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Baterijas, kas transforme Rīgu: 
kur tās meklējamas? 

Viens no spilgtākajiem pie
mēriem, kā degradētai vipei 

piešķirt jaunu elpu, ir Spīķeru 
~~~--q,.,,.,.r+ā ls pretī Centrāltirgum, 

kas top privāto investoru 
ašvaldības sada rbī~s 

rezu ltātā. 

Procesi, kas notiek Rīgas pilsētvidē, nestāsta mums par ēkām, bet gan par sabiedrību, 
tātad - mums pašiem. 

Veidojot šo materiā lu, ne vienu reizi vien sevi 
pieķēru domājam par to, kāds tas sanāktu, ja 
Rīgas attīstību nebūtu ietekmējus i globāli lokālā 

krīze . Ja iesāktie projekti netiktu aprauti pusvārdā 
un grandiozie plān i netiktu nolikti uz plauktiņa, lai 
paga idītu labākus laikus. I espējams, tad svešvā r
du ģentrifikācija varētu p i lntiesīg i piekabināt gan 
Andrejsalai, gan Katoļu ielas apkaimei, arī Spīķeru 
kvartā l s , vist icamāk, būtu attīstīj ies daudz stra ujāk . 

Ar terminu ģentrifikācija tiek saprasts pilsētvides pro
cess, kad investēts pagrimušā, morāli un fiziski novecojušā 
teritorijā, tā mērķtiecīgi tiek pārvērsta par plaukstošu rajonu, 
kur paaugstinās īpašumu vērtība un mainās arī iedzīvotāju 
sastāvs. Parasti ģentrifikācija nevar notikt bez investoru un 
pilsētas varas sadarbības. 

Ģentrifikācija, revitalizācija vai 
vienkārši atjaunošana? 

Vienas īstās definīcijas šim procesam gan nav, un dažkārt 
to dēvē arī par urbāno reģenerāciju vai revitalizāciju, bet, ja 
nevēlaties pārāk ieslīgt svešvārdu jūklī, varat mēģināt iztikt 
arī ar attīstību vai atjaunošanu. Tomēr tieši termins ģentri

fikācija, iespējams, ietver sevī visus pārējos, jo ir ārkārtīgi 
daudzslāņains un gluži kā baterija - vienā galā ar + zīmi, bet 
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dekāns profesors Uģis Bratuškins uzskata, ka viena no būtis
kām ģentrifikācijas pazīmēm ir tās rezultātā radušās izmaiņas 
apkaimes sociālajā kontingentā . 

„Ja runājam par bijušajām industriālajām teritorijām, 
tad pareizāk būtu runāt par revitalizāciju, jo pārsvarā tajās 
pastāvīgie iedzīvotāji pirms tam nav dzīvojuši;' uzsver U. 
Bratuškins. 

Ģentrifikācijas lielākā sāpe - vides uzlabošanās un tai 
sekojošā īpašumu vērtības pieauguma dēļ no apkaimes var 
nākties aiziet ne tikai nelabvēlīgajiem sociālajiem slāņiem, 
bet arī cilvēkiem, kas teritorijā dzīvojuši jau daudzus gadus 
un tagad to gluži vienkārši vairs nevar atļauties. 

Vai līdzīgi, kā valsts aizsargā ēkas - kultūras pieminekļus, 

ir iespējams aizsargāt ģentrificēto teritoriju pamatiedzīvotājus 
no vajadzības pamest savas mājas? 

„Viens no galvenajiem mērķiem pilsētplānošanā ir mē
ģināt nepieļaut iedzīvotāju segregāciju - lai nerastos izteikti 
bagāto un nabadzīgo rajoni;' skaidro U. Bratuškins. Tomēr, ja 
vērtīgām ēkām vai apbūves ansambļiem var piemērot īpašus 
aizsardzības mehānismus, kas vismaz teorētiski garantē to 
saglabāšanu, iedzīvotājus aizsargāt ir sarežģītāk, jo aizsardzī
ba nevar īstenoties uz viņu dzīvesvietas izvēles ierobežojumu 
rēķina - sociālā kontekstā tas jau līdzinātos geto veidošanai. 

No Monmartras līdz Soho 
Rietumu kultūrā bieži spējas un varēšana aizēno lietu da

bisko kārtību - ja gribam tuksnesī oāzi, tad to arī tur taisīsim! 
Šī pieeja spilgti raksturo patērētāju sabiedrības dzīvesveidu. 
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Tā spilgti novērojama arī pilsētu attīstības procesos 
jeb, kā uzskata U. Bratuškins, arhitektūra nav nekas cits kā 
sabiedrības spogulis. 

Par spilgtiem ģentrifikācijas piemēriem uzskatāmi, pie
mēram, mākslinieku iniciētā Monmartras apkaimes attīstīša
na pagājušā gadsimta 20. gados, kā arī Ņujorkas Soho rajons, 
kas piedzīvoja savu renesansi 80. gadu sākumā (tiesa, oficiāls 
dzīvojamā rajona statuss tam tika piešķirts tikai 2005. gadā, 
bet iepriekš radošie ļaudis līdztekus darbnīcām, veikaliņiem 
un galerijām savus mitekļus tajā bija iekārtojuši nelegāli). 

Taču šie piemēri noteikti vairāk vērtējami ar plus zīmi, 
savukārt ģentrifikācija nereti saistīta arī ar asām vērtību 
sadursmēm - piemēram, daudzās ASV pilsētās izplatīta ir 
situācija, ka ģentrifikācijas radīto pārmaiņu dēļ nabadzīgiem 
melnās rases pārstāvjiem jāpamet savas dzīvesvietas, lai dotu 
vietu baltās rases biznesiem un lepnām rezidencēm. Tas raisa 
pamatotu neapmierinātību, 

no citas pilsētas teritorijas pārvācas uz Andrejsalu;' viņš 
novērojis. 

Tomēr nevar noliegt, ka no aptuveni pirms pieciem 
gadiem Andrejsalai iedvestās kultūras dzīves epicentra elpas, 
kas teju sprādzienveidīgi izraisīja rezonansi visā pilsētā un kā 
magnēts pievilka radošos projektus un kultūras pasākumus, 
šobrīd palikusi vien vāra atblāzma. 

Tā kā Andrejsalas attīstītāja ilgtermiņa plāns bija sākotnē
ji teritoriju atdot māksliniekiem, kas tai piešķirtu vajadzīgo 
auru, lai pēc laika jau ķertos klāt grandioziem apbūves 
darbiem - tostarp bija iecerēts veidot Laikmetīgās mākslas 
muzeju, dzīvojamās un biroju ēkas -, ir skaidrs, ka apbūves 
plānos krīze lika nospiest stop pogu un tuvākajos gados tie 
realizēti netiks. 

Taču S. Krese uzskata: ekonomiskās grūtības valstī nebija 
vienīgais iemesls, kāpēc apsīka Andrejsalas enerģija, - vi-

ņai radies iespaids, ka ar 
asas diskusijas par rasismu 
un nevienlīdzīgumu un liek 
meklēt risinājumus, kuri tā 
īsti vēl nav izgudroti. 

Laikmetīgās mākslas 

centra vadītāja Solvita Krese 
atminas redzēto Briselē 
- pilsētas centrā mitinās 

nabadzīgākie iedzīvotāji, 

,, Centrāltirgus - viens no 
uzskatāmākajiem piemē

riem Rīgā, kā nelabvēlīga un 
degradēta vide spēj transformē
ties pievilcīgā kvartālā 

apbūves plānu atlikšanu uz 
nezināmu nākotni arī paš
valdībai daļēji zuda interese 
par šo teritoriju un tā daudz 
intensīvāk pārslēdzās uz 
Spīķeriem, kur investori ar 
domes atbalstu bija gatavi 
realizēt grandiozus plānus -
turklāt šajā gadījumā darbi 

un tas vienlaikus ir sociāli 
visnelabvēlīgākais Briseles rajons, kamēr pārtikušie dzīvo 
centram piegulošajās perifērijās. Tāpēc šajā pilsētā ģentrifikā
cijas procesi šobrīd koncentrējušies tieši pašā pilsētas sirdī. 

Līdzīgi ir ASV U. Bratuškins min tradicionālo ASV 
pilsētu veidošanās shēmu - kad ēkas noveco, tās visbiežāk 
nojauc un vietā būvē citas. Tā veidojas nelieli pilsētas centri 
un milzīgas perifērijas, kurās dzīvo lielākā daļa pilsētnieku -
reizēm tās stiepjas tik tālu, ka nokļūšana līdz darbam centrā 
var kļūt par veselu ceļojumu. 

„Mēs bieži nemaz neaizdomājamies un nenovērtējam, cik 
Rīga patiesībā ir harmoniska;' domā U. Bratuškins. Šeit ne
valda krasi kontrasti un noslāņošanās, pilsēta ir zaļa, turklāt 
laika gaitā, neskatoties uz dažādām iekārtām un režīmiem, 
izdevies saglabāt unikālo pilsētvides raksturu, kam pateico
ties Rīgas vēsturiskais centrs ir iekļauts UNESCO Pasaules 
kultūras mantojuma sarakstā. 

Kas notika ar Andrejsalu? 
Es piedāvāju jums doties mazā virtuālā ceļojumā cauri 

Rīgai, lai paraudzītos, vai arī mūsu galvaspilsētā manāmas 
kādas ģentrifikācijas iezīmes. Sākumā piestāsim Andrejsalā. 

„Daudzi radošie projekti no Andrejsalas pamazām aizgā
juši, tai skaitā arī mēs;' atzīst S. Krese. Viņasprāt, tas iezīmē 
tādas kā Andrejsalas aktīvās kultūras dzīves perioda beigas, 
lai gan daļa radošo biroju tur vēl joprojām mājo. 

Rīgas Domes Pilsētas attīstības departamenta Stratēģiskās 
plānošanas nodaļas vadītājs Guntars Ruskuls savukārt domā, 
ka radošajiem biznesiem ir nomadiska daba un to migrācija 
pilsētā ir normāla parādība. 

„Kāds no Andrejsalas atnāk uz Spīķeriem, kāds atkal 

jau bija sākti . 

Spīķeri - pārmaiņu impulss arī 
Centrāltirgum 

Spīķeri ir mūsu nākamais pieturas punkts, tāpēc gar Dau
gavas krastu dodamies Centrāltirgus virzienā. Šeit atrodas 
viens no uzskatāmākajiem piemēriem Rīgā, kā nelabvēlīga 
un degradēta vide spēj transformēties pievilcīgā kvartālā -
galvenokārt pateicoties privāto investoru spēcīgajai vīzijai un 
apņēmībai, kas rezultējusies sadarbībā ar domi un ES fondu 
līdzekļu piesaistē. 

Šobrīd bijušās noliktavas par savām mājām sauc laikmetī
gās mākslas centrs kim?, restorāns Kitchen, Spīķeru koncert
zāle un Rīgas geto muzejs. 

„Spīķeru kvartālā jau tagad vērojamas sociālās vides 
izmaiņas, lai gan attīstības projekts tika apstiprināts vien 
dažus gadus atpakaļ;' stāsta Rīgas Domes Pilsētas attīstības 
departamenta Eiropas finansējuma projektu nodaļas vadītājs 
Armands Rabovičs . 

Tā kā kvartāla tālākajā attīstīšanā plānots mainīt nakts 
tirgus atrašanās vietu, S. Krese bažīga par likteni, kas sagaida 
dažus kolorītus Spīķeru apkaimes elementus - piemēram, 

mazo kafejnīcu-ūķīti, kur apmeklētājus apkalpo bufetniece 
teju kā no padomju laikiem. Tos zaudēt ir vienkārši, taču 
atjaunot - teju neiespējami. 

„Jāsaprot, ka ģentrifikācija nav mērķis Spīķeru gadījumā 
- mērķis ir radīt kvalitatīvu ārtelpu;' skaidro A. Rabovičs. 

Tieši tāpēc arī radusies iniciatīva nakts tirgu no tā vēsturis
kās l9kācijas vietas pārvietot nedaudz uz priekšu - lēmums, 

kas sākotnēji varētu radīt pretreakciju, taču ilgtermiņā tomēr 
sevi attaisnot. 
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