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IEVADS
Latvijas lauku ainavu bieži mēdz dēvēt par „tradicionālu”, uztverot to kā
nemainīgi mūžīgu. Taču ainava pastāv mainībā. Ne vienmēr izmaiņas var dēvēt par
pozitīvām visām iesaistītajām pusēm. Ne vienmēr ārējo spēku ietekme uz ainavu
iedarbojas tās kvalitātes veicināšanā. Liela daļa mūsdienu Latvijas lauku ainavas ir
krasi pārveidojusies padomju okupācijas laikā, saglabājot pagātnes ietekmi, bieži
arī mazinot ainavas kvalitāti. Vairāk nekā puse mazo upju ir pārvērstas taisnos
grāvjos, mežu un lauku robežām izzūd pakāpeniskums, izzūd pašas viensētas.
Tomēr Latvijas valsts veidošanās pirmsākumos un lauku apdzīvotības maksimumā,
kad veidojās tūkstošiem jaunu viensētu, pastāvēja noteikti ainavas ideāli, kas
veidoja priekšstatus par kvalitatīvu lauku viensētas ainavu. Tajā iekļāvās arī
daudzi dabiski elementi. Radīt pamatni sabiedrības kolektīvās atmiņas resursiem,
apspriežamu materiālu, kas izceltu tā laika vērtības un raisītu jautājumus par
estētiskumu, dzīves kvalitāti, saskanīgu mijiedarbību starp dabu un cilvēku ir
nozīmīgs uzstādījums šim pētījumam, projekta "Ainavas runā. Dabas
daudzveidība Latvijas ainavās" ietvaros. Tas veltīts Latvijas simtgadei un tiek
īstenots ar Latvijas vides aizsardzības fonda un Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrijas finansiālu atbalstu.
Izpratne par lauku viensētu kā kvalitatīvu dzīves vietu stiprināma ar
zināšanām par kultūras un dabas mantojumu, par dabas daudzveidības
līdzāspastāvēšanu un mūsdienīgu redzējumu par ilgtspējīgu ekonomisko
attīstību. Ainavas kvalitāte ar šīm komponentēm būtu jāapzinās arvien vairāk kā
daļa no kvalitatīvas dzīves sastāvdaļas. Tas sniegtu atbildi par nozīmīgām
priekšrocībām lauku viensētai kā pirmās izvēles dzīves vietai pretstatā pilsētas vai
ciema savrupmājai. Tendences norāda uz attīstītu sabiedrību pieaugošiem
meklējumiem, kā cilvēkam dzīvot post-modernu dzīvesveidu vienā telpā ar dabu.
Latvijas situācijā lauku telpa iekļauj nacionālās identitātes izpausmes, jo daudzi
ar to saistītie elementi meklējami tieši lauku viensētas vidē. Latvija ir īpaša starp
citām Eiropas un pasaules kultūras tautām ar gadsimtiem veidojušos viensētu
apdzīvotības tradīciju. Lielākās daļas pasaules nāciju valodās pat nav viena vārda
apzīmējuma vārdam “viensēta”, izceļot to kā nozīmīgu nācijas kultūrai raksturīgu
elementu.
Ar zināšanu palīdzību ietekmēti lēmumi Latvijas lauku ainavā arvien vairāk
radītu dzīvotspējīgus risinājumus kultūras mantojuma un dabas daudzveidības
vērtību saudzēšanai un vairošanai. Tam jānoris integrēti ar konkurētspējīgu
uzņēmējdarbību vai šodienas prasībām atbilstošu cilvēku dzīvesveidu. Lai to
ietekmētu, jāiesāk ar zudušā pēctecīguma – pārrautās vēsturiskās atmiņas
atjaunošanu, ko daudzviet izraisīja karš. Liela daļa viensētu saimnieku nedzīvo
paaudzēm pārmantotās dzimtu mājās Zudušas liecības par zemes
apsaimniekošanas vēsturi, arī zinātība par to vai mainījusies vajadzība pēc zemes
lietojuma. Taču pēc šādām zināšanām ir pieprasījums. Vēlēties vairāk, tiekties uz
kvalitatīvu lauku viensētas dzīves vidi, ne tikai formāli izpildīt normatīvajos aktos
iekļautās minimālās prasības, lai kaut ko neizpostītu. Valsts nākotnes telpiskajā
attīstībā2 raksturīgās lauku ainavas kvalitātes mērķis (uzturēt dabas un kultūras
mantojuma vērtību) nozīmīguma izpratnē sacenšas ar sociālekonomiskiem lauku
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attīstības jautājumiem (īpaši akcentējot sasniedzamību, enerģētikas resursu
nodrošinājumu, demogrāfiskos izaicinājumus, labklājības jautājumus kopumā).
Ar ainavas kvalitāti izprotošām zināšanām veidojams stabils nākotnes
redzējums – 21.gadsimta Latvijas lauku viensētas ideāls. Lai tuvinātos tam,
veidojami noteikti priekšlikumi ainavas kvalitātes uzlabošanai – sākot ar
saimniekiem pašiem, taču ietekmējot arī saistīto normatīvo aktu bāzi.
Cita aktuāla problēma dabas aizsardzības pārvaldībā ir mērķtiecīga
ilgtermiņa dialoga veidošana ar sabiedrību, kas tiešā veidā ir iesaistīta dabas
daudzveidības uzturēšanā. Valsts un pašvaldības pārvaldei, sabiedriskajām
organizācijām centieni stiprināt šo dialogu ir nepārtraukti kopš dabas aizsardzības
politikas veidošanas pēc Latvijas valstiskuma atjaunošanas 20.gs. 90. gados.
Ierobežotos resursos, brīžiem tomēr pietrūcis pēctecīguma, centieni bijuši
fragmentēti vai kampaņveidīgi. Tomēr dažkārt dialogs par bioloģiskās
daudzveidības nozīmi un vietu sabiedrības vērtībās veidots bez viegli uztveramas
interpretācijas (lai arī ir daudz spilgtu pretēju piemēru), lietojot “apdraudētu
biotopu” un “retu sugu” argumentus kā nozīmīgākos. Tāpēc dabas aizsardzības
mērķu sasniegšanai dialoga veidošanā ar sabiedrību jāizvirza plašāka un līdz šim
Latvijā mazāk lietota pieeja. Viens no virzieniem ir ekosistēmas pakalpojumu
pieeja, cits saistīts ar ainavas kvalitātes izcelšanu, kas savukārt tiešā veidā
saistīts arī ar dzīves kvalitāti.
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Ainava ir visaptveroša telpa tādā nozīmē, kā to uztver cilvēki. Tā
veidojusies dabas un cilvēku darbības ietekmē. Visciešākā mijiedarbība starp dabu
un cilvēku izpaužas savrupajās lauku viensētās, kur dabas elementi īpaši izceļ
ainavas raksturu. Dzīves vieta cilvēkam, ģimenei vai dzimtai gadu simteņos
vienlaikus ir nozīmīga dzīvotne daudzām ar cilvēka darbību saistītām sugām. Dabas
aizsardzību organizēt ekosistēmu līmenī, tomēr daudz lielāku uzmanību pievēršot
arī ainavai jau 1993.gadā ieteicis ievērojamais amerikāņu mežu ekologs Džerijs
Franklins3.
Izceļot ainavas pieeju, viensēta tiek skatīta kā kopums, kurā ietilpst dažādi
ainavu veidojošie elementi, tostarp dabas daudzveidību uzturoši. Šādā mērogā ir
daudz vieglāk identificēt tās iedzīvotāju vides apziņu, attieksmi, vērtību sistēmu un
saistītās rīcības. Lielākā daļa lēmumu par ainavas kvalitāti ir apsaimniekotāju pašu
ietekmēti. Dažkārt to regulē valsts vai pašvaldības noteiktie normatīvie akti.
Šodienas un rītdienas viensētu saimnieku zināšanas, pieredze, ar vērtību sistēmu
saistītās rīcības norāda uz dabas daudzveidības saglabāšanas mērķu realitāti: cik
tas katram ir svarīgi? Kā tiek noteiktas lauku dzīves vides prioritātes? Lauku
viensētā dabiskumam citustarpā būtu jārada viena no galvenajām
priekšrocībām salīdzinājumā ar savrupmāju urbānajā vidē. Bet vai tā ir? Ainavas
izmaiņas ietekmē tendences sabiedrības vērtību maiņā un tehnoloģiskajā progresā.
Strauji sarūk tradicionālā (naturālā) lauku saimniekošana: lauku apstrāde
industrializējas, pieaug vasaras māju skaits, izplatās netradicionālas lauku
apsaimniekošanas metodes, novērojama savrupmāju ekspansija pilsētu tuvumā,
paaugstināta lauku un pilsētu mijiedarbība, pieaug mobilitāte, lauki noveco un
tukšojas.
Ar viensētu šī pētījuma ietvaros tiek saprasts vēsturiski izveidojies un Latvijai
raksturīgs apdzīvotības veids. Arī administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu
likumā4 ietvertā “savrupa dzīvojamā ēka vai vairākas dzīvojamās ēkas, kā arī ar šo
ēku vai ēkām funkcionāli saistītās saimniecības ēkas teritorijā…”, gan arī no
īpašuma viedokļa un MK noteikumiem par būvju klasifikāciju5 – “brīvi stāvošas
savrupmājas, tai skaitā individuālās ģimeņu mājas, villas, mežsargu mājas, lauku
mājas, vasarnīcas u.tml. (…)”, kas atrodas savrupi ārpus pilsētas, blīvi apdzīvotas
piepilsētas vai ciema centra, ap kuru ir zeme, ko tās īpašnieks vai apsaimniekotājs
ar saviem lēmumiem var ietekmēt, veidojot apkārtnes ainavu. Turpmāk pētījumā
lietots viens apzīmējums – “viensēta”, uzsverot ar to saistīto visaptverošo ainavisko
saskanīgumu un tās apsaimniekotājiem uzticēto iespēju pašiem noteikt
īpašuma telpisko funkcionalitāti un estētisko kvalitāti, kā arī izlemt tajā
ietilpstošo ainavas elementu pastāvēšanu. Vienlaikus šī respektējamā
individuālā izvēle ietekmē daudz plašāku sabiedrības uztveri: “apkārtējās ainavas
nav tikai cilvēku individuālās darbības, vēlmju un attieksmes koncentrāts sava
īpašuma robežās (Melluma, 2106)6, jo ar tās kopumu veidojas priekšstats par
Latvijas lauku ainavas kvalitāti.

Pētījuma mērķis un uzdevumi
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Pētījuma objekts ir lauku ainava, bet pētījuma priekšmets – lauku viensētas
ainavas rakstura un kvalitātes izmaiņas dabas daudzveidības kontekstā, kur:
ainavas raksturs – atpazīstams un saskanīgs elementu kopums ainavā, kas nosaka
tās atšķirību no citām ainavām, nešķirojot, labāka vai sliktāka
ainava7.
ainavas kvalitāte – vērtības piešķiršana, kas ietver kvalitātes novērtējumu
objektīvai ainavai individuālas vai sabiedriskas uztveres
rezultātā dažādos ainavas tipos8.
Pētījuma jautājumam ir trīs savstarpēji saistītas daļas
1) Kā veidojušies lauku viensētu ainavas ideāli kopš valsts pirmsākumiem
dabas daudzveidības uzturēšanas kontekstā un kāds ir to pēctecīgums?
2) Kuri lauku viensētas ainavas elementi ciešāk saistīti ar dabas
aizsardzības mērķiem, saglabājot vai palielinot dabas daudzveidību un
kā tie pozicionējami plašākā kontekstā?
3) Kā stiprināt saskaņotu dabas un cilvēka darbības līdzāspastāvēšanu
nākotnes lauku viensētā?
Pētījuma mērķis
analizējot Latvijas lauku ainavas raksturīgo struktūru un pārmaiņas kopš
Latvijas valsts un nācijas veidošanās sākuma un mūsdienu viensētu
apsaimniekotāju uztveri par ainavas vērtībām, formulēt Latvijas lauku
viensētas ainavas kvalitātes mērķi dabas daudzveidības uzturēšanas
kontekstā.
Plašāk interpretējot lauka pētījuma laikā iegūto datu masīvu, iespējams rast
papildu nozīmīgus argumentus vienotā kultūras un dabas mantojuma un ainavas
iesaistei lauku viensētas kā dzīves vides izvēles priekšrocību formulēšanā un lauku
dzīvesveidu ieteverošās identitātes stiprināšanā. Veicinot izpratni sabiedrībā par
ainavas vērtību un kvalitāti un tās pēctecīgumu no iepriekšējām paaudzēm,
plašākai apspriešanai izvirzāmi ideāli, kas arī nākotnē veidos Latvijas lauku ainavas
kvalitāti mainīgajos sociāl-ekonomiskajos apstākļos.
Par ainavas struktūru pētījumā pieņemam to veidojošo elementu un ainavas
telpisko vienību savstarpējo izkārtojumu; kur šis struktūras elements palīdz
raksturot – padarīt raksturīgu lauku viensētu.
Uzdevumi
1) identificēt mediju popularizētos galvenos virzītājspēkus Latvijas lauku
viensētas ainavas ideālu veidošanai kopš 20.gs. sākuma;
2) analizēt zemes lietojuma veida galvenās izmaiņas Latvijas lauku
viensētas struktūrā nesenākā gadsimta laikā;
3) identificēt Latvijas lauku viensētai raksturīgos ainavas elementus un
izcelt tos dabas daudzveidības un plašākā kontekstā;
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4) apzināt lauku viensētas ainavas elementus, kuri to īpašnieku vai
apsaimniekotāju uztverē saistās ar ainavas kvalitāti;
5) formulēt Latvijas lauku viensētas ainavas kvalitātes mērķi dabas
daudzveidības kontekstā.
Paredzamie rezultāti palīdzētu tiekties uz ilgtspējīgu lauku vides attīstību, kas
stiprinātu attiecības starp sabiedrības vajadzībām, saimniecisko darbību un vidi.
Tiktu pastiprināts saturs dialogam, lai, izmantojot apvērsto pieeju, sabiedrība
tiektos uz sava īpašuma ainavas kvalitāti, respektējot dabas daudzveidību.
Noteiktie pētījuma ierobežojumi
Laika periods: Latvijas lauku viensētas veidošanās raksturs izsekojams jau
kopš rakstīto avotu aizsākumiem. Tomēr pastiprināti pētījuma analīze attiecināta
uz periodu no pirmās neatkarīgajā Latvijā īstenotās agrārās reformas sākuma
(1919.gada) līdz mūsdienām. Lielākam kopskatam vairāki galvenie faktori
raksturoti no 19.gs., lai gūtu visaptverošu priekšstatu par nozīmīgākajiem ainavu
pārveides elementi (saistītiem ar politisko režīmu maiņu, dzimtbūšanas atcelšanu,
industrializācijas aizsākumu u.c.). Laika dimensija nav izcelta kā svarīgākā, lai
detāli izpētītu katru posmu, bet vairāk norādītu uz vēsturisko pēctecīgumu un
cēloņu–seku kopsakarībām un sabiedrības vērtību maiņu.
Telpiskais fokuss: analizētas apdzīvotas lauku ainavas (neietverot urbānās
teritorijas, neskarot plašas dabiskās ainavas, kas veidojušās bez (vai ar minimālu)
cilvēku mijiedarbību. Lai arī lauku ainava ir plašāk interpretējama, galvenais
akcents pētījumā atbilstoši darba uzdevumam vērsts tieši uz viensētu un tās
tuvākās apkārtnes ainavu – pagalmu, skatu perspektīvu no pagalma.
Izpētes teritorija: sākotnēji akcenti likti uz Natura 2000 teritorijām ar
izicilām ainaviskām vērtībām (piemēram, Vestienas aizsargājamo ainavu apvidus
un Gaujas Nacionālais parks), tomēr gan mediju vides, gan lauku pētījuma gaitā
iegūts daudz plašāks Latvijas novadus reprezentējošs materiāls. Pētījuma
plānošanā laika un resursu ierobežojums noteica fokusu uz Vidzemes
kultūrvēsturiskā reģiona teritoriju, tomēr metožu dažādošana un respondentu
atsaucība ļāva pārvarēt šo ierobežojumu. Datu masīvs ir reprezentatīvs Latvijas
laukiem kopumā, neizceļot kādu īpašu reģionālu apstākļu kopumu. Datu
interpretācija ļauj noteikt vairākas reģionālās atšķirības, taču nesniedz iespēju
analizēt tās padziļināti (kas arī nav galvenais mērķis).
Bioloģiskā daudzveidība. Pētījuma veicēji meklē saskarsmes punktus starp
cilvēku, ainavu un dabas daudzveidību. Tas atklāj dialoga veidošanas pieeju ar
sabiedrību. Taču nepretendē uz padziļinātām zināšanām sugu un dzīvotņu
ekoloģijā. Tāpēc šī pētījuma rezultāti sniedz daudz ierosmes turpmākai satura
sasaistei ar padziļinātu bioloģijas un ekoloģijas ekspertu skatījumu.
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1. PĒTĪJUMA TEORĒTISKAIS IETVARS
1.1.

Eiropas ainavu konvencija un bioloģiskā daudzveidība

Pētnieki pieņem ainavas attīstību jeb mainību kā ainavas struktūras un
funkciju pārveidošanos laika gaitā, ko izraisa gan dabiskie procesi, gan cilvēka
darbība lauku ainavā – politisko režīmu, saimniekošanas metožu, lauku dzīvesveida
maiņa u.c. Ainavas mainību ietekmējošie faktori dažādos laika posmos ir atšķirīgi.
Līdz ar to ainavu attīstībā var izdalīt gan salīdzinoši mierīgus un līdzsvarotus
ainavu attīstības periodus, gan lūzumpunktus (piemēram, dabas katastrofas, kara
darbība u.c.), pēc kuriem ainavās notiek būtiskas un straujas izmaiņas. Vairāki šādi
lūzumpunkti nesenāko divu gadsimtu laikā, kas būtiski ietekmējuši ainavas
struktūru un bioloģisko daudzveidību lauku viensētas dzīvotnēs, ir:
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Attēls Nr.1-1. Latvijas lauku ainavu attīstības lūzumpunkti kopš 19.gs. sākuma

Ainava ir aktīvi mainīga. Kā atzīmē profesore Melluma (2016) tad “Latvijas
teritorijā vairākkārt mainījusies viena vai otra lielā spēka (daba un cilvēks)
dominance. Tātad arī ainavu veidoli, to teritoriālās likumsakarības. To varam vērot
šodienas ainavās, tikai atšķirīgi dažādās vietās Latvijā. Runājot par ainavu
dažādības likumsakarībām, vispirms varam pieminēt „lielos faktorus.” Par tādiem
var uzskatīt dabas vēstures liecības –augstieņu un zemieņu miju Latvijas teritorijā
un atbilstīgas dabas apstākļu raksturiezīmes.” (Melluma 2016).9 Muižu kā
saimnieciska vienība sastāvēja no divām daļām: pašas muižas zeme (mazākā daļa)
un zemnieku zemes ar saimniecībām (kas tiem nepiederēja). Zemnieku
saimniecības pēc dzimtbūšanas atcelšanas izpirka uz dzimtu, sākot ar 19.gs vidu –
kas šodienas izpratnē ir vecsaimniecības. Bet muižas zemēs pēc agrārās reformas
tika izveidotas jaunsaimniecības, kas no pirmajām atšķīrās arī vizuāli. Muižas
telpiskā struktūra un tās pēctecīgums noteica apdzīvojuma un ainavas veidošanos.
Ainavu raksturs dažādās Latvijas daļās ir atšķirīgs. Pastāv areāli ar vienādu
vai līdzīgu „ainavu rakstu”, kas ir pamats reģionālu ainavu telpu izdalīšanai.
Tradicionāli telpiski tās tiek sasaistītas gan ar Latvijas kultūrvēsturiskajiem
novadiem, fizio-ģeogrāfiskajiem rajoniem vai funkcionālām teritorijām (piemēram,
jūras piekraste, Pierīga u.c.). Vērtīgas reģionālas ainavu telpas sabiedrības uztverē
nereti iegūst simbolisku nozīmi un tiek akceptētas kā vietu un reģionu vizuālās
identitātes pamats. Vienlaikus ainavām piemīt arī dabas daudzveidības, ekoloģiskā,
vizuālā, kultūrvēsturiskā un ekonomiskā vērtība, kas lielā mērā nosaka ainavas
kvalitāti. Praksē ainavas kvalitāti nosaka, pamatojoties uz ekspertu novērtējumu
vai arī salīdzinot pašreizējo ainavas stāvokli ar vēlamās ainavas raksturojumu, kas
ir ietverts ainavas kvalitātes mērķī.10.

9

Melluma, A (2016). Latvijas ainavu laiki. Enerģija un pasaule (nr.3), 38.-42.lpp.
Ainavu politikas pamatnostādnes 2013.-2019.gadam.

10

9
Pētījuma izejas pozīcija balstās uz Eiropas ainavu konvenciju11:








apzinoties, ka ainavām ir nozīmīga sabiedriskā loma kultūras, ekoloģijas,
vides un sociālajā jomā, ka tās ir saimnieciskajai darbībai labvēlīgs resurss
un ka to aizsardzība, pārvaldība un plānošana var radīt jaunas darba vietas,
apzinoties, ka ainavas ir svarīga vietējās kultūras veidošanās sastāvdaļa un,
ka tās ir Eiropas dabas un kultūras mantojuma pamatelements, kas veido
cilvēku labsajūtu un dod ieguldījumu eiropeiskās identitātes nostiprināšanā,
apstiprinot, ka ainavas ir svarīga cilvēku dzīves kvalitātes daļa jebkurā vietā:
pilsētās un laukos, gan degradētos, gan augstvērtīgos apvidos, gan apvidos,
kas atzīti par izcili skaistiem, un ikdienišķās teritorijās,
apzinoties, ka pārmaiņas lauksaimniecībā, mežsaimniecībā, rūpnieciskās
ražošanas un minerālu ieguves paņēmienos, reģionālajā un pilsētplānošanā,
transportā, infrastruktūrā, tūrismā un rekreācijā, kā arī vispārējās
pārmaiņas pasaules ekonomikā daudzos gadījumos paātrina ainavu
pārveidošanos,
vēloties izpildīt sabiedrības vēlmi baudīt augstas kvalitātes ainavas un aktīvi
piedalīties ainavu attīstībā,
uzskatot, ka ainavas ir galvenais indivīdu un sabiedrības labklājības
elements un ka to aizsardzība, pārvaldība un plānošana ikvienam piešķir
tiesības un atbildību.

Ainavu konvencijā definētās vērtības pastāv paralēlēs un daļēji integrējas ar
dabas aizsardzības vērtībām, kas definētas Konvencijā par Eiropas dzīvās dabas un
dabisko dzīvotņu aizsardzību (Berne, 1979. gada 19. septembris) un Konvencijā
par bioloģisko daudzveidību (Riodežaneiro, 1992. gada 5. jūnijs), kā arī vienotā
kultūras un dabas mantojuma saglabāšanu, kas ietverta Konvencijā par pasaules
kultūras un dabas mantojuma aizsardzību (Parīze, 1972. gada 16. novembris).
Pētījuma veicēji respektē Latvijas ainavu politikas mērķi 12, īpaši fokusējoties
uz mērķī ietverto bioloģisko daudzveidību – „Daudzfunkcionālas un kvalitatīvas
ainavas, kas visā Latvijā uzlabo cilvēku dzīves kvalitāti, veicina vietu, reģionu un
valsts ekonomisko aktivitāti un atpazīstamību, kā arī nodrošina bioloģisko
daudzveidību.” Pētījums ir vērsts uz Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas
„Latvija 2030” ieviešanas stiprināšanu, kurā citustarpā ir noteikts, ka, lai saglabātu
Latvijai tipiskās unikālās dabas un kultūrvēsturiskās ainavas, kas veido
priekšnoteikumus iedzīvotāju dzīves vides kvalitātei, ir:
 jānodrošina valsts atbalsts daudzfunkcionālām un produktīvām lauku
teritorijām, kultūrainavas saglabāšanai un veidošanai;
 jānosaka Latvijai tipiskās un unikālās ainavas, jāveic to inventarizācija un
jāizstrādā priekšlikumi ainavu apsaimniekošanai un procesu monitoringam;
 jāizglīto un jāiesaista sabiedrība ainavu apsaimniekošanā;
 teritorijas plānojumos jānosaka prasības un nosacījumi, kas paredz ainaviski
nozīmīgu vietu aizsardzību.
Vairāku pētījumā ietverto jēdzienu definējumi:

12

11 Eiropas ainavu konvencija. (2000). Pieejama http://likumi.lv/ta/lv/starptautiskie-ligumi/id/1265
Ainavu politikas pamatnostādnes 2013.-2019.gadam. Resurss pieejams:
http://polsis.mk.gov.lv/documents/4427

10
ainavas kvalitātes mērķis – specifiskai ainavai nozīmē kompetentu publisko
iestāžu formulētas sabiedrības vēlmes attiecībā uz viņu apkārtnes ainavas
raksturiezīmēm;
ainavu aizsardzība – darbības, lai saglabātu un uzturētu ainavas ievērojamās
un raksturīgās īpašības, kuras ir pamatotas ar tās mantojuma vērtību, ko nosaka šīs
ainavas dabiskais veidols un/vai cilvēku darbības;
ainavu plānošana – konsekventi uz tālāku nākotni vērstas darbības, lai
uzlabotu, atjaunotu vai radītu jaunas ainavas;
ainaviski vērtīgas teritorijas – teritorijas attīstības plānošanas procesā
noteiktas teritorijas, kurās saskaņā ar sabiedrības vērtējumu rodamas Latvijas, tās
reģionu, novadu, cilvēku identitātei un vietu ilgtspējīgai attīstībai nozīmīgas
ainavas;
aizsargājamo ainavu apvidi – īpaši aizsargājamās dabas teritorijas, kas
izceļas ar savdabīgu vai daudzveidīgu ainavu. To mērķis ir aizsargāt un saglabāt
raksturīgo ainavu un tos ainavas elementus, kas ir būtiski aizsargājamo sugu un
biotopu ekoloģisko funkciju nodrošināšanai, Latvijai raksturīgajai kultūrvidei un
ainavas daudzveidībai, kā arī nodrošināt sabiedrības atpūtai un tūrismam
piemērotas vides saglabāšanu un dabu saudzējošu apsaimniekošanu;
bioloģiskā daudzveidība – dzīvo organismu formu dažādību visās vidēs, tai
skaitā sauszemes, jūras un citās ūdens ekosistēmās un ekoloģiskajos kompleksos,
kuru sastāvdaļas tās ir. Tā ietver daudzveidību sugas ietvaros, starp sugām un starp
ekosistēmām;
ainavu telpa – ainavu kopums, kurā pēc noteiktām pazīmēm vai
izmantošanas un/vai apsaimniekošanas prasībām ir apvienotas savstarpēji
saistītas ainavas;
tipiska ainava – ainava, kas raksturo noteiktus procesus, laikmetu vai arī
konkrētu ainavu tipu;
unikāla ainava – izcili vērtīga ainava, kura ir vienīgā vai viena no
nedaudzajām ainavām valstī, reģionā vai citā teritoriālā vienībā.

1.2.

Ainava: cilvēka un dabas mijiedarbības izpausmes
„Visi disciplīnas fakti jāorganizē vispārīgā sistēmā. Tas ir vienīgais
veids, kā uzzināt faktu attiecības.”
(K.Sauers. Ainavas morfoloģija. 1925, 19)

Ainava analizējama kā dabas un kultūras spēku mijiedarbes dinamiska
izpausme apkārtējā vidē (Antrop, 2005)13. Latvijas teritorijā dzīvojusī sabiedrība
mijiedarbībā ar dabu un kaimiņu reģionu kultūras attīstību jau kopš pirmajām
apdzīvotajām apmetnēm akmens laikmetā ir veidojusi pamatu mūsdienu
apdzīvotības pēctecīgumam, veidojot materiālo un nemateriālo kultūras
mantojumu, radot mijiedarbību apkārtnes dabā un ainavā. Savukārt lauku ainavas
elementos iesaistīto abiotisko un biotisko resursu attīstības posms ir daudz ilgāks,
ietverot vizuāli eksponētos ģeoloģiskos veidojumus no devona perioda līdz pat
13

Antrop, M.(2005) Why landscapes of the past are important for the future. Landscape and Urban Planning,
70, pp.21–34
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vairāku secīgu ledāju veidotajam virsmas reljefam, radot pamatni pēcledus
laikmetā – holocēnā noritējušai dzīvas dabas pakāpeniskai attīstībai. Cilvēka un
dabas mijiedarbībā izteiktāki no zemkopības attīstības aizsākumiem vidējā
neolītā, taču īpaši bronzas laikmetā no 2. gt. p.m.ē. sāk veidoties teritorijas
kultūrainava, kas kā dinamisks process turpinās joprojām.
Ainava „..nes sevī bagātu informāciju par ekoloģiskajiem apstākļiem,
procesiem, par cilvēku dzīvi un darbību daudzu gadsimtu garumā. Tātad ainava var
būt kā krātuve, savdabīgs ģeoarhīvs, kurā uzkrājušies iepriekšējo paaudžu darbi,
dabas un kultūras vērtības” (Zariņa u.c. 2013).14 Lauku viensētas ainava ir
darbības vieta. Tās uztvere piepildīta ar daudzu stundu ieguldītu darbu, rutīnā
atkārtotām rīcībām noteiktu ainavas kvalitāšu sasniegšanai. Piemēram, “Livonijā
par pamatu nodevu noteikšanai noderēja ne apstrādājamās zemes platība, bet gan
zemkopības rīku daudzums, ko lietoja tās aptrādāšanai, kā arkls, ecēšas, sirpis.
Vēlāk arkls top par zemes platības apzīmējumu apstrādātai zemei, kas parasti
atbilst 21,6ha.”15 Ainava bieži tiek sašaurināti uztverta kā vizuāla ideja par kādas
daļas no zemes virsmas izskatu, kur vērotājs paliek šķietami ārpusē. Ainavas ir
simboliska, arī ideoloģiska arī cilvēka izcelsmi raksturojoša, pārstāvot vietas
identitāti. Lauku viensēta ir visas lauku vides kā vietas tēla reprezentētājas
‘ārmalniekiem’ (pilsētnieki, tūristiem u.c.), kuri vēlas pieredzēt šīs ainavas vai
nofiksēt tās ar skatienu. Ainavu pieredzējumu nosaka ne tikai patērētāja kultūras
ietekme, taču arī vides, politikas un kultūras procesi, kas izraisa noteiktu ainavu
veidošanos (Cooper & Hall, 2008)16.
Viensētas apsaimniekotājs atbilstoši savai uztverei piešķir dažādiem ainavas
elementiem noteiktu vērtību. Vietas uztvere pārmaiņus pētīta jau vismaz 80 gadus
un iekļaujas ģeogrāfijas humānistiskajā virzienā, cilvēku pieredzē, ietverot
telpisko izjūtu un idejas. Pieredze tiek izprasta kā nozīmju kopums, ar kura
palīdzību pasaule tiek iepazīta caur sajūtām, uztveri un ar to saistītiem
pieņēmumiem (Dardel, 195217; Lowenthal, 196118). Līdzīgi arī ar personisko
vietas pieredzi, kas, būdama individuāla, tomēr nav unikāla, bet tajā iespējams
dalīties ar citiem (Caruso & Palm, 197319). Kā norāda Tuans (197720), tad vieta nav
vienīgi kā fakts, kas jāizskaidro plašākā telpas izpratnē, tā ir arī realitāte, kas ir
izskaidrojama un izprotama no to cilvēku perspektīvas, kuri tai piešķīruši
nozīmi. Paralēli attīstījās vispārīgi pētījumi saistībā ar vietu uztveri (Stevens &
Coupe 197821); telpisko uztveri saistīja ar padziļinātiem pētījumiem psiholoģijas un
t.s. prāta kartēšanas jomā (Kitchin, 199322; Kitchin & Jackson, 199823). “Ainava nav

14 Zariņa A., Lūkins M., Vološina M., Seļicka A. (2013).Burtnieku novada ainavas. Burtnieku novada pašvaldība,
9.lpp.
15 Spekke, A. (2003). Latvijas Vēsture. (Pirmpublicējums zviedru valodā 1947). Rīga: Jumava, 144.lpp.
16 Cooper, C., & Hall, C. M. (2008). Contemporary Tourism. An International Approach. Oxford, Burlington, MA:
Elsevier, Butterworth-Heinemann.
17 Dardel, E. (1952), L'Homme et la Terre: Nature de la realite Geographique. Paris: Presses Universitaires de
France.
18 Lowenthal, D. (1961). Geography, Experience and Imagination: Towards a Geographical Epistemology.
Annals of the Association of American Geographers, 51 (3), 241-260
19 Caruso, D., & Palm, R. (1973). Social Space and Social Place. Professional Geographer, 25, 221-225.
20 Tuan, Y. F. (1977). Space and Place: The Perspective of Experience. Minneapolis, MN: University of Minnesota
Press.
21 Stevens, A., & Coupe, P. (1978). Distortions in judged spatial relations. Cognitive Psihology, 10, 422-437.
22 Kitchin, R. M. (1993). Bringing Psychology and Geography Closer [review essay]. Journal of Environmental
Psychology, 13, pp183-186.
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projekts – laikā noteiktu un ierobežotu pasākumu kopums ar sākuma un beigu fāzi,
ainava ir process. Ainava nav izveidojama, pabeidzama un nododama ekspluatācijā,
leģitīmi apstiprinot to ar darbu pieņemšanas – nodošanas aktu. Tādēļ, domājot par
ainavas attīstības iespējām, adekvātāk būtu lietot jēdzienu „aizsardzība” un
„saglabāšana” vietā „ainavas pārvaldība” (Cimža, 201024).”
Lauku viensēta nereti tiek saistīta ar “lauku idilles vai pastorālas ainavas
tēlu, kas pamatā balstīts priekšstatos par lauku dzīvesstilu, vietējo kopienu un
ainavu ar nekritiski pozitīvu raksturojumu, atveidojot nevis reālo situācijas
kopainu, bet glorificētu mītu par lauku dzīvi” (Yarwood, 2005).25 Vai pretēji: lauku
ainavas vērtējums ir atkarīgs no īstenotās lauksaimnieciskās prakses, bet lauku
ainava tiek uztverta kā saimniecības, lauku īpašuma blakus produkts jeb
pievienotā vērtība, nevis mērķis pats ar sevi. Atsevišķie ainavas elementi vienmēr
iesaistīti visaptverošā ikdienas ainā. „Daba un ainava seko lauksaimnieciskās
ražošanas valdonīgajai neatlaidībai. Kamēr esošie dabas un ainavas elementi
nekļūst par saimniecības attīstības šķērsli un saimniecībai nav īpašas
nepieciešamības intensificēt ražošanu, tikmēr tie var palikt neskarti un uztverti
mazāk vai vairāk pozitīvā gaismā.” (Volker, 1992, p 154)26 Cimža, analizējot
Siguldas novada Peļņu kultūrainavas piemēru, izmanto pielāgotu viensētu
saimnieku tipoloģiju:
1) „ražotājs” un „patērētājs” atkarībā no lauku zemes izmantošanas ikdienā;
2) “lauksaimnieks”, “mājsaimnieks” un “brīvsaimnieks”, atbilstoši viensētās
īstenotajai saimniekošanas praksei (Cimža, 201027)
Plašāka mēroga lauku ainavu transformāciju un zemes lietojuma izmaiņas
20.gs. otrajā pusē Latvijas ainavās pētījuši vairāki ainavu zinātnieki: K.Ramans,
Ā.Krauklis, A.Melluma, E.Bunkše, O.Nikodemus, S.Bells, H.Palangs, I.Stūre, Z.Penēze,
A.Zariņa u.c. Vairāki pētnieki (Bell et al., 200928) uzsver, ka šodienas ainavas
redzējums (un līdz ar to dabas daudzveidības izmaiņu konteksts lauku ainavā)
jāveido pirmskara, II Pasaules kara laika un Padomju Savienības zemes lietojuma
politikas kontekstā. 20.gs. Eiropa, tai skaitā arī Latvija, piedzīvoja straujas un
ietekmīgas sociālās pārmaiņas, kas liek pārvērtēt kultūrvēsturiskās lauku
„tradicionālās ainavas” pozīcijas (Nikodemus et al., 200529). Lauksaimniecības
intensifikācija, lauksaimniecības zemju izplešanās, urbanizācija un infrastruktūras
attīstība, standartizēti būvniecības nosacījumi, tūrisma un rekreatīvo aktivitāšu
nozīmes pieaugums, plašas derīgo izrakteņu ieguvju izveides, dabisko biotopu,
izplatības vietu un ekosistēmu izzušana – tie ir lauku ainavu ietekmējošie faktori,

23

Kitchin, R. M., & Jackson, P. (1998). Editorial: Applying Cognitive Mapping Research, Journal of
Environmental Psychology, 18, pp219-221.

Cimža, L. (2010). Viensēta kā cilvēka dzīves telpa. Siguldas novada Peļņu kultūrainavas piemērs.
Rīga: Latvijas Universitāte. (Zinātniskais vadītājs: Inese Stūre, Dr.geogr.).
24

Yarwood, R. (2005). Beyond the rural idyll: images, countryside change and geography. Geography, Spring,
Vol.90, p 19-31.
26 Volker K. (1992) Adapted farming systems for a rural landscape. A Social Typology of Dutch Farmers.
Sociologia Ruralis. Volume XXXII (l), pp 146-162
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Cimža, L. (2010). Viensēta kā cilvēka dzīves telpa. Siguldas novada Peļņu kultūrainavas piemērs.
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Bell, S., Nikodemus, O., Penēze, Z., Krūze, I. (2009). Management of Cultural Landscapes: What Does this Mean
in the Former Soviet Union? A Case Study from Latvia Landscape Research, 34: 4, pp. 425–455
29 Nikodemus, O., Bell, S., Grīne, I., Liepiņš, I. (2005) The impact of economic, social and political factors on the
landscape structure of the Vidzeme Uplands in Latvia. Landscape and Urban Planning, 70, pp.57–67
28

13
kas izdalīti Eiropas Vides aģentūras Eiropas vides ziņojumā (199530) un uz ko
atsaucas autori, akcentējot, ka bijušo Padomju Savienības valstu situācijā īpaši
nozīmīga bija zemes lietojuma centralizētā plānošana (Bell et al, 2009).
Balstoties uz vēsturiskā kartogrāfiskā materiāla apstrādi un salīdzināšanu ir
noteikti galvenie lauku ainavas struktūras izmaiņu ietekmējošie faktori 20.–21.gs.,
izdalot raksturīgus lauku ainavu transformāciju areālus (Penēze, 2009)31.

Attēls Nr.1-2. Latvijas lauku ainavas struktūru transformācijas areāli dabas rajonos
(Penēze 2009).32
Ar cipariem kartē atzīmēts: Vidzemes augstienē: 1–Mežoles, 2–Vestienas pauguraines, Latgales
augstienē: 3–Burzavas, 4–Rāznavas, 5–Dagdas pauguraines, Alūksnes augstienē: 6–Veclaicenes, 7–
Malienas pauguraines, Augšzemes augstienē: 8–Sēlijas paugurvalnis, 9–Ilūkstes, 10–Skrudalienas
pauguraines, Austrumkursas augstienē: 11–Lielauces pauguraine, Rietumkursas augstienē: 12–
Kurmāles, 13–Embūtes pauguraines. 14–Bārtavas, 15–Piemares, 16–Ventavas līdzenumi.

Dažādos Latvijas apvidos mežainuma izmaiņas bijušas atšķirīgas un tās
nevar skaidrot atrauti no konkrētā apvidus dabas apstākļiem un cilvēku
darbības tajā (Melluma & Leinerte, 1992).33 Mežu īpatsvars galvenokārt
palielinājies augstienēs un valsts nomalēs (visvairāk Austrumvidzemes,
Augšzemes, Vidzemes augstienes un Austrumlatgales ainavzemēs), kur arī
konstatēts lielākais sekundāro mežu īpatsvars. Meliorētos līdzenumos 20.gs.
veidojušās atklātas lauksaimniecības zemju ainavas ar reti izkaisītiem mežu
puduriem (Laiviņš, 1997)34. Pamesto lauksaimniecības zemju aizaugšana vai
apmežošana būtiski ietekmē ainavas struktūru un līdz ar to tās ekoloģiskās

The European Environment report, European Environmental Agency, 1995
31 Penēze Z.(2009). Latvijas lauku ainavas izmaiņas 20.un 21.gadsimtā: cēloņi, procesi un tendences.
Promocijas darbs. LU ĢZZF,
32 Penēze Z.(2009). Latvijas lauku ainavas izmaiņas 20.un 21.gadsimtā: cēloņi, procesi un tendences.
Promocijas darbs. LU ĢZZF,53.lpp.
33 Melluma, A., Leinerte A. (1992). Ainava un cilvēks. Rīga, Avots, 175 lpp.
34 Laiviņš M. (1997). Latvijas mežu reģionālā analīze. Mežzinātne nr.7 (40), 7-40.lpp
30
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funkcijas, kā arī vizuālo vērtību. Gan meža platību plānota palielināšana, gan
lauksaimniecības zemju aizaugšana neizbēgami rada izmaiņas ekosistēmā, kam var
būt gan pozitīva, gan negatīva ietekme uz bioloģisko daudzveidību. Sākoties
aizaugšanai pamestajās lauksaimniecības zemēs, vērojams biotopu skaita un līdz ar
to arī bioloģiskās daudzveidības pieaugums (Ruskule, 2013).35 Taču tas dažādi
ietekmē sugu populācijas. Piemēram, naktstauriņu sugu daudzveidību fragmentētā
lauku ainavā būtiski neietekmēja lauksaimniecības biotopu atšķirības, bet gan
lielāka meža masīva tuvums. Sugu daudzveidība līdz 1km attālumam no meža bija
daudz augstāka, nekā vietās, kas atradās tālāk par 3,5km no meža (Ricketts et al.,
200136).
Tomēr turpinoties lauksaimniecības zemju aizaugšanai, lauku ainava kopumā
kļūst homogēnāka, kas samazina arī bioloģisko daudzveidību” (Ruskule 2013,
35.lpp).37 Mežainuma izmaiņas analizētas kopš 1929.g. līdz 2001.gadam.
Vislielākais mežu platību pieaugums novērojams augstieņu teritorijās, īpaši
Vidzemes, Alūksnes, Latgales, Idumejas un Augšzemes augstienēs. Būtiskākās
izmaiņas vērojamas tieši augstieņu saposmotākajās daļās – paugurainēs
(Mežoles, Piebalgas, Vestienas, Veclaicenes, Rāznavas, Dagdas, Sēlijas paugurvalnī,
daļēji Ilūkstes paugurvalnī.). 20.gs. laikā daudzviet paugurainēs atklāto
lauksaimniecības zemju ainavu nomainīja mozaīkveida ainava.38

Attēls Nr.1-3. Mežu platību izmaiņas no 1929.g.līdz 2001.gadam vietējo pašvaldību
teritorijās (Penēze, 2009)39

Ruskule, A. (2013). Lauksaimniecības zemju aizaugšanas ainavu ekoloģiskie un sociālie aspekti. Promocijas
darbs, LU, ĢZZF,
36 Ricketts, H.T., Daily, C.G., Ehrlich P.R., & Fay P.J. (2001). Countryside Biogeography of Moths in a Fragmented
Landscape: Biodiversity in Native and Agricultural Habitats. Conservation Biology, 15 (2), pp. 378–388.
37 Ruskule, A. (2013). Lauksaimniecības zemju aizaugšanas ainavu ekoloģiskie un sociālie aspekti. Promocijas
darbs, LU, ĢZZF, 53.lpp.
38 Penēze Z.(2009). Latvijas lauku ainavas izmaiņas 20.un 21.gadsimtā: cēloņi, procesi un tendences. LU ĢZZF
39 Penēze Z.(2009). Latvijas lauku ainavas izmaiņas 20.un 21.gadsimtā: cēloņi, procesi un tendences. LU ĢZZF
35
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Penēzes pētījums apliecina, ka analizējot atsevišķas zemes lietojuma veidu
pārmaiņas (plašāk par viensētas mērogu) 20.gs., lielākās izmaiņas zemes
izmantošanā novērojamas lauku teritorijās, kurās 1929.g. bija liels pļavu un /vai
ganību īpatsvars (dabiskie zālāji šajās vietās aizņēma 30–50% no lauksaimniecībā
izmantojamām zemēm). Vietās, kurās 1929.g. bija lielāks ganību un pļavu
īpatsvars, 20.g.s notika arī intensīvāks meža platību pieaugums (Penēze,
2009). Faktori nozīmīgākajām ainavu izmaiņām pēc 2. Pasaules kara:
a) iedzīvotāju skaita samazināšanās (kara sekas, deportācijas, emigrācija);
b) kolektivizācijas sekas, apdzīvojuma centralizācija – viensētu tīkla
degradācija, centra – perifēriju attiecību padziļināšanās (jaunu
saimniecisku centru veidošanās u.tml.);
c) mežu pāriešana valsts īpašumā padomju periodā,
d) intensīva zemju meliorācija, sākot no 20.gs.60.gadiem,
e) 20.gs. 90.gadu īpašumu struktūru maiņa (zemes reforma). Pieauga
lauksaimniecībā neizmantoto zemju īpatsvars (A pierobeža, Rīgas
aglomerācija), bezīpašnieka zemes.40
Meža zemes 1929.g. aizņēma tikai 26,8 % no īpašumu zemju kopplatības,
lauksaimniecībā izmantojamā zeme –59,2 % (Salnais & Maldups, 1930)41 2016.g.
meža zemes aizņem 47,2% no NĪVK IS reģistrētās kopplatības, lauksaimniecībā
izmantojamā zeme –36,5% (VZD 2016). Mežu zemju proporcija pieaug par 2,8%
laika posmā no 2000.–2015.g. 42, lai arī šie fakti neliecina par meža kvalitāti no
bioloģiskās daudzveidības uzturēšanas viedokļa. Lauksaimniecībā izmantojamo
zemju platības samazinājās pēc 2. Pasaules kara, pieauga mežu platības. 20.gs.
80.gados mežu platības jau sasniedza 42%, bet lauksaimniecības zemes –40%
(Penēze 2009).50 No 1929. gada līdz 1940. gadam nosusināja 175 tūkstošus ha valsts
meža, turklāt grāvju rakšanu veica ar roku darba rīkiem. Lauksaimniecībā no 1919. gada
līdz 1939. gadam nosusināja aptuveni 55 tūkstošus ha zemes, tajā skaitā 83% ar drenām,
un izraka 14 tūkstošus km ūdensnoteku.43 Līdz pat 20.gs. 90.gadu sākumam 61,1% no
lauksaimniecībā izmantojamām zemēm bija meliorētas, tostarp 68,8% tīrumu44
Tuvojoties Latvijas simtgadei, vērts aktualizēt ainavu pētnieces Aijas
Mellumas minēto par lauku viensētu pāris gadus pēc neatkarības atjaunošanas:
„Realitāte ir arī visai dažādā stāvoklī esošās lauku sētas. To starpā ir ziedošas,
bagātas saimniecības, lēnām atjaunotas vecvecāku sētas, puspamestas un
pussagruvušas sētas, arī tādas, no kurām dveš nekoptība un nekārtība. Par
daudzām mājvietām liecina drupas, ceriņkrūmi vai lielo koku puduri. Realitāte ir

40

Penēze Z.(2009). Latvijas lauku ainavas izmaiņas 20.un 21.gadsimtā: cēloņi, procesi un tendences. LU
ĢZZF,41.lpp.
41 Maldups A., Salnais V. (1931). Latvijas lauksaimniecība 1930.gadā. Piektais izdevums. Valsts Statistiskā
Pārvalde.http://istmat.info/files/uploads/50916/agriculture_of_latvia_in_1930_in_latvian_and_in_french.pdf
42VZD (2016). Latvijas republikas Zemes pārskats 2015.
http://www.vzd.gov.lv/files/zemes_parskats_2015.pdf
43 Kalniņš J., Zīverts A., Ģērķis G. (2002).Lai nacionālā bagātība nenogrimst dūkstīs. Latvijas Vēstnesis
20.11.2002., nr.169 (2744)https://www.vestnesis.lv/ta/id/68565
44 Nikodemus, O., Bell, S., Grīne, I., Liepiņš, I.( 2005). The impact of economic, social and political factors on the
landscape structure of the Vidzeme Uplands in Latvia. Landscape and Urban planning 70 (2005), pp. 57-67
https://www.researchgate.net/profile/O_Nikodemus/publication/223357299_The_impact_of_economic_social
_and_political_factors_on_the_landscape_structure_of_the_Vidzeme_Uplands_in_Latvia/links/55ad203308aed6
14b09707ce/The-impact-of-economic-social-and-political-factors-on-the-landscape-structure-of-the-VidzemeUplands-in-Latvia.pdf?origin=publication_list
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arī pilsētnieku iepirktās un galvenokārt vasarā apdzīvotās lauku mājas. Kā šīs
atšķirīgās lauku sētas veidosies? Un kāda vispār būs Latvijas lauku attīstības
reālā politika? Kā savienosies Latvijas lauku sētas tradīcijas ar jaunievedumiem,
kas neizbēgami pavada civilizācijas procesu, sociālo un ekonomisko attīstību?”
(Melluma, 199345) Vienlaikus “vietās, kur dabas daudzveidības saglabāšana
saistījusies ar izzūdošu tradicionālo saimniekošanas veidu, jākoncentrējas uz jaunu
funkcionālu saišu meklējumiem, nevis mēģinājumu rekonstruēt pagātni bez
funkcionalitātes (Xu et al., 200946)”.

Attēls Nr.1-4. Lauku dzīves veida un resursu ieguves izmaiņas rada ne vien zemes
lietojuma veida maiņu, bet arī lauku sētas transformāciju. Laukakmeņu kūts Smiltenes
novada “Kalna Mūsiņās” pārtop par viesu uzņemšanas ēku. Foto: A.Klepers, 2016.

45
46

Melluma, A. (1993). Par lauku sētu, bet ne tikai par to. Elpa, 1993.gada 5.maijā, 5.lpp.
Xu, J., L. Lebel, & J. Sturgeon. (2009). Functional links between biodiversity, livelihoods, and culture in a Hani
swidden landscape in southwest China. Ecology and Society 14(2): 20.
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METODOLOGIJA
2. PĒTĪJUMA GAITA UN IZVĒLĒTO METOŽU PAMATOJUMS
Analītiskais pārskats par lauku viensētas ainavas struktūru, tās pārmaiņām:
cēloņiem un sekām kontekstā ar dabas daudzveidību, veidots, īstenojot pārdomātu
oriģināla pētījuma gaitu. Tā iedalās divos secīgos posmos.
1.posms.

Teorētiskais
ietvars, citu
autoru
iepriekšējie
pētījumi

20.gs. sākuma
periodikas
analīze (foto +
saturs)

Aptaujas
anketas
testēšana,
pielāgošana

Kartogrāfiskā
materiāla
analīze, 72
viensētu
apsekojums

Intervijas
viensētās /
elektroniska
viensētu
apsaimniekotāju aptauja

2.posms.

Pirmo iegūto
datu
interpretācija,
starpziņojums

Viensētu
apsaimniekotāju
aptaujas
noslēgums

Pētnieciskais
ziņojums,
secinājumi &
priekšlikumi

Iepazīstināšana,
apspriešana
ar
iesaistītajām
pusēm

Pētījuma
ziņojuma
precizēšana,
gala versija

2.1. Vēsturisko drukāto mediju – periodikas analīze
Pirmajā posmā veikta Latvijai raksturīgo lauku ainavu attēlu meklēšana pēc
nozīmīgākajiem raksturvārdiem, analizējot tajos ietvertos ainavas elementus.
Meklēšanai izmantots Latvijas Nacionālās bibliotēkas digitālais periodikas arhīvs:
http://periodika.lndb.lv. Periodikas sadaļā ir iekļauti aptuveni 3000 dažādu
nosaukumu laikrakstu un žurnālu – vairāk nekā 2,5 miljonu lappušu – gan no
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Latvijas, gan trimdā izdotas periodikas. Periodika ir laikmeta spogulis, veicinot
izpratni par Latvijas kultūru, vēsturi, dabu, ģeogrāfiju, saimniecību un politiku, kas
vienlaikus ir nozīmīgs pētniecības instruments zinātniekiem. Medijiem arī ir liela
ietekme pastiprināt ainavas kvalitātes izpratnes noteicošās tendences. Šī pētījuma
konkrētās darbības mērķis bija raksturīgās Latvijas lauku ainavas identificēšana
(pat nedaudz plašāk, nekā viensēta) pēc vizuālā materiāla un Latvijas lauku
viensētas ideālu veidošanās meklējumi. Satura analīze tika veikta manuāli,
izmantojot raksturvārdu metodi.
Galvenie raktsurvārdi, kas meklējumos lietoti dažādās savstarpējās
kombinācijās vai locījumos: ainava, lauki, kopt, tipisks, raksturīgs, viensēta,
tradicionāls, daba, Latvija, Vidzeme, Zemgale, Latgale, Kurzeme, Sēlija, saimniecība,
piemērs, paraugs u.c. Pētījuma laikā tika nolemts veidot pilno izlasi lauku viensētās
populārākajam preses izdevumam “Atpūta”. Manuāli analizēti visi starpkaru
periodā izdotie vairāk nekā 800 laikraksti “Atpūta”, meklējot lauku ainavu
fotogrāfijas un atbilstošās tematikas raksturvārdus.

Attēls Nr.2-1. Tipiska Latvijas ainava. (1939). Dzimtenes Atskaņas (1)

19
Attēls Nr.2-2. Vidzemes ainava rudens noskaņās. (1937). Magazina (290)

Pirmajā piegājienā meklēta idealizētā, par paraugu izvēlētā Latvijas lauku
ainava, analizējot tajā ietvertos ainavas elementus. Iegūtā informācija fiksēta
vienotā pārskata tabulā (sk. 2-1.tabulu). Izmantoti tikai tādi attēli, kas ietver
plašāku perspektīvu kā vietas kopainu vai ietver konkrētas norādes uz
simboliskajiem ainavas elementiem. Analizējamo attēlu skaits netika ierobežots,
taču katru laika posmu raksturo ~20 attēli.
2-1. tabula. Periodikā (19.–21.gs.) publicēto tipisko lauku ainavu attēlu analīze
Attēla faila
nosaukums

Gads

Vieta

Raksturojums

Ainavas elementi

Atsauce

Tipiska
Latvijas
ainava

1939

Precīzi nav
norādīta

Līdzena mozaīkveida –
atklāta ainava.

ezers, bērzi, krūmu puduri
gar krastu, pļauta pļava

(1939).
Dzimtenes
Atskaņas. (1).

Vidzemes
ainava rudens
noskaņās

1937

Vidzeme

Viļņoti pauguraina
mozaīkveida – atklāta
skatu perspektīva no ceļa

Liepu, ozolu aleja, pļava,
meža puduris, atsevišķi
stāvošs koks

(1937).
Magazina.
(290)

Papildinoši tiek analizētas periodikā identificēto lauku viensētas ainavas
veidošanas kampaņu saturs (meklējam Latvijas skaistāko dižozolu, sakoptākā
lauku sēta u.c.), vērtējot to dabas daudzveidības saglabāšanas motīvu kopsakarībās.

2.2. Viensētu izlase
Paralēli attālinātai izpētei vēl pirmajā pētījuma posmā tiek atlasīta
reprezentatīva apdzīvotu viensētu kopa un lauka pētījuma laikā analizēti to ainavu
veidojošie elementi, apsaimniekotāju uztvere, attieksmes un rīcības ainavas un
dabas daudzveidības kontekstā. Reprezentatīvās kopas izlasei pirmo nošķīrumu
veido viensētas atrašanās vieta:
1) kvalitatīvā ainavas telpā, kas par tādu definēta (īpaši aizsargājamā dabas
teritorijā – Natura 2000 – nacionālais parks vai aizsargājamo ainavu
apvidus);
2) viensēta lauku ainavā, kas atrodas ārpus vienotā dabas un kultūras
mantojuma teritorijām.
Pirmo izlases kopu veido 72 viensētas ( 30 viensētas ĪADT un 42 ārpus dabas
un kultūras mantojuma teritorijām). Katrā kategorijā tās tiek atlasītas pēc šādiem
kritērijiem, kas saistīts ar viensētas novietojumu, apsaimniekotāju dzīves veidu,
nodarbinātību u.c., kas savukārt ietekmē ainavas elementu prioritātes un telpiskās
kopsakarības. Attiecīgajā kategorijā ikreiz jāiekļaujas vismaz kādai no viensētām:
A. izveides laika posms
1) vecsaimniecība – regulāri apdzīvota vismaz kopš 19.gs.;
2) pirmās zemes reformas “jaunsaimniecība”;
3) viensēta, kas radusies padomju okupācijas periodā;
4) viensēta, kas radusies pēc Latvijas neatkarības atjaunošanas.
B. apdzīvotības blīvums
1) atrodas izolētā, savrupā vietā (tuvākie kaimiņi nav redzamības
attālumā);
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2) atrodas māju grupā, skrajciemā;
3) atrodas ciema perifērijā (kur apdzīvotai vietai piekļaujas dabas
pamatne).
C. saimniekošanas veids & nodarbinātība
1) uz vietas ir resursi un zeme, kas dod pamata ienākumus
mājsaimniecības uzturēšanai (lauksaimniecība, mežsaimniecība u.c.);
2) tā ir pastāvīgā dzīvesvieta, bet resursi saimniecības uzturēšanai tiek
nopelnīti regulārā darbā ārpus mājas (paaugstināta mobilitāte);
3) nodarbinātība pamatā ir uz vietas, taču ar attālinātā darba pieeju
(ienākumi tiek gūti tiešā veidā neizmantojot saimniecības resursus – ar
attālinātu darbu, tūrismu u.c.).
D. uzturēšanās regularite
1) pastāvīgi apdzīvota;
2) sezonāli apdzīvota (vasaras māja, brīvdienu māja u.c.);
3) pamestas viensētas netiek iekļautas.
E. ģeogrāfiskais novietojums, kas nozīmīgi ietekmē ainavas elementus
1) līdzās valsts nozīmes vai reģionālas nozīmes galvenajam ceļam;
2) līdzās publiski pieejamai ūdenstilpei;
3) ietilpst senajā muižu saimniecības centrā.
Pārējās pazīmes nav tik būtiskas, lai ietekmētu izlasi. Pirmās saimniecības
tiek izvēlētas pēc nejaušības principa, noslēguma posmā kalibrējot pēc
noteiktajiem izlases kritērijiem un atlasot trūkstošās, lai katrā apakškategorijā būtu
pārstāvētas vismaz trīs saimniecības, kas nodrošinātu daudzveidības
reprezentivitāti.

2.3. Viensētu apsekojums par zemes lietojuma un ainavas elementu
izmaiņām
Visās izvēlētajās 72 saimniecībās norisinājās klātienes apsekojumi. Par katru
viensētu tika veikta foto fiksācija ainavas elementu identificēšanai un ainavas
kvalitātes novērtēšanai. Fotogrāfijas tika veiktas viensētu apsekojumu laikā, taču ar
iespēju iesaistīt saimniekiem pieejamās arhīvu fotogrāfijas. Šajās viensētās tika
veikta ainavas elementu identificēšana un ainavas kvalitāti, izmaiņas ietekmējošo
cēloņu analīze. Vienlaikus tajās pat viensētās tika veiktas daļēji strukturētas
klātienes intervijas par ainavas un dabas daudzveidības mijiedarbību, ainavas
kvalitātes izpratni un tās ietekmēšanu. Intervijas veidne ietverta 1.pielikumā.
Veidne ievietota digitālajā vidē un tika aizpildīta elektroniskā veidā tiešsaistē
operatīvai datu ievades nodrošināšanai. Tā tika aizpildīta gan tiešo interviju veidā
(n=72), gan attālināt - elektroniski, papildus aptverot plašāku respondentu loku
(n=244). Visu novadu reprezentivitātes nodrošināšanai tika iesaistīti attiecīgo
pašavldību pārstāvji un to ieteiktie respondenti.
Zemes lietojuma izmaiņu fiksēšanai tika salīdzināts kartogrāfiskais materiāls.
Uzreiz gan jāpiebilst, ka tieši viensētu pagalmu robežās, tuvākajā apkārtnē lielas
ainavas transformācijas netika gaidītas, jo pētījumā netika meklēti bijušie īpašnieki
vai viņu pārstāvji dabā neeksistējošām, sabrukušām viensētām. Viensētas
atrašanās vieta kartē tika fiksēta, izmantojot digitālo karšu resursus
http://www.balticmaps.eu/,http://topografija.lv/ https://kartes.lgia.gov.lv/karte,
http://kartes.lnb.lv/. Tas nepieciešams, lai papildinoši fotogrāfijām varētu veikt
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nozīmīgāko ainavas elementu inventarizāciju un iegūtu konkrētās viensētas vai
individuālās mājas plašāku kontekstu ar apkārtni. Tālākajā solī tika salīdzinātas
atlasīto viensētu teritorijas plašākā vēsturiskā zemes lietojuma veidu kontekstā,
izmantojot iespējami labas detalizācijas kartogrāfisko materiālu no pieciem
atšķirīgiem periodiem: 19.gs., 20.gs. sākuma, 20 gs. vidus, 20.gs. deviņdesmitajiem
gadiem un 21.gs. Telpiskā analīze palīdz skaidrot galvenās cēloņsakarības ainavas
un dabas daudzveidības pārmaiņām. Kopējos rezultātus paredzēts vispārināt.
Atbilstoši kvalitatīva kartogrāfiskā materiāla piekļuve par visiem periodiem
ietekmē apvidu, kurā tiek izvēlētas viensētas padziļinātai analīzei. Turklāt
vēsturiskie pieejamie kartogrāfiskie materiāli bez padziļinātas arhīvu dokumentu
analīzes nedotu vajadzīgās detalizācijas pakāpi visu izmaiņu fiksēšanai. Tomēr
būtiskākās tendences ar šīs metodes palīdzību būtu iespējams identificēt.

2.4. Viensētu īpašnieku vai apsaimniekotāju aptauja
Pastiprinoši lauku viensētu apsaimniekotāju viedokļa iegūšanai, veikta
elektroniska aptauju par ainavas kvalitāti, vērtībām, saikni ar identitāti un dabas
daudzveidības izpratni vēsturiskā pēctecīguma kontekstā. Tās saturu ietekmēja
teorētisko materiālu, iepriekšējo pētījumu apkopojuma atziņas un vēsturisko
mediju analīze. Anketa sākotnēji tika testēta trijās saimniecībās, tās saturu
neatkarīgi aizpildot diviem mājsaimniecības pārstāvjiem (salīdzinot atbildes –
apspriežot radušās atšķirības – vai tās radušās viedokļa vai uztveres atšķirību dēļ)
vai divos gadījumos – īpašniekam un apsaimniekotājam atsevišķi. Visas situācijas
apspriestas un ieviesti vairāki precizējumi vaui papildinājumi, izstrādājot anketas
gala versiju, ievietojot to elektroniski. Tā pati anketa tika izplatīta apsekotajās
viensētās (n=72) un papildus vākti viensētu apsaimniekotāju viedokļi elektroniskā
saziņā.
2-2. tabula. Viensētu īpašnieku vai apsaimniekotāju aptaujas galvenie rādītāji

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

Plānotā izlases kopa

300

Sasniegtais
respondentu skaits

316 (papildinoši viens pēc datu interpretācijas
noslēguma, kas netika ņemts vērā pie
apkopojuma)

Norises forma

Elektroniska aptauja

Izlases kopa – 300 respondenti no Latvijas lauku novadiem (neietverot
republikas nozīmes pilsētas un reģionālās nozīmes pakalpojumu centrus – lielākās
pilsētas). Norises veids: attālināti ar interneta starpniecību, 1/3 klātienes interviju
veidā. Aptaujas veidne iekļauta 1.pielikumā. Aptauju projekta “Ainavas runā”
ietvaros koordinēja Vidzemes Augstskolas docētāji Iveta Druva–Druvaskalne un
Andris Klepers, aptauju un interviju veikšanā lielu ieguldījumu sniedza Vidzemes
Augstskolas Tūrisma un atpūtas studiju virziena 2.kursa studenti.

22
Lielākā daļa respondentu paši bija viensētas īpašnieki un dzīvoja uz vietas
īpašumā (n=162). Otrā lielākā grupa – īpašnieki, kas te uzturas ar noteiktu
regularitāti, taču pamatā dzīvo citviet. 72 apsaimniekotāji, kas te dzīvo, nav
īpašnieki, bet viensētu apsaimnieko. Līdzīgās daļās sadalījās īpašuma tiesību
iegūšanas laiks – dzimtas senču īpašums (n=144) un īpašums, kas iegādāts pēc
1991.gada (n=133). Visbiežāk īpašumu uzsākuši apsaimniekot no 1991.-2000.g. 75
aptaujātās viensētas atrodas Īpaši aizsargājamā dabas teritorijā, pārējās ārpus tām.
Visvairāk respondentu bija no Vidzemes (n=109), Rīgas plānošanas reģiona (n=72).
Sievietes ir vairāk (n=221), nekā vīrieši (n=87). Vecuma struktūra respondentiem
variē no 18 gadiem jaunākajam un 89 gadi vecākajam, bet lielākā daļa vecuma
grupā 41-50 gadi (n=87). Lielākā daļa respondentu ir privātajā sfērā strādājošie
(n=136) un 110 valsts vai pašvaldības sektorā strādājošie.
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Attēls Nr.2-3. Respondentu profils viensētu apsaimniekotāju aptaujā

Attēls Nr.2-4. Respondentu profils viensētu apsaimniekotāju aptaujā
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REZULTATI
3. PRIEKŠTATU VEIDOŠANĀS PAR LAUKU VIENSĒTAS AINAVAS
IDEĀLU UN LATVIJAS SIMBOLISKĀ AINAVA
Gadsimtiem veidojies lauku dzīvesveids, kas saistīts ar zemkopību un lauku
ainava vienmēr uzsvērta kā svarīga un unikāla nacionālās identitātes iezīme, kas
raksturo “Latvijas būtību.” Vienlaikus lauku ainava ir mainīga, ko īpaši 20.gs. laikā
krasi ietekmējuši lielie politiskie notikumi, ekonomiskās norises un ar tām saistītās
dabiskās pārmaiņas. Mainība turpinās joprojām – iedzīvotāji pārceļas ne tikai no
laukiem uz pilsētām, bet ari no mazajam pilsētām uz lielākām pilsētām. Pieaug
piepilsētu individuālo māju skaits, uz lauku teritoriju rēķina veidojas jaunas
apbūves teritorijas, citas lauku viensētas iegūst jaunus saimniekus, kuriem nav
pārmantotu zināšanu par konkrētās vietas saimniekošanas vēsturi. Mainās ainavas
kvalitāte, vienlaikus tiek ietekmēta arī noteiktu dzīvotņu bioloģiskā daudzveidība.
Šobrīd nevar viennozīmīgi apgalvot, ka laukos dzīvojošie pirms simts gadiem
vairāk rūpējās par dabu, nekā mūsdienās – ikdienā tāpat dominēja saimniekošanas
vajadzības. Tomēr to laiku sabiedrības un individuālās vērtības, lauku dzīves ideāli,
noteiktas tradīcijas iedvesmoja arī jaunās saimniecības iekārtot pēc zināmiem
principiem.
Zemes lietojuma dinamikas kontekstā Melluma (2016)47 Latvijas ainavu
vēsturē izdala četrus nozīmīgus laika periodus:
a) muižu laikus –sevišķi spilgti tas attiecas uz 18.un 19.gs., kad muižas bija
saimnieciskas vienības, kuras sastāvēja no vairākām daļā: pašas muižas
apsaimniekotām zemē, zemnieku zemēm (ar sētām), kā arī meža zemes. Tika
veidots ceļu un sabiedriski nozīmīgu ēku tīkls. Dzimtbūšanas atcelšana 19.gs.
veicināja zemnieku saimniecību izpirkšanu par dzimtu (vecsaimniecības);
b) pirmais Latvijas valstiskās neatkarības laiks 20.gs.sākumā–agrārā reforma,
kas daudzviet norisinājās atšķirīgi (sadalāmo zemju platības laukos vietām bija
mazāks nekā pieprasītāju skaits, jaunsaimniecībām iedalīja meža izcirtumus, notika
meža zemju platību samazināšanās, lauksaimniecības zemju paplašināšanās,
izveidojās viensētu tīkls;
c) padomju varas gadi 20.gs.vidus–beigas. Zemes un īpašumu nacionalizācija,
ainavu telpiskā diferencēšanās: palielinās mežu platības, lauksaimniecības zemju
samazināšanās, viensētu tīkla izzušana, meliorēto platību pieaugums u.c.
d) mūsdienas – atkal zemes reforma (atņemto īpašumu atgūšana, zemes
izmantošanas pārkārtošana uz citiem tiesiskiem un ekonomiskiem pamatiem,
izmainījies lauksaimnieciskās ražošanas veids, jaunas lauku ainavas funkcijas
(otrais mājoklis, tūrisms un atpūta, dabas aizsardzība, biotopu apsaimniekošana).
Paralēli tam ir izveidota likumu, noteikumu, normatīvu sistēma (gan LR, gan ES),
kas ietekmē katru laukos dzīvojošo un strādājošo.
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Melluma, A (2016). Latvijas ainavu laiki. Enerģija un pasaule (nr.3), 38.-42.lpp.
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Līdz šim Latvijā salīdzinoši precīzi apzinātas zemes lietojuma veidu izmaiņas,
ko izraisījušas trīs liela apjoma zemes reformas nepilnu simts gadu laikā
(salīdzinoši reti tādā mērogā un intensitātē citās valstīs) pārejot no muižu
saimniekošanas uz privātīpašumu, atkal to nacionalizējot un kolektivizējot
lauksaimniecību, pēc padomju okupācijas atkal pārejot uz privātajām
saimniecībām. Šo reformu sekas un katram laika posmam raksturīgie ainavas
elementi joprojām viegli uztverami vizuāli līdzās ikvienai apdzīvotai vietai, bieži
neveidojot saskanīgu pēctecīgumu. Tomēr fakts, ka pēc ilgstošās muižu
saimniekošanas pastāvēšanas pirmās lielās agrārās reformas laikā (kas ilga 17
gadus) neatkarīgajā Latvijā tika izveidotas vairāk nekā 60 tūkstoši jaunas zemnieku
saimniecības48, liek domāt arī par tā laika izmaiņu mērogu, saimnieku ideāliem un
viņu estētiskajām izvēlēm kvalitatīvas ainavas veidošanai. Tradicionālā
saimniekošana un tā laika priekšstati par ainavas elementu vērtībām stiprināja
pamatni noteiktu nišu bioloģiskai daudzveidībai, kas mūsdienās sarūk. Kā tika
veidotas lauku sētas, kādi dabiskie ainavas elementi tika vairāk izcelti? Vai no
to laiku vērtībām ir pārmantojamība arī nākotnes lauku dzīvesveidam, kas turpina
polarizēties – lauksaimniecībai kļūstot intensīvākai vai, dzīvojot laukos tikai daļu
no laika, nesaistīti ar lauksaimniecību?
Lauku novadiem raksturīgos arhitektūras būvniecības elementus var izzināt
etnogrāfiskajā brīvdabas muzejā un vairākās tā filiālēs ārpus Rīgas. Tomēr tur
pietrūkst plašāka ainavas elementu konteksta, tie nav saistīti ar vēsturisko
saimniekošanas un zemes lietojuma veidu. Ainavas kopsakarību izpratne par
cilvēka un dabas mijiedarbību bieži bijusi fragmentēta. Tāpēc pirmajā pētniecības
posmā uzsvars likts uz pirmās agrārās reformas norises laika posmu – kādi lauku
ainavas ideāli tiek akcentēti lauku novados populārākajos laikrakstos? Kādas
plašākas ar to saistītas sabiedrības kampaņas noteica sabiedrības gaumi, kas tālāk
ietekmēja arī dabas daudzveidību?
Starpkaru periodā Latvijā tika izdoti 177 dažādi preses izdevumi (avīzes un
žurnāli) latviešu valodā. Viens no populārākajiem lauku viensētu ģimenēm
adresētajiem žurnāliem bija nedēļas izdevums “Atpūta” (1924–1940; metiens
izdošanas laikā pieauga no 6 tūkst. līdz vairāk nekā 70 tūkst. eksemplāru), kas bija
vislētākais un apjomīgākais nedēļas izdevums, turklāt informatīvs un bagāts
fotoattēliem. Manuāli analizēti visi šajā periodā izdotie vairāk nekā 800 laikraksti
“Atpūta”, meklējot lauku ainavu fotogrāfijas un atbilstošās tematikas
raksturvārdus. No vairākiem simtiem fotogrāfiju, no kurām vairākas iekļāvās
sadaļā “manas dzimtenes ainavas” vai veidoja vāku titulbildes, tika identificēti
dažādi ainavu veidojošie elementi. Vienlaikus tika analizēti vairāki desmiti
izglītojošo padomu rakstu – kā labiekārtot saimniecību, padarīt to pievilcīgu, kā
izdaiļot apkārtni, arī plašākas atsauces uz sabiedrības kampaņām – par varenākā
Latvijas ozola meklējumiem, meža dienām, alejām vai bērzu birzīm. No vairākiem
raksturvārdiem atlasīti arī citāti no daiļdarbiem vai autoru slejām, kas ietver šo
tematiku.
Periodikas satura analīze atklāj, kā tā laika populārie mediji palīdzēja
izplatīties priekšstatiem par to, ko sabiedrībā pieņemts uzskatīt par skaistu
lauku sētu un saimnieciski saskanīgu ainavu ar izceltiem noteiktiem dabas
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elementiem. Tika ieskicēti noteiktu paraug–etaloni, kas ar stabilu regularitāti
atkārtojās un palīdzēja nostiprināties stereotipiem arī par Latvijas pievilcīgākajām
lauku ainavas vietām lielākā mērogā. Par konkrētu padomu raksturu var secināt no
daudzajiem raksturīgajiem virsrakstiem tā laika laikrakstos, piemēram:
“Lauksaimnieki, sakopjiet savu māju apkārtni”, “Par lauku sētu spodrību”, “Pa
Latgales laukiem un sētām. Vērojumi un pārdomas.”, “Lauku sētas izdaiļošana”,
“Turēsim daiļu mūsu lauku sētu.” Aptvertā tematika saistās gan ar ēku
apsaimniekošanu un zināmu ikdienas lietu kārtību, ietver arī atkritumu
apsaimniekošanu, pagalma un sētmalu labiekārtošanu, bet vienlaikus runā arī
plašāk par ainavas kopskatu, konkrētiem tās elementiem – vecajiem kokiem,
ābeļdārziem, alejām u.c. Savu iespaidu deva arī literāti, kas tēlainos apcerējumos
iesaistīja pat šķietami ikdienišķas lietas, pamanoties izcelt kādu Latvijas ainavas
kvalitāti. Piemēram Anšlava Eglīša speciālrakstā no Romas par tās mākslas
bagātībām viņš apcer kādu peldbaseinu, “kurš pilns tik dzidra ūdens kā Aronas upē
pie Madonas.” Citviet viņš jūsmo par Latvijas laukakmeņiem, kas “piemēroti
skulpturēšanai un par marmoru tos nesauc tikai tāpēc, ka tie atrodas Latvijā” vai
“pienbaltajiem dolomītiem pie Daugavas pietekas Piešupītes” vai par “blāvi mēļo
Vaivi”49.

3.1. Dabas elementu iekļaušanas apsvērumi lauku sētas ainavā. 1920.–
1940.
Dažkārt šodienas diskursā par dabas aizsardzību un dabas vērtību izpratni
19.gs. beigās vai 20 gs. sākumā pagātni, īpaši, kas attiecas uz saimniekošanu lauku
viensētā, parādās vēlme idealizēt tā laika saimniekošanas metodes un attieksmi
kopumā. Agrārās reformas laikā radās ~67 tūkstoši jaunsaimniecību, kas ir puse no
šodien Latvijā apdzīvotajām viensētām (~142 tūkstoši apdzīvotu viensētu un
savrupmāju, 27,5 tūkstoši pamestu viensētu vai senu mājvietu, kuras varbūt
iznīkušas pat Pirmā pasaules kara laikā50).
Lai arī bija stabilas uz dabas aizsardzību vērstas publikācijas gan par augu,
putnu, zvēru vai kukaiņu sugām vai noteiktām ekosistēmām, tad tas tomēr nebija
regulārs saturs laukos pieejamajos populārākajos laikrakstos. Piemēram,
1924.gada laikrakstā “Daba” publicēta pamācība, kā viensētās pievilināt
naktstauriņus to pētīšanai un uzskaitei: “Arī nevajaga aizmirst siltos vakaros
apskatīt no vēja pasargātās vietās (..) elektriskās spuldzes, kuras atrodas lielu dārzu
vai parku tuvumā, jo viņus aplido inzekti lielā daudzumā —no vismazākās kodes
līdz lielākam naktstauriņam; dažureiz pat ļoti retu sugu eksemplāri tiek no šīs
gaismas pievilkti. Lai šādus inzektus noķertu, ir ieteicams starp diviem kokiem
pakārt lielāku baltu lakatu vai palagu un vienā puse nolikt lampu; palagu tad pēc
zināma laika aplidos dažādi tauriņi, kurus viegli var ieraudzīt un noķert51.” Tomēr
plašāki padomi par putnu būrīšu izgatavošanu putniem populārākajos laikrakstos
(Atpūta, Mājas viesis) tā arī netiek publicētas – tas ir specializētākos žurnālos
izlasāms. Pirmais speciālraksts “Atpūtai” par putnu būru gatavošanu un tīrīšanu
parādās vien 1937.gadā (līdz tam gan līdzīga tematika tiek publicēta jau gadus
iepriekš mednieku un makšķernieku žurnālā). Taču arī tad plašākai publikai
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Saars, A. (1924). Pavasaŗa darbi entomoloģijā. Daba (2).
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adresētais vēstījums pieiet no dārza kaitēkļu iznīcināšanas labuma: “Putniem —
koku alu un dobumu perētajiem dabiskās koka alas vietā cilvēks izgudrojis būrīti.
(..) Cauros kokus ar dobumiem arvien vairāk izcērt, un putniem ņemta ligzdošanas
iespēja. Dažu putnu nozušana var atnest nevēlamas sekas dārziem, tīrumiem,
mežiem. — Būrīšos caur plaisām ieplūst lietus ūdens. Ja iekšā ir vairāku gadu
ligzdas, tad tās nekad ne izžūst un pūdē būrīti. Tādēļ jādomā par būrīšu tīrīšanu.”52
Tomēr analizējot lauku viensētas veidošanos un saikni ar dabas elementiem,
kas iekļaujas viensētas apkārtējā ainavā, var izsekot cita veida motivācijai. Zemes
reformas laikā radās daudz jaunsaimniecību, īpaši liels to skaits bija Latgalē.
Jaunveidotās saimniecības bieži radās vietās, kur pirms tam bieži nebija nekādu
senāku apdzīvotības struktūru (ja tās nebija rentes mājas, vecsaimniecības vai kāda
no muižai piederošajām palīgēkām saimnieciskiem mnolūkiem. “Daudzas
saimniecības stāvēja līdz šim kailas, bez dārziem vai košuma krūmiem”53.
Viensētas ainavas elementu papildināšana bija cieši saistīta ar saimnieku turīgumu.

Dabas elementu (koki, krūmi u.c.) iekļaušanas motīvs viensētas ainavā
visbiežāk saistījās ar estētiskiem apsvērumiem un zināmu ieguvumu aprēķinu: “Lai
veicinātu šo saimniecību izdaiļošanu un līdz ar to sagādātu tām pēc laika
zināmus ienākumus” – Zemes banka dāvināja augļu kociņus (4700 augļu kociņi un
600 krāšņuma koki lielākoties iestādīti pierobežas pagastu saimniecībās). Tos
stādīja bankas darbinieki, kuriem pirms tam tika sarīkoti speciāli dārzkopības
kursi.”54 Tika apelēts arī pie saimnieku gaumes veidošanas – uzstājot uz “kārtīga
saimnieka” statusu. “Nopietnu vērību [LLK mājturības] nodaļa piegriezīs lauku
mājas un sētas izdaiļošanai, kā arī rūpēsies par bezgaumības novēršanu
mājamatniecībā…”55 “Te taču izdevība parādīt gaumi, izdomas spēju”56 “Lepni
varam sacīt, ka daudz jau tādu sētu gan nebūs [nezāles zem palodzes], bet nav
pamata neticēt tiem, kas par tādām zina stāstīt”57
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Tīrība un kārtība tika bieži pieminēta, gan pagalma, gan viensētas ēku
kompleksa kontekstā. “Pirtiņai ir jābūt lauku sētas tīrības simbolam” 58
Valsts politikas kurss saistībā ar lauksaimnieciskās ražošanas progresu, jo
īpaši pēc Ulmaņa 1934.gada apvērsuma, bija vērsta uz prioritāti lauku attīstībai. To
daļēji ietekmēja arī valdošās varas elektorāts, pie varas esošās Zemnieku
savienības pozīcijas. Pretēji uzrbanizācijai un industrializācijai pilsētās lauki tika
uztverti kā turības un labklājības telpa ar lielām darba iespējām. Dabas ritma
izjušana ikdienā tika piesaukta kā viena no nozīmīgām priekšrocībām dzīvei lauku
viensētā: “Kāpēc dažu jaunekļus vairs nesaista zemnieka mūžīgais aicinājums –
atdzimt ik jaunu pavasari, augt, dzīvot līdzi vasaras briedumam, un kā augstāko
laimi saņemt rudens svētību!” “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.” “Svētīgs ir aicinājums atstāt pilsētu un
atgriezties laukos, bet līdz ar to mums lauku dzīvē jārada zināms pilsētas ērtību
atvietojums, kā materiālu tā garīgu interešu apjomā.” 59
Kārtības uzturēšana viensētā bija saimnieku goda lieta. To panāca ar lielu
darbu. Plašsaziņas līdzekļu diskursā var izsekot vēlmei kaunināt “sliktus
saimniekus”, radīt idealizētas kārtības etalonu. “Un vai būs kāds lauksaimnieks, kas
grabētu būt slikts saimnieks? “Dubļains pagalms ir saimnieka kauns.”60 Vai arī:
Tēva mājas nav “būcenis” tādēļ, ka tā būtu veca vai sakritusi! Nē, tā ir nepilnus
desmit gadus veca viensēta, ko vecu un neglītu dara vienīgi netīrība un pārāk mazās
pūles, kas veltītas tās izdaiļošanai un kopšanai”61 “Visā valstī skan sauciens –
izdaiļojiet lauku sētu”62
Darba bija daudz, tas bija smags fiziski. Brīva laika pavadīšana viensētas un
pagalma labiekārtošanai pirmajās desmitgadēs bija pilna smaga darba. Praktiskā
darbība saplūda ar vajadzību atpūsties, pilnveidot sevi, socializēties (siena talkas
u.c.) “Dārzs prasīja visu brīvo laiku, bet par to tas izveidojās par latvieša atpūtas
vietu un svētnīcu”63. Darba smagumu ievēroja. Var tikai izteikt minējumu, ka liela
daļa dabas daudzveidības viensētu tiešā tuvumā varēja saglabāties, ka tā laika
saimniekošanas metodes nebija tik intensīvas, jo ar tam brīdim pieejamām
tehniskajām iespējām lauku āra darbi noritēja daudz lēnāk, nekā šodien.

Kalniņš, M. (1936). Lauku saimniecību ārējā izdaiļošana. Jaunākās ziņas (137). 1936.gada 20.jūnijs.
Bārda, E. (1939). Nesīsim daiļumu lauku sētās. Latvijas Kareivis. (190). 1939.g.24.augusts.
60 Siliņš, T. (1939). Lauksaimnieki, apkopjiet savu māju apkārtni! Mana sēta. (2). 1939.gada 1.decembris.
61 Bārda, E. (1939). Nesīsim daiļumu lauku sētās. Latvijas Kareivis. (190). 1939.g.24.augusts.
62 Kalniņš, M. (1936). Lauku saimniecību ārējā izdaiļošana. Jaunākās ziņas (137). 1936.gada 20.jūnijs.
63 Bārda, E. (1939). Nesīsim daiļumu lauku sētās. Latvijas Kareivis. (190). 1939.g.24.augusts.
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Ne vienmēr ikdienas lauku darbu rīcības bija dabas daudzveidību atbalstošas.
Reizēm atšķirīgas rīcības noteica fakts, ka zeme, kura tiek apsaimniekota nav savs
īpašums. Piemēram, par klānu pļaušanu Lubāna krastos, kas tiek paveikts pavirši,
jo uztverts kā algots darbs ne savā īpašumā.

Par lauku sētu ainavas kvalitāti cīnījās gan motivējot, iedrošinot, radot labos
paraugus, bet arī draudēja ar sodiem. “Būtu vēlme, lai spodrības nedēļā izdotu
saistošus noteikumus par tīrības un kārtības ievērošanu lauku sētās, paredzot
sodus šo noteikumu neievērotājiem.” 64
Paredzēja arī mazāka rakstura ieguldījumus, kur galvenais motīvs bija lauku
viensētas vizuālais skaistums, ko aicināja panākt pat ar savvaļas sugu pārnešanu
uz pagalmu, lai iegūtu ātrāku skaistuma efektu. Ar laiku vienkāršās lauku puķes
tomēr kļuva otršķirīgas. “Aiz palodzes reiz bija puķes stādītas, bet nu jau kautrīgi
zied labu laiku balandas un baltā panātra.” 65
“Ar vārdu “izdaiļošana” nav jāsaprot kādi grandiozi pārveidošanas darbi,
saistot tos ar lieliem līdzekļu un darba patēriņiem (…) glīts ar gaumi izvēlēts
kadiķis pilnīgi atvietos dārgos formu kokus. Lapu stādu grupas sekmīgi aizvietoja
Gaujmalā sameklētā sidrabotā lēpene. Ar savu, par kultūras greznumu pārveidoto
pusmāsu, sekmīgi sacentās turpat mežmalā izraktā paparde. Dobju malu
apstādīšanai noderēja tā sauktie saulgrieži (norieši, skritulēni)”66 “Pelēko lauku
vienmuļību iznīcināsim ar daiļiem krāsojumiem ēku ārpusē...” 67 Dažkārt padomi

Turēsim daiļu mūzu lauku sētu. (1938). Zemgales Balss (235). 1938.g.25.oktobris.
Bārda, E. (1939). Nesīsim daiļumu lauku sētās. Latvijas Kareivis. (190). 1939.g.24.augusts.
66 Bārda, E. (1939). Nesīsim daiļumu lauku sētās. Latvijas Kareivis. (190). 1939.g.24.augusts.
67 Kalniņš, M. (1936). Lauku saimniecību ārējā izdaiļošana. Jaunākās ziņas (137). 1936.gada 20.jūnijs.
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bija ;loti praktiski, taču liecināja arī par saimniekošanas kārtību videi draudzīgāk.
“Saslaukas un sakrājušās mēslu kaudzes jāsavāc un jānovieto komposta kaudzē” 68
Jau tad aicināja uz daudz plašāku lauku ainavas kvalitātes mērķi, kas nav
uztverams tikai personiskā mērogā. “Ar ēku krāsošanu (..) izdaiļojam lauku sētu
un līdz ar to visas Latvijas āres.” “Ar gaumi krāsotas ēkas starp zaļajiem laukiem
un kokiem, sniedz garīgu baudu ne tikai pašam saimniecības īpašniekam, bet
ikkatram svešam ceļa gājējam” 69 Līkumotie, šaurie zirgu ceļi nebija pilnībā
romantiski ieredzēti. Var izsekot jūsmošanai par taisniem lielceļiem Zemgales
līdzenumos: “Kur vēl dažus gadus atpakaļ bija neizbraucami ceļi un nelietojamas
upju pārbrauktuves, tur tagad paceļas jauni un stipri tilti un cauri auglīgajām
Zemgales ārēm ved taisni un pirmklasīgi ceļi.”70
Viens no nozīmīgākajiem lauku viensētas ainavas elementiem, kam ir cieša
saikne ar šodienas lauku viensētas ainavas kvalitāti un pienesumu dabas
daudzveidības uzturēšanā, ir vecie koki. Koku stādīšanas argumentēšanai tika
izmantoti visi motivēšanas paņēmieni – saistīja ar praktisku funkciju, pietāti uz
senčiem, arī cildināja, kaunināja vai pat iebaidīja. Latviešu mājas nav
iedomājamas bez kokiem un augļu dārziem, un šis dabas mīlestības tikums
liecina arī, cik karsti mīlam savu dzimto zemi, gribēdami, lai tā būtu nevien varena
spēka, bet arī liela savā daiļumā.” 71 “Tīruma malā augošs vientuļš bērzs, pie kura
arājs atpūtina nogurušos zirgus un pļāvējs atlaižas diendusā, izskatās kā labs
krustēvs” 72 “Ar kokiem esam tā saauguši, ka neatradīsim gandrīz nevienu tādu
māju, pie kuras nebūtu kāds kociņš, vai nu kareiviskais ozols, maigā ābelē vai
vienkārša pīlādze.” 73 “Un tās retās lauku saimniecības, kuru ēkas tiešām atrodas
pilnīgi klaju lauku vidū, izskatās drūmas un netīkamas, un liekas, ka tajās
dzīvotu ļauni cilvēki.” 74
Ne tikai viensētas mērogā, koku stādīšana tika aktualizēta ar plaši izsludinātu
sabiedrisku kampaņu palīdzību daudz lielākā mērogā. Piemēram, ikgadējās
tradicionālās Meža dienas. Šāda rakstura paziņojums tika atkārtoti nodrukāts
visos lielākajos apriņķu laikrakstos: “iestādīs vairāk, nekā pusotra miljona kociņu.
Un kad paies vairāki gadu desmiti, un šie mazie kociņi izaugs par kokiem, mūsu
zeme būs tapusi daudz krāšņāka: maz auglīgajos, lauksaimnieciski neizmantojamos
zemes stūrīšos laistīsies priežu brūnie augumi, šosejas apēnos ošu, ozolu un bērzu
taisnās rindas un svētīs zemes arāju soļus, tiem aizejot darbā un atgriežoties pie
mājas pavarda, liepu gatves un alejas.” “Ik gadu rīkotajām meža dienām ir sava
dziļi ētiska nozīme.” “Ieteicams stādīt ari piemiņas birzis vai atsevišķus kokus
vēsturisku notikumu un ievērojamu personu atcerei. Publisko satiksmes ceļu
apstādīšanai izprasāma šoseju un zemes ceļu departamenta atļauja un
norādījumi”75
Īpaši audzinošas pamācības lauku viensētā tika veltītas ābeļdārzu
iekārtošanai. “Ābeļdārzs, kas senāk bija vai vienīgais augļu koku stādījumu veids
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Zemgales ceļi taisni un gludi. (1938). Zemgales Balss (235). 1938.g.25.oktobris.
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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.”76 Un pašas mājas pavasaros
grims augļu koku rožaini baltajās ziedu kupenās, bet rudeņos ap tām mirdzēs augļu
varavīksnainā bagātība”77 “Skaisti izskatās dzīvojamā ēka zaļā dārza lokā” 78
Taču arī jaunievedumi nebaidīja un šķietami tradicionālā lauku viensēta
veidoja pieprasījumu jauniem, dažkārt pat eksotiskiem stādījumiem. “Agrāk
dominējošās ābeles vietā tagad pieejamas arī bumbieres, plūmes, ķirši un dažādi
ogulāji. Mūsu dārzi kļuvuši pilnīgāki, koku dažādība lielāka.”

3.2.

Fotogrāfijās redzamo ainavu elementu analīze

Pēc saturisko raksturvārdu meklēšanas un mediju ietekmes apzināšanas, tika
veikta padziļināta vizuālā materiāla analīze. Fotogrāfiju analīzei tika izmantoti
žurnāla “Atpūta” 842 numuri (iznākuši laika posmā no 1924.–1940.g.), no tiem
atlasot 454 fotogrāfijas. 78% fotogrāfijas nebija klasificētas specifiskās sadaļās,
10% – tika iedalītas speciāli uzsvērtā sadaļā: Manas dzimtenes ainavas / Latvijas
skaistākās vietas (tikai 1938.g. numuros), 7% fotogrāfiju tika izvietotas uz žurnāla
aizmugurējā vāka, 5% – uz žurnāla pirmā vai pirmās iekšlapas.

Attēls Nr.3-1. Zvārtas iezis Amatas krastos. Latvijas skaistākās vietas (1938, nr.705)
Bārda, E. (1939). Nesīsim daiļumu lauku sētās. Latvijas Kareivis. (190). 1939.g.24.augusts.
Kad Indrānu oši šalks. (1938). Malienas ziņas. (668). 1938.gada 21.aprīlis.
78 Kalniņš, M. (1936). Lauku saimniecību ārējā izdaiļošana. Jaunākās ziņas (137). 1936.gada 20.jūnijs.
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Attēls Nr.3-2. Mūsu dzimtenes ainava.Vēsturiskā Jumaras leja Valmieras apkaimē.
Studenta uzņēmums (1925, nr.42)

Visvairāk fotogrāfiju tika atlasītas no 1925, 1926., 1926.g., (attiecīgi no 15.2,
15, 12.1%), visi citi izdevumu gadi bija nedaudz mazāk pārstāvēti. Tomēr lielākais
publikāciju skaits (gan vizuāli, gan ar raksturvārdiem) sakrīt paralēli ar notiekošo
zemes reformu un daudzskaitlīgo jaunsaimniecību iekārtošanu. Fotogrāfiju atlases
kritēriji (foto skaits attiecīgajā numurā tā, novietojums), kas ir bijuši žurnāla
redakcijas kompetencē, padziļināti netika pētīti.
Analizējot
kopsakarības:


fotogrāfijās

redzamos

lauku

ainavas

elementus

galvenās

Fotogrāfijās dominē tuva skata ainavas –60,1%, tāla skata ainavas –39,9%.

Attēls Nr.3-3. Vestienas lauki no Spiru kalna. Upīša uzņēmums –tāla skata
perspektīva (1927, nr.147)
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Attēls Nr.3-4. Salda liepa, no kuras bites ņem savu barību. (1939, nr.771) –tuva skata
perspektīva



Skatu ainavas, kas uzņemtas no augstāka skatupunkta, raksturīgi 14,5%
fotogrāfiju.

Attēls Nr.3-5. “Mūsu dzimtenes ainava – Kalnāji Vidzemes vidienā. Upīša uzņēmums.”
(1930, nr.296)
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Attēls Nr.3-6. Skats no Aglonas baznīcas torņa uz vairākiem ezeriem un skaisto
apkārtni (1939, nr.772.)

Analizējot fotogrāfijās saskatāmās reljefa formas 33,5% fotogrāfiju redzams
paugurains reljefs, 15% –izteikti līdzens reljefs, 4,8% –kāpu reljefs, 11,5% –
fotogrāfijās attēlots stāvkrasts (upes vai jūras).

Attēls Nr.3-7. Brežģa kalna ainava. Upīša foto (1932, nr.403)

Attēls Nr.3-8. Zvejnieku tīkli Kurzemes krastā. Upīša uzņēmums (1931, nr.347)



Raksturojot fotogrāfijās redzamos daudzveidīgos ainavas elementus, kas
vienlaikus veido dabiskas dzīvotnes: 69,4% fotogrāfijās ir redzami atsevišķi
stāvoši koki, 1,8% fotogrāfijās pēc parakstiem tiek izcelti dižkoki. Nereti to
vecums tiek manāmi pārspīlēts.
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Attēls Nr.3-9. Tūkštošgadējais līvju upurozols, saukts Tūteres svētozols. V.Upīša foto
(1934, nr.504)

Attēls Nr.3-10. Mājas ceļš Latgalē. Lapiņa fotostudija (1927, nr.148).



42,7% fotogrāfijās vai nu tuvākā vai tālākā skatu perspektīvā ir saskatāms
mežs, 27,8% fotogrāfiju redzama pļava, 3,7% var izdalīt ganības, 9,9% vai
nu augoši labības lauki vai jau novākti, kūlīšos sasieta labība, arī lini. Dažās
fotogrāfijās ir pārsteidzīga dabisko zālāju puķu daudzveidība – piemēram
plaša pļava ar ziedošām Eiropas saulpurenēm.
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Attēls Nr.3-11. Sviestenes. V.Upīša foto (1939, nr.759.)

Attēls Nr.3-12. Auglīgās druvas Abavas lejā (1932, nr.408)



9,5% –redzama aramzeme, Latgales pusē arī raksturīgie t.s. šņoru lauki,
4,8% fotogrāfijās redzami mājlopi (govis, zirgi, mājputni, suns) vai kādi
savvaļas dzīvnieki (piemēram, stirnas).
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Attēls Nr.3-13. Kalnājs ar Latgalē vēl vietām skatāmu ainavu. Upīša foto (1934,
nr.509)

Attēls Nr.3-14. Ganāmpulks pie Bārtas upes. Upīša foto (1932, nr.414.)



Īpaša vieta ir ūdeņiem, jo 53,3% fotogrāfijās ir redzams vai nu kāds ezers
vai upe, 9,3% – jūras piekraste.

Attēls Nr.3-15. Akmeņainā Kaltene jūrmala (1939, nr.766)
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Attēls Nr.3-16. Krāšņie Daugavas krasti pie Kokneses, svētku vietas apkārtnē. (1935,
nr.571)

Attēls Nr.3-17. Lipušku ciems pie Rēznas ezera. V.Jankava foto (1939, nr.772)



10,4% fotogrāfiju redzami lielāki vai mazāki akmeņi, gan uz lauka stāvoši,
gan pie ūdenstilpēm (upes, jūras). 2,4% fotogrāfiju redzami avoti vai
ūdenskritumi, 4,4% –smilšakmens atsegumi.



14,1% fotogrāfiju uzņemtas ziemas vai agra pavasara laikā, kad fotogrāfijās
ir redzams sniegs, sarma vai ledus.
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Attēls Nr.3-18. Gleznainā Gaiziņkalna apkārtne krāšņā ziemas tērpā. Upīša uzņēmums
(1931, nr.334.)

Attēls Nr.3-19. Lauku ceļš rudens šķīdonī, Klio uzņēmums (1931, nr.369)



9,5% fotogrāfiju to autori ir izcēluši debesis, mākoņus, pārsvarā tie ir
izteikti gubu mākoņi. 0,4% fotogrāfiju akcentēta migla kā ainaviskuma
elements.



41,9% fotogrāfiju redzamas dzīvojamās ēkas, 30,6% –fotogrāfijās redzami
cilvēki.
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Attēls Nr.3-20. Dzimtenes ainavas: valsts mežsarga miteklis Jēkabpils novadā.
Staunes uzņēmums. (1926, nr.113)

Attēls Nr.3-21. Rīgas jūrmala Dzintaros, kur saulainā diena netrūkst cilvēku ne
smiltīs, ne viļņos. (1936, nr.608)



No pagalmā esošajiem elementiem: koka sēta vai arī zirga slita –8,1%, aka–
0,9%, putnu būris vai stārķa ligzda –0,7%, bišu strops –0,2%.
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Attēls Nr.3-22. Nelikumīgais īrnieks vēl nav izvācies. (1931, nr.338)

Attēls Nr.3-23. Stārķu ģimene Baldones sēravotos. V.Upīša foto (1936, nr.611)



No dažādu celtņu veidiem visvairāk sastopamas ir pilsdrupas –5,5%,
baznīcas –5,3%, pieminekļi –1,8%, kapsētas –1,5%, torņi –1,3%,
dzirnavas –0,7%.



Vēl izceļami ainavas elementi ir ceļš –14,8%, dažādas būves, kas saistītas ar
ūdeņiem (tilts, kanāls, slūžas, dambis, mols)–7,9%, elektrības stabi–7,0%,
nelielas taciņas –6,2%, zvejas rīki (tači, murdi, tīkli)–3,7%.
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Attēls Nr.3-24. Gaujas leja pie Murjāņiem, Inčukalna apkaimē (1927, nr.144)

Attēls Nr.3-25. Latvijas linu plūcējas (1929, nr.257)



3.3.

Fotogrāfijās ir uzņemti arī dažādi pārvietošanas līdzekļi: laivas, plosti –
8,8%, zirga pajūgs, kamanas –3,1%, mehāniskie līdzekļi (kuļmašīna,
auto, velo) – 2,4%.

Latvijas simboliskās ainavas pirms gadsimta un tagad

Ar plaši popularizētiem īpašu lauku ainavu atkārtojumiem un iekļautu
audzinošu estētisko gaumi tiek veicināti priekšstati par Latvijas pievilcīgākajām
vietām, simboliskajām ainavām, kas kļūst par sava veida lauku ainavas paraugiem.
Lielākā daļa no medijos analizētajām fotogrāfijām (izmantoti žurnāla “Atpūta” 842
numuri (iznākuši laika posmā no 1924.–1940.g.), no tiem atlasot 454 fotogrāfijas)
ir uzņemtas Vidzemes kultūrvēsturiskajā novadā (55,5%), Kurzemē –15,6%,
Latgalē –11,0%, Zemgalē –6,2%.
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Attēls Nr.3-26. Analizēto fotogrāfijās uzņemto vietu atrašanās kādā no Latvijas
kultūrvēsturiskajiem novadiem.

Kopumā mediju analīzē tika identificētas vairāk kā 160 dažādās Latvijas
ģeogrāfiskās vietas. Visvairāk fotogrāfiju (10,8%) uzņemtas Daugavas ielejā
(tajā skaitā visvairāk Daugavas ielejas fotogrāfijās ir attēlotas Kokneses pilsdrupas,
Ķeguma HES, Pērses ūdenskritums, Daugavas Staburags u.c.). 5,7% fotogrāfiju
ietver Gaujas ielejas dažādus posmus, sākot no Piebalgas līdz Daugavas–Gaujas
kanālam lejtecē (visvairāk – Gauja Siguldas apkārtnē). Gaiziņkalna apkārtne –
3,3%, Abavas upes ieleja ar pietekām Imulu un Amulu – 2,9%, Ventas upes ieleja
2,9% (tajā skaitā visvairāk Kuldīgas apkārtnē, Ventas rumba), Vidzemes jūrmalas
dažādie posmi (sākot no Ainažiem līdz par Vecāķiem) –2,6%, Vecpiebalgas
apkārtne –2%, Amatas upes ieleja –2%, Salacas upes ieleja –2%, Baldone –
1,5%.

Attēls Nr.3-27. Staburags pie Daugavas sniega tērpā (1926, nr.67)
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Attēls Nr.3-28. Daugava pie Oliņkalna. V.Upīša foto. (1936, nr.661)

Pirms gadsimta publicēto mediju satura analīze par Latvijas lauku
simboliskajām ainavām tika salīdzināta ar mūsdienu sabiedrības uztveri, vaicājot
par to 316 viensētu apsaimniekotājiem visā Latvijā. Salīdzinājumam izmantojamais
jautājums bija viegli atbildams un vienkāršs: “Lūdzu, nosauciet trīs, Jūsuprāt, izcili
ainaviskas vietas Latvijā?”. 2017.gada viensētu apsaimniekotāji aptaujā trešā daļa
(30%) no aptaujātajiem kā skaistākās, Latvijas laukus raksturojošās ainavas ir
minējuši ļoti dažādas vietas Latvijā. 20% respondentu minējuši vietas Gaujas NP
teritorijā, 14% – jūras piekrasti, 13%–vietas Vidzemes augstienē, 8% Daugavas
ieleju. Pie biežāk minētajiem ir arī vietas Abavas senlejā, Latgales pakalni un ezeri,
Alūksnes augstienē.
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Attēls Nr.3-29. Simboliskā ainava. Izcili ainaviskākie apvidi Latvijā pēc respondentu
viedokļu apkopojuma

Attēls Nr.3-30. Latvijas laukiem raksturīgā ainava ar augstu simbolisko un estētisko
vērtību. Konkretizēts līdz vietām. (n=316 respondenti, apkopojums no 496 minētajām
vietām).

Konkrētās ainaviskākās vietas ietver Gaujas senleju, Vecpiebalgu un Piebalgu,
tālāk Daugavas lokus, tad Siguldu, Latgales ezerus un Cēsu apkārtni. Jūras
piekrastei ir ļoti daudz minētu konkrētu vietu pie jūras, tāpēc kopumā vērtējot tā ir
otrā populārākā pozīcija, taču pakāpi konkretizējot, cilvēki iedomājas sev
izdevīgākās vietas pie jūras.
Ja salīdzina ar 20.gs. sākumā identificētajām raksturīgākajām Latvijas lauku
ainavas vietām ar augstu vērtību, tad paralēles ir skaidri nojaušamas. Vienīgi
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mazinājusies Daugavas ielejas nozīme, dēļ Pļaviņu HES izbūves, kas tagad vairāk
asociējas tieši ar UNESCO nacionālā mantojuma sarakstā iekļautajiem Daugavas
lokiem. Taču noturīgi starp populārākajām ir Gaujas senleja, Vidzemes augstiene un
jūras piekraste. Netiek pieminēta tik bieži Ventas ieleja. Kūrorta vērtību un daļu
tēla zaudējusi Baldone.
Šis Latvijas laukiem kopumā raksturīgo ainavu identificēšanas uzdevums
vienlaikus apstiprināja izlases kopas kompetenci un objektivitāti attiecībā uz
pārējiem jautājumiem par ainavas kvalitāti un dabas daudzveidību viensētā. Tas
padziļināti skatīts 5.nodaļā.

Kopsavilkums
Padziļināti analizējot Latvijas neatkarības pirmo divu desmitgažu vadošo
laikrakstu diskursu par ainavas veidošanos lauku viensētā saistībā ar dabas
elementiem un dabas aizsardzību, nonācām pie vairākām nozīmīgām atziņām:
1) Jaunsaimniecību skaits, kas izveidojās agrārās reformas laikā skaitliski ir
teju puse no mūsdienās apdzīvotajām lauku viensētām. Tas norāda uz
mediju lielo ietekmi kopumā tā laika ideālu veidošanai, kādai jāizskatās
kārtīga saimnieka lauku sētai. Tā brīža sabiedrības tendencēm, valdošajiem
stereotipiem un modei bija visplašākā ietekme, salīdzinot ar citiem
periodiem iepriekš. To var saistīt ar plašsaziņas līdzekļu nonākšanu pie
plašāka lasītāju loka, ko ietekmēja gan lasītprasmes apguve, saimnieku
turīgums, lielāka mobilitāte līdz ar transporta attīstību, kas veicināja arī
šāda veida zināšanu pārnesi.
2) Lauksaimniecība bija galvenais lauku viensētu iedzīvotāju iztikas avots
(neanalizējot specifiski piejūras zvejnieku saimniecības) un tajā bija
iesaistīts liels skaits cilvēku. Tā laika tehnoloģiskās iespējas un samērā
zemais darba ražīgums radīja pakāpenisku / lēnu ietekmi uz cilvēka
un dabas mijiedarbībā veidotajām dzīvotnēm, kas acīmredzami ļāva
daudzām floras un faunas sugām pielāgoties šiem apstākļiem.
3) Netika gūts apstiprinājums, ka dabas aizsardzības motīvs būtu vadošais,
izvēloties saglabāt noteiktus dabas elementus lauku viensētas ainavā.
Galvenie motīvi, uz kuriem norādīja mediju satura analīze, ietvēra
praktisko funkcionalitāti, cieņu pret senčiem, estētiskos apsvērumus, vēlmi
sevi parādīt kā turīgu un kārtīgu saimnieku, arī bailes no sabiedriska
nosodījuma. Paralēli, tomēr mazāk apjoma un aptvertās auditorijas ziņā,
tematiskajos medijos iekļauta kvalitatīva izglītojoši informācija par dabas
aizsardzības jautājumiem, kas retāk nokļuva arī populārākajos
(ietekmīgākajos) medijos.
4) Vairāk nekā 400 lauku ainavas fotogrāfiju analīze norāda uz galvenajiem
ainavas elementiem, ar kuriem tika veidotas asociācijas par idillisku
lauku ainavu. Ar atvērtu skatu perspektīvu tā visbiežāk ietvēra izteiktu
reljefu, atsevišķus vecus, lielus kokus, ūdens tuvumu, dzīvojamo ēku
klātbūtni, meža fonu un ceļu. Ainava ir daudzveidīga, piesātināta, dažāda,
intriģējoša, emocijas raisoša un iesaistoša – tā netiek pasniegta kā
monotona, vienveidīga, simetriski paredzama.
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5) Gan mediju vidē pirms gadsimta, gan mūsdienās, ko pierādīja viensētu
apsaimniekotāju aptauja (neminstinoties nosaucot plašākus apvidus vai
konkrētas vietas), pastāv skaidri priekšstati par to, kas ir Latvijai
raksturīga izcila lauku ainava. Gan vietu, gan ainavas elementu izvēle ir
ļoti noturīga un tradicionāla. Mūsdienās pieminētie ainavas elementi ietver
lielu daļu no valsts veidošanās pirmsākumos par vērtīgiem uztvertiem. Abos
gadījumos tie saistīti ar norādēm uz īpašu simbolisko vērtību un vietas
identitāti.
6) Izprotot galvenos Latvijas lauku viensētas ainavas kvalitātes noteicošos
motīvus un apsaimniekotāju vērtību sistēmu, domāšanas veidu, ir vieglāk
identificēt saskarsmes punktus dialoga veidošanai par mērķtiecīgāku
dabas elementu ieviešanu un sistēmisku pieejas attīstīšanu dabas
daudzveidības uzturēšanai. Pagātnes izvērtējums sniedz padziļinātu
pēctecīguma ietekmi uz mūsdienu lēmumiem, kas jāsavieno ar piektajā
nodaļā paustajiem apsvērumiem, tostarp nākotnes iecerēm.
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4. ZEMES LIETOJUMA IZMAIŅAS VIENSĒTU AINAVĀ
Jau pirmajā nodaļā plašāk tika apspriesta Latvijas situācija zemes lietojuma
izmaiņās un galvenajos lūzumpunktos lauku ainavas attīstībā. Pētījuma
turpinājumā tika apsekotas 72 viensētas un savrupmājas, īpašu vērību piešķirot
zemes lietojuma izmaiņām un ainavas elementu izmaiņai. Lielākā daļa no interviju
satura ar apsaimniekotājiem iekļauta 5 nodaļas jautājumos. Šī nodaļa veidota kā
sava veida etnogrāfiski aprakstoša ekspedīcija atskaite, neiekļaujot visus apsekotos
objektus, bet izceļot un kopsakarības, dažkārt niansēs skaidrojot gan vietas vēsturi,
gan ainavas elementu, cilvēka un dabas savstarpējo mijiedarbību. Galvenie akcenti
paredzami atšķirīgi no kopējās lauku ainavas situācijas reģionos, jo viensēta kā
apdzīvota struktūra daudz vienmērīgāk saglabājusi funkciju pēctecību, kamēr
lielākās izmaiņas atbilstoši pirmajā nodaļā analizētajiem citu autoru pētījumiem
notikušas ar lielu platību dabiskajiem zālājiem (pļavām un ganībām), kuru skaits
turpina sarukt un mežu zemēm, kas sasniegušas vienu no augstākajiem proporcijas
rādītājiem no kopējā zemes lietojuma. Tai pašā laika šie fakti neko nepasaka par
dabisko zālāju vai mežu bioloģisko kvalitāti dabas daudzveidības uzturēšanai. Šī
metode neietver arī vairāk nekā 27,5 tūkstošus nojaukto vai pamesto mājokļu –
lauku viensētu, kurās izmaiņas būtu viskrasākās. Tas tāpēc, ka izvēlētā forma bija
uz vietas dzīvojoša apsaimniekotāja intervēšana, kas nav iespējams pamestās
viensētās. Daļa no tām arī jau pazudušas zem intensīvi apsaimniekoto lauku
platībām.

4.1. Viensētu apsaimniekošanas atšķirības
Pētījumā apsekoto saimniecību (n=72) profils (par vienu saimniecību tās
izveides laika posms nebija atzīmēts) ietver gan vecsaimniecības, gan
jaunsaimniecības, gan arī viensētas, kas radušās padomju laikā.

Attēls Nr.4-1. Analizēto viensētu izveides laiks.
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Atbilstoši Cimžas (2010) aprobētajam tipoloģijas iedalījumam Siguldas
novada Peļņu kultūrainavā, apsekoto viensētu saimnieki pamatā ir mājsaimnieki,
tad lauksaimnieki un vismazāk t.s. brīvsaimnieki. Izteikti lielākā daļa apsekoto
viensētu ir apdzīvotas regulāri. Daži saimnieki / intervētāji šos datus nebija
norādījuši. Apsekotās viensētās izvietotas visos piecos plānošanas reģionos:
visvairāk Vidzemes – 42%, Zemgales – 24%, Rīgas – 22%, Latgales – 7%, Kurzemes
– 6%.
Viensētas izveides laika posms
36% no aptaujātajiem viensētu saimniekiem atzīmēja, ka viņu īpašums ir
radies Latvijas laikā-pirmās zemes reformas laikā (1920.-1937.g.), kad radās
jaunsaimniecības. 31 % aptaujāto viensētu iekļaujas vecsaimniecību statusā, jo tās
bijušas regulāri apdzīvotas vismaz kopš 19.gs. Nedaudz mazāk, 24 % aptaujāto
viensētu radušās padomju periodā (laika posmā no 1940., 1945.-1991.gadam). Un
tikai 8 % aptaujāto viensētu ir veidotas pēc Latvijas neatkarības atgūšanas 1991.g.
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Attēls Nr.4-2. Analizēto saimniecību tipoloģija pēc darbības intensitātes (A) un
uzturēšanās regularitātes (B)

Apdzīvotības blīvuma kritērijs
Pētījums pārsvarā ietvēra viensētas lauku teritorijās, kur 53 % viensētu
atradās skrajciemos vai māju grupās, 25 % viensētu novietotas izolēti, savrupa
vietā (tuvākie kaimiņi nav redzamības attālumā), 14 % viensētu atradās blīvāk
apdzīvotās lauku teritorijās (ciematos, t.s. Līvānu māju grupās, vasarnīcu rajonos).
18 % no viensētām atradās ciema perifērijā (kur apdzīvotai vietai piekļaujas dabas
pamatne)).
Saimniekošanas veids un nodarbinātība
50 % no aptaujātajiem respondentiem attiecīgā viensēta/savrupmāja ir
pastāvīgā dzīvesvieta, bet resursi saimniecības uzturēšanai tiek nopelnīti regulārā
darbā ārpus mājas (paaugstināta mobilitāte). 35 % respondentu dzīvo uz vietas,
kur resursi un zeme dod pamata ienākumus mājsaimniecības uzturēšanai
(nodarbojas ar lauksaimniecība, mežsaimniecība u.c.).10 % respondentiem
nodarbinātība pamatā ir uz vietas, taču ar attālinātā darba pieeju (ienākumi tiek
gūti tiešā veidā neizmantojot saimniecības resursus – ar attālinātu darbu, tūrismu
u.c.).
Uzturēšanās regularitāte
86 % viensētu ir patstāvīgi apdzīvotas, 14 % -sezonāli (vasarnīca, vasaras
māja, brīvdienu māja u.c.)
Ģeogrāfiskais novietojums, kas nozīmīgi ietekmē ainavas elementus.








80% pētījumā iekļauto viensētu atrodas tuvu valsts, reģionālās vai
pašvaldības nozīmes ceļiem;
31% - līdzās publiski pieejamai ūdenstilpei (upei, ezeram, jūrai);
15%- izteikti paugurainā ainavā;
10% - ietilpst senajā muižu saimniecības centrā;
13%- salīdzinoši tālu (vairāk kā 3 km) no lielākas nozīmes ceļiem;
4% -šobrīd vai senāk gar viensētu iet/gājis dzelzceļš;
3% - viensēta atrodas mežā;

Agrārā reforma tika pabeigta 1937.gadā un pilnīgi izmainīja Latvijas
iedzīvotāju sociālo struktūru, kam sekoja ļoti krasas zemes lietojuma veida
izmaiņas. Reformas gaitā tika izveidotas 54128 jaunas zemnieku saimniecības (928
757 ha kopplatībā), no tām 6,5% – 10 ha, 22,9% – līdz 15 ha, 57,3% – līdz 22 ha,
13,3% – > 22 ha.79 Taču salīdzinot ar 1905.gadu – saimniecību skaits bija vēl daudz
lielāks, kopskaitā Latvijā pārsniedzot 200 tūkstošus. Likums noteica, ka Valsts
zemes fondā ieskaitītās nomas saimniecības nav dalāmas, ja to platība nepārsniedz
100 ha. Līdz ar to muižu zemju ilggadējie nomnieki saņēma ~1/5 no Valsts zemes
fonda. Mērķtiecīgi prioritizētas valsts kredītpolitikas un pašaizliedzīga darba dēļ,
privātajās saimniecībās pieauga lauksaimniecības produktivitāte, kā arī

Latvijas vēstures enciklopēdija. Agrārā reforma. Tilde. 1998-2012.
http://www.letonika.lv/groups/default.aspx?cid=31790
79

52
lauksaimniecībā izmantojamās zemes platība. 30. gadu sākumā valsts sevi pilnīgi
apgādāja ar graudiem un varēja tos arī eksportēt.
4-1.tabula. Zemes īpašuma statusa izmaiņas Latvijas teritorijā 20.gs sākumā

4.2. Zemes lietojuma izmaiņas dažādos reģionos
Zemes lietojuma izmaiņu galvenie cēloņi tika apskatīti jau 1.nodaļā, kurus
intervijās apstiprināja arī zemju īpašnieki. Veicot padziļinātās intervijas ar viensētu
īpašniekiem un analizējot vēsturisko kartogrāfisko materiālu, kā nozīmīgākās
izmaiņas zemes lietojumu izmaiņā tika konstatētas (daudzas no izmaiņām sakrīt ar
Z.Penēzes 2009 pētījuma rezultātiem):
1) pļavu un ganību teritoriju samazināšanās, pieaugot meža platībām, īpaši
pauguraiņu teritorijās;
2) mitrāju un purva zemju nosusināšana (meliorēto zemju pieaugums);
3) ceļa tīklu izmaiņas;
4) izmaiņas viensētu apdzīvotībā (pēc neatkarības atgūšanas –neapdzīvotas
ēkas, pēdējo gadu tendence –kustība atgriezties laukos)
5) kailciršu pieaugums viensētu tuvumā.
Papildinoši tika veikta aptaujā iekļautās viensētas apkārtnes telpiska zemes
lietojumu izpēte, izmantojot vēsturisko digitālo karšu resursu:
19.gs.beigu posma vēsturiskās kartes:
 Specialcharte von Livland, autors: Rücker, C. G. (Carl Gottlieb), mērogs:
1:186000, (1839.g.)
20.gs.20-30.gadu
 Latvijas Armijas Štāba Ģeodēzijas Topogrāfijas daļas topogrāfiskā karte,
mērogs 1:75 000 (1922.-1940.g.)
 http://www.lithuanianmaps.com/TopoMapsLatLith1920-39.html
20.gs. 40.-80.gadu padomju laika kartes:
 Padomju armijas ģenerālštāba topogrāfiskās kartes, mērogs 1:25 000
(1950.-1989.g.)
Turpinājumā salīdzinātas trīs atšķirīgas viensētu grupas, izceļot to specifiku
par galveno atšķirību izceļot fizioģeogrāfisko novietojumu, kam ir daudz lielāka
ietekme arī uz atšķirībām dabas daudzveidības piesaistē viensētai kā dzīvotnei.
Trīs grupas ir; pauguraine, līdzenums un piejūras zemiene ar akcentu uz jūras
tuvumu. Viensētu apraksti ir niansēti, jo palīdz izskaidrot 5.nodaļas kvantitatīvo
kontekstu.
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4.2.1. Viensēta paugurainē
Niansēs salīdzinātas divas viensētas augstienēs Vidzemē un Latgalē.
Viensēta „Kalna Trullēni” ir vecsaimniecība Vecpiebalgas novada
Dzērbenes pagastā, Vidzemes augstienē, kas apdzīvota no 19.gs. Dzīvojamā māja
celta 1873. gadā, par ko saglabājusies liecība vienā no mājas pamata baļķiem
Saimniecība atrodas Dzērbenes pagasta skrajciemā Kleķeros, kas veidojies ap
Dzērbenes pienotavu, kas šeit darbojusies. Saimnieki ar ģimeni šeit dzīvo
patstāvīgi. Saimniecības īpašniekiem pašiem ir resursi un zeme, tādējādi dodot
iespēju nodarboties ar lauksaimniecību, lopkopību un biškopību. Viensēta atrodas
paugurainā reljefā (apkārtnē pauguri ar sekojošiem absolūtiem augstumiem –235,2
m vjl., 238,2 m vjl., tuvākais augstākais apkārtnes paugurs–Vaitiņu kalns 252, 2 m
vjl. atrodas 1km uz DA no viensētas).
Viensētā atrodas astoņas ēkas: dzīvojamā māja, kūts, pagrabs, garāža, siena
šķūnis, malkas šķūnis, klēts un pirtiņa. Saimnieki kā savas viensētas ainavas
vērtību uzskata klētiņu, kas šeit saglabājusies no 1879. gada ar dažādām
saimnieciskām piezīmēm uz tās sienām. Ap māju vēl atrodas vecās kūts drupas,
siltumnīca, āra tualete, bišu stropi, suņu būda. Ap dzīvojamo māju ir iežogotas puķu
dobes. Bišu stropi atrodas pretim dzīvojamajai mājas atsevišķā iežogojumā. un ap
tiem aug tādi augļu koki kā ābeles, bumbieres, ķiršu koki un plūmju koki. Šajā pašā
iežogojumā atrodas arī tādi ogulāji kā jāņogu un upeņu krūmi. Daudz mazas taciņas
ved no vienas ēkas uz otru, kā arī iestaigātas taciņas ir iežogotajā teritorijā starp
bišu stropiem, augļu kokiem un ogu krūmiem. Blakus siltumnīcai bijusi sena liepa,
bet tā vētras laikā cietusi un bojājusi siltumnīcu, tāpēc nācies to nozāģēt. Aiz mājas
ir lauki, kas tiek izmantoti labības audzēšanai. Tālāk aiz kūts un bišu stropiem
iebraucamā ceļa malā ir siena šķūnis, kuram blakus ir sakņu dārzs. Senāk ap māju
bijušas arī trīs akas, bet tās sen kā aizbērtas (B.Gusmane 2017).

Attēls Nr.4-46. „Kalna Trullēni“ viensētas kopskats. Foto: B.Gusmane, 2017

Vēsturisko karšu izpēte par zemes lietojuma maiņu šīs viensētas apkārtnē
parāda šādas izmaiņas ainavā:
a) 19.gs.sākuma kartēs šīs viensētas apkārtnē dominēja pļavu ainavas,
tikai A un R daļās ir attēloti nelieli mežu masīvi;
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b) padomju gados ir veikta apkārtējo zemju meliorācija, iztaisnota
vietējā upīte, pazuduši 2 mazi purviņi viensētas Z daļā,
c) padomju periodā pieaugušas meža platības, samazinājies nelielo ceļu
tīkls, kas bijis 20.gs.20.–40.gados.
d) pēdējo 10 gadu laikā pieaug mežu kailciršu daudzums uz Z no
viensētas.

Attēls Nr.4-47. “Kalna Trullēni” 19.gs. pirmā puse (A) (Specialcharte von Livland in 6
Blättern : IVRücker, C. G. (Carl Gottlieb) 186000, 1839.g.) un 20.gs. pirmā puse (B)
(Kartographische Abteilung der Preussischen Landesaufnahme, 100000, Karte des
Westlichen Rußlands, 1915.g.).

Attēls Nr.4-48. „Kalna Trullēni“ 20.gs.20.–30.gadi (A) (Latvijas topogrāfiskā karte
1:75000, 1927.g.) un 20.gs.padomju periodā (B) (PSRS armijas ģenerālštāba kartes
1:10000 1945.–1991.g.)
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Attēls Nr.4-49. „Kalna Trullēni” 21.gs. pirmā puse (topogrāfiskā karte (A) un ortofoto
karte (B) 2013.g.)

Viensēta “Mālkalni” atrodas Krāslavas novada Ūdrīšu pagastā, Latgales
augstienē. Līdz 1930.gadam viensētas atradās vienkopus vienā sādžā, tātad mājas
atradās viena otrai blakus. Zeme bija sadalīta šņorēs jeb mazos un taisnstūrveida
gabalos. Sākoties zemes dalīšanai viensētās, starp esošās Veiguļu sādžas
iemītniekiem tika veikta lozēšana par viensētas iespējamās vietas izlozi. Tolaik, par
izvilkto lozi saimniece nebija priecīga, drīzāk sarūgtināta. Esošā sādža bija izvietota
kalnā, tāpēc likās, ka iegūtā/izlozētā vieta ir ļoti zemā vietā, kā arī tā atradās blakus
ceļam. Droši vien, ka senākos laikos mierīgāk dzīvojās tālāk no centrālajiem ceļiem,
jo viensētu pagalmos mazāk ieskatījās svešas acis un mazāk garām gāja sveši ļaudis
(Ā.Leonoviča, 2017).

Attēls Nr.4-50. “Mālkalnu” viensētas atrašanās vieta 20.gs.20.–30.gados un padomju
periodā (Latvijas topogrāfiskā karte 1:75000, 1927.g., PSRS armijas ģenerālštāba kartes
1:10000 1945.–1991.g.)

Tagadējā “Mālkalnu” saimniece nevar iedomāties citu vietu un jūtas laimīga,
ka tieši šī loze tolaik bija izkritusi, jo viensēta atrodas skaistā, paugurainā
ainavā ar dažādiem uzkalniņiem, lejām. Laikam ejot uz priekšu, ceļa atrašanās
blakus sētai ir vairāk pluss nekā mīnuss. Ziemas laikā jātīra mazāk sniega, kā arī
ceļa tuvums nodrošina labāku piekļūšanu galvenajam ceļam, kurš atrodas 3,5 km
attālumā. Pēc zemes iegūšanas sākās viensētu pārcelšana uz izlozēto vietu.
Iesākumā pārveda sādžā esošās ēkas, uzbūvēja šobrīd esošās viensētas vietā. Tajā
pašā laikā Mežniecība pārdeva mežu un atļāva saimniekiem iegādāties
kokmateriālu māju būvniecībai. “Mālkalnu” mājai kokmateriāli tika vesti no
Balticas (tagadējais Krāslavas pagasts). Māja tika pārcelta/pārbūvēta laika
posmā no 1930. līdz 1940.gadam un tā tika būvēta uz divi gali. Protams, līdz ar
dzīvojamās mājas būvniecību, tika būvētas arī citas ēkas kā, piemēram, kūts, pirts,
šķūnis un rija. Gandrīz visas ēkas, vairāk vai mazāk, tika saglabātas, izņemot riju.
Arī tā būtu saglabājusies, bet kā šodien, tā arī vēl jo vairāk agrāk, jo tie bija Padomju
laiki, visgrūtāk nācās ar jumtu labošanu. Visu ēku jumtus nebija iespējams
nomainīt, tāpēc rija tika nojaukta. Līdz 1960.gadam viensētai bija salmu jumts.
Kolhoza laikos viensētu īpašnieki savām vajadzībām varēja lietot tikai daļu no
agrāk iedalītās zemes (kopumā 50 sotkas jeb simtdaļas, konkrētāk, puse no ha).
Tāpēc tika izmantots un uzarts jebkurš zemes pleķītis. Ļoti bieži pie pašas mājas
pamatiem arī tika aparta zeme, kas vēlāk ietekmēja arī ēku turpmāko stāvokli,
proti, pamati ātrāk sāka iegrimt zemē un ēkas varēja deformēties. Uz šīm pašām
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iedalītajām 50 simtdaļām zemes vēl vajadzēja arī kolhozam, vēlāk sovhozam,
izaudzēt un nodot tonnu lopbarības biešu, kā arī sagādāt un nodot tonnu siena. Paši
saviem lopiņiem varēja gādāt sienu tikai tad, kad sovhozs sienu jau bija ieguvis
savām vajadzībām. Tātad paši saimnieki sienu savām vajadzībām iegūt aptuveni
tikai augusta mēnesī. Siens tika pļauts pa grāvmalām, meža ielokiem, pļavām, jo
lielās ganības un tīrumus izmantoja kolhozi/sovhozi (Ā.Leonoviča 2017).

Attēls Nr.4-51. 20.gs. sākuma jaunsaimniecības zemes robežas plāns, kas atgūts pēcpadomju laikā vēsturiskajās robežās. Foto: Ā.Leonovičas arhīvs. “Mālkalni” mūsdienu
topogrāfiskajā kartē (LĢIA, 2017)

Vienīgi ganības un tīrumi ir vairāk apauguši ar krūmiem un mežiem, daļa no
ganību teritorijām pašlaik pārpurvojas. Viensētas “Mālkalni” ainaviskajos
elementos ietilpst gan veci, atsevišķi koki, gan koku puduri, ābeļdārzs, puķudobes
un sakņu dārzi. Netālu atrodas Veiguļu strauts un dīķis, kurš diemžēl bebru
“nedarbu” dēļ bieži pārplūst un savienojas kopā ar Suņu pūru (purvs blakus mājai),
kā arī ganības un pļavas. Viensētai ir arī āra pagrabs, blakus atrodas bišu strops un
aka, kas agrāk atradusies citā vietā, taču 1971.–1972.gadā uzcelta pagalmā
(S.Leonoviča, 2017).

Attēls Nr.4-52. „Mālkalnu“ viensētas pagalms padomju gados (20.gs.otrā puse) un
mūsdienās. Foto: Ā.Leonoviča, 2017

Senākos laikos mājas atradušās vienkopus sādžās, bija plašāki lauki, pļavas un
ganības. Ceļu sistēma arī bija ļoti atšķirīga no tās, kas ir šodien, jo agrāk lielākoties
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ir bijuši zirgu ceļi, pēc tam jau parādījušies spēkratu iebrauktie, to var spriest gan
pēc pieejamajām kartēm, gan pēc intervējamo stāstījuma. Ainavas izmaiņas krasāk
vērojamas bija agrārās reformas laikā 20.gs.20–30.gados, kad sādžas tika sadalītas
un katram tika iedalīta/izlozēta zeme, kur savu māju pārcelt vai pārbūvēt.
Veiguļu sādža sadalījusies, vietām atrodami veco ēku pamati, teritorija
pamazām aizaug ar krūmiem, vietām mežiem, vietām pārpurvojas. Ganību un pļavu
paliek mazāk. „Lejas Romuļos“ agrāk bijuši Turku kapi, kas ir bijis vietējas nozīmes
arheoloģisks piemineklis, taču kara laikā tajā vietā tika izveidots karjers, kas tur vēl
atrodas arī šobrīd.
4.2.2. Viensēta līdzenuma teritorijā
Viensēta „Lapdārzi” atrodas Krustpils novada Krustpils pagastā, 3km
Spunģēnu ciema, 3km no Krustpils dzelzceļa stacijas, 3 km no Jēkabpils, Lapdārzu
(Lopdārzu) mazciemā apvienojot sevī 14 viensētu teritorijas. Divas no tām ir
„Lapdārzi” un „Mālkalni”, kas apvienojošās vienā viensētā, dalot vienu īpašumu un
teritoriju. Tāpat interesants fakts ka 18.–19.gs. šī mazciema teritorija tika
izmantota tālāk dzīvojošajā muižnieka lopu ganībām, līdz ar to, nodēvējot šo
mazciemu par „Lopdārziem.” „Lapdārzu” īpašums tiek uzskatīts par
vecsaimniecību, jo tas tiek apdzīvots regulāri kopš 19.gs. (pašreizējie māju
īpašnieki domā, ka viensēta tikusi apdzīvota jau kopš 18.gs.). Pašreizējā saimniece
šajā senču mantotajā mājā dzīvo jau 3.paaudzē, pēdējā ēkas pārbūve veikta
1970.gadā, veicot mājas paplašināšanu. 2003. gadā dažus metrus nostāk no mājas
„Lapdārzi” tiek izveidots īpašums „Mālkalni”, kur pašlaik apmetas ģimene
4.paaudzē. „Lapdārzi” savus ienākumus gūst no saviem resursiem uz zemes,
apstrādājot to, audzējot labību – kviešus un miežus un nodod tos graudu elevatorā
SIA „Linas Agro.” Vēlāk šo labību izmantojot pārtikā vai lopbarībā, kas ir atkarīgs
no graudu kvalitātes. Teritorijā esošais mežs pieder mājas īpašniekiem, līdz ar to
nodrošinot kurināmo ieguvi, izmantojot pieejamos zemes resursus. Kā arī vēl
viena saimniecībā esoša nodarbošanās ir biškopība. Tas tiek apvienots ar interesēm
par bitēm, hobiju un naudas iegūšanu. Viensētas iedzīvotāji ir uzsākuši medus
tirgošanos pilsētas apkārtnē, iegūstot papildus ienākumus. Viensēta nenodarbojas
ar lopkopību kopš 2002.gada, kas agrāk bija kā pamatnodarbošanās šīs lauku mājas
teritorijā. Viensētas apkārtnei raksturīgs līdzens reljefs lielākoties sastāv no pļavu
ieskautām nav platībām, meža puduriem. Viensētas teritorijā atrodas pašu 2004.g.
izraktais dīķis (L.Niedrīte, 2017).
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Attēls Nr.4-53. Viensētas „Lapdārzi“ (Krustpils nov., Krustpils pag.) aerofoto
uzņēmums. Foto: L.Niedrītes ģimenes arhīvs, 2017

Vēsturisko karšu izpēte par zemes lietojuma maiņu šīs viensētas apkārtnē
parāda šādas izmaiņas ainavā:
a) padomju gados tika rakti meliorācijas grāvji lauksaimniecības attīstības
nolūkos, lai novērstu pārlieku lielu ūdens veidošanās daudzumu
apstrādātajos laukos un nebojātu ražu, lai sasniegtu vēlamos rezultātus.
Vēsturiskajās kartēs grāvji nav redzami, jo, pēc intervētā stāstītā, šajā laikā
mazciemā Lopdārzi nenotika nodarbošanās ar zemkopību, bet gan, kā jau
tika minēts, šī teritorija tika izmantota lopu ganīšanai.
b) māju pagalmā pie ēkas līdz 2016.g.atradās bērzs (skatīt attēlu), kas tur
atradies kopš „Lapdārzi uzcelšanas. 2016.gada vasarā saimnieki izmainīja
pagalma ainavu, likvidējot šo bērzu, un tā vietā sastādot dzīvības kokus,
radot pagalmam minimālu dzīvžogu. Kā arī laika gaitā tika izmainīts
teritorijā esošais ābeļdārzs, palēnām likvidējot ābeles un labiekārtojot šo
vietu ar puķudobēm.
c) viensētu teritorija atrodas starp dzelzceļa līnijām Jelgava–Krustpils (atklāta
1904.g., slēgta 2000.g.pasažieriem, šobrīd veic tikai kravu pārvadājumus),
un Rīga –Daugavpils (atklāta 1861.g.).

Attēls Nr.4-54. „Lapdārzu” teritorija 20.gs.pirmā puse. (Kartographische Abteilung
der Preussischen Landesaufnahme, 100000, Karte des Westlichen Rußlands, 1915) un
20.gs. 20.–30.gados (Latvijas topogrāfiskā karte 1:75000, 1927)
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Attēls Nr.4-55. “Lapdārzi” 20.gs. padomju periodā (PSRS armijas ģenerālštāba kartes
1:10000 1945.–1991.) un 21.gs. pirmā puse (LĢIA topogrāfiskā karte)

Attēls Nr.4-56. “Lapdārzi” 21.gs. pirmā puse (LĢIA ortofoto karte, 2013)

Viensēta „Vaidelotes” atrodas Bauskas novadā, Codes pagastā, 70 km no
Rīgas. izolētā un savrupā vietā, kur tuvākie kaimiņi nav redzamības attālumā.
Līdzās lauku viensētai ir reģionālais autoceļš P87 (Bauska – Aizkraukle), kā arī otrs
reģionālais autoceļš P88 (Bauska – Linde), kā arī publiski pieejama ūdens tilpne –
upe Mēmele. Vaidelotes” izveides laika posms nav precīzi zināms, taču pašreizējā
saimnieka vecāki sāka dzīvot šajā lauku viensētā padomju okupācijas periodā
1974.gadā. Tajā pašā laikā posmā 1989.gadā lauku viensētā sāka saimniekot
pašreizējais īpašnieks un pēc Latvijas neatkarības atjaunošanas 1991.gadā
izveidoja pats savu zemnieku saimniecību, tādējādi lauku viensētā ir gan
nepieciešamā zeme un resursi, kas īpašniekiem dod pamata ienākumus
mājsaimniecības uzturēšanai, gan arī izstrādāti tūrisma piedāvājumi, kas dod
papildus ienākumus saimniekiem, tiešā veidā neizmantojot saimniecības resursus.

Attēls Nr.4-57. „Vaidelotes” dīķis un līdzenumu ainava ap viensētu. Foto:
I.Gudaņeca, 2017
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Izpētot dažāda laika kartes, var novērot interesantu situāciju, ka viensēta
dažādos laika posmos ir dēvēta citādi, piemēram, 20.gs. 20.gadu kartē tie ir
„Tupiņi”, arī apkārtējo viensētu ir daudz vairāk kā padomju laika kartē, kur mājas
tiek dēvētas par „Veseriem.” Pamata ainavas elementi nav mainījušies, piemēram,
apdzīvotā māja, koku audzes, ūdenstilpne pie saimniecības – dīķis, zemes lauks kā
resurss, kuru izmantot lauksaimniecībā, taču ir uzskatāmi ainavas elementi, kas šī
laika periodā ir mainījušies un uzskatāmi izmaina ainavas iezīmes.
Nedaudz mainījies ir piebraucamais ceļš. Sākotnēji tas ir bijis vāji attīstīts,
grūti izbraucams purvains lauku zemes ceļš, savukārt mūsdienās tā vietā ir
regulāri kopts zemes ceļš, kas savieno lauku apdzīvoto vietu ar augstākas
kategorijas ceļu. Padomju gados uz D no Vaidelotēm plešas augļu dārzi, kas vietām
vēl saglabājušies arī mūsdienās.

Attēls Nr.4-58. Viensētas ”Vaidelotes” atrašanās vieta 20.gs.20.–30.gadu un padomju
perioda kartēs.(Latvijas topogrāfiskā karte 1:75000, 1927, PSRS armijas ģenerālštāba
kartes 1:10000 1945.–1991)

Vēl padomju laika kartē īpaši iezīmējas tas, ka saimniecības teritorijā ir bijusi
dabiska pļava, savukārt mūsdienās saimniecības „Vaidelotes” teritorija ir iekopta
pateicoties cilvēku darbībai – tās vietā ir izbūvēts šķūnis, atsevišķa ēka viesu
uzņemšanai, vēja ģenerators, saules pulkstenis, pirts, kleķa būda, kas kopš
19.gadsimta vēl ir saglabājusies, apstrādāta zeme dārzeņu, graudaugu, ogulāju un
ābeļu, kā arī dažādu garšaugu un ārstniecisko augu audzēšanai. Viens no
lielākajiem un aizsargātajiem dabas dārgumiem ir trīs dižkoki – dižozols, dižieva un
sudrablapu vītols, kas ieskauj teritoriju. Kā zināms, senāk tie atspoguļoja teritorijas
robežzīmes, tāpat arī mūsdienās tiem ir piešķirta īpaša seno latviešu vēsturiskā
nozīme. Piemēram, lauku viensētas „Vaidelotes” saimnieki uzskata, ka vītols ir
latviešu dievības Māras koks, kas nes mieru un laimi, savukārt pēc dižozola zīļu
briešanas, saimnieki nosaka turpmākos laikapstākļus, piemēram, ja ozolam briest
ļoti daudz zīles, tā var būt zīme, ka ziemā būs gaidāms brangs sals un daudz sniega
(Gudaņeca, 2017).
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Attēls Nr.4-59. Viensētas ”Vaidelotes” atrašanās vieta mūsdienu topogrāfiskajā kartē
(LĢIA, 2017)

Ceļa izbūve maina viensētas ainavu
Viensēta "Ploči" atrodās Kurzemē, Kandavas novadā, Matkules pagastā.
"Ploči" atrodās starp diviem ciemiem– Vāni un Kabile. Vāne atrodās 7 km attālumā,
Kabile 5 km attālumā. "Ploči" ir vecsaimniecība, tā ir mantota 3. paaudzē un
līdzšinējie īpašnieki "Pločos" dzīvo kopš 1992. gada. Pati viensēta ir izveidota jau
1900. gada, kad tajā tika izveidots krogs. Viensēta atrodās izolētā, savrupā vietā un
tā ir patstāvīgi apdzīvota. "Ploči" atrodās valsts nozīmes autoceļa P121 (Tukums–
Kuldīga) malā.

Attēls Nr.4-60. Ceļš vēl 2004.g. veda caur viensētas pagalmu, pagrabs atradās otrpus
autoceļa P121 (Tukums–Kuldīga). Foto: J.Meinerts, 2004, K.Rūcis, 2107

Lielākās ainaviskās pārvērtības viensēta piedzīvojusi autoceļa P121
rekonstrukcijas laikā pirms pieciem gadiem. Autoceļā rekonstrukcijas dēļ, valsts
privatizēja daļu no viensētas "Ploči" D esošās zemes. Šajā teritorijā esot atradies
skaists ābeļu dārzs.
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Attēls Nr.4-61. „Ploču“ viensētas apkārtne ar veco ceļa vietu (A) un iebrauktuvi
„Pločos“ (B). Mājas apkārtnē saglabājušies daudz veco koku. Foto: K.Rūcis, 2017

Analizējot kartogrāfisko materiālu, identificējamas vairākas izmaiņas
viensētas ainavā:
a) tā kā viensētas teritorijā atradies krogs, tad tās attīstībā būtisks elements ir
ceļa klātbūtne, tomēr 19.gs.un 20.gs.sākuma kartēs nav īsti saprotams, kurā
ceļa malā krogs atradies,
b) 20.gs.20.–30.gadu topogrāfiskajā kartē netālu no Ploču viensētas ir bijušas
vējdzirnavas.
c) padomju gados „Ploču” teritorijā ir izveidots dīķis, samazinātas meža
platības.

Attēls Nr.4-62. „Ploči” 20.gs. pirmā puse (A) (Kartographische Abteilung der
Preussischen Landesaufnahme, 100000, Karte des Westlichen Rußlands, 1915.g.) un
20.gs.20.–30.gadi (B). (Latvijas topogrāfiskā karte 1:75000, 1927)
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Attēls Nr.4-63. „Ploči“ 20.gs.padomju periodā (PSRS armijas ģenerālštāba kartes
1:10000 1945.–1991)

Attēls Nr.4-64. Aerofoto attēli „Ploču“ viensētas apkaimē dažādos laika periodos:
ortofoto 1994–1999 (A), ortofoto 2005–2008 (B), orotfoto 2013–2015 (C) un ortofoto
2016–2018 (D) (LĢIA, SIA “Mērniecības datu centrs)

4.2.3. Viensēta piejūras zemienē
Savrupmāja Nātrija ielā vasarnīcu ciemā‘“ Gauja“ (vasarnīcu rajons
“Kāpas”, Carnikavas nov.) atrodas pie Gaujas ietekas Rīgas līcī, tās labajā krasta. Tas
ir īpašs ne tikai ar izteiktu kāpu pauguru reljefu, bet arī ar interesantie ielu
nosaukumiem, kas acīmredzot izvēlēti 20.gs. 70. gados, kad kāds ķīmijas kombināts
šeit atvēlēja zemesgabalus saviem darbiniekiem. Hlora iela, Metāna iela, Kālija iela,
Nātrija iela, Ņūtona iela un Ozona iela – tie ir tikai daži no interesantākajiem ielu
nosaukumiem.

2017

Attēls Nr.4-65. Nātrija ielas savrupmājas pagalmu ieskauj koka seta. Foto: E.Millere,
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Attēls Nr.4-66. Gaujas ieteka Rīgas līcī 20.gs.pirmā puse (Kartographische Abteilung
der Preussischen Landesaufnahme, 100000, Karte des Westlichen Rußlands, 1915.g.) un
20.gs. 20.–30.gadi (Latvijas topogrāfiskā karte 1:75000, 1927)

Attēls Nr.4-67. Gaujas ieteka Rīgas jūras līcī, padomju gados izveidojies vasarnīcu
ciemats “Gauja” (kartē var redzēt, ka teritorijas uz Z nav vēl apbūvētas) un turpina
attīstīties mūsdienās. (PSRS armijas ģenerālštāba kartes 1:10000 1945.–1991.g., LĢIA
2017).

Viensēta ”Skaras” (Salacgrīvas novadā, Salacgrīvas pagastā), Lāņos,
Ziemeļvidzemes Biosfēras rezervāta teritorijā. Aptuveni 10km no Salacgrīvas
pilsētas un 4km no Svētciema, uz Rīgas pusi. Teritorija ir apmēram 1km attālumā
līdz Vidzemes jūrmalai. Mājsaimniecība atrodas asfaltētas A1 (Rīga–Igaunijas
robeža) šosejas malā, jūras pusē, arī blakus vecajam vienvirziena šosejas posmam,
kas vairs netiek izmantots kā galvenais ceļš, kā arī blakus zemes ceļam, kas
atzarojas no šosejas un ved uz vecās Lāņu muižas un jūrmalas pusi.
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Attēls Nr.4-68. “Skaru” (Salacgrīvas nov., Salacgrīvas pag.) mājas no DR puses
1973.gadā (koka sēta) un 2017.gadā (parkveida dārzs ar augļu kokiem un dekoratīvajiem
kokiem. Foto: P.Kalniņas arhīvs

Zemes īpašumu no visām pusēm, arī pāri šosejai, ieskauj pļavas, taču blakus,
uz rietumu un jūras pusi atrodas arī vēl dažas citas dzīvojamās mājas.
Piebraucamos ceļus – gan veco šosejas posmu, gan arī zemes ceļu līdz jūrmalai,
iekļauj ozolu alejas. Pati māja ir mantota no senčiem, taču tās tagadējie īpašnieki
tajā dzīvo kopš 1958. gada. Šī tagadējā dzīvojamā ēka ir celta blakus vecās
dzīvojamās mājas pamatiem, kas šobrīd kalpo par akmensdārzu.

Attēls Nr.4-69. Viensētas „Skaras” (Salacgrīvas nov., Salacgrīvas p., Lāņu muižas
apkārtnē) ap 1973.gadu (pa kreisi) un 2016.gadā. Mājas apkārtne un pagalms ir ļoti
sakopts, jo stādījumi un iekārtojums ir pakārtoti vecajiem muižas ozoliem. Ir redzams gan
perfekts mauriņš, gan iekoptas vairākas akmens un citas puķu dobes, mājas dienvidu pusē
ir izveidots arī mazs dekoratīvais dīķītis (attēlā), kam apkārt novietoti dažādi akmeņi un
arī augi. Redzami arī dažādi krūmi un koki, veidojot omulīgu pagalma izkārtojumu. Ik
vasaru tiek iekoptas košas un krāsainas puķu dobes, kas vienmēr skaisti zied. Foto:
P.Kalniņas personīgais arhīvs.

Vēl uz austrumu, šosejas pusi atrodas dārza šķūnītis, malkas šķūnis, lielais
tehnikas un malkas šķūnis, kā arī kūts un garāža. Uz ziemeļiem ir arī vasarnīca, bet
dienvidu pusē atrodas arī koka dārza lapene. Mājas apkārtne un pagalms ir ļoti
sakopts, jo stādījumi un iekārtojums ir pakārtoti vecajiem muižas ozoliem. Redzami
arī dažādi krūmi un koki, veidojot omulīgu pagalma izkārtojumu. Ik vasaru tiek
iekoptas košas un krāsainas puķu dobes, kas vienmēr skaisti zied. Uz
dienvidrietumu pusi ir iekopts arī ābeļdārzs, kas stiepjas līdz pat ozolu alejai gar
zemes ceļu. No mājas uz ziemeļu, austrumu un dienvidu pusi redzama tāla skatu
perspektīva, jo diezgan tālu sniedzas lauki un pļavas, kā arī pati šoseja. Uz rietumu
pusi ir redzams mežs, kas stiepjas kāpās un norobežojas ar jūrmalu.
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Attēls Nr.4-70. Viensētas „Skaras” 20.gs. 20.–30.gadi (A)–mājas atsevišķi nav
izdalītas, tās ietilpa Lāņu muižas sastāvā. Līdzenās piejūras zemes saposmo ūdens kanāli
(Latvijas topogrāfiskā karte 1:75000, 1927) un 20.gs. padomju periodā –(B) izdalītas
atsevišķi, saglabajies augļu dārzs un ceļu konfigurācija (PSRS armijas ģenerālštāba kartes
1:10000 1945.–1991).

Attēls Nr.4-71. Viensētas „Skaras” attēlojums mūsdienu topogrāfiskajā kartē. No
20.gs.20.gadiem saglabājusies Unģenurgas tece (LĢIA, 2017)

Kopsavilkums
1. Zemes lietojuma izmaiņas nozīmīgi skārušas lielāko daļu Latvijas teritorijas,
ietekmējot lielās ainavas struktūras – mežus, purvus, dabiskos zālājus, upju
dabisko tecējumu, pilsētu izplešanos. Viensēta ir tas elements šajā kopējā
sistēmā, kas ir salīdzinoši noturīgāks pret krasām pārmaiņām, jo to
pastāvīgi apdzīvojuši cilvēki, kas konkrētajā vietā īsteno regulāras rutīnas
darbības (pļauj zāli, vāc ražu, audzē puķes, ābeles, gana lopus). Tās ik gadus
cikliski atkārtojušās. Zināms varas respekts pret viensētas iemītniekiem un
viņu ikdienas norisēm šīs vietas nav pakļāvis krasām ainavas pārmaiņām
(izņēmums ir liela apjoma meliorācijas darbu vai citu sabiedriski nozīmīgu
rūpniecisku projektu laikā nopostītās viensētas, arī piespiedu kolektivizācija
ar cilvēku pārcelšanu dzīvošanai jaunveidotajos kolhozu ciematos padomju
okupācijas periodā)
2. Neskatoties uz ikdienas rutīnu un dzimtu pēctecīgumu, dzīvot paaudzēm
vienā un tajā pašā vietā, izsekojama nepārtraukta, pakāpeniska Latvijas
lauku viensētu mainība. Daži ainavas elementi ir noturīgāki pret izmaiņām
(reljefs, vecie koki, piebraucamā ceļa vieta, ābeļdārzs), citi izzūd (virkne
mazāka mēroga arhitektoniski etnogrāfisku elementu, kuri nav bijuši labā
stāvoklī, kuriem vairs nav funkcionalitātes, vai kuri uztveres ziņā dažkārt
saistās ar regresu pretstatā post-modernam dzīves stilam, piemēram, aka ar
koka vindu). Vairāki ainavas elementi nāk klāt (atpūtas un izklaides āra
telpas elementi, eksotisku augu stādījumi, dārza vai pagalma dekori, gaismas
elementi u.c.).
3. Viensētu novietojums krasi atšķirīgos fizioģeogrāfiskos novietojumos
būtiski maina vairāku viensētas ainavas elementu savstarpējās
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kopsakarības, kas cieši saistītas ar bioloģiskās daudzveidības potenciālu
šajās dzīvotnēs:
a. viensētas skarošās lielākās izmaiņas saistītas ar tiešās redzamības
apkārtējo ainavu, pagalma skatu perspektīvu. Līdzenumu teritorija ar
intensīvu lauksaimniecību ir krasi pakļauta apkārtnes
lauksaimnieciskajai ražošanai. Viensētas nereti plašajos monokultūru
laukos ir kā dabas daudzveidības salas ar nepļautām buferjoslām,
dzīvžogiem, veco koku grupām u.c. Augstieņu teritorijās vairāk
izjūtama naturālās saimniekošanas izmaiņa, skatu perspektīvā
lielāku satraukumu rada mežu izciršana – kailcirtes, dabisko zālāju
samazināšanās. Vairāk tukšu māju. Piekrastē ir lielāks spiediens uz
sezonālu īpašumu apdzīvošanu. Pieaug antropogēnā ietekme uz
piekrasti kopumā, kas rada cikliskas svārstības. Viensētu struktūra ir
neviendabīgāka, pastāvot vasaras mājām, blīvākas apbūves
savrupmājām, pastāvīgi apdzīvotām saimniecībām u.c.;
b. atšķirību rada funkciju izmaiņa. Lauksaimniecībai piemērotie
līdzenumi varētu būt pirmie, kas atbrīvosies no graustu paliekām,
pus sabrukušiem īpašumiem, ko izraisa zemes un īpašuma vērtība,
vidējais dzīves līmenis, attālumi līdz apdzīvotības centriem u.c.
Diemžēl, sekojot ligzdojošo putnu sugu lauku monitoringa datiem, šīs
varētu būt arī teritorijas, kuras pirmās kļūst par nopietni
ietekmētām
ainavām,
kur
strauji
samazinās
dabas
daudzveidība. Diemžēl tas nozīmē arī nozīmīgas dzīves kvalitātes
komponentes zaudēšanu viensētu iemītniekiem, kuru mītne
pielīdzinās mazpilsētas vai ciema savrupmājai, tikai ar lielāku
izolētību, kas viena pati par sevi bez dabas komponentes ir gan
priekšrocība, gan trūkums. Jūras piekraste un izcili ainaviska
pauguraine ar ūdens tuvumu nodrošina pievilcīgus resursus gan
dzīvošanai, gan lauku tūrisma attīstībai.
Dabas daudzveidībai izšķirīgi ir nākotnes viensētu apsaimniekošanas modeļi
šajās teritorijās, kā tiks saglabātas dzīvotnes kvalitātes.
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VIENSETU IPASNIEKU UN
APSAIMNIEKOTAJU VIEDOKLI.
5. LAUKU VIENSĒTAS AINAVAS KVALITĀTES UZTVERE
Analizējot lauku viensētas ainavas elementus, pētījuma gaitā noskaidrots,
kuri no tiem īpašnieku vai apsaimniekotāju uztverē saistās ar ainavas kvalitāti.
Bioloģiskās daudzveidības komponente kopējā ainavas kvalitātes uztverē
pozicionēta kā daļa no tās.

5.1. Lauku viensētas telpiskā uztvere un savvaļas klātbūtne
Ainava kā ģeogrāfiskā telpa viensētu īpašnieku vai apsaimniekotāju uztverē
tiek identificēta ar dažādiem apzīmējumiem: vide, apkārtne, apkārtējā vide,
teritorija, pagalms, vieta, mājvieta, nomaļa vieta, nošķirta no citiem, savrupa. Sēta,
nevis tikai māja, arī zeme ar nelielu meža apjomu. “Skaista mājvieta, tik cēlā(i)
vietiņā.” Telpas un attāluma uztvere starp citām līdzīgām vietām – viensētām:
kaimiņš puskilometra attālumā, tuvākie kaimiņi 500m rādiusā, tuvumā ne viena
cilvēka, “kaimiņa suni dzird, bet gaili nē.” Sava veida robeža: mežmala, dabas
tuvums pagalmā, “savvaļa uzreiz aiz pagalma.” Vai integrēta telpa: “kopta mājas
apkārtne, ar dabiskas vides elementiem.” Saskaņa ar dabu, ēku saskaņotība ar
apkārtni. Labi iekļaujas apkārtējā vidē. Kontrolēts dabiskais haoss: nokaltis koks.
Kā bieži lietots jēdziens izskan “piemājas” – apzīmējums ierastajam,
konkrētais elements, kā īpašvārds, objekts vai telpas daļa, kam piešķirta īpaša
nozīme. Tas atrodas pagalma redzamības ietvaros un veido noteiktas telpas
robežas, orientieri vai tas ir objekts, kas izceļas apkārtnē: piemājas mežs,
piemājas ozoli, piemājas pļava, piemājas ūdenstilpe, dārzs, aka u.c. Tas var būt arī
savvaļas elements ar vēlmi uzsvērt to kā mājai pietuvinātu, īpašu (bieži saistot ar
vērtību): piemājas bebrs, sēņu mežs, urālpūce, trīspirkstu dzenis. Te arī skaņa, kas
sadzirdama no mājas pagalma (piemājas grieze u.c.). Šādās situācijās bieži
intervētajiem nav vēlme nodalīt lauku viensētu kā izteiktu cilvēka pasauli, nošķirtu
no savvaļas – gluži pretēji – savvaļa pārkāpj ierastās robežas, kļūst par daļu no
viensētnieka ikdienas rutīnas. Stāstos par savvaļu tās klātbūtne viensētā tiek
uzsvērta kā kaut kas īpašs, mazāk ierasts, vērtīgs (zaķis izskrēja caur pagalmu,
buciņš ganījās, uz dīķa laipas sēdēja zivju dzenītis… pagalmā novēroto putnu sugu
vai tauriņu saraksts, kā savvaļas kvalitāti un īpašo viensētas novietojumu
raksturojošs). Taču diskursā bieži tiek pieminēti arī nevēlamie savvaļas “robežu
pārkāpēji”: kaitēkļi, nezāles, uzsvērta vairāku nepatīkamu (odi, dunduri, skudras
mājā) vai bīstamu (odzes, ērces) savvaļas pārstāvju noteiktas distances ievērošanas
nepieciešamība. Dažas reizes identificējams duālais NIMBY80 princips, ko varētu
attiecināt arī uz ekoloģisko attieksmi: “vispār man patīk dabas aizsardzības idejas,
taču ne manā pagalmā.”

80

http://nimby.com/
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Telpas uztveres vispārināšanai bieži tiek lietots jēdziens “lauku” kā plašāks
jēdziens ar pretnostatījumu pilsētas videi: lauku ainava, lauku pagrabs, lauku ceļš,
lauku sēta, līkumots lauku ceļš ar lielu koku tā malā. Paralēli lietots “māja un
cilvēki” kā pretstats pamestībai, drošība. Ainavas uztvere arī kā rūpēm, darbībām
piepildīta telpa, kā vieta, no kurienes nāk cilvēks. Ainava, kas saistās ar regulāru
darbību: iekopta, sakopta, izlolota, izdaiļota. Piesātināta ar stāstu par cilvēka
izcelsmi, identitāti veidojošu saturu (“Mēs neejam uz vietām, mēs nākam no
vietām”). Lauku viensētas ainaviskā telpa izpaužas ar vietrades81 nozīmi, ko varētu
raksturot kā saimniekiem piešķirtu varu radīt vietas aprises, noteikt tās veidolu.
Tas ir daudz ietilpīgāks skatījums par konkrētu nekustamo īpašumu savrupā vidē:
“Labi ceļam ēkas, slikti radām vietas82.”

5.2. Viensētas ainavas raksturs
Lai padziļināti izprastu lauku viensētu saimnieku un apsaimniekotāju
attiecības ar ainavu, galvenos apsvērumus noteiktām rīcībām, motivāciju, cēloņus
un to kopsakarības arī dabas daudzveidības kontekstā, tika vaicāts par lauku
viensētas ainavas raksturu. Metode ietvēra 18 dažādus pretstatus, kas bija jāvērtē 6
intervālu Likerta skalā. Rezultātu interpretācija sniedz kopējo priekšstatu par
viensētas tuvākās apkārtnes ainavas uztveri – dominējošiem motīviem rīcībām tajā.
5-1.tabula. Lauku viensētas ainavas raksturs – skaitliskās vērtības
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36
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9
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7
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6

28
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moderna

2

9

40
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tauriņiem, kukaiņiem
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76

37

18

6

0

kaitēkļu, nezāļu
apkarošanu

putnu dziesmām

220

56

27

7

2

1

skaļu mūziku pagalmā

ar kārtīgu mauriņu

21

38

68

83

61

42

ar dabisku zālāju

cītīgi uzturēta, kopta

44

69
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73

34
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dabas norisēm pakļauta

daudzveidīga

133

79

56

30

13

3

mozaīkveida

50

63

77

56

45
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viengabalaina

atklāta

67

89

95

40
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5

nepārskatāma

dabiska

75

81
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45

25

7

cilvēka pārveidota

vieta dabai

64

69

100

48

25

6

cilvēks pirmajā vietā

vienmuļa

Ķīnasts, J., 2011
Ķīnasts, J., 2017. Publiskā uzstāšanās seminārā Burtniekos 2017.gada 11.aprīlī.
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Attēls Nr.5-1. Lauku viensētas ainavas raksturs.
Apkopojums izveidots no 316 respondentu atbildēm. Biežāk pieminētie izcelti lielākā izmērā.

Lauku viensētas ainavu vairākums uztver kā drošu, vairāk piekļūstamu, nekā
noslēgtu, vairāk tradicionālu, nekā modernu, vairāk ar konkrētiem akcentiem, nekā
piesātinātu daudz sīkām detaļām. Respondentiem nav viennozīmīgas idejas par to
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vai lauku viensētas ainava ir vairāk etnogrāfiska vai pildīta ar jauniem dizaina
elementiem. Lauku viensētas ainava ir vairāk uztverta kā mierīga, nevis darbību
rosinoša (pretēji 19.gs. daiļdarbiem “Zaļā zeme” vai “Straumēni” raksturotajam).
Tomēr vienlaikus viensētas ainavu uztver vairāk, kā praktisku (ar dārziņu), mazāk
estētisku. Nav viennozīmīga vērtējuma starp racionālu vai romantisku. Ainava
saimnieku uztverē ir vairāk dabiska, nekā cilvēka pārveidota, kurā ir vieta dabai,
putnu dziesmām, tauriņiem, kukaiņiem, mazāk nezāļu un kaitēkļu apkarošanai. Šīs
uztveres un apziņas izmaiņas mainās līdz ar funkcionalitāti, kā lauku viensēta
saistās ar galveno resursu iegūšanas veidu saimniecības uzturēšanai. Ja tas notiek
attālināti, nesaistīti ar apkārtējiem zemes resursiem, dominē vairāk estētiskais,
romantiskais. Lielākā daļa atzīst, ka lauku viensētas ainava ir cītīgi uzturēta un
kopta, nevis pilnīgi dabiskām norisēm pakļauta.
No izpratnes zināšanām, vērtībām, attieksmes pret dabu, arī
materiālajām iespējām būs atkarīgs, cik pārcentīga vai dabai draudzīga būs
ainavas ikdienas kopšana, kas ir galvenais motīvs šajā diskursā par lauku
viensētu kā dzīvotni noteiktam ar to saistītam dzīvās dabas sugu
komplektam.

5.3. Priekšstati par lauku viensētas ainavas kvalitāti
Viensētniekiem tika vaicāts, kas ir pirmie trīs vārdi, kas ienāk prātā,
iedomājoties kvalitatīvu lauku viensētas ainavu? Šie uzskati izpaudās arī konkrētās
rīcībās, kas konstatētas lauku sētas apmeklējumu laikā vai sasaucās ar nākotnes
iecerēm par izmaiņām lauku viensētas ainavā.
Saskanīgi ainavas elementu mijiedarbība. Respondenti precīzi spēj asociēt
kopējos priekšstatus par kvalitatīvu viensētas ainavu. “Pie mājas veci ozoli, liepas,
kļavas.” “Ozolu puduris, kas ieskauj māju.” “Saskanīga pāreja no dabiskā uz cilvēka
veidoto kārtību.” “Mājai piegulošs dārzs.” Tiek uzsvērtas lielas rūpes par kārtību.
Cita piebilde: “kontrolēts dabiskais haoss”, kurā kārtība nav pārspīlēta un
dabiskums netiek pakļauts pilnīgai saimnieka pārveidei. Tiek akcentēta saskanīga
dažādu elementu līdzāspastāvēšana: “aka un ceriņkrūms pie tās”, “karogmasta
dobe”, “ēku ansamblis (māja, šķūnis, klētiņa, pirts)”, “ēkas, kas iekļaujas ainavas
mērogā”, “koka ēku puduris, ainaviska, harmoniska vide, dārzs, piebraucamais
ceļš”, “kviešu lauks ar pļavas puķēm”, “kāds vienkāršs māksliniecisks vai vēsturisks
elements (piemēram, rati, ratu ritenis, u.tml.)”, “dzīvojamā ēka ar saimnieciskajām
ēkām.” Raksturojot ēku puduri (kompleksu), izcelts to materiāls: tradicionāls,
guļbaļķu, mūra, laukakmeņu, koka. Ēku kopumam jābūt saskanīgam, harmoniskam,
tradicionālam. Mājas pagalms “sēž ainavā”: māja kalna galā senu koku ieskauta vai
māja meža ielokā. Paaudžu pēctecīgums: “ēku ansamblis, manā gadījumā daudz
zudis, bet joprojām skaidras darba pagalma un skaistuma pagalma aprises.”
Pagalms raksturots kā sakopts, krāšņs, kārtīgs, tīrs, kopts, gaumīgs (bez
nepiederīgām lietām), liels, plašs, neaizkrāmēts, ar puķēm, nepiebāzts ar
dekoratīviem jauninājumiem, nepārblīvēts. Renovēta vecā māja, ēku ansamblis:
klēts, kūts, pirts, māja, vāgūzis. Saglabāta vai radīta vēsturiska apbūve, arhitektūra.
Veci, seni, lieli koki ietilpst visplašākajos priekšstatos saistībā ar kvalitatīvu
lauku viensētas ainavu: kā senču mantojums, senču stādīti mājas tuvumā (arī gar
īpašuma robežu, apkārt ābeļdārzam, gar ceļmalu). Tie uztverti kā simboliska
vērtība, estētisks skaistums, arī dabas elements. Citi jau pat sasnieguši dižkoka
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izmērus vai tiek saukti šādā vārdā. Pārsvarā ozoli, liepas, arī kļavas, oši vai vītoli.
Liela nozīme piešķirta dārzam: ābeļdārzam ar vecām ābelēm, augļu dārzam –
skaistam un praktiskam. Taču arī sakņu dārzam (dārziņam vai mazdārziņam): ar
uzsvaru uz pašu izaudzētu, kā dabisku, veselīgu, vērtīgu. “Puķu dārzs”, kas bieži
izskan viensētas kontekstā – plašs kā lielizmēra puķudobe, retāk to apzīmējot ar
“puķu dobēm.” Kā senuma apliecinājums un laukiem raksturīgs tiek uzsvērta
pujeņu dobe, arī ceriņi, jasmīni, maijrozītes. Arī atsevišķi akcenti: “kviešu lauks
ar pļavas puķēm.”
Atbilžu saturu vispārinot, galvenie ainavas elementi saistās ar lieliem, veciem
kokiem (biežāk ozoliem), dārzu (vispārīgi), pagalmu ar iekļaujošu ēku kopumu,
aku, puķu dobi un pļavu līdzās.

Attēls Nr.5-2. Ar kvalitatīvu lauku viensētas ainavu asociējami elementi respondentu
uztverē.
Attēls veidots no 316 respondentu identificētiem 558 dominējošajiem elementiem.
Biežāk pieminētie izcelti lielāki (diapazons: 3x– 81x).

5-2.tabula. Ar kvalitatīvu lauku viensētas ainavu saistīti elementi respondentu
uztverē un populārāko elementu minēšanas biežums (>10).
elements

minēšanas biežums

elements

minēšanas biežums

veci koki
dārzs
pagalms

81
64
30

18
17
17

ēku kopums
pļava
aka
lauki
ceļš
māja

27
21
19
13
12
18

ābeļdārzs
ozoli
ūdenstilpe (ezers,
upe)
puķu dobe
šķūnis
mežs
dīķis
pirts

15
14
13
10
10
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Attēls Nr.5-3. Dižozols ceļmalā pie „Vaidelotēm” (Bauskas nov., Codes pag.)
(foto I.Gudaņeca, 2017). Ozols, vecs ābeļdārzs un lapene „Lodēs” (Gulbenes nov.,
Beļavas pag.). Foto: L.Lāce, 2017

Attēls Nr.5-4. Viensētas „Ģēķi” ( Vecumnieku nov. Bārbeles p.) norobežojoši
egļu stādījumi. „Ģeķi” ir pirmās zemes reformas “jaunsaimniecība, māja ir mantota
no dzimtas senčiem 3. paaudzē. Viensētu salīdzinoši nelielā attālumā ieskauj jauktu
koku meži un purvaini apvidi (robežojas ar lauksaimniecībā izmantojamiem
laukiem), bet aptuveni 200 m attālumā no viensētas tek Misas upe. Savrupa
viensēta, kuras savdabīgo ainavu rada dažādu koku – ozolu, liepu, bērzu, kļavu un
egļu – rindas, kas stādītas dažādos laika posmos. Egļu rinda veido dzīvotni
ausainajai pūcei, labu slēpni mazajiem putniem ziemā. Foto: I.Ģeķe, 2017

74

Attēls Nr.5-5. Viensētā „Jaunstuburi” (Salas nov., Salas pag.) kā svarīgs ainavas
elements pagalmā kalpo liela izmēra ozols. Tas nav ietekmēts (apzāģēts) kopš seniem
laikiem, izaudzis dabiski, un tiek uzskatīts par viensētas simbolu. Foto: L.Niedrīte, 2017

Ar kvalitatīvu lauku viensētas ainavu asociējas plaša, tāla skatu perspektīva
(tāls skats, pārskatāmība, plašums, skatiens līdz apvārsnim, skats līdz horizontam,
saulriets, atklāta ainava, atvērtība, dabas skati, skatupunkti), ūdens tuvums (no
akas pagalmā līdz upei, ezeram, vecupei vai dīķim kā cilvēka veidotam elementam,
kas aizstāj dabisku ūdenstilpi. Ūdens malas kā arhetipisks ainavas elements, kas
asociējas arī ar pirmo apmetņu vietām Latvijas teritorijā – patvērumu, drošību un
pārtiku).
Viens no nemainīgākajiem ainavas elementiem ir reljefs, kas piešķir vienu no
raksturīgajiem Latvijas lauku ainavas akcentiem. Viensētas pielāgojas īpašajai
reljefa formai, izmantojot gan tālās skatu perspektīvas iespējas, gan funkcionāli
ērtu un drošu pārējo ainavas elementu izvietojumu. Otru komponenti veido
piebraucamais ceļš, kas ar līkumainību un izvīšanos caur reljefu sniedz papildu
vizuālo vērtību.

Attēls Nr.5-6. Viensēta „Muižnieki” (Salacgrīvas nov. Ainažu p.) Salacas upes
stāvkrastā. Foto: M.Grāvelsiņa 2016, 2017

Viensēta esošajā teritorijā ir bijusi jau 20.gs. 20.gados. Padomju gados te ir
bijusi LPSR padomju politiķa A. Vosa vasaras māja jeb „dāča”. „Muižnieku” t.s.
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Līvānu māja esot saglabājusies no A. Vosa laikiem. Viensētas pagalms ietver
dzīvojamo t.s. Līvānu māju, mednieku namiņu (veco klēti), pamatus trofeju mājai,
kur agrāk atradusies kūts, nepabeigtās pirts pamati un maza būdiņa mežmalā
aitām, kas ir vienīgā norobežotā teritorija, ganībām. Viensēta atrodas izolētā,
savrupā vietā, kas viensētas īpašniekiem sniedz privilēģijas netraucētam ikdienas
ritmam. Blakus „Muižnieku” mājai bijis ir ceļš, kas vedis pār Salacai uz Norēnu
dzirnavām, taču tagad šeit saglabājies vien uzbērums no kādreizējā ceļa sākuma un
no dzirnavām arī vairs palikušas tikai drupas.

Attēls Nr.5-7. Ainavisks ceļš uz viensētu viensēta „Miezīši” (Jēkabpils nov. Rubenes
pag.). Tā atrodas Augšzemes augstienes Ilūkstes –Kaldabruņas paugurvalnī. Viensēta
izveidota pirmās zemes reformas laikā, sadalot Kaldabruņas muižas zemi, izveidojot vēl
divas saimniecības. Sākotnēji saimniecībai iedots mājvārds „Kalne-Mačulan XVII Nr.2”
(citur arī minēts „Kalnamačulāni”), bet vēlāk – atbilstoši īpašnieka uzvārdam „Miezīši”.
Foto. D.Burda, 2016

Dabiska vide tiek saistīta vienoti ar tradicionālo, latviskumu, lielāku
kultūras vērtību (“Vecie ozoli jāsaudzē, jo tos stādījuši senči. Dzimtas koki – cieņa
un neaizskaramība.” “Stārķa ligzda nes svētību mājai”). Klātesoša dzīvā daba,
dzīvība, dzīvība un kustība – “dzīvība visās malās un līmeņos.” Ar dabiskumu
īpašnieku un viensētu apsaimniekotāju uztverē tiek saistīti arī mājdzīvnieki (suns)
un mājlopi (aitas, kazas, govis, truši, vistas un citi mājputni).
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Dabas daudzveidības akcenti ir integrēti (senie koki, daudzveidīga pļava,
“puķudobe tāda nepārspīlēta – daiļdārzi, šķiet, jau pa galēju”, nepastarpināta dzīve
dabā, bioloģiskā daudzveidība, ainavas un dabas saderība, dabiska ainava, dabiska
vide) vai uzsvērti tiešā sasniedzamībā (“redzama dabas ainava”, “plašs augu
klāsts”, dabas tuvums).
Sajūtas
Asociācijās par kvalitatīvu lauku viensētas ainavu bieži tika raksturotas
dažādas sajūtas. Plašuma un savrupības sajūta. Brīvība un neatkarība.
Tradicionālisms. Harmoniskums. Kārtība. Gaume un oriģinalitāte. Mazāk
modernizēts. Klusums un miers: “klusums, kas raksturīgs viensētai”, “miers, ko
rada pieauguši, seni koki”, “lielu liepu un ozolu klātbūtne”, “klusums, kāds
raksturīgs viensētai.” “Laba aura!”, nostalģiskas atmiņas no bērnības, ko pavada
brīvība un bezrūpība. Senatnīgums kā vērtība vietai ar stāstu. Stāsts kas veicina
viesu uzņemšanu, sabiedriskumu. Lai arī daudzviet lauku viensētās ar ģimenēm ir
tādi mūsdienu elementi kā batuts, šūpuļtīkls, grilēšanas vieta – tas netiek
pieminēts. Sava veida ainavas idealizēšana, pārdomas par pamatīgākām, laiku
pārdzīvojušām vērtībām.
Dominējošās sajūta saistās ar vizuālo uztveri (tāla skatu perspektīva, tāls
skats, tālums, skats uz apvārsni, skaistums, krāšņs pagalms), kas vienlaikus ietver
estētiskās gaumes izpausmes (skaista ainava, skaista apkārtne, skaista mājvieta,
skaists skats uz apkārtni, skaists mauriņš, skaists puķu dārzs) un paspilgtinātu
krāsu uztveri (zaļums, zaļa zāle, zaļš, pasteļtoņi) vai noteiktas norises dabā
(ziedoša ābele, soliņš saulrieta skatīšanai vakarā). Skaņas sajūtas ietver meža
skaņas, šalkoņu, dabas skaņas, putnu dziesmas (īpaši no rīta), putnu čalas, sanoņu.
Taču arī klusumu kā pretstatu pilsētas trokšņiem. Kamīna sprakšķi, lausks, pērkona
dārdi, lietus palāses u.c. Atbalss, skanīgums.
Smaržas sajūtas ietver dabas izraisītu ainavas piepildījumu (smaržo gaiss,
svaigs gaiss, “spirgts saldējuma gaiss”, rudens lapu smarža, ziedošas ābeles,
ziedošas puķes, pļavu puķes) vai raksturo mājīgumu (bērzu malkas dūmi, kūpošs
skurstenis, plīts smarža), arī saimnieciskumu (svaigi pļautas zāles smarža, vītušas
zāles – siena smarža). Garša iekļauj pašu sarūpētu dabiskumu no dārza (pašaudzēti
dārzeņi, augļi, ogas, āboli) vai īpašas dabas garšas (nātru zupa, pagalma gārsa,
zaķkāposti). Arī senatnes piegarša. Tā sasaistās vairāk ar pieskārieniem un
nojausmām: senumu (veci koki, veca mājvieta, senas ēkas, vecas ābeles, senču
stādīti koki, sena aleja, vēsturiskā apbūve, māja ar vēsturi), drošību (aizvējš,
bezvējš, patvērums), siltumu (malkas krāsniņa, māja ar malkas apkuri, veca māja ar
skursteņiem), privātumu (privātīpašums, personīgā ūdenstilpe, pačurāt dārzā) un
intimitāti (pirtiņa, staigāšana basām kājām), noteiktu rituālu (rīta pelde, kafija uz
terases), iekļaušanos dabas ritmā, latvietības kopšanu un pietāti pret senčiem,
pagātni. Sajūtu līmenī tiek uzsvērts arī, ka lauku viensētā nepieciešams komforts:
laba infrastruktūra, labiekārtojums, renovēts, atjaunots.
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Attēls Nr.5-8. Ar kvalitatīvu lauku viensētas ainavu saistītas sajūtas respondentu
uztverē
Attēls veidots no 316 respondentu 386 identificētajām dominējošām sajūtām.
Biežāk pieminētie izcelti lielāki (diapazons: 2x– 41x).
5-3.tabula. Ar kvalitatīvu lauku viensētas ainavu saistītas sajūtas respondentu
uztverē un populārāko sajūtu minēšanas biežums (>5).
elements

minēšanas biežums

elements

minēšanas biežums

plašums
senatnīgums
miers
klusums
skaistums
harmoniskums
dabiskums
kārtīgs
brīvība
gaiss
tāls skats
putnu dziesmas

41
33
26
23
22
15
12
11
9
9
9
8

dzīva
zaļums
krāšņa
saskaņa
savrupība
smarža
svaigs gaiss
gaumīga
mājīga
tīra
tradicionāla

7
7
6
6
6
6
6
5
5
5
5

Darbības
Daļa no asociatīvā kopuma attiecībā uz lauku viensētas ainavas kvalitāti
ietver noteiktas darbības. Saimnieks (ar lielo burtu) un saimniekošana (“redzams,
kā sētā ir saimnieks”). Galvenais darbības raksturvārds: sakopts (nopļautas pļavas,
neaizkrāmēts pagalms, ierakts pagrabs; par teritoriju, vidi, sētu, ēkām, dārzu,
zālāju, mauriņu), kopts (par ainavu, mājas apkārtni, vidi), iekopts (ainava, lauki,
apkārtne, teritorija, atmata, ganības, mauriņš, zāliens), sakārtots (malkas grēdas,
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jumti). Sakoptība kā saimnieka lietu kārtība. Darbības kas iekļaujas ikdienas
rutīnā: “iestaigātas taciņas”, “neaizauguši celiņi.”

Attēls Nr.5-9. Darbības, kas saimnieku uztverē saistītas ar viensētas ainavu
Attēls veidots no 316 respondentu identificētiem132 identificētajām dominējošām darbībām.
Biežāk pieminētie izcelti lielāki (diapazons: 2x– 58x).

5-4.tabula. Ar kvalitatīvu lauku viensētas ainavu saistītas darbības respondentu
uztverē un populārāko darbību minēšanas biežums (>2).
darbība

minēšanas biežums

darbība

minēšanas biežums

sakopt
kopt
pļaut zāli
saimniekot
iekopt
kurināt
sakārtot

58
14
13
13
9
6
3

kopt dārzu
labiekārtot
izaudzēt
peldēties
skaldīt
uzart
pirts

2
2
2
2
2
2
10

Dabas daudzveidības uzturēšanai te rodas arī konfliktējošas situācijas, ko
rada kārtības pārcentība. Cilvēka iedomām vēlamajā kārtībā, pedantiskumā
“dabas nesimetriskajām, “anarhiskajām” izpausmēm” dažkārt vispār nav vietas.
Tiek šķiroti vēlamie un nevēlamie dabas elementi (nezāles, kaitēkļi), pārspīlēts
pļaujamās zāles garums, “ziedoši pļavas ziedi bērnam basās kājām ir bīstami, jo var
iekost bite” u.c. Citkārt tā ir pārcentība, citkārt nezināšana, arī apzināta rīcība
(“mājas čurkstes ligzdu novākšana, jo piemēslo zemi tiešā mājas tuvumā”).
Ar labām zināšanām cilvēka vēlmi rosīties var vērst arī dabas daudzveidību
vairojošā situācijā. Piemēram, parkveida pļava ir viena konkrēta ekosistēma, kas
dabas un cilvēka mijiedarbības rezultātā ir kļuvusi bagātāka. Tā cilvēku
darbības ietekmē nav noplicinājusies, daudzveidības vērtība pat pieaugusi.
Parkveida pļavas elementi var pastāvēt, ja tiek saglabāts arī tradicionāls zemes
apsaimniekošanas veids (ganīšana, pļaušana), kas tad kļūst par funkcionāli
pamatotu darbību. Citkārt gan tā ir iespēja brīvā laika zemkopjiem ar augstu
ekoloģisko atbildību – var kļūt par apzinātu ainavas kopšanas veidu ar mērķi
paaugstināt dabas daudzveidību. Pie šīm darbībām pamatā minētas rūpes un darbs,
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daudz mazākā mērā ar atpūtu un t.s. ekosistēmas pakalpojumiem saistītas
darbības.

5.4. Viensētai raksturīgo ainavas elementu izvēle
Pētījuma turpinājumā respondentiem tika vaicāts konkretizēt, piedāvājot
izvēli no 35 viensētas ainavas elementiem (ar iespēju tos papildināt pēc savas
izvēles): kuri no doto elementu kopuma, veidojot tos savstarpēji saskanīgi,
viņuprāt, izceļ viensētas īpašo ainavas raksturu, ļauj atšķirties no pilsētas
savrupmājas un piešķir vietai lielāku vērtību, liecinot par apkārtnes kvalitāti? Tas
ļauj nošķirt sajūtas un darbības, koncentrējoties uz prioritātēm izvēlēs starp
dažādiem ainavas elementiem. 316 respondenti dotos 35 ainavas elementus
papildināja ar vēl 19 saviem priekšlikumiem – kopā identificējot 54 dažādus
ainavas elementus. Tā kā varēja vienlaikus izvēlēties vairākus, tad apkopojums
veidots no 3862 atkārtojumiem.

Attēls Nr.5-10. Lauku viensētas ainavas raksturīgie elementi. Biežāk pieminētie izcelti
lielāki (diapazons: 4x– 234x).

Kā populārākie lauku viensētas ainavas rakstura elementi, kas rada arī īpašas
vietas priekšrocības, izvēlēti: ābeļdārzs, veci atsevišķi stāvoši koki, pļava,
puķudobe, aka un tāla skatu perspektīva, ūdens tuvums. Tas lielā mērā sakrīt arī ar
sākotnēji vaicāto atvērto jautājumu par vispārīgajām asociācijām attiecībā uz lauku
viensētas ainavas kvalitāti. Tādēļ, ka varēja izdarīt neierobežotu ainavas elementu
izvēli, tad respondenti izvēlējās arī ainavas elementus, kas neietilpst starp trīs
spilgtākajām asociācijām. Tomēr tie ir papildinoši savstarpējā mijiedarbībā un tiem
tiek piešķirta lielāka nozīme (piemēram, bišu strops, mājvārda norāde, karogmasta,
akmeņu kaudze u.c.). Pavisam 19 dažādi elementi pieminēti vairāk nekā 100 reizes,
liecinot par lauku viensētas ainavas daudzveidību, taču vienlaikus arī par līdzīgu
vērtību izpratni.
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5-5.tabula. Lauku viensētas ainavas raksturīgie elementi un to izvēles biežums (>20)
elements

minēšanas biežums

elements

minēšanas biežums

ābeļdārzs
vecs, atsevišķs koks
pļava
puķudobe
aka
tāla skatu
perspektīva
sakņu dārzs
koku aleja gar ceļu
meža puduris
dīķis
līdzās upe, ezers
izteiksmīgs reljefs
mājvārda norāde
ogulāji
pirts

234
201
190
177
176
177

(krāšņum) krūmi
putnu būrītis
iekopts mauriņš
liekts pagalma celiņš
ganības
bišu strops

121
119
113
96
94
92

156
155
154
152
151
148
147
138
135

86
86
79
73
73
67
46
27
23

āra pagrabs

134

āra tualete
pastkastīte
karoga masts
lapene, terase
liels akmens
sēta, žogs
gaismas elementi
āra kamīns u.tml.
taisns pagalma
celiņš
bērnu spēļlaukums

21

Skulptūra un malkas šķūnītis minēti četras reizes, bet baseins un strūklaka –
trīs reizes. Citi elementi, kas minēti tikai vienreiz: attālums no citām viensētām,
saskanīgs lauku sētas ēku ansamblis, rija, klēts, siena šķūnis, veca guļbaļķu klētiņa.
Darba pagalms un skaistuma pagalms. Kopējā sakoptība, nopļauta zāle, piemājas
apstādījumu kopums, vārti, volejbola laukumi, šūpoles. Pa vienai reizei arī
pieminēti vairāki dabas (vides) elementi: mežs, stārķa ligzda, svaigs un tīrs gaiss,
vecupe, žagaru kaudze.

Attēls Nr.5-11. 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).
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Daļa no ainavas elementiem ir ātrāk ieviešama (aka, puķu dobe, sakņu dārzs),
bet citiem nepieciešams ilgs laiks (lieli veci koki; dabiska pļava, veca meža
puduris). Daļa no ainavas elementiem ir dabas veidoti, attiecīgi cilvēki tikai
pielāgojušies ar turpmāko vietrades procesu: viensētas novietojumu,
labiekārtojumu, iekopšanu, dabas elementu iekļaušanu un citām darbībām
(izteiksmīgs reljefs, kas rada skatu perspektīvu, dabisko ūdenstilpju tiešs tuvums).
Reljefa pārveide, mākslīgo ūdenstilpņu veidošana, franču dārza principu ieviešana
(ģeometriski simetriski stādījumi līdz tam sagatavotā, noplanētā tukšā laukā) rada
lielākas ainavas izmaiņas, atstāj lielāku ietekmi uz dabas daudzveidību. No radītās
ietekmes, ainavas kopšanas metodēm, tuvākās apkārtnes dabas elementu
klātbūtnes (cik tālu atrodas tuvākais mežs, dabiska pļava, ūdenstilpe u.c.) atkarīga
dabas daudzveidības kvalitāte. Piemēram, dabiska zālāja atjaunošanās norisinās
ļoti pakāpeniski, ja pagalms un tuvākā apkārtne pirms tam pilnībā tikusi līdzināta,
nostumjot un iznīcinot augsnes virskārtu, dabisko augu struktūru. Dabisko zālāju
pētniece S.Rūsiņa piemin arī iespējas atjaunot zālāju agrāko “ideālo” stāvokli vai
īstenot zālāju atjaunošanu, palielinot bioloģisko daudzveidību pamazām.83
Liela daļa no prioritāri izvēlētajiem ainavas elementiem ietver noteiktu
dabiskuma komponenti. Lauku viensētai raksturīgo ainavas elementu izvēle
kopējās ainavas kvalitātes paaugstināšanai ietver gan kultūrvēsturiskus, gan ar
dabas mantojumu un bioloģisko daudzveidību saistītus apsvērumus. Daļa no tiem
ir emocionāli vai dabas daudzveidība ir kā citu noteicošo izvēļu un darbību “blakus
produkts.”
Viens no visvairāk saudzētajiem vecsaimniecību ainavas elementiem ir
nemainīgi stabils ābeļdārzs, kur starp vecajām ābelēm tiek papildināti jauni augļu
koku stādījumi. Bieži ābeļdārzi iekļauj pāreju uz ogulāju stādījumiem vai ir
apvienoti, iekļauj vecu koku rindu apkārt, kas rada bez-robežas pāreju uz dabisku
vidi.

Rūsiņa, S. (red.). (2016). Dabisko pļavu un ganību apsaimniekošana un atjaunošana. Vadlīnijas
Eiropas Savienības aizsargājamo zālāju biotopu kopšanai un atjaunošanai. Pieejams: http://natprogramme.daba.gov.lv/upload/File/Zalaji_vadlinijas_ievadnodala_9102015.pdf
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Attēls Nr.5-12. Viensētas „Skaras” (Salacgrīvas nov., Salacgrīvas p., Lāņu muižas
apkārtnē) pagalms un ābeļdārzs ar koka sētu ap 1973.gadu, kas mūsdienās jau nojaukta.
Viensēta atrodas ceļa A1 (Rīga-Igaunijas robeža) malā, jūras pusē blakus vecajam
vienvirziena šosejas posmam, kas vairs netiek izmantots kā galvenais ceļš. Foto: P.Kalniņa
personīgais arhīvs

Attēls Nr.5-13. Viensētas ”Sapnīši” (Alūksnes nov., Ziemera pag.) ābeļdārzs 1977.g
un 2017.gadā. Viensētas izveide notikusi padomju periodā – 1973. gadā, kad kolhoza laikā
jaunajām ģimenēm tika iedalīti zemes gabali, kur celt mājas. Atrodas tuvu-0,5 km no
Alūksnes pilsētas robežas. Foto: L.Logina 2017, personīgais arhīvs

Attēls Nr.5-14. Viensētas „Lapdārzi” ābeļdārza vieta senāk (A) un ābeļdārzs
mūsdienās (B). Foto: L.Niedrītes ģimenes arhīvs
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Attēls Nr.5-15. Augļu dārzs „Grundmaņu” savrupmājā (Bauskas nov. Vecsaules p.).
T.s. Līvānu tipa māja celta 1988. gadā, ko tagadējie īpašnieki iegādājās 1990. g. Jaunveidotā
dārza platība līdzās mājai, kūtij un šķūnim ir 0,5 ha. Foto: V.Sergejeva 2017

Attēls Nr.5-16. Vecās ābeles „Katlapu“ māju pagalmā. Foto: M.Grāvelsiņa, 2017

5.5. Izzūdoši viensētu ainavas elementi
Ainavas būtība ir pastāvēt mainībā. Kā uzsvēra kāds respondents: “Ainava un
viensētas mainās. Nav ko čīkstēt par aizejošo.” Tomēr vienlaikus tā iemieso
estētisko vērtību, kultūras un dabas mantojuma pietātes un ikdienas rīcību,
funkciju līdzāspastāvēšanu. Izzūdot funkcijai, rodas jautājums arī par estētiskās
vērtības uzturēšanu. Aka ar vindu kā butaforija, kuru iekšēji darbina elektriskais
sūknis var pastāvēt kā estētisks elements, ja tam ir vēlme, vieta un izpratne par tās
simbolisko vērtību. Ir daudz raksturīgu ainavas elementu, kas nostalģiski saistās ar
senču viensētas ainavu, tomēr strauji izzūd mūsdienās. Vienlaikus nāk klāt jauni,
kas ir dabisks process. Vienlaikus ar saimnieciskās funkcijas maiņu un tradicionālā
saimniekošanas veida krasu samazināšanos, daudzu dabas daudzveidību uzturošu
elementu klātbūtne arī ir apdraudēta. Piemēram, siena gubas un siena zārdus
aizstāj plēvē iesaiņoti zaļbarības ruļļi, sarūkot lopu skaitam mazajās saimniecībās,
izzūd arī mēslu kaudzes krūtsgalā – tradicionāla barošanās iespēja bezdelīgām u.c.
Turpinājumā izveidots visaptverošs apkopojums no 316 respondentu
identificētiem 586 izzūdošajiem lauku viensētas ainavas elementiem, norādot arī to
pieminēšanas biežumu – par kuriem ir lielāks sabiedrisks satraukums.
No respondentu atbildēm liela daļa saistīta ar padziļinātu skatījumu uz
kopējām cēloņsakarībām izmaiņām ainavā. “Izzūd drīzāk dabiski veidojusies
mikro ainava māju tiešā tuvumā, sugas, kas tipiskas Latvijai (tagad arvien biežāk
ieviešas dažādi svešie skujeņi kā tūjas u.tml.). Izzūd apkārt esošas pļavas
pilnbriedā, apkārtnes meži, no kuriem bariem uz sējas laukiem nāca baroties
stirnas. Izzūd savvaļas augi, kuri aug meliorācijas grāvju malās (jo tā tiek noindēta).
Daudz retāk vērojams liels akmens pie mājas ceļgala. Izzūd nesaplānoti dārzi ar
ceriņkrūmu biezokņiem un kāršrozēm. Samazinās tradicionālie augi un koki, tos
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aizstājot ar modīgākiem – tūjām, piemēram. Mainās arī paradumi: sarūk puķu dobe
pie mājas ar koka sētiņu. Plaša zaļā zona ar kokiem un apstādījumiem, dārziem.
Arī nostalģiskām atmiņām un emocionālu pretestību mūsdienu
tendencēm daudzās savrupmājās: “Pagalms ar kāju iestaigātām vai gludu akmeņu
taciņām – to vietā biežāk bruģēts pagalms”, izzūd piena galdiņi ceļa galā, jo mainās
pati saimniekošanas struktūra. “Nosaukšu ne gluži ainaviskus elementus, bet
drīzāk procesus, kas reiz bija lauku sētas neatņemama sastāvdaļa: senlietu
praktiskā izmantošana – ratiņš, piena separators, sviesta kuļamā muciņa. Atceros,
kā vecāmamma vasaras vakarā sēdēja uz lieveņa un ar koka karoti kūla
debessmannu. Tagad to dara ar mikseri. Arī lielo darbu darīšana ar rokām – izzūd
lielās siena un kartupeļu talkas – mazāk dara ar rokām, vairāk mehāniski vai pērk
gatavu. Vairs neiet melnajās pirtīs, neslaukās linu dvieļos. Kādreiz tas bija vesels
pasākums. Tagad lielākoties visiem mājās ir modernais boilers, duškabīne un
košais viskozes dvielis no lielveikala.” Ne vienmēr mūsdienu lauku viensēta ir
“vieta mājās, kurā rodas miera un klusuma sajūta” – atkarīgs no paaudzes vērtībām.
Viensētu apkārtne no laukiem pārtop par pilsētām raksturīgu – pilsētas
savrupmāju dzīves stila atdarinājums. Sarūk tradicionāli būvēto ēku kopums,
atvērti tālie skati no mājas un pagalma. Uz ezeriem un upēm nav vairs iestaigātu
peldētāju taciņas. “Pats svarīgākais viensētas ainavas elements ir ēku ansamblis.
Par vienSĒTU nekādi nevar uzskaitīt vienu ēku. Sēta šeit saprotama plašāk par
žogu. Vecās viensētu ēkas bieži zūd, līdz paliek tikai dzīvojamā ēka.” Lauku tantes
uz tīruma, dobēs, siena talkas, tradicionāli Jāņi.
Izmaiņas notiek arī lielākā mērogā: viensētas vienkārši izzūd, tiek
pamestas. “Nav vairs kaimiņš aiz pakalna, izpļauti grāvji.” “No rīta dziedošu gaili
reti kur vairs var dzirdēt.” Samazinās vasaras virtuve, kur gatavoja mājlopiem
pārtiku. Izzūd “zirgs dārza darbos, lopiņi kūtī un ganībās – visa saimnieciskā
dzīve, kam pakārtota sētas dzīve un ritms.” Ar mauriņu apauguši celiņi sarūk,
tagad pārvērtušies par putekļainiem zemes ceļiem. “Viss, kas saistās ar naturālo
saimniecību – lopi (īpaši jau zirgi, kuriem klāt "nāk" rati, arkli, siena grābekļi utt.),
gandrīz izzudušas ir ar rokām krautas siena kaudzes....” Izzūd sīksaimniecības,
naturālā saimniekošana, laukos trūkst cilvēku, viensētu skaits samazinās. Daži
mājdzīvnieki (gotiņa, dažas aitiņas, vistas, truši) ģimenes vajadzībām vairs nav
ikdienišķi. Nav vairs tik daudz brūnaļu ganībās pa divām, trim, tāpat arī aitas. “Pats
svarīgākais ir ēku ansamblis. Par vien-sētu nekādi nevar uzskaitīt vienu ēku. Sēta
šeit saprotama plašāk par žogu. Vecās viensētu ēkas bieži zūd, līdz paliek tikai
dzīvojamā ēka.” “Nav vairs lauku tantes uz tīruma un dobēs, neredz siena talkas”
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Attēls Nr.5-17. Siena pļava ar siena gubām “Lejas Kleperu” (Smiltenes nov,
Launkalnes pag.) viensētā. Foto: A.Klepers, 2015

Attēls Nr.5-18. Izzūdoši viensētu ainavas elementi.
Apkopojums izveidots no 316 respondentu identificētajiem 586 elementiem.
Biežāk pieminētie izcelti lielāki (diapazons: 3x– 68x).
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5-6.tabula. Izzūdošie ainavas elementi lauku viensētā un to minēšanas biežums (>7)
elements

minēšanas biežums

elements

minēšanas biežums

aka
aka ar vindu
vecie koki
klēts
ganības
dabiskās pļavas
siena zārdi
kūts
koku alejas
zedeņu žogs
mājlopi
guļbūves

64
37
31
26
24
22
22
21
20
20
19
15

siena gubas
ozoli
dārzs
pagalma plānojums
zirgi
pirts
šķūnis
āra tualete
govis
aploki
ābeļdārzs
āra pagrabs

15
12
11
11
11
10
10
9
9
7
7
7

Izzūd etnogrāfiski lauku viensētas elementi, kas saistīti ar noteiktu
funkciju, kura mainījusies. Kopumā vecās ēkas, kā, piemēram, rijas, šķūņi, klētis,
vecās pirtiņas, zemes pagrabi, māla kleķa kūts. lēnām izzūd. Arī vecie koki, alejas,
birztalas, dabīgas pļavas, aploki un laidari, tradicionālo puķu dobju stādījumi.
Apkārt dzīvojamai ēkai bieži nav redzama neviena cita ēka. Vidzemē samazinās
četrslīpu jumti (lāčpakaļas). Mainās jumta formas un krāsas, ēku proporcijas un
izvietojums dabā. Augšbraucamais ceļš (speciāli uzbērts ceļš, pa kuru veda
sienu), Samazinās pelēko guļbaļķu koka sienu klātbūtne, jumja zīme jumta
konstrukcijā, kopumā koka elementi un dekori apdarē, tradicionālie lauku
darbarīki. “Izzūd koka sētas apkārt īpašumam – tagad katram savs dizains,
lielums un krāsa”. “Trūkst tradicionāli svinētu Jāņu vietu”.
No uzskaitāmajiem izzūdošajiem lauku viensētas elementiem biežāk
minēti: aka ar vindu (arī aka ar “dzērvi” vai “stārķi”, (Limbažu pusē saukta arī
par svirksteni)) vai vienkārši aka pagalmā., ko aizvieto ar urbumu. Tā iegūst
citviet rezerves funkciju: lieto, kad nav elektrības. “Cilvēki vairs neizmanto akas
un āra tualetes.” “Klētis noteikti senos laikos pildīja svarīgu saimniecisko
funkciju, taču, līdz mūsdienām tās ir ļoti maz saglabājušas, no jauna neviens tādu
neceļ.” Ja vajadzīga graudu vai kādu citu saimniecībai noderīgu lietu glabātava,
tiek celti mūsdienīgi angāri, kas noteikti bojā ainavisko skatu. Izzūd dabisku
materiālu žogi: zedeņu žogs, zaru žodziņš, uz kura žāvējas krūzes. Dažādu
arhitektoniski etnogrāfisko elementu pazušana no lauku viensētas ainavas ir
neizbēgama dzīvesstila un modes tendenču mainībā. Sākotnēji zūd
funkcionalitāte, ne katrs saimnieks senajās lietās redz vērtību vai pielietojumu
citai vajadzībai.
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Attēls Nr.5-19. „Lakstīgalu“ viensētas (Krāslavas nov., Ūdrīšu pag.) ainavas
elementi: ābeļdārzs, bišu strops, āra kamīns, kā arī aka ar „dzērvi.” Konkrētā aka veidota
no koka grodiem, un saglabājusies kopš viensētas uzcelšanas, vienīgi pārveidoti ir pāris
augšējie dēļi, kuri jau bija nolietojušies. Viensētas „Lakstīgalas” kopš 2002.gada
nodarbojas ar tūristu uzņemšanu. Foto: S.Leonoviča, 2017

Attēls Nr.5-20. Viensētas „Vecžvīguri” (Burtnieku nov., Valmieras p.) ledus pagrabs
Foto: A.Blaževičs , 2017

Līdzīgi arī āra pagrabi vietām saglabāti un tiek izmantoti, citviet sabrukuši,
bet no jauna šādā stilā būvēti īsti vairs netiek. Āra pagrabi var būt nozīmīgi kā
sikspārņu, tritonu, vairāku sugu naktstauriņu ziemotnes vieta. Dažkārt šie
izzūdošie elementi tiek atjaunoti ar daļēju funkcionalitāti, saglabājot vairāk
vēsturiskā izskata nozīmi.
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Attēls Nr.5-21. Saglabājusies improvizēta vinda, bet aka izbūvēta no betona
grodiem „Pušpuros” (Alūksnes nov. Veclaicenes p.). Viensēta atrodas savrupā vietā
netālu no Kangaru ezera, patstāvīgi apdzīvota. Foto: I.Druva-Druvaskalne, 2014

Attēls Nr.5-22. Betona grodu aka ar viņču un norobežojošs dzīvžogs viensētā
„Vidusbregži” (Kocēnu nov., Vaidavas pag.). Foto: M.Loziņa, 2017

Mazinās vecie koki un koku alejas gar ceļu uz viensētu. “Koku ieloks, kas
sargā māju no citu acīm un vēja.” Tiek izzāģēts blakus esošais un valstij
piederošais mežs, kas tāpat paliek ārpus vietējo iedzīvotāju iespējas ko iebilst
vai saskaņot. Viens no nozīmīgākajiem dabas elementiem, kas vieno viensētas
kultūrainavu un dabas daudzveidības pamatni – ir vecie, lielie koki. Tā ir viena
no pirmajām atšķirībām, līdzās arhitektoniskajam ēku ansamblim, kas uzreiz jau
vizuāli signalizē par vietu ar vēsturi, paaudžu rūpēm piepildītu telpu. Daudz
retāk, nozīmīgu iemeslu dēļ, saimnieki pieņem lēmumu nozāģēt kokus
(apdraudējums ēkām, noēnojums ābeļdārzam, zaudēta vizuālā pievilcība, traucē
iebraucamajā ceļā u.c.).

Attēls Nr.5-23. Liels ozols „Mišu”
(Alūksnes nov. Veclaicenes p.) viensētā
20.gs.20.gados.
Foto: I.Krastes personīgais arhīvs.

Attēls Nr.5-24. Ozols blakus „Mišu”
dzīvojamai ēkai (nocirsts pēc mājas
iedzīvotāju ierosinājuma 2014.g. saskaņojot
ar vides institūcijām kā ēku apdraudošs
koks).
Foto: I.Druva-Druvaskalne, 2013
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Attēls Nr.5-25. Ainava pie „Mišu” mājām pēc ozola nociršanas.Foto: I.DruvaDruvaskalne, 2014

Attēls Nr.5-26. Vecsaimniecības viensētas „Lapdārzu” (Krustpils nov. Krustpils
p.) pagalmā bija sastopams liels bērzs (attēlā ar sarkanu rāmi), kas tur atradās jau
kopš uzcēla „Lapdārzu” viensētā māju „Mālkalni”. Tas, pēc nostāstiem, atradies arī
pirms „Lapdārzu” uzcelšanas. 2003.g. blakus šai ēkai tika uzbūvēta ēka ar īpašuma
nosaukumu ”Mālkalni”, kurā apmetās šīs pašas dzimtas 4.paaudzes iemītnieki.
2004.g. izraksts dīķis. 2016.gada vasarā saimnieki izmainīja pagalma ainavu,
nozāģējot šo bērzu, un tā vietā sastādot dzīvības kokus, nedaudz norobežojot
pagalmu. Foto: L.Niedrītes personīgais arhīvs
Mazinās siena gubas pļavā netālu no mājas. “Gandrīz visur tikai ruļļi un ruļļi
plēvēs vai kantainās ķīpas. Bet kaut kas tik īpašs ir siena guba uz zārdiem. Cik gan
daudz tur gulēts, līsts spēlējoties! Kurš tagad grib kraut sienu ar dakšām? Rulli ieveļ
traktors.” Siena kaudzes un “ganības ar brūnaļu pulciņu.” “Siena šķūnis jau ir
praktiski izzudis.” Siena zārdi pakalnu pļavās, siena pants. “Upes loki dabiskie jau
agrāk izzuda, arī mūsdienās upes izbagarē, bojājot krastus.”
Sarūk dabiskie zālāji: pļavas un ganības. “Ziedošas pļavas. Mūsdienās tās tik
aizaudzētas ar mežiem, vai ātraudzīgajiem kārkliem. Vai arī kalpo kā kultivēto augu
platības (rapša lauki).” “Ziedoša pļava, jo tiek aizstāta ar mauriņu.” “Sarūk pļavas
un ganības – pārkrūmošanās, atvērtu perspektīvu zudums.” “Tiek sēta mauriņu
zāle, vai arī dabīgais zālājs tiek nopļauts līdz saknēm lielās teritorijās ap māju, kas
ainavu padara garlaicīgu. Vispār mūsdienu viensētu ainavas paliek garlaicīgas,
bez pārsteiguma un noslēpuma momenta. Pārāk sterilas.” “Mūsdienās pārāk
pieķeras pie tiem pašiem elementiem, kas kādreiz kalpoja funkcionāli, bet šodien
paliek, vai tiek turēti kā nefunkcionāli dekori. Piemēram, akas ar vindām vai veco
laiku rati. Nepatīkami.” Arī pretēji uzskati, kādu ir mazākums: “Mūsdienās
viensētas tiek atdzīvinātas, saimnieki ierīko dobes, atjauno melnās pirtis, akas
tiek izceltas.” Paralēli tas notiek, taču mazākā apjomā kā izzušanas tendence.
“To varētu saukt par "kontrolēta haosa" vai fragmentārisma izzušanu daļā
viensētu. Proti, daļa viensētu arvien biežāk tiek nonivelētas līdz pļautiem plašiem
mauriņiem, plānotiem stādījumiem (saknes un augļi, krāšņumdobes), un viensētās
arvien biežāk izzūd dažādas augāja skupsnas, akmeņu kaudzes, krūmu puduri,
vecie šķūņi tiek novākti, tukšaines nopļautas, krūmu puduri novākti vai piecirpti,
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celiņi bruģēti, dīķu malas nopļautas, izcirstas, dīķos ik gadu tiek izvākti ūdensaugi,
akas aizbērtas, koku puduri pārveidoti parkveida ainavā, krūmi un piezemes
veģetācijas skupsnas pie šķūņiem, koku puduriem novākti, īsāk sakot, daba sētā
tiek vienkāršota, sistematizēta un estetizēta atbilstoši īpašnieka ērtībām un
estētiskajām vajadzībām, kas būtiski ietekmē bioloģiskās daudzveidības
samazināšanos sētā.” “Dzīvīgums un dažādība – mūsdienās cilvēki pat viensētās
mēģina ieviest kaut kādu abstraktu, modernu kārtību – nopucēti, īsi mauriņi, kuros
nezied puķes; regulāras formas, taisni, betonēti ceļi un taciņas.” “Dārzs vai cits
relatīvi apsaimniekots vai iekopts elements, kas tālākajā stūrī mēdz aiziet
pašplūsmā un izsprukt no apsaimniekošanas pasākumiem.” “Neapfrizēts
pagalms, tradicionālie lauku māju augi un puķes.”
Šādu elementu ieviešana vairāk saistīta ar mainīgām tendencēm lauku
viensētu iedzīvotāju dzīvesveidā. Vērojama samērā krasa pāreja no senās viensētas
darbīguma – lielāka telpa tiek atvēlēta atpūtas zonai, pagalms vairs nav tik
“darbīgs” kā tas bijis kādreiz. Daudzviet korekcijas ievieš lauku viensētas funkciju
maiņa – nodarbošanās ar tūrismu, attālinātais darbs, kas neparedz tik intensīvu
mājas, pagalma un tuvākās apkārtnes lietošanu. Izklaides un atpūtas elementi bieži
aizņem nozīmīgu vietu kopējā pagalma plānojumā.

Vieta, par kuru nerupejas vai tas
padara “makslīgas”
5.6. Kādai nebūtu jābūt kvalitatīvai viensētas ainavai
No respondentu atbildēm šajā nodaļā apkopoti galvenie trūkumi, kas ievēroti
citu tuvāko viensētu apkārtnē. Tie ir ainavas elementi, kas traucē to saukt par
saskanīgu, lauku videi raksturīgu ainavu. Tas cieši saistīts ar sabiedrības uzturētu
vērtību sistēmu, personisko estētisma sajūtu, vides un kultūras apziņu. Lai arī
elementi vairāk tiek uztverti no vizuālās pievilcības viedokļa, to apzināšana ļauj
izvērtēt, kādas sekas (abējādi – gan pozitīvas, gan negatīvas) šo nevēlamo elementu
“apkarošana” turpmāk varētu radīt dabas daudzveidības kontekstā.
Daļai respondentu šajā jautājumā nebija izvērsts viedoklis. Vairākos
gadījumos atbildēts par kārtīgiem kaimiņiem un rūpīgām viensētām, piemēram:
“manā apkārtnē ir sakoptas viensētas, kas saskanīgi iekļaujas ainavā”, “mani
kaimiņi ir īsti latvieši un kopj savas mājas”, “apkārt sakoptība” vai arī “nav tādu
trūkumu, vismaz neesmu pievērsis pārāk lielu uzmanību.” Tomēr lielākā daļa
respondentu spēja nosaukt ļoti precīzi arī vairākus traucējošos elementus. Tie
grupēti pēc idejiskās līdzības, no kopskaitā nosauktajām 620 vienībām.
Ieskicējas divi pretstati, kas atrauc viensētu saimniekus:
1) vietas, pret kurām pārāk pavirši attiecas, nerūpējas; (Kāds viensētas
saimnieka izteikums: “Drīz jau varēs uzskatīt, ka viensētās palikuši tikai
neveiksminieki vai sīvā cienītāji – tādas viensētas ir nesakoptas,
piedrazotas, lūžņi mētājas visās malās”)
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2) vietas, par kurām pārcentīgi rūpējas un nodara postu aiz nezināšanas,
pārsteidzības, pārlieku lielas vēlmes izrādīties vai vēl citiem iemesliem.
(Kāds viensētas saimnieka izteikums: “galējība – lauku viensētu cenšas
padarīt par pili vai piepilsētas māju – dekoratīvi celiņi, viss pilns ar
svešzemju stādiem, mauriņš nopļauts tā, ka pat glodene nevar
paslēpties”).

Attēls Nr.5-27. Lauku viensētas ainavas kvalitāti pazeminošie elementi
Apkopojums izveidots no 316 respondentu identificētajiem 620 elementiem. Biežāk
pieminētie izcelti lielāki (diapazons: 2x– 43x).
5-7.tabula. Elementi un to mijiedarbība, kas liecina par nekvalitatīvu lauku un
viensētas un šo elementu minēšanas biežums (>5)
elements

minēšanas
biežums

elements

minēšanas
biežums

žogi
lūžņu kaudzes
nesavākta tehnika
arhitektonisks nesaskanīgums
nesakoptība
mauriņš
tūju dzīvžogi
nevajadzīgu lietu krāvumi
nesakopts pagalms
pārāk moderns
bruģis
dārza rūķi
grausti

43
36
33
30
25
19
19
18
18
16
15
15
15

plastmasas logi
atkritumi
haotiska apbūve
dekoratīvie stārķi
pamestas viensētas
aizaudzis krūmiem
dārza skulptūras
disharmonija
mūžīgais būvlaukums
aizaugušas vietas
nekārtība
pārcentīga sakārtošana
aizaudzis pagalms

10
10
9
8
8
7
7
7
7
6
6
6
5

93
trūkst dabiskuma
eksotisko augu pārmērība

14
14

plastikāta apdares materiāli
trūkst veco koku

13
12

bardaks
par daudz simetrijas, taisnu
līniju
trūkst telpiska zonējuma

5
5
5

Trūkst dabiskuma jeb pārmērīga lauku sētas ainavas “sakārtošana .”
Saimnieku raizes par citu sētās novēroto precīzi raksturojamas turpmākajos
citātos: “Te nav ainavas. Ir tikai sētas un asfaltētas ielas”, “milzīgs pārspīlēti
iekopts mauriņš,” “viss pagalms nobruģēts” “Pārspīlēta sakoptība, kas neļauj
dzīvajai dabai pat pienākt tuvumā.” “Par daudz pļaujam, zūd augu sugu
daudzveidība un līdz ar to smaržas, krāsas...” “Pārmērīgas eksotisku augu un
kokaugu kolekcijas.” “Trūkst dabisku pļavu, viss sakopts tā, kā izlaizīts – par daudz
sapucēts.” Tiek atzīmēta arī pārāk industriāla vide, pārāk urbāna vide, pilsētas
atdarinājums. Sakoptās sētas ietekme, pilsētnieciskais, ideāli sakoptais variants –
iztaisnotas līnijas, mauriņi, iztaisnots reljefs. “Pārlieku daudz introducēto augu,
kuru ietekme līdz galam vēl nav saprotama. “Cenšas laukos veidot pilsētai
raksturīgu vidi, tā sauktais eiro-remonts gan ēkas ārpusē, gan iekšā. Ne lauku
ainavai raksturīgu augu stādīšana, pagalma mākslīga nolīdzināšana, ēkām vairs nav
tradicionālā pielietošana visu sataisa kā viesu nama vajadzībām.” “Apgraizītas
liepas.” “Maz dabīgo ainavu, visu aizņem iekopti mauriņi, ar puķu dobēm, maz
koku, krūmu. Pārlieku izplānotie dārzi ar eksotiskiem augiem un skujeņiem.
Tendence visu zālienu ap māju nopļaut, neatstājot dabīgās pļavas. Pārāk liela
iejaukšanās dabiskajā, piemēram, “bruģētas takas, mākslīgi materiāli ēkā
(piemēram, plastmasas logi, vai vēl sliktāk – plastmasas apšuvums), klajš pagalms
bez kokiem, tikai ar kādiem apcirptiem košumkrūmiem. Izcirstas alejas. Skujeņu
monokultūras.” “Pārāk liels un izteikts sterilisms.”
Daļa viensētu saimnieku izvēlas daļu pagalma pārveidot par plašiem
daiļdārziem, akmens dārziem, pilnībā mainot pagalma dabisko struktūru. Šie ir
dažādu saimnieku neviennozīmīgi vērtēti pasākumi.

Attēls Nr.5-28. Savrupmāja Mednieku ielā 1 (Daugavpils nov. Višķu p.) atrodas Višķu
ciema māju grupā, atrodas ciema perifērijā (kur apdzīvotai vietai piekļaujas dabas
pamatne). Tagadējie īpašnieki to iegādājās tikai 1997. gadā un kopš tā laika ir patstāvīgi
apdzīvota. Viensētas teritorijā ietilpst māja, šķūnis, iekšpagalms, mākslīgi rakts dīķis.
Pagalmu saimnieki ir izrotājuši ar dārza skulptūrām un akmens dārzu. Foto: S.Kivriņa,
2017

Cits problēmas fokuss: pārāk intensīvi apsaimniekota apkārtne, ko izraisa
industriālās lauksaimniecības pieejas. “Visa zāļainā teritorija ir appļauta – nav
margrietiņu stūrītis vai pieneņu pļaviņa.” “Industriālā lauksaimniecība milzīgās
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platībās tiešā tuvumā.” “Lielsaimnieku bezatbildīgā rīcība: nepieļaujami tuvu upei
apsēti lauki.” “Konvenciālie saimnieki, kuri mākslīgi nolīdzina zemi, izcērt kokus, lai
audzētu lielas platības ar graudiem u.c. kultūrām.” “Ērtuma labad, taisu līniju
dominance.” “Meliorācijas, kas norok tuvējās saimniecības.” Lopu pārmērīgi
izdangātas piemājas pļavas. Arī pretējais process: pamestība un apmežotas pļavas,
pļavu aizaugšana. Traucējoša ir tendence naktī turēt rejošus suņus ārā, dzirdami
lielos attālumos. “Arī modernie zaļbarības iepakojumi baltā krāsā ainavā parasti
neiederas.”
Apbūves blīvums un disharmonija
Citi lauku saimnieku vērojumi vairāk attiecināmi uz autentiskās lauku
kultūrvides izjaukšanu ar neproporcionālām ēkām, lauku videi neatbilstošu apbūvi,
arī izmantoto celtniecības materiālu vai krāsu disharmoniju. Piemēram,
“neraksturīga savrupmāju vai vasarnīcu apbūve”, “pilsētas tipa apbūve”, “dažādas
arhitektoniski nekvalitatīvas ēkas, kas slikti iekļaujas vēsturiskajā ainavā.”
“Kotedžu mājas”, arī pārāk modernu betona–stikla ēku dominance, citām kultūrām
raksturīgi apbūves elementi. Trūkst saskaņotības starp viensētām un to teritorijā
esošajām papildus ēkām. Apbūvē izmantoti materiāli, dekori, kuri neiet kopā ar
tradicionālajiem. Bezgaumīga arhitektūra. Piemēram, “arhitektoniskais risinājums,
kas "sabojā" ainavu ar samākslotiem neiederīgiem objektiem – piemēram,
restaurētai lauku mājai uz jumta uzcelti torņi.” Mūsdienīgais netiek noliegts, un
moderniem laukiem ir vieta, taču jāprot sakļaut senatnīgo ar mūsdienīgo, kas ne
vienmēr izdodas. “Senču mājas, taču lai vai cik tā senatnīga būtu (..) sazaroti bruģēti
celiņi prasa ļoti lielas rūpes un basām kājām pa zāli pastaigāties ir citas sajūtas.”
Senas vides degradēšana ar nepiemērotiem celtniecības un remonta
materiāliem. Netiek respektētas konkrētās vietas īpatnības, sētas izmantošanas
specifika un izvērtēti pieejamie resursi sētas uzturēšanai ilgtermiņā. Ainavas,
arhitektūras piesārņošana ar plastikāta logiem, durvīm, siltināšanas materiāliem.
Ar saidingu apšūta māja. Bieži arī nelikumīgā būvniecība, vidē neiederīgas ēkas,
haotisks teritorijas plānojums. “Vecie šķūņi, kas bojā ainavu – ir salauzti, šķībi,
noplukuši, bez apdares. Pārlieku mazi vai “akli” logi bez dalījuma. Ērmīga paskata
ēkas. Vecās viensētas piegružotas ar visādiem graustiem, piebūvētas ar maziem
šķūnīšiem un visādiem būceņiem.” “Gadījuma rakstura celtnes un piebūves” vai
“milzīgs lērums sīkarhitektūras – visādas būdeles” taču arī diskutabli moderni
būvmateriāli, "pompozas" savrupmājas. Industriāli jaunievedumi: mobilo
operatoru torņi un koģenerācijas bunduļi.
Pamestas kolhozu laiku būves: kūtis, graudu kaltes, mehāniskās darbnīcas,
dārzniecības vai pat dzīvojamās ēkas, pamesti kultūras nami vai kinoteātri, lauku
klubi vai ceļmalu veikalu ēkas, mašīnu uzbrauktuves. Daudzas no tām pārvērtušās
par graustiem un uzskatāmas par kvalitatīvā lauku ainavā neiederīgiem
elementiem. Apsekojumu laikā no 72 viensētām tikai 8% gadījumu lauku viensētu
tuvumā bija šādi degradētas ainavu teritorijas. Biežāk par viensētām šādi pamestas
būves palikušas ciemu centros, citkārt arī kādreizējo muižu saimnieciskajos
centros. Tikai neliela daļa no šīm ēkām ir pielāgota jauna veida ražošanai, no citām
izmantoti materiāli. Konkrētajā piemērā “Jaunstuburu” vecsaimniecībā (kas
veidojusies 19.gs. 80.gados, izpērkot zemi no muižas par zelta monētām) vecā
infrastruktūra daļēji joprojām tiek izmantota tai pašai funkcijai – graudu kalte. Gan
ainava, gan sugu pielāgošanās noteiktām dzīvotnēm pastāv nepārtrauktā mainībā.
Šāda veida grausti kļuvuši par sava veida nišas dzīvotni melnajam erickiņam,
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akmeņčakstītei, dažkārt to dienošanai izmanto pūces, mājas baloži, lauku zvirbuļi
u.c., kas pielāgojušies šīm vietām. To izzušana liktu konkrētajām sugām pielāgoties
jauniem nišas apstākļiem.

Attēls Nr.5-29. „Jaunstuburu“ (Salas nov., Salas pag.) vecsaimniecības viensētas
īpašums ar pamestu mājlopu fermas ēku un mūsdienās funkcionējoša padomju graudu
kalti. Foto L.Niedrīte, 2017

Trūkst telpiskā plānojuma. Slikti nošķirta saimnieciskā darbība no atpūtas.
Nav kopēja plaša pagalma. Aktīviem lauksaimniekiem nereti ražošanas teritorija
dominē pār dzīvojamo. Jaunbūvētās ēkas neiederas kompleksā ne vizuāli, ne
ergonomiski – trūkst loģikas, pārvietojoties starp tām. Piekrāmētība un
pārbāztība ar ogulājiem, krūmiem, kokiem. Par daudz dekoratīvu nelielu dīķu.
Pārāk daudz ēku, šķūnīšu sabūvēts vienā sētā, zūd plašuma sajūta. Sētas vidū
siltumnīca, mēslu vai lūžņu kaudze. Par daudz plastmasas bērnu rotaļu laukumos.
Nesakārtotība – saimniekošanas stils bez estētiskuma
Viena no visbiežāk uzskaitītajām problēmām saistās ar vecas tehnikas
paliekām, lūžņu kaudzēm, būvgružiem un nevajadzīgu lietu krāvumiem dažādās
viensētas vietās. Bieži “sev nevajadzīgas lietas krāj un krauj, nedomājot, ka citiem
tas traucē un uz to jāskatās”, “tehnikas elementi... no traktoriem līdz to daļām.”
“Haoss pagalmā. Metāllūžņu krāvumi, grants čupas, ķieģeļu kaudzes – mūžīgais
būvlaukums, kas aizvien top lielāks, pārvēršoties par milzīgu krātuvi, kas ieaug
zālēs.” “Cilvēkiem ir tieksme krāt visu, kas “labāks par beigtu peli”, tā radot
nekārtību” “haoss (visur veidojas "noliktavas").” Rezultāts ir lūžņi visās
pažobelēs, arī “kolhozu laiku fermu un citu būvju grausti” “aizauguši “kultūrslāņi”.”
“Pārāk aizaug, bez skatu perspektīvas.” “Daudz ainavā neiederīgu priekšmetu, kam
būtībā būtu jāatrodas šķūnī. Nekārtība, daudz krāmu un gružu, kas sētā atstāti.”
“Vācēju” metāla kolekcijas. Pie mājām haotiski sakrauti dēļi, sadzīves priekšmeti,
vispārēja nekārtība. Vecās tehnikas un atkritumu izgāšana kādā īpašuma nostūrī.”
Norādes uz mājām – nav no dabiskiem materiāliem, rotātas ar riepām u.tml., pus
pamesti reklāmas stendi, nolupusi pastkastīte pie vārtiem.
Pretstati, bezgaumība un diskutabli jaunievedumi
“Puķudobe, kas izveidota vecā riepā”, arī skaisti puķupodi pie nesakoptām
mājām. Nepārskatāmu tūju rindas, tūju dzīvžogi” “Plastmasas štrunti (iekaramie
baltie puķupodi, stārķi, rūķi).” Jaunas fermas piebūves. Modernā arhitektūra un
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pārbagātība tehnoloģiju ziņā. “Eklektika – "dārza rūķi", plastmasas dārza mēbeles,
guļbūves pirtiņa, plastmasas un keramikas elementu mistrojums”, “par daudz
skaistināšanas elementu – ģipša figūras.” “plastmasas elementi – rotaļlaukumi,
dzīvnieku, putnu maketi” “perfekts mauriņš, neiederīgas lapenes un āra kamīni,
augsts žogs, ģeometriski cirpti krūmi, koki un dzīvžogi, dārza skulptūras, elektro–
apgaismojums naktī, skaļa mūzika ārā.” “plastmasas rotaļlaukumi, dzīvnieku, putnu
maketi.” Sadrumstalotība, samākslotība. Pārāk safrizētas puķu dobes. Augsti,
necaurredzami žogi. Blīvas, necaurredzamas metāla plākšņu sētas. “Viensētu
īpašnieki savas mājas norobežo ar masīvām tūju audzēm un nedabiskiem
augstiem žogiem. Pārspīlēti daudz dažādu lampiņu un āra laternu. Traucē daudzie
elektrības stabi un vadi. Gaismas elementi. No konteksta izlecoši it kā smukuma
elementi (dārza rūķi, uz saules baterijām darbināmas lampiņas u.tml.).
Cēloņi
Pie cēloņiem biežāk tiek norādīts naudas trūkums, resursu trūkums. Arī laika
un gaumes trūkums, nevīžība. “Cilvēkiem laukos trūkst līdzekļu viensētu
uzturēšanai, ēku atjaunošanai un sakopšanai: pirmās nebūtībā aiziet palīgēkas–
klēts, šķūnis” Citi pārmet arī nezināšanu vai nevēlēšanos zināt: “Sūnu ciema
domāšana” vai pārlieku dedzīgu vēlmi izrādīties. Dažkārt tuvāko apkārtni nevar
ietekmēt (“Ceļa apkārtne netālu no īpašuma nereti tiek piesārņota no negodprātīgu
šoferu puses” vai “Viensētas īpašniekam nepieder apkārtējie lauki, uz tiem
saimnieko citi.”). Cits cēlonis ir lauku iedzīvotāju skaita sarukums, tendence
pārcelties dzīvot uz pilsētu. “Cīņa starp praktisko un ētisko” “Gaumes audzināšana.”
“Mājai nomirst saimnieki (šķiet, ka parasti saimniece), bet pēcteči paliek pilsētās –
māja lēnām aiziet drupās. Kaut kādā ziņā izmiršana, bet tajā pašā laikā šādas
pamestās mājas nomaļākās vietās lēnām kļūst zvēru apmeklētas. Aizaug krūmiem,
jo iedzīvotāji ir veci vai jau miruši. “Trūkst apsaimniekošanas spēju. Daudz
novēršamu rīcību, kas prasa vien cilvēku darbu.” Neizpratne dabā notiekošajos
procesos, dabas vērtībās un to saglabāšanas nepieciešamībā. ES lauku atbalsta
maksājumu politika. Māju fasādes krāsojums un spilgti jumta dakstiņi (zili, dzelteni
– jo veikalā bija akcija).

5.7. Īpaši ainavas elementi, kas palīdz uzturēt dabas daudzveidību
viensētā
Viensētu īpašniekiem vai apsaimniekotājiem tika uzdots jautājums:
“Nosauciet kādu īpašu ainavas elementu, kas palīdz Jūsu viensētā uzturēt dabas
daudzveidību?” Viedokli pauda 302 respondenti, kopā nosaucot 575 elementus,
kas, viņuprāt, paaugstina dabas daudzveidību. Daļa ir minējumi, citi arī pretrunīgi,
daži ir pārbaudīti padomi, vai ārvalstīs aizgūtas idejas. Šī būtu ekoloģijas un dabas
aizsardzības ekspertu attīstāma sadaļa, kas dotu jaunas zināšanas par eko–
tehnoloģiskiem risinājumiem, kas sniedzas daudz tālāk par putnu būrīša izlikšanu.
Daži respondenti nevarēja nosaukt nevienu ainavas elementu, kas viensētā
kalpotu dabas daudzveidībai. Kāds cits piebilda: “Nav tāda īpaša, mūsu viensēta ir
vēl izstrādes stadijā” (šādu iespējami ietekmējamu viensētu, kam varētu noderēt
padoms, ir daudz). Lielākā daļa respondentu nosauca konkrētus ainavas elementus,
sīkāk nepaskaidrojot, kā tieši un kāda veida dabas daudzveidību tas ietekmē.
Atsevišķi risinājumi ir atjautīgi. Citiem būtu vajadzīga plašāka apspriešana – kāda
veida dabas daudzveidību un vai vispār tie ietekmē pozitīvi (piemēram, puķu
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dobe). Retāk ir ļoti pilnīgas atbildes ar augstu izpratni un zināšanām par dabas
daudzveidību: “Veco ozolu mežs, no muižas laikiem, meža dīķi un to ekosistēma,
posmotais un ļoti daudzveidīgais reljefs, kas veido un nosaka dažādus apstākļus,
līdz ar to arī bioloģisko daudzveidību. Netālu esošie zivju dīķi – plašs putnu sugu
klāsts tuvākajā apkārtnē.” Arī skeptiski pretēji viedokļi: “Tas nav aktuāli, jo
atsevišķā viensētā nav iespējams nodrošināt dabas daudzveidību.” Vai arī “ir
grūti nosaukt vienu īpašu, jo ainavu veido viss kopā – dabas daudzveidība, kas ir
sistēmiska”

Attēls Nr.5-30. Ainavas elementi, kas palīdz paaugstināt dabas daudzveidību lauku
viensētā
Apkopojums izveidots no 316 respondentu identificētajiem 575 elementiem.
Biežāk pieminētie izcelti lielāki (diapazons: 2x– 69x).
5-8.tabula. Ainavas elementi, kas saimniekuprāt lauku viensētā palīdz uzturēt dabas
daudzveidību un šo elementu minēšanas biežums (>4)
elements

minēšanas
biežums

elements

minēšanas
biežums

veci koki
pļava
dīķis
dārzs
ozoli
mežs
krūmu puduri
upe

69
57
50
32
25
24
18
18

ganības
aka
akmens
pagrabs
bērzu birzs
koku aleja
košumkrūmi
mežmala

7
6
6
6
5
5
5
5
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liepas
reljefs
ābeļdārzs
puķu dobes
augļu dārzs
apstādījumi
koku rinda
putnu būris

15
15
12
12
11
9
9
9

oši
akmeņi
ezers
grava
koku daudzveidība
ogulāji
pirts
šķūnis

5
4
4
4
4
4
4
4

Viens no nozīmīgākajiem ainavas elementiem lauku viensētā, kas piešķir gan
ainavisko kvalitāti, veido kultūrvēsturisku saikni ar pagātni, senču mantojumu un
vienlaikus sniedz devumu dabas daudzveidības uzturēšanai ir veci, lieli koki. “Veci
koki ar dobumiem”, “senču stādīti dižkoki”, “senozoli, senliepas”, “saglabāti veci
koki.” Tie var būt dažādu sugu, lai arī pamatā ozoli un liepas, veci lapkoki. Tiek
pieminēta arī egļu audze, ozolu birzs, vecs kadiķis mājas priekšā, vecs bērzs, kļava,
goba, vītols, kastanis, dzīvības koks, ābeles, ķirši, plūmes un bumbieres. Bieži
saimniekiem tie ir koki ar īpašvārdu: Vecā liepa, Lielais ozols. Tās ir arī veco koku
rindas, kas savulaik stādītas gar zemes robežām, ceļa malu, apkārt ābeļdārzam vai
kā aleja, laidara iezīmēšanai, ēnas koki ganībās. “Mūsu mājām visapkārt ap
teritoriju jau gadu desmitiem ilgi pamīšus ir sastādīti dažādi koki – liepas, egles,
ozoli, bērzi, pa vidu lazdas. Tajos mājo dažādi putni, vāveres utt. Koku rinda veido
dzīvo dabas žogu ap mūsu mājām.” “Par ainavas elementu uzskatu – teritorijas
robežstādījumus, jo zem lielajiem kokiem aug dažādi krūmi, un zem tiem dažāda
veida savvaļas augi, kas iespējams ar dzīvnieku un putnu palīdzību ir atceļojuši no
meža vai no citurienes.” “Mēs esam kalnā. Pagalmu ievij lieli koki, tā centrā aug lieli
ozoli. Pietrūkst meža gabaliņš.”

Attēls Nr.5-31. Viensētas „Lodes”( Gulbenes nov. Beļavas p.) pagalmā saglabāti gan
vecie koki (ozols, ābele, dzīvības koks, gan arī stādīti eksotiskāki koki, piemēram,
etiķkoks). Foto: L.Lāce, 2017

Daži respondenti norāda arī uz ezotērisku saturu: “abi simtgadīgie ozoli kā
enerģijas avots, sargi mums, palīgi– ēnojumā citiem augiem un mājas putniem un
kukaiņiem.” “Akmeņi, kas tur bijuši vienmēr, nevis vardarbīgi atvilkti no citām
vietām, izjaucot vietas un akmeņu enerģētiku.”
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Nozīmīgs dabas daudzveidības uzturētājs ir dabiskie zālāji – pļavas un
ganības. Pļavas, ko pļauju tikai rudenī vai ne ātrāk par jūlija sākumu. Reti pļautas
pļavas, arī pļautu un nepļautu platību līdzāspastāvēšana. Ziedoša pļava, meža pļava,
dabisks zāliens ar sūnām. “Dabisks zālājs pagalmā, kas aug un vairojas dabiski –
atļauju dzīvot dažādām kukaiņu un putnu sugām.” “Savvaļas ziedu pļava ar meža
zemenēm un griezi”, palienes pļava, neskarta pļava, nemeliorētas pļavas. “Mums ir
bioloģiskās daudzveidības pļavas, kurās ganās aitas, ļoti skaisti zāles pļāvēji.”
Daudzveidīgas pļavu puķes. Ganības, to atjaunošana. Aitu ganīšana.
Nozīmīgāks ainaviskais elements, kam ir daudz lielāka loma viensētas kā
bioloģiski vērtīgas dzīvotnes uzturēšanā, ir dabiskajiem zālājiem. Īpaši, ja to
dabiskumu uztur eksistējoša nepieciešamība – ganības un zāles pļaušana lopiem,
kas rada daudzveidīgu barības ķēdi dzīvotnes ekosistēmas līmenī.
Ganības kā dabas daudzveidības elements pārstāvēts mazākumā sētu. Viena
no tādām ir viensēta „Kalna Trullēni” (Vecpiebalgas nov. Dzērbenes p.) ir
vecsaimniecība, kas apdzīvota no 19.gs. skrajciemā Kleķeros, kas veidojusies ap
Dzērbenes pienotavu. Dzīvojamā ēka celta 1873. gadā, par ko saglabājusies liecība
vienā no mājas pamata baļķiem. Viensētas īpašnieki „Kalna Trullēnos” dzīvo no
1956. gada, kad senči nopirkuši māju un zemesgabalu. Pēc saimnieku domām gan
viņu, gan citu viensētu saskanīgu ainavu veido tām apkārt esošais mežs, augļu koki,
ogulāji, koptas puķu dobes, sakņu dārzs, pļava un ganības mājlopiem, āra
pagrabs, aka, āra tualete un mājvārda norāde.

Attēls Nr.5-32. Siena guba un siena vākšana pie „Kalna Trullēnu“ mājām
(Vecpiebalgas nov., Dzērbenes pag.). Foto: B.Gusmane, 2016

Cita ainavas elementu grupa dabas daudzveidības uzturēšanai ietver dažāda
izmēra dabiskas vai mākslīgi veidotas ūdenstilpes. Pašu rakts dīķis. Bebru dīķis.
Pie dīķa pieguļoša dabiska kokaugu grupa ar dabisku daudzveidīgu zemsedzi. Dīķis
ar saliņu, ar meža pīlēm, ar grāvīti. Dīķa tuvumā dabiska neskarta vide. Dīķis ar
zivīm. Upe mājas tuvumā, kura ir sarukusi un kļuvusi par nelielu grāvi. Gaujas
vecupe ar bagātīgiem ūdensaugiem. Ezers ar purvāja joslu ap to. Gar māju tekošās
upes stāvie krasti, nogāzes. Amatas ieleja. Avots, strauts. Neliels strauts. Sekli
grāvīši; aizauguši linu mārki.
Citi saimnieki min uzreiz konkrētus adresātus, kam noteiktu ainavas
elementu plānošana paredzēta. “Putniem katru gadu palielinu būrīšu skaitu, līdz ar
to putnu čivināšana dzirdama ar katru vasaru vairāk. Ievēroju, ka arī pažobelēs un
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dzīvžogos tiek auklēti punu mazuļi.” “Divi putnu būri pēc būru izmēriem. Aizaudzis
meža (krūmu) puduris, kur dzīvot putniem. Veca stārķu ligzda. Krūmi, kur ligzdo
putni. Šķūņu bēniņi, kuros dzīvo bezdelīgas. Putnu barotava. Sikspārņiem: vecs
pagrabs, pussagruvis pagrabs – kā atjaunot, lai būtu piemērots sikspārņu
ziemošanai. Veca koka māja sikspārņu kolonijai. Tauriņiem: nenopļautu dabisko
ziedu laukumi pagalma zālājā. Vāverēm: veco koku rinda ar lazdu krūmiem
pamežā. “Nav suņu, kas traucētu putniem un zvēriem, saimniekojam ekoloģiski.”
“Sēta bez suņa, meža zvēri var droši pārvietoties un baroties zem vecajām ābelēm.
Koka mājas sienā dzīvo sikspārņi.” “Baltais āboliņš mājas pagalmā, bezdelīgas kūts
pažobelē, akmens vecajā ābeļdārzā, lazdiens pirtspriekšā, ozols sētsvidū, pelašķi
mājceļā.” “Netiek apkarotas nezāles un pienenes, saimnieko kurmji.” “Neļauju
vīram nopļaut teritoriju kamēr zied pienenes. No mežmalas pārstādīju piemērotā
stūrīti meža zemenes, turpat aug margrietiņas, smilgas.” No apsekotajām viensētām
37% īpašnieku putnu būrīšus, stārķu ligzdas vai bišu stropus uzvēra kā svarīgus
ainavas elementus. Stārķa klātbūtne viensētā folklorizējusies ar svētības nozīmi.

Attēls Nr.5-33. Putnu būrīši „Muižniekos“ (A) (Salacgrīvas nov., Ainažu pag.) (foto:
M.Grāvelsiņa) un pie „Vagaļiem“ (B) (Burtnieku nov., Valmieras pag.). “Vagaļu” viensēta
atrodas bijušās Vagaļu pusmuižas teritorijā, kura piederējusi baltvācu muižniekam K.O.
Lēvenšternam (veidota 18.gs. beigās). 19. gs. sākumā lielās neražas smagi skar arī Vagaļu
pusmuižu, un jau 1807.gadā tā paliek pilnīgi tukša. Turpmākos gados, pusmuižai vairākas
reizes mainījās īpašnieki, līdz 1906.gadā namu atjaunoja (uzbūvēja no pamatiem) un tajā
ievācās pašreizējās īpašnieces senči. Foto: A.Blaževičs, 2017

Attēls Nr.5-34. Viensētas „Jaunsvelmes” (Ķeguma nov., Rembates p.) vairāki putnu
būri mājas strazdiem un svīrēm izlikti gan pagalmā, gan aiz mājas. Ceļmalas elektrības
stabā jau gadiem apdzīvota stārķa ligzda. Foto: I.Druva-Druvaskalne, 2017.
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Attēls Nr.5-35. Bišu drava „Kalna Trullēnos“ (A) (Vecpiebalgas nov., Dzērbenes pag.).
Foto: B.Gusmane, 2016

Krūmu puduri, kas ir vietumis neizzāģētie lielākie krūmāji (kārkli).
Apstādījumu krūmi pamīšus ar kokiem, dzīvžogā (korintes u.c.), arī ogulāji vai
dekoratīvo krūmu grupas. Vecs dzīvžogs, vīteņaugi klēts galā. Žagaru kaudze, kas
tiek atstāta pēc krūmu nociršanas. Mežs, lai arī tieši neattiecas uz lauku viensētu,
nereti atrodas īpašumā vai tiešā tuvumā. Mežmala, priežu jaunaudze, priežu sils,
ozolu grupa, mazais mežiņš, bērzu birztala, dažāda vecuma meža tuvums. “Mežā
atstājam nokritušus kokus.” “Viensēta atrodas kalnainā teritorijā ar lieliem mežu
masīviem apkārt. Resna kritala, sausi stumbeņi. Gan putniem, gan kukaiņiem,
redzētas caunas.” “Koku vējlauze, kas veido savu, īpašu augu, sēņu, kukaiņu, putnu
ekosistēmu. Mežs ar pamežu. Brīvi augoši koki (alkšņi, bērzi).”
Tiek īpaši izcelts arī reljefs, kas dažkārt palīdz saglabāt dabiskumu, jo tā dēļ ir
sarežģīta vietu apsaimniekošana: pauguri, pakalni, nogāze, virspalu terase, upes
krasta krauja ar ozoliem, nogāze, grava, paugurains reljefs, glaciokarsta kritenes,
grava vecā upes gultnē, vecupe. Periodiski izžūstoši dīķi, uz lauka atstāta akmeņu
kaudze. No ēkām un cilvēka darbības tiek nosaukti citi ainavas elementi. Vecs
šķūnis (pažobeles, sķūņaugša), āra pagrabs, guļbūves ēkas. Augu, kukaiņu ķīmijas
nelietošana sava mazdārziņa apsaimniekošanā. Āra tualete, saimniecības ēka,
klētiņa, pagrabs. Ugunskura vieta (?). Dabiskas līnijas. Lapene zem ošiem. Paša
darināti koka elementi, kas padara lauku viensētas teritoriju īpašu, neatkārtojamu.
Vaļējs malkas šķūnis. Komposta kaste.
Kompleksa pieeja
Izpratnes un zināšanu piepildīta, apdomīga plānošana –gan dārzā, gan mežā,
viršu pļavā un ābeļdārzā. “Es teiktu – cilvēks, kas saprot, kas ir dabas daudzveidība
un kā to uzturēt, jo mūsu sētā (gan ap mājām, gan pļavās un mežā) ir daudz
elementu. Man ir grūti nodefinēt kādu vienu, jo tas viss ir viens veselums, viss ir
svarīgs – upe, vecupe, bagātīgais reljefs, dažādie augšņu tipi, neformētais mauriņš,
dadži, kurus nepļaujam, lai paliek putniem ziemā ko ēst, zālāji, kurus
apsaimniekojam ekstensīvi noganot, kūts, kurā ir lopi (un mušas bezdelīgām), koki
(jauni, veci, dzīvi un nokaltuši). Pat uzbrauktuve, pa kuru tiek velti siena ruļļi, ir
sava unikāla pasaule, kur aug BVZ indikatorsugas.” “Tāda viena nav, tas ir
kompleksi – ķīļveida koku puduris starp divām pļavām, krūmu josla un atsevišķi
atstāti krūmi, nekontrolēta ceriņu un plūmju rinda. Kas nav mazsvarīgi – pļavas
speciāli nepļauju, tās ir pašplūsmā, tikai ziemas beigās pļavās iznīdēju augt sākušos
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krūmus un fragmentāri izpļauju avenājus, pļavās ir izpļautas apgaitas takas, pudurī
netiek izvākti vecie koki un malkas sagādē atzāģētie zari, neliels varžu dīķis ar
nepļautiem krastiem u.tml.” “Visi elementi veido dabas daudzveidību, jo nepastāv
nošķīrums starp dabu un cilvēku.” “Minimāla iejaukšanās jeb neiejaukties bez
vajadzības, saprātīgums.” “Maza intensīvas lauksaimniecības darbība tuvējā
apkārtnē.” Gudra ar zināšanām veidota aktīva, mērķtiecīga darbība noteiktu sugu
piesaistei vai ekosistēmu atjaunošanai “Pašlaik domāju par pagraba piemērotību
sikspārņiem – kā atjaunot veco pagrabu tā, lai viņiem tas patiktu ziemā. Noteikti
lielie koki. Apsveram domu pārvērst piemājas pļavu par ganībām dažam aitām uz
vasaras sezonu. Atstāju nenopļautas dabiskās puķes pagalma malās tauriņiem un
kamenēm.” “Par savu lauksaimniecības kultūru izvēlējos bioloģiski audzētus
smiltsērkšķus, jo starp to rindām brīvi aug zāle, ko pļauju reizi gadā pēc putnu
ligzdošanas perioda beigām un turpat atstāju. Ar prieku vēroju, ka katru gadu tur
parādās jaunas pļavas augu sugas. Mūsu ģimenes sievietes īpaši priecē milzu
tauriņu kāpuri un krusta zirnekļi smiltsērkšķu krūmā.”
Jaunas zināšanas un padomi ir nepieciešami. Tiem jāņem vērā mūsdienu
mainīgie lauku dzīves apstākļi, sabiedrības tendences ar paaugstinātu mobilitāti,
bet pieaugošām zināšanām, vēlmi ieguldīt ainavas kvalitātē. Tie nevar būt padomi,
kas veidoti, par pamatu ņemot naturālās saimniekošanas modeli. Par dabas
daudzveidību runājot, cilvēki bieži ar to uztver putnus un ziedošas pļavas puķes.

5.8. Viensētas ainavas izmaiņu ieceres
Vaicājot par nākotnes iecerēm, viensētu saimniekiem ir iespēja tiešā veidā
atklāt ieplānotās rīcības vai mazāk reālas vēlmes, taču vienlaikus tas norāda uz
lauku viensētas ainavas izmaiņas virzību. Zinot to, iespējams arī pielāgoties
pārmaiņām, domājot par dabas daudzveidības palielināšanu ainavas kvalitātes
mērķī. No 316 respondentiem pavisam tika identificēti 516 elementi, kas varētu
tikt transformēti.
Daļa saimnieku bija pārliecināti, ka neko nemainītu (apkārtnē neko
nemainītu, apmierinātība ar apkārtējo vidi). “Grūti komentēt, jo mēs iekopjam savu
vietu tā, lai mums patīk, lai dabiski un viegli.” “Vairs neko, tas pats, kas ir jau jāuztur
kārtībā.” “Lielos vilcienos jau ir izveidota, uzlabosim tikai detaļas” “Kāpēc vajag ko
atšķirīgu? Ainavas kvalitāte apmierina.” Ne visas ieceres ir dabas daudzveidībai
draudzīgas – pat pretēji, citas vērstas uz vēl intensīvāku saimniekošanu vai cilvēka
vēlmju ieviešanu, atvirzot dabas aizsardzības mērķi.
Vairāki saimnieki norāda uz kopējo ideju par ainavas kvalitātes
uzlabošanu: “Viensētas saglabāšanu tādā stāvoklī, lai tā iekļautos ainavā un būtu
pēc iespējas draudzīgāka apkārtējai videi.” “Vienotu ēku un labiekārtojuma
elementu kopums, kas iekļaujas kopējā ainavā.” “Labprāt sastādītu gan augļu dārzu,
gan izveidotu apstādījumus, gan arī dīķa apzaļumošanu un alejas stādīšanu – visu
saskanīgi ar apkārt esošo mežu, pļavām.” “Latviskāki elementi sētā. Sakopt un
labiekārtot apkārtni tā, lai ikdienā to viegli un racionāli kopt un uzturēt.”
“Atgriešanos pie savrupsētnieku kolektīvās drošības.” “Ieviest kādu dabai
draudzīgu saimniecisku darbību. Ainava pati pasaka priekšā, šobrīd sāku
veidot ūdenstilpes.” “Neiespējamā daļa – aizbīdīt prom pilsētas vidi, kas lēnām
nāk virsū. Sīkās detaļas mēģinātu apvienot un veidot viengabalainu ainavu.”
“Tuvākajā mājas apkārtnē – cilvēka saimniekošanai un arī atpūtai pielāgotas reljefa
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izmaiņas, iekopts mauriņš un ekosistēmai piemērotu krāšņumkoku un augu
stādījumi, kas pakārtoti funkcionalitātei. Tālākā apkārtnē – no liekiem objektiem
atbrīvoti skati.”

Attēls Nr.5-36. Ainavas izmaiņas viensētā atbilstoši to saimnieku iecerēm
Apkopojums izveidots no 316 respondentu identificētajām 516 nākotnes iecerēm. Biežāk
pieminētie izcelti lielāki (diapazons: 2x– 50x).
5-9.tabula. Ainavas izmaiņas viensētā atbilstoši to saimnieku iecerēm un šo elementu
minēšanas biežums (>4)
elements

minēšanas
biežums

elements

minēšanas
biežums

atjaunotu ēkas
raktu dīķi
uzceltu pirti
uzlabotu ceļu
žogu
labiekārtotu pagalmu
atjaunotu jumtu
izveidotu lapeni
iekoptu pļavu
puķes vēl vairāk
atpūtas vietu
cirstu krūmus
jaunbūves
kokus stādītu
apzaļumotu
sakoptu ābeļdārzu
dzīvžogu
novāktu graustus

50
35
29
23
23
22
19
15
14
14
15
11
10
10
9
9
8
8

ainaviskāk
atjaunotu dabiskumu
iekoptu dārzu
ieviestu inovatīvus elementus
košumkrūmus
sētu
zedeņu žogu
karoga mastu
koku aleju stādītu
skatu perspektīvu
taciņas pagalmā
akmeņus
alternatīvās enerģijas
ganības aitām
izveidotu ganības
attīrītu grāvjus
mežā pastaigu takas
ugunskura vietu

6
6
6
6
6
6
6
5
5
5
5
4
4
4
4
4
4
4
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tīrītu dīķi

7

Lielākais vairums respondentu, pirmkārt, ieguldītu nekustamajā īpašumā.
Lauku viensētai ar vairākām ēkām, to uzturēšana un atjaunošana ir resursu
ietilpīga. Ēku atjaunošana arī ir galvenā saimnieku iecere, kas tiešā veidā neskar
(vai arī dažāda neliela ietekme) dabas daudzveidību. Piemēram, “Atjaunot ēkas,
saglabājot etnogrāfiskumu un sakārtot apkārtējo ainavu, saglabājot dabiskumu.”
“Atjaunot ietverošo sētu apkārtnes tēla veidošanai.” Veco saimniecības ēku
sakārtošana, veco logu restaurācija, veco jumtu atjaunošana, žogu atjaunošana.
“Atjaunotu autentisku koka māju un smēdi, uzbūvētu pirtiņu. Ēkām jāatjauno
niedru jumti. Remontējot ēkas to izskatu atjaunot pēc iespējas tuvāk sākotnējam.
Restaurēt kūti, tās jumtu.” “Ņemot vērā to, ka arī piemāju teritorijās ir novērojamas
dažādas modes tendences, labprāt netiektos pēc tā, bet izpētītu kādreizējās aprises
un savienotu tās ar inovatīviem elementiem.” “Lieli logi senajām ēkām, kurās
mītam šobrīd un kuras ir atjaunojamas senās laukakmeņu ēkas. Lieli logi ir
mūsdienu privilēģija, kas dod iespēju atrasties pa vidu dabai 100%.” “Ielikt
plastmasas logus.” “Primārais būtu nomainīt jumta segumu ēkām – ideālā variantā
būtu skaidu (lubiņu) jumti. “Atjaunotu oriģinālo ēku ansambli. Atjaunotu pirtiņu,
kurā mazgāties gājuši mana vīra senči.” (pirts ir ar augstu simbolisko nozīmi, kas
bieži tiek pieminēta un veido vienu no viensētas īpašajām priekšrocībām, kā
kvalitatīvai dzīves videi) “Izveidotu atpūtas māju tūristiem, saglabājot mājas
vēsturi.”
“Atjaunot klēti un guļbūves niedru jumtu (iepriekšējo jumtu).”
“Pašreizējā nelielā dzīvojamā ķieģeļu māja šopavasar tiks nokrāsota balta un
apgleznota – motīvs ezers. Ar ieceri, radīt ezera tuvuma sajūtu.” “Pārbūvētu
kūti un siena šķūni, mūsdienu vajadzībām (garāža un citas saimniecības telpas), bet
arhitektūras uzlabošanai izmantot tikai dabiskus materiālus atbilstoši stilam un
vēsturei.” Novāktu ainavu degradējošos objektus – veco kalti un kūti. Graustu
nojaukšana, neizmantoto šķūnīšu novākšana. Padomju laika fermu likvidācija.
Padomju laikā sacelto palīgbūvju vietā uzceltu vienu koka ēku. “Nojauktu neglīto
siena šķūni, kas aizsedz skatu uz ozolu.” “Vairāk etnogrāfiskus priekšmetus, ganību
sētu, siena gubas.”
Rakt dīķi ir nākamā lielākā iecere pēc viensētas ēku sakārtošanas. “Dīķi
tālākajā galā pie meža, kur šobrīd ir slīkņa un krūmi.” Citkārt tam ir funkcionāla
nozīme: pirti ar pirts dīķīti. Dažkārt “zemes apgūšanas” iecere: “Veco gravu
padziļinātu, lai rodas dīķis.”, “Dīķī ietek avots – viens dīķa krasts ir zems un
purvains, mūžīgi aizaug ar krūmiem, ar kuriem visu laiku jācīnās, lai tie nenāk
pagalmā. Toties pavasarī purenes zied.” “Pārpurvoto pļavu vietā padziļinātu
ūdenstilpni.” Dīķis arī zivju audzēšanai, dekoratīviem nolūkiem. “Izraktajam dīķim,
kurš šobrīd izskatās pēc taisnstūrveida bedres, vēlētos norakt krastus un padarīt
pieeju lēzenu, tā, lai tas dabiski “iegultos” ainavā. Paplašināt dīķi vai iztīrīt to.
“Nolīdzinātu iepriekšējā saimnieka atstātos zemes kalnus pēc dīķu izrakšanas.”
“Aizbērtu dīķi jeb parodiju par dīķi, kas tika izrakts pirms pārdošanas ainavas
“uzlabošanai”.” “Atjaunotu robežupītes dabisko gultni.” “Upes krasta attīrīšana,
sakopšana.” “Upes krasta nostiprināšana, lai nenoskalojas zeme.”
Citi nākotnes ieceres redz vairāk nepieciešamas kaimiņu sētā “Ja kaimiņiem
būtu līdzīga izpratne par lauku vides estētiku.” “Iegādātos kaimiņu īpašumus un
nojauktu tur esošos graustus.” “Automašīnu riepu neizmantošana kaimiņiem
veidojot puķudobes.” “Kaimiņu izrakto (nelikumīgo) dīķi un ap to radītās dolomītu
kaudzes sakoptu un padarītu maksimāli dabiskas–glītas, sakoptas.” Vai meklētu
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papildu zināšanas paši “nepieciešams profesionāla ainavu dizainera redzējums.”
Vismaz divi saimnieki veidotu dabas takas vides izglītības nolūkiem.
Virkne ieceru saistās ar mežu un kokiem. Atjaunot mežu. Veidot dabas
parkus (?), saglabātu esošo palieņu mežus, cīnītos pret kāpu meža apbūvēšanu.
Vairāk izkoptu sev piederošo mežu, izcirstu krūmus dažādās vietās. Iztīrītu birztalu
no pameža, paplašinātu meža platību. Koptu mežaudzē parkveida ainavu. Sakoptu
un iztīrītu (?) savam īpašumam piederošo meža platību. Veidotu jaunu koku aleju
apcirpto egļu vietā, atbrīvotu lielos, vecos kokus no krūmiem. Iestādītu vairāk pēc
iespējas vecāku koku. Stādītu kokus, lai pasargā no valdošajiem vējiem. Veidotu
platlapju – ozolu mežu ap ēku un zemi to tuvumā. Citi jau lēnām sākuši koku
stādīšanu. “Iestādītu pie savas viensētas visu Latvijas koku un krūmu kolekciju.”
“Izveidotu ainavisku koku stādījumu tālumā.” “Lauksaimniecības zemē iestādītu
mežu.”
Izcirstu krūmus no ceļmalas grāvjiem un ūdenstilpēm. Izcirstu pamestajos
laukos saaugušos krūmus. Iztīrītu un padziļinātu meliorācijas grāvjus, atbrīvotu
pļavas no liekajiem kokiem un krūmiem. Ainavu aizsedz krūmi ap ceļiem, cirstu tos.
Mazāk krūmu un tālākas skatu perspektīvas. Kokaugu atēnošana, to padarīšana par
soliteriem. Pieguļošo teritoriju atkrūmošana. Attīrīt no krūmājiem senās pļavas un
ganības un tās pļaut un uzturēt, attīrīt ozolus, kas ir dominējošā suga daļai meža
teritorijas. Vairākiem saimniekiem jau ir ganības, vēlme tās uzturēt, vairākiem arī
iecere ierīkot ganības, noganīt dabiskos zālājus. “Apsaimniekojam 10 ha dabisku
pļavu. Vēlamies daļu noganīt ar savvaļas zirgiem, taču pagaidām trūkst resursu.
Nav arī traktortehnikas. Aitas ēd zāli, nevis tā jāpļauj.” “Vēlētos savā pļavā
dzīvniekus –aitas vai zirgus. Izbūvētu aplokus elektriskā gana vietā. Ieviestu
mājdzīvniekus – kazas, vistas u.c.” “Izveidot ganības lopu audzēšanai. Uzceltu jaunu
kūti. Atjaunot koka sētu–laidaru ap sakņu dārzu (māja ir meža vidū).” “Izveidotu
ganības un nelielu saimniecību – bērnu priekam.” “Ieviestu sezonālas ganības
aitām, tik jāatrisina, kā tās pieskatīt ilgākas prombūtnes laikā.” “Savu apkārtējo
lauku pārvēršanu atpakaļ pļavās. Pārveidotu pļavas pamazām par bioloģiski
vērtīgiem zālājiem.” “Daļu pļavu aizaudzētu ar mežu.” “Izveidotu vairākus akmeņu
krāvumus pļavas malā.” “Krāšņu pļavu līdzšinējā viduvējā zālāja vietā.”
“Samazinātu mauriņa attiecību pret pļavu.” “Aktīvāk atjaunotu to, kas bija pirms
izsūtīšanas – palieņu pļavu. Blakus esošo pļavu kopt ilgtspējīgāk.” “Daudzgadīgi
lauku ziedi pļavās, lauku sētā.”
Līdzīgi kā ar ēkām, daļai saimnieku galvenās ieceres saistās ar pagalma
labiekārtošanu. Pagalmā iekopt zāli, attīrīt pagalma teritoriju, izveidot lapeni ar āra
pavardu, sakopt vecas akmens drupas. Ierīkot dzīvžogu, kas atdalītu no kaimiņu
teritorijas. Izveidotu pagalma taciņas, pilnveidot pagalma izskatu, nobruģēt mašīnu
stāvlaukumu, ieviestu strūklaka, līmeņotu un planētu pagalmu. Papildinātu ar
ainaviskiem stādījumiem, papildinātu vēl daudz vairāk puķu. Veidotu senlaicīgu
sklandu žogu – tuvāk dabiskam. Vairāk nopļautu teritoriju, sakārtotu iebraucamo
ceļu, mainītu siltumnīcu atrašanās vietu, kas aizsedz skatu perspektīvu. Pārceltu
malkas šķūni, stādītu vairāk ceriņkrūmu, ceļmalās mežrozītes un uzturētu dabisko
pļavas augu daudzveidību. Ieklātu bruģi apkārt mājai līdz ceļam. Zemes robežu
iezīmētu ar stādījumiem, uzlabot reljefu un papildināt ainavu ar lieliem
laukakmeņiem. “Vairāk koptu, lai daba pārāk neņem virsroku un ieviestu
bagātīgāku dārzu un puķu dobes.”
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Līdz ar pagalma sakārtošanu, aktualizētas arī ieceres par atpūtas vietu
izveidi vai labiekārtošanu. Uzlabotu pirts dizainu, izveidotu uz dīķi laipiņu, terasi,
kā arī volejbola laukumu vai vietu, kur nodarboties ar sportiskajām aktivitātēm.
Ugunskuru vietu iekārtotu, ierīkotu lapeni. “Rūpīgāk vairākas reizes gadā nopļautu
savu pilskalnu.” Uzceltu nelielu kempinga mājiņu, koka štābiņu izveidotu. Izveidotu
lielās šūpoles, sakoptu dīķi kā publisku peldvietu. “Gribētos pirtiņu ezermalā un
nelielu "pirtszāļu dārziņu" pie tās...” “Kalna galā jāierīko vasaras Saulgriežu
svinēšanas vieta” Ierīkotu nojumtu terasi, āra virtuvi. “Pārplānotu visus dārzus,
ogulājus, samazinot ar lāpstu rokamās teritorijas, veidojot viegli izpļaujamas zonas,
kas noder bērnu rotaļām, atpūtai.” Vairākas ieceres saistītas ar dārza
labiekārtošanu, papildināšanu. Pārstādītu jaunus kokus veco ābeļu vietā, “atjaunotu
vecmāmiņas puķu dobi”, papildinātu augļudārzu. “Vairāk sakoptas vides, izmantot
materiālus, kur tie domāti, nevis pielāgot (piemēram, veci, neizmantoti ķieģeli kā
puķu dobes apmalīte).” Stādītu vecās puķu šķirnes, ogu krūmus. “Sakoptu augļu
dārzu pie mājas un iesētu savvaļas puķu pļavu.” Vairāk tradicionālu, latvisku
ziedu krūmu. Izveidotu bišu dravu. “Izveidotu skaistu dārzu pļavas vietā.” “Attīstītu
naturālo saimniecību, piemēram, nodarbojoties ar dārzkopību (dārzeņu, augļu
audzēšana, produkta ražošana un tirgošana).”
Lielai daļai ne kā vienīgā iecere, bieži apvienojumā ar vēl kādu ir
piebraucamā ceļa uzlabošana. Arī ceļmalu labiekārtojums: “Vēlētos ceriņu žogu
gar ceļu, lai nenāk ceļa putekļi pagalmā”, “dzīvžogu, lai šoseja netraucē.” Ceļš ir
cieši saistīts ar ikdienas komfortu “Uzbērt ceļam granti, lai pavasarī un rudenī nav
jāmīcās pa dubļiem” vai mieru kā vienu no priekšnoteikumiem viensētas dzīvei
“Likvidēt caurbraucamo ceļu, kas ir kā servitūta.” “Norobežotu pagalmu no ceļa,
kas iet gar māju, lai nedaudz paslēptos no putekļiem un ziņkārīgajiem
garāmbraucošajiem kaimiņiem, kā arī sakārtotu iebraucamo ceļu, ja ne īsti ar
bruģi, tad ar šķembām vai kādā citā veidā noblīvētu, lai pavasaros un rudeņos
nebūtu jāslīkst dubļos līdz potītēm,” “izveidotu aizsargstādījumus, jo klasiskā sēta
ir paplašinājusies.”
“Atjaunotu padomju laika meliorācijas sistēmu.” “Izmainītu mikroreljefu,
veiktu nosusināšanas darbus.” “Nosusinātu purvu ar meliorācijas palīdzību.”
“Atjaunotu, sakoptu meliorācijas notekgrāvju sistēmu.” Ierīkotu vēja ģeneratorus,
saules kolektorus, ūdens turbīnas, ūdens trieci, ražot elektrību ar ūdens palīdzību.
“Ieviestu mazo tehnika, jo ar lāpstu vien skaistums nav izveidojams.”
Pat ar dabai draudzīgām iecerēm ne vienmēr saimniekiem ir iespējas sasniegt
ainavas kvalitātes mērķi attiecībā uz dabas daudzveidības palielināšanu: “Ja būtu
iespēja, nopirktu apkārt esošo zemi, un izskaustu konvenciālo saimniekošanu, lai
pēc iespējas plašākā rādiusā ap viensētu būtu dabiski sakopta vide. No savas
viensētas vēlētos attālināt lauksaimniecisko darbību.” “Gribētos pļavas nopļaut tad,
kad vajag, nevis tad, kad traktoristam ir laiks.” “Būtu ļoti labi ,ja apkārtnē tiktu
iznīcināti latvāņi.”
Jaunu elementu ienākšana viensētā
Veicot viensētu apsekojumus, tika secināts, ka daudzviet lauku viensētu
pagalmos un apkārtējā ainavā ieviesti jauni, attiecīgā laika modes tendencēm
atbilstoši ainavu elementi. Kā biežāk sastaptos var minēt: dažādi dārza un pagalma
labiekārtojuma vides objekti, piemēram, metāla žogi, dzīvžogi, atpūtas vietas
(lapenes, ugunskura vietas, āra kamīni, šūpoles, batuti), daudzveidīgs gaismas
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objektu izvietojums, puķu dobes ar dažāda veida un izcelsmes augiem un dekoriem
(dārza rūķiem, mākslīgiem stārķiem u.c.), latviskās identitātes un vietas piederības
zīmes (karoga masti, mājvietu norādes, latvisko simbolu un ornamentu
izmantošana, seno lauku viensētu priekšmetu izmantošana vides objektos u.c.).

Attēls Nr.5-37. Viensētas „Galāni” (Burtnieku nov., Matīšu pag.) pagalma vidū atrodas
aka un dažas ābeles. Akas grodu apdare no koka un tai ir izveidots jumtiņš. Pie akas
atrodas arī apgaismojuma lampa. No visām pusēm viensētu apjož lauksaimniecībā
apstrādājamie lauki, kā arī ziemeļu daļā ir izveidota jauna egļu audze. No viensētas paveras
tāla skata perspektīva uz visām debespusēm- redzami lauki, mežs un ceļš. Foto:
R.Ramata, 2017

Attēls Nr.5-38. Viensētas „Lejaszīļi” (Madonas nov., Praulienas p.) metāla žogs, kurš
papildināts ar gaismas ķermeņiem. Mājas pagalmā saglabājies vecais ābeļdārzs, vieta arī
karoga mastam. „Lejaszīles” veidojušās, atdalot un pārpērkot „Skubu” saimniecības riju,
kas tagad pārbūvēta par dzīvojamo ēku. Mājas iedzīvotāja uzskata, ka „Lejaszīles” ainavas
lielākās vērtības ir vecie koki, bērzu aleja gar piebraucamo ceļu, pļavas, iekoptais sakņu
dārzs, dīķi un meža puduris. Foto: D.Āre, 2017

Funkcionālus ainavas elementus viensētās arvien vairāk papildina dekoratīvi
elementi, piemēram, saules pulkstenis. Daži elementi iegūst ne vien simboliski, bet
dažviet pat ezotērisku vai personiski meditatīvu vai pat reliģisku nozīmi. Tādās
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situācijās (piemēram, par vecajiem kokiem) bez dabas aizsardzības funkcijas tam ir
papildu citi aizsardzības motīvi.

Attēls Nr.5-39. Saules pulkstenis un dzirnakmens kā vides objekti „Vaidelotēs”.
Pagalma tuvumā ir izrakts dīķis, kuru norobežo koku grupas. (Bauskas nov., Codes pag.).
Foto: I.Gudaņeca, 2017

Viensēta „Vaidelotes” izveides laiks nav precīzi zināms, taču pašreizējie
saimnieki sāka dzīvot tur padomju periodā – 1974.gadā. 1991.gadā tika izveidota
zemnieku saimniecību. Tā apsaimnieko ~300 ha lauksaimniecībā izmantojamās
zemes. Saimnieki audzē dārzeņus, augļus, ogas, rapsi, pupas, pelēkos zirņus,
kailgraudu auzas miežus, kviešus, kā arī tiek audzēti arī dažādi garšaugi, piemēram,
mētras, timiānu, kumelītes, salviju, pūķgalvi, vērmeli, asinszāli u.c, taču
saimniecības pamatdarbība ir dažādu graudaugu audzēšana. Viensētas teritoriju
ieskauj trīs dižkoki – dižozols, dižieva un sudrablapu vītols. Dažkārt šādi koki
iezīmēja teritorijas robežas, mūsdienās tie bieži tiek uztverti kā simboliska saikne
ar senčiem. Viensētas „Vaidelotes” saimnieki uzskata, ka vītols ir latviešu dievības
Māras koks, kas nes mieru un laimi, savukārt pēc dižozola zīļu briešanas, saimnieki
nosaka turpmākos laikapstākļus, piemēram, ja ozolam briest ļoti daudz zīles, tā var
būt zīme, ka ziemā būs gaidāms brangs sals un daudz sniega.
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Attēls Nr.5-40. Puķu dobes un dzirnakmens kā vides objekts „Lejasciņu” viensētā
(Valkas nov., Ērģemens pag.). Foto: E.Sula, 2017

Dzirnakmens no kādreizējās praktiskās funkcijas kļuvis par dekoratīvu
elementu. Priekšplānā redzama lielizmēra apaļa puķu dobe, kurā aug skujeņi un
dažādas puķes. Vēl tālāk pa labi skatoties redzams veco laiku zemes apstrādes rīks,
bet pirms tā neliela garena puķu dobe. Pa kreisi no dobes atrodas dzirnakmens, kad
uzlikts uz celma, bet laika gaitā nogāzies uz zemes, netālu no tā atrodas liela, kopta
lapegle. Viensētās arvien vairāk parādās āra kamīni, labiekārtotas grilēšanas,
piknika, ugunskura vietas, kas reizēm iekļauj plašu bruģētu laukumu apkārt.
Populāras kļūst āra telpu izmantošanas tendences siltajā sezonā – lapenes, terases
pat pielāgotas siltumnīcas svinībām vai sanākšanām siltajā sezonā.

Attēls Nr.5-41. Iekārtota ugunskura vieta „Ceļavējos” (Bauskas nov., Ceraukstes pag.).
Foto: I.Gudaņeca, 2017

Attēls Nr.5-42. Labiekārtota atpūtas vieta – lapene „Ausmās“ (Ilūkstes nov., Prodes
pag.). Foto: D.Burda, 2017
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Attēls Nr.5-43. Viensēta “Lakstīgalas” (Krāslavas nov., Ūdrīšu pag,) atrodas
Augšdaugavas aizsargājamā ainavu teritorijā, dabas parkā “Daugavas loki”, ap 200 m no
Daugavas labā krasta. Viensēta izveidota 1927.g., bijusi apdzīvota līdz 1999.g. No 1999.2002.g. viensēta pārbūvēta un uzņem tūristus. Tūristiem tiek piedāvāta pirts ēka, kurai
apkārt novietota piknika vieta, ugunskura vieta, dīķis, šūpoles. 200 m no ēkas atrodas
Daugava. Foto: S.Leonoviča, 2017

Attēls Nr.5-44. Šūpoles iekārtas „Bandenieku“ māju (apdzīvota no 1947. gada jau
trešajā paaudzē) pagalmā (A) (Vecumnieku nov., Vecumnieku pag.) Foto: A.Bernāne, 2017
un šūpoles „Muižniekos“ (B) (Salacgrīvas nov., Ainažu pag.). Foto: M.Grāvelsiņa, 2017

Attēls Nr.5-45. Koka šūpoles viensētā „Smiltaines” (Madonas nov., Sarkaņu pag.).
Foto: D.Āre, 2017

Ir lauku sētas, kur dažādām rituāliem darbībām ir rezervēta noteikta vieta
pagalmā (šūpoles pavasara saulgriežiem, Lieldienām, Līgo vakara svinību vieta).
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Bērnu vecums un vecāku izdoma, rocība ietekmē bērnu spēļu laukuma lielumu un
materiālus.
Līdzīgi tas ir ar šūpolēm vairākās viensētās, tostarp “Silniekos”. Viensēta
izveidojusies 1915. gadā, sadalot saimniecību daļās. Saimnieks vēlējās atvēlēt daļu
teritorijas savai māsai. Lai gan māja zemesgrāmatā reģistrēta 1915. gadā, tomēr
vienā no koka dēļiem pie mājas ir iegrebts skaitlis 1896. Šī brīža mājas saimnieki
nav īsti pārliecināti par skaitļa nozīmi, daļa stāstu un nozīmju vienmēr aiziet
nebūtībā līdz ar paaudžu maiņu. Māja tika pārpirkta 2014. gadā. Viensēta atrodas
tieši blakus Kujas dabas parka teritorijai. To no trīs pusēm ieskauj mežs, bet no
vienas puses ir pļava. Pati māja atrodas uz neliela pauguriņa „Smiltaines” mājas
izceļ tādi ainaviskie elementi, kā lielais ozols, kas aug pagalmā, piebraucamais meža
celiņš, mežs, kas ieskauj māju, sakņu dārzs, ābeles, kas aug māju teritorijā un bišu
stropi, kas atrodas pļavā uz pakalniņa. Mājās īpašnieks ir dravnieks, līdz ar to,
stropi ir nozīmīgs ne tikai ainavisks, bet arī saimniecisks elements.
Citās viensētās rodas jauna veida norobežojumi, ko agrāk bieži aizņēma lielie
koki vai koka zedeņu žogs.

Attēls Nr.5-46. Viensētā „Pāžkalni-1”(Salacgrīvas nov., Ainažu pag.) kā norobežojoša,
teritoriju no ceļa atdaloša „sētiņa” - iestādīts dzīvžogs. Foto: P.Līsmane, 2017
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Attēls Nr.5-47. Savrupmāja Gaujas ciemā, vasarnīcu rajonā „Kāpas” Nātrija ielā
(Carnikavas nov.). Foto: E.Millere, 2016

Liela daļa no mājām, kas atrodas šajā ciematā, kalpo kā vasaras mājas, šī māja
ir apdzīvota viscaur gadu. Vasarnīcu rajons izceļas ar savdabīgiem ielu
nosaukumiem, kas radušies 20.gs.70.gados kad kāds ķīmijas kombināts šeit
atvēlēja zemesgabalus saviem darbiniekiem. Hlora iela, Metāna iela, Kālija iela,
Nātrija iela, Ņūtona iela un Ozona iela - tie ir tikai daži no interesantākajiem ielu
nosaukumiem. Rajons ir blīvi apdzīvots, ainavā izteikti kāpu pauguri ar asfaltētu
ceļu. Starp ēkām ir dažādi norobežojumi. Apkārt ēkām ir priežu mežs. Šai mājai gar
ceļu ir koka sēta.

5.9. Publiskās telpas ainava pašvaldībā, rīcības dabas aizsardzības
kontekstā
Aptaujā iesaistītie viensētu īpašnieki vai apsaimniekotāji izteica 313
ieteikumus, atbildot uz jautājumu “Kur būtu jāpieliek lielākas pūles pašvaldībai,
citām institūcijām, lai jūsu pagastā ainava kļūtu saskanīgāka, novadam
raksturīgāka?” Salīdzinoši ar citām aptaujas jomām, te bija aptuveni divas reizes
mazāk ideju. Pamatā viensētu saimnieki negaida pārsteigumus. Arī populārākā
atbilde, ko pauž ~25% aptaujāto – “uzlabot ceļus” – nepārsteidz. Tieši šī jautājuma
risinājumus jau kopš 20.gs. deviņdesmitajiem gadiem pārceļas no stratēģijas uz
stratēģiju dažādos novada un reģiona līmeņa dokumentos. Lauku viensētu
izkliedētā apdzīvotība ir viens no cēloņiem, kāpēc tik plašu ceļu tīklu ar
ierobežotiem resursiem ir sarežģīti uzturēt labā kvalitātē.
Tomēr no jautājuma tematikas respondentiem raksturīgi divi polāri viedokļi:
1) pašvaldības darbiniekiem jāiesaistās vairāk, gan darot pašiem, gan motivējot
tiekties uz kvalitatīvu ainavu privātīpašumu apsaimniekotājus vai sodot tos
par neizdarību ainavas kvalitātes mērķu sasniegšanā. Piemēram, “Pašvaldība
manu īpašumu neietekmē. Zemes īpašniekiem jāpiespiež sakopt savus
īpašumus. Vismaz lūgt cilvēkiem savākt atkritumus un vairs nevajadzīgās lietas
prom no sētām un mežiem. Varētu būt pieejami mazi projekti par nelielām
summām lauku mājas sakopšanai un apkārtnes labiekārtošanai – atspēriena
punkts.” “Ainava – pašvaldībai, tā tomēr ir viņas vizītkarte.”
2) Tā kā “Likums par pašvaldībām84” tiešā veidā šādu autonomo funkciju
neparedz85, tad mazāks respondentu daudzums, tomēr – uzskata, ka
pašvaldībai vispār nebūtu jāiejaucas. Tā ir tikai un vienīgi pašu lauku viensētu
īpašnieku brīva griba, un varēšana. Tik privātā jomā vispār nebūtu jāiejaucas.
Piemēram, “Jāstrādā pašam. Jāstrādā! Mazāk ierobežojumu. Lai katrs varētu
pats brīvi saimniekot savā īpašumā. Lielākas pūles būtu jāpieliek pašiem
cilvēkiem, veidojot savu dzīvesvietu pārdomāti, ar mīlestību un ieklausoties
dabas procesos.” Vai arī retorisks jautājums: “Vispirms būtu jāuzdod jautājums:
kādus mēs gribam redzēt laukus? Pašlaik vēl atsevišķās lauku sētās cilvēki
(vairāk veci) nodarbojas ar naturālo saimniecību, kas attiecīgi veido lauku
https://likumi.lv/doc.php?id=57255
Likuma 43.pants gan atļauj “Dome ir tiesīga izdot saistošus noteikumus, paredzot administratīvo
atbildību par to pārkāpšanu, ja tas nav paredzēts likumos (..) citustarpā par novada īpaši
aizsargājamo dabas objektu aizsardzību un uzturēšanu
84
85
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sētas ainavu. Kad vecā paaudze aizies, tad lauku mājas stāvēs tukšas, vai arī
apdzīvotas, bet nekāda saimniekošana nenotiks. Lauku zemi pārdos vai
iznomās lielajiem saimniekiem, kas attiecīgi veidos šo ainavu – lielākoties tā
būs viengabalaina..” Radikālāks viedoklis: “Nedod dievs, ka viņi kaut ko
darītu… nevajag… tas nozīmē visu sačakarēt… paši tiksim skaidrībā. Viens no
otra skatīsimies.” “Ainavas veidošana viensētā ir katra viensētas īpašnieka un
saimes ziņā, un tas neprasa lielus ieguldījumus vai norādes no malas. Šī nav
joma, kur atkal kaut kas būtu jāprasa valstij un pašvaldībām. Vienīgais,
kas nepieciešams, pieejama informācija par attiecīgo jautājumu, un tās, kā
zināmas, mūsdienās netrūkst.”
Daļa respondentu ir apmierināti ar status quo. Apkārtējā vide, ceļi un
publisko vietu sakoptība apmierina. Ainava jau ir raksturīga novadam. Uzskata, ka
viss ir pašu rokās, no pašvaldības neko nesagaidīsi. Arī komentāri par izmaiņām
ainavā, kas iniciējamas valsts mērogā, jo pašvaldībai nav iespēju ietekmēt. Arī –
ainava nav nozīmīgākā prioritāte, jādomā par ekonomisko attīstību. Vairāki
respondenti ir ļoti pozitīvi noskaņoti, ka attiecīgā pašvaldība jau ļoti daudz
iesaistās: “Mums pašvaldība cenšas sakārtot vidi,” “ainava ir saskanīga, kopta,.”
“pēdējā laikā pašvaldībā sākusi pievērsties ainavas sakārtošanas un saskanīguma
jautājumiem. Kā piemēru var minēt – kapsētu sakopšanu.” “Pašvaldība dara visu,
kas viņu spēkos, lai ainava kļūtu saskanīgāka.” “Mūsu pusē par to rūpējas labi.
Ainava ir diezgan labi sakopta, bet varētu vairāk puķudobju.”
“Ļoti konkrēti – pašvaldībai būtu jārūpējas par savu teritoriju pļaušanu,
krūmu tīrīšanu, likt nojaukt pussabrukušās ēkas. Pārējo saimnieki izdarīs paši.
Pašvaldība varētu arī aktīvi sarunāties par vides estētiku ar tiem, kuru pagalmos
veidojas metāllūžņu krātuves. Vēl – piemēram, Burtnieku novadā atrodas Zvārtu
karjers, brīžos, kad notiek aktīva izstrāde, pa koplietošanas ceļiem ar grants
segumu pārvietojas smaga tehnika lielos apjomos, tas rada gan troksni, gan
putekļus u.c. traucējumus apkārtnē, t.sk. ainavā.” “Varbūt vispirms jāgrib ieraudzīt
un pamanīt, ka skaista ainava var būt vērtība? Skaisti ir kokus stādīt, ne tikai cirst?”
Galvenais jautājums – ceļu uzlabošana, kas ir vairāk saistīts ar īpašumu
piekļuvi gada ietvaros, mobilitāti. Tomēr vairāki respondenti arī norāda: “Taisnie
ceļi, ko droši vien ierīko mežu apsaimniekošanai, ļoti bojā ainavu.” “Tikai un vienīgi
ceļu uzturēšana!” “Ja būtu ceļi, pārējo paveiktu paši. Gribētu izbraucamus ceļus visa
gada garumā, kaut vai valsts ceļus.” “Paši mājās knapi tiekam, kur nu vēl dabas
jūsmotāji.” “Ceļi līdz sētām, tas ir faktors, kas dzen cilvēkus uz pilsētām, prom no
sētām. Piebraucamā ceļa remonts, uzturēšana.” “Pirmkārt, jāsakārto ceļi, lai pa tiem
braucot ir laiks pavērst acis arī uz ainavām, ne tikai uz bedrēm. Tas ļautu visam
koptēlam izskatīties pievilcīgākam.” “Nebūtu jādomā tikai par pagastu, novadu
centriem, kā tas ir pašlaik, bet arī par pārējo teritoriju, jo tieši tā ir pievilcīga.
Laikā jānopļauj ceļmalas, jāapzāģē krūmi, jāuztur grāvji. “Vien nupat šopavasar ceļu
malu krūmi ir nevis izzāģēti, bet tā barbariski apsisti ar ķēžu sistēmu. Izskatās
paskarbi, bet rūpīgākam darbam trūkst līdzekļu un resursu.” Ir daudz nekoptu
ceļmalu, kas aizsedz skatu perspektīvu. Pašvaldībai jādefinē pilsētas panorāma –
simboliskā ainava, jārūpējas par tās saglabāšanu. Jāveicina tālos skatu atklāšana no
ceļiem. Jāattīra no krūmiem vērtīgie koki, lai neaizsedz skatu. Jāuztur skatupunkti.
Regulārāk jāveic grāvmalu iztīrīšana no krūmiem. Grāvju sistēma, kas ļautu
izvairīties no lauku applūšanas, ceļi būtu sausāki un izbraucami, grāvji izpļauti un
sakopti. “Izpļaut grāvjus, izcirst krūmus – gar ceļu, tīrumu starpā, gar mežu: aizaug
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nereāli, ja salīdzina ar bērnību.” Attiecībā uz publisko infrastruktūru aktuāla šķiet
publisko ūdensmalu uzturēšana. Ezermalu atjaunošana, attīstīt, izkopt piekļuves
punktus ūdenstilpēm – ezeriem, upēm. Par upes vai ezera krastu kopšanu vairāki
respondenti ir ieinteresēti, taču arī no daba daudzveidības viedokļa tas nav
viennozīmīgs jautājums.

Attēls Nr.5-48. Piebraucamais ceļš mūsdienās un 2001.g. pie „Kļavkalnu” (Alūksnes
nov., Ziemera pag.) viensētas. Ceļmalā nojaukta agrākā koka sētiņa, kas vēlāk aizstāta ar
dekoratīviem krūmiem. Foto: L.Loginas arhīvs

DR Kurzemes jūras piekrastes ciemos aktuāla aizjomu saglabāšana. Latgales
reģionam specifiski: palīdzēt uzturēt ceļmalas krustus – novadam raksturīgos
krucifiksus. 19.gs.beigās Latgalē izveidojās tradīcija, ka katoļu dziedājumi, kas
veltīti Sv. Jaunavai Marijai, tika noturēti apdzīvotās vietās pie sādžas krusta.
Piemēram, „Mālkālnu” viensēta bija viena no Veiguļu sādžas dalīšanas
jaunsaimniecībām, un krucifikss atrodas 50m no tām.

Attēls Nr.5-49. Pie ceļa, kas ved uz “Mālkalnu” viensētu (Krāslavas nov., Ūdrīšu pag.)
jaunais (A) (uzstādīts un iesvētīts 2016.g.) un vecais (B) krucifikss, ko cēlis “Mālkalnu”
saimnieks 20.gs. 30.gados ar mācītāja atļauju. Foto: Ā.Leonoviča, 2016

Stratēģiskā plānošana, profesionāla problēmas izpratne, attieksme.
“Vispirms pašvaldībai būtu jāapzina pagastos dzīvojošo esošā situācija, viņi taču
ārpus pagasta centra un pilsētas neko nezin un neredz, viņus tas neinteresē. Viss
notiek tikai centros, un arī visi finansiālie līdzekļi tiek ieguldīti centru
infrastruktūrā. Lauki, tā nav viņu prioritāte. ES fondu līdzekļi bija jāiegulda arī
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privātmāju iedzīvotājiem, kaut vai veco aku tīrīšanai, jaunu ūdensvadu, attīrīšanas
ierīču un kanalizācijas izveidošanai.” Aktuāla ir pašvaldību nomales sakopšana.
Nepieciešams profesionālu speciālistu skatījums. Stratēģisks skatījums, integrēti ar
kaimiņu pašvaldībām. Plānos definēt nozīmīgās ainavas un rast reālus aizsardzības
instrumentus tām. Konkrētajā tēmā dziļāka erudīcija – lēmumu pieņēmējiem un
darbu izpildītājiem. Atvērtība jaunām pieejām. Jāiesaistās privātā-publiskā
partnerībā. Nesadrumstalot savā pārvaldībā esošās ainavas, samazināt lineāros
objektus (arī ceļi, šosejas) var būt ar līkumiem nevis nojaukt visu, kas ceļā –vecās
viensētas. Jāizstrādā atbalsta mehānisms konkrētās vietas ainavas uzturēšanai. Būt
sabiedriski atbildīgiem, labiem saimniekiem, saudzēt dabu, ainavu un kultūras
mantojumu. “Novada ainavu arhitekts vai kāds cits speciālists iesaistās / palīdz
privātmāju ainavas kvalitātes plānošanā.” Arī “pilsētas panorāmas definēšana un
saglabāšana.” “Nodokļu maiņa (nepaaugstināšana) lauksaimniecībai nederīgām
zemēm, bet gan to apsaimniekošanai videi draudzīgā veidā, lai tur varētu mitināties
putni, dzīvnieki un kukaiņi, veicināt tur izzūdošo augu, kukaiņu un citu radību
saglabāšanu, kas iznīkst intensīvās lauksaimniecības un mežizstrādes dēļ.” “Varētu
izveidot nedārgu mazgabarīta traktortehnikas nomu, ko izmantot "viensētniekiem",
kas nav lielu lauku īpašnieki, bet labprāt pļautu savus laukus, ierīkotu nelielus
sakņu dārzus, tīrītu dīķus utt.” “Pirmkārt, jānotur cilvēki laukos, tad arī laukos būs
dzīvība, netiks pamestas sabrukšanai un aizaugšanai sētas, tādējādi zaudējot
kādreiz tradicionālo saimniekošanas stilu. Iespējams jāveicina bioģoskās
saimniekošanas stilu (tas pēc būtības ir tuvāks vēsturiskajam saimn. stilam un
izslēdz industriālās lauksaimniecības metodes un monokultūru lauksaimniecību).
Viens no nozīmīgiem instrumentiem, ko pašvaldības jau tagad ietekmē arī
privātajā sektorā ar paaugstinātu nekustamā īpašuma nodokļa likmi – veicināt
graustu sakārtošanu. Likt nojaukt pussabrukušās ēkas. Nojaukt nevajadzīgas,
pamestas padomju laiku būves. “Lai tiktu novāktas padomju laika "mantojuma"
pēdas – veco fermu pamati, stabi, dažādi metāla priekšmeti, kas aizvien vientuļi
mētājās dažādās vietās ainavā.” “Sekot graustu novākšanai, piespiest to darīt.”
Efektīvāk cīnīties ar latvāņiem. Lielāka vērība jāpiešķir atkritumu
apsaimniekošanai, tostarp novada viensētu atkritumu apsaimniekošanai
(savākšanai un šķirošanai).
“Pašvaldībai apturētu mežu izciršanu.” Lai arī tas pamatā nav pašvaldības
kompetencē, attiecīgi jautājums pāradresējas uz LVM, nacionālo likumdošanu.
Samērā daudz respondentu ir noraizējušies par mežu izciršanu viņu īpašumu vai
brīvā laika pavadīšanas vietu tuvumā. Censties ierobežot meža izstrādi. Neļaut
veikt kailcirtes Gaujas NP vismaz gar ceļiem pa kuriem pārvietojas tūristi, kaut kā
izskaust kvadriciklu tūrismu pa Gaujas NP mežiem un purviem.” Mazāk jāizcērt
koki. Mežu komerciālas izciršanas regulēšana (limitēšana). Neizcirst kokus.
Ierobežot koku izciršanu. Pārāk daudz tiek aizaudzēts ar mežiem un krūmiem,
ainavas skatu vietas tie zaudētās. Jāierobežo mežu izciršana, sevišķi kailcirtes.
Jāizkopj mežmalas.
Viens no aktuāliem jautājumiem, tostarp dabas daudzveidības palielināšanas
nolūkos – veco koku klātbūtne pēc vairākiem desmitiem gadu, gadsimta. Jāstāda
vēl ozolu alejas – nākotnei. “Jāievieš tradīcija lauksaimniecības laukos stādīt
ozolus, kas būs lieli, kad Latvijai būs 200 gadi.” Vairāk apstādījumu. Sakopt alejas,
atbrīvot no krūmiem lielākos kokus. Atjaunot vecos parkus (nav precīzs konteksts,
ko nozīmē atjaunot – var būt arī daudzveidību samazinoša rīcība). Mazāk cirst
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atsevišķi augošus kokus, kokus ceļmalās. “Ļoti patīk ābeļu aleja gar Cēsu–Valmieras
šoseju, īpaši ziedēšanas laikā.”
Intensīvās lauksaimniecības ierobežošana ir nozīmīgs jautājums, kas skar
viensētu saimniekus, kuri dzīvo tiešā tuvumā šādai ainavai un paši to nevar
ietekmēt. Pašvaldības kompetencē šīs jautājums arī nav, taču kopējā valsts
lauksaimniecības politika, kas pielāgota ES direktīvām, ir ražošanas efektivitāti
veicinoša, taču atvirza kā mazāk prioritārus dabas daudzveidības un ainavas
kvalitātes jautājumus. Neliela daļa respondentu (pamatā no Zemgales novadiem)
vēlas, lai mazāk nodarbotos ar intensīvo lauksamniecību. “Noteikt ierobežojumus
konvenciālajai saimniekošanai, piemēram, 3km rādiusā no dzīvojamās mājas un
bioloģiski daudzveidīgas dabas aizliegt saimniekot konvenciāliem saimniekiem.”
Taču arī pretēji viedokļi – palīdzēt lauksaimniecības turpmākai attīstībai – “Lauku
iekopšana – finansiāli vai sniedzot praktisku atbalstu tās sakopšanā.” Vairāk jābūt
pļavām un ganībām, nevis tikai labības laukiem. Neuzart un neapstrādāt zemi tik
tuvu pie stumbra uz lauka augošiem atsevišķiem kokiem. Noteikti jāpievērš
uzmanība ar krūmiem aizaugušām pļavām, kas sākotnēji ir bijušas kā ilggadīgie
zālāji vai dabīgās pļavas. “Kontrolējot zemniekus, kuri neievēro zaļās joslas un lieto
mežonīgas ķimikālijas, no kurām mirst apkārtnes putni.” “Lielu zemes platību
intensīvās apsaimniekošanas piebremzēšana vai varbūt drīzāk racionāla
izvērtēšana. Izveidojot lielas platības – lauku un dabas mijiedarbība un nevis
“stepju” ainavas radīšana.
5-10.tabula. Lauku ainavā veicamās izmaiņas, kas viensētu apsaimniekotāju uztverē
ir pašvaldības kompetencē (>2)
elements

minēšanas
biežums

elements

minēšanas
biežums

ceļu uzlabošana

73

10

stratēģiskā plānošana,
profesionāla problēmas
izpratne, attieksme
ceļmalu sakopšana
krūmu ciršana
graustu sakārtošana
infrastruktūras sakārtošana
vides izglītība
būvvaldes darbības pilnveide
grāvmalu tīrīšana
mājvārdu norāžu izvietošana
konkursi, veicināšanas
akcijas
atkritumu apsaimniekošana

47

intensīvās lauksaimniecības
ierobežošana
mežu izciršanas ierobežošana

23
21
18
18
17
12
12
12
11

ūdensmalu kopšana
dabisko pļavu saglabāšana
skatu perspektīvu uzturēšana
aleju sakopšana
apstādījumu apsaimniekošana
koku stādīšana
parku iekopšana
puķes skaistumam
elektrolīnijas uz kabeļiem

8
7
7
3
3
3
3
3
2

10

pērnā zāle

2

9

Respondenti norāda, ka pašvaldības nozīmīgs ieguldījums varētu būt vides
izglītības veicināšanā. Piemēram, “Pašvaldība varētu arī aktīvi sarunāties par
vides estētiku ar tiem, kuru pagalmos veidojas metāllūžņu krātuves.” “Semināri par
latviskās ainavas elementiem dārzā, to popularizēšana, uzskatīšana par vērtību.”.
Šo varētu veicināt arī NVO sektors, īpaši Latvijas Lauku forums u.c. Turpināt izglītot
arī no dabas NVO puses: “Izglītojot viensētu īpašniekus par ainavas nozīmi – kādā
veidā tā palielina vides kvalitāti un kas ir tās būtiskākie elementi”, “izglītošanā par
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ainavas saglabāšanu un veidošanu,” “izglītot, informēt īpašniekus par pareizāku
ainavas apsaimniekošanu.” “Lielākas pūles jāpieliek vietējo skolu izglītības sistēmā.
No turienes arī rodas apziņa postīt vai saglabāt. Problēmas rodas pašās ģimenēs,
radot nepareizu priekšstatu par vērtību sistēmu.” “Sabiedrības atbildība jākāpina
par iekšējo kultūru – atstāt dabas vietu tīrāku, nekā tad, kad ierados. Lai nav
estētiski kaitinoša atkritumu gūzma. Tādi cilvēki ir atbildīgāki arī pret otru cilvēku,
pret dabu.” “Jāizglīto iedzīvotāji par gaumīgas ainavas nozīmi, lai rosinātu tos celt
savu īpašumu apkārtnes kvalitāti, izvairoties no pārmērībām” – liela loma te ir arī
medijiem.
Respondenti norāda uz pašvaldības lomu infrastruktūras sakārtošanā, kas
var veicināt ainavas kvalitāti publiskajās vietās. Norādītās rīcības ietver dabas taku
sakārtošanu, estrādes, veloceliņus, atpūtas un tūrisma infrastruktūru, tirgus un
auto stāvlaukumus, vairāk puķu. Vairāki norāda par nepieciešamību pēc gaumīgām,
vienota stila mājvārdu norādēm un arī norādēm uz tūristu piesaistēm vairākos
novados, vienotu stilu pastkastītēm, autobusu pieturām. Ezeru, arī citu dabas
objektu norādes vienotā stilā.
Mājvietu norādes veido sava veida “iesaiņojumu” telpai – veido saziņu ar
noteiktu vizuālo identitāti. Tā ir piederības zīme, kas stiprina identitāti, veicina
vietas izcelsmes stāstu pārmantojamību starp paaudzēm. Tai praktiski nav
ietekmes vai sasaistes ar dabas daudzveidību. Izsekojamas divas tendences – ļoti
oriģinālu mājnorāžu izvietošana, ietverot dažādu etnogrāfisku elementu
pievienošanu vai otrs virziens – vienādi noformētas mājnorāžu zīmes visa pagasta
vai novada ietvaros.

Attēls Nr.5-50. Viensētas „Kalna Trullēni” (Vecpiebalgas nov., Dzērbenes pag.)
saimnieki kā savas viensētas ainavas vērtību uzskata klētiņu, kas šeit saglabājusies no
1873. gada ar dažādām saimnieciskām piezīmēm uz tās sienām. Šis pats gadu skaitlis rotā
arī mājvietu norādi. Foto: B.Gusmane, 2017.
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Attēls Nr.5-51. Viensētas „Ozoliņi” mājnorāde (Salacgrīvas nov. Salacgrīva, Pērnavas
ielā 33E). Ēka celta 2008.gadā, taču zemes īpašums dzimtai pieder 4.paaudzē. Iepriekš tās
vietā bijusi aizaugusi, krūmaina pļava. Pašlaik tā atrodas māju grupā, tuvumā atrodas vēl 3
savrupmājas. Blakus mājai atrodas iekopti apstādījumi, ugunskura vieta, mežs, dīķis,
šķūnis, bērzu birzs, kāpu zona. Foto: P.Līsmane 2017

Attēls Nr.5-52. Pašvaldības organizēta standartizētās mājvietu norādes uz viensētu
“Vaives“ un piebraucamā ceļa stāvoklis uz to (Limbažu nov., Katvaru pag.). Foto: R.Ramata,
2017

Plašāk atbalstīta ir pašvaldības iniciēta veicināšanas pasākumu ieviešana,
kas starp viensētu saimniekiem, uzņēmumiem, iedzīvotāju iniciatīvu grupām radītu
pozitīvu sāncensību ainavas kvalitātes veidošanā, piešķirtu papildu motivāciju.
Dažāda prakse jau līdz šim novados tiek veidota, tikai bieži tam trūkst stingrāku
kritēriju un ideju kā šādas veicināšanas sistēmas virzīt ilgtermiņā. Piemēram,
sakoptākā lauku sēta, latviskākā lauku sēta. “Jāmotivē saimnieki nodot viņu
pagalmā esošos atkritumus, metāllūžņus, būvmateriālu atliekas. Jāmēģina runāt ar
viensētu īpašniekiem par sētu sakārtošanu un pēc iespējām to palīdzēt izdarīt.
Jāliek nevis sodi par nesakoptu vidi, bet jādod nodokļu atlaides par sakoptību.
Motivēt īpašniekus ar saistošajiem noteikumiem, piem. konkursiem par sakoptāko
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lauku sētu u.tml. Par nesakoptu un ilgstoši aizlaistu īpašumu jāpiemēro kādas soda
naudas vai vismaz jāveic pārrunas ar zemes , mājas īpašnieku. Jābeidz slavināt
bezgaumīgas mājas, piešķirot piemēram koptākās mājas statusu. Jāievieš
nominācija "latviskākā–autentiskākā–ainaviskākā" sēta. “Man patīk tie rosinošie
konkursi, kā lielās talkas. Vajadzētu kaut kā vairāk rosināt kopienu iniciatīvas, kad
apkārtnes māju kaimiņi kaut ko vienotu izdara, kur pašvaldība pabalsta tikai (ar
tehniku vai kādiem papildu resursiem).” Daudzdzīvokļu māju iedzīvotāju
skubināšana pilnveidot vidi ap šīm ēkām. Jākopj pašiem un jārosina iedzīvotājus
veidot ainavu vēlamajās formās.
Būvvaldes darbības pilnveide. Neļaut būvēt augstas, masīvas būves uz
nelieliem zemes gabaliem. Vienkāršāku zemes lietojuma veida maiņu. Ne tikai
formāla, bet reālā būvvaldes ieinteresētība jaunizveidojamos objektos.
“Nevajadzētu skaņot idiotiskus, slāviskus privātmāju projektus. Arī guļbūvei vieta
ir laukos, nevis pilsētā.” Būves noteikumi. Varbūt jābūt kādiem apbūves
noteikumiem par ēku izskatu un tradicionālo sētu plānojumu? Saistošie noteikumi
par kārtības uzturēšanu privātīpašumā, piem., zāles pļaušanu, un to izpildes
kontrole. Jānosaka jauno māju dizaina koncepcija. Iespējams, varētu mēģināt
izstrādāt noteikumus, saskaņā ar kuriem jāveic mājas renovēšanas vai remonta
darbi, piemēram, neatbalstīt lauku mājām nepiestāvošo plastmasas logu izvēli.
“Pašvaldībā vajadzētu ņemt piemēru no Kuldīgas novada pašvaldības, kura
neatlaidīgi darbojas, lai saglabātu un atjaunotu vēsturiskās ēkas un objektus. Ar
likumu aizliegt pašvaldībām nomainīt koka logus pret plastmasas logiem un,
siltinot koka vai mūra ēkas, tās noklāt ar tām briesmīgajām apmetuma plāksnēm
(kur galarezultāts ir apmetums grubulītī). Izskatās tiešām nejauki – ciematiņš vai
pilsētiņa ar skaistu ainavu, kurā ir šīs briesmīgās siltinātās mājas. UN vēl ar
plastmasas ārdurvīm.” Būvniecības noteikumos vairāk jāņem vērā teritorijas
vēsturiski tradicionālais būvniecības veids. Daudzdzīvokļu māju teritorijai vienota
koncepcija. Ēku sakopšanā, lauku videi piemērotu jauno būvju iekļaušana ainavā.

Kopsavilkums
Viensētas telpas uztveres vispārināšanai bieži tiek lietoti jēdzieni “lauku” un
“piemājas”, pretnostatot to pilsētas videi. Telpa saistās ar savstarpēji saskanīgu
ainavas elementu izkārtojumu, regulārām darbībām, sajūtām. Tā ir piesātināta ar
stāstiem par dzimtām, senču darbībām, ideāliem, identitāti veidojošu saturu.
Lauku viensētas ainaviskā telpa izpaužas ar vietrades nozīmi, ko varētu
raksturot kā saimniekiem piešķirtu varu radīt vietas aprises, noteikt tās veidolu.
Tas ir daudz ietilpīgāks skatījums par konkrētu nekustamo īpašumu savrupā vidē.
Tā nav tikai ēku uzturēšana. Mijiedarbībā ar koplietošanas ceļiem, skatu
perspektīvām šī individuālā darbība kļūst redzama publiski un sniedz pienesumu
kopējai lauku ainavai – ko var vai arī nevar uzskatīt par tipisku.
Saistībā ar dabas daudzveidību un viensētas iekļaušanos dabā ir jūtama
robežu klātbūtne: laukmala, sēta, mežmala, “savvaļa uzreiz aiz pagalma.” Tās
apsaimniekotāji vai nu padara izteiksmīgākas (norobežojās) ar augstāku sētu,
izteiktāku pagalma bruģi, mauriņu u.c. vai arī integrē (“kopta mājas apkārtne, ar
dabiskas vides elementiem.”) padarot šo pāreju starp pagalmu un apkārtnes dabu
nemanāmāku, pakāpenisku.
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Viensētas ainavas raksturs tās saimnieku uztverē saglabā gan senču
pēctecīgumu, gan iezīmē skaidras izmaiņas. Vairākums aptaujāto viensētnieku
to uztver kā drošu, piekļūstamu, tradicionālu, ar konkrētiem akcentiem. Viedokļi ir
strīdīgi par to vai lauku viensētas ainava ir vairāk etnogrāfiska vai pildīta ar
jauniem dizaina elementiem. Viensētas ainavu izteikti vairāk uztver kā mierīgu,
nevis darbību rosinoša (pretēji 19.gs. daiļdarbiem “Zaļā zeme” vai “Straumēni”
raksturotajam), taču saglabājot praktiskumu ar dārziņu un iespēju pašiem ko
izaudzēt.
Ar lauku viensētas ainavas kvalitāti saistās vieta ar lieliem, veciem kokiem
(biežāk ozoliem), ābeļdārzu, saskanīgu pagalmu ar iekļaujošu ēku kopumu, aku,
puķu dobi un pļavu vai meža puduri līdzās. Raksturīgo elementu vidū ir arī koku
aleja gar ceļmalu, sakņu dārzs un tāla skatu perspektīva.
Mūsdienās liela daļa vēsturisku viensētai tipisku ainavas elementu izzūd.
Īpaši etnogrāfiski lauku viensētas elementi, kas agrāk tika saistīti ar noteiktu
funkciju, kura mainījusies. Apdraudēta ir agrāk daudz vairāk izplatītā naturālā
saimniekošana, kas līdz ar darbību ietvēra virkni elementu. Ainava vienkāršojas –
vai nu kļūst industriālāka vai pakļauta līdzīgām apsaimniekotāju vajadzībām.
Nekvalitatīvu lauku viensētas ainavu saista ar pārāk augstiem,
nepārredzamiem žogiem, pagalmā atstātām lūžņu kaudzēm vai nesavāktu tehniku
arhitektonisks nesaskanīgumu, ko veido daudz sīku būdiņu un šķūnīšu vai
neiederīgi celtniecības materiāli. Arī pārāk liela pārcentība ar pilsētas vides
atdarinājumu (mauriņu platības, betona bruģis) un strīdīgu gaumes izjūtu saistītu
dārza rūķu pārpilnību, ģipša figūrām, puķudobēm riepās vai pārāk lielu pārmērību
ar eksotiskiem augiem. Traucē nesakoptība, aizlaisti pagalmi, nerūpēšanās.
Ainavas elementi, kas saimniekuprāt lauku viensētā palīdz uzturēt dabas
daudzveidību ir veci koki (īpaši ozoli), pļava, dīķis, dārzs, meža tuvums, krūmu
puduri un citu ūdensmalu tuvums. Mazāka daļa uzskata, ka nozīmīgas ir ganības,
pat kā nodarbe brīvam laikam var ar mērķi dabas daudzveidības palielināšana. Ne
visi elementi, ko apsaimniekotāji minēja šajā kategorijā, patiešām būtu nozīmīgi
dabas daudzveidības palielināšanai.
Attiecībā uz nākotnes iecerēm viensētas ainavas rakstura izmaiņās pirmkārt
lielākā daļa ir gatavi praktiskām, cilvēkam nozīmīgām rīcībām: atjaunotu ēkas
savā pagalmā. Tālāk dominējošā ideja ir rakt dīķi un uzcelt pirti, tad uzlabot
piebraucamo ceļu, ieviest žogu, labiekārtot pagalmu. Mazāk ķērās pie iepriekšējās
kategorijās apstiprinātajiem nozīmīgākajiem ainavas elementiem: iekoptu pļavu,
cirstu krūmus, stādītu kokus, ierīkotu ganības u.c.
Par pašvaldības lomu lauku ainavas kvalitātes stiprināšanā trūkst
vienprātības un viensētu apsaimniekotāji izsaka atšķirīgus viedokļus. Pamatā, no
pašvaldības lauku ainavas kvalitātes uzlabošanai viensētu apsaimniekotāji
sagaida pamatā ceļu uzlabošanu (t.sk. ceļmalu sakopšanu, krūmu ciršanu un
grāvju tīrīšanu), stratēģiskāku pieeju telpiskajai plānošanai, profesionālu
problēmas izpratni un attieksmi. Liela daļa cer uz lielāku iesaisti graustu
likvidēšanā, publiskās infrastruktūras sakārtošanā un vides izglītībā. Jārada
instrumenti motivējošām rīcībām saimnieku vēlmei celt ainavas kvalitāti, mazāk
regulējumam, stingriem noteikumiem vai sodiem.
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6. DISKUSIJA
Latvijas lauku viensētas ir pārmaiņu procesā. Šobrīd laukos ir vismaz 27 500
apzinātu pamestu lauku viensētu (Jāņa Sēta, 2017) – citas jau sen sagruvuša, pēc
palikušiem pamatiem iezīmējas mājvietas, citas atstātas arī pēdējās dekādēs.
Turpina samazināties naturālo saimniecību skaits un to kapacitāte, kas saistīts ar
proporcionāli lielu skaitu gados vecāku iedzīvotāju. Saistībā ar pamestām
teritorijām – ir virkne sugu, kas ātri pielāgojas izmaiņām un bieži daļēji pamestas,
daļēji aizaugušas teritorijas kļūst pat par optimālu dzīvotni noteiktam laikam.
Vienlaikus lauku īpašumu sakārtošana, graustu novākšana ir ainavas kvalitātes
mērķa sasniegšanai nozīmīgs process. Vai iespējams un vai vispār būtu
nepieciešams atsevišķos gadījumos nodrošināt kādai retai sugai labvēlīgus
apstākļus šāda īslaicīga rakstura dzīvotnē?

Pamesta viensēta Burtnieku novadā. Foto: A.Klepers, 2009
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Daļas viensētu apsaimniekotāju izteikumos šī pētījuma laikā tika pausts
nosodījums par pārāk intensīvu apsaimniekošanu blakus esošajās
lauksaimniecības vai mežu zemju teritorijās, tostarp attiecinot to uz valsts
institūciju veikto (Latvijas Valsts meži, Zemkopības ministrija u.c.). Plašākai
sabiedrībai, iespējams, šādas apjomīgas ainavas izmaiņu problēmas skar epizodiski
un nav ikdienišķas (nocirsts tradicionāli izmantots sēņošanas vai ogošanas mežs;
aizaugusi upe, kur vēl gadus atpakaļ varēja peldēties) un var rast arī alternatīvas.
Diemžēl viensētu iedzīvotājiem šādu lielu pārmaiņu īstenošana tiešā dzīves vietas
tuvumā var samazināt dzīves kvalitāti, ko rada ainavas kvalitātes kritums un
samazinātas ekosistēmas pakalpojumu iespējas. Tas, protams, var būt arī
pozicionēts otrādi – izvēloties īpašuma atrašanās vietu, vajadzēja rēķināties ar
riskiem, kas var notikt tā tiešā tuvumā. Plašāku apspriešanu raisa dziļāka jēga ES,
valsts vai pašvaldības definētajai “attīstībai”. Ja ar to vienkāršoti saprotam
“pozitīvas pārmaiņas”, tad uzdodams retorisks jautājums: kā interesēs šādas
“pozitīvas pārmaiņas” tiek veicinātas? Kā virzīt tās plašākas sabiedrības
interesēs?

“Kalniešu” viensēta Tālavas zemienes Burtnieku līdzenumā, kas cieši ieskauta
hektāriem apstrādātā labības laukā. Foto: A.Klepers, 2009

Cits diskusijas aspekts saistīts ar vienotu pieeju dabas un kultūras
mantojuma saglabāšanai un aizsardzībai. Kā stiprināt kopīgu resursu pārvaldību
un iekļaut ainavas kvalitāti paaugstinošus instrumentus motivējošā politikā un
gudrā pārvaldībā? Lauku viensētā saglabāt tradicionālo zemes lietojuma un
apsaimniekošanas veidu, kas ir ārpus ainavas un vietas konteksta etnogrāfiskajos
brīvdabas muzejos, kļūst sarežģīti. Vai sabiedrībai vajadzētu un vai tā būtu gatava
maksāt (dotācija no nodokļiem vai kā citādi) par lauku ainavas kvalitāti
paaugstinošiem pasākumiem (piemēram, siena gubu kraušanas tradīcijas
saglabāšanu kādā noteiktā vērtīgā simboliskā ainavā?) Komplekss skatījums ne
tikai bioloģiskās daudzveidības uzturēšanai zālājos, bet tam klāt arī ainavas
kvalitātes mērķis un kultūras mantojuma saglabāšana?
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Slutišķu sādža Daugavpils novada Naujenes pagastā: saimniecība un bioloģiski
vērtīgs zālājs dabas parkā “Daugavas loki”, aizsargājamo ainavu apvidū
“Augšdaugava”, Natura 2000 vietā, UNESCO Latvijas nacionālajā sarakstā, sādžā
ietilpst valsts nozīmes arhitektūras piemineklis, valsts un vietējās nozīmes
arheoloģijas piemineklis. Foto: A.Klepers, 2009

Izejas pozīciju diskusijai par lauku viensētas ainavas kvalitāti un dabas
daudzveidības vietu tajā veido katras iesaistītās puses vērtību sistēma, tradīciju
pēctecīgums, personiskā pārliecība, zināšanas un izpratne, kā arī citi nosacījumi.
Viensētu saimnieki atšķirīgi uztver, vai daba galvenokārt ir kā resurss un materiāls,
vai tā ir kā ideāls, vai kā partneris? Vai cilvēks ir dabas sastāvdaļa vai nošķirts no
dabas? Šie minētie nosacījumi veido viensētu saimnieku apziņu, ietekmē lēmumus
un veiktās rīcības: “daba zina labāk”, “daba ir manipulējama, tā jāpakļauj” vai daba
kā “iedvesmas avots”. Vai “cilvēks kā dabas avangards rada jaunu dabu”, “atsevišķie
dabas procesi ir kā ideālie piemēri, pati pilnība”, vai “dabas procesi un objekti kalpo
kā saziņas partneri, identitātes stiprinātāji”. Paralēli audzināšanai un zināšanām to
ietekmē arī vide, kurā mēs uzturamies ikdienā, iekšējā kultūra, materiālais
stāvoklis. Kā minēja Imants Ziedonis Edvarda Virzas “Straumēnu” pēcvārdā: “Katrai
tautai ir vismaz divas lielas dziesmas — viena par varoņiem, otra par mājām.
“Straumēni” ir ticības dziesma. Te dzied simtiem pārliecību. Debesu čurkstes,
Lielupes straumes, nabagie un bagātie te savu pārliecību saved vienā svinīgā kopu
ziņā.” Tas ir daiļdarbs, kas raksturo nepārtraukto dabas un cilvēku sarunu, veido
harmonisku līdzāspastāvēšanu, kur visam ir savs laiks, vieta un jēga. Kur rodama
vieta estētiskajai audzināšanai, ainavas kvalitātes izpratnei un gaumes izkopšanai,
kur meklējami ideāli un kā tas sadzīvo ar šodienas post-moderno realitāti?
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Lauku iedzīvotāju dzīve un darbs Kārļa Miesnieka glezna “Dienišķā maize” (1929).

SECINĀJUMI
1.

Norisinās pakāpeniska lauku viensētas transformācija no “stabilam
dabas ritmam pakļautās mūžam darbīgās lauksaimnieciskās Straumēnu
viensētas” uz “viensētu kā savrupu dzīves telpu klusumam, mieram,
atpūtai, aktīvai atpūtai, kurā smagākie darbi saistās ar regulāru zāles
pļaušanu un pagalma iekopšanu.” Lauku industrializācija, paaugstināta
mobilitāte, sabiedrības vērtību un dzīvesveida maiņa, pieaugoša
sabiedrības izglītošanās ir daži no faktoriem, kas šo procesu ir veicinājuši.

2.

Vēsturiski jaunsaimniecību skaits, kas Latvijā izveidojās 20.gs.
agrārās reformas laikā skaitliski ir teju puse no mūsdienās
apdzīvotajām lauku viensētām. Lai arī Latvijas lauku viensētu
saskanīgās ainavas veidošanās ceļš bijis daudz ilgāks (Kultūras kanonā ar
atsauci uz 16.gs.), izmaiņu apjoms tomēr norāda uz 20.gs. sākuma mediju
lielo ietekmi kopumā – tā laika ideālu veidošanai par kārtīga saimnieka
lauku sētas ainavu, estētisko un funkcionālo pusi, dabas elementiem. Tā
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brīža aktuālajām tendencēm, sabiedrībā valdošajiem stereotipiem un
modei bija visplašākā ietekme, salīdzinot ar citiem periodiem iepriekš. To
var saistīt ar plašsaziņas līdzekļu nonākšanu pie plašāka (īpaši lauku)
lasītāju loka, ko ietekmēja gan lasītprasmes apguve, turīgums, plašākas
pārvietošanās iespējas, kas nozīmīgi veicināja šāda rakstura veida
zināšanu pārnesi. Tā laika viensētas ideāli, kas iepriekš stiprināti tautas
mākslas un literatūras meistaru darbos, ietekmē viensētu ideālo ainavu
joprojām.
3.

Dabas aizsardzības motīvs nav bijis vadošais, izvēloties noteiktus dabas
elementus lauku viensētas ainavā, analizējot 20.gs. sākuma populārākos
Latvijas plašsaziņas līdzekļus. Galvenie motīvi ietvēra praktisko
funkcionalitāti, cieņu pret senču darbu, estētiskos apsvērumus, vēlmi sevi
parādīt kā turīgu un kārtīgu saimnieku, arī bailes no sabiedriska
nosodījuma, sāncensība u.c. Paralēli tematiskajos medijos regulāri, lai arī
ar mazāku ietekmi (tirāžas apjoms, lasītāju skaits) atrodama dabas
aizsardzības jautājumos izglītojoša informatīvā plūsma tā laika izpratnes
un zināšanu līmenī, kas retāk nokļuva lielākajos plašsaziņas līdzekļos.

4.

Lauksaimniecība bija galvenais lauku viensētu iedzīvotāju iztikas
avots lielākajā daļā 20.gs. sākuma Latvijas un tajā bija nodarbināts ļoti
liels skaits cilvēku. Tā laika tehnoloģiskās iespējas un, salīdzinoši ar
mūsdienām, zemais darba ražīgums radīja pakāpenisku un lēnu ietekmi
uz cilvēka un dabas mijiedarbībā veidotajām dzīvotnēm, kas acīmredzami
ļāva daudzām floras un faunas sugām pielāgoties šiem apstākļiem.
Piemēram, parkveida pļavas pat kļuva par cilvēka ietekmētu dabas
daudzveidības ziņā bagātāku dzīvotni.

5. Vairāk nekā 400 fotogrāfiju analīze par Latvijai raksturīgo lauku ainavu
20.gs. sākuma medijos ļauj atklāt galvenos ainavas elementus, ar
kuriem tika veidotas asociācijas par idillisku lauku ainavu: atvērta, plaša
skatu perspektīva, izteikts reljefs, atsevišķi veci koki, ūdens tuvumu, labi
uzturētu dzīvojamo ēku komplekss, meža tuvums un līkumots labi
uzturēts piebraucamais ceļš. Šāda ainava ir daudzveidīga, piesātināta,
dažāda, intriģējoša, emocijas raisoša un iesaistoša – kā pretstats
monotonai, vienveidīgai, simetriski paredzamai un garlaicīgai lauku
ainavai.
6. Gan mediju vidē pirms gadsimta, gan mūsdienās, ko pierādīja viensētu
apsaimniekotāju aptauja pastāv skaidri priekšstati par to, kas ir
Latvijai raksturīga izcila lauku ainava – neminstinoties nosaucot
plašākus apvidus vai konkrētas vietas, kas ar to saistās. To izvēle ir ļoti
noturīga, pat tradicionāla. Tā ietver lielu daļu no iepriekš minētajiem
populārākajiem Latvijas lauku ainavas elementiem, veidojot īpašu
simbolisko vērtību un stiprinot identitāti.
7.

Izprotot galvenos Latvijas lauku viensētas ainavas kvalitātes noteicošos
motīvus un apsaimniekotāju vērtību sistēmu, attieksmi un domāšanas
veidu, ir vieglāk identificēt saskarsmes punktus dialoga veidošanai par
mērķtiecīgāku dabas elementu izvēli un sistēmisku pieejas attīstīšanu
dabas daudzveidības uzturēšanai. Pētījumā ietvertais pagātnes mediju
satura izvērtējums sniedz padziļinātu izpratni par pēctecīguma ietekmi
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uz mūsdienu viensētas saimnieku lēmumiem, pielāgošanos mainīgajam
dzīvesveidam un nākotnes iecerēm. Ainavas kvalitātes uzturēšanas
mērķis, kur viena no komponentēm ir dabas daudzveidības saglabāšana,
ir ļoti cieši saistīts ar sociālekonomiskajiem procesiem. Veidojot saziņu ar
viensētas saimniekiem, arī dabas aizsardzības speciālistiem ir jāstiprina
erudīcija kopainas procesu pārskatīšanā, lai vēl precīzāk pozicionētu
dabas komponenti starp citām prioritātēm dzīves kvalitātes
nodrošināšanā. Putni, ziedošas pļavas puķes un dienas tauriņi ir
populārākie stereotipi viensētu saimnieku uztverē par dabas
daudzveidību. Ainavas saturs sarunā ilgtermiņā ir alternatīva biotopu un
sugu stāstiem, ko pastiprina saimnieku spēja precīzi noformulēt ainavas
kvalitātes kategorijas un elementus, kur ir ļoti stabila vieta dabas
daudzveidības komponentei. Turklāt ainava ir “izglītot un spēt atšķirt, ka
veca koka kritala piemājas mežā nav tas pats, kas sarūsējuši pamestas
tehnikas lūžņi viensētas žogmalē”.
8.

Latvijas lauku viensēta kā dzīvotne ir cieši savijusies ar latviskās
kultūras identitāti, liela daļa pārmantoto darbību, tradīciju, rituālu un
sasniegumu (kas citustarpā iekļauti Latvijas kultūras kanonā) saistās ar
āra dzīvi un viensētas telpu plašākajā izpratnē. Tas iezīmē paralēles ar
skandināvisko āra dzīves filozofiju Friluftsliv un paredzamu vēl lielāku
nepieciešamību pēc savienojuma ar dabu cilvēkiem ar urbānu dzīvesstilu.

9.

Dabas un savvaļas tuvums, klātbūtne, saskanīga līdzāspastāvēšana,
robežu neizteiksmība starp dabu un viensētu kā komfortablu mitekli
cilvēkam un viensētas apkārtni kā dzīvotni virknei dzīvības, iekļaujot
juteklisku “ieniršanu” ainavā, kas ir pilna ar dabiskām smaržām,
pilnvērtīgām
dabas
garšām,
patīkamām
skaņām,
vizuāliem
pieredzējumiem un plašumu veido galvenās priekšrocības lauku
viensētai kā dzīvotnei, salīdzinot ar ciemu un pilsētu savrupmājām. Līdz
ar to viensētu saimniekiem, ja attiecīgā dzīvesvieta ir viņu brīva izvēle,
jābūt pilnībā līdz-ieinteresētiem ainavas kvalitātes veicināšanā un dabas
daudzveidības uzturēšanā.

10. Ainavas kvalitātes izpratne jāstiprina ar plašākām zināšanām par vietas
vēsturi, kultūru un dabu kā sistēmisku kopumu. Vērojami pretstati
uzskatos par ideālo viensētas ainavu, īpaši pagalmu: starp sakopto un
pārspīlēti “safrizēto” pilsētnieciskuma atdarinājumu un savvaļas
klātbūtni jeb dabisko elementu pielaidi. Starp izteikti nodalāmu robežu
ar dabu vai integrētu dabas iekļaušanu viensētas ainavas struktūrā.
Pārspīlētas kārtības pārcentība rada konfliktējošas situācijas: dažkārt
apzināti iznīdējot nevēlamo vai neērto (nezāles, kaitēkļi, mošķi, slarbenāji,
labāk tālāk no manas sētas…), taču citkārt ietekmējot līdzīgus procesus
nejauši – aiz nezināšanas vai pārcentības.
11. Zemes lietojuma izmaiņas nozīmīgi skārušas lielāko daļu Latvijas
teritorijas, ietekmējot lielās ainavas struktūras – mežus, purvus, dabiskos
zālājus, upju dabisko tecējumu, pilsētu un industriālās lauksaimniecības
izplešanos. Lauku viensēta šajās pārmaiņās ir salīdzinoši pasaudzēta,
ja to pastāvīgi apdzīvojuši cilvēki regulāri veicot noteiktas rutīnas
darbības (kopj dārzu, audzē puķes, gana lopus, pļauj zāli, vāc ražu), kas
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cikliski atkārtojas. Privātuma respektēšana nav pakļāvusi šīs vietas
krasām ainavas pārmaiņām. Tomēr ainavas mainība ir dabiska un
pētījumā atklāti visātrāk izzūdošie etnogrāfiskie viensētu elementi, tāpat
identificēti jaunpienācēji, kuru vērtējums sabiedrībā ir neviennozīmīgs.
12. Viensētu atrašanās atšķirīgos fizioģeogrāfiskajos apstākļos būtiski maina
vairāku viensētas ainavas elementu savstarpējās kopsakarības. Tās
savukārt cieši saistītas ar bioloģiskās daudzveidības potenciālu šajās
dzīvotnēs. Lielākās izmaiņas saistītas ar tiešās redzamības apkārtējo
ainavu, pagalma skatu perspektīvu. Līdzenumu teritorijas viensētās
disonansi rada intensīva lauksaimniecības dominance tiešā tuvumā, bet
augstienēs saimniekus uztrauc mežu kailcirtes un izzūdošs naturālās
saimniekošanas veids.
13. Aktuāli attīstības plānotājiem, dabas un kultūras resursu pārvaldītājiem
un lauku kopienu līderiem izmantot lauku viensētas ainavas kvalitātes
argumentus un dzīves vides priekšrocības, lai padarītu lauku
dzīvesveidu pievilcīgu. Mazāk idealizējot, jo tas arī ietver lielu resursu
patēriņu. No gudrām un stiprām lauku viensētām kā cilvēka, dabas,
latvisko kultūras tradīciju un āra dzīves līdzās pastāvēšanas ir atkarīga
ne tikai vizuālā Latvijas lauku kultūras ainava.

PRIEKŠLIKUMI. DABAS DAUDZCIEDĪBA LAUKU VIENSĒTAS
AINAVAS KVALITĀTES MĒRĶA SASNIEGŠANAI.
ir

Lauku viensētas ainavas kvalitātes mērķis dabas aizsardzības kontekstā
rūpēties par dabas daudzveidību veicinošo elementu ieviešanu un

uzturēšanu lauku viensētā, integrējot tos vienotā veselumā ar pārējām
vērtībām, kas rada priekšrocības lauku viensētai kā dzīves videi
salīdzinājumā ar citām alternatīvām, sniedzot nozīmīgu devumu dzīves
kvalitātes paaugstināšanai un kvalitatīvas dabiskas dzīvotnes līdzās
pastāvēšanai.
Ar šī pētījuma saturu ir plaši apspriesta Latvijas lauku viensētas ainavas
kvalitāte. Būtībā piektajā nodaļā esošajās sadaļās ir izveidota “palete ar
elementiem” tiem viensētu un savrupmāju īpašniekiem, apsaimniekotājiem, kuri
cenšas ar apdomu iesaistīties savas viensētas vietradē – apzinātā ainavas
veidošanā. Pieņemot lēmumus par sava īpašuma apkārtnes ainavu, iespējams,
vairāk izvēlēties simbolisku vērtību ienesošus elementus ar identitāti stiprinošu
kultūrvēsturisku nozīmi un pastiprināt apzinātas rīcības dabas daudzveidības
palielināšanai. Viensētas ainavas veidošanas – vietrades process nav lineārs. Tā ir
radošuma izpausmju telpa, kur nav svarīga secība un numerācija. Var iesākt no
jebkura elementa: galvenais ir zināšanas un izpratne, vēlme veicināt harmonisku
kultūras un dabas daudzveidības līdzāspastāvēšanu savā apkārtnē.
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Turpinājumā uzskaitītie desmit punkti izriet no veiktā “Ainavas runā”
pētījuma un saistās ar vairākiem autoru citiem tematiskajiem pētījumiem
(Ekosoc.Lv, ATLAS Vidzemes Augstskolā īstenotajiem kopprojektiem ar studentu
pētījumiem u.c.). Tie ir kā vadlīnijas uz visaptverošu Latvijas lauku viensētas
ainavas kvalitātes celšanas mērķi. “Ainavas runā” pētījuma ietvaros akcentēta
dabas daudzveidības komponente kā lauku viensētas kā dzīves vietas priekšrocība
un stabila dzīves kvalitātes sastāvdaļa – taču vienlaikus tā ir ciešākās kopsakarībās
ar pārējiem dzīves kvalitāti noteicošiem elementiem. Saistīti ar šo pētījumu
turpinājumā būtu jāpastiprina ekologu, biologu un dabas aizsardzības ekspertu
argumentēti padomi dabas daudzveidības palielināšanai. Tām jābūt pārbaudītām
darbībām, kas vienlaikus var veiksmīgi iekļauties mūsdienīgā lauku viensētas
ainavas dizainā. Tiem jābūt dabas ritmu respektējošiem daudzveidīgiem
ieteikumiem, kas neaprobežojas tikai ar ikgadēju akciju ar putnu būrīšu
gatavošanu. Piemēram, starptautiski plašāk izmantotā prakse, kas tur saistās ne
gluži ar viensētām, bet gan savrupmāju dārziem86,87,88 - cilvēku ietekmētām
platībām apzinātai dabas daudzveidības uzturēšanai.

Latvijas lauku viensētas nākotne – vietrade ainavas kvalitātes
palielināšanai
1. Veidojot lauku viensētas ainavas raksturu, izmantot vietas priekšrocības un
izcelt tās, paust vienkāršību, tīrību, ētiskumu un gaumi.
2. Pielāgot lauku viensētas vidi atšķirīgām sezonām, lai izjustu un svinētu
viensētas āra dzīvi visos gadalaikos: vizuāli, sajūtās un veicot noteiktas
sezonālas darbības.
3. Viensētas ēku un pagalma labiekārtojuma būvmateriālu izvēli saistīt ar
atbilstību klimata raksturam, cieņu pret senajām tradīcijām, prasībām pēc
komforta un iespējām saskanīgi iekļauties dabiskajā vidē.
4. Nepieciešamību pēc augstas dzīves kvalitātes laukos apvienot ar mūsdienu
zināšanām un izpratni par veselīgu dzīvesveidu un iespējām ilgtspējīgi
izmantot ekosistēmas pakalpojumus.
5. Pārstāvēt Latvijas tradīcijas, kultūru un stiprināt nācijas identitāti saistībā ar
lauku dzīvesveidu, dalīties zināšanās un atklājumos par to.
6. Kāpinot lauku viensētas ainavas kvalitāti, rūpēties par dabas daudzveidības
saglabāšanu, integrējot ainavas dabas elementus vienotā ainavas struktūrā
7. Respektējot ainavas mainību, attīstīt jaunus iespējamus pielietojumus
tradicionāliem lauku viensētas elementiem.
8. Labāko praksi lauku viensētas ainavas vietradē apvienot ar impulsiem no
citām valstīm, pārdomātiem jaunievedumiem.

https://www.rhs.org.uk/science/conservation-biodiversity/wildlife/encourage-wildlife-to-yourgarden
86

87

http://www.goveganic.net/article210.html

88

http://www.theenglishgarden.co.uk/expert-advice/increase-biodiversity-garden/
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9. Apvienot vietējo pašpietiekamību ar devumu vietējās kopienas attīstībai,
kaimiņattiecību kopšanu, reģionālo produktu un pakalpojumu lielāku
izmantošanu, sociālu atbildīgumu.
10. Sadarboties ar jomas pārstāvjiem, kam ir profesionālas zināšanas par
ainavas veidošanu, lauku arhitektūru, dabas daudzveidību, dārzkopību u.c.
kvalitatīvas lauku ainavas veidošanai.
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PIELIKUMS
1.pielikums. Mājsaimniecību aptauja par viensētu un ainavu

MĀJSAIMNIECĪBU APTAUJA PAR
VIENSĒTU UN AINAVU
Ar viensētu šī pētījuma ietvaros tiek saprasta gan “Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu
likumā” ietvertā “savrupa dzīvojamā ēka vai vairākas dzīvojamās ēkas, kā arī ar šo ēku vai ēkām
funkcionāli saistītās saimniecības ēkas teritorijā…”, gan arī no īpašuma viedokļa un MK noteikumiem
par būvju klasifikāciju – “brīvi stāvošas savrupmājas, tai skaitā individuālās ģimeņu mājas, villas,
mežsargu mājas, lauku mājas, vasarnīcas u.tml.…”, kas atrodas savrupi ārpus pilsētas, blīvi apdzīvotas
piepilsētas vai ciema centra, ap kuru ir zeme, ko tās īpašnieks vai apsaimniekotājs ar saviem
lēmumiem var ietekmēt, veidojot apkārtnes ainavu.

Lūdzam Jūs paust savu viedokli par jautājumiem, kas saistīti ar viensētu /
savrupmāju un apkārtējās ainavas kvalitāti. Pētījumu koordinē Vidzemes Augstskolas
docētāji Iveta Druva–Druvaskalne un Andris Klepers.
1. Kāda ir Jūsu saistība ar šo viensētu / savrupmāju no īpašuma viedokļa?
 īpašnieks, dzīvoju te

 neesmu īpašnieks, bet dzīvoju šeit (apsaimniekoju to)

 īpašnieks, dzīvoju citviet  neesmu īpašnieks, ikdienā dzīvoju citur, bet apsaimniekoju
šo īpašumu
2. Kopš kura gada jūs jau esat šeit (dzīvojat, apsaimniekojat u.c.)?
 kopš_____________ (gads)
PAPILDINOŠI:
 tā ir mantota dzimtas senču māja ______ paaudzē
īpašums

 tas ir pēc 1991.g. iegādāts

 cits_________________
3. Atzīmējiet, lūdzu – kuri no doto elementu kopuma, veidojot tos savstarpēji saskanīgi,
Jūsuprāt, izceļ viensētas / savrupmājas īpašo ainavas raksturu, (ļauj atšķirties no
pilsētas savrupmājas), piešķir vietai lielāku vērtību, liecina par apkārtnes kvalitāti?
(vairāki varianti iespējami)
 vecs, atsevišķs koks
masts

 izteiksmīgs reljefs

 āra kamīns u.tml.

 karoga

 koku aleja gar ceļu
skulptūra(–s)

 līdzās upe, ezers

 liels akmens



 meža puduris
 dīķis, cita ūdenstilpe  iekopts mauriņš
bērnu spēļlaukums
 ābeļdārzs

 izliekts pagalma celiņš

 aka


 sēta, žogs

 krūmi (t.sk. krāšņumam)
perspektīva
 strūklaka

 taisns pagalma celiņš  tāla skatu

 ogulāji
pastkastīte

 pirts

 pļava
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 puķudobe
elementi

 ganības

 lapene

 gaismas

 sakņu dārzs
norāde

 āra pagrabs

 āra tualete

 mājvārda

 putnu būrītis

 bišu strops

 cits (lūdzu norādīt):……

4. Kas ir pirmie trīs vārdi, kas ienāk prātā, iedomājoties kvalitatīvu lauku viensētas /
savrupmājas ainavu?
1.
2.
3.

5. Nosauciet kādu, Jūsuprāt, īpašu ainavas elementu, kas nostalģiski saistās ar senču
viensētas ainavu, tomēr strauji izzūd mūsdienās?

6. Miniet, lūdzu, kādus trūkumus esat ievērojis citu Jums tuvāko viensētu / savrupmāju
apkārtnē, kas traucē to saukt par saskanīgu, lauku videi raksturīgu ainavu?

7. Nosauciet kādu īpašu ainavas elementu, kas palīdz Jūsu viensētā /
savrupmājā uzturēt dabas daudzveidību?

8. Kāds ir jūsu kopējais priekšstats par viensētas / savrupmājas tuvākās apkārtnes
ainavu – kas ļauj jums labi justies, stiprina piederību vietai? Lūdzu, izsakiet savu
viedokli par konkrētajiem piedāvātajiem pretstatiem (ar iespēju vērtēt savu piekrišanas
pakāpi vienā vai otrā virzienā – jo tuvāk vārdam kreisajā vai labajā pusē, jo precīzāk tas
atbilst jūsu uzskatam)
daudzveidīga
tradicionāla
dabiska
atklāta
mozaīkveida
pildīta sīkām detaļām
praktiska
cītīgi uzturēta, kopta
ar kārtīgu mauriņu
iežogota, slēgta
droša
mierīga
ar dārziņu
jauniem dizaina
elementiem
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vienmuļa
moderna
cilvēka pārveidota
nepārskatāma
viengabalaina
daži konkrēti akcenti
estētiska
dabas norisēm pakļauta
ar dabisku zālāju
pieejama
nedroša
darbību rosinoša
tikai ar puķu dobēm
iespējami etnogrāfiska
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putnu dziesmām
tauriņiem, kukaiņiem
romantiska
vieta dabai
Citi svarīgi priekšstati
(lūdzu nosaukt)….































skaļu mūziku pagalmā
kaitēkļu, nezāļu apkarošanu
racionāla
cilvēks pirmajā vietā

9. Ņemot vērā, ka Jums ir iespēja attīstīt apkārtējo viensētas / savrupmājas ainavu –
(9.1.) ko Jūs labprāt redzētu atšķirīgi, salīdzinot ar esošo– kaut ieceru līmenī, pat ja
tam šobrīd trūkst resursu?
9.2. Kur būtu jāpieliek lielākas pūles pašvaldībai, citām institūcijām, lai jūsu pagastā
ainava kļūtu saskanīgāka, novadam raksturīgāka?
10. Lūdzu, nosauciet trīs, Jūsuprāt, izcili ainaviskas vietas Latvijā?
1.
2.
3.

11. RESPONDENTA PROFILS
1. Novads ________________________
Pagasts, ciems (vai tuvākais ciems)______________________
2. Viensēta atrodas īpaši aizsargājamā dabas teritorijā:  jā, norādiet, lūdzu, kurā.............................  nē
2. Dzimums:
 vīrietis
 sieviete
3. Vecums:______
4. Nodarbošanās:
 students
 mājsaimniece/–nieks
 pensionārs
 pašnodarbinātais
 privātajā sfērā strādājošs
 valsts, pašvaldības pārvaldē strādājošs
 cits (lūdzu precizēt)…

12. Kādi citi komentāri – par viensētu un ainavu kvalitāti vai nekvalitatīvu ainavu?

Par kvalitatīvu Latvijas lauku ainavu! Liels paldies par Jūsu sniegtajām
atbildēm!
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2.pelikums. 1920.–1940.mediju analīzē atlasītās ainavas fotogrāfijas.
Saite uz laika ziņā limitētu vietni, kurā ievietotas visas atlasītās fotogrāfijas:
https://failiem.lv/u/yuj3344a
3.pielikums. Zemes lietojuma veida izmaiņu kartogrāfiskais materiāls no 72
Latvijas viensētām.
Saite uz laika ziņā limitētu vietni, kurā ievietotas dabā apsekoto lauku vienētu
un savrupmāju kartes un fotogrāfijas:
https://failiem.lv/u/gewmuudb

