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Kāpēc jāpievērš uzmanība ainavas

attīstībai?

 Ainava ir viens no vides resursiem

 Ainava daudzos gadījumos nosaka 

cilvēku dzīves vietas izvēli un arī dzīves 

stilu

 Ainavas daudzveidība ir viens no 

bioloģiskās daudzveidības līmeņiem

 Ainava ir nozīmīga kultūrvēsturiskā vērtība



Ko saprotam ar 

jēdzienu ainava?
 Ainava nozīmē teritoriju, kā to uztver 

cilvēki, un kas ir izveidojusies dabas 

un/vai cilvēku darbības un 

mijiedarbības rezultātā (Eiropas 

ainavu (Florences) konvencija). 



Tradicionālā lauku ainava

 Lauku sēta;

 Pirtiņa;

 Augļu dārzs;

 Līkumots lauku ceļš,

 Dīķis



Pastorālu (idealizētu)lauku ainavas skatu
veido:

 Sienu gubas pļavā;

 Kopti tīrumi;

Ozolu un liepu alejas;

 Stārķi;

Muižu centri;

 Parki un dzirnavu dīķi.



Kādi faktori nosaka ainavas attīstību?

 Dabas apstākļi

Ģeogrāfiskais 

novietojums

 Ekonomiskie faktori

 Politiskie lēmumi

Cilvēka faktors



Rokasgrāmata

Latviska arhitektūra, interjers un ainava
Lauku ceļotājs, 2014

http://www.celotajs.lv/cont/publ/RokasgramataArhit

ektura2014/pdf/RokasgramataArhitektura2014.pdf



Ilgtspējīga lauku sētas ainava
(Linda Balode)



Kultūrvēsturisko ainavu vērtību 

saglabāšana

 Ēkas

 Ābeļdārzi vai veci koki

 Sētas un žogi

 Akas

 Robežzīmes

 Alejas

 Ar mājas nosaukumu saistītas 

vietas



Dabas daudzveidības 

saglabāšana

 Mazo ainavas elementu 

veidošana un saglabāšana (koku 

puduru, atsevišķu koku, mazu 
purviņu, robežjoslu, kritalu u.c.)

 Dabisko pļavu saglabāšana

 Aleju saglabāšana

 Vēlīnā pļaušana



Ainavas estētiskās 

kvalitātes 

nodrošināšana

 Sētā dominē dabiskas līnijas

 Sētā dominē dabiski akcenti



Kā to nodrošināt?

Ainavu plāni:

 Sētas plāns

 Lauksaimniecības zemju 

apmežošanas plāns

 Augu seku plāns

 Izcirtuma plāns

Izcirtumu un lauksaimniecības zemju apmežošanas 

plāns Skotijā



Mežu ainavas 

plānošana

 Bells, S., Nikodemus, O. 

Rokasgrāmata meža ainavas

plānošanai un dizainam, Rīga: 75 

lpp.



Lauku sētas plānošanas principi

Autore: 

Linda 

Balode



Atvērtu skatu saglabāšana

 Problēma: lauksaimniecības 

zemju apmežošana vai to 

aizaugšana



Atsevišķu ainavas elementu eksponēšana

 Problēma: lauksaimniecības 

zemju apmežošana vai to 

aizaugšana



Atsevišķu mazo ainavas elementu 

saglabāšana

 Problēma: mazie ainavas 

elementi traucē intensīvai 

zemkopībai



Pārganīšana

 Problēma: lopu radītā slodze uz 

ainavas elementiem ir pārāk liela



Graustu novākšana

 Problēma: Latvijas lauku ainavā 

joprojām ļoti daudz graustu



Sagaidot Latvijas simtgadi

Vecpiebalgas novada

„Mazalaukstu” māja


