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Nacionālas nozīmes ainavu noteikšana un sabiedriska
pieejamība ikvienam sabiedrības loceklim
Pētījuma mērķis:
Apzināt nacionālas nozīmes ainavu vides pieejamību un noskaidrot
izaicinājumus tās nodrošināšanai.
Izstrādāt priekšlikumus nacionālas nozīmes ainavu vides pieejamības
pilnveidošanai (t.sk. priekšlikumus kā padarīt tās pieejamākas iekļaušanai
tūrisma piedāvājumos).
Pētījuma jautājumi:
• Kādi rādītāji raksturo ainavas, ainavas skatu punktu pieejamību?
• Kāda ir nacionālas nozīmes ainavu, ainavas skatu punktu vides
pieejamība Latvijā?
• Kādi ir galvenie izaicinājumi nacionālas nozīmes ainavu, ainavu skatu
punktu vides pieejamības nodrošināšanai?
Lielais Ķemeru tīrelis
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Pētījums tiek veikts Ilgtspējīga zemes resursu un ainavu pārvaldība: izaicinājumu novērtējums, metodoloģiskie risinājumi un priekšlikumi (LandLat4Pol) projekta ietvaros.

• Pieņemot likumu „Par Eiropas ainavu konvenciju (EAK)” (2007), Latvija
apņēmās izstrādāt un īstenot valsts ainavu politiku.

•Trūkst informācijas par ainavām –struktūru, elementiem un kvalitāti gan reģionu, gan novadu, gan lokālām ainavu telpām.

•Īstenojot EAK pamatuzstādījumus Latvijā tiek veikta ainavu inventarizācija.

• Latvijas Ainavu politikas viens no virsmērķiem - daudzveidīgas tūrisma un rekreācijas iespējas,
funkcionējoša tūrisma un rekreācijas infrastruktūra.
• Ainavas, kā reģionāla (un nacionāla) mēroga tūrisma objekti ir nozīmīgi sasaistē ar tūrisma
maršrutu potenciālu.

• Nozīmīga loma šī mērķa sasniegšanai ir arī ainavu pieejamībai.
• Izvēršot sabiedriskās pieejamības nodrošinājuma jautājumu būtiski nediskriminēt nevienu
sabiedrības daļu.

«Ainavu daudzveidība un
kvalitāte - būtisks resurss
cilvēku dzīves kvalitātes
paaugstināšanā, teritoriju
identitātes stiprināšanā un
saimnieciskās darbības
aktivizēšanā (EAK, 2000)»
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Taka uz Skaņokalnu,
Mazsalaca

VIDES PIEEJAMĪBA

Universāla dizina principu īstenošana

Mākoņkalns, Rāznas
ezera ainava

Plānojot ilgtspējīgu nacionālas nozīmes
ainavu attīstību tūrisma kontekstā, būtiski
analizēt arī vides pieejamību tūrisma objektos
(ainavu skatu punktos), kas vienlaikus saistīts
ar ainavu kopējo pieejamību.
Gaiziņkalna ainava
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Nacionālās nozīmes ainavu skatu punktu sadalījums pēc
atrašanās vietas (2021).

Pētījuma ietvaros tika apsekotas:
A. Projektā “Kultūras kanons” 8 iekļautās Latvijas ainavas;
B. Projektā “Ainavu dārgumi” iekļautās ainavas no katra Latvijas reģiona (47 no 50)
Apsekoti 80 ainavu skatu punkti

Dabiska
teritorija
16%
Pilsētvide
44%
Lauku
apdzīvota
teritorija
40%

Minimālie vides pieejamības kritēriji:
-

-

-

Vai ir pieejama autostāvvieta;
Vai ir pieejama vides prasībām atbilstoša
tualete ;
Vai ainavai ir droša piekļuve;
Vai ainavas vērošanas vietai ir pieejama un
izmantojama vājredzīgiem/ neredzīgiem
un personām ratiņkrēslā, ar bērnu ratiem
u.c;
Vai ir pieejams labiekārtojums;
Vai ir pieejami informācijas stendi, to
pieejamība un atbilstība vides pieejamības
prasībām, QR kodu izmantošana, lai
nodrošinātu audio informāciju;
Vai ir pieejami taktilie objekti vai
informācija braila rakstā.
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Rezultāti

0- nav pieejams
29%

2- pieejams
32%

3 novērtēšanas kategorijas:
• Pieejams, apzīmēts ar (2)
• Daļēji pieejams, apzīmēts ar (1)

Vispārējs vides pieejamības un universāla dizaina principu pielietojuma
novērtējums nacionālas nozīmes ainavu skatu punktos (2021)
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• Nav pieejams, apzīmēts ar (0)
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pieejams
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Rīgas reģions

Vidzeme
0- nav

Latgale
1- vietām

Kurzeme

Zemgale

2- laba

Vides pieejamības un universāla dizaina principu pielietojuma sadalījums nacionālas
nozīmes ainavu skatu punktos pēc vispārīga iedalījuma pa reģioniem (2021)
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Autostāvvietas

88% ainavu skatu punktu ir autosstāvvieta
32% no autosstāvvietām ir kāds apzīmējums,
kas norāda, ka autostāvvieta ir paredzēta
cilvēkiem ar invaliditāti
12% no apsekotajām autosstāvietām apzīmējumi
ir atbilstoši (horizontālais un vertikālais)

Autostāvvieta pie Talsu ezera
promenādes.

33 % no esošām ierīkotajām stāvvietām ir laba
infrastruktūra, nepieciešams iezīmēt atsevišķu
autostāvvietu, kas paredzēta cilvēkiem
ar invaliditāti, tad tās varētu uzskatīt par
vides pieejamības prasībām atbilstošām

Autostāvvieta pie Daugavpils
cietokšņa.

Autostāvvieta pie Kokneses parka
ar viduslaiku pilsdrupām.
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Tualetes

Pieejamas sausās
invalīdu tualetes

11%

78% ainavu skatu punktos ir ierīkota tualete
36% ainavu skatu punktos ir pieejama invalīdu tualete
Pieejamas
labiekārtotas
invalīdu tualetes

22% ainavu skatu punktos apsekojuma
brīdī reāli pieejamas invalīdu tualetes

Pieejama sausā tualete Jūrkalnes sāvkrastā.

89%

Pieejamas tualetes pie Talsu ezera promenādes.
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Informācijas stendi

Usmas Elkraga takas informācijas stends ar QR kodu, ekrānattēls ar Kurzemes
reģiona mājaslapu, kurā iekļauts audio stāsts par taku.

3 ainavu skatu punktos (no 80)
ir informācijas stendi, kuros iekļauti
QR kodi ar saiti uz audio stāstiem

Mežotnes pilskalna informācijas stends ar QR kodu uz audio/video materiālu par pilskalnu.

4 ainavu skatu punktos (no 80) ir pieejami taktili objekti vai modeļi
2 ainavu skatu punktos (no 80) pieejama informācija Braila rakstā

Pils makets pie Kokneses pilsdrupām,
aiztikt aizliegts.

Taktils ainavas makets Liepājas ostas
promenādē, zem tā informācija Braila
rakstā.

Informācijas stendi Carnikavas promenādē, kuros informāciju iespējams
izlasīt arī Braila rakstā.
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Skatu torņi (apsekoti 11)

Jelgavas pilssalas skatu tornis
Vienīgais skatu tornis apsekotajos ainavu skatu punktos,kur
nodrošināta iespēja iekļūt skatu torņa zemākajā līmenī.

Margas divos līmeņos. Labāks
risinājums Vīsraga skatu tornī, Burtniekos.

«Pieejamais» ir nepieejams?

Koka laipa uz Krimuldas
viduslaiku pilsdrupām.

Autostāvvieta, Likteņdārzā,
Kokneses novadā.

Vides pieejamības prasībām atbilstoša tualete Ķemeru
sanatorijas parkā ar sliktu piekļuvi.

Taka uz ventas rumbu.

Invalīdu stāvieta pie
Alekšupītes ietekas Ventā.

Tualetes Popes kultūras namā. Durvis bloķē atkritumu
konteiners.Invalīdu tualetes slēgtas, pārējās pieejamas.

Biotualete Siguldas
pils kvartālā ar sliktu piekļuvi.

Jūrkalnes stāvkrasts,
12 cm pakāpiens uz skatu platformu.

Alūksne, gājēju tilts
uz Tempļa kalnu.

Autosstāvietas apzīmējums
Lielais Ķemeru
12 tīrelis.

Pašapkalpošanās tūrisma informācijas punkts,
Korneti, Veclaicenes pagasts, Alūksnes novads
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Carnikavas promenāde

Veczemju klintis

Līgatnes papīrfabrikas ciemats

Tērvetes dabas parks
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Nepieejama
vide
Nav
nepieciešamības
vidi pielāgot vai
veidot pēc
universāla dizaina
principiem, jo nav
pieprasījuma

Cilvēkus ar
invaliditāti
uzskata par
maznozīmīgu
sabiedrības daļu

Tūrisma
infrastruktūras
veidošanā netiek
ievēroti vides
pieejamības un
universāla dizaina
principi

Uz tūrisma
objektiem dodas
maz cilvēku ar
īpašām piekļuves
vajadzībām
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Ūdru kalna skatu tornis, Usmas ezera ainava

