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Galvenie saskares punkti un pamatprincipi ainavu 
novērtēšanā ainavu pārvaldības kontekstā

VPP-VARAM-ITAZRI-2020/1-0002 LandLat4Pol

Ainava nozīmē 
teritoriju tādā nozīmē, 
kā to uztver cilvēki, un 
kas ir izveidojusies 
dabas un/vai cilvēku 
darbības un 
mijiedarbības rezultātā.
(Eiropas Ainavu konvencija)

The ELC defines landscape as 
“an area, as perceived by 
people, whose character is the 
result of the action and 
interaction of natural and/or 
human factors”

Ainavas 
multidimensiālais

raksturs

AINAVAS

HOLISMS

Dabas vērtības, 
daudzveidība, ZI, 
ekosistēmu pakalpojumi

Reģionālais līmenis

Novadu līmenis

Vietas līmenis

Nacionālais līmenis

Kultūrvēsturiskais 
mantojums,  
tūrisma attīstība

Socioekonomiskā 
attīstība, zemes lietojums

Nacionālā identitāte un 
vietas atpazīstamības 
veidošana

Ilgtspējīga apdzīvotu vietu attīstība



I

II

III

Ainavu 
novērtēšanas un 
kartēšanas mērķu 
noteikšana

Digitālā ainavu 
atlanta izveide

Ainavu atlanta 
sasaiste ar ainavu 
kvalitātes mērķiem

Līdzšinējās ainavu novērtēšanas un  kartēšanas pieredzes 
izpēte
 Zinātniskā literatūra
 Ārvalstu pieredze 
 Latvijas pieredze

Intervijas ar iesaistītajām pusēm

Ainavu atlantam pieejamo datu apzināšana

Ainavu tipu iedalījums pēc ainavas rakstura
 Ģeomorfoloģija
 Zemes lietojums un zemes sega
 Ainavas vizuālais raksturs 

Tematiskie slāņi ar specifiskām ainavām vai atsevišķiem 
objektiem 

Ainavu kvalitātes mērķu noteikšana un ainavas novērtēšanas 
kritēriju izdalīšana

Dažādu ainavu telpisko vienību kartēšana atbilstoši ainavu 
kvalitātes mērķiem
 Nacionālas nozīmes ainaviski vērtīgi areāli un teritorijas
 Ainavu areāli ar augstu attīstības potenciālu
 Jūtīgie ainavu areāli
 u.c.

Kamerālie darbi

Tematiski semināri ar 
sociālajiem partneriem

Fokusgrupas, Intervijas

Delphi
pieeja

Konference

Kamerālie darbi

Lauka pētījumi

Strukturētas intervijas



I ETAPS
Ainavu novērtēšanas un ainavu atlanta mērķu noteikšana

Ainavu atlantam 
pieejamo datu 
apzināšana

Intervijas ar 
iesaistītajām 
pusēm

Līdzšinējās ainavu 
novērtēšanas un 
kartēšanas 
pieredzes izpēte

 Līdzšinējo pētījumu rezultātu izmantošanas pieredze
 Nepieciešamie rīki ainavu pārvaldības kontekstā
 Nacionāli vērtīgo ainavu noteikšana

 Galvenie principi ainavu atlantu veidošanai
 Kritēriji ainavu telpisko vienību izdalīšanai pēc 

ainavas rakstura 
 Dažādos ainavu plānošanas un pārvaldības 

līmeņos iekļaujamie ainavu novērtēšanas mērķi

Kamerālie darbi

Kamerālie
darbi

Padziļinātas intervijas 
fokusgrupās

Tematiskie semināri

 Ainavzemes un ainavu apvidi, dažādas ainavu telpiskās vienības
 DAP Ozols, Dabas aizsardzības plāni
 Kultūrvēsturiskā mantojuma objekti
 Ainavu dārgumi
 Corine LandCover dati
 Tūrisms un rekreācija
 Terioriju plānojumi, tematiskie plānojumi, plānošanas reģionu IAS

Iegūstamais 
rezultāts

Iegūstamais 
rezultāts

Iegūstamais 
rezultāts



Biežāk izmantotās pieejas 
ainavu novērtēšanā Eiropā

Ainavu rakstura novērtēšana (Landscape
Character Assessment LCA) – UK, IE, citur
Ainavu atlanta metode (Atlas des Paysages), 
metode – FR, BE (Valonija)
Ainavu novērtējums (Landschaftsbild
assessment) – DE
Ainavu biogrāfijas (Landscape biography) – NL
Ainavu katalogi (Landscape Catalogues) – ES
Vēsturiskais ainavu raksturojums (Historic
Landscape Characterization HLC) – UK, IE, 
citur
Vēsturiskā ģeogrāfija (Historic geography) – BE 
(Flandrija)
Integrētā ainavu rakstura novērtēšana 
(Integrated LCA) – Skandināvija, citur

Landscape
Character
Assessment
(LCA)

Landscape
Character
Assessment
(LCA)

Integrated
LCA
Integrated
LCA

Atlas des
Paysages
Atlas des
Paysages

Landschaftsbild
assessment
Landschaftsbild
assessment

Landscape
biography
Landscape
biography

Landscape
Catalogues
Landscape
Catalogues

Historic Landscape
Characterization
HLC

Historic Landscape
Characterization
HLC

Historic
geography
Historic
geography



Ainavu novērtēšanas rezultātu 
atspoguļošanas pieredze Eiropā
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Avots: http://www.observatoire-
paysages.pnth.eu/

Avots: http://www.catpaisatge.net/eng/
catalegs.php

Avots: https://magic.defra.gov.uk/
MagicMap.aspx

Ainavu atlanti Ainavu katalogi Ainavu fotogrāfiju datubāze



VPP-VARAM-ITAZRI-2020/1-0002 LandLat4Pol(Simensen et.al., 2018)

Biežāk izmantotie ainavu novērtēšanas 
kritēriji ainavas raksturošanai un kartēšanai

Zemes forma
Zemes sega
Veģetācija
Ģeoloģija
Augsne
Hidroloģija
Lauksaimniecība
Apbūve / infrastruktūra
Klimats
Ainavas struktūra
Vēsture
Zemes pārvaldība
Kultūrvēsturiskais mantojums
Bioloģiskā daudzveidība
Vizuāli estētiskā kvalitāte
Identitāte 
Lietotāju līdzdalība
Ainavekoloģiskā metrika



Nacionālas nozīmes ainavu noteikšanas, 
aizsardzības un pārvaldības pieredze Eiropā

https://www.ymparisto.fi/fi-
FI/Luonto/Maisemat/Arvokkaat_maisemaalueetScotland’s nature agency 

https://www.nature.scot/

Areas of Outstanding 
Natural Beauty

Anglija, Velsa, Ziemeļīrija

National scenic area
Skotija

Grand Site de France
Francija

Nacionālas nozīmes 
simboliskās ainavas

Somija

https://landscapesforlife.org.uk/applicatio
n/files/1915/8928/8600/AONB_Managem

ent_Plans_2001_CA23.pdf

https://www.grandsitedefrance.com/
en/the-grands-sites



II ETAPS
Digitālā ainavu atlanta izstrāde

Ainavu tipu 
aprakstošās daļas 
izstrāde

Tematiskie slāņi ar 
specifiskām ainavām 
vai atsevišķiem 
objektiem

Ainavu tipu 
iedalījums pēc 
ainavas rakstura 
(pēc LCA metodikas)

Ainavu tipi (poligoni) pēc ainavas rakstura, ko veido:
 Ģeomorfoloģija (reljefs, augsne, ūdens notece)
 Zemes segums un zemes izmantošana 
 Ainavas vizuāli estētiskā raksturs (ArcGIS aplikācijas 

datu ievākšanai lauka pētījumos, apsekojums dabā)

Kamerālie darbi

Intervijas 
fokussgrupās

Kamerālie darbi

Lauka pētījumi

Kamerālie
darbi

Katram ainavu tipam digitālajā ainavu atlantā piesaistīta paskaidrojošā 
daļa, ietverot:
 Ainavas raksturojumu (ģeomorfoloģiskais, zemes segas un vizuāli 

estētiskais)
 Nozīmīgākie un īpašie elementi (dabas, kultūrvēsturiskie, mentālie un 

kognitīvie), attīstības potenciāls
 Jūtīguma līmenis uz izmaiņām ainavas telpiskajā struktūrā 

Iegūstamais 
rezultāts

Iegūstamais 
rezultāts

Iegūstamais 
rezultāts

Citi tematiskie ainavu slāņi
 Ainavu telpiskās vienības pēc virsas lielformām – ainavzemes / 

(pēc reljefa rakstura un ainavu segas – ainavu apvidi (precizēti 
pēc K. Ramana)

 Kultūrvēsturiskais mantojums / tūrisma objekti
 Dabas vērtības
 Ainavu dārgumi
 Reģionālas  nozīmes kultūrainavas (no plānošanas reģionu IAS)



Ainavu tipu iedalījums pēc 
ainavas rakstura 
(pēc LCA metodikas; 
poligoni)
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Ainavas rakstura un vizuāli estētiskās kvalitātes  
novērtējuma anketa lauka pētījumiem

Piemērs no Landscape Character Assessment
Guidance for England and Scotland, 2002

Latvijas situācijai adaptēs ainavas rakstura novērtējuma 
pēc Landscape Character Assessment

Guidance for England and Scotland, 2002
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Ainavzemju un ainavu apvidu 
(pēc K.Ramana) robežu 
precizēšana

Tematiskie slāņi ar specifiskām ainavām vai 
atsevišķiem objektiem (atsevišķi piemēri)



Tematiskie slāņi ar specifiskām ainavām vai atsevišķiem 
objektiem (atsevišķi piemēri)
Zemes seguma veidu 
(Corine Land Cover) 
izmaiņas Latvijas 
ainavzemēs 12 gadu 
periodā



III ETAPS
Ainavu atlanta sasaiste ar ainavu kvalitātes mērķiem

Tematiskie slāņi ar 
specifiskām ainavām 
vai atsevišķiem 
objektiem

Kamerālie darbi

Ainavu kvalitātes 
mērķu apzināšana un 
ainavas novērtēšanas 
kritēriju definēšana

Intervijās ar iesaistītajām pusēm un ekspertiem  
identificēti un, izmantojot Delphi metodi, 
precizēti ainavu kvalitātes mērķi un to 
noteikšanas kritēriji:
 dažādos pārvaldības līmeņos;
 dažādās ar ainavu saistītās jomās.

Padziļinātas intervijas 
fokussgrupās

Delphi metode

Iegūstamais 
rezultāts

Iegūstamais 
rezultāts

Izdalīti specifiski ainavu areāli, ainavu tipi vai ainavu elementi atbilstoši 
noteiktajiem ainavu kvalitātes mērķiem, piemēram:
 Nacionālas nozīmes ainaviski vērtīgi areāli un teritorijas
 Ainavu areāli ar augstu pievienoto vērtību, attīstības potenciālu
 Jūtīgie ainavu areāli
Atsevišķie slāņi citiem ainavu kvalitātes mērķiem (ZI un ekosistēmu pakal-
pojumi, tūrisma attīstība, kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana utt.)

Ainavu novērtēšana 
atbilstoši kritērijiem

Iegūstamais 
rezultāts

 Veikta ainavu novērtēšana atbilstoši izvirzītajiem ainavu 
kvalitātes mērķiem

 Izveidoti tematiskie slāņi atbilstoši kritērijiem un ainavu 
novērtējumam izvirzīto ainavas kvalitātes mērķu 
kontekstā

Kamerālie darbi

Lauka pētījumi



Nacionālas nozīmes 
ainaviski vērtīgi areāli un teritorijas
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Vērtējamo ainavu atlase

 iepriekš veiktajiem pētījumiem, 
projekta Ainavu dārgumi, Ainavas 
balva;

 Dabas aizsardzības pārvaldes dabas 
aizsargājamo teritoriju reģistra;

 Nacionālā kultūras mantojuma 
pārvaldes datiem par kultūrvēsturiski 
nozīmīgām teritorijām un objektiem;

 pašvaldību ainavu tematiskajiem 
plānojumiem, plānošanas reģionu 
IAS. 

 Papildus organizējamas diskusijas ar 
plānošanas reģioniem,  pašvaldībām 
un NVO, apzinot šo iesaistīto pušu 
identificētās vērtīgās ainavas. 

Ainavu novērtēšanas kritēriju 
noteikšana un precizēšana, 
izmantojot Dephi metodi

Ainavu kartēšana

 Ainavas areāla uztveres un 
ietekmes zona

 Tematiskie slāņi

Ainavu apraksta izstrāde

Ainavu novērtēšana un ranžēšana

 Vizuālais izteiksmīgums, “ainaviskums”
 Ainavas autentiskums un unikalitāte
 Kultuŗvēsturiskais mantojums
 Simboliskā nozīme
 «Atmiņu ainavas» un emocionālais 

ainavas konteksts
 «Ainavas varenība un izcilība»
 Ainavas uztveres un ietekmes zonas 

noteikšana

 Ainavas raksturojums pēc 
aprakstošajiem kritērijiem, kurus nav 
iespējams iekļaut kartogrāfiskajā 
materiālā (apraksti, atziņas, 
fotogrāfijas utt.)



Sabiedrības ainavu uztvere 
kā urbānista Kevina Linča 
(1960), analoģija par 
pilsētu: apkārtni ar estētiski 
skaistiem apvidiem 
(Vecpiebalgas pauguraine, 
Veclaicenes un Kornetu apvidus 
u.c.), kuros iezīmējas 
simboliski objekti (Gaiziņkalns, 
Opekalna baznīca, Sietiņiezis u.c.) 
vai skaidras robežtelpas
(Valka-Valga, Salacas upes 
ieleja u.c.) un ceļi (Gulbenes-
Alūksnes bānīša trase, Vidzemes 
baltie lielceļi u.c.), kas to 
savieno

Reģionam raksturīga un  
reprezentējošā ainava kā 
daļa no nacionālās ainavas 
mantojuma.

Nacionālo ainavu saikne ar 
sentimentālu vietu 
identitātes uztveri, 
idealizētiem priekštatiem 
un vietas tēlu.

• Reģiona identitātes 
elementi?

• Ainavu pieejamība?
• Ainavas elementu 

hierarhija?
• Jau esošās vietas ar 

izceltu ainavas vērtības 
statusu…

• Nacionālā vērtība, 
simboliskums



Ekosistēmu pakalpojumu pieeja ainavu vērtēšanā

Vērtējuma soļi:

1. Telpisko vienību, ekosistēmu pakalpojumu 
un indikatoru izvēle, indikatoru skalu 
izveide.

2. Matricas modelis ekosistēmu pakalpojumu 
nodrošinājuma potenciāla vērtējumam 
definētās telpiskās vienībās (meža 
nogabalos, laukos, poligonos…). Vērtējums 
relatīvā skalā 0-5 (Burkhard et al. 2009; 
2012; 2014).

3. Ekosistēmu pakalpojumu nodrošinājuma 
potenciāla «karsto» punktu analīze (ArcGis 
Optimized Hot Spot Analysis vai Hot Spot 
Analysis (Getis-Ord Gi*)).

Rezultāts:

Identificētas  teritorijas ar augstāko ekosistēmu pakalpojumu vērtību, identificētas daudzfunkcionālas ainavas.



Priecāsimies par jūsu ieteikumiem 
un atsaucību!
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