




AINAVAS RUNĀ. IZMAIŅAS LATVIJAS AINAVĀ 
UN TĀS VĒRTĪBĀS NESENAJĀ SIMTGADĒ

IVETA DRUVA-DRUVASKALNE

ANDRIS KLEPERS

1926.g. «Jaunā nedēļa» nr.361929.g. «Atpūta» nr.200

1939.g. «Atpūta» nr.752



Ideālu veidošanās

• “Nekad pilsēta ar savām 
fabrikām un kancelejām 
nesniegs dzīvē tādu 
apmierinājuma sajūtu, kā lauki 
un zeme, sevišķi vēl tam, kas pie 
tās audzis un bērnību pavadījis.”
Bārda, E. (1939). Nesīsim daiļumu lauku sētās. 
Latvijas Kareivis. (190). 1939.g.24.augusts.

• Agrārās reformas laikā radās ~67 
tūkstoši jaunsaimniecību, kas ir 
puse no šodien Latvijā 
apdzīvotajām viensētām (~142 
tūkstoši, 27,5 tūkstoši pamestu, 
Jāņasēta SIA, 2017)

• “Daudzas saimniecības stāvēja 
līdz šim kailas, bez dārziem vai 
košuma krūmiem”. Latgales 
Vēstnesis, (59), 1937



Ideālu veidošanās

• “Dārzs prasīja visu brīvo laiku, 
bet par to tas izveidojās par 
latvieša atpūtas vietu un 
svētnīcu”

• Bārda, E. (1939). Nesīsim daiļumu lauku sētās. 
Latvijas Kareivis. (190). 1939.g.24.augusts.

• “Un vai būs kāds lauksaimnieks, 
kas grabētu būt slikts 
saimnieks? “Dubļains pagalms ir 
saimnieka kauns”

• Siliņš, T. (1939). Lauksaimnieki, apkopjiet savu māju 
apkārtni! Mana sēta. (2). 1939.gada 1.decembris.

“Ābeļdārzs, kas senāk bija vai vienīgais augļu koku stādījumu veids mūsu 
zemē, vienmēr bijis katras sētas gods un lepnums. Pēc tā plašuma un 
apkopšanas vērtēja saimnieka turību, saimniecības vērtību.” “..senāk 
saimnieks apstaigāja laukmales, birztalas un mežus. Šur tur atradis pa sīkai 
mežābelītei, tās atzīmēja, pavasarī izraka, pārnesa un iestādīja mājās.”
Bārda, E. (1939). Nesīsim daiļumu lauku sētās. Latvijas Kareivis. (190). 1939.g.24.augusts.



PĀRMAIŅU CĒLOŅI AINAVĀ

3 zemes reformas & kara sekas 
• Agrārā reforma  (1920.-1937.g.)

• Otrais pasaules karš (1941.-1945.g.)

• lauku kolektivizācija  (20.g.60.gadi-80.gadi)

• neatkarības atgūšana, zemes reforma (1991.g.)

Vecgaraušu māju zemes plāns 
Jaunpiebalgas p.(1935.g.) 
Avots: E. Žīgurs, historia.lv 

Vecgaraušu rija. 2015.g. septembris. 
Avots: E Žīgura foto, historia.lv

Ar politiskās iekārtas maiņu saistītas 

vērtību izmaiņas sabiedrībā, 

saimniekošanas aktivitātes, 

dabiskie faktori





MOZAĪKVEIDA LAUKU AINAVA AR IZTEIKTU SKATA PERSPEKTĪVU

1925.g. Āboliņa pļauja Ziemeļvidzeme. J.Kārkliņa fotostudija



MOZAĪKVEIDA LAUKU AINAVA AR IZTEIKTU SKATA PERSPEKTĪVU

1927.g. Vestienas lauki no Spiru kalna (V.Upīša uzņēmums)





Respondentu profils



Respondentu profils

Norises laiks 03.03.-20.04.2017

Segments Ārpus pilsētu viensētu & savrupmāju 

īpašnieki vai apsaimniekotāji

Izlase Proporcionāla atlase pēc ģeogrāfiskā 

kritērija, pārstāvot visus Latvijas 

novadus

Respondent

u skaits

316

Norises

forma

Elektroniska aptauja





Priekšstats par 
kvalitatīvu lauku 
viensētas ainavu

• Attēls veidots no 316 
respondentu identificētiem 558 

dominējošajiem elementiem. 
Biežāk pieminētie izcelti lielāki 

(diapazons: 3x- 81x).



Priekšstats par 
kvalitatīvu lauku 
viensētas ainavu -
sajūtas

• Attēls veidots no 316 
respondentu 386 identificētajām 

dominējošām sajūtām. Biežāk 
pieminētie izcelti lielāki 

(diapazons: 2x- 41x).



Priekšstats par 
kvalitatīvu 
viensētas ainavu -
darbība

• Attēls veidots no 316 
respondentu identificētiem132 

identificētajām dominējošām 
darbībām. Biežāk pieminētie 

izcelti lielāki (diapazons: 2x- 58x).



Priekšstats par 
lauku viensētas 
ainavas raksturu

• n=296.



Priekšstats par 
lauku viensētas 
ainavas raksturu

• n=296.



Lauku viensētas 
ainavas kvalitāti 
noteicošu 
elementu 
prioritātes

• n=316. Biežāk pieminētie izcelti 
lielāki (diapazons: 4x- 234x)..



Lauku viensētas 
ainavas kvalitāti 
noteicošu 
elementu 
prioritātes

• Viensētai raksturīgie ainavas 
elementi, kas pamatā ir dabas veidoti 
vai prasa ilglaicīgas cilvēka rūpes (ar 

zaļu) un vieglāk veidojami elementi 
(ar dzeltenbrūnu). Cipari atzīmē 

minējumu skaitu, cik bieži elements 
pieminēts (n=316).



Ainavas elementi 
kas uzlabo dabas 
daudzveidību 
viensētā

• Attēls veidots no 316 
respondentu identificētiem 558 

dominējošajiem elementiem. 
Biežāk pieminētie izcelti lielāki 

(diapazons: 3x- 81x).



Izzūdošie 
viensētas ainavas 
elementi

• Apkopojums izveidots no 316 
respondentu identificētajiem 586 

elementiem. Biežāk pieminētie 
izcelti lielāki (diapazons: 3x- 68x).



Kas degradē 
kvalitatīvu 
viensētas ainavu

• Apkopojums izveidots no 316 
respondentu identificētajiem 620 

elementiem. Biežāk pieminētie 
izcelti lielāki (diapazons: 2x- 43x).



Nākotnes ieceres –
lauku viensētas 
ainavas izmaiņas

• Apkopojums izveidots no 316 
respondentu identificētajām 516 

nākotnes iecerēm. Biežāk 
pieminētie izcelti lielāki 

(diapazons: 2x- 50x).



Vietrade, jaunās Latvijas viensētas nākotne

1. Paust vienkāršību, tīrību, ētiskumu un gaumi, 
izmantot vietas priekšrocības un izcelt tās, 
veidojot lauku ainavas raksturu

2. Pielāgot vidi atšķirīgām sezonām, lai svinētu 
viensētas  āra dzīvi visos gadalaikos

3. Viensētas būvmateriālu izvēli un saistīt ar tādu 
būvmateriālu izvēli kas atbilst mūsu klimata 
raksturam, saskanīgi  iekļaujas dabiskajā vidē

4. Kombinēt nepieciešamību pēc augstas dzīves 
kvalitātes laukos ar mūsdienīgām zināšanām un 
izpratni par veselīgu dzīves veidu, ekosistēmu 
pakalpojumiem

5. Pārstāvēt Latvijas tradīcijas, kultūru un stiprināt 
nācijas identitāti saistībā ar lauku dzīves veidu, 
dalīties zināšanās ar to

6. Kāpinot lauku viensētas ainavas kvalitāti, 
rūpēties par dabas daudzveidības saglabāšanu, 
integrēt to kā vienotu, neatdalāmu veselumu

7. Respektējot ainavas mainību, attīstīt jaunus 
iespējamus pielietojumus tradicionāliem lauku 
viensētas elementiem

8. Labāko praksi lauku viensētas veidošanā, 
vietradē apvienot ar impulsiem no ārpuses, 
pārdomātiem jaunievedumiem

9. Apvienot vietējo pašpietiekamību ar devumu 
vietējās kopienas attīstībai, kaimiņattiecību 
kopšanu, reģionālo produktu un pakalpojumu 
lielāku izmantošanu

10. Sadarboties ar jomas pārstāvjiem, kam ir 
profesionālas zināšanas par ainavas veidošanu, 
lauku arhitektūru, dabas daudzveidību, 
dārzkopību u.c.  Kvalitatīvas lauku ainavas 
veidošanai






