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Summary in English
Short description of Jugla

Area: 1409.9 ha
Inhabitants (2010): 27 250
Density: 19 inhabitants/ha
Employment (2009): 6 295
Total area of Jugla neighbourhood is 1409.9 ha, which is almost 3 times more than the
average are of a neighbourhood in Riga City. Length of Jugla neighbourhood circumference
border is 19573 m. This makes Juglas the second largest neighbourhood of Riga and comes
together with a very complex spatial structure. Overall the visual borders of Jugla are easy
to identify in nature (except for the NW border around Lizuma Street), however the spatial
unity is tempered by Valga direction railroad located in northern part of the
neighbourhood and the large are of the neighbourhood. As the key element unifying the
neighbourhood in turn we can consider Jugla Street running through almost entire
neighbourhood and connecting other streets of the neighbourhood.
From the planning perspective and inhabitants’ perception the total are of Jugla is divided
into several smaller parts – Fishermans Village (northerly from railroad), Strazdumuiža
(quarter at lake shores of Jugla lake between Brīvības gatve, Jugla Street and Pāles
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Street), Village of the Blind (quarter at lake shores of Jugla lake on both sides of Pāles
Street), Jugla (high rise living areas around Brīvības gatve, Juglas, Malienas, and MurjāĦu
streets) and Juglas Fur-farm village (quarters around Mazā Juglas Street in neighbourhoods
SE part). Thus it is almost impossible to speak about one compositely united Jugla
neighbourhood as when we speak about other neighbourhoods of Riga, and in point of fact
it could be possible to divide the neighbourhood into two or even more separate
neighbourhoods.
In case of Jugla neighbourhood, mainly due to the large area size and compositional ununity, we can distinguish more than one core of the neighbourhood. Center core elements
can be find around the area on both sides of Brīvības gatve, although as even more
activities of local economy is to be found around junction of Brīvības gatve and Juglas
Street. A smaller local sub-centre has developed in the central part of the neighbourhood
around junction of Juglas and MurjāĦu streets. In its turn, there are no center core
elements in further detached parts of the neighbourhood (for example, in Fishermans
Village and Jugla Fur-farm Village), although it would be desirable such elements to
develop to improve the availability of day-to-day services and thus to reduce the
transportation costs of inhabitants living there.
Jugla is administratively part of Riga Vidzeme district (which is administered by Riga
Northern administration office). There are in total 173 518 people living in Vidzeme
district (data from September 1, 2009), representing 24.2% of the total population of Riga.
Vidzeme district covers the area from the centre of the city (from Reval Hotel Latvija) till
Berăi and Brekši in the northeast part of the city and till Suži and DreiliĦi in the northern
part of the city. Total area od the district is 57 km2. Jugla thus makes up 15,7% of
district’s population (3,8% of city’s total population) and 24,7% of district’s territory (4,7%
of city’s area).
Fast development of Jugla began in 1960-ies when complex residential high-rise housing
estate blocks were built there; thus Jugla makes place two after such housing estates
firstly were built in Āgenskalns starting 1958.
Conditions for construction are different in different parts of the neighbourhood.
Neighbourhood’s northern and eastern sections are almost unsuitable for construction
works due to the flat ground waters (1.5 m). Difficult conditions for construction exist in
Jugla’s NW part (between Ėīšezers and Pakalniešu Street), as well as in parts of south-west
coast of Jugla Lake and around Piėurga rivulet, where there are generally very high
groundwater levels (<1.5 m)
Jugla neighbourhood NW corner has relatively favourable conditions; while all other areas
has favourable conditions for construction. Coasts of Ėīšezers Lake and Jugla Lake are
characterized by a relatively high risk of flooding; in wide range as high as 10%. It is
essential to take these factors into account when planning development in these areas.
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Tourism perspective
From the perspective of tourism Jugla can be considered an unattractive for tourism site.
There are no attractions or entertainment venues that might be of interest for visitors in
Jugla,.although the territory has some tourism potential. For example, Strazdumuiža
ensemble of buildings (or more precisely, remains of an ensemble – one building) might be
of interest for visitors, while the remaining building, sadly in a bad condition, reflects the
architecture and construction methods of the beginning of the 19th century. Also an
interesting attraction might be the remains of power plant near Bābelītis Lake.
Jugla is rich with natural territories (Juglas Lake, Ėīsezers, Velnezers, Dambjpurva lake not
to mean many others) thus making it a territory where some nature tourism activities
could be located.

Image: Tourist attraction in and around Jugla neighbourhood (source: www.vietas.lv)
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SWOT General Developments
SWOT
Strengths

Weaknesses

 Location - Riga city gates in the direction
of Vidzeme (EE + Russia)

 Neighbourhood’s spatial structure is very
complex and not compositionally uniform

 Large area

 Large area

 Freedom alley - A2/A3 motorway (E77)
crosses the territory

 There is no strong local centre, although
the development of one would be
desirable

 The railway line Berlin - Warsaw - Vilnius Riga - Valga - Tallinn - Helsinki crossing
 There are no tourist attractions part of
sites
their territory for building an adverse and
difficult conditions
 Part of their territory for the construction
favorable conditions
 The relatively high flood risk

Opportunities

Threats

 Available free for further development of

 New construction projects in
circumstances face the increased costs
 The fact that the neighborhood across the
that may delay the new build
city line (Freedom alley) and the railway
line opens opportunities for the
 Neighborhood a possible fragmentation
development transit truism
of the compositional Fragmentation
 Natural areas within the location offers
tremendous opportunities for nature
tourism development

 Flood Prevention may be financially
intensive measure that would impede the
development of territories

 City Gate offers tremendous
opportunities for the development
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1.2. Engineering infrastructure
Centralized water supply originated in Jugla around the World War II, when there was a
considerably high increase of industrial production and increase in number of population
throughout Riga observed. Consequently, the increase in water consumption, as a result
had to seek new water resources, build pumping stations, sewage treatment and water
service lines. There were new sources of water built, including the 1967 built source of
water "Jugla" (water extraction from Juglas lake with clean installations, closed in 1998
due to the unsatisfactory water quality for drinking purposes), realized by the urban
institute “Rūpnīcprojekts”. Originally it was intended to provide technical water to nearby
factories (mainly the textile manufacturing companies) 24,000 m3/dn extent. Second lift
pumping station is located in Jugla as well.
Condition of city’s six regional significance second lift pumping station, including the one
in Jugla, is satisfactory, however condition of the majority of arterial pipes network is not
satisfactory.
Central water supply is available in most areas of Jugla, only in some areas (e.g.,
Fishermans Village and Fur-farm Village) water supply is handled locally. Areas not covered
by centralized water supply network are designed as further development areas by Riga
Development master plan 2006 – 2018.
Centralized water supply as well centralized sewerage networks and services in Riga is run
by municipal corporation "Rigas ūdens" (Riga Water). Centralized sewerage services are
used in approximately 81% of the city’s territory. Service is available in most built urban
areas, except for some individual low-rise residential areas. This situation in general also
characterizes Jugla, where central sewer services are used by approximately 90% of the
population. Parts of Jugla neighbourhood where there is no centralized sewage system
available, is designed as further development territories by City Development master plan
2006 – 2018.
Rehabilitation of pumping stations and pipelines is needed to ensure that the existing
sewage pumping yields can function due to the worn out equipment and buildings.
Restorative and rehabilitation is required as well of existing pumping station in Jugla
(pumping station number 14 located 70 MurjāĦu Street.).
Rain water drainage system is provided by Riga City Traffic Department, maintaining more
than 188 km network in the city. Overall condition of the network is unsatisfactory and
unsuitable for current development level. One of the rain water drainage network pumping
stations is located in Jugla, near the border with Mežciems neighbourhood and serves both
of these neighborhoods. The overall condition of this pumping station is both physically
and morally outdated. Part of Jugla is not covered by central rain water drainage (e.g.
Fishermans Village and Fur-farm Village), and these areas are designed as further
development areas by Riga Development Master Plan 2006 – 2018. All the other parts are
very well covered by centralized rain water drainage system network.
Overall, the rain-collecting network state is judged as unsatisfactory and inadequate in
today's requirements. During the Soviet years, the rain drainage collectors were
constructed from a poor-quality pipes (mainly of reinforced concrete pipes, and partly of
concrete and other materials for pipes), and with insufficient and even low-quality
construction; builders’ and customers requirements against the quality of the construction
of the rain collectors in those days were lower than for other engineering infrastructure
objects.
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Centralized heating in Jugla, like in most parts of Riga and Latvia is supplied mainly to
high-rise apartment housing estates and all kinds of public and services buildings. In
individual homes autonomous heating often is used, on a gas or solid fuel basis. Riga
Heating Company “Rīgas Siltums” is maintaining the central heating network and providing
centralized heating to the consumers. More often, in new residential apartment projects,
gas or solid fuel is used. Gas heating is supplied by Latvian state owned monopoly “Latvian
Gas” (“Latvijas gāze”). There are several apartment buildings in Jugla as well who have
chosen this method of heating.
Jugla like many other places in Riga and Latvia is characterized by the Soviet-era high-rise
residential buildings with large heat losses. Installation of energy efficiency measures
together with overall renovation and refurbishment of the buildings is the main challenge
for future in this field. Energy price increase together with physical poor condition of the
buildings will be the catalysts for renovation and refurbishment works. A nationwide
energy efficiency strategy has been developed and adopted, and in regards to the strategy,
future heat consumption in high-rise apartment building is set to be achieved 150
kWh/m2/a instead of Riga average up to day (231 kWh/’m2/a).
Comparing to other engineering infrastructure heating system itself (pipelines) is in a
better condition.
Medium pressure (P <0.4 MPa) distribution gas main (DN 150 - DN 200) and high pressure (P
<0.6 MPa) distribution gas main passes through Jugla. Near Jugla (in Šmerlis area) there
are two gas control points (GRP-90 and GRP - 95) providing the gas supply to Jugla and its
surroundings. One located 111 Biėernieku Street (GRP-90) is the most powerful gas
pressure control point of Riga city (12 kg/cm3 input pressure, outlet pressure of 2.8 and
6.0 kg / cm3). Gas supply is available in most areas of Jugla, not covering only up to now
unbuilt areas, but it is easy to connect to the gas system from these areas as well.
Electricity supply as well is available in most parts of Jugla, leaving uncovered only those
without development like Fishermans Village. However, nearby power lines ensure
appropriate electricity connections to these areas as well. Electrical power is sufficient for
Jugla. Specific electricity load for Vidzeme district, including Jugla, is 1.9 MW / km ².
Power supply for Jugla is provided from the 110 kV substation "Salamandra" located 3A
Meiju Street (built in 1965.). In addition, in the Riga Development Master Plan a site
(cadastral number 0100 123 2180) of area of 3000 m2 for additional 110 kV substation is
reserved by Latvian state owned electricity supply company “Latvenergo” which is
providing the power to Jugla as well. Planned substation will be connected to the existing
one ("Salamandra").
Riga city lighting network is operated and managed by of Riga City municipal agency "Riga
light" (“Rīgas gaisma”). Street lighting is available throughout built part of Jugla, leaving
uncovered undeveloped territories and some smaller streets in individual residential area
(Karūsu Street, ForeĜu Street, Samu Street, Lorupes Street, Straumes Street, partly
Pakalniešu Street, and partly Makšėernieku Street). There are 7 street lightning network
connection points available in Jugla neighbourhood.
Technical condition of street lightning system should be viewed in the overall city context
(frankly speaking, other engineering infrastructure as well). Consequently, general street
lighting network in Riga has the following problems:
- Lit streets phases combined with the illuminated ones, deteriorating road safety in Riga;
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- The infrastructure is in a bad condition, i.e., cables and power distribution cabinets,
which are in use for a long period.
Unfortunately, due to the postponement of the repair due to the lack of mostly financial
resources, their operation will continue to deteriorate the situation of street lighting
network in Riga, and its repair in the future will require additional funds.
Both fixed and mobile telephony services, as well as broadband and Wi-Fi internet,
analogue and digital television broadcast services, all public and commercial radio stations
of Riga are available in Jugla. Actually, telecommunications infrastructure in Latvia is one
of the most
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SWOT Engineering Infrastructure
SWOT
Strengths
 Built areas of Jugla are provided with a
sufficient amount and coverage of water
 Sewerage network extension in the Jugla
built area is not necessary
 Centralized rain water drainage is
available in Jugla in a sufficient amount
and coverage
 Centralized heating in Jugla is available in
sufficient quantity and adequate capacity
 Although the heating pipeline network is
quite old, but its technical condition is
good
 Gas supply is available throughout the
built areas of Jugla neighborhood, non
gasified areas are designed as future
development areas in City Development
Master Plan
 Gas pipeline condition compared with
other networks of engineering
infrastructure judged as excellent
 Jugla electrical power supply and street
lighting is considered to be good:
sufficient capacity is available throughout
whole neighborhood
 Specific electricity supply development
plan exists for Jugla

Weaknesses
 Unsatisfactory condition of most of
arterial and distributive water pipelines,
need for rebuilding or cleaning
 Water networks are marked by internal
corrosion and pollution, including organic
pollution
 Juglas lake due to poor water quality can
not be used as a source of water
 Sewage system components (gravity
pipelines, pumping stations, WWTP)
requires rehabilitation due to the
depreciation
 A sewage system optimization is needed
 Rainwater drainage network condition
judged as unsatisfactory and inadequate
for today's requirements
 The most important reason for the huge
heat consumption of buildings is their low
energy efficiency
 The key elements of electricity network
need to be repaired and updated
 Some of smallest streets of neighborhood
does not have street lightning
 Power substation "Salamandra" needs to
be repaired and updated

 Overall coverage of all means of
telecommunications in Jugla is good and
meets modern technical requirements
Opportunities

Threats
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 All engineering infrastructure networks
are available in Jugla facilitating the
future development of the neighborhood
 Energy efficiency measures would
enhance the existing infrastructure
longer use in service
 Areas for future development of
engineering infrastructure elements
available in area (several sites already
have been reserved for specific
construction projects)

 Overall Jugla iinfrastructure networks
require a large investment in their
reconstruction, but without
reconstruction works, neighborhoods
engineering infrastructure network may
collapse
 Outdated engineering infrastructure
networks may become an obstacle for
future development of the neighborhood
(a possible stagnation or degradation of
neighborhood at worst case scenario may
occur)
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1.3. Traffic and transport issues
Reconstruction of Brīvības gatve’s junction with Mārkalnes Street has promoted unity of
the neighbourhood and eased the transportation issues in and through Jugla; development
of MurjāĦu and Mārkalnes Street circuit has increased the efficiency linking
neighbourhood’s northern and southern parts. Neighbourhood is easy to reach from
downtown core of the city. Riga – Valga railway line improves the accessibility of Jugla.
Railway station is located within the vicinity although as well separating a part of Jugla
from another’s.
It is easy to reach Jugla neighbourhood by public transport, it is concluded that the public
transportation is very good from both the modes of diversity and the number of routes and
stopovers, although relatively significant differences exist between different parts of the
neighbourhood. To or via Jugla neighbourhood there are going 22 urban public transport
routes. 3 of these are tramway lines, 9 bus routes, 9 minibus routes as well as the Valga
direction railway line. At an average, 1212 public transport runs are made a day. The bulk
of the total numbers of runs made are by minibuses (541), buses make 421, trams - 239,
and train 11 runs a day on average.
Overnight high rise apartment building inner yard parking is the main problem of Jugla
neighbourhood.
1.4. Economics
Image: Investments in construction in Jugla neighbourhood (2002 – 2007) in lats

Investīcijas Juglas apkaimē (2002 - 2007) pa gadiem, Ls
Investīcijas Juglas apkaimē (2002 - 2007) pa gadiem, Ls
9 807 157
8 452 949

5 618 611

5 321 092

1 374 063
611 000

2002.

2003.

2004.

2005.

2006.

2007.

(source: Bureau of Economics of City Development Department)
Investments in construction in Jugla show a certain steady trend over past 5 years. Overall,
the investment amount increases each subsequent year following the decline in another.
The largest amount of investments in construction in Jugla were invested year 2006 - 9.8
millions of lats (13.9 millions EUR), 6.5 millions of lats of the total were invested in
apartment house construction. The same volume (even slightly larger) in this group
remained in 2007 as well. Although the most investments in construction by number of
objects were made in trade and commerce buildings. During the period from 2002 to 2007
more than 20 new trade and commerce buildings were erected in Jugla neighbourhood.
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During the period no hotels and no investment in industrial and warehouse buildings were
made.

1.5. SWOT Social sphere and inhabitants
SWOT
Strengths
 For several last Years there is very stable
number of the inhabitants in the
neighborhood (little increase);
 Comprehensive choice of the social
services;
 Social services in neighborhood are
comfortably planes and easy to reach;


Weaknesses
 Aging of the inhabitants;
 Ineligible infrastructure for the disabled
and retired persons
 Relatively low level of incomes
 Small amount of the work places avai
 lable in neighborhood


Opportunities
 To create appropriate infrastructure for
the specific social groups;
 Possibilities to improve age structure by
developing several new housing projects;
 There are available all infrastructure to
generate entrepreneurship and
employment;

Threats
 Threats for development of the
neighborhood because of the
lowering incomes of the
inhabitants
 There will be significant need for Public
sector to subsidize private investment
projects (low purchasing capacity)
 Because of the lack of local human
resources there will be problems to
expand the entrepreneurship
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Juglas fizăeogrāfiskais raksturojums [Geographical
characterization of Jugla]

Vispārējais apraksts [General description]
Platība: 1409,9 ha
Iedzīvotāji: 27250 Iedz.
Iedzīvotāju blīvums: 19 Iedz./Ha
Nodarbinātība: 6295 Nodarbinātie
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Avots: Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments
Jugla – apkaime Rīgas austrumu daĜā, Daugavas labajā krastā, Vidzemes priekšpilsētā pie
Juglas ezera rietumu krastā un tā notekas uz Ėīšezeru (Ėīšezera dienvidu piekrastē). Jugla
iezīmē arī Rīgas pilsētas robežu, tās robežas nosaka Juglas iela, Brīvības gatve, Biėernieku
iela, ŠmerĜa iela un Lizuma iela. Nozīmīgākas apkaimes ielas ir Brīvības, Juglas, MurjāĦu,
Malienas, Kvēles, Silciema. Tā robežojas ar Berău (sauszemes savienojums tikai pa Brīvības
gatvi), Brekšu, DreiliĦu, Mežciema, Teikas, Čiekurkalna, Sužu (savienojums tikai pa ūdeni)
un Bukultu (sauszemes savienojums tikai pa dzelzceĜu un Brīvības gatvi) apkaimēm.
Juglas apkaimes robežas - Ėīšezers, Jugla, MiltiĦpunga, Padambis, Juglas ezers, Brekšu
kakts, Piėurga, Dīvajas iela, pilsētas robeža, Biėernieku iela, Juglas iela, Malienas iela,
Palsas iela, Malienas iela, ŠmerĜa iela, Brīvības gatve, Lizuma iela, līnija no Lizuma ielas
līdz Ėīšezeram, Ėīšezers.
Juglas apkaimes kopējā platība ir 1409,9 ha, kas ir gandrīz 3 reizes vairāk nekā vidējais
apkaimes platības rādītājs Rīgā. Pa perimetru apkaimes robežas garums ir 19 573 m. Juglas
apkaime tādējādi pēc teritorijas kopējās platības un robežas garuma ir otra lielākā Rīgas
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apkaime, un tās telpiskā uzbūve ir Ĝoti kompleksa. Juglas apkaimes noteiktās robežas
kopumā ir viegli identificējamas dabā (izĦemot tās ZR robežu ap Lizuma ielu), tomēr tās
telpisko vienotību mazina Siguldas virziena dzelzceĜa līnija (atrodas apkaimes Z daĜā) un
lielā apkaimes platība. Kā galveno vienojošo elementu savukārt var uzskatīt Juglas ielu,
kas caurvij gandrīz visu apkaimes teritoriju un pie kuras pieslēdzas citas šīs apkaimes
galvenās ielas.
No plānojuma struktūras un cilvēku uztveres viedokĜa plašā Juglas apkaime iedalās vairākās
mazākās daĜās – Makšėernieku ciemats (uz Z no Siguldas virziena dzelzceĜa līnijas),
Strazdumuiža (kvartāls Juglas ezera krastā starp Brīvības gatvi, Juglas ielu un Pāles ielu),
Neredzīgo ciemats (kvartāls Juglas ezera krastā, kuru caurvij Pāles iela), Jugla (dzīvojamie
kvartāli ap Brīvības gatvi un starp Juglas, Malienas, MurjāĦu ielām) un Juglas
zvēraudzētavas ciemats (kvartāli ap Mazās Juglas ielu apkaimes DA daĜā). Tādējādi par
Juglas apkaimi nevar runāt kā par tik pat telpiski vienotu un funkcionāli savstarpēji saistītu
telpu kā vairums citu Rīgas apkaimju teritoriju, un pēc būtības šo apkaimi varētu sadalīt arī
2 vai vairāk mazākās daĜās.
Noteiktās Juglas apkaimes galvenais centrs ir teritorija abpus Brīvības gatvei, bet vēl jo
izteiktāk ap Juglas ielas un Brīvības gatves krustojumu, kur izvietojies liels daudzums
dažādu saimniecisko aktivitāšu, kas vērstas uz pakalpojumu sniegšanu iedzīvotājiem.
Mazāks lokālais centrs izveidojies arī apkaimes centrālajā daĜā ap MurjāĦu un Juglas ielas
krustojumu. Savukārt atsevišėās savrupās apkaimes daĜās (piemēram, Makšėernieku
ciematā vai Juglas zvēraudzētavas ciematā) nekādu izteiktu lokālo centru nav, lai gan to
attīstība būtu vēlama, tādējādi uzlabojot ikdienas pakalpojumu pieejamību vietējiem
iedzīvotājiem un samazinot nepieciešamību pēc transporta izmantošanas.
Rīgas Vidzemes priekšpilsētā, kur ietilpst arī Juglas apkaime, dzīvo 173 518 iedzīvotāju (uz
01.01.2009.), kas sastāda 24,2% no kopējā Rīgas iedzīvotāju skaita. Vidzemes priekšpilsēta
atrodas Rīgas pilsētas ziemeĜaustrumu daĜā -no Sužiem līdz DreiliĦiem un no paša pilsētas
centra – viesnīcas Reval Hotel Latvija - līdz Berăiem un Brekšiem – 57 km2.

Avots: Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments
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Klimats [Climate]
Rīgā galvenais klimatu veidojošais faktors ir Atlantijas okeāna un Baltijas jūras gaisa masas.
Salīdzinot ar kontinenta iekšieni, ziemas ir maigākas, vasaras – vēsākas. Relatīvais mitrums
(vidēji 80 %) visu gadu ir paaugstināts. Vidējā gaisa temperatūra Rīgā janvārī ir -5,0 °C, jūlijā
+17,1 °C. Vidējais nokrišĦu daudzums ir 704 mm gadā.
Rīgā valdošie ir dienvidu (D) un dienvidrietumu (DR) vēji (skat. 1-7 attēlu). Vēja ātrums ir tieši
saistīts ar gaisa piesārĦojumu – jo lielāks vēja ātrums, jo ātrāk izkliedējas un tiek aiznestas
projām gaisa piesārĦotāju emisijas gan no punktveida, gan no mobilajiem piesārĦojuma
avotiem.

1

Attēls Vidējais vēju virziens Rīgā 2003. – 2006. gados (vēju roze) Avots: Rīgas domes Vides departaments

Gads

Vidējā
Minimālā
Maks. Diferenciā Vidējais
temperatūra, temperatūra, temp., oC
lā
vēja
o
o
C
C
temperatū virziens
ra

Vidējais
vēja
ātrums,
m/s

Saule
spīd,
dienas

2003.

+6.0

-31.0

+33.5

116

204o

3.6

174

2004.

+6.2

-19.0

+26.7

60

191o

3.3

134

2005.

+6.0

-23.0

+28.5

67

192o

3.3

146

2006.

+7.1

-21.7

+31.0

173

189o

3.4

196

1

Rīgas domes Vides departaments, Gaisa aizsardzības nodaĜa. Gaisa piesārĦojuma mērījumu rezultāti Rīgā
2006.gadā. Rīga, 2007.
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2

Tabula Vidējo laika apstākļu salīdzinājums 2003. – 2006. gados Avots: Rīgas domes Vides departaments

Gaisa kvalitāte [Air Quality]
Gaisa piesārĦojuma mērījumus Rīgā veic gan pašvaldība, gan Latvijas Vides, ăeoloăijas un
meteoroloăijas aăentūra.
Monitorētās galveno piesārĦotājvielu koncentrācijas kalpo kā indikators pilsētas fona
piesārĦojuma raksturojumam. Izmantojot pieejamo informāciju par transporta intensitāti un
kustību ielās, ir iespējams novērtēt ielu pašreizējo noslodzi dažādās diennakts stundās un
analizēt transporta radīto gaisa piesārĦojumu – novērtējumam izveidota datu bāze, kura
aptver lielāko daĜu Rīgas ielu. Izkliedes aprēėini rāda, ka transportlīdzekĜu radītā slāpekĜa
dioksīda gada vidējā koncentrācija sasniedz 40 µg/m3, kas atbilst robežlielumam, bet
stundas maksimālās vērtības sasniedz 250 µg/m3, pārsniedzot robežlielumu, kas ir 200
µg/m3. Benzola gada vidējās vērtības sasniedz 15 µg/m3, kas 3 reizes pārsniedz gada
robežlielumu. Savukārt oglekĜa oksīda 8 stundu maksimālās vērtības sasniedz 1500 µg/m3,
kas ir tikai 15% no robežlieluma. 3
Atmosfēras gaisa piesārĦojuma izkliedes aprēėini rāda, ka slāpekĜa dioksīda gada vidējā
koncentrācija pārsniedz 40 µg/m3 (un arī robežlielumu), t.sk. TorĦkalna apkārtnē, bet
stundas maksimālās vērtības sasniedz 350 µg/m3 (robežlielums ir 200 µg/m3). Savukārt
oglekĜa oksīda 8 stundu maksimālās vērtības sasniedz 2500 µg/m3, kas ir tikai 25% no
robežlieluma.

2

Rīgas domes Vides departaments, Gaisa aizsardzības nodaĜa. Gaisa piesārĦojuma mērījumu rezultāti Rīgā
2006.gadā. Rīga, 2007.

3

Ietekmes uz vidi stratēăiskā novērtējuma Vides pārskats Rīgas attīstības plānam 2006. – 2018. gadam. Rīgas
vides centra „Agenda 21”. Rīga, 2005.
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4

Attēls CO un NO2 piesārņojums Rīgas pilsētā Avots: Rīgas domes Vides departaments

Vēsturiskais apraksts. Tūrisma perspektīvas [Historical description.
Perspectives of Tourism]
Garumā izstieptie Ėīšu un Juglas ezeri un slīkšĦainās zemienes starp tiem bijuši Rīgai pašas
dabas radīta aizsardzības līnija pret ārējiem ienaidniekiem. Tāpēc apkārtnē esošās teritorijas
tika uzskatītas par Rīgas pilsētas vārtiem, kurām no visām pusēm bija dabiski veidoti
nocietinājumi.
Reăionam stratēăiski nozīmīga bija Bukultu pils uzbūvēšana 13.gs, kas funkcionēja kā
pievārtes cietoksnis. 1226.gadā sastādītajā dokumentā par Rīgas patrimoniālā apgabala
robežām teikts, ka šajā vietā dzīvojuši lībieši. Jugla ir viens no retajiem lībiešu vārdiem, kas
saglabājies Rīgas vietvārdos, tas cēlies no vārdiem jog, joig, jok, kas nozīmē – upe. SaskaĦā
ar šo dokumentu, Juglas teritoriju varēja izmantot namnieki, tirgotāji un krustneši. Juglā
iekoptie tīrumi un pĜavas palika to agrākajiem īpašniekiem. Novada vietējiem iedzīvotājiem

4

Rīgas teritorijas plānojums 2006. – 2018. gadam. Rīgas dome, 2005.
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par izmantoto zemi bija jāmaksā Rīgas pilsētai kunga tiesa. Visu Rīgas pilsētas iedzīvotāju
kopīpašums bija ganības, pĜavas, zvejas vietas un meži.
1232.gadā Rīgas rāte noteica gruntsnomu namnieku lietošanā esošajai zemei, ko varēja
izmantot un dāvināt, bet pilsētai palika virsīpašnieku tiesības.
15.gs. rentnieku vidū minēti arī latvieši. No viduslaikiem saglabājušās arī ziĦas, ka apkaime
izmantota, lai papildinātu Rīgas dzeramā ūdens krājums.
Jau 18. gs.bagātie rīdzinieki – namnieki, rātskungi, tirgotāji – pie Juglas ezera ierīkoja arī
atpūtas muižiĦas.
Par populāru vietu 19. gs. 60. gados kĜuva Ėīšezera apkārtne. Sākot ar 1868.gadu, katru
svētdienu atpūtniekus no Rīgas uz Juglu veda ar tvaikoni.
19.gadsimtā Juglā strauji attīstījās rūpniecība, 1812. gadā tika nodibināta cukura
manufaktūra, 1827.gadā Strazdumuižā – pirmā linu audumu manufaktūra, 1859. gadā Juglas
muižā izveidoja papīrfabriku, 1873.gadā tika atvērta sērkociĦfabrika Valkanda, 1899. gadā –
mucu fabrika „Merkurijs” un ėīmiskā fabrika „Gloveris”.
Jugla turpināja būt nozīmīgs ražošanas centrs arī Latvijas pirmās republikas un LPSR
pastāvēšanas laikā. Padomju gados teritorija īpaši iezīmējās kā tekstila rūpniecības rajons,
šeit atradās fabrikas „Rīgas audums’” un „Rīgas manufaktūra”.
Interesants ansamblis ir Strazdumuižas (Strazdes muiža, Strassen Hoff ) ar tai klātesošo
parku. Pirmo reizi muiža minēta 1528.gadā, kad to savā īpašumā ieguva Rīgas patricietis A.
Toravests, kura dzimtai muiža piederējusi līdz 17.gs. vidum. Iespējams tieši no dzimtas
vārda arī radies muižas nosaukums – Strassen, arī Trassen, kas laika gaitā nolatviskots.
Literatūrā gan izteikti arī minējumi, ka Strazdu muižas nosaukums ir atvasināts no Strada
restorāna, kas te atradies pirms lina fabrikas izveides.
Vēlāk muiža vairākkārtīgi mainījusi īpašniekus. 1790.gadā uz muižas zemes , ko ieskāva
smilšaini līdzenumi un pārpurvojušies līdzenumi, tika izveidots angĜu stila ainavu parks, ko
nodēvēja par godu muižas īpašniecei Dorotejai fon Fromholdei par Dorotejas līksmi. Muižas
parks bija Ĝoti populāra rīdzinieku atpūtas vieta, minēts, ka šeit bez pastaigām un
romantiskiem laivu braucieniem, notikušas arī iedzeršanas un kautiĦi .
1820.gados Strazdumuižas parks pārgāja rūpnieka Teodors Pihlava(Pychlau ‘s) īpašumā,
tiek uzskatīts, ka izveidojot muižas teritorijā kokvilnas vērpšanas un krāsošanas
manufaktūru, parks un apkārtne zaudējusi savu krāšĦumu. Tomēr par labu fabrikantam runā
fakts, ka 1877.gadā viĦš par saviem līdzekĜiem muižā nodibināja skolu neredzīgajiem. Arī
šodien Strazdu muižas teritorijā atrodas neredzīgo internātskola un Redzes invalīdu sociālās
aprūpes un rehabilitācijas centrs. Tiesa no vēsturiskajām ēkām ir saglabājusies vien
1870.gados celtā dzīvojamā ēka.
Jau minēts, ka Jugla bija populāra izklaides, atpūtas un ārpilsētas rezidenču vieta. Juglas
teritorijas esošajā ŠmerĜa daĜā bijis smalks restorāns – Coundray, kura ēdienkarte esot tikusi
slavēta pat Rīgas pilsētā. Šeit izklaidējās arī studenti, kas gan nevarēja atĜauties restorānu,
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bet rīkoja savus svētkus pie Bābelītes ezera, vietā, kas ieguvusi nosaukumu – Šampanieša
kalniĦš.
Lai uzlabotu satiksmi starp pilsētas centru un Juglu 1906.gadā tramvaja līnija tika pagarināta
pāri Gaisa tiltam līdz Šmerlim, bet 1914.gadā jau arī līdz pašai Juglai.
Juglā ir tapis pirmais dzīvojamais kompleksais dzīvojamais masīvs, kas uzbūvēts pēc II
Pasaules kara. Tam ir 3 mikrorajoni un sabiedrisko ēku kompleksi, kas veidojās starp Juglas
ezeru un Biėernieku mežu.
1950.gados Juglā sākās individuālo ēku celtniecība (arhitekta R. Paikunes parcelācijas
projekts), bet 60.gados te sāka būvēt pirmās lielpaneĜu dzīvojamās ēkas, kuru plānojumu
konkursa kārtībā izstrādāja arhitekti D. Danneberga un O. Krauklis. Pirmo reizi dzīvokĜu
celtniecībā Juglā būvētas 9-stāvu torĦēkas (arhitekts O. Krauklis).
DetaĜplānojums visas apkaimes plānojuma organizācijai Lielā Jugla tika izstrādāts 1961.gadā
Rīgas Ăenerālplāna birojā (arhitekti G. Melbergs, L. Muntere, R. Paikune, A. Plēsums).
Apbūves projektu izstrādājuši arhitekti P. Fogelis, L. NagliĦš, A. OzoliĦš, A. Tītmane u.c.).
Celtniecība Juglā neapsīka arī pēc Latvijas Republikas neatkarības atgūšanas. Šeit īstenoti
gan vērienīgi daudzdzīvokĜu māju projekti – Vidzemes nams, dzīvojamās ēkas Brīvības ielā
386, gan celtas privātmājas un rindu mājas Mārkalnes un MurjāĦu ielās.
Ar Juglas pārvada izbūvi tiek risinātas arī sastrēgumu problēmas, Ĝaujot Juglai arī šodien
uzĦemties savā ziĦā pilsētas vārtu funkciju.
No tūrisma perspektīvas Jugla vērtējama kā tūrismam nepievilcīga vieta, jo apkaimē nav
nevienas apskates vai izklaides vietas, kas varētu būt interesanta apmeklētājiem. Kā
vienīgais iespējamais apskates objekts minams bijušās Strazdumuižas ēku ansamblis (jeb
precīzāk, ansambĜa atliekas), taču tās saglabājušās bēdīgā stāvoklī un, lai veicinātu, šī
ansambĜa apmeklētību tūrisma nolūkos nepieciešams liels investīciju apjoms. Tāpat
interesants apskates objekts varētu būt elektrostacijas atliekas Bābelīša ezera krastā.
Lai gan Juglas potenciāls tūrisma un atpūtnieku piesaistes ziĦā varētu būt visai augsts, gan
apkaimes fiziskās atrašanās dēĜ, gan dēĜ iemesla, ka Juglas apkaimē pieejamas daudzas
dabas teritorijas, piemēram, Juglas ezera un Ėīšezera krasts, kā arī vairāki ezeri (Velnezers
un Dambjpurva ezers), kur būtu iespējams attīstīt dabas tūrisma elementus.
Jugla daĜēji varētu funkcionēt kā tranzīttūrisma centrs apkaimē pieejamās ēdināšanas,
pakalpojumu un iepirkšanās objektu dēĜ galvenokārt abpus Brīvības gatvei tūristiem, kas
dodas Vidzemes un tālāk iespējams Igaunijas vai Krievijas virzienā.
Juglai blakus esošajās apkaimēs atrodas vairāki Rīgas mēroga tūrisma objekti, piem.,
Latvijas etnogrāfiskais brīvdabas muzejs Berăos un Rīgas motormuzejs Mežciemā, kas ir
vieni no gan vietējo, gan ārvalstu tūristu apmeklētākajiem tūrisma objektiem Rīgā. To
atrašanās vieta varētu veicināt tūrisma maršrutu izstrādi, iekĜaujot šos objektus apvienojumā
ar Juglas vēsturiskās apbūves apskati un ēdināšanas / iepirkšanās pakalpojumu
izmantošanu. Lai gan iepirkšanās ziĦā milzīgs konkurents Juglai ir netālu atrodošais
Page 21 of 61
Part-financed by the European Union (European
Regional Development Fund and European
Neighbourhood and Partnership Instrument).

tirdzniecības parks „Alfa” Brīvības gatvē 372 (Teikā) – viens no lielākajiem tirdzniecības
parkiem Latvijā.
Potenciālo tūrisma objektu apkopojums Juglā attēlots attēlā:

Avots: www.vietas.lv

SVID Vispārējā attīstība
SVID
Stiprās puses

Vājās puses

 Atrašanās vieta – Rīgas pilsētas
vārti Vidzemes virzienā (Igaunija +
Krievija)

 Apkaimes telpiskā uzbūve ir Ĝoti
kompleksa un nav kompozicionāli
vienota

 Apkaimes lielā platība

 Apkaimes lielā platība

 Brīvības gatve – šoseja A2/A3 (E77)

 Nav izteikta lokālā centra, lai gan to
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šėērso teritoriju
 DzelzceĜa līnija Berlīne – Varšava –
ViĜĦa - Rīga – Valga – Tallina Helsinki šėērso teritoriju
 DaĜā teritorijas celtniecībai labvēlīgi
apstākĜi

attīstība būtu vēlama
 Nav tūrisma piedāvājumu
 DaĜā teritorijas celtniecībai
nelabvēlīgi un sarežăīti apstākĜi
 Salīdzinoši augsts plūdu risks

Iespējas

Draudi

 Pieejamas brīvas teritorijas
turpmākās attīstības nodrošināšanai

 Jauniem attīstības projektiem
celtniecības apstākĜu dēĜ jārēėinās
ar paaugstinātām izmaksām, kas
var aizkavēt jaunu objektu
būvniecību

 Fakts, ka apkaimi šėērso pilsētas
maăistrāle (Brīvības gatve) un
dzelzceĜa līnija paver iespējas
tranzīttūrisma attīstībai
 Dabas teritoriju atrašanās teritorijā
paver plašas iespējas dabas tūrisma
attīstībai
 Pilsētas vārti paver plašas iespējas
šī

 Apkaimei iespējama
sadrumstalotība kompozicionālās
nevienotības dēĜ
 Plūdu riska novēršana var būt
finansiāli ietilpīgs pasākums, kas
kavētu attiecīgo teritoriju attīstību

Fizăeogrāfiskais apraksts [Geographical characterization of Jugla]
Juglas apkaimes reljefs ir atšėirīgs dažādās apkaimes daĜās un tas svārstās amplitūdā no 020 m v.j.l. Zemākais reljefs, tikai nedaudz pārsniedzot 0 m v.j.l., ir apkaimes teritorijās, kuras
robežojas ar Ėīšezeru un Juglas ezeru. Savdabīgi, ka augstuma ziĦā kontrastējošākais
reljefs ir apkaimes Z daĜā (uz Z no Siguldas virziena dzelzceĜa līnijas). Tur Ėīšezera
piekrastes teritorija salīdzinoši lielā platībā nepaceĜas augstāk par 2-3 m v.j.l., kamēr turpat
blakus ap Bābelīša ezeru augstākās kāpas paceĜas pat 20 m augstumā v.j.l (pārsvarā gan
15-16 m v.j.l.). ĥemot vērā to, ka Bābelīša ezers atrodas ~4 m augstumā v.j.l., šo augstāko
kāpu relatīvais augstums ir 15-16 m.
Virzienā uz Brīvības gatvi reljefs kĜūst līdzenāks un nostabilizējas 8-10 m augstumā v.j.l., ko
var uzskatīt arī par dominējošo zemes virsmas augstumu Juglas apkaimē kopumā.
Juglas apkaimes ZR daĜā esošajā ŠmerĜa mežā reljefs viĜĦots un zemes virsmas augstums
svārstās 6-16 m v.j.l. robežās, lai gan atsevišėu pauguru relatīvais augstums reti pārsniedz
3-4 m.
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Izteikts reljefa pazeminājums atrodas apkaimes centrālajā daĜā pie Juglas ezera (uz ZA no
MurjāĦu ielas), kur lielā platībās zemes virsas augstums ir 1-2 m v.j.l. robežās, taču arī
apkaimes centrālajā daĜā kopumā zemes virsa ir 7-8 m augstumā v.j.l.
ViĜĦotāks reljefs ir Juglas apkaimes D daĜā. Tur atsevišėi līdz 12 m v.j.l. augsti pauguri mijas
ar sīkām ieplakām 3-4 m augstumā v.j.l., bet zemes virsas pamataugstums ir 8-9 m v.j.l.
Zems un līdzens reljefs ir Juglas apkaimes DA daĜā, kur Piėurga ietek Juglas ezerā. Tur
zemes virsas augstums plašā teritorijā nepārsniedz 2 m v.j.l.
Juglas apkaime ietilpst 3 ăeomorfoloăiskajos mikrorajonos:
1. Apkaimes Ėīšezera un Juglas ezera piekrastes josla, kā arī teritorija ap Juglas upi
ietilpst Ėīšezera-Juglas ezeru virknes ieplakas ăeomorfoloăiskajā mikrorajonā ar
Litorīnas jūras lagūnu tipa nogulumiem, kā arī aluviālajiem un deltas nogulumiem no
Lielās un Mazās Juglas upēm. Ėīšezera-Juglas ezeru virknes ieplakas nogāzes ir
mainīgas – stāvi, 4-8 m augsti krasta posmi kāpu izplatības rajonos mijas ar zemiem,
vietām pārpurvotu pĜavu krastiem.
2. Apkaimes ZR daĜa (teritorija ap Bābelīša ezeru un ŠmerĜa mežs) ietilpst Juglas kāpu
ăeomorfoloăiskajā mikrorajonā. Juglas kāpu garums Z-D virzienā 3 km, platums 2,7
km. Kāpu A daĜa apbūvēta un kāpas nolīdzinātas. Šīs kāpas saposmo Z virzienā
vērstas pārpurvotas erozijas gultnes ar GaiĜezeru, Dambjapurva ezeru, Velnezeru un
Strazdupīti. ŠmerĜa mežā ir vāji orientētu, vairākkārtīgi pārpūstu kāpu pauguru un
nelielu kāpu masīvu reljefs. A pusē vaĜĦveida kāpas, kuru relatīvais augstums 5-10
m, bet absolūtais augstums 15-17 m v.j.l. Visaugstākās kāpas ir masīva Z daĜā ap
Bābelīša ezeru (līdz 20 m v.j.l.).
3. Apkaimes ZA, centrālā un D daĜa pārsvarā ietilpst DreiliĦu-Šėirotavas viĜĦotā
līdzenuma ăeomorfoloăiskajā mikrorajonā. Tas ir ăeomorfoloăiskais mikrorajons
Baltijas ledus ezera smilšainajā līdzenumā. Dominējošais zemes virsas augstums
7,5-9 m v.j.l., (tas aptuveni atbilst arī Juglas apkaimē dominējošajam reljefa
augstumam). Šajā ăeomorfoloăiskajā mikrorajonā plakanu smilšainu līdzenumu
posmi mijas ar nelielu purvu vai pārpurvotu līdzenumu joslām, sīkiem kāpu
pauguriem un vaĜĦveida kāpām, lēzenām pārpurvotām senām Daugavas deltas
atteku gultnēm, pēcleduslaikmeta virszemes tekošo ūdeĦu veidotām pārpurvotām
erozijas gultnēm.
Zem Kvartāra nogulumu segas, kas Juglas apkaimes Z daĜā ir 25-33 m, bet D daĜā 15-24 m
biezumā, ieguĜ pamatieži. Apkaimes Z daĜā augšējo pamatiežu slāni veido augšdevona
Gaujas svītas sarkanbrūnie, retāk zaĜganpelēkie kvarca smilšakmeĦi ar 0,5-1 m bieziem
aleirolītu un mālu starpslāĦiem. Apkaimes centrālajā daĜā šos iežus pārklāj Amatas svītas
gaišpelēkie oolītsmilšakmeĦi un baltie vai gaišpelēkie aleirolīti, bet paša apkaimes D daĜā
tiem uzklājas karbonātiskie devona ieži - PĜaviĦu svītas pelēkie dolomīti ar dolomītmerăeĜu
un mālu starpslāĦiem.
No inženierăeoloăisko apstākĜu viedokĜa Juglas apkaimē apstākĜi celtniecībai ir atšėirīgi
dažādās apkaimes daĜās. Apkaimes Z daĜā (starp Bābelīša ezeru un Lizuma, Pakalniešu un
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Mārkalnes ielām, kā arī pie Juglas upes), A daĜā (uz A no Juglas ielas līdz pat ŪdeĜu ielai) un
teritorijās ap apkaimes centrālajā daĜā izvietotajiem Dambjapurva un Velnezera ezeriem ir
celtniecībai nelabvēlīgi apstākĜi. GruntsūdeĦu dziĜums tur pārsvarā ir seklāks par 1,5 m.
Ăeoloăiskā griezumā šajās teritorijās raksturīgas vājas gruntis - irdenu dažāda rupjuma
smilšu slāĦojums ar 1-3 līdz 6-8 m biezām dūĦu kārtām vai 3-8 m biezām kūdras iegulām
(apbūvētajās teritorijās kūdras slānis nomainīts ar smiltīm). Zem šī virsējā grunšu slāĦa ieguĜ
irdena smalka smilts, bet no 11-19 m dziĜuma līdz pamatiežiem – blīva putekĜaina smilts.
Sarežăīti celtniecības apstākĜi raksturīgi Juglas apkaimes ZR daĜai (starp Ėīšezeru un
Pakalniešu ielu), kā arī atsevišėās vietās Juglas ezera DR piekrastē un ap Piėurgu. Tur
pārsvarā ir Ĝoti augsts gruntsūdeĦu līmenis (<1,5 m), savukārt ăeoloăiskā griezuma augšējā
daĜā sastopamas kūdras vai dūĦainas kūdras iegulas. Zem šī slāĦa ieguĜ irdenas ar vidēji
blīvām starpkārtām smalkas vai vidēji rupjas smiltis. To pamatnē no 10-17 m dziĜuma līdz
pamatiežiem ieguĜ blīva putekĜaina vai vidēji blīva ar blīvām starpkārtām smalka smilts.
Juglas apkaimes DR stūrī raksturīgi nosacīti labvēlīgi celtniecības apstākĜi, bet kopumā
lielākajā daĜā teritorijas ir labvēlīgi celtniecības apstākĜi. GruntsūdeĦu dziĜums ŠmerĜa
teritorijā un Juglas meža R daĜā pārsniedz 3 m, bet pārējā labvēlīgu celtniecības apstākĜu
teritorijā tas ieguĜ 1,5-3 m dziĜumā, kas ir pietiekoši būvniecības darbu veikšanai. Ăeoloăiskā
griezumā tur raksturīgas vidēji blīvas smilšainas gruntis, pārsvarā ar smalkas smilts
starpkārtām. Zem šī smilšu slāĦa mainīgā dziĜumā (ne seklāk kā 10 m) līdz pat pamatiežiem
ieguĜ blīva putekĜaina jeb vidēji blīva ar blīvām starpkārtām smalka smilts.
Juglas apkaimē esošajā Ėīšezera un Juglas ezera piekrastē (tai skaitā ap Piėurgu) raksturīgs
salīdzinoši augsts plūdu risks, kas platā joslā sasniedz 10%. Šo faktoru būtiski Ħemt vērā,
plānojot teritoriju attīstību šo ūdens objektu tuvumā.
Teritorijas inženiertehniskā sagatavošana kā obligāta prasība RTP-2006 ir noteikta tikai 15,0
ha no Juglas apkaimes platības. Tas attiecas uz apbūvei paredzēto teritoriju apkaimes ZR
daĜā (bijušie Rīgas TEC-1 pelnu lauki) un pie Brīvības gatves starp veco Juglas upes gultni
un MiltiĦpungu. Tomēr, Ħemot vērā ne pārāk labvēlīgos ăeotehniskos apstākĜus daĜā
apkaimes teritorijas (tai skaitā arī ārpus RTP-2006 noteiktajām inženiertehniskās
sagatavošanas teritorijām) un potenciālo ezeru piekrastes applūšanas draudus, šo teritoriju
attīstītājiem, realizējot dažādas būvniecības ieceres, ir vēlams rēėināties ar paaugstinātām
izmaksām, kas būs nepieciešamas būvlaukuma inženiertehniskajai sagatavošanai un pāĜu
pamatu veidošanai.

Plānojuma struktūra [Planning Structure]

SaskaĦā ar RTP-2006 Juglas apkaimē
ūdens teritorijas aizĦem 22,8% jeb 320,8
ha lielu teritoriju. Galvenie no Juglas
apkaimes virszemes ūdens objektiem ir
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Ėīšezers, Juglas upe, Juglas ezers, Bābelītis, Dambjapurva ezers, Velnezers, GaiĜupīte
(Strazdupīte), Piėurga un ŠmerĜupīte. Juglas apkaimes ZR daĜa pieguĜ Ėīšezeram. Ėīšezera
kopējā platība ir 1740 ha, un Juglas apkaimē atrodas tikai neliela tā DA daĜa. Ezera vidējais
dziĜums ir 3 m, bet lielākais – 4,2 m. Ėīšezera ūdeĦi atjaunojas 14 reižu gadā. Noteka uz
Daugavu Ėīšezeram ir pa Mīlgrāvi, kas atrodas D stūrī. Pa to vējuzplūdos ezerā ieplūst
iesāĜa ūdens masas (reizēm sāĜums pārsniedz 1‰). Ūdenslīmenis vējuzplūdos var
paaugstināties >2 m, bet vējatplūdos pazemināties >1 m attiecībā pret vidējo Baltijas jūras
līmeni. Ezera pamatu veido smilts, virs kuras centrālajā daĜā uzkrājusies ~1,5 m bieza dūĦu
kārta. Krastu izrobo vairāki sekli līči. Ėīšezera krastu veido zemu pĜavu josla, kas tālāk pāriet
kāpu smilts izveidotos paaugstinātos krastos. [3]
Juglas apkaimes ZA daĜā atrodas Juglas upes daĜa (Meldrupe), kas savieno Juglas ezeru ar
Ėīšezeru. Šīs ūdens notekas garums ir 3,4 km. AugšdaĜā Jugla (Meldrupe) veido divus
samērā krasus līkumus. Būvējot slūžas (tās aiztur vējuzplūdu izraisīto jūras iesāĜo ūdeĦu
ieplūšanu caur Ėīšezeru Juglas ezerā), agrāko kanāla izteku 1970.gadu sākumā Juglas tilta
vietā aizbēra, atstājot tikai caurteku. Slūžu savienojums par 0,5 km iztaisnojis noteku,
izslēdzot pirmo līgumu aiz Juglas ezera. Otrajā līkumā no Lielā Baltezera Juglā ietek Juglas
kanāla ūdeĦi. [3]
Juglas upes daĜu pie Brīvības gatves sauc par MiltiĦpungu, bet attiecīgo Juglas ezera daĜu –
par Padambi. Gar visu Juglas apkaimes DA malu stiepjas Juglas ezers. Juglas ezera kopējā
platība ir 570 ha, no kuras Juglas apkaimē ietilpst tā R daĜa. Juglas ezera garums ir 4,6 km,
lielākais platums – 2,1 km, krasta līnijas garums – 17,6 km, vidējais dziĜums 1,7 m, lielākais
dziĜums ezerā – 2,5 m, bet pie Juglas iztekas – 5 m, tilpums – 9,68 miljoni m3, baseins –
1710 km2. Juglas ezerā ietek Lielā un Mazā Jugla, pie ietekas veidojot kopīgu deltu. D daĜā
ietek arī Piėurga, bet pie Juglas iztekas - Strazdupīte. Vidējā ūdens pieplūde gadā – 512
miljoni m3, tādējādi Juglas ezera ūdeĦi atjaunojas 53 reizes gadā. Juglas ezera pamatu
veido balta smilts, kas vietām atsedzas krastos. Virs tās nogulsnējusies 1,5-2 m bieza dūĦu
kārta, bet pie Juglas Papīrfabrikas – celulozes masa. Juglas ezera DR, ZR krastā ir augstāki
smilšu uzkalni, kas vietām ezera malā atstāj šauru zālāju joslu, bet vietām veido stāvas
nogāzes. Juglas apkaimes robežās Juglas ezera D galā atrodas SudrabsaliĦa. [3]
Juglas apkaimes Z daĜā atrodas Bābelītis. Tas ir ezers ar kopējo platību 6,9 ha, vidējo
dziĜumu 2,8 m, bet lielāko dziĜumu – 5,5 m. Ezeram nav noteces un tas barojas no
nokrišĦiem un gruntsūdeĦiem. Ezera līmeĦa svārstības ir nelielas. Tās atkarīgas galvenokārt
no apkārtnes gruntsūdeĦiem. [3] Bābelītis jau pašreiz ir iecienīta rīdzinieku atpūtas vieta, un
arī perspektīvā tas attīstāms kā iedzīvotāju rekreācijas vieta pie ūdens.
Juglas apkaimes centrālajā daĜā atrodas 2 ezeri – Dambjapurva ezers un Velnezers. Abi šie
ezeri atrodas tuvu viens otram – tos šėir tikai nepilni 300 m. Dambjapurva ezeram cauri tek
GaiĜupīte. Ezera platība – 1,7 ha, baseins – 0,65 km2, vidējais dziĜums – 1,5 m, lielākais
dziĜums – 3 m. ŪdenslīmeĦa svārstības minimālas – 10-20 cm robežās. Ūdens apmaiĦu
Dambjapurva ezerā nodrošina ūdens pieplūde no GaiĜezera un gruntsūdeĦi, kuriem galvenā
nozīme ir vasarā. Ezera krasts līdzens, smilšains un piemērots rekreācijai. Velnezera platība
savukārt ir 3,5 ha. Tas atrodas ieplakā starp apbūves rezultātā nolīdzinātām kāpām. Ezers
dūĦains un tā lielākais dziĜums – 3 m. Velnezers ir beznotekezers, kurš barojas galvenokārt
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no gruntsūdeĦiem. [3] Arī Velnezers un tā tuvākā apkārtne ir izmantojama iedzīvotāju
rekreācijai.
No GaiĜezera uz Juglas apkaimi tek GaiĜupīte. Tā tālāk tek cauri Dambjapurva ezeram un
Juglas dzīvojamā masīva teritorijai, ietekot Juglas ezerā pie Brīvības gatves. GaiĜupītes
nosaukums lejtecē ir Strazdupīte. Tās garums 2,8 km, baseina platība 2,2 km2. Pēc
DreiliĦupītes aizvadīšanas uz ŠmerĜupīti GaiĜupīte ir stipri samazinājusies. Sakarā ar pilsētas
apbūvi atsevišėi tās posmi ievadīti cauruĜvados. GaiĜupītes gultne vairākkārt tīrīta un vietām
nostiprināta. [3]
Piėurga tek pa Juglas apkaimes DA daĜu līdz tā ietek Juglas ezerā (Brekšu kakta teritorijā).
Piėurga iztek no GetliĦa purva un tās kopējais garums ir 15 km, bet baseins – 35,7 km2.
Lejtecē tās nosaukums ir Brekšupīte. [3]
Juglas apkaimes ZR stūri nedaudz skar arī ŠmerĜupītes lejtece līdz tā ietek Ėīšezerā.
ŠmerĜupītes augštece veidojusies, satekot vairākiem mežu grāvjiem Biėernieku meža
masīvā, bet pēc Mežciema dzīvojamā masīva izbūves tā sevī uzĦem arī DreiliĦupītes
ūdeĦus. ŠmerĜupītes kopējais garums 12 km, bet baseina kopplatība – 27,2 km2. Tā novada
nokrišĦus un gruntsūdeĦus no daĜēji urbanizētās Biėernieku meža un ŠmerĜa teritorijas.[3]
Dabas un apstādījumu teritorijas Juglas apkaimē aizĦem Ĝoti lielu platību – 41,5% jeb 585,3
ha, bet neviena no tām nav īpaši aizsargājamā dabas teritorija. Lielākie šo dabas un
apstādījumu teritoriju nogabali atrodas apkaimes centrālajā daĜā (ŠmerĜa mežs) un D daĜā
(Juglas mežs). Plašas dabas un apstādījumu teritorijas atrodas arī citās Juglas apkaimes
vietās. Piemēram, starp Siguldas virziena dzelzceĜa līniju un Pakalniešu ielu, kur plešas
mežaudzes ap Bābelīti, kā arī atrodas Jaunie ebreju kapi. Plaša dabas un apstādījumu
teritorija noteikta arī uz Z no plānotā ZiemeĜu koridora (tas šėērsos Juglas apkaimi tās Z
daĜā) blakus Makšėernieku ciematam, kur ir paaugstināts teritorijas applūšanas risks. Dabas
un apstādījumu teritorijas kā zaĜumu koridori noteiktas ap visiem lielākajiem Juglas apkaimes
virszemes ūdens objektiem, tai skaitā arī upītēm. ĥemot vērā augsto teritorijas applūšanas
risku, kā neapbūvējama dabas un apstādījumu teritorija noteikta arī liela daĜa teritoriju starp
MurjāĦu, Juglas ielām un Juglas ezeru, kā arī Brekšu kakta un Piėurgas tuvumā apkaimes
DA daĜā.
Juglas apkaimes izvērsto dabas un apstādījumu teritoriju struktūru nedaudz papildina arī
apbūves ar apstādījumiem teritorijas, kas aizĦem 2,0% jeb 28,9 ha. 17,6 ha no tām aizĦem
dzīvojamās apbūves ar apstādījumiem teritorijas, kas izvietotas nelielos nogabalos vairākās
apkaimes vietās, bet visvairāk apkaimes DA daĜā pie Mazās Juglas ielas starp Juglas mežu
un Juglas ezeru.
Savukārt 11,3 ha aizĦem jauktas apbūves ar apstādījumiem teritorijas. To lielākais nogabals
atrodas uz robežas ar Čiekurkalna apkaimi Juglas apkaimes ZR daĜā starp Ėīšezeru un
plānoto ZiemeĜu koridora trasi.
No apbūves teritorijām vislielāko platību Juglas apkaimē aizĦem dzīvojamās apbūves
teritorijas – 9,0% jeb 126,4 ha. Tās izvietotas vidēji lielos nogabalos vairākās apkaimes
vietās, izĦemot tās D daĜā. Lielākā šāda veida teritoriju koncentrācija ir ap Juglas ielu un
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kvartālā starp Malienas un MurjāĦu ielām apkaimes centrālajā daĜā, kā arī apkaimes Z daĜā
ap Brīvības gatvi.
Jaunas dzīvojamās apbūves teritorijas RTP-2006 noteiktas apkaimes Z daĜā blakus
Makšėernieku ciematam starp Bābelīti un plānoto ZiemeĜu koridora trasi.
7,2% jeb 101,9 ha no Juglas apkaimes kopējās platības aizĦem jauktas apbūves teritorijas.
Tās galvenokārt izvietotas apkaimes Z daĜā ap Brīvības gatvi (piemēram, posms starp
MurjāĦu un Silciema ielu, krustojums ar Juglas ielu) un pie dzelzceĜa, apzīmējot arī apkaimē
esošos ražošanas objektus. Juglas apkaimes centrālajā daĜā lielākā jauktas apbūves
teritorija ir bijusī zvēraudzētava starp Juglas un Mazās Juglas ielām.
Salīdzinoši lielu platību Juglas apkaimē aizĦem arī savrupmāju apbūves teritorijas – 5,6% jeb
78,9 ha. Tās izvietotas vairākās apkaimes vietās – pie Pakalniešu ielas (Makšėernieku
ciemats) apkaimes Z daĜā, kvartālos starp Tramplīna, Slēpotāju, Krosa un MurjāĦu ielām
apkaimes centrālajā daĜā, kvartālos uz rietumiem no Veldres ielas un pie Mazās Juglas ielas
(ap Juglas zvēraudzētavas ciematu un apkaimes ZA daĜā). Jaunas savrupmāju apbūves
teritorijas RTP-2006 noteiktas atsevišėās vietās kvartālos starp Juglas ielu, MurjāĦu ielu un
Ėīšezeru, kā arī Makšėernieku ciemata ZR daĜā.
Publiskās apbūves teritorijas Juglas apkaimē aizĦem 2,5% jeb 35,9 ha no apkaimes kopējās
platības. Tās izvietotas apkaimes Z un centrālajā daĜā pamīšus ar dzīvojamās un savrupmāju
apbūves teritorijām blakus vai netālu no Juglas ielas.
Tehniskās apbūves teritorijas Juglas apkaimē aizĦem 2,0% jeb 28,2 ha lielu platību. Šo
skaitli veido gan caur apkaimes Z daĜu ejošā Siguldas virziena dzelzceĜa līnija, gan atsevišėi
inženiertehniskās apgādes objekti, gan garāžu teritorijas apkaimes ZA un centrālajā daĜā (pie
MurjāĦu ielas).
CeĜu un ielu trases Juglas apkaimē aizĦem 7,3% jeb 103,6 ha lielu teritoriju. Šo rādītāju
visvairāk ietekmē plašais Brīvības gatves sarkano līniju koridors (tai skaitā plānotais
divlīmeĦu krustojums ar Juglas krastmalu), plānotā ZiemeĜu koridora trase apkaimes Z daĜā
un cauri visai apkaimes teritorijai D-Z virzienā ejošais Juglas ielas sarkano līniju koridors.
Minēto Juglas apkaimes satiksmes infrastruktūras galveno karkasu papildina pietiekoši
izvērsts pilsētas nozīmes un vietējas nozīmes ielu tīkls, kas īpaši attīstīts apkaimes
centrālajā daĜā. Reālā ielu un laukumu aizĦemtā platība apkaimē noteikti ir lielāka, jo šajā
radītājā netiek pieskaitītas daudzās Juglas apkaimē esošo daudzstāvu daudzdzīvokĜu ēku
iekšpagalmu ielas un automašīnu stāvlaukumi.
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Transporta infrastruktūra
Juglas apkaime pēc tās teritorijas platības ir otra lielākā Rīgā, jo tajā plašas teritorijas aizĦem
meži un ūdeĦi. Tajā pat laikā dažādas šīs apkaimes daĜas ir atšėirīgi vērtējamas no
transporta saikĦu viedokĜa. Apkaimē atrodas 3 pilsētas maăistrāles - Brīvības gatve, Juglas
un Biėernieku ielas, kas nodrošina galvenās saiknes ar citām teritorijām. Papildus būtiska
nozīme ir apkaimes pilsētas nozīmes ielām - MurjāĦu / Silciema, ŠmerĜa / Malienas, Lizuma /
Pakalniešu un Mārkalnes / Salamandras / Baltezera ielu trasēm, pa kurām notiek aktīvas
transporta plūsmas apkaimes iekšienē.
Perspektīvā Juglas apkaimes sasniedzamība uzlabosies, rekonstruējot Brīvības gatves
krustojumu ar Juglas krastmalu, kā arī izbūvējot plānotā Brīvības ielas dubliera savienojumu
ar Mārkalnes ielu. Tādā gadījumā tiks sekmēta šīs apkaimes vienotība arī no transporta
viedokĜa, jo kā pilsētas maăistrāle tiks attīstīta MurjāĦu un Mārkalnes ielas trase, efektīvi
savienojot Juglas apkaimes Z un D daĜas. Apkaimes Z daĜā transporta saiknes ar Rīgas
centru vai Siguldas virziena teritorijām uzlabo Juglas dzelzceĜa stacijas atrašanās apkaimes
ietvaros.
Vērtējot Juglas apkaimes sasniedzamību ar sabiedrisko transportu, jāsecina, ka tā ir Ĝoti laba
gan no transporta veidu dažādības, gan maršrutu skaita, gan reisu skaita viedokĜa, lai gan no
sasniedzamības viedokĜa starp dažādām apkaimes daĜām pastāv salīdzinoši būtiskas
atšėirības. Uz vai caur Juglas apkaimi kursē 22 pilsētas sabiedriskā transporta maršruti. No
tiem 3 tramvaju, 9 autobusu, 9 maršruta taksometru maršruti, kā arī Siguldas virziena
vilciena maršruts. Kopumā ikdienā tādējādi uz Juglu vienā virzienā kursē 1212 sabiedriskā
transporta reisi. Lielāko daĜu no reisu kopskaita izpilda maršruta taksometri (541), bet
autobusi izpilda 421, tramvaji – 239, vilcieni – 11 reisus.
Jāatzīmē, ka 4 autobusu un 4 maršruta taksometru maršruti savieno Juglas apkaimi ar citām
Daugavas labā krasta apkaimēm (gan Rīgas ZA, gan DA daĜā), neskarot pilsētas centru, bet
vairāki maršruti sniedz iespēju tieši nokĜūt arī Daugavas kreisā krasta apkaimēs (piemēram,
uz Imantu vai Ziepniekkalnu).
Intensīvākā sabiedriskā transporta kustība Juglas apkaimē tās Z daĜā pa Brīvības gatves
transporta koridoru. Tur kursē visi tramvaju un daĜa autobusu un maršruta taksometru
maršruti, bet netālu (~300 m attālumā) atrodas arī Juglas dzelzceĜa pietura. Tādējādi
salīdzinājumā ar citām apkaimes vietām šī apkaimes daĜa ir visērtāk sasniedzama, un to
bieži izmanto arī kā tranzīta punktu, lai pārsēstos uz citiem sabiedriskā transporta
maršrutiem. Intensīva sabiedriskā transporta kustība norisinās arī pa Silciema un MurjāĦu
ielas trasi apkaimes centrālajā daĜā (MurjāĦu un Juglas ielas krustojumā ir liels autobusu
maršrutu galapunkts).
Mazāk intensīva sabiedriskā transporta kustība norisinās apkaimes DR daĜā pa Juglas ielu
un centrālās daĜa rietumos pa Malienas un ŠmerĜa ielām. Savukārt Juglas apkaimes pašā Z
galā (Makšėernieku ciemats) un DA daĜā (ap Mazās Juglas ielas D daĜu) sabiedriskā
transporta nodrošinājuma praktiski nav.
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Kopumā Juglas apkaimes robežās izvietotas 29 sabiedriskā transporta pieturas (vienā
virzienā), un tādējādi vidēji uz katriem 25 ha apkaimē atrodas 0,51 pietura. Skaitliski tas ir
zems rādītājs, taču šajā gadījumā jāĦem vērā, ka vairāk nekā 60% no Juglas apkaimes
teritorijas aizĦem ūdens vai dabas un apstādījumu teritorijas, kas neăenerē pieprasījumu pēc
sabiedriskā transporta. Tādējādi reāli nepieciešamo pieturu skaits un izvietojums atbilst RTP2006 rekomendācijām, kad attālumam līdz tuvākajai sabiedriskā transporta pieturai
nevajadzētu pārsniegt 500 m.
Vislabākā situācija šajā ziĦā ir Juglas apkaimes Z un centrālajā daĜā, kur attālums līdz
tuvākajai sabiedriskā transporta pieturai pārsvarā nepārsniedz 250-300 m, un sabiedriskā
transporta kustība tur ir Ĝoti intensīva (izĦemot Juglas ielas posmā no Brīvības gatves līdz
MurjāĦu ielai). Sliktāka situācija ir apkaimes DA daĜā ap Juglas zvēraudzētavas ciematu, kur
attālums līdz tuvākajai sabiedriskā transporta pieturai var sasniegt 500 m, bet no Mazās
Juglas ielas D gala – pat 1,4 km. ěoti slikta situācija ir arī attiecībā uz Makšėernieku ciematu
Juglas apkaimes ZA daĜā (kopumā uz teritorijām, kas atrodas uz Z no Siguldas virziena
dzelzceĜa līnijas). Tur attālums līdz tuvākajai sabiedriskā transporta pieturai, kas turklāt ir
vilciena pietura, sasniedz 1 km, bet līdz biežāk kursējošiem sabiedriskā transporta
maršrutiem pa Brīvības gatvi – vairāk nekā 1,3 km. Šis rādītājs ir sliktāks nekā sabiedriskā
transporta sasniedzamība no ŠmerĜa vai Juglas meža vidus – tur šis attālums pārsvarā nav
lielāks par 800 m.
ĥemot vērā to, ka vairākās šajās pašreiz problemātiski sasniedzamajās teritorijās RTP-2006
pieĜauj dažāda veida dzīvojamās apbūves attīstību, perspektīvā līdz ar konkrētas apbūves
veidošanu pašvaldībai ir jāveic pasākumi šo Juglas apkaimes daĜu nodrošināšanai ar
sabiedrisko transportu. Tādējādi ne tikai uzlabosies šo apkaimju sasniedzamība, bet arī tiks
samazināta iedzīvotāju nepieciešamība pēc ikreizējas pārvietošanās ar privāto
autotransportu un attiecīgi potenciālā tā slodze uz Rīgas transporta sistēmu kopumā.
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Iedzīvotāji un Sociālā vide [Inhabitants and social issues]

Summary in English

Number of inhabitants in Jugla is very stable with slight increase in last few years (see
pictures Nr.3 and 4). In comparison number of inhabitants in Riga city is decreasing
quite rapidly. The main issue of such situation the age structure in the neighborhood.
In Jugla there is significantly bigger amount of retired persons living what is the result
of the household structure and time of development of neighborhood. The main
construction of the Jugla happened at the 60th and 70th. This means that lot of
inhabitants which these houses lived from beginning now are retired.
Parallel there is overlooked the situation of unemployment and employment.
Analyzing the data of the employment there is very clear view that Jugla is living area
and both planning and business structure are not convenient to do business.
It’s quite clear that Jugla is very well covered with the social infrastructure and the
planning of it is very convenient for inhabitants but there is needed significant
investments nu humanize the planning and households for guarantee much higher life
standards and accessibility both for guests and inhabitants of Jugla.
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Iedzīvotāju skaits [Number of Inhabitants]

Jugla

Attēls Nr.1 Iedzīvotāju skaits apkaimēs

Juglas apkaimē 2009.gada beigās dzīvoja 27 055 iedzīvotāju, kas sastādīja 3,8% no kopējā
Rīgas pilsētas iedzīvotāju skaita (713 014). Pēc iedzīvotāju skaita lielākās apkaimes
norādītas tabulā Nr.2.
Tabula Nr.2 Lielākās apkaimes pēc iedzīvotāju skaita
Nr.
Apkaimju teritoriālais iedalījums

Iedzīvotāju
skaits

% no kopējā skaita

1

Purvciems

61874

8,7

2

Ėengarags

54942

7,7

3

Imanta

49827

7,0

4

PĜavnieki

47669

6,7

5

Centrs

38656

5,4

6

Ziepniekkalns+Ozolciems

36581

5,1

7

Maskavas forštate

31899

4,5

8

Teika

31586

4,4
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9

Āgenskalns

29613

4,2

10

Jugla

27055

3,8

Analizējot iedzīvotāju skaitu Juglā un Rīgas pilsētā kopumā var secināt, ka apkaimē situācija
ar iedzīvotāju skaita kopumā ir daudz pozitīvāka, jo pēdējo gadu griezumā nav novērotas
lielas iedzīvotāju skaita svārstības.
Attēlā Nr.3 un 4 ir redzamas, ka, ja Rīgas pilsētā iedzīvotāju skaits kopš 2005.gada ir sarucis
no 732 tūkstošiem iedzīvotāju līdz 713 tūkstošiem uz 2009.gada beigām. Iedzīvotājus skaita
samazinājums par vairāk par 20 tūkstošiem.
Savukārt Juglas apkaimē iedzīvotājus kaita izmaiĦas ir bijušas nebūtiskas un pēdējos pāris
gados ir novērojams pat neliels iedzīvotāju skaita pieaugums, kas ir saistāms dažu jauno
projektu attīstību apkaimē.
Attēls Nr.3 Iedzīvotāju skaits Juglas apkaimē

Attēls Nr.4 Iedzīvotāju skaits Rīgā

Šāda tendence nav īpaši pozitīva Rīgas pilsētai, jo samazinoties tās iedzīvotāju skaitam reāli
samazinās arī pilsētas konkurētspēja. Šī iemesla dēĜ pilsētas līmenī ir jāpieĦem nopietni
lēmumi, lai noturētu iedzīvotājus Rīgā. Apkaimes griezumā situācija ir pozitīvākā, bet tas,
galvenokārt, saistīts ar Ĝoti stabilo apkaimes apdzīvojuma un vecuma struktūru, kas nav īpaši
elastīga uz nozīmīgām pārmaiĦām.
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ĥemot vērā augstāk norādīto var secināt, ka kopumā desmit lielākajās apkaimēs dzīvo
57,5% no visiem Rīgas iedzīvotājiem.

Iedzīvotāju vecuma struktūra [Age Structure of Inhabitants]
Iedzīvotāju sadalījums pa vecumiem, atsaucoties uz Latvijas Centrālās statistikas pārvaldes
metodoloăiju tiek veikta šādās kategorijās:
Līdz 4 gadi; 5 – 9 gadi; 10 – 14 gadi; 15 – 19 gadi; 20 – 24 gadi; 25 – 29 gadi; 30 – 34 gadi;
35 – 39 gadi; 40 – 44 gadi; 45 – 49 gadi; 50 – 54 gadi; 55 – 59 gadi; 60 – 64 gadi; 65 – 69
gadi; 70 – 74 gadi; 75 – 79 gadi; 80 -84 gadi; 85 - 89 gadi; 90 – 94 gadi; 95 - … gadi.
Detalizēti dati par iedzīvotāju skaitu pa vecuma grupām un dzimumu apkaimēs pieejami
pielikumā Nr.1.
Lai veiktu konkrētu analīzi attiecībā uz iedzīvotāju skaitu pa vecuma grupā tikai veikta
vairāku vecumu grupu konsolidācija, tos sadalot trīs galvenajās grupās:
 Līdz 19 gadi;
 20 – 64 gadi;
 65 - … gadi.
Ievērojot šādu vecuma struktūru iedalījumu Juglas apkaimē attiecībā pret kopējiem Rīgas
rādītājiem 2009.gadā ir (skatīt tabulu Nr.5):
Tabula Nr.5
Nr.

Vecuma grupa

1

Līdz 19 gadiem (jaunieši)

2

20 – 64 gadiem (darbspējas vecums)

3

65 un vecāki (pēc darbspējas vecums)
Kopā

Jugla

Jugla

Rīga

Rīga

Sk.

%

Sk.

%

4694

17

130210

18

13250

49

368543

52

9111

34

214260

30

27055

100

713014

100

Kā redzams tabulā, tad attiecībā pret kopējiem rādītājiem Rīga pilsētā, Juglas apkaimē ir
novērojami salīdzinoši lieli novecošanas draudi.
Tas lielā mērā ir izskaidrojams ar Juglas veidošanās vēsturi, kur dzīvojamais fonds (skatīt
tabulu Nr.6) apkaimē, galvenokārt, būvēts laika posmā no 1961. – 1970.gadiem, bet, tai pašā
laikā salīdzinoši liela dzīvojamā fonda attīstība ir notikusi arī 50ajos un 70ajos gados, kas
tieši saskan ar Rīgas straujāko attīstības posmu.
Ja pieĦemam, ka pirms 40-50 gadiem, kad tika uzbūvēta lielākā daĜa no Juglas apkaimes
dzīvojamā fonda notika arī galvenais pēckara ekonomisko imigrantu pieplūdums, tad tas
loăiski arī izskaidro to, kamdēĜ ir novērojamas Juglas apkaimes novecošanas pazīmes.
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Pie šādas vecuma struktūras, kā arī pie sociālās vides, kas izveidojusies Juglas apkaimē,
pastāv liels risks apkaimes novecošanai, jo Ĝoti liela daĜa iedzīvotāju ir jau pensijas vecumā,
kas savukārt pastiprināti var radīt sociālo slogu uz izpilddirekcijas pleciem.
Šādā gadījumā arī veidojot Juglas attīstības stratēăiju ir jāĦem vērā šie aspekti, jo veidojot
infrastruktūras attīstības vīzijas ir jāĦem vērā arī attiecīgo sociālo grupu tiešās un netiešās
vajadzības. Piemēram, jāievēro šādi priekšnoteikumu un aspekti:
 Vides pieejamības jautājumi (invalīdu rampas, ietvju plānojums, u.c.);
 Sociālā nodrošinājuma jautājumi (jāveido maksimāli tuvu iedzīvotājam);
 Rekreācijas jautājumi (jānodrošina attiecīgai vecuma grupai atbilstoši risinājumi).
Darbojoties pie turpmākās Juglas stratēăijas izstrādes ir noteikti jāĦem vērā šie aspekti, kā
arī jāievēro tas, ka zinot vecuma struktūras situāciju apkaimē ir arī jāveido attiecīga
plānojuma struktūra, kas mazāk ir balstīta uz dinamiskas attīstības principiem (rosinot jaunu
uzĦēmumu veidošanos, tam paredzot jaunas teritorijas un izvairoties no pārmērīgas aktīvās
rekreācijas attīstības šajā apkaimē, galvenokārt koncentrējoties uz vecāku cilvēku atpūtas
iespējām).
Tabula Nr.6
RP SIA “Juglas nami ” apsaimniekoto daudzdzīvokĜu ēku

Pēc 2000

1991-2000

1981-1990

1971-1980

1961-1970

1951-1960

1941-1950

1931-1940

1921-1930

1911-1920

1901-1910

Līdz 1900

ekspluatācijā nodošanas gadi

Ēku
3

3

1

1

2

1

17

94

15

3

0

1

141

2,1

2,1

0,7

0,7

1,4

0,7

12,1

66,7

10,6

2,1

0

0,7

100

skaits
Ēku
skaits,
%

Papildus jānorāda, ka jaunu dzīvojamo ēku būvniecības aktivitāte Juglas teritorijā pēdējos
gados ir bijusi Ĝoti neliela un šajā laikā ir realizēti tikai 4 ievērojami jauno ēku projekti, kas,
Ħemot vērā pašreizējo ekonomisko krīzi ir reāli aizpildīti tikai par nedaudz vairāk kā 40%, kas
savukārt nozīmē, ka to ietekme uz apkaimes vecuma struktūru ir Ĝoti neliela. Tabulā Nr. 7 ir
uzskaitīti nozīmīgākie nekustamā īpašuma (dzīvojamo ēku) projekti, kas realizēti Juglas
apkaimē pēdējo 5 gadu laikā.
Tabula Nr.7
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Nr.

Projekta nosaukums

Adrese

1

Equilibrium

Brīvības gatvē

2

Brīvības iela 386

Brīvības iela 386

3

Silciema iela 15

Silciema iela 15

4

Vidzemes Nams

Ciemupes iela 1

Attēls Nr.8 Silciema iela 15

Bezdarba līmenis

[Level on Unemployment]

Pamatojoties uz kopējo ekonomisko situāciju valstī, visā Rīgā ievērojami ir palielinājies
bezdarba līmenis, kas nozīmīgi palielina speciālo spriedzi visā pilsētā. Jāatzīmē, ka pa
apkaimēm statistika par bezdarbu netiek apkopota, tamdēĜ bezdarba līmenis tieši Juglā nav
detalizēti pētīts. Var pieĦemt, ka Ħemot vērā augsto pēc darbspējas vecuma intensitāti
apkaimē, bezdarba līmenis varētu būt nedaudz zemāks kā Rīgā kopumā. Attēlā Nr. 8 attēlota
informācija par Rīgas bezdarba līmeni.
Nacionālais sastāvs

[National composition]

Izvērtējot Juglas apkaimes nacionālo sastāvu ir jārēėinās, ka Rīgā šāda statistika netiek
apkopota, tamdēĜ situācijas analīze ir veikta modelējot situāciju, kas pieejama uz šo brīdi
kopējā Rīgas nacionālā sastāva statistikas un 2000.gada tautas skaitīšanas rezultātā iegūtos
datus.
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Atsaucoties uz 2000.gada tautas datiem Juglas apkaimē procentuāli vislielākais skaits bija
krievvalodīgo iedzīvotāju (51%), latvieši (45%), bet pārējie tikai (4%). Skatīt attēlu Nr.9.
Attēls Nr.8

Attēls Nr.9

ĥemot vērā proporcijas 2000.gadā Rīgā kopumā un apkaimē un to salīdzinot ar kopējām
proporcijā Rīgas pilsētā, var secināt, ka nav pamata pieĦēmumam, ka pēdējo 10 gadu laikā
nacionālais sastāvs Juglas pašvaldībā būtu ievērojami izmainījies.
Izvērtējot Juglas sociālo sfēru, Ĝoti nopietna uzmanība ir jāpievērš arī nodarbinātības
jautājumiem, kas norāda uz apkaimes ekonomisko aktivitāti un spēju pastāvēt ekonomiski
neatkarīgi no pilsētas.
Juglas nozīmību Rīgas pašvaldībā Ĝoti labi parāda attēls Nr.10, kurā var redzēt katrā
apkaimē strādājošo cilvēku skaitu.
Kā var redzēt apkaimē, tad Juglas apkaimē pašreiz ir nodarbināti tikai 1,5% no visiem Rīgas
pilsētā strādājošajiem cilvēkiem un salīdzinājumā ar to, ka Juglā dzīvo 3,8% no Rīgas
iedzīvotājiem un Jugla teritoriāli ir viena no Rīgas lielākajām apkaimēm var secināt, ka Jugla
laika gaitā ir veidojusies kā dzīvojamais („guĜamrajons”) rajons ar tam piekritīgo sabiedrisko
un sociālo apgādi. Ekonomiskā aktivitāte ir Ĝoti zema.
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Attēls Nr.10 Nodarbināto skaits apkaimēs

Kā redzams attēlā Nr.5, tad, galvenokārt, Rīgas iedzīvotāji ir nodarbināti apkaimēs, kas ir
tuvāk centram, kā arī apkaimēs, kurās vēsturiski ir izveidojušies industriālie centri.
Juglas apkaimes griezumā var redzēt, ka Juglā ražošanas, vai uzĦēmējdarbībai piemērotas
teritorijas aizĦem pavisam nelielas teritorijas no kā var secināt, ka galvenokārt iedzīvotāji
Juglas apkaimē ir nodarbināti gan publiskajā, gan privātajā apkalpes sfērā. Attēlā Nr.11 ir
attēlotas teritorijas, kas ir pēc Rīgas pilsētas teritorijas plānojuma ir piemērotas ražošanai vai
uzĦēmējdarbības realizēšanai, bet attēlā Nr.12 teritorijas, kuras ir paredzētas sabiedrisko
pakalpojumu nodrošināšanai.
Kā redzams attēlos nr.11 un 12 tad ražošanai un uzĦēmējdarbībai piemēroto teritoriju
(lielāko) atrašanās vietas ir izvietojušās pa perimetru galvenajiem apdzīvotajiem rajoniem,
bet teritorijas, kuras paredzētas sabiedrisko funkciju nodrošināšanai dzīvojamos kvartālos vai
tiešā to tuvumā.
Jānorāda, ka sabiedrisko objektu izvietojums Juglas apkaimē ir Ĝoti tipisks citiem Rīgas
padomju laiku „guĜamrajoniem”.
Attēls Nr.10 Uzņēmējdarbībai atbilstošas teritorijas pēc zemes izmantošanas plāna
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Attēls Nr.11 teritorijas, kuras ir paredzētas sabiedrisko pakalpojumu nodrošināšanai

SVID Iedzīvotāji un sociālā sfēra
SVID
Stiprās puses
 Iedzīvotāju skaits apkaimē pēdējos gados
ir ļoti stabils (pat nedaudz palielinās);
 Relatīva pilnīgs sociālo pakalpojumu
klāsts;
 Sociālie pakalpojumi ērti izvietoti Juglas
apkaimes teritorijā;

Vājās puses
 Iedzīvotāju novecošanās;
 Nepiemērota infrastruktūra
iedzīvotājiem ar īpašām vajadzībām un
pensionāriem
 Salīdzinoši zemi vidējie ienākumi;
 Apkaimē pieejamas ļoti maz darba
vietas;




Iespējas
 Izveidot konkrētām sociālām grupām
atbilstošu infrastruktūru;

Draudi
 Pazeminoties iedzīvotāju ienākumu
līmenim radīsies nopietnas problēmas
apkaimei attīstīties;

 Realizējot vairākus jaunos projektus
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iespējams uzlabot vecuma struktūru
apkaimē;

 Publiskajam sektoram būs ievērojami
jāsubsidē privātie projekti apkaimē;

 Pieejama visa infrastruktūra, lai veicinātu
nodarbinātību apkaimē;

 Nav iespējams ievērojami paplašināt
uzņēmējdarbību pamatojoties uz
vietējiem cilvēkresursiem;




SWOT
Strengths
 For several last Years there is very stable
number of the inhabitants in the
neighborhood (little increase);

Weaknesses
 Aging of the inhabitants;
 Ineligible infrastructure for the disabled
and retired persons

 Comprehensive choice of the social
services;

 Relatively low level of incomes

 Social services in neighborhood are
comfortably planes and easy to reach;

 Small amount of the work places
available in neighborhood




Opportunities

 To create appropriate infrastructure for
the specific social groups;
 Possibilities to improve age structure by
developing several new housing projects;
 There are available all infrastructure to
generate entrepreneurship and
employment;

Threats
 Threats for development of the
neighborhood because of the
lowering incomes of the
inhabitants
 There will be significant need for Public
sector to subsidize private investment
projects (low purchasing capacity)
 Because of the lack of local human
resources there will be problems to
expand the entrepreneurship
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Sociālā infrastruktūras objekti [Objects of Social Infrastructure]
Pirmsskolas izglītības iestādes
Nr.

Nosaukums

Adrese

Piezīme/Apraksts

1.

Rīgas 112.pirmsskolas
izglītības iestāde

Brīvības gatve
363

Juridiskais statuss: pašvaldības,
mācību valoda: krievu

2.

Rīgas 152.pirmsskolas
izglītības iestāde

Juglas iela 1/28

Juridiskais statuss: pašvaldības,
mācību valoda: krievu

3.

Rīgas 158.speciālā
pirmsskolas izglītības
iestāde

Juglas iela 5/3

Mācību valoda: latviešu/krievu,
juridiskais statuss: pašvaldības,
attīstības traucējumi - bērniem
ar redzes traucējumiem (Tiflo)

4.

Rīgas 160.pirmsskolas
izglītības iestāde

Vangažu iela
40/42

Juridiskais statuss: pašvaldības,
mācību valoda: latviešu

5.

Rīgas 180.pirmsskolas
izglītības iestāde

Tebras iela 6a

Mācību valoda: krievu,
juridiskais statuss: pašvaldības,
attīstības traucējumi - bērniem
ar valodas traucējumiem
(logopēdiskā)

6.

Pirmsskolas izglītības
iestāde "Aivija"

Salamandras iela
4

Juridiskais statuss: juridiskas vai
fiziskas personas, dibinātājs:
SIA "Aivija Amāris ", mācību
valoda: latviešu/ krievu

7.

Pirmsskolas izglītības
iestāde SIA "Prānieku
darbnīca"

Ciemupes iela 242

Juridiskais statuss: juridiskas vai
fiziskas personas, dibinātājs:
SIA ‘’Prātnieku darbnīca’’,
mācību valoda: latviešu

8.

Rīgas 153.speciālā
pirmsskolas izglītības
iestāde

Mārkalnes iela 4

Mācību valoda: krievu,
juridiskais statuss: pašvaldības,
attīstības traucējumi - bērniem
ar psihiskās attīstības aizturi
(PAA)

9.

Pirmsskolas izglītības
iestāde ‘’Rūėu nams’’

MurjāĦu iela 59a

Juridiskais statuss: juridiskas vai
fiziskas personas, dibinātājs:
SIA ‘’Simva’’, mācību valoda:
latviešu

Page 42 of 61
Part-financed by the European Union (European
Regional Development Fund and European
Neighbourhood and Partnership Instrument).

Vispārējās izglītības iestādes
Nr.

Nosaukums

Adrese

Piezīme/Apraksts

1.

Rīgas Juglas
vidusskola

Kvēles iela 64

Juridiskais statuss: pašvaldības,
mācību valoda: latviešu

2.

Š.Dubnova v.n. Rīgas
Ebreju vidusskola

Silciema iela 3

Juridiskais statuss: pašvaldības,
mācību valoda: ivrits/ krievu

3.

Rīgas 16.vidusskola

Pāles iela 9

Juridiskais statuss: pašvaldības,
mācību valoda: krievu

4.

Rīgas sanatorijas
internātpamatskola

Brīvības gatve
384a

Juridiskais statuss: pašvaldības,
mācību valoda: latviešu,
speciālā programma
izglītojamiem ar
psihoneiroloăiskām
saslimšanām

5.

Strazdumuižas

Juglas iela 14a

Juridiskais statuss: pašvaldības,

internātvidusskola

6.

Rīgas 4.speciālā

speciālā izglītības programma
izglītojamiem ar redzes
traucējumiem
Tirzas iela 2

Juridiskais statuss: pašvaldības,
mācību valoda: latviešu/ krievu,
speciāla izglītības programma
izglītotajiem ar garīgās attīstības
traucējumiem

internātpamatskola

7.

Rīgas Juglas
sākumskola

Juglas iela 27a

Juridiskais statuss: pašvaldības,
mācību valoda: latviešu

8.

Rīgas 63.vidusskola

Baltezera iela 6

Juridiskais statuss: pašvaldības,
mācību valoda: latviešu/ krievu

Augstākās izglītības iestādes
Nr.

Nosaukums

Adrese

1.

Latvijas Sporta
pedagoăijas akadēmija

Brīvības gatve
333

Piezīme/Apraksts

Citas izglītības un mācību iestādes
Nr.

Nosaukums

Adrese

Piezīme/Apraksts

1.

Rīgas bērnu –
jaunatnes sporta skola

Juglas iela 16

Juridiskais statuss: pašvaldības,
darbība: basketbols,
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''Jugla''

paukošana, mākslas vingrošana

2.

Rīgas
34.arodvidusskola

ŪdeĜu iela 22

Juridiskais statuss: valsts,
dibinātājs: LR Izglītības un
zinātnes ministrija, latviešu

3.

Rīgas būvamatniecības
vidusskola

MurjāĦu iela 59a

Profesionālās izglītības iestādes
nodaĜa ‘’Būvapdare’’

4.

Rīgas 5.mūzikas skola

MurjāĦu iela 44

Juridiskais statuss: juridiskais
statuss: pašvaldības

Ārstniecības iestādes
Nr.

Nosaukums

Adrese

Piezīme/Apraksts

1.

VSIA "Bērnu klīniskā
universitātes
‘’GaiĜezers’’’’ (arī
Konsultatīvā
poliklīnika)

Juglas iela 20

Reăionālā daudzprofila
slimnīca, juridiskais statuss:
valsts sabiedrība ar ierobežotu
atbildību

2.

SIA ‘’Centrālā
laboratorija’’, filiāle

Juglas iela 2

3.

Medicīniskās ăenētikas
klīnika

Juglas iela 20

4.

SIA ''Juglas medicīnas
centrs''

Juglas iela 2

5.

SIA ''Rīgas
12.poliklīnika''

Juglas iela 2

6.

L.Bērsones ăimenes
ārstu prakse

Brīvības gatve
430

7.

M.Brenneres ăimenes
ārstu prakse

Juglas iela 2

8.

I.Ceras privātprakse
psihiatrijā

Ainažu iela 6

9.

Ā.Čukura ăimenes
ārsta prakse

Ainažu iela 6

10.

M.Deičmanes ăimenes
ārsta prakse

Ainažu iela 6

11.

‘’Ăinekoloăijas centrs’’Sočenovas J. Un
Šilbergas I. Ārstu

Brīvības gatve
357
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ginekologu prakse
12.

H.Greditora ārsta
terapeita prakse

Juglas iela 2

13.

Z.Grīnhofas ăimenes
ārsta prakse

Juglas iela 2

14.

R.Jansones ārsta
neirologa prakse

Juglas iela 2

15.

Ž.KudiĦas ārsta
okulista

Juglas iela 2

prakse
16.

N.Magerovas ārsta
terapeita prakse

Juglas iela 2

17.

A.Marčenokas ăimenes Brīvības gatve
ārsta prakse
430

18.

I.Ozolas ăimenes ārsta
prakse

Brīvības gatve
357

19.

ĥ.PanteĜejevas ārsta
terapteita prakse

Juglas iela 2

20.

A.Rasnaces ăimenes
ārsta prakse

Brīvības gatve
430

21.

Rīgas psihiatrijas un
narkoloăijas centrs,
Ambulatorā nodaĜa,
filiāle

Veldres iela 1a

22.

E. Spridzānes ăimenes
ārsta prakse

Brīvības gatve
357

23.

I.Šilbergas ārsta
ginekologa prakse

Brīvības gatve
357

24.

N.Tereškinas ăimenes
ārsta prakse

Juglas iela 2

25.

Valsts bērnu
kardioloăijas centrs

Juglas iela 20

26.

V.Veinbergas ăimenes
ārsta prakse

Ainažu iela 6

27.

SIA ''BF-Esse'',

Juglas iela 2
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Zobārstniecības nodaĜa

Bibliotēkas
Nr.

Nosaukums

Adrese

Piezīme/Apraksts

1.

Rīgas bibliotēka
''Strazds''

Kvēles iela 15/18

Publiska bibliotēka, juridiskais
statuss: pašvaldības, darbinieku
skaits -7, lasītāju skaits: 1708,
apmeklējumu skaits: 22192,
grāmatu skaits: 14 487

2.

Rīgas Juglas bibliotēka

Brīvības gatve
430a

Publiskā bibliotēka, juridiskais
statuss: pašvaldības darbinieki:
7, lasītāju skaits: 2492,
apmeklējumu skaits: 37389,
grāmatu skaits: 42 850

3.

Rīgas Neredzīgo
bibliotēka

Juglas iela 14

Publiska bibliotēka, juridiskais
statuss: pašvaldības, darbinieku
skaits -45, lasītāju skaits: 1097,
apmeklējumu skaits: 22925,
grāmatu skaits: 56 984

4.

Latvijas Sporta
Pedagoăijas
akadēmijas bibliotēka

Brīvības gatve
333

Augstskolas bibliotēka, krājuma
skaits: 25 000.

Kultūras nami un citas kultūras iestādes
Nr.

Nosaukums

Adrese

Piezīme/Apraksts

1.

Lattelecom
Telekomunikāciju
muzeja filiāle

Lilastes iela 3

Darbība: kolekcionāra Ilmāra
Ūlanda dāvinātā radioaparātu
kolekcija

2.

Latvijas Etnogrāfiskais
brīvdabas muzejs

Brīvības gatve
440

Juridiskais muzejs: valsts,
darbinieku skaits: 77, kopējais
krājums: 149038,
pamatkrājums: 100163,
apmeklētāju skaits: 131274

Piezīme/Apraksts

Sociālās aprūpes iestādes
Nr.

Nosaukums

Adrese

1.

. Latvijas Neredzīgo
biedrības
''Strazdumuiža'' klubs

Pāles iela 14/3
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2.

Redzes invalīdu
sociālās aprūpes
centrs "Jugla"

Pāles iela 12

3.

SIA "Latvijas
Neredzīgo biedrības
rehabilitācijas centrs"

Pāles iela 14

Pašvaldības un valsts policijas iecirkĦi
Nr.

Nosaukums

Adrese

1.

Rīgas juridiskais
statuss: pašvaldības
policijas Vidzemes
priekšpilsētas pārvalde,
Iecirknis "Jugla"

Brīvības gatve
430a

Piezīme/Apraksts

Sporta būves
Nr.

Nosaukums

Adrese

Piezīme/Apraksts

1.

Rīgas 4.speciālā
internātpamatskola

Tirzas iela 2

Sporta spēĜu zāle, juridiskais
statuss: pašvaldības

2.

BJSS "Jugla''

Juglas iela 16

Sporta spēĜu zāle, VFS zāle,
paukošanas zāle, juridiskais
statuss: pašvaldības

3.

Rīgas Juglas
vidusskola

Kvēles iela 64

Sporta spēĜu zāle, futbola
laukums, basketbola laukums,
volejbola laukums, juridiskais
statuss: pašvaldības

4.

Rīgas 16.vidusskola

Pāles iela 9

Sporta spēĜu zāle, tenisa
laukums, juridiskais statuss:
pašvaldības

5.

Latvijas Sporta
pedagoăijas akadēmija

Brīvības gatve
333

Vingrošanas zāle, sporta spēĜu
zāle, smagatlētikas zāle,
vieglatlētikas manēža, tenisa
laukums, kompleksais laukums,
futbola laukums, juridiskais
statuss: valsts

6.

Rīgas 63.vidusskola

Baltezera iela 6

Sporta spēĜu zāle, VFS zāle,
trenažieru zāle, basketbola
laukums, juridiskais statuss:
pašvaldības
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7.

Rīgas sanatorijas
internātpamatskola

Brīvības gatve
384a

Sporta spēĜu zāle, juridiskais
statuss: pašvaldības

8.

Strazdumuižas
internātvidusskola

Juglas iela 14a

Sporta spēĜu zāle, juridiskais
statuss: pašvaldības

Juglas teritorijā pašreiz neatrodas sekojoši sociālās infrastruktūras objektu veidi: militārās
iestādes, reliăiskās iestādes un cietumi.

Page 48 of 61
Part-financed by the European Union (European
Regional Development Fund and European
Neighbourhood and Partnership Instrument).

Inženierinfastruktūra
SVID Inženierinfrastruktūra
SVID
Stiprās puses
 Teritorijas apbūvētajā daĜā pieejami
ūdensapgāde pietiekošā apjomā
 Kanalizācijas tīkla paplašināšana
esošajā Juglas apbūves teritorijā
nav nepieciešama
 Centralizēta lietus notekūdeĦu
kanalizācija pieejama Juglas
apbūves daĜā pietiekamā jaudā
 Centralizēta siltumapgāde Juglas
apkaimē pieejama pietiekamā
apjomā un atbilstošām jaudām
 Lai arī siltumtrases ir samērā vecas,
tomēr tās ir labā tehniskajā stāvoklī
 Gazifikācija pieejama visā Juglas
apbūves daĜā, negazificētajām
teritorijām izstrādāti konkrēti
attīstības plāni
 Gāzesvadu stāvoklis salīdzinājumā
ar citiem inženierinfrastruktūras
tīkliem vērtējams kā teicams
 Jugla energoapgādes un ielu
apgaismojuma ziĦā vērtējama
pozitīvi: apkaimē nav neapgaismotu
ielu, visā apbūves teritorijā
pieejamas pietiekamas jaudas
 Izstrādātas konkrētas attīstības
stratēăijas Juglas elektroapgādes
nodrošināšanai turpmākajā periodā

Vājās puses
 Neapmierinošā stāvoklī ir lielākā
daĜa maăistrālo un sadalošo tīklu,
nepieciešama to pārbūve vai
tīrīšana
 Ūdensvada tīklos novērojama liela
iekšējā korozija un piesārĦotība, tai
skaitā arī bioloăiskā piesārĦotība
 Juglas ezers sliktās ūdens
kvalitātes dēĜ nav izmantojams kā
ūdensgūtnes vieta
 Kanalizācijas sistēmas elementiem
(pašteces vadiem, sūkĦu stacijām,
NAI) nepieciešama rehabilitācija
nolietojuma dēĜ
 Nepieciešama kanalizācijas
sistēmas optimizācija
 Lietus kanalizācijas tīklu stāvoklis
vērtējams kā neapmierinošs un
neatbilstošs mūsdienu prasībām
 Nozīmīgākais faktors milzīgajam
siltuma patēriĦam ir ēku vājā
energoefektivitāte
 Nepieciešama elektrotīkla elementu
būtiska atjaunošana
 Nepieciešama apakšstacijas
„Salamandra” atjaunošana
mūsdienu prasībām
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 Juglas apkaimē lielākoties pieejams
izcils telekomunikāciju tīklu
pārklājums, arī to kvalitāte atbilst
mūsdienu prasībām

Iespējas
 Pieejama visa infrastruktūra, lai
veicinātu nodarbinātību apkaimē
 Energoefektivitātes pasākumu
ieviešana veicinātu esošās
infrastruktūras ilgāku kalpošanu
 Pieejamas teritorijas
inženierinfrastruktūras objektu
izbūvei (vairākas jau ir rezervētas
konkrētu objektu būvniecībai)

Draudi
 Nolietotie inženierinfrastruktūras
tīkli prasa lielas investīcijas to
atjaunošanā, bet atjaunošanas
darbus neveicot, apkaimes
inženierinfrastruktūras apgāde var
sabrukt
 Neatjaunotā inženierinfrastruktūra
var kĜūt par apkaimes attīstības
kavēkli (iespējama apkaimes
stagnācija vai degradācija sliktākā
scenārija gadījumā)
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Ekonomiskais apraksts [Economy]

Juglas apkaimē investīciju daudzumam celtniecībā nevar izdalīt noteiktu vienmērīgu
tendenci. Kopumā katram investīciju summu pieaugumam nākošajā gadā seko investīciju
samazināšanās. Vislielākā summas tika investētas 2006. gadā – tās bija 9,8 mljn. Ls, pie tam
vairāk kā 6,5 mljn. Ls tika ieguldīti daudzdzīvokĜu māju celtniecībā. Tādi paši apjomi (pat
nedaudz lielāki) šajā grupā saglabājās arī 2007. gadā, kas arī nosaka tendenci, ka visā
pētījumā apskatītajā laika posmā Juglā visvairāk tika investēts tieši daudzdzīvokĜu māju
celtniecībā. Objektu skata ziĦā pirmo vietu ieĦem tirdzniecības ēkas – posmā no 2002. līdz
2007. gadam tika uzcelti vairāk kā 20 objekti. Dotajā laikā šajā apkaimē netika uzcelta
neviena viesnīca un tam līdzīga lietojuma ēka, minimālas investīcijas ir bijušas rūpnieciskās
ražošanas ēku un noliktavu celtniecībā.
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Investīcijas Juglas apkaimē (2002 - 2007) pa gadiem, Ls
Investīcijas Juglas apkaimē (2002 - 2007) pa gadiem, Ls
9 807 157
8 452 949

5 618 611

5 321 092

1 374 063
611 000

2002.

2003.

2004.

2005.

2006.

2007.

Page 52 of 61
Part-financed by the European Union (European
Regional Development Fund and European
Neighbourhood and Partnership Instrument).

2005.
2004.
2003.
2002.

A
R
K
SN
D
U
G
V

K
EĀ
D
O
SLP
K
IEČ
U
R
N
A
LS
M
P
SIEU
C
R
V
A
TĒP
SC
ILEV

IM
A
N
T
IŅ
LR
ED
IK
EA
T
N
R
SEC
T

250 000 000

2006.

Page 53 of 61

A
ETR
ŠO
K
M
FSV

200 000 000

2007.

IK
B
R
EŠ
JA
U
N
M
SIEC
B
U
K
ITL
R
Ģ
IB
E
U
B
M
IŠA
Ž
R
IELO
V
ITSK
EL
A
U
LSC
V
G
R
Ā
ISM
ĪLV
Ā
IŅ
D
R
Z
M
A
N
G
LSĻ
K
U
IN
Ņ
A
ZLD
S
K
A
LTN
S
Ā
C
Ķ
EIV
G
R
Ā
ISM
LC
V
E
A
U
ZLSK
R
IA
SEM
P
ŠTĒ
A
ŽP
M
ER
K
S
M
SIEC
LO
Z
R
U
M
B
A
L
R
IŅ
B
E
A
N
JLSR
ED
A
D
U
C
EG
V
A
D
U
G
R
ĪV
G
M
SU
IEĻC
Ķ
N
EG
A
R
S
IŅ
G
R
ĪZK
N
A
LS
M
SIER
C
ZD
A
N
G
Ā
ETZ
A
U
LTIEO
V
M
SIEC
Ž
A
N
P
K
V
ĻIE
M
SĀ
IED
R
Z
A
B
R
S
JU
A
G
L
Ā
N
K
G
EA
SL
R
Ņ
O
TA
K
N
LS
R
Ā
EJD
A
LB
O
Ķ
A
TIŠR
V
O
P
IEN
ZK
A
LS
Ū
EITD
LO
Z
K
A
SEN
T
Ķ
A
ĪP
LS

150 000 000

M
SIEC
R
ĪT
Ķ
R
B
EI

EP
V
ILS

100 000 000

U
IŽS

M
Ū
K
U
P
SR
V

50 000 000

0

Part-financed by the European Union (European
Regional Development Fund and European
Neighbourhood and Partnership Instrument).

A
IR
ĪTB
ĻU

Investīciju sadalījums Juglā (2002 - 2007) pa objektu
veidiem, Ls
dzīvojamā apbūve
3%
3%

8%

5%
biroju ēkas

5%

rūpnieciskā apbūve

1%
4%

tirdzniecība, ēdināšana un
pakalpojumi
71%
izglītības iestādes
veselības aprūpes iestādes
sporta ēkas
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Pakalpojumu
jomas

Mājokļi

Jugla
apkārtējās apkaimes
Berģi
Brekši
Bukulti
Mežciems
Teika
Čiekurkalns*
Suži
Rīga

3,33
3,25
2,33
3,00
4,00
3,67
3,00
2,33
2,99

Ūdens
Atkritumu
Siltumapg
apgāde,
apsaimniek
āde
kanalizācija
ošana
2,83
4,00
3,33
2,00
2,00
1,17
3,67
3,17
2,67
0,67
2,50

2,67
4,00
1,00
4,00
3,60
3,33
0,67
2,61

2,67
3,33
2,67
3,67
3,33
2,33
2,00
2,86

Gāzes
apgāde

Elektroapg
Rotaļlauku
Zaļā zona
āde
mi

4,00

3,33

3,67

2,67

3,33
2,67
3,00
4,00
4,00
3,00
2,50
3,20

3,00
3,00
3,00
3,67
3,33
3,67
3,00
3,54

4,00
3,00
2,67
4,33
2,50
1,17
4,00
2,88

2,50
2,50
0,50
3,50
2,50
2,00
0,50
1,81

Publiski
sporta Veloceliņi
laukumi
1,67
1,00
0,33
0,00
0,00
1,67
1,33
2,00
0,33
1,10

Ielas

1,33
1,33
1,33
1,33
1,00
1,67
1,00
1,25

3,00
2,67
2,67
2,33
3,33
3,00
3,33
2,67
3,04

Personīgā Pirmskolas Vispārējās
Veselības Sociālās
Sabiedriskai
Kultūras
Sporta
Tirdzniecīb
transporta izglītības
izglītības Bibliotēkas
aprūpes
aprūpes
s transports
iestādes iestādes
as centri
novietnes
iestādes
iestādes
iestādes iestādes
3,67
2,67
2,25
4,00
3,67
1,33
2,50
3,50
2,25
3,25
2,00
2,00
1,00
3,75
4,00
2,33
2,00
2,84

3,00
3,67
3,00
3,33
2,67
2,33
3,00
2,93

2,00
0,00
0,50
3,00
2,20
2,00
0,00
1,60

2,40
0,75
1,00
3,75
4,00
3,00
0,75
2,59

3,00
0,00
0,00
2,00
3,67
2,50
0,00
1,62

2,67
0,67
0,00
1,33
2,75
0,50
0,00
1,24

0,75
0,00
0,25
3,00
2,33
2,00
0,20
1,38

1,50
0,00
0,50
4,67
3,50
1,67
0,00
1,68

1,75
0,25
0,25
3,75
2,88
1,67
0,25
1,57

2,00
1,50
0,50
3,50
4,00
2,33
0,50
2,07

Darba
vietas

Drošība

Vidēji

3,00

2,33

2,92

2,25
1,50
1,20
2,75
3,20
2,33
1,00
2,31

2,33
2,67
1,67
3,00
2,33
2,00
1,00
2,10

2,32
1,73
1,37
3,26
3,00
2,30
1,23
2,25
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MājokĜi
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Ekonomiskā situācija
SaskaĦā ar PLMP datiem 2009. gada beigās Rīgā bija 709 145 iedzīvotāji. Pēc iedzīvotāju
skaita Rīga ir lielākā no trīs Baltijas valstu galvaspilsētām, Rīgā dzīvo gandrīz trešā daĜa
valsts iedzīvotāju (2007. gadā – 31,7%). Iedzīvotāju skaits pilsētā nedaudz sarūk, taču
iedzīvotāju skaita samazināšanās vērojama visā Latvijā.
Iedzīvotāju skaits samazinās gan dabiskās kustības, gan arī migrācijas rezultātā (šo faktoru
ietekmes sadalījums ir visai līdzīgs). Lai arī dabiskā kustība joprojām ir negatīva, pilsētas
demogrāfiskajā situācijā kā pozitīvs moments jāatzīmē tas, ka ar katru gadu paliek mazāka
starpība starp mirušo un piedzimušo skaitu.
Būtisks iedzīvotāju skaita samazinājuma iemesls ir iedzīvotāju aizplūšana dzīvot uz Pierīgas
pašvaldībām (no Rīgas izbraukušo iedzīvotāju skaits pēdējos gados ir Ĝoti strauji
palielinājies5), Rīgu saglabājot kā darba, lietišėo darījumu, mācību, atpūtas un brīvā laika
pavadīšanas vietu.
Tabula 0-1 Iedzīvotāju skaits un sociālā struktūra Rīgas pilsētā

5

SaskaĦā ar PMLP datiem Pierīgas pašvaldībās dzīvojošo iedzīvotāju skaits laika posmā no 01/01/2007 līdz
01/07/2008 ir palielinājies no 162,8 līdz 171,0 tūkstošiem iedzīvotāju jeb 5,1%.
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Faktiskie dati
Rādītāji
2007. gads

2008. gads

2009. gads

723 931

717 324

709 145

Līdz darbspējas vecumam

88 272

88 482

89 940

Darbspējas vecumā

478 015

478 697

467 292

Virs darbspējas vecuma

156 644

150 145

151 913

Iedzīvotāju skaits pilsētā, t.sk.

Informācijas avoti: Interneta avots: http://www.pmlp.gov.lv.

Nodarbinātības līmenis Rīgā 2006. gadā bija 72,0% (15-64) un 2007. gadā – 73,3% (15-64),
bet bezdarba līmenis – 3,8% (Latvijā – 6,5%). 2008. un 2009. gadu laikā, Ħemot vērā
negatīvās izmaiĦas Latvijas ekonomikā, bezdarbinieku skaitam ir tendence pieaugt un
saskaĦā NVA datiem 2009. gada decembrī bezdarba līmenis Rīgas pilsētā sasniedza 12,1%,
kamēr Latvijā kopumā šis rādītājs bija pieaudzis līdz 16,0% atzīmei.
Pēdējos gados ievērojami palielinājies iedzīvotāju ienākumu apjoms. To apliecina tādi rādītāji
kā vidējā darba alga, vidējā darba alga sabiedriskajā sektorā strādājošiem, kā arī iedzīvotāju
ienākuma nodokĜa apjoms uz 1 iedzīvotāju. Tā, piemēram, iedzīvotāju ienākuma nodoklis uz
vienu iedzīvotāju Rīgā 2005. gadā bija 305 lati, 2006. gadā – 392 lati, 2007. gadā – 526 lati,
bet 2008.gadā pieaugums Rīgas pilsētas budžetā ieĦēmumiem no iedzīvotāju ienākuma
nodokĜa sastādīja orientējoši 15 procentus. Tomēr jāĦem vērā, ka 2009.gadam budžeta
prognozētie ienākumi no iedzīvotāju ienākuma nodokĜa ir samazināti līdz 274,3 miljoniem
latu, kas nozīmē orientējoši 22% lielu samazinājumu pret 2008.gadu, kas ir saistīts ar
vispārējās ekonomiskās situācijas pasliktināšanos valstī kopumā.
2006

2007

2008

2009

3,8

3,0

5,2

12,0

13 888

11 429

19 694

46 353

t.sk. sievietes

9 006

7 410

12 805

30 138

t.sk. vīrieši

4 883

4 019

6 889

16 215

t.sk. jaunieši (15-24 gadi)

1 829

1 505

2 595

6 108

Bezdarba līmenis
Reăistrēto bezdarbnieku skaits

Informācijas avoti: NVA, Rīgas pilsētas dome

Rīga ir Latvijas tautsaimniecības attīstības dzinējspēks. IKP Rīgā 2005. gadā bija 5,2 miljardi latu,
tas ir 57,3% no Latvijas IKP. Salīdzinājumā ar 2000. gadu attiecība ir lielāka (2000. g. – 55,4%), bet
salīdzinājumā ar 2004. gadu Rīgas daĜa nedaudz sarukusi (2004. g. – 58,1%).
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Rēėinot uz vienu iedzīvotāju, IKP 2007. gadā Rīgā bija 11 169 Ls, kas ir ievērojami augstāks rādītājs
par vidējo valstī (6 493 Ls). Salīdzinājumam ES (27 valstis) vidējais IKP uz vienu iedzīvotāju 2007.
gadā bija 11,7 tūkstoši latu (16 586 EUR).
Rīgas pievienotajā vērtībā 2007. gadā 9,1% veidoja rūpniecības nozare, 6,7% – būvniecība, 84,2% –
pakalpojumi. Ar katru gadu samazinās rūpniecības īpatsvars (2000. gadā tas bija 12% no pievienotās
vērtības), bet pieaug pakalpojumu daĜa.
Rīga
Gads

Latvija

IKP faktiskās

IKP uz 1

IKP faktiskās

IKP uz 1

cenās, tūkst. LVL

iedzīvotāju, LVL

cenās, tūkst. LVL

iedzīvotāju, LVL

2004

4 321 466

5 892

7 434 454

3 214

2005

5 190 886

7 114

9 059 087

3 938

2006

6 722 327

9 272

11 171 693

4 883

2007

8 036 228

11 169

14 779 810

6 493

Informācijas avoti: Interneta avots: www.csb.gov.lv
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