CIEMA JĒDZIENA VĒSTURISKĀ ATTĪSTĪBA
Par ciemu šajā darbā saukta konkrēta lauku apdzīvotā vieta, nevis administratīvi
teritoriāla vienība, kā tas bija no 1945. līdz 1992. gadam1. Tomēr nošķirt apdzīvoto vietu no
administratīvi teritoriālas vienības ne vienmēr ir viegli, jo abām ir vairāki vienādi raksturlielumi. Tādēļ īsumā apskatīsim gan jēdziena ciems lietošanas tradīcijas Latvijā, gan lauku
apdzīvoto vietu klasifikāciju dažādos avotos.
Apdzīvotā vieta ir ilgstoša, pastāvīga vai sezonāla cilvēku apmetne, kur izveidoti dzīvošanai nepieciešamie materiālie priekšnoteikumi (ir mājokļi un komunikācijas). Tas, ka lauku
apdzīvotās vietas ir atšķirīgas pēc struktūras, zināms jau sen, tomēr vienotas un vispārpieņemtas lauku apdzīvoto vietu klasifikācijas Latvijā joprojām nav. Jāatzīmē, ka 20. gs.
30. gadu statistikā ar jēdzienu lauku apdzīvotā vieta tika saprasta tikai atsevišķa apdzīvota ēka
[Salnais, Maldups 1936]. Kā lauku apdzīvotās vietas šķirtas Latvijas nozīmīgākajos enciklopēdiskajos izdevumos, rādīts 1. tabulā.
1. tab.
Lauku apdzīvoto vietu klasifikācija Latvijas nozīmīgākajos enciklopēdiskajos izdevumos

Klasifikācija

Izdevums

Latviešu konversācijas vārdnīca
(1927–1940)

Latvijas PSR
Mazā enciklopēdija
(1967–1970)
Viensētas
Sētu kopas
Lauku centri

Ciemi un sādžas
Muižas
Pusmuižas jeb blakus muižas
Vecsaimnieku mājas
Jaunsaimnieku mājas
Mazmājas

Latvijas padomju
enciklopēdija
(1981–1988)
Viensētas
Lauku sētu kopas
Lauku centri

„Latviešu konversācijas vārdnīcā“ par ciemu saukts viens no vairākiem lauku apdzīvoto
vietu tipiem, savukārt padomju laika izdevumos vārds ciems attiecināts tikai uz administratīvi
teritoriālu vienību.
Kā Latvijas apdzīvotās vietas klasificētas dažāda laika kartogrāfijā, rādīts 2. tabulā.
2. tab.
Lauku apdzīvoto vietu klasifikācija kartogrāfiskos izdevumos
Kartogrāfiskā izdevuma nosaukums

Lauku apdzīvotās vietas
kartogrāfiskā izdevuma apzīmējumos

Vidzemes atlants
(Mellīns L. A., 1791–1810)

Pils
Muiža (pusmuiža)
Lopu muiža vai lauku māja
Ciems

Vidzemes speciālkarte
(Rikers K. G., 1839)

Izkaisīti mājokļi
Apdzīvotās vecās pilis
Galvenās muižas
Pusmuižas
Zemnieku mājokļi

Latviešu apdzīvotās zemes karte

Muižas

1

Pēc padomju varas nodibināšanas tika mainīts Latvijas administratīvi teritoriālais dalījums. 1945. gadā pagasti tika sadalīti
ciemos (nelikvidējot pašus pagastus). 1949. gada 31. decembrī ar LPSR Augstākās Padomes Prezidija dekrētu „Par lauku
rajonu nodibināšanu Latvijas PSR sastāvā“ tika izveidoti rajoni. Apriņķi un pagasti tika likvidēti, bet par administratīvās
teritorijas pamatvienību kļuva ciems.
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(Siliņš M., 1901)

Pusmuižas
Ciemi
Mājas

Latvijas topogrāfiskā karte M 1:75 000
(Armijas štāba Ģeodēzijas un topogrāfijas daļas
izdevums, 1922–1940)

Lauku mājas (6 un vairāk)
Lauku mājas (2–5)
Lauku mājas

Lielā Latvijas karte
(Mantnieks P., 1933)

Bieži apdzīvota vieta
Ciems
Sādža
Sādža viensētās
Bijušo muižu centri
Mājas

Latvijas ceļu karte
(Šoseju un zemesceļu departaments, 1940)

Ciemi
Vietas (bijušās muižas, pusmuižas, sādžas)
Lauku mājas

Атлас Прибалтики
(ГУГК, 1984)

Pilsētciemati
Lauku apdzīvotās vietas

LR administratīvā karte
(izdevniecība „Latvijas karte“, 1992)

Ciemi

Latvijas autoceļu atlants
(izdevniecība „Vade mecum“, 1993)

Ciems
Vasarnīcu ciemats
Viensētu grupa
Viensēta

LR administratīvā karte
(izdevniecība „Jāņa sēta“, 1997)

Ciemi
Vasarnīcas

Minētajos kartogrāfiskajos izdevumos par ciemu saukts tikai kāds no vairākiem lauku
apdzīvoto vietu tipiem. Tas nozīmē, ka starp dažāda veida apdzīvotajām vietām vienmēr
pastāvējušas kādas atšķirības — pēc juridiskā statusa, saimnieciskā nozīmīguma, atšķirīgiem
kvantitatīvajiem rādītājiem.
„Latviešu konversācijas vārdnīcas“ definējumā — „ciems, tuvā apkārtnē celta
ciematu (ar nozīmi viensēta — J. K.) grupa ar kopēju novadu“1 — ciems raksturots ne tikai
kā apbūves tips, bet arī kā noteikts teritoriālas pārvaldes un struktūras elements. Šāda ciema
izpratne līdz pat mūsu dienām lielā mērā saglabājusies Latgalē, kur katrai sādžai ir noteiktas
robežas, kas sakrīt ar šai sādžai piederošo zemju ārējo robežu, neatkarīgi no tā, vai sādžā ir
saglabājusies kompakta apbūve vai tā ir „izcēlusies“ uz viensētām (kā tas noticis visbiežāk).
Līdzīgas ciema funkcijas bija Kurzemes zvejniekciemiem un ciemiem arī citās Latvijas vietās
(Piebalgas apkaimē, Ziemeļvidzemē, Dundagas pusē un citur), tomēr Latgalē šādā veidā iedalīta gandrīz visa teritorija, citur — tikai atsevišķas vietas. Tādējādi zināmu loģiku var atrast
arī ciema padomju izveidē, kas no 1945. līdz 1949. gadam pastāvēja pagastu iekšienē.
Daudz neskaidrāki ciema jēdziena skaidrojumi ir padomju laika uzziņu avotos. Tajos
ciems definēts pirmām kārtām kā administratīvi teritoriāla vienība2, uz ciemu kā apdzīvotas
vietas paveidu norādot tikai vēsturiskā kontekstā. Tāpat padomju laikā tiek proponēta vārda
ciemats lietošana, aizstājot vēsturiskos jēdzienus ciems (ar ciemats) un miests (ar pilsētciemats), kaut arī sākotnēji jēdziena ciemats nozīme ir gluži pretēja, proti, tā tiek saukta atseviš1

Latviešu konversācijas vārdnīca. XVI burtnīca. — Rīga, 1928–1929. — 3901. sleja.
Latvijas PSR Mazā enciklopēdija. I sēj. — Rīga, 1967. — 302. lpp.; Latvijas padomju enciklopēdija. II sēj. — Rīga, 1982.
— 265. lpp.
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ķa sēta, viensēta. Šādi vārds ciemats lietots jau Lielajā zviedru kadastrā, tā tas skaidrots „Latviešu konversācijas vārdnīcā“1.
Katrā vēstures posmā veidojas tam raksturīga uzskaites sistēma, kas reģistrē sava laika
saimnieciski aktuālus objektus. Šī iemesla dēļ Vidzemē un Kurzemē no dzimtbūšanas atcelšanas līdz I pasaules karam dominējošais uzskaites objekts bija muiža. Tā bija ne tikai lielākais
lauksaimnieciskais ražotājs apkārtnē, bet pildīja arī vietējā centra lomu, tāpēc kā svarīgākās
apdzīvotās vietas tā laika informatīvajos izdevumos tiek minētas galvenokārt muižas.
Jāatzīmē, ka muižu nosaukumiem ir ļoti liela loma pašreizējā Latvijas toponīmijā. Pēc
dzimtbūšanas atcelšanas uz muižu bāzes veidojās pagasti, kuri pārņēma muižu nosaukumus.
(Protams, arī muižu nosaukumi daudzkārt neradās tukšā vietā, bet mantoja senākus toponīmus, tomēr šeit ir runa galvenokārt par teritoriālo struktūru, kura iespaidoja muižu nosaukumu
nostiprināšanos tajās vietās, kur tos atrodam tagad.) Līdz ar to arī pagastu centri bieži vien
ieguva vecos nosaukumus, kaut ne vienmēr atradās turpat, kur muiža. Muižu nosaukumi lielākoties tika paturēti ciema padomju (1949–1992) nosaukumu pamatā un līdz ar to arī patlabanējo pagastu un to centru (ciemu) nosaukumos. Jāpiezīmē, ka jau muižām piemita tā pati
īpatnība, kas ciemiem un ciemu padomēm, proti, no vienas puses, muiža bija visu tai piederošo zemju kopums, no otras — ar šo vārdu saprata tikai muižas centra apbūves kompleksu.
Ir bijuši vairāki mēģinājumi uzskaitīt un piešķirt oficiālu statusu Latvijā esošajiem
ciemiem. 1935. gadā ar K. Ulmaņa rīkojumu 145 biezi apdzīvotas vietas tika nosauktas par
ciemiem. Valsts statistikas pārvalde izdeva speciālu šiem ciemiem veltītu izdevumu [Salnais,
Maldups 1936]. Lai gan nav zināmi precīzi kritēriji šo ciemu nošķiršanai no pārējām biezi apdzīvotām vietām, var secināt, ka tiem jau agrāk bijuši veidoti apbūves plāni un tikai retajā
dzīvojuši mazāk par 100 iedzīvotājiem.
1945. gadā ar LPSR Augstākās Padomes Prezidija dekrētu pagastu iekšienē tika izveidotas sīkākas administratīvi teritoriālas vienības, ko līdz 1984. gadam visos oficiālos dokumentos sauca par ciema padomēm. Pēc 1949. gada administratīvās reformas, kad tika likvidēti
apriņķi un pagasti, ciema padomes kļuva par administratīvi teritoriālā iedalījuma pamatvienību, tāpēc padomju gados mainījās iedzīvotāju izpratne par ciemu kā apdzīvotās vietas
tipu (jēdzienu ciems pierada attiecināt uz administratīvi teritoriālā iedalījuma vienību).
1982. gada 30. decembrī ar LPSR Augstākās Padomes Prezidija dekrētu „Par Latvijas
PSR lauku ciematu reģistrāciju“ tika apstiprināts Latvijas perspektīvo ciemu saraksts (zaudējis spēku 1999. gadā), kas kopā ar vēlākām izmaiņām2 ietvēra 776 ciemus, kurus tajā laikā
nesauca par ciemiem, bet par perspektīvajiem ciematiem jeb lauku ciematiem. Šiem ciematiem
lielākoties bija izstrādāti arī arhitektoniskie plāni, kuros tika iezīmētas ciematu robežas. Tās
gan nekad nav bijušas apstiprinātas oficiāli (kā pilsētu vai pagastu robežas), toties tās radīja
skaidrāku priekšstatu par ciemu apjomiem. Protams, to ciemu skaits, kas tika atzīti par pietiekami perspektīviem (vidēji 1,4 ciemi katrā pagastā), ir daudz mazāks nekā reāli pastāvošo.
Pēc „Latvijas PSR Mazās enciklopēdijas“ datiem jau 1966. gadā lauku centru skaitu lēsa uz

1

Latviešu konversācijas vārdnīca. XVI burtnīca. — Rīga, 1928–1929. — 3901. sleja.
Grāmatā „Latvijas PSR administratīvi teritoriālais iedalījums uz 1984. gada 1. janvāri“ uzskaitīti 669 lauku ciemati un
37 pilsētciemati (20 no tiem tagad ir pilsētas, 17 — ciemi). 1987. gada 26. novembrī LPSR AP Prezidijs izdeva dekrētu „Par
Latvijas PSR lauku ciematu reģistrāciju un pārdēvēšanu“, ar kuru nolēma papildus 1982. gada sarakstam reģistrēt vēl
91 lauku ciematu. 1996. gadā Pašvaldību lietu pārvaldes rīcībā esošajā oficiālajā ciemu sarakstā ietilpa 776 ciemi.
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apmēram trim tūkstošiem1. Savukārt M. Kasparovicas pētījumā par lauku centriem, kas veikts
sešdesmito gadu beigās, uzskaitīti 1,8 tūkstoši lauku centru, ietverot tikai nozīmīgākos2.
Latvijas Republikas Valsts statistikas komiteja vēl 20. gs. 90. gados lietoja lauku apdzīvoto
vietu sarakstu, kurā iekļautas 1046 lauku apdzīvotās vietas.
Situācija kļūst vēl sarežģītāka, ja apskatā iekļaujam Latgali. Kā jau minēts, Latgalē
pastāv ciemu (sādžu jeb solu) sistēma — pagasta teritorija tradicionāli iedalīta sādžās jeb
solās neatkarīgi no tā, vai tur ir kompakta vai izklaidu apbūve (sādža jeb sola visbiežāk atbilst
skrajciema kategorijai). Turklāt vēl nesenā pagātnē Latgales pagastu iedzīvotāji lielākoties
tika reģistrēti sādžā, nevis atsevišķā viensētā kā citur Latvijā. Tādējādi sādžu nosaukumi
adreses norādīšanai funkcionēja „pusoficiālā“ līmenī, proti, oficiālajā apdzīvoto vietu vai
administratīvā iedalījuma vienību sarakstā tie nebija iekļauti, bet iedzīvotāju dokumentos šie
nosaukumi parādījās kā vieta, kur cilvēks pierakstīts. Ja Latvijas ciemu skaitā ietver arī
Latgales izkliedētās sādžas, tad tas sasniedz apmēram 8000 vienību (šobrīd Valsts adrešu
reģistrā3 ir fiksēti 7842 ciemi4, LĢIA Kartogrāfijas departamenta Toponīmikas laboratorijas
datu bāzē — 8879). Vallijas Dambes grāmatā „Latvijas apdzīvoto vietu un to iedzīvotāju
nosaukumi“ (1990) minēts vairāk nekā 5400 apdzīvoto vietu.
1998. gadā apgādā „Jāņa sēta“ iznāca J. Turlaja un G. Milliņa grāmata „Latvijas apdzīvotās vietas“, kurā apkopoti kopš 1991. gada veiktie Latvijas apdzīvoto vietu apzināšanas rezultāti. Par ciema kategorijai atbilstošām autori atzinuši ap 6400 apdzīvoto vietu, vēl 2700 apdzīvoto vietu ir apzinātas, bet nav atzītas par atbilstošām ciema definīcijai. Minētajā darbā par
ciema noteikšanas galveno kritēriju izvēlēts arhitektoniskais faktors, proti, atbilstošas apbūves
un infrastruktūras esamība, nepieciešamības gadījumā to koriģējot kultūrvēsturisku iemeslu
dēļ. Šis izdevums ir līdz šim plašākais publicētais pētījums par Latvijas apdzīvotajām vietām,
taču nekādu juridisku seku tam nav5, un tas tiek lietots galvenokārt izdevniecības „Jāņa sēta“
kartogrāfijas izdevumos.
3. tabulā rādīts lauku apdzīvoto vietu (ciemu) skaits dažādos avotos.
3. tab.
Ciemu skaits dažādos avotos
Avots
Salnais V., Maldups A. Latvijas ciemi (1936)

Ciemu skaits
147

Latvijas PSR Mazā enciklopēdija (1967–1970)
(nav iekļautas „izkaisītās“ Latgales sādžas)

šķirkļos

~3000

alfabētiskajā sarakstā

~2200

Каспаровица М. Сельские центры в системе расселения Латвийской ССР (1971)

1800

1982. gada 30. decembra ciemu saraksts (t. s. „perspektīvie ciemati“)

776

Dambe V. Latvijas apdzīvoto vietu un to iedzīvotāju nosaukumi (1990)

1

~5400

Latvijas PSR Mazā enciklopēdija. II sēj. — Rīga, 1969. — 319. lpp.
Каспаровица М. Сельские центры в системе расселения Латвийской ССР. — Рига, 1971. — c. 26.
3
Valsts adrešu reģistra izveide sākta 1998. gadā, bet jau 1999. gadā sāk darboties informācijas sistēma, kas uzkrāj oficiālo
informāciju par valsts administratīvajām teritorijām, to teritoriālajām vienībām, ciemiem, ielām, viensētām, ēkām un telpu
grupām. 2000. gada oktobrī sākts adrešu uzkrāšanas darbs visās Valsts zemes dienesta reģionālajās nodaļās. 2002. gada
30. augustā stājas spēkā Ministru kabineta „Adresācijas noteikumi“ Nr. 384, kas faktiski kļūst par pamatu vienotas adresācijas sistēmas ieviešanai valstī.
4
Valsts adrešu reģistra dati 06.10.2006.
5
Pētījums tika izstrādāts pēc LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pasūtījuma.
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Latvijas ciemu saraksta projekts (pie 1991. gada 6. jūnija
likuma)

bez Latgales
ar Latgali

3000–4000
~6000

Valsts statistikas komitejas lietotais Latvijas lauku apdzīvoto vietu saraksts (1998)

1046

Turlajs J., Milliņš G. Latvijas apdzīvotās vietas
(1998)

ciemi

6400

kopā ar „citām apdzīvotām vietām“

9100

Latvijas Republikas Satelītkarte M 1:50 000 (1998–1999)

8652

Kā redzams, atšķirības ciemu skaita uzrādījumos sniedzas pat tūkstošos vienību,
apliecinot, ka ciemu noteikšanā un definēšanā ir lietotas atšķirīgas metodes. Pat vienā un tajā
pašā avotā (sk. „Latvijas PSR Mazās enciklopēdijas“ datus 3. tab.) ciemu skaits var atšķirties
par 800 vienībām. Vienīgi četros jaunākajos avotos (neskaitot Valsts statistikas komitejas
sarakstu) ciemu kopskaits ir tuvinājies un nostabilizējies no aptuveni 5,4 līdz 9 tūkstošiem.
Acīmredzot tas arī ir reālais vēsturiski izveidojušos ciemu skaits, kurā tuvākajā laikā nav gaidāmas būtiskas kvantitatīvas izmaiņas. Problemātiska palaikam ir ciemu statusa noteikšana.
2006. gada 28. septembrī Saeima pieņēma grozījumus likumā „Par Latvijas administratīvo teritoriju izveidošanu un apdzīvoto vietu statusa noteikšanu“. Saskaņā ar šiem grozījumiem ciemu kategorijā var ieskaitīt lauku apdzīvotās vietas, kurās vēsturiski radusies vai tiek
plānota koncentrēta apbūve un ir pastāvīgie iedzīvotāji. Ciemu robežas tiks noteiktas vietējās
pašvaldības teritorijas plānojumā. Līdz ar to likumā ir formulēta prasība noteikt ciemiem
konkrētas robežas. Tas varētu veicināt šī jautājuma sakārtošanu, tomēr subjektīvā faktora
ietekme joprojām saglabāsies.
Jurģis Kavacs
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