegūts katra no plānošanas reģiona policentriskas attīstības līmeņa
raksturojuma koeficients reģiona līmenī, kas visiem reģioniem izteikts ~ 0,9 koeficienta vērtībā.
Izmantoto metožu ietvaros veikta statistikas datu apstrāde un analīze, sasniedzot novatorisku pieeju, kas
stimulē zinātnisku diskusiju un turpmāku izpēti par tēmu.

GALVENIE SECINĀJUMI, PROBLĒMAS UN RISINĀJUMI
Galvenie secinājumi
1.
Zinātniskajā literatūrā lietotie jēdzieni policentriskums, policentrisms, policentrisks,
policentriska attīstība iekļauj sarežģītus formulējumus un sniedz plašu skatījumu par izpētes objekta
telpiskās koncepcijas sastāvdaļām. Autores izveidotā lietojamo jēdzienu saistības un apjoma sistemātikas
shēma sniedz izpratni par terminu izmantošanu teorētiskajā un normatīvajā vidē.
2.
Policentrisma koncepts satur daudzus mainīgos lielumus un īpašības. Pastāv telpiskie attīstības
modeļi, kas ietver gan monocentrisma, gan policentrisma attīstības scenārijus. Policentrisma telpiskajā
modelī pastāv divi policentriskas sistēmas modeļi: vairāku attīstības centru modelis un pilsētu sadarbības
tīklu modelis. Teorētiskās pamatnostādnes ietver policentrisma dimensijas (analītiskā un normatīvā),
perspektīvas (morfoloģiskā un funkcionālā) mēroga, gradācijas un robežas, kā arī papildu aspektus
(morfoloģija, attiecības starp pilsētu teritorijām un pārvaldība).
3.
Policentriskas attīstības novērtēšanas metodikas risinājumu izstrāde pasaulē un ES ir veikta,
tomēr pētījumi pārsvarā iekļauj lielos apdzīvotos centrus (metropoles) un valstis kopumā. Zinātniskajā
literatūrā ir pieejami empīriskie pētījumi – policentriskas attīstības novērtēšanas metodikas un metodes no
morfoloģiskās un funkcionālās perspektīvas skatupunkta. Izveidotās metodes daļēji ir iespējams lietot
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analīzē valstīm, kurās ir mazs populācijas skaits, salīdzinoši liela teritorija, pastāv pilsētu sistēma, bet nav
izteiktas vairākas megapoles. Policentriskas koncepcijas jomā nav vienotas novērtēšanas metodikas un
metožu.
4.
ES normatīvās bāzes pamatā ir izpratne par ilgtspējīgu izaugsmi, tās īstenošanai pakārtoti
normatīvie akti, lai ES politikās stiprinātu reģionālo un teritoriālo dimensiju, tai skaitā lietojot
policentriskas attīstības koncepcijas aspektus.
5.
Policentrisma koncepcija sākotnēji pieņemta kā teorētiskais instruments, tomēr mūsdienās tā
vairāk pilda normatīvu lomu: policentriska attīstība ir atzīta par galveno priekšnoteikumu, lai sasniegtu
ilgtspējīgu izaugsmi un līdzsvarotu attīstību. Policentrisma koncepcija ir pārveidota par vienu no
galvenajiem ES politikas mērķiem. Tomēr policentriskas attīstības integrēšana normatīvajā dimensijā un
tās īstenošana praksē ir neskaidra, jo policentriskuma pozitīvās ietekmes novērtēšanai trūkst gan
teorētisko pamatojumu, gan empīriskās analīzes.
6.
Policentrisku reģionu tīklojuma loma līdzsvarotas teritoriālās attīstības veicināšanā aizvien
pieaug, jo pilsētas akumulē nozīmīgu cilvēkresursu kapitālu un ir kļuvušas par attīstības un izaugsmes
virzītājām, kas ietekmē katras valsts attīstību un ES Kohēzijas politikas īstenošanu.
7.
Latvijas reģionālās politikas normatīvajos dokumentos ir noteikts, ka nepieciešams mazināt
reģionālās atšķirības un novērst potenciālās reģionālās nelīdzsvarotības veidošanos. Dažādos
administratīvajos līmeņos ir uzsākta zemākā līmeņa attīstības plānošanas dokumentu izstrāde, mērķtiecīgs
resursu un veicamo darbību plānošanas process, ievērojot policentriskas attīstības pamatnostādnes
(policentriskuma normatīvā dimensija). Izveidotā likumdošanas bāze ir nozīmīgs priekšnoteikums
policentriskas attīstības procesa virzībā, tomēr metode, kā novērtēt policentriskuma realizēšanu, nav
izveidota.
8.
Latvijā tiek īstenota jauna reģionu teritoriju attīstības koncepcija, kas ietver policentriskuma
priekšnosacījumu. Šim mērķim piešķir ES finansiālos līdzekļus infrastruktūras ieguldījumiem nacionālās
un reģionālās nozīmes attīstības centros (9+21), notiek projektu ieviešana un paredzēts turpmākais
atbalsts.
9.
Latvijas lielākā daļa ir pilsētu (t.sk. 32 % starptautiskās nozīmes attīstības centra, 30 %
nacionālās un reģionālās nozīmes attīstības centru) iedzīvotāji, bet lauku reģionos dzīvo tikai trešdaļa no
valsts iedzīvotāju skaita. Rīgā pakāpeniski pieaug koncentrētā resursu, tai skaitā populācijas, masa, bet
pārējā pilsētu tīklā iedzīvotāju skaits pakāpeniski samazinās. Ap Rīgas iekšējo metropoli ir izveidojusies
ārējā metropole, kas veido cieši integrētu funkcionālu telpu.
10.
Latvijas nacionālās un reģionālās attīstības nozīmes pilsētu izaugsme ir saistīta ar pilsētvides
plānošanas vēsturisko procesu, tās pilda XX gadsimta 70. gados izvirzītās pakalpojumu nodrošināšanas
funkcijas, mūsdienās kļūstot par policentriskas attīstības plānošanas sistēmas elementiem.
11.
Autores izveidotā Latvijas policentriskas pilsētu sistēmas tipoloģijas klasifikācija atspoguļo to
raksturīgās īpašības policentrisma morfoloģiskajos, funkcionālajos un pārvaldības aspektos.
12.
Autores izveidotās policentriskas attīstības novērtēšanas metodikas mērķis ir sniegt metodisku
atbalstu tautsaimniecības reģionālās ekonomikas nozares izpētes veikšanai un nodrošināt reprezentatīvu
un objektīvu datu ieguvi, lai panāktu valsts un reģionu policentriskas attīstības kvalitatīvo novērtēšanu.
Izstrādātā metodika ir metodisks materiāls, kurš iesaka vienotu, sistēmisku metožu izmantošanu izpētes
veikšanā.
13.
Metodikas ietvaros autore izklāsta policentriskas attīstības līmeņa novērtēšanas metožu aprēķinu
pamatnostādījumus, izveido policentriskas attīstības novērtēšanas aprakstu un raksturojošo rādītāju
struktūru. Izveidotajā metodikā autore paredz sistēmu, kā policentriskas attīstības procesu novērtēšanu
pētīt vienoti visā valstī kopumā (valsts mērogs) un katrā no valstī ietilpstošajiem reģioniem (reģionu
mērogs).
14.
Policentriskas attīstības novērtējuma metodika ietver divas policentriskas attīstības novērtēšanas
metodes morfoloģiskās un funkcionālās perspektīvas kontekstā. Morfoloģiskās perspektīvas novērtēšanas
metodes pamatā ir „Lielākās/galvenās pilsētas pārākuma” aprēķini, kas iekļauj „Pilsētas ranga pēc
platības”, „Pilsētas ranga pēc svara” noteikšanu un „Rindas izmēra izkliedes” aprēķinu. Funkcionālās
perspektīvas novērtēšanas metodes pamatā ir „Entropijas indeksa” indikatora aprēķins, teritoriālo vienību
(pilsētu) virsotņu noteikšana un funkcionālo attiecību starp šīm virsotnēm izvērtējums.
15.
Pētījumā izveidotās metodes praktiskā aprobācija veikta uz Latvijas valsts un tajā ietilpstošo
plānošanas reģionu piemēra. Policentriskas attīstības novērtēšana morfoloģiskās perspektīvas
novērtēšanas metodes ietvaros veikta valsts mērogā un reģionu mērogā, savukārt funkcionālās
perspektīvas kontekstā novērtēšana veikta tikai reģionu mērogā (vēsturiski izveidojušās ceļu tīklojuma
specifikas iemesls).
16.
Morfoloģiskās perspektīvas novērtēšanas valsts mēroga aprēķina pieeja (30 starptautiskas,
nacionālas un reģionālas nozīmes pilsētas / 9 starptautiskas un nacionālas nozīmes pilsētas) atspoguļo
Latvijas valsts telpisko formu policentriskas attīstības kontekstā. Iegūtie pētījuma rezultāti uzrāda
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Latvijas valsts monocentriskas telpiskās formas esamību ilgtermiņā, šo apgalvojumu apstiprina
„Rindas izmēra izkliedes” policentriskas attīstības novērtēšanas aprēķina koeficientu rezultāti. Reģionu
mēroga aprēķins atspoguļo policentriskas attīstības līmeņa rādītājus katrā no Latvijas valsts reģioniem un
sniedz iespēju veikt reģionu attīstības līmeņu salīdzināšanu savā starpā. Iegūtie pētījuma rezultāti
apstiprina monocentriskas attīstības tendences iekšēji katrā no pieciem plānošanas reģioniem,
konstatētās likumsakarības reģionos apstiprina „Rindas izmēra izkliedes” aprēķins.
17.
Funkcionālās perspektīvas novērtēšanas metodes ietvaros autore ir izvērtējusi, cik augstā līmenī
ir saistītas pilsētu virsotnes Latvijas reģionu ietvaros. Pamatojoties uz pētījuma indikatoru (faktisko ceļu
tīklojumu starp pētījumā iekļautām pilsētām un satiksmes intensitāti starp tām), izveidots kartogrāfiskais
materiāls, kas atspoguļo pastāvošo funkcionālo saistību ainu starp pilsētām reģiona līmenī un reģionu
saistības ar kaimiņu plānošanas reģioniem. „Entropijas indeksa” matemātisko aprēķinu rezultātā iegūts
katra no plānošanas reģiona policentriskas attīstības līmeņa raksturojuma koeficients, kas ļauj veikt
salīdzinošo teritoriju analīzi un apstiprina monocentriskas attīstības tendences iekšēji katrā no
pieciem plānošanas reģioniem.
18.
Pētījuma policentriskas attīstības novērtēšanas metodikas koeficientu aprēķinu rezultāti
apstiprina izvirzīto hipotēzi – Latvijā pastāv monocentriskas attīstības tendence Latvijas valstī
kopumā un iekšēji katrā no plānošanas reģioniem, jo aprēķināto koeficientu vērtības uzrāda
līdzvērtīgus rezultātus. Monocentriskas telpiskās formas likumsakarības valstī apstiprina „Rindas izmēra
izkliedes” aprēķins standartizētajiem koeficientiem PM(1) un PM(2), bet monocentriskas attīstības
tendences piecos Latvijas reģionos apstiprina „Rindas izmēra izkliedes” aprēķins standartizētajiem
koeficientiem PM(1), PM(2) un „Entropijas indeksa” aprēķins.
Problēmas un to risinājumi
1. problēma
Jēdzieni „policentriskums”, „policentrisms”, „policentrisks”, „policentriska attīstība” iekļauj sarežģītus
formulējumus un to lietojuma traktējums nav viennozīmīgs. Līdz ar plašo skatījumu par jēdzienu
sastāvdaļām nav rasta vienota metodiskā pieeja policentriskas attīstības novērtēšanā, pētījumi pārsvarā
iekļauj lielos apdzīvotos centrus (metropoles) un valstis kopumā.
Iespējamie risinājumi

Jēdzienu formulējumu izpratnei lietot autores izveidoto jēdzienu saistības un apjoma
sistemātikas shēmu.

Promocijas darbā veiktā analīze apliecina, ka policentriskas attīstības novērtēšanas metodika ir
praktiski izmantojams rīks reģionālās attīstības novērtēšanā valsts un reģionu mērogā, tai skaitā valstīm,
kurās ir mazs populācijas skaits, salīdzinoši liela teritorija, pastāv pilsētu sistēma, bet nav izteiktas
vairākas megapoles. Izveidotās metodikas pamatnosacījumus var izmantot ne tikai uz Latvijas valsts
piemēra, bet arī citu valstu teritoriju un reģionu salīdzinošam novērtējumam.
2. problēma
Latvijā pastāv dzīves kvalitātes atšķirības, sociāli ekonomiskā nevienlīdzība starp Rīgas un pārējiem
plānošanas reģioniem, kas izraisa valsts populācijas emigrāciju uz citām ES valstīm un iekšējo migrāciju,
tendētu uz iedzīvotāju koncentrēšanos Rīgas iekšējā/ārējā metropolē. Papildus – Latvijas nacionālas un
reģionālas nozīmes pilsētās nav viendabīgs iedzīvotāju skaits. Tādos apstākļos ir apšaubāma normatīvajos
aktos noteiktā policentrisma realizēšana un līdzsvarota valsts teritorijas attīstība.
Iespējamie risinājumi

MK veikt valsts mēroga migrācijas politikas iniciēšanu un ģimeņu atbalsta instrumentu
ieviešanu, kuru ietvaros sekmēt iedzīvotāju skaita pieaugumu valstī, tai skaitā 29 nacionālas un reģionālas
nozīmes pilsētās, koncentrējoties uz emigrējušo iedzīvotāju atgriešanos. Vienlaikus nepieciešams
paredzēt darbības Rīgas iekšējās un ārējās metropoles iedzīvotāju skaita turpmāka pieauguma
ierobežošanai.

MK jaunajā plānošanas periodā saglabāt 2007.–2013. gadā aizsāktās reģionu teritoriju attīstības
koncepcijas virzību, kas ietver policentriskuma priekšnosacījumu. Reģionu dzīves kvalitātes
paaugstināšanas nolūkos 2014.– 2020. gada plānošanas periodā piešķirt ES finansiālos līdzekļus
infrastruktūras ieguldījumiem nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centros. EM, VARAM, FM
struktūrfondu atbalstu un citus valsts atbalsta instrumentus virzīt uzņēmējdarbības attīstībai, investīciju
piesaistei un darbavietu izveidošanai, koncentrējoties uz 29 nacionālas un reģionālas nozīmes pilsētu
tīklu.
3. problēma
ES struktūrfondu mērķtiecīga novirzīšana vājāku sociālekonomiski attīstītu reģionu atbalstam veicina
Kohēzijas politikas ieviešanu, reģionu diverģences un reģionālo sociālekonomisko atšķirību mazināšanu,
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policentriskas attīstības procesu virzību un līdzsvarotu valsts teritorijas attīstību. EK normatīvajā vidē ir
definēts, ka Latvija ieņem NUTS 2 pozīciju, savukārt Kurzemes, Vidzemes, Latgales, Zemgales, Pierīgas
un Rīgas reģioni ieņem NUTS 3 pozīciju. Šis apstāklis ietekmē ES struktūrfondu pārdali pēc vienota
principa sešiem plānošanas reģioniem, nenodrošinot apstākļus sociālekonomisko atšķirību samazināšanai
starp Rīgas reģionu un pārējiem reģioniem. Tomēr nākamā klasifikācijas pārskatīšana var notikt tikai
2014. gadā un stāties spēkā ne ātrāk kā 2015. gada 1. janvārī. Šis apstāklis ietekmē 2014.–2020. gada
plānošanas perioda finansējuma sadales principus un turpmāku Kohēzijas politikas ieviešanu Latvijā.
Iespējamie risinājumi

EM laikus iniciēt NUTS izmaiņas un noteikt Latvijā divus NUTS otrā līmeņa reģionus (viens
Rīgas un Pierīgas reģionu apvienība, otrs Kurzemes, Zemgales, Latgales un Vidzemes reģionu
apvienība). MK un saistītām institūcijām ņemt vērā šo pieeju turpmākajā normatīvo aktu izstrādē un
reģionu finansēšanas kārtībā.

FM paredzēt iespēju 2014.–2020. gada plānošanas periodā veikt finansējuma sadali atbilstoši
piedāvātajam NUTS otrā līmeņa reģionu sadalījumam, vienlaikus izvērtējot iespējamos riskus piešķirtā
finansējuma veiksmīgai apguvei paredzētajā laika grafikā un apjomā. Ņemot vērā apstākli, ka 2013. gada
aprīlī noslēdzās tematiskās konsultācijas ar EK, izstrādāts Partnerības līguma Eiropas struktūrfondu un
investīciju fondu 2014.–2020.gada plānošanas periodam projekts un 2014. gada sākumā sāksies jaunais
plānošanas periods, secināms, ka diemžēl nebūs iespējams iestrādāt tik būtiskas izmaiņas jaunā
plānošanas perioda finansējuma sadales principos.
4. problēma
Latvijas likumdošanas bāze ir nozīmīgs priekšnoteikums policentriskas attīstības procesa virzībā, tomēr
metodika/metode, kā novērtēt policentriskuma realizēšanu, nav izveidota. Nacionālā attīstības plānā
2014.–2020. gadam noteikti prioritātes „Izaugsmi atbalstošas teritorijas” mērķa sasniegšanas
raksturojošie radītāji: teritorijas attīstības indekss plānošanas reģionos, IKP uz vienu iedzīvotāju reģionālā
dispersija, Rīgas plānošanas reģiona iedzīvotāju īpatsvars valstī (LR Saeima, 2012), tomēr to lietojums
nespēj sniegt objektīvu policentriskuma īstenošanas novērtējumu valsts mērogā un savstarpēju Latvijas
reģionu izaugsmes salīdzināšanu policentriskas attīstības kontekstā.
Iespējamie risinājumi

VARAM un VRAA lietot autores izstrādāto metodiku valsts un reģionu policentriskas attīstības
rādītāju novērtēšanai, tādā kārtā nodrošinot objektīvu datu ieguvi. Izveidoto metodiku integrēt RAIM,
nodrošinot policentriskas attīstības rādītāju monitoringu un lēmumu pieņemšanas atbalstu.

LR Saeimai ilgtermiņa plānošanas dokumentos paredzēt policentriskas attīstības novērtējuma
metodikā ietverto rādītāju koeficientu izaugsmes prognozi.
5. problēma
Izstrādātā Latvijas policentriskas attīstības novērtēšanas metodika sniedz iespēju veikt empīrisko izpēti,
kuras aprēķina rezultāti ir atkarīgi no kritēriju un mijiedarbības indikatoru objektivitātes un pieejamības.
Morfoloģiskās perspektīvas novērtēšanas metodē lietoti iedzīvotāju skaita kritērija dati, izmantojot CSP
oficiālajā statistikā norādītos vienumus. Pastāv datu atšķirība starp CSP un PMLP patstāvīgo iedzīvotāju
migrācijas datiem, kas savukārt rada šaubas par oficiālajā statistikā norādīto patieso iedzīvotāju skaitu
valstī un plānošanas reģionos, tai skaitā 30 starptautiskas, nacionālas un reģionālas nozīmes pilsētās.
Iedzīvotāju skaita datu neatbilstību oficiālai statistikai apstiprina 2011. gada tautas skaitīšanas rezultāti.
Savukārt funkcionālās perspektīvas novērtēšanas metodes ietvaros pētījumā lietots mijiedarbības
indikators „Pilsētas savienojošo ceļa tīklu plūsma jeb satiksmes intensitāte” starp 30 starptautiskas,
nacionālas un reģionālas nozīmes pilsētām. Citu mijiedarbības indikatoru izmantošana ir apgrūtināta
sakarā ar ierobežotu pieejamo statistisko informāciju, bet to izmantošana sniegtu iespēju gūt objektīvākus
datus teritoriālo vienību (pilsētu) virsotņu noteikšanā un funkcionālo attiecību starp šīm virsotnēm
izvērtējumā.
Iespējamie risinājumi

IM pārraudzībā esošai PMLP izveidot sistemātisku izceļojošo iedzīvotāju operatīvo datu
apkopošanu, sadarbojoties ar emigrantus uzņemošo valstu oficiālajām institūcijām.

IM un EM paredzēt darbības viņu pārraudzībā esošo pārvalžu patstāvīgo valsts iedzīvotāju
uzskaites sistēmas pilnveidošanai un savstarpējai operatīvo datu apmaiņai. VRAA operatīvo IM un EM
datu bāzi integrēt RAIM.

VRAA izveidoto funkcionālās perspektīvas policentriskas attīstības novērtējuma metodi
papildināt un pilnveidot, izmantojot citus mijiedarbības indikatorus, kas balstīti uz informācijas datu
plūsmu un cilvēku plūsmu. Sadarbībā ar SM un izmantojot RAIM iekļauto institūciju datus, izveidot
nepieciešamo mijiedarbības indikatoru datu bāzi un paredzēt operatīvo datu iegūšanas sistēmu.
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6. problēma
Latvijas plānošanas reģionos ir vērojama monocentriskas attīstības tendence, jo reģionu galveno pilsētu
nozīmība dažādos plānošanas reģionos ir atšķirīga. Galvenās reģiona virsotnes (pilsētas) – Liepāja
(Kurzemes reģionā), Daugavpils (Latgales reģionā), Rīga (Rīgas reģionā) un Jelgava (Zemgales reģionā)
– ieņem dominējošo daļu no pārējo reģionu pilsētu nozīmības skalas, tikai Valmiera (Vidzemes reģionā)
ieņem salīdzinoši nelielu nozīmes (svara) pārsvara daļu no pārējo pilsētu nozīmības skalas, t.i. pilsētu
svars ir līdzvērtīgs.
Iespējamie risinājumi

Plānošanas reģionu ietvaros veidojot divas galvenās pilsētas ar līdzvērtīgu nozīmību, iespējams
panākt vienmērīgāku reģionu attīstību un atbilstoši normatīvajiem uzstādījumiem - stiprināt policentrisma
telpiskās attīstības modeli Latvijā.

MK veikt mērķtiecīgas darbības (piemēram, izveidojot efektīvu nacionālo, Eiropas Savienības
un citu finanšu instrumentu investīciju virzības mehānismu, sniedzot papildu atbalstu cilvēkkapitāla,
uzņēmējdarbības un inovāciju attīstībai, veicot mērķtiecīgu iedzīvotāju migrācijas politiku), kā rezultātā
tiktu veicināta katrā reģionā pārstāvētās otrās nozīmes pilsētu attīstība un to nozīmes (svara)
paaugstināšana un tuvināšana līdz pirmās galvenās reģiona pilsētas līmenim. Izņēmums ir Rīgas
plānošanas reģions, jo teorētiskajam pieņēmumam nav iespējama praktiskā realizācija. Stiprinot Rīgas
reģiona otrās nozīmes Jūrmalas pilsētas attīstību, izraisītos process, kura rezultātā Jūrmala saplūstu ar
Rīgu (ģeogrāfiskais aspekts), tādā kārtā vēl vairāk stiprinot monocentriskos procesus gan Rīgas reģiona,
gan valsts ietvaros.

NOSLĒGUMS
1.
2.
3.

4.

5.

6.

7.

8.

Promocijas darbā definētie uzdevumi ir izpildīti, mērķis ir sasniegts un hipotēze ir pierādīta.
Autores veiktais pētījums ir teorētiski un praktiski nozīmīgs, jo iegūtie rezultāti attīsta un papildina
reģionālās ekonomikas teorētisko bāzi valsts un reģionu policentriskas attīstības novērtēšanas jomā.
Izpratnes veicināšanai par promocijas darba terminu izmantošanu teorētiskajā un normatīvajā vidē,
sistematizējot lietojamos teorētiskos jēdzienus („policentriskums”, „policentrisms”, „policentrisks”,
„policentriska attīstība”), identificēta to apjoma un satura daļu likumsakarība, un izveidota
sistemātikas shēma.
Izpētīti monocentrisma/policentrisma telpiskās attīstības modeļi, policentriskas sistēmas modeļi,
sistematizētas pastāvošās policentriskas attīstības novērtēšanas metodikas un metodes, identificējot
to piederību morfoloģiskai/funkcionālai perspektīvai.
Izvērtēta policentriskuma normatīvā dimensija ES un Latvijā ilgtspējīgas izaugsmes un kohēzijas
kontekstā, kā arī analizēta Latvijas pilsētu sistēmas struktūra un tās pārvaldības aspekti. Identificētas
Latvijas pilsētu tipoloģijas policentrisma aspektā, kurām ir atšķirīgas īpašības morfoloģiskajos,
funkcionālajos un pārvaldības aspektos.
Reģionālās ekonomikas teorētiskā bāze ir papildināta ar autores izstrādātu Latvijas policentriskas
attīstības novērtēšanas metodiku, kura ietver divas metodes, kas balstītas uz morfoloģisko un
funkcionālo perspektīvu. Izveidotā metodika lietojama valsts un reģionu analīzē valstīm (Latvijas
piemērs), kurās ir mazs populācijas skaits, salīdzinoši liela teritorija, pastāv pilsētu sistēma, bet nav
izteiktas vairākas megapoles.
Nozīmīgs praktiskais devums ir promocijas darba autores veiktais Latvijas policentriskas attīstības
līmeņa novērtējums saskaņā ar izveidoto metodiku. Pētījuma rezultātā ir novērtēta valsts telpiskā
struktūra (kopš 1897. gada), izteikti policentriskas attīstības līmeņa rādītāji koeficientu izteiksmē
valsts un reģionu mērogā bāzes 2012. gadā un ilgstošā definētā laika periodā. Pētījumā identificētas
funkcionālās saites starp Latvijas pilsētām un izstrādāts kartogrāfiskais materiāls. Veikta iegūto
praktiskā pētījuma empīrisko rezultātu interpretācija.
Apkopoti ieteikumi policentriskas attīstības novērtēšanai, Kohēzijas politikas un līdzsvarotas valsts
teritorijas attīstības veicināšanai Latvijā.
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INTRODUCTION
The Doctoral thesis is dedicated to the research of the polycentric development in Latvia,
assuming that the spatial concept of polycentricity has a significant role in facilitating the development of
the territory of the country. Problemacy of the research are revealed by the necessity to analyze the
activities of regional economics with an aim to describe the actual processes of regional politics in Latvia.
The concepts “regional politics”, “regional development” and “polycentric development” are closely
related to the theory of regional development whose main objective is to explain the causes and
regularities of the regional economic development and competitive differences.
Issues of economic development are closely connected with the development of regional and
urban networks. The first definitions of polycentrism were given in 1930s along with the development of
Central Place Theory, Knot Place Theory and Endogenous Growth Theory. Nowadays, based on the
assumptions of said theories, the approach of polycentricity is re-established in the scientific research of
regional economics towards the studies of spatial structures, models, regions and cities from a polycentric
development perspective. In the papers of authors from various countries (K. Maier, L. Sýkora, N. Bailey,
I. Turok, R. C.Kloosterman, B. Lambregts, A. G. Champion, M. Burger and E. Meijers, D. Burgalassi,
P.Veneri, R. D. Jacobs, N. Green, E.V. Soja, G. Giuliano and K. Small, F. M. Dieleman and A. Faludi,
P. Gordon and H.V. Richardson, R. Kloosterman and S. Musterd, B. Lambregts, European Spatial
Development Perspective, ESPON projects) it is expressed that the countries with a polycentric
development model have better opportunities for development than the countries with a monocentric
approach.
Nowadays, the majority of population, production and consumption occur in urban areas, thus,
they are important units in the economic, social and environmental analyses as well as they are a base for
the strategies of development policy. Evenly distributed urban network is beneficial for polycentric and
balanced development of a country; monocentric approach of countries to a polycentric development is
hindered by low competitiveness, insufficient urban development and weak links with surrounding
territories. Cities create different impacts - economic, social, and political, etc. - to a considerably large
space, developing interrelational linkages. Such influential territories can be determined only relatively by
using technical approaches (e.g., the distance from centre, approachability of the centre which is
determined by the travel time, etc.), methods of statistical analyses – identification of the possible
influences is determined by using theories with available statistical data or by different methods of
qualitative evaluation.
Areas of direct influence are forming around cities and the surrounding territory depends on the
size of the city, connections with neighboring cities, approachability, specialization and other indicators.
In any case, the size of the area of direct influence of the city can be determined individually by
qualitative research data. Even though the administrative approach does not completely identify
economically and socially integrated urban areas, the morphological approach creates additional issue in
order to identify too small cities which are not a part of the urban area. In order to carry out the evaluation
of practical polycentric level in theories of different levels, a notion of determining the main functions of
polycentric region need to be found by focusing on the following aspect - the size and dispersion of the
cities, i.e., morphological perspective in the polycentric region. Additionally to the evaluation of the
polycentric level, there exists another aspect that needs to be taken into consideration, i.e., the functional
perspective in which the hierarchical ranging among cities is carried out with interrelational methods that
are based on the flow of people, products or information.
Although the polycentric development has been put forward as one of the strategic priorities of
the regional policy in EU countries, including Latvia, there is not a unifying evaluation procedure in the
field of the polycentric concept (at the region level). One of the main issues deriving from the analyses of
polycentric regions and proposed regional development policies is that there are no broadly accepted
standards in European countries to identify the units of urban areas for homogeneous analyses. Unified
approach is necessary for the data of the analyses and the planning results to be useful for all the
European countries irrespective of the size of the country or its population. In that way an opportunity
emerges for comparative evaluation of countries in the context of polycentric development, for
determining the efficiency of the used support instruments in regional development and the needs for
conforming territories as well as for the evaluation of the proposed priorities.
Studies on the characteristics and evaluation of Latvian cities, also from the perspective of
polycentric development, are disclosed in scientific papers of various authors (A.Vitola and
Z. Hermansons, B. Rivza and V. Zaļūksne, Z. Kruzmetra, Z. Krisane and M. Berzins, J. Grizans and J.
Vanags, D. Bite, etc.) and in institutional (SRDA, MEPRD) studies.
In Doctoral thesis, two terms are used: "method" and "procedure". The general meaning of the
term “science method” is the approach of its subject research (Didenko, Sundukova, 2003). For the
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evaluation and research of the process of polycentric development, methods or subject research
techniques were used which stem from the general theoretical concepts on the nature of the research
phenomena and which are based on two different perspectives: morphological and functional, including
the generally known mathematical methods. The term „science procedure” is the set of techniques and
conditions that help purposefully in carrying out a certain operation (Didenko, Sundukova, 2003). The
procedure developed in the Doctoral thesis is a system of research methods which is used according to a
set aim of the paper and a particular research object.
In the concept of developed procedure, the evaluation of Latvian polycentric development is the
acquisition, collection and analyses of the field information, by using appropriate research methods with
an intention to prepare description of polycentric development for assessing the process of regional
economics. The procedure of the evaluation of Latvian polycentric development is a methodological
material which is intended for a grounded research in the field of regional economics of national economy
that suggests a unified, systematic use of methods in research process. In procedure, there is a system on
how to study the evaluation of polycentric development process in the entire country (at a national level)
uniformly and in the regions (at a regional level) of the country and in doing so the acquired research
results are credible and useable in the formation of country’ s action policy. The aim of the evaluation of
the procedure of the Latvian polycentric development is to provide methodological support for regional
economics research. By using this procedure, a description of the evaluation of the Latvian polycentric
development and structure of characteristic indicators were created.
Research hypothesis – in the framework of the developed evaluation procedure of the Latvian
polycentric development level, the included methods’ calculations show equivalent results and confirm
the monocentric tendency of the development of Latvia at national and regional level.
Research object – polycentric development, and subject - the evaluation of polycentric
development in Latvia.
On the basis of theoretical guidelines, the research aim is to develop a procedure for the
evaluation of the Latvian polycentric development as a suggestion for the evaluation of the development
of the country of Latvia and its regions. The aim of the empirical research of the Doctoral thesis is to
identify the level of polycentric development of Latvia and its regions by using mathematical methods.
Research objectives:
1. Collect and ground theoretically the used definitions (polycentricity, polycentrism and polycentric
development), models of monocentrism/polycentrism spatial development, and models of
polycentric systems as well as evaluate evaluation methodologies and methods of polycentric
development in the world and EU.
2. In the context of sustainable growth and cohesion, evaluate the normative dimension of
polycentricity in Latvia and EU as well as analyze the structure of urban system in Latvia and its
administrative aspects.
3. Develop evaluation procedure of Latvian polycentric development which include evaluation
methods of polycentric development based on two different perspectives: morphological and
functional; carry out the evaluation of the Latvian polycentric development level in accordance with
the formed procedure as well as interpret the acquired empiric results of the practical research.
Used science methods:
1. Monographic method has been used for the evaluation of the used definitions, models of
monocentrism/polycentrism spatial development, models of polycentric system, procedure of
evaluation of polycentric development and theoretical ground of methods. Logical analyses and
synthesis methods, monographic and analytical method of the research of empirical resources,
logically constructive method, scientific induction and deduction method, graphical method as well
as comparative method have been used for the analyses of legal and institutional base (normative
acts and planning documents) of polycentric development in EU and Latvia and for the most
significant scientific research and publications in the field of polycentric development.
2. Statistical method of data processing, descriptive statistics, graphical method, cartographical
method, general mathematical methods – grouping, comparison, ranging, regression analyses, in
data processing used SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) software 19.0 Windows
version have been used for creating the procedure of polycentric development evaluation and
evaluation of empirical level of polycentric development.
The Doctoral thesis has been worked out in science sub-field "Regional economics", for the analysis and
settlement of polycentric development issues the integration of geography and demography science field
information, data and approaches is used.
SRDA reports, published data by Central Statistical Bureau and its database information,
published data by State Joint Stock Company Latvian State Roads, data of EU joint system, publications
of foreign and Latvian scientists on the topic of the Doctoral thesis were used to carry out the research.
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Scientific novelty of Doctoral thesis:
1. Regularities of the used theoretical terms’ scope and content sections were identified by
systematizing said terms. The developed systematic scheme of linkages between and scope of used
terms provides understanding of the use of the terms in theoretical and normative environments.
2. Research and systematization were carried out on the existing evaluation procedure and methods of
polycentric development by identifying their links with morphological/functional perspective.
3. Guidelines initialized in Latvian regional policy today in the concept of polycentric development
were described and the typologies of Latvian cities in the aspect of polycentrism, formed on the
polycentric theoretical base of the city system, were identified.
4. Evaluation procedure of the Latvian polycentric development was developed including two
evaluation methods in the context of morphology and functionality perspective. The developed
procedure is to be used in the analyses of countries and regions for countries (the example of Latvia)
with small population, comparatively large territory, existing city system but without pronounced
metropolises. The research results included in the Doctoral thesis significantly increases the
theoretical and practical base of the evaluation of regional development.
5. At the Latvian national level, an algorithm was developed in the context of the evaluation method of
polycentric development’s morphological perspective – for assessing the spatial form of the country
and the situation at a regional level. The method of “superiority of bigger/larger cities” was
complemented, and systematization of the evaluation of country’s regions was calculated using not
only the criterion of population but also an additional evaluation criterion of the urban area, also
formulas for mathematical calculations were developed.
6. Algorithm for assessing the situation at the regional level in the context of functional perspective of
evaluation procedure of polycentric development was developed. Within of framework of the
method, functional linkages between the Latvian cities were identified and cartographic materials
were developed.
7. As the result of the research, the evaluation was carried out for the country’s spatial structure since
1897 to nowadays and indicators of the level of polycentric development in the form of coefficients
at the national and regional level in the base 2012 year and extended defined period of time (19892012 in the context of morphological perspective; 2000-2012 in the context of functional
perspective). In the framework of the Doctoral thesis, processing and analyses of statistical data was
carried out by using the created methodological platform and reaching an innovative approach that
stimulates scientific discussion and further research of this topic.
Practical novelties and applicability in national economy:
1.
The research results provide an opportunity to assess the regional development processes of the
country in the long-term in the realm of polycentric development. The procedure disclosed in the
Doctoral thesis can be used as an instrument for decision-making process and strategic planning in
regional development policy and it provides an opportunity to carry out the monitoring of Latvian
polycentric development as well as the process of regional economics in the future;
2.
By using the regularities found in the research, it is possible to ensure more effective distribution
of national financial resources and use of funding of the EU Structural Funds adhering to the
conditions of EU and Latvian normative bases for implementing polycentricity.
Proposed abstracts for the defence:
1.
„Polycentric development” is a complex concept without united procedure and joint measures or
evaluation methods, which would provide a possibility to perform proposed analysis of regional
development policy for different countries and regions.
2.
Policy of EU Cohesion includes concept of polycentric development as a resource for decrease of
regional socio-economical differences, but there is a lack both of theoretical motivations and
empirical analysis for evaluation of positive impact of polycentricity.
3.
The characteristics of development centres of Latvian territory from aspect of polycentric system
management provide the understanding of morphological, functional and management aspects.
4.
The procedure, worked out during the research, provides evaluation of polycentric development
processes for country and regions in the context of morphological and functional context.
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1. POLYCENTRIC DEVELOPMENT AND APPROACHES FOR ITS
EVALUATION. THEORETICAL ASPECTS
Chapter consists of 4 subchapters, 3 tables, 6 figures, 14 formulas, 37 pages
During the last forty years professionals in regional economics, international level, widely
discuss about topic on “polycentric development” both in theoretical and practical field. The chapter
analyzes the scientific interpretations of concepts used in the doctoral thesis, placing emphasis on
theoretical interpretations, as well as providing the notion on theoretical guidelines of polycentrism,
polycentricity, and polycentric development. Additionally the chapter explains differences in monocentric
and polycentric spatial development model, emphasizes models of polycentric system, provides research
on main theoretical procedures and methods, which are used in evaluation of polycentric development –
described dominant theories in evaluation of polycentric development, the main trends in scientific
research of region polycentric development evaluation.

1.1.

Definitions and theoretical interpretation of the concepts

The scientific literature uses different concepts, which are related to studied topic, i.e.,
polycentrism, polycentric, polycentricity, polycentric development. Due to different scientific and
normative interpretations the understanding and perception of the abovementioned concepts is difficult.
Creating the understanding on used terms it needs to be considered that the linguistic expression (term)
has two mutually different traits: every linguistic expression has defined weight (intension of linguistic
expression) and defined volume (extension of linguistic expression). The systematization of concepts
(terms) used in the present doctoral thesis has performed, identifying the volumes of terms and defining,
which term is more comprehensive than other term, namely – which volume is greater than other volume.
Creating consistency of terms, the approach of sub-volume linkage is used. Therefore Figure 1 represents
the enumeration and consistency scheme of used concepts, as well as the essence of each concept (term)
volume.

SUB-VOLUME LINKAGES
OF CONCEPTS

VOLUME OF CONCEPTS

Source: figure made by the author
Figure 1. Linkages of concepts and volume consistency scheme.
For the definition of concept „polycentric development” many authors – R.C.Kloosterman, S.Musterd,
I.van Zelm, N.Mailey and I.Turok, E.Meijers – recognize that it is quite difficult to define the term due to
its difficult nature, which covers social, economic, political, geographical and cultural elements. In
economics the concept „polycentric development” describes method with the help of which regional
policies unite issues, connected to competitiveness and cohesion, which, in its turn, represents regional
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differences of territories. Additional polycentric development is the aim of the EU spatial development
and regional policy.

1.2.
Understanding about spatial development models of
monocentrism/polycentrism and models of polycentric system
In monocentric model there is populated agglomerate with one leading centre, i.e., it is a
settlement, where only one centre is dominant in all fields. Polycentric development in its turn is an
alternative to monocentric development since it tries to equalize resources and ensure balanced growth of
territory. The spatial structure of territory polycentrism has been created, resigning from hierarchical
spatial organizations and developing horizontal network. The spatial structure of polycentrism has been
related to morphology of settlement system. Reviewing city systems from continental or state point of
view, polycentrism appears if system is characterized by several cities in different levels instead of one
city, which is dominant. Polycentrism exists in regional or local scale, if two or more cities have
functions, which supplement each other and, moreover, if cities cooperate with each other in order to
work together as one, greater city. Overall, two polycentric system models exist – model of several
development centres and model of city cooperation networks.
The initial definitions of polycentrism were expressed in 1930s when theory of central place
(German authors V.Christaller and A.Losch), theory of knot place (USA authors E. M. Hoover and F.
Giarratani), and theory of endogenous development (USA authors P. Aghion and P. Howitt, J.M.
Grossman and E. Helpman, R.J. Barro and X. Sala-i-Martin, E.Dinopoulos, J.A. Stern) was developing.
In 1960, in USA, V. Alonso, R.Muth and E.Mills started researches on monocentric city models. In city
economics the monocentric city model is well-known concept, which is worked out by V. Alonso in 1964
with further theory development by German researcher J. Thünen according to use of agricultural lands.
Monocentricity of morphological and functional city network was admitted by United
Kingdom’s researcher E. V. Burgess, giving the explanation that all most significant economic functions
are concentrated in the greatest city, but adjacent cities are residential areas. In 1991 the author J.Garreau,
in his turn, identified the mutual cooperation among „border cities”, which were located and developed
near the biggest high-ways in all territory of USA as the newest transformation of city network. The
newest studies on city networks have tried to explain „border cities”, mentioned by J.Garreau, from the
view of polycentricity. There has been suggested several interpretations for the polycentric expansion and
models that explains concentration of economic activities in city agglomerate territories are summarized.
The limits of monocentric model was identified for explanation of the city forms; during 1980s and 1990s
the direction of polycentric system studies established, uniting researchers of different countries – M.
Fujita, H. Ogawa, K.Wieand, A. Anas and I. Kim, M. Berliant, P. Wang and H. Konishi, R. Helsley and
A. Sullivan, V. Henderson and A. Mitra, J. Yinger etc.
Empirical literature on polycentric systems is mainly directed toward establishment of standards
in order to define work centres ((McDonald, 1987), (Giuliano, Small, 1991), (Craig, Ng, 2001),
(McMillen, 2001), (Redfearn, 2007), (Coffey, 2010)) and measure their localized spatial influence on rent
and deviation of density in urban areas ((Bender, Hwang, 1985), (Dowall, Treffeisen, 1991), (Greene,
1980), (Griffith, 1981), (McDonald, 1987), (McDonald, Prather, 1994), (McMillen, McDonald, 1997),
(McMillen, McDonald, 1998), (Shukla, Waddell, 1991), (Small, Song, 1994)).

1.3.

Theoretical guidelines of polycentricity, polycentrism and polycentric
development

In order to establish conceptual understanding about polycentrism, two dimensions of the
particular concept must be taken into consideration: analytical and normative. Analytical dimension uses
the concept „polycentricity” when explaining or analyzing existent or potential polycentric system, but
normative dimension, in its turn, uses it as the main principle to achieve the aim of policy strategy
(Davoudi, 2003).
Polycentrism can be revised from two perspectives: morphological and functional (or
geographical). In scientific literature Dutch researchers M. Burger and E.Meijers stress that
morphological and functional perspective can relate both to monocentric and polycentric territory system.
Some studies approach polycentricity from a morphological perspective ((Lambooy, 1998; NordRegio,
2004), (Parr, 2004), (Meijers, 2008)), while others adopt a functional perspective ((Van der Laan, 1998),
(Hall, Pain, 2006), (Limtanakool et al., 2007)). Italian researcher D. Burgalassi (2010) distributes main
aspects of morphological dimension: establishment of separate centre clusters, size and territory of
centres, size distribution of centres. Functional dimensions contain two aspects: economic specialization
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of centres and mutual cooperation of centres, Morphological and functional perspective determines each
other’s existence; both perspectives must be in mutual cooperation.
Table 1
Comparison of differences in polycentricity prospective
Morphological perspective

Functional perspective

Centre is agglomerate of work and population

Centre is a place which governs adjacent areas

Centres are similar in size; there is one centre in the region

Two or more centres provide functions for the
region

Centres are physically separated with empty territories
among them, though they are located comparatively close to
each other for minimal mutual interaction

The distribution of functions in territory, which
appears in result of mutual interaction of centres

Source: table made by the author
It is important to take into consideration scale, gradation and borders when speaking about
understanding of polycentrism. ESPON 1.1.1. project gives three polycentric scales – „micro”, „meso”,
and „macro”. Gradation is a trait, which in type of sliding scale evaluates the level of polycentricity in the
urban system (Green, 2007; Champion, 2001). Polycentric city agglomerate has a dynamic border since
the borders are not fixed within the defined administrative territories (Moura, 2005).
Additional aspects of polycentrism cover morphology, relations among urban areas and
management (Dühr, 2005). Aspect of morphology is connected to organization of physical city activities
in territory and shows the most significant differences among monocentric and polycentric model.
Relationship of urban areas are related to synergy and flow of spatial structure (structural) and voluntary
cooperation (institutional) within the city network. Management of polycentric structure is connected to
participant of different stages and competencies in several levels.

1.4.

Procedures and methods for assessment of polycentric development

The general meaning of the term „science method” is approach of its subject research, but the
term „science procedure”, in its turn, is a body of approaches and rules, which purposefully helps to
perform one particular work (Didenko, Sundukova, 2003). The output of polycentric development
evaluation procedure has been performed, nevertheless researches mainly are about big settlement centres
(metropolis) and countries in general. In the field of polycentric concept there are no joint procedures and
methods for evaluation. The doctoral thesis provides summary and evaluation of available empirical
researches, identifying procedures and methods for assessment of polycentric development from
morphological and functional perspective, which relate both to morphological and functional perspective.
Table 2
Polycentric development evaluation procedures
Procedure of morphological and
functional perspective
Title

(1) Procedure of
identifying the
functional urban
areas (FUA)

Data of
authors
ESPON
researches
(2005)

Procedure of functional perspective
Title

Data of authors

(2)
Procedure
of
identifying the functional
urban regions (FUR)

B. J. L. Berry (1967)
P. Cheshire and D. G. Hay (1989)
GEMACA researches (1996 and
2001)

(3)
Procedure
of
identifying the dynamic
metropolis area (DMAs)

J. Clusa and J. Roca (1997)

Source: summary made by the author
Scientific researches, where procedures for evaluation of polycentric development and methods
from morphological and functional perspective are used, are being overviewed in this doctoral thesis as
the possible solutions for the establishment of evaluation procedure for polycentric development in
Latvia.
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Table 3
Polycentric development evaluation methods
Method of morphological perspective
Title
(1) Study on city
polycentricity with the
spatial analysis method

Method of functional perspective

Data of authors

Title

European Investment Bank
(2011)
D. Arribas-Bel and F. Sanz
Graciab (2011)

(4)
Methods
for
defining the functional
polycentricity

(2) Spatial Aggregation of
Cities and Rural Areas.
Polycentric index of regions

L. Borbély (2011)

(3) Calculation of the
greatest/main city primacy
and rank-size distribution

P. Veneri and
D. Burgalassi (2010)

Data of authors
P. Veneri and D.
Burgalassi (2010)
Basing on
N. Limtanakool,
M. Dijst and
T. Schwanen (2007);
N. Green (2007)

Source: summary made by the author
It is partially possible to use methods, represented in Table 3, for analyzing the countries (example of
Latvia) with small number of population, comparatively wide territory, existent city system, but without
several explicit megalopolis. Administrative approach insufficiently identifies economically and socially
integrated urban areas; morphological approach creates additional problem in order to identify too small
towns that cannot be defined as territories of metropolis.

2. ASPECTS OF POLICENTRICITY AND POLYCENTRIC
DEVELOPMENT IN THE EU AND LATVIA WITHIN THE CONTEXT
OF REGIONAL POLICY
Chapter consists of 4 subchapters, 6 tables, 13 figures, 6 windows, 40 pages
Situations of different cities and regions in Europe are not the same since it experiences
unbalanced development of countries and also interests of participants differ. The chapter of doctoral
thesis represents spatial planning concept in Europe, where polycentric development has established a
connection among many normative documents. The chapter provides a review on normative dimension of
polycentricity, created in Latvia, emphasizing aspects of polycentric structure management; the
development centres of Latvian territory have been characterized – dynamics of population number, city
location, historical grounding of urban system, and the analysis of city typology within the aspect of
polycentricity has been performed.

2.1.

Sustainable growth, Cohesion policy and normative dimension of
polycentricity

Precondition for promotion of integrated growth in a concrete area, including city, is based on
balanced interaction of human, place and business resources. The aim of the EU regional policy is to
lessen economic differences among EU regions, promoting social cohesion in EU integration process; all
territorial documents of the EU in this policy have put emphasis on significance of centres. The aims of
EU Cohesion policy are convergence, competitiveness and employment of regions, as well as territorial
cooperation in Europe. Nowadays polycentric development has undertaken normative meaning, it is
recognized as the main precondition in order to achieve sustainable and balanced development; generally
the concept has been transformed as the main aim of the policy. In order to provide the implementation
of regional development policy, the extension and modernization of European infrastructure networks
among metropolis regions and among medium-sized and small-sized town both in the EU and out of the
European networks. Region development in the EU is based on five key elements of polycentricity.
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Source: figure made by the author after EC, 1999
Figure 2. Basic element scheme for development in EU regions.
A normative base is established for the promotion of polycentric development and actions are
integrated in different programme documents of the EU. Though, scientific literature expresses concerns
on integration of polycentric development in normative dimension and its implementation in real life
since there is a lack of theoretical substantiations for the evaluation of positive impact of polycentrism,
i.e., positive effects are not sufficiently studied with the help of empirical analysis.

2.2.
Guidelines of regional policy in conditions of normative dimension of
polycentricity and aspects of polycentric structure management in Latvia
Regional policy in Latvia, which is dependent to EU guidelines, is being implemented with an
aim to decrease current regional differences and stimulate balanced development of regions. The key aim
in middle-term and long-term strategy for territorial development is strengthening of polycentric
development and establishment of innovations-based network, which will strengthen linkages among city
areas and towns. Since 2007 Latvia experiences the implementation of new territory development
concept, which is aimed towards establishment of guidelines for the competitiveness increase.
The management of polycentric regional development in Latvia is a complex question, which is
based on relationship among country, regional and local management subjects while implementing
integrated territorial policy. The legislative base, established in Latvia, and additional rules and
regulations are significant pre-condition towards polycentric development process since the management
of polycentric structure is a complex issue. Latvian normative base holds the improved distribution of
development centres in polycentric city scale. The management of polycentric structure in Latvia grounds
on model of city cooperation network where development centres of national and regional significance
(cities) cooperate and functionally supplement each other to promote total growth and development.

2.3.

Trends of population number in Latvian regions and centres of polycentric
development, characteristics of development centres within the aspect of
polycentric system management

Approach of polycentricity in the development of region territories is one of the ways, how to
channel EU financial resources to investments in infrastructure; the innovative management policy of
cities (development centres) has been worked out. Thus, the implementation scheme of investment tools
policy for the promotion of polycentric development has been established in planning period of 20072013. Available funding is a significant financial support for the implementation of projects and
development of competitiveness, availability, approachability and attraction of urban environment and
city regions.
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Development centres of
county significance (64
towns)
6%
Rural areas in counties
32%

Development centres of
regional significance (21
city)
11%

Development centres of
national significance (8
cities)
19%

Development centres of
international
significance (1 city)
32%

Source: figure made by the author after LR CSP ISG15, 2012; LR CSP ISG12, 2012
Figure 3. Distribution of Latvian residents according to their place of living in the end of 2012, %.
Nowadays Latvia represents relatively weak urban structure; habitation net regarding development and
growth experiences high inequality. Initiating EU programs for promoting the development of Latvian
territory the increase in population number has been set out as a significant effective indicator, which is
the basic factor for promoting polycentric processes in country territory. The greatest part of Latvian
residents ~ 68 % live in cities, while only 32% of total population number live in rural areas. The increase
of Riga specific weight in total economic system has a direct relation with the increase in amount of
population in Pieriga agglomerate. Concentrated resource mass (human resources, infrastructure of
entrepreneurship and public services, finance capital etc.) in Riga exceeds the critical mass of other
regions for several times. At the same time in Latvia there is a wide, comparatively equally located city
network where the number of residents gradually decreases. The author analyzes changes in residents of
polycentric development centres – cities of national significance (7) and cities of regional significance
(9).
The growth of development centres of national and regional significance in Latvia is connected
to historical process of urban planning since the guidelines of polycentricity management were
established already before regaining the independency of Latvia in 1990. In 1960s and 1970s the urban
environment system in Latvia has experienced implementation of purposeful development policy, which
created the foundation for the disposition and functionality of modern towns and cities. Due to transition
to free-market economy and normative and economic issues for establishment of free Latvian country,
within the period from 1990 to 2007 the guidelines for polycentric system management were not updated.
Nowadays the management of polycentric spatial structure has been updated together with normative
guidelines of the EU and availability of financial resources for the improvement and development of city
environment.
In order to create useful definition of city polycentrism within the context of Latvia, the author
ranks cities in three categories: medium-sized city region, metropolitan region and inter-metropolitan
region. Established classification of polycentric urban system in Latvia is necessary to understand its
distinctive traits because morphological, functional (mutual connection) and management aspects change
according to each typology.
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4. Table
Base

Weight

Medium-sized city region

Morphological: this typology of cities is the most common in
Latvia. Groups of centres are developing, basing on small and
medium-sized cities and mutual road junctions. They have
different sources; they have developed from small nuclei that
are located close to each other. These are development centres
of national, regional and county significance in Latvia.
Relationship among urban areas: these nuclei are mutually
related
with
functional
activities.
Management: cooperation of participants is weaker in the
political level since this typology cooperates with different
municipalities. Guidelines of the management are being
initiated.

Fusion mode and
/ or incorporation
mode
(Champion,
2001)

Polynucleated
urban field
(Champion,
2001);
Meso scale (EC,
1999)

Morphological: this city typology has established from the main
centre, which expanded in concentric manner, creating new
centres of sub-category and / or attaching other smaller cities.
There is one such region in Latvia - Riga.
Relationship among urban areas: suburb connections exist
among zones (place of living - work) Functional activities exist
according to scale, but they are not so significant as in the
region of medium-sized cities.
Management: relationship among participants is stronger than
in region of medium-size cities since they are officially
acknowledged by the government. Though, cooperation is not
perfect, in spite of existence of integrated plan and policy

Centrifugal mode
and / or
incorporation
mode
(Champion,
2001)

Individual
metropolitan area
(Champion,
2001);
Micro scale
(EC, 1999)

Morphological: urban system consists of two or several regions
of metropolis or regions of medium-size cities.
Relationship among urban areas: these nuclei are mutually
related
with
functional
activities.
Management: the cooperation among participants is weaker in
political level since this typology related to different
municipalities and sometimes in different countries. Moreover,
this city structure is not officially acknowledged by the
government.

Fusion mode and
/ or incorporation
mode
(Champion,
2001)

Polynucleated
urban field
(Champion,
2001);
Macro scale
(EC, 1999)

Inter-metropolitan region

Context of Latvia

Metropolitan region

Characteristics of Latvian city system typology within the context of polycentrism

Such typology does not exist in Latvia.

Source: table made by the author
Small-sized and medium-sized cities in Latvia have been developed in fusion and / or incorporation
mode, but the grounding for the establishment of state capital is centrifugal mode. It defines distribution
of city typology - there are medium-sized city region (meso scale) and one region of metropolis (Riga)
(micro scale) in Latvia, but inter-metropolitan regions are not existent.

3. PROCEDURE FOR EVALUATING THE POLYCENTRIC
DEVELOPMENT IN LATVIA. EMPIRICAL STUDY
Chapter consists of 3 subchapters, 17 tables, 17 figures, 4 formulas, 1 window, 47 pages
The evaluation of polycentric development in Latvia for the purpose of this procedure is output
of field-related information, its summary and analysis by using corresponding research methods with an
aim to prepare the description of polycentric development in Latvia for the needs of evaluating the
processes in regional economy. The procedure for evaluating the polycentric development in Latvia is a
methodological material, which is provided for justified study of regional economy and which proposes
united, systemic use of methods for the provision of particular evaluation. Procedure provides system
how to study polycentric development evaluation process in united manner in country in general (country
scale) and in every region of the country (region scale), thereby achieving the credibility of study results
and further use of them in the establishment of state action policy.
The aim of the procedure for polycentric development evaluation in Latvia is to provide
methodological support for the implementation of research in regional economy field. By using the

49

procedure the description of polycentric development evaluation in Latvia and structure of its
characteristic indicators has been worked out. The essence of the procedure is with the help of different
scientific research methods to ensure achievement of representative and impartial data to gain qualitative
evaluation of polycentric development in Latvia.

Source: figure made by the author
Figure 4. Approach system for the polycentric development evaluation in Latvia.
The author in her doctoral thesis uses two terms „method” and „procedure”. The general
meaning of the term „science method” is approach of its subject research, but the term „science
procedure”, in its turn, is a body of approaches and rules, which purposefully helps to perform one
particular work (Didenko, Sundukova, 2003). The procedure, established in the doctoral thesis, is system
of research approaches (methods), which is used according to a particular work aim and concrete research
subject. For the evaluation and research of polycentric development processes the author uses methods or
approaches of subject study, which result from general theoretical notions on essence of studied
phenomenon and based on two different perspectives: morphological and functional, including generally
known mathematical calculations.
Study of polycentric development evaluation is implementation of consequent and grounded
activities or steps in order to achieve information on processes of regional economy. Table 5 represents
the main elements of the procedure and provides short description of each element.
Table 5
Elements of polycentric development evaluation procedure in Latvia
Element of
procedure
Aim of
research
Tasks
research

Description of element

the

Determine level of polycentric development in Latvia and its regions in terms of coefficients
by using different scientific methods.

of

1. Work out approach system of polycentric development evaluation in Latvia, define used
methods of polycentric development evaluation level in terms of morphological and
functional perspective, including generally known elements of mathematical calculations.
2. Perform processing and analysis of statistical (city selection after administrative city
distribution, stated in Latvia, population number, flow of road network, connecting cities
of intensity of traffic (average daily intensity per year)) and geographical (city areas (km2),
disposition of roads) data.
3. Perform evaluation of polycentric development level in Latvia by using different methods
within the context of morphological and functional perspective.
4. Perform analysis and interpretation of acquired empirical results.
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Table 5continuation
Element of
procedure

Description of element

Order
and
sequence
of
research
performance

1. Perform research within the context of morphological perspective for 23 years’ period
(compare results before gaining the independency in 1989 with results of nowadays – in
2012) in regional scale. Perform research in country scale from 1897 to nowadays for
representation of long-term process trends in state spatial form development
2. Perform research within the context of functional perspective in regional scale for 12
years’ period: compare results from 2000 to nowadays in 2012.
3. Perform comparison of calculation of methods used for evaluation of polycentric
development level in context of morphological and functional perspectives for indicators of
planning regions on example of 2012.

System
of
indicators with
the help of
which
the
research subject
is studied

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Sources of data

1. Data and database information, published by Central Statistical Bureau.
2. Data, published by the State Joint Stock Company “Latvian State Roads”.
3. Cartographic data on Latvian state territory.

Peak of the main region.
City weight (9 cities in country scale)
City weight (R) (30 cities in country scale)
Standardized coefficient PM (1) (rank by area).
Standardized coefficient PM (2) (rank by weight).
Indicator of “Enthropy index”.

Source: table made by the author
In the framework of procedure the empirical research has been worked out where the following
activities have been performed: defined research borders or research base; established base of available
information for research of polycentric development evaluation; compared summarized information with
the necessary data according to theoretical settings; evaluated possibilities of research method choice and
purposefulness according to research tasks and made decision on use of particular methods in the
research; summarized and analyzed acquired data on polycentric development trends in Latvia.

3.1.
Description of method, used for the assessment of morphological
perspective polycentric development in Latvia, calculation results and
interpretation
For the calculation of polycentric development, level in Latvia from morphological perspective
the author used guidelines of V. Veneri and D.Burgalassi method, including mathematical calculations of
„Primacy of the greatest/main city” and „Rank-size distribution”. For the polycentric development level
in empirical research the „Primacy of the greatest/main city” method, described in a theoretical literature,
has been replenished, also the systematization of state region evaluation is used in calculations, and
additional evaluation criteria (city area) and subordinately – created formulas for the calculations. The
base for method of polycentric development evaluation in the context of morphological perspective is
such empirical presumption: polycentric development for regions and country in general can be
measured quantitatively; as regards of separate cities the measure of polycentric development can
be relative city weight among other cities of region or in country in general. In morphological
evaluation of the regions such subjects of analysis are taken into consideration and defined as used
threshold – thirty administrative cities after administrative distribution of cities (1 – international, 8 –
national, 21 – development centres of regional significance), defined in Latvia. The calculation for
evaluation of polycentric development level in Latvia in the context of morphological perspective has
been performed in such order:
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Source: figure made by the author
Figure 5. Components of polycentric development level method in morphological
perspective for Latvia.
Geographical and statistical data on population number have been used for the analysis. The
evaluation of polycentric development level in the context of morphological perspective is based on
calculations of the “Primacy of the greatest/main city”, which include determination of “City rank by
area”, “City rank by weight”, and calculation of rank-size distribution.
Component of method „Primacy of the greatest/main cities”, used for the evaluation of
polycentric development level in the context of morphological perspective includes:
1.
Determination of "City rank by area”. For the provision of the research geographical data on
city area (km2) have been summarized and used; also city rank distribution by area has been determined.
„City rank by area” has been determined, ranking areas (km2) of cities in the research in increasing order
and giving every city rank after the following principle: city with the greatest area receives rank no.1, the
second greatest city – rank No.2, the last rank is allocated to city with the smallest area. In the particular
research the city rank distribution according to 30 administrative cities (1 – international, 8 – national, 21
– development centres of regional significance) and according to 9 administrative cities (1 – international,
8 – development centres of national significance) after such approach in country scale is determined. For
the provision of calculations in planning regions scale, in its turn, cities of corresponding region are being
ranked. In the result of "City rank by area” calculation the location number of each city among other
cities is acquired – in planning regions or in country in general, respectively.
2.
Determination of "City rank by weight”. For the provision of the research statistical data on
population number have been summarized and used; also city rank distribution by weight has been
determined. In order to determine city rank by weight, initially the calculation of each city weight has
been performed. Such calculation approach has been used in country and region scale.
2.1.
Determination of "City rank by weight” in country scale. Basing on statistical data the
population number in 30 administrative cities (1 – international, 8 – national, 21 – development
centres of regional significance) and according to 9 administrative cities (1 – international, 8 –
development centres of national significance) has been identified. Basing on identified data
about city population, the weight of each city and indicator of city rank in country scale has
been determined. Each „city weight”, included in the research (according to country scale)
has been expressed by the following formulas:

(1)

(2)

„City rank by weight” has been determined, ranking calculation results of „city weight” for
cities that are included in the research in increasing order and giving every city rank after the
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following principle: city with the greatest “city weight” receives rank no.1, the second city
with “greatest weight” – rank No.2, the last rank is allocated to city with the smallest “smallest
weight”. In the result of "City rank by weight” calculation the location number of each city
among other cities in country scale is acquired. Country scale calculation for „City rank by
weight” has been identified for 30 administrative cities (1 – international, 8 – national, 21 –
development centres of regional significance) and according to 9 administrative cities (1 –
international, 8 – development centres of national significance).
Determination of "City rank by weight” in regional scale. Basing on statistical data, the
population number in 30 administrative cities (1 – international, 8 – national, 21 – development
centres of regional significance) in division of five Latvian planning regions (Kurzeme,
Latgale, Riga, Vidzeme, Zemgale) has been identified and weight of each city, as well as rank
size in division after planning regions was determined. Each „city weight”, included in the
research (according to region scale) has been expressed by the following formula:

2.2.

(3)

„City rank by weight (R)” has been determined, ranking calculation results of
„city weight” for cities that are included in the research in increasing order and
giving every city rank after the following principle: city with the greatest „city
weight” receives rank No.1, city of the second greatest „city weight” - 2; the
last rank is given to a city with the smallest „city weight”. In the result of "City
rank by weight” calculation the location number of each city among other cities
of planning regions is acquired. Region scale calculation „City rank by weight”
is defined according to 30 administrative cities (1 – international, 8 – national,
21 – regional development centres) in distribution by planning regions.
3. Formula of „Rank-size distribution” has been used both for calculation of country
scale and calculations of five planning region (Kurzeme, Latgale, Riga, Vidzeme,
Zemgale) scale.
Ln(population number) =  + *Ln(City rank)

(4)

where α and β are parameters, but calculation results of previously performed “Primacy of the
biggest/main city" criterion “Population number” and analysis “City rank by weight” and “City rank by
weight" and “City rank by weight (R)” are being used in such relation:
Table 6
Variants of „Rank-size distribution” empirical calculations and used indicators
Number of
variant

Selection data for criterion “Population number”

Calculation results of “Primacy
of the greatest/main city”

1.

Total number of population in 30 state cities

City rank by area

2.

Total number of population in 30 state cities

City rank by weight

3.

Total number of population in 9 state cities

City rank by area

4.

Total number of population in 9 state cities

City rank by weight

5.

Total number of population in a region

City rank by area

6.

Total number of population in a region

City rank by weight (R)

Source: table made by the author
Variants No.1, 2, 3, and 4 of „Rank size distribution” calculation are used to obtain country scale results,
but variants No.5 and 6 are used to obtain results of planning region scale. According to methodological
trend – the higher calculated value, the higher polycentric development level in a defined administrative
territory. Standardized calculation of regression coefficient is used for the comparison of the results –
standardized coefficient PM(1) (rank by area) and standardized coefficient PM(2) (rank by weight).
Calculated standardized coefficients provide characteristics of polycentric development level in country
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in general and in planning regions over time, representing development stages and dynamics of spatial
form in Latvia.
Basing on methodical trend of the research, the empirical evaluation of polycentric development
in Latvia in morphological perspective has been performed; Table 7 represents results for „Primacy of the
greatest/main city” calculation for 30 cities, country scale.
Table 7
Determination results of „City rank by area” and „City rank by weight” for the development
centres of international, national and regional significance in Latvia (30 cities), country scale, 2012
No.
1.

City

Area.
km²

City rank by
area

Population
number

City weight

City rank by
weight

Liepaja

60

4

75372

0.061

3

2.

Kuldiga

13

15

11456

0.009

13

3.

Saldus

10

21

11091

0.009

14

4.

Talsi

8

24

9984

0.008

17

5.

Ventspils

46

6

38068

0.030

6

6.

Balvi

5

28

6979

0.006

28

7.

Daugavpils

72

3

91478

0.074

2

8.

Kraslava

9

22

8887

0.007

19

9.

Livani

5

28

7887

0.006

22

10.

Ludza

11

19

8715

0.007

20

11.

Preili

5

28

7079

0.006

27

12.

Rezekne

17

11

31559

0.025

7

13.

Riga

307

1

650478

0.519

1

14.

Jurmala

100

2

50616

0.040

5

15.

Limbazi

9

22

7589

0.006

26

16.

Ogre

14

12

24931

0.020

8

17.

Sigulda

18

9

10665

0.008

15

18.

Tukums

13

15

18053

0.014

11

19.

Valmiera

18

9

24722

0.020

9

20.

Aluksne

14

12

7786

0.006

24

21.

Cesis

19

8

16471

0.013

12

22.

Gulbene

12

17

8047

0.006

21

23.

Madona

11

19

7817

0.006

23

24.

Smiltene

8

24

5390

0.004

29

25.

Valka

14

12

5335

0.004

30

26.

Jelgava

60

4

58280

0.046

4

27.

Jekabpils

26

7

24017

0.019

10

28.

Aizkraukle

12

17

7667

0.006

25

29.

Bauska

6

27

9250

0.007

18

30.

Dobele

8

24

10071

0.008

16

Source: table made by the author
In 2012 around 52% of all residents from the development centres of international, national and
regional significance lived in Riga, therefore it dominates among other cities and takes weight of 0.519.
Basing on the acquired calculation results and population number in each of 30 cities, it is
possible to evaluate the spatial form of Latvia from the morphological perspective, analyzing it in two
ways: according to „City rank by area” and „City rank by size”.
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Source: figure made by the author
Figure 6. Dispersion diagram of 30 cities of international, national and regional significance in
Latvia (country scale) in plane of population number and "City rank by area" with direct
linear regression and quadratic regression line, 2012.

Source: figure made by the author
Figure 7. Dispersion diagram of 30 cities of international, national and regional significance in
Latvia (country scale) in plane of population number and "City rank by weight" with direct
linear regression and quadratic regression line, 2012.
Both figures represent identical Picture – third linear regression on the horizontal straight line is located
close to section No.4, but on the vertical straight line – close to section No.13. Quadratic regression line,
in its turn, in both cases establishes equivalent form. In the result of performed analysis a non-linear
(quadratic regression) straight line is formed, on which 30 cities with heterogeneous rank are located,
therefore straight line forms curved, which, in its turn, indicates on monocentric spatial form in the area
of Latvia. Riga takes high rank on non-linear straight line; other cities ranks one after another since the
rank of them is heterogeneous. Insignificant results according to city of Jurmala are seen between both
results because the particular city has comparatively big area (100km2) and small population number.
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According to „Primacy of the greatest/main city” evaluation method the acquired results approve
the existence of monocentric spatial form in Latvia - the higher the weight, the higher the monocentricity
in country in general. Table 8 represents the expression of a rank-size equation in Lotka form or form of
log-linear regression for 30 development centres of international, national and regional significance of
Latvia in country scale, ranked by size and calculation result provides standardized coefficient PM (1);
Table 8 also represent the expression of a rank-size equation in Lotka form or form of log-linear
regression for 30 development centres of international, national and regional significance of Latvia in
country scale, ranked by weight, and calculation result provides standardized coefficient PM (2)
Table 8
Calculation of standardized coefficients* for the evaluation of polycentric development level in
Latvia in country scale (base of 30 cities), 1989 and 2012
Standardized
coefficient
PM(1)
PM(2)

Year

Equation of log-linear regression
(1) by area

Equation of log-linear regression
(2) by weight

1989.

Ln(i)=-0.096*Ln(a)+11.135

Ln(i)=-1.231*Ln(w)+13.028

-0.774

-0.979

2012.

Ln(i)=-1.136*Ln(a)+12.485

Ln(i)=-1.228*Ln(w)+12.753

-0.824

-0.985

*i – population number, a – City rank by area, w - City rank by weight

Source: table made by the author
The established regularity of monocentric development related to the city rank by area and the
city rank by weight is confirmed by the calculation of rank-size distribution (equation in the Lotka form
or in the form of log-linear regression) in 30 cities in a country scale. In 2012 the calculated result for a
standardized coefficient PM (1) is -0.824 and -0.985 for a standardized coefficient PM (2), which
approves trends of monocentric development in country scale. It must be additionally emphasize that
processes of monocentric development strengthens already from 1989, which is witnessed by a
calculation of "Rank-size distribution" (Table 8); the value of standardized coefficient PM (1) is increased
by 0.05 units, but value of standardized coefficient PM (2) is increased by 0.06 units.
With an aim to achieve more complete evaluation of Latvian spatial form in country scale the further
part of the research analyzes calculation results of „Primacy of the greatest/main city” for 9 development
centre of international and national significance. First step provides determination of "City rank by area";
determination of "City rank by weight" is provided in the next step, taking all are of Latvia as united
region.
Table 9
Determination results of the “City rank by area” and the “City rank by weight” for Latvian
development centres of international, national and regional significance (9 cities),
country scale, 2012
City

Region

Area
km2

Population
number

City rank
by area

City
weight

City rank
by weight

1

Liepaja

Kurzeme

60

75372

4

0.072

3

2

Ventspils

Kurzeme

46

38068

6

0.036

6

3

Daugavpils

Latgale

72

91478

3

0.088

2

4

Rezekne

Latgale

17

31559

9

0.030

7

5

Riga

Riga

307

650478

1

0.623

1

6

Jurmala

Riga

100

50616

2

0.048

5

7

Valmiera

Vidzeme

18

24722

8

0.024

8

8

Jelgava

Zemgale

60

58280

4

0.056

4

9

Jekabpils

Zemgale

26

24017

7

0.023

9

No.

Source: table made by the author
Ranking calculation results of „city weight” in country scale for 9 development centres of
international, national and regional significance, included in the research, Riga shows dominant position,
i.e., 0.623 weight from total part, but development centres of external national significance together form
0.377 weight from total part. „City weights” of each city, in its turn, stated in the Table 9 are represented
in Figure 8.
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Source: figure made by the author
Figure 8. Weight of the cities of international and national significance in a country scale, 2012.
Figure 8 represents hierarchy of 9 Latvian cities, evaluating all country as united region. The main city –
Riga – takes a significant 0.623 weight from total part of other cities’ significance scale. The dominant
weight position of Riga city among other 9 cities defines further determination results for „City rank by
weight”. Additionally Riga city takes the greatest area (km2) among other cities, which, in its turn, affects
determination results of „City rank by area”. Table 9 represents calculation characteristics of "Primacy of
the greatest/main city” in country scale according to 9 development centres of international and national
significance in connection with „City rank by area” and „City rank by weight”.

Source: figure made by the author
Figure 9. Dispersion diagram of 9 cities of international and national significance in Latvia (country
scale) in planes of population number and “City rank by weight” and “City rank by area" with
direct linear regression and quadratic regression line, 2012.
Both parts of figure represent identical picture – third linear regression on the horizontal straight
line is located close to section No.2.25, but on the vertical straight line – close to section No.13.
Quadratic regression line, in its turn, in both cases establishes equivalent form. In the result of performed
analysis a non-linear (quadratic regression) straight line is formed, on which 9 cities with heterogeneous
rank are located, therefore straight line forms curved, which, in its turn, indicates on monocentric spatial
form in the area of Latvia. Riga takes high rank on non-linear straight line; other cities ranks one after
another since the rank of them is heterogeneous. According to „Primacy of the greatest/main city”
evaluation method the acquired results approve the existence of monocentric spatial form in Latvia - the
higher the weight, the higher the monocentricity in country in general.
The last step in determination of "Primacy of the greatest/main city" method is a calculation of
„Rank-size distribution”; the results are represented by using standardized indicator of regression
coefficient. Table 10 represents the expression of a rank-size equation in Lotka form or form of log-linear
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regression for 9 development centres of international and national significance of Latvia in country scale,
ranked by size and calculation result provides standardized coefficient PM (1); Table 10 also represent the
expression of a rank-size equation in Lotka form or form of log-linear regression for cities of Latvia in
country scale, ranked by weight, and calculation result provides standardized coefficient PM (2).
Table 10
Calculation of standardized coefficients* for the evaluation of polycentric development level in
Latvia in country scale (base of 9 cities), from 1989 to 2012
Year

Equation of log-linear regression
(1) by area

Equation of log-linear regression
(2) by weight

Standardized
coefficient
PM(1)

PM(2)

1989.

Ln(i)=-1.273*Ln(a)+13.052

Ln(i)=-1.413*Ln(w)+13.282

-0.868

-0.967

2012.

Ln(i)=-1.251*Ln(a)+12.745

Ln(i)=-1.350*Ln(w)+12.917

-0.887

-0.962

*i – number of population, p – city rank by area, s – city rank by weight

Source: table made by the author
The established regularity of monocentric development related to the “City rank by area” and
“City rank by weight" is confirmed by the calculation of rank-size distribution in 9 cities in a country
scale. It must be emphasized that processes of monocentric development is strengthening, which is
witnessed by calculation of "Rank-size distribution”.
Basing on analysis results of 30 and 9 cities in country scale, the author can conclude that
situation of Latvia in country scale in 2012 is characterized by trends of monocentric spatial form
development.
With the help of established "Primacy of the greatest/main city" method it is possible to perform
the evaluation of polycentric development for the defined country area for a longer period.
Straight lines of direct regression represent the changes of polycentric development spatial form
in Latvia (from 1897 to nowadays), occurred in country scale. Development process of historically
established cities indicates on the fact that Riga takes the dominant place in Latvia already since 1897 to
nowadays. Other cities rank one after another since they have heterogeneous rank. Acquired results
approve the existence of monocentric spatial form in Latvia for a long period of time.

Source: figure made by the author
Figure 10. Dispersion diagram of 9 cities of international and national significance in Latvia
(country scale) in plane of population number and "City rank by weight" with direct linear
regression, 1897 – 2012.
It must be additionally emphasized that the processes of monocentric development becomes more
intensified over time because the position of other city rank location move away from rank position of
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Riga on linear regression line, which is represented on distribution diagram in population number and
„City rank by weight” plane.
YEAR

-0,95

Standardized coefficient PM (2)

1897

1935

1959

1970

1979

1989

1995

2000

2005

2010

2012

-0,962

-0,962

-0,955
-0,96

-0,965
-0,967

-0,97

-0,969 -0,971

-0,975

-0,98
-0,985

-0,966

-0,967

-0,966

-0,971

-0,978
-0,983

Source: figure made by the author
Figure 11. Changes in standardized coefficients* for the evaluation of polycentric development level
in Latvia in country scale (base of 9 cities), from 1897 to 2012.
On the basis of indicators of analysis obtained on a national level with nine cities through the method of
the greatest/main city primacy, the author concludes that the Latvian situation on a national level since
1897 up to nowadays is characterised by tendencies of monocentric spatial form development, and the
obtained standardised ratio PM(2) on a national level shows homogeneous calculation results in the
course of all years. Fluctuations of the standardised ratio PM(2) discovered over time are insignificant, as
they vary within a range of ~ 0.02 units.
Further empiric study envisages calculation of the greatest/main city primacy on a regional
level. Under the procedure established by the method, calculations are conducted with regard to five
Latvian planning regions (Kurzeme, Latgale, Riga, Vidzeme, Zemgale) which include 30 administrative
cities according to their belonging to the specific region.
The first step has been to establish the city rank by area. Geographical data about the area (km²)
of 30 Latvian cities have been gathered and used for the purpose of the study specifying rank division by
area in each of the five Latvian planning regions (Kurzeme, Latgale, Riga, Vidzeme, Zemgale) according
to their belonging. On the basis of geographical data about the city areas, a city rank by area has been
established, ranking area (km²) of cities included in the study in each of the planning region in increasing
order and assigning each city a rank (cities with the same area are assigned the same rank): Kurzeme
Region – from 1 to 5, Latgale Region – from 1 to 5, Riga Region – from 1 to 6, Vidzeme Region – from 1
to 7 and Zemgale Region – from 1 to 5. The next step has been to establish the city rank by weight (R).
Statistical data about the number of population in 30 Latvian administrative cities in planning regions
have been gathered and used in order to establish the city rank by weight (R), and the weight of each city
(R) has been calculated. The city rank by weight (R) has been established by ranking results of the
calculated city weight (R) of 30 cities included in the study in increasing order and assigning each city a
rank from 1 to the value of indicator of the number of cities in the planning region.
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Table 11
Results of establishing the city rank by area and the city rank by weight for Latvian development
centres of international, national and regional significance (30 cities) on a regional scale, 2012

Zemgale

Vidzeme

Riga

Latgale

Kurzeme

Region

No.

City

Area,
km²

City rank
by area

1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
1.
2.
3.
4.
5.

Liepaja
Kuldiga
Saldus
Talsi
Ventspils
Balvi
Daugavpils
Kraslava
Livani
Ludza
Preili
Rezekne
Riga
Jurmala
Limbazi
Ogre
Sigulda
Tukums
Valmiera
Aluksne
Cesis
Gulbene
Madona
Smiltene
Valka
Jelgava
Jekabpils
Aizkraukle
Bauska
Dobele

60
13
10
8
46
5
72
9
5
11
5
17
307
100
9
14
18
13
18
14
19
12
11
8
14
60
26
12
6
8

1
3
4
5
2
5
1
4
5
3
5
2
1
2
6
4
3
5
2
3
1
5
6
7
3
1
2
3
5
4

Population
number
75372
11456
11091
9984
38068
6979
91478
8887
7887
8715
7079
31559
650478
50616
7589
24931
10665
18053
24722
7786
16471
8047
7817
5390
5335
58280
24017
7667
9250
10071

City
weight
(R)
0.516
0.078
0.076
0.068
0.261
0.043
0.563
0.055
0.049
0.054
0.044
0.194
0.853
0.066
0.010
0.033
0.014
0.024
0.327
0.103
0.218
0.106
0.103
0.071
0.071
0.533
0.220
0.070
0.085
0.092

City rank by
weight (R)
1
3
4
5
2
7
1
3
5
4
6
2
1
2
6
3
5
4
1
5
2
3
4
6
7
1
2
5
4
3

Source: table made by the author
Further study analysis has been carried out in order to explain the situation in each of the five
Latvian planning regions comparing significance of the major cities among the rest of the cities in the
specific planning region. Ranking results of the calculation of the city weight of 30 cities of international
and national significance in five planning regions included in the study, the situation reflected in Figure
12 becomes clear in each of the regions. On the basis of the obtained indicators of comparative analysis of
Latvian regions three city groups represented in Latvian planning regions have been identified: a region
with one city having a leading role (Kurzeme, Latgale and Zemgale Regions), a region with equal role of
cities (Vidzeme Region) and a region with a role of dominating city (Riga Region).
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Source: figure made by the author
Figure 12. Weight of the cities of international and national significance on a regional scale, 2012.
Results of the comparative analysis for the selected cities of major significance (weight) in each of the
regions have been reflected in Figure 13. Grouping of cities in planning regions show specific results:
three Latvian planning regions (Kurzeme, Zemgale and Latgale) have common characteristics – each of
the regions has one city with greater significance, however, position of the second city is strong as well.
There is only one city in Vidzeme Region whose significance is similar to the second cities of the abovementioned three regions. Riga and Jurmala cities in Riga planning region show clear difference in
significance, which is explained by the weight dominance of Riga as a capital city over the rest of the
cities.

Source: figure made by the author
Figure 13. Weight of the Latvian cities of international and national significance among cities of
other regions, 2012.
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Latvia shows monocentric development tendency, for significance of the major cities of regions
differs in different planning regions. It should be noted that it is possible to move towards even
polycentric development of the State in the future on condition that focused activities promote
development of the second city represented in each region and significance (weight) of these cities
increases up to the level of the first main city in the region.
Results of analysis of the city rank by area regarding final base of the study in 2012 in five
regions are reflected in Figure 14, while results of analysis of the city rank by weight related to the final
base of the study in 2012 in five regions are provided in Figure 15.

Source: figure made by the author
Figure 14. Diagram of distribution of five Latvian planning regions (on a regional scale) in the
plane of number of population and the city rank by area with the direct linear regression, 2012.

Source: figure made by the author
Figure 15. Diagram of distribution of five Latvian planning regions (on a regional scale) in the
plane of number of population and the city rank by weight with the direct
linear regression, 2012.
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The same can be said after examining Figures 14 and 15 – the direct linear regression on
horizontal straight line (ln (city rank by weight)) is after section 2 for all planning regions, while on the
vertical straight line – between sections 13 and 14 for Riga planning region; between sections 11 and 12
for Kurzeme, Zemgale planning regions; and near section 10 for Vidzeme planning region. On the nonlinear curve four of the planning regions have one explicit leading centre – one city occupies a high rank:
Riga (in Riga planning region), Daugavpils (in Latgales planning region), Liepaja (in Kurzeme planning
region), Jelgava (in Zemgale planning region). Analysing the city rank by area in Vidzeme planning
region, Cesis occupies the leading position while analysing the city rank by weight the leading position is
held by Valmiera. Figures show distance between the leading regional cities and the rest of city groups.
The obtained results confirm the existence of monocentric spatial form in each of the Latvian planning
regions. Comparing development levels of planning regions it should be emphasised that the most
explicit tendency of monocentric development is revealed in Riga Region, while tendencies of polycentric
development are displayed in Vidzeme Region.
Results of the rank-size distribution in Latvian regions are reflected in Figure 14 and 15 using
the standardised regression ratio. The established regularity of monocentric development related to the
city rank by area and the city rank by weight is confirmed by the calculation of rank-size distribution
(equation in the Lotka form or in the form of log-linear regression) in five planning regions of Latvia on a
regional scale.
Table 12
Calculation of the standardised ratios* for evaluation of polycentric development of the Latvian
planning regions (30 city base), 2012

Region

Equation of log-linear regression
(1) by area

Equation of log-linear regression
(2) by weight

Standardized
coefficient
PM (1)

PM(2)

Kurzeme

Ln(i)=-1.375*Ln(a)+11.247

Ln(i)=-1.375*Ln(w)+11.247

-0,962

-0,962

Latgale

Ln(i)=-1.578*Ln(a)+11.325

Ln(i)=-1.189*Ln(w)+11..189

-0,971

-0,949

Riga

Ln(i)=-2.240*Ln(a)+12.815

Ln(i)=-2.375*Ln(w)+12.996

-0,911

-0,978

Vidzeme

Ln(i)=-602*Ln(a)+9.840

Ln(i)=-0.813* Ln(w)+10.121

-0,717

-0,972

Zemgale
Ln(i)=-1.239*Ln(a)+10.858
Ln(i)=-1.313*Ln(w)+10.929
*i – number of population, p – city rank by area, s – city rank by weight

-0,928

-0,983

Source: table made by the author
Using the calculation order of the developed method of primacy of the greatest/main city the
study has established the level of polycentric development in Latvian regions examining each region
individually, as well as identifying their mutual hierarchy. Comparing obtained indicators of the
standardised regression ratio of different approaches (rank by area and rank by weight) (Figure 15), it has
been established that four Latvian planning regions (Kurzeme, Latgale, Riga, Zemgale) show similar
results of the standardised ratios PM(1) and PM(2). Explicit difference in indicators of the standardised
regression ratio has been discovered in Vidzeme planning region which is 0.255 units.

3.2.
Description of method, used for the assessment of functional perspective
polycentric development in Latvia, calculation results and interpretation
For the calculation of functional perspective of the level of Latvian polycentric development
guidelines of the method developed by N. Limtanakool, M. Dijst and T. Schwanen in 2007 have been
applied which were also used by P. Veneri and D. Burglassi in their studies in 2010.
According to the theoretical method the starting point of analysis is conceptualising the spatial
aggregate – specific nodes of the Latvian territorial units (cities) and interconnection among these nodes.
A city system (nodes) consisting of thirty administrative cities (municipalities) according to division of
administrative cities in the division of planning regions established in Latvia (1 development centre of
international significance, 8 development centres of national significance and 21 development centres of
regional significance) has been selected for Latvian empiric study. The study has assessed how closely
nodes of cities are interconnected within the framework of a region accepting assumption that the more
the interconnected the cities, the more the polycentric the entire spatial system. Cities – development
centres, which have been included in the study, are divided into development centres of international,
national and regional significance which is a crucial characteristic, for gradation of the selected Latvian
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territorial units (cities) forms nodes of the functional centres establishing a model of relations among
these nodes.
In order to establish the polycentric development level of the functional perspective, the study
has selected the available statistical information, i.e. net flow of roads connecting cities or traffic intensity
(annual average intensity per day), as an indicator of interaction. On the basis of the collected statistical
indicators, mathematical calculations of Entropy index have been used for calculating the functional
perspective of the Latvian polycentric development level, and these calculations have resulted in
characterisation ratio of polycentric development level in each of the planning regions. Evaluation of the
Latvian polycentric development level within the context of the functional perspective has been
conducted in four stages.
Table 13
Stages of the method of evaluation of polycentric development level within the context of the
functional perspective
No.

Stage name

Result

1.

Identification of
research subject

the

A list of 30 cities (development centres of international, national, regional
significance) in division of planning regions according to the belonging to the
specific planning region.

2.

Identification
of
functional
linkages
among cities using the
data of road network in
the State territory

Cartographic material “Functional linkages among cities (development centres
of international, national and regional significance) at the level of Latvian
planning regions”:
1. Functional linkages within the framework of regions and functional
linkages with neighbouring regions;
2. Functional linkages within the framework of regions and among
development centres of international significance and development centres
and national significance.

3.

Establishing
an
indicator of interaction
among regional cities
included in the study

Lists of registered annual average traffic intensity per day, prepared base for
mathematical calculations for each planning region.

Mathematical
calculations of Entropy
index

1. Established nodes of functional centres of regions.
2. Defined ratio of polycentric development level of the functional
perspective in regions.

4.

Source: table made by the author
The existent road networks and traffic intensity have been evaluated among 30 administrative
cities (1 development centre of international significance, 8 development centres of national significance,
21 development centres of regional significance) in five Latvian planning regions on a regional scale. On
the basis of the actual road network among 30 cities included in the study, the existing functional linkage
among cities at a regional level has been revealed, functional linkages with neighbouring planning regions
have been identified and study results have been reflected in the cartographic material in Figure 16.
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Development centre of national significance
Development centre of national significance
Development centre of regional significance
Functional connections among cities within region
Functional connections with neighbouring planning regions

Zemgale planning region
Riga planning region
Kurzeme planning region
Vidzeme planning region
Latgale planning region

------Source: figure made by the author
Figure 16. Functional linkages among development centres of international, national and regional
significance at the level of Latvian planning regions – functional linkages within the framework of
regions and functional linkages with neighbouring regions.
On the basis of the information collected about the annual average traffic intensity per day,
prepared bases of mathematical calculations have been developed for cities belonging to each of the
planning regions and during the final stage of the study of functional perspective of Latvian polycentric
development level mathematical calculations of Entropy index have been used, the results of which allow
to compare indicators of polycentric development level of regions in the State territory.
Table 14
Indicators of Latvian polycentric development level within the context of functional perspective in
planning regions, 2000-2012
Indicators of “Enthropy index” in different base years

No.

Peak of the main
region

Region

2000

2005

2010

2012

1.

Liepaja

Kurzeme

0,995

0,993

0,992

0,994

2.

Daugavpils

Latgale

0,995

0,954

0,954

0,995

3.

Riga

Riga

0,962

0,961

0,959

0,964

4.

Valmiera

Vidzeme

0,857

0,871

0,879

0,876

5.

Jelgava

Zemgale

0,992

0,986

0,984

0,979

Source: table made by the author
The monocentric development level in four Latvian regions (Kurzeme, Latgale, Riga and Zemgale) is
rather similar, while in Vidzeme Region it differs by ~0.1 unit. According to the theoretical assumptions
the Entropy index indicator ranges from 0 to 1 and it measures how the total interaction is distributed
among nodes. Polycentric regions may be characterised by highly interconnected urban nodes, following
the idea that the more the interconnected the centres, the more the polycentric the system. However, a
more important aspect is that connections should be balanced among nodes, without a full centralisation
of flows towards a single node. This latter condition refers to the fact that polycentric regions are
characterised by more than one centrality, so that there should exist several nodes that are in a
similar hierarchic position.
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3.3.

Summary, comparison and interpretation of acquired empirical results, gained from the
assessment of polycentric development level in Latvia

The results obtained from the practical study within the context of the morphological and
functional perspectives of the evaluation of Latvian polycentric development level on a scale of Latvian
planning regions which have been calculated applying different methods are reflected in Table 15.
Table 15
Indicators of methods using within the context of the morphological and functional perspectives of
the evaluation of Latvian polycentric development level, 2012

Peak of the
main region
(title of the
city)

Title of the
region

City
weight

City weight
(R)

(9 cities in
country
scale)

(30 cities in
regional
scale)

PM(1)
(rank by
area)

PM(2)
(rank by
weight)

1.

Liepaja

Kurzeme

0,072

0,516

0,962

0,962

0,994

2.

Daugavpils

Latgale

0,088

0,563

0,971

0,949

0,955

3.

Riga

Riga

0,623

0,853

0,911

0,978

0,876

4.

Valmiera

Vidzeme

0,024

0,327

0,717

0,972

0,964

5.

Jelgava

Zemgale

0,056

0,533

0,928

0,983

0,979

No.

Standardized coefficient
Indicator of
“Enthropy
index”

Source: table made by the author
Results of study involving use of different scientific methods confirm the existence of monocentric spatial
form in the State of Latvia in general and in each of the planning regions internally. This statement is also
confirmed by results of calculating ratios of evaluation of polycentric development, such as the rank-size
distribution and the Entropy index. In order to accept or refuse results of the standardised ratios PM(1)
and PM(2) calculated within the framework of the rank-size distribution, the obtained Entropy index
indicators have been compared for each of the five main regional nodes (cities). As a result of calculation
of the Entropy index (functional perspective) a ratio characterising polycentric development level of each
of the planning regions at a regional level has been obtained and defined as ~ 0.9 of the ratio for all
regions. Processing and analysis of statistical data have been conducted within the framework of the
applied methods discovering an innovative approach which stimulates a scientific discussion and further
study on the topic.

CONCLUSIONS, PROBLEMS AND SOLUTIONS
Major conclusions
1.
Concepts such as polycentricity, polycentrism, polycentric development which are used in
scientific literature include complex definitions and provide profound insight into elements of spatial
concept of the research subject. The systematic scheme of linkages and volume of used concepts reflect
understanding of the use of terms in theoretical and normative environment.
2.
The concept of polycentricity contains a number of variables and characteristics. There are
spatial development models including development scenarios of both monocentrism and polycentrism.
The spatial model of polycentrism includes two polycentric system models: a model of several
development centres and a model of city cooperation networks. Theoretical guidelines contain
polycentrism dimensions (analytical and normative), perspectives (morphological and functional), scales,
gradation and limits, as well as additional aspects (morphology, relations among urban areas and
management).
3.
The output of polycentric development evaluation procedures has been performed in the world
and EU, research however is mainly about big settlement centres (metropolis) and countries in general.
Scientific literature offers empirical studies – polycentric development evaluation procedures and
methods from morphological and functional perspective. It is partially possible to use the established
methods for analyzing countries with a small number of population, comparatively large territory,
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existent city system but without several explicit megalopolis. The polycentric concept has no unified
evaluation procedures and methods.
4.
The EU normative framework is based on understanding of sustainable development, laws and
regulations have been adjusted to this aim in order to strengthen regional and territorial dimensions of the
EU policies, including through aspects of the polycentric development.
5.
The concept of polycentrism was initially accepted as a theoretical tool, however nowadays it
has more of a normative role: the polycentric development has been recognized as the main precondition
in order to achieve sustainable and balanced development. This concept has been transformed into one of
the major aims of the EU policy. Yet the integration of polycentric development in normative dimension
and its implementation in real life are not very clear, for there is a lack of both theoretical substantiations
and empirical analysis for the evaluation of positive impact of polycentrism.
6.
The role of network of polycentric regions in promotion of even territorial development keeps
increasing, for cities accumulate a significant capital of human resources and have become driving force
of development and growth which affects development of each country and implementation of the EU
Cohesion policy.
7.
Guidelines of the Latvian regional policy have identified that it is necessary to reduce regional
differences and prevent formation of potential regional imbalance. Development of lower-level planning
documents and a focused planning process regarding resources and activities to be conducted have been
started at different administrative levels in line with guidelines of the polycentric development (normative
dimension of polycentricity). The established legal basis is a significant precondition for stimulating the
polycentric development process, the method for evaluation of polycentricity implementation has
however not been developed.
8.
A new concept for development of regional areas is implemented in Latvia including the
precondition for polycentricity. EU financial resources are allocated for infrastructure investments in
development centres of national and regional significance (9+21), projects are implemented and further
support is expected for this purpose.
9.
Majority of the Latvian population is city residents (including 32 % living in the development
centre of international significance, and 30 % living in development centres of national and regional
significance), while only one third of the population lives in rural regions. The concentrated mass of
resources, including the population, gradually increases in Riga but the number of residents in the
network of other cities keeps decreasing. The outer metropolis has formed around Riga internal
metropolis creating a closely integrated functional space.
10.
Development of the Latvian cities of national and regional significance is related to historical
process of city environment planning, these cities perform functions of service provision brought forward
in the 1970s becoming elements of planning system of today’s polycentric development.
11.
The classification of typology of the Latvian polycentric city system created by the author
reflects the characteristics of polycentrism revealing its morphological, functional and management
aspects.
12.
The aim of the procedures developed by the author for polycentric development evaluation is to
provide methodical support for implementation of regional economy industry and to ensure representative
and objective extraction of data in order to achieve the qualitative evaluation of national and regional
polycentric development. The developed procedures are a methodical material recommending use of
unified systemic methods in research.
13.
The author explains procedures of evaluation of polycentric development level, and creates
description and structure of characteristic indicators of polycentric development evaluation within the
framework of methods. Within the framework of the developed procedures, the author envisages a system
for studying evaluation of the polycentric development process in the entire country (on a national scale)
and in each region of the country (on a regional scale).
14.
The procedures of polycentric development evaluation include two methods for polycentric
development evaluation within the context of morphological and functional perspectives. The method of
morphological perspective evaluation is based on calculations of the greatest/main city primacy which
include evaluation of city rank by area, city rank by weight, and calculation of rank-size distribution. The
method of the functional perspective evaluation is based on calculation of the Entropy index,
identification of nodes of territorial units (cities) and evaluation of functional relations among these
nodes.
15.
Practical approbation of the method developed within the framework of the study has been
conducted within the context of the State of Latvia and its planning regions. Polycentric development
evaluation within the context of the method of morphological perspective evaluation has been conducted
on national and regional scales, while within the context of functional perspective evaluation it has only
been conducted on a regional scale (reason for historically established specificity of road network).
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16.
Approach to the calculation of morphological perspective evaluation on a national scale (30
cities of international, national and regional significance/nine cities of international and national
significance) reflects spatial form of the State of Latvia within the context of polycentric development.
Obtained results of the study indicate long-term existence of monocentric spatial form of the State of
Latvia, which is confirmed by results of polycentric development calculation coefficients of rank-size
distribution. Calculation on a regional scale reflects indicators of the level of polycentric development in
each of the Latvian regions and provides a possibility of comparing levels of development in all regions.
Obtained results of the study confirm tendencies of monocentric development in each of the five
planning reasons, while the calculation of rank-size distribution reveals the established regional
regularities.
17.
Within the framework of the method of functional perspective evaluation the author has assessed
the level at which city nodes are related within the context of Latvian regions. On the basis of study
indicators (actual road network among cities included in the study and traffic intensity among them) a
cartographic material has been created reflecting the existing functional relation among cities on a
regional level and regional relations with neighbouring planning regions. A characterisation ratio of the
level of polycentric development of each planning region has been obtained as a result of mathematical
calculation of the Entropy index allowing to conduct the comparative theory analysis and confirming the
tendencies of monocentric development in each of the five planning regions.
18.
Calculation results of ratios of the procedures of polycentric development evaluation confirm the
proposed hypothesis – Latvia shows tendencies of monocentric development in the State of Latvia in
general and in each of the planning regions internally, for the calculated ratios show similar results.
Regularities of the monocentric spatial form in the country are confirmed by the calculation of rank-size
distribution for standardised ratios PM(1) and PM(2), while tendencies of monocentric development in
five Latvian regions are revealed by the calculation of rank-size distribution for standardised ratios PM(1)
and PM(2), and the calculation of Entropy index.
Problems and solutions
Problem No.1
Concepts „polycentricity”, „polycentrism”, „polycentric”, „polycentric development" include complex
formulations and the interpretation of their use is unequivocal. Due to extended aspects on concept
components, there is no unified methodological approach for the evaluation of polycentric development;
researches mainly cover big settlements (metropolis) and countries in total.
Possible solutions

For the understanding of concept formulation it is suggested to use the concept linkages and
scheme of volume system, provided by the author.

The research, provided by the present research, witnesses that procedure for the polycentric
development evaluation is practically available tool for regional development evaluation in country and
regional scale, including countries with small population number, comparatively great area, existent city
system, but without dominant megalopolis. The guidelines of the established procedures can be used not
only on the example of Latvia, but also on comparative evaluation of areas and regions of other countries.
Problem No.2
Latvia experiences differences in quality of life, socio-economical inequality among Riga region and
other regions, which provokes emigration of country population on other EU countries, and internal
migration that is tended towards concentration of population in internal/external metropolis of Riga.
Additionally – cities of national and regional significance have heterogeneous population number. In such
conditions the implementation of polycentrism and balanced development of country area, stated in rules
and regulations, is doubtful.
Possible solutions

Cabinet of Ministers should initiate the migration policy and implement the family support tools
in country scale, in the framework of which to promote the increase in population number, including 29
development centres of national and regional significance and concentrating on return of emigrated
residents. At the same time it is necessary to foresee activities in order to restrict further increase of
population, living in internal and external metropolis of Riga.

In the new planning period the Cabinet of Ministers should preserve the direction of
development concept for region areas, started in 2007-2013, which cover the guidelines of polycentricity.
In planning period of 2014-2020 to allocate financial resources of the EU for infrastructure investments in
development centres of national and regional significance in order to increase the quality of life in
regions. Ministry of Economics, Ministry of Environmental Protection and Regional Development,
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Ministry of Finances should direct support of structural funds and other state support tools to the
development of entrepreneurship, investment attraction and establishment of new working places,
concentrating on network of 29 development centres of national and regional significance.
Problem No.3
Purposeful direction of EU structural funds towards the support of regions with weaker socio-economical
development promotes the implementation of Cohesion policy, decrease of region divergence and
regional socio-economical differences, direction of polycentric development processes and balanced
development of whole country area. Normative environment of the EC defines that Latvia takes the
position of NUTS 2, but Kurzeme, Vidzeme, Latgale, Zemgale, Pieriga, and Riga regions, in their turn,
take NUTS 3 position. This condition affects the distribution of EU structural funds for six planning
regions after unified principle and does not ensure conditions for decreasing the socio-economical
differences among Riga region and other regions. Nevertheless, the next re-examination of classification
can be held only in 2014 and become effective only in 1 January, 2015. The abovementioned condition
affects funding distribution principles for planning period of 2014-2020 and further implementation of
Cohesion policy in Latvia.
Possible solutions

Ministry of Economy should timely initiate changes in NUTS and determine two regions in the
second level of NUTS (one would be union of Riga and Pieriga regions, but other – union of Kurzeme,
Zemgale, Latgale and Vidzeme regions). The Cabinet of Ministers and jointed institutions should take in
consideration this approach during the output of rules and regulations and order of region funding.

Ministry of Finances should provide the possibility to perform funding distribution according to
offered NUTS second level region distribution in planning period of 2014-2020, at the same time
evaluating possible risks of the successful acquisition of allocating funding in due time and volume.
Taking into consideration the fact that topical consultations with EC ended in April 2013, the project of
Partnership agreement on European Structural Funds and Investment Funds for planning period of 20142020 has been worked out and the new planning period will begin in the beginning of 2014 it can be
concluded that it will not be possible to work in such significant changes in principles of new planning
period funding distribution.
Problem No.4
The established legal basis is a significant precondition for stimulating the polycentric development
process, the procedure/method for evaluation of polycentricity implementation has however not been
developed. National Development Plan identifies the characterizing indicators in priorities of „Growth for
Regions” for the implementation of the goal: territory development index in planning regions, GDP per
capita, regional dispersion, weight of Riga region residents in country (Saeima of the Republic of Latvia,
2012), the application of indicators cannot provide unbiased evaluation for implementation of
polycentricity in the country scale and comparison of mutual growth among Latvian regions in the
context of polycentric development.
Possible solutions

MEPRD and SRDA should use the procedure of the author for the evaluation of polycentric
development indicators in country in regions, thus ensuring unbiased acquisition of data. Integrate the
established procedure in RDIM, ensuring the polycentric development indicator monitoring and support
of decision-making.

Saeima of the Republic of Latvia in its long-term planning documents should foresee the
projection of indicator coefficient growth that is included in the polycentric development evaluation
procedure.
Problem No.5
The worked out procedure for polycentric development evaluation in Latvia provides the possibility to
perform empirical research, which calculation results depend on impartiality and availability of criteria
and interaction indicators. Morphological perspective evaluation method uses data on population number
criteria by using official statistical units of CSB. There is a difference between CSB and OCMA data on
resident migration, which, in its turn, raise doubts on real population number in country and planning
regions, including 30 development centres of international, national and regional significance.
Nonconformity of population number in official statistics is approved by the Census of 2011.
Nevertheless, the particular research in the framework of functional perspective evaluation method uses
interaction indicator „Flow of road network, connecting cities or intensity of traffic” among 30
development centres of international, national and regional significance. Use of other interaction
indicators is burdened due to limited available statistical information, bet their use could give a
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possibility to acquire more impartial data on determination about peaks of territorial units (cities) and
functional relation among these peaks in evaluation.
Possible solutions

OCMA, which is supervised by the Ministry of Education should establish systematically
summarization of data on emigrating residents by cooperating with official institutions of countries,
accepting emigrants.

The Ministry of Education and the Ministry of Economy should foresee activities in the
institutions of their supervision in terms of improvement in resident calculation system and mutual
exchange of operative data. SRDA should integrate the operative data base of the Ministry of Economy
and the Ministry of Education into the RDIM.

Functional perspective polycentric development evaluation method, establish by SRDA, should
be supplemented and improved by using other interaction indicators that are based on information data
flow and human flow. In cooperation with the Ministry of Transport and by using RDIM institution data
to establish the necessary data base of interaction indicators and foresee acquisition system of operative
data.
Problem No.6
Latvian planning regions show monocentric development tendency, for significance of the major cities of
regions differs in different planning regions. The main peaks (cities) in the regions – Liepaja (Kurzeme
region), Daugavpils (Latgale region), Riga (Riga region) and Jelgava (Zemgale region) – take dominant
part from significance scale of other cities in the particular regions; only Valmiera (Vidzeme region)
takes comparatively insignificant part of significance (weight) from significance scale of other cities, i.e.,
the weight of cities are of equal value.
Possible solutions

Establishing two main cities with equivalent significance in the framework of planning regions it
is possible to achieve more balanced development of regions and, according to normative settings,
strengthen the model of polycentrism spatial development in Latvia.

The Cabinet of Ministers should perform purposeful activities (such as establishment of
progression mechanism for efficient national, European Union and other financial investments,
providing additional support resident migration policy), in the result of which the development of the
second significant city in the region would be promoted and their significance (weight) would be
increased and brought nearer to the level of the first significant city. Riga region is an exception since
the theoretical assumption cannot be implemented practically. Strengthening development of the
second significant city Jurmala would initiate a process in a result of which Jurmala would merge with
Riga (geographical aspect), thus sustaining monocentric processes both in Riga region and in country
even more.

CONCLUSION
1. The tasks, stated in the Doctoral thesis, are fulfilled, the aim achieved and hypothesis - approved.
2. The research, performed by the author, is theoretically and practically significant since the acquired
data develop and supplement theoretical base on regional economy in the field of country and region
polycentric development evaluation.
3. In order to promote the understanding about use of terms in theoretical and normative environment of
the Doctoral thesis, systemizing the used theoretical concepts („polycentricity”, „polycentrism”,
„polycentric”, „polycentric development”) the regularity of their volume and content part is identified,
as well as scheme of system is established.
4. The spatial development models of monocentrism/polycentrism, models of polycentric system have
been studied; the author also systemized the existent polycentric development evaluation procedures
and methods, identifying their belonging to morphological/functional perspective.
5. The normative dimension of polycentricity in the context of sustainable development and cohesion in
the EU and Latvia has been evaluated, as well as analyzed structure of Latvian city system and aspects
of its management. The typologies of Latvian cities with different traits in morphological, functional
and management aspects from light of polycentricity have been identified.
6. Theoretical base of regional economy is supplemented with an author-made procedure of polycentric
development evaluation in Latvia, which is based on morphological and functional perspective. The
established procedure is applicable for analyzing countries (example of Latvia) with a small number
of population, comparatively large territory, existent city system but without several explicit
megalopolis.
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7. The evaluation of polycentric development according to the established procedure, performed by the
author of the Doctoral thesis, gives a significant practical contribution. In the result of the research the
spatial structure (since 1897) of the country has been evaluated; indicators of polycentric development
level have been expressed in terms of coefficients in country and regional scale, in 2012, and in longer
period of time. The research identifies functional linkages among Latvian cities and cartographical
material has been worked out. The interpretation of empirical results acquired during the practical
research has been processed.
8. The proposals for evaluation of polycentric development, promotion of Cohesion policy and balanced
country territory development in Latvia have been summarized.
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