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     Ainavu arhitektūras un plānošanas katedras 

     akadēmiskā personāla sēdē 

     2018.gada 30. janvārī 

 

Ainavu mācība  

Landscape Studies  

Jelgavā 

 

Programma 

 

 

Studiju kursa kods LLU IS reģistrā Arhi1036 

6 KP (96 h): lekc. 40 h, lab.d. 56 h, eksāmens. 

Izstrādāja: Daiga Zigmunde, Ainavu arhitektūras un plānošanas katedras profesore. 

Obligātais kurss Vides un būvzinātņu fakultātes akadēmiskā bakalaura studiju 

programmas „Ainavu arhitektūra un plānošana”  1.semestrī pilna laika studijās. 

  

Anotācija: 

Vispārējs ievads par ainavu arhitektūras un plānošanas mērķiem, mērogu un 

tematiskajām jomām. Jēdziena ainava nozīme ekoloģijā, ģeogrāfijā un citās zinātnes 

nozarēs. Faktori, kas nosaka ainavas izskatu un attīstību. Dabas procesu un cilvēka 

darbības loma ainavas veidošanā. Latvijas ainavas vēsture. Cilvēka uztvere un ainava. 

Ainavu tipi, to raksturojums. Ievads ainavu analīzē. 

 

Annotation: 

A general introduction about aims and tasks, scale and specific directions of landscape 

architecture and planning. The concept of landscape in ecology, geography and other 

fields. Factors influencing visual character and development of landscape. Role of 

nature processes and human activities in the development of landscape. Historical 

development of Latvian landscape. Perception and cognition of landscape. Landscape 

types and their characteristic. Landscape analysis. 

 

Studiju kursa apgūšanas mērķis: 

Studiju kursa mērķis ir veidot izpratni par ainavu arhitekta profesiju un lomu dzīves 

vides kvalitātes paaugstināšanā. Iegūt pamatzināšanas par ainavu ietekmējošiem 

faktoriem un telpiskās uzbūves likumsakarībām. Izprast ainavu veidošanas procesu 

kopsakarībā ar cilvēka uztveri un darbību vēsturiskā un turpmākās attīstības aspektā. 

Studiju kurss sniegs vispārēju ievadu ainavu arhitektūras specialitātē.  Jēdziena 

„ainava” definīcija un starpdisciplinārais raksturs. 

 

Studiju kursā sasniedzamie studiju rezultāti(zināšanas, prasmes, kompetences): 

Studiju kursa laikā studenti iegūs un nostiprinās: 

 zināšanas: par ainavu arhitektūrā izmantojamo terminoloģiju un ainavas 

definīciju; zināšanas par Latvijas ainavas dabas un antropogēnajiem 

veidotājfaktoriem, dažādiem ainavu tipiem, tiem raksturīgajiem elementiem un 
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telpisko struktūru. 

 prasmes: izvērtēt dabas un cilvēka veidoto elementu lomu un nozīmi ainavas 

estētisko, ekoloģisko, sociālo un funkcionālo īpašību izveidē; prasme atpazīt 

ainavas tipus pēc dažādiem to elementiem. 

 kompetences: veikt teritorijas pirmsprojekta izpēti, apkopojot informāciju par 

dabas un antropogēnajiem faktoriem, kā arī par apbūves raksturu; kompetences 

strādāt saskaņā ar Latvijas Republikas lietvedības, būvniecības, pieminekļu 

aizsardzības un dabas aizsardzības normatīvo aktu prasībām; kompetences izprast 

kultūrvēsturiskās ainavas un dabas mantojuma nozīmi tautsaimniecības attīstībā; 

kompetence noteikt konkrēta ainavas tipa raksturīgos ainavas elementus, kā, 

piemēram, augsnes, augus. 

 

Learning Outcomes (knowledge, skills and competences):  

After completing the course student will have: 

 knowledge: of terminology used in landscape architecture, meaning of the notion 

"landscape"; knowledge of nature and anthropogenic factors influencing 

development of landscape; knowledge of different landscape types, their 

characteristic elements and spatial structure. 

 skills: to assess the role and place of human and nature elements in establishment 

of aesthetic, ecological, social and functional qualities of a landscape; skills to 

detect different landscape types according to their elements. 

 competences: to carry out the assessment of the place conditions before starting 

the design of a definite territory; to aggregate information about nature and 

anthropogenic factors, the type of building structure; competence to work 

according to the requirements of Latvia’s legislative documentation regarding 

construction, monument protection and nature conservation; competence to 

appreciate heritage and nature values in economic development of an area; etc.  

 

Studiju kursa saistība ar citiem studiju priekšmetiem: 

Nav nepieciešamas iepriekšējas zināšanas, jo studiju kursam ir iepazīstinošs raksturs, 

kura uzdevums ir veidot studentus izpratni par ainavu un procesiem tajā. 

 

Patstāvīgā darba veidi un to apjoms: 

Izstrādāti un iesniegti praktiskie darbi par dažādām ainavu raksturojošām tēmām.  
 
 

Zināšanu kontrole: 

Izpildīti un iesniegti novērtēšanai praktiskie darbi. 
 

 

Nosacījumi eksāmena kārtošanai: 

Noteiktajā laikā iesniegti izstrādātie praktiskie darbi. Darbiem, kas iesniegti pēc 

noteiktā laika (ja nav attaisnojošs iemesls), tiek samazināta atzīme par 1 balli. 

Uzrakstīts un pozitīvi novērtēts kontroldarbs. Nodarbību apmeklējums ne mazāk kā 

75% apjomā.  
 

Nokavēto nodarbību atstrādāšanas prasības un kārtība:  
Ja students apmeklējis nodarbības mazāk kā 75% apjomā, tad par katru nokavēto 

nodarbību studentam individuāli jāapgūst nodarbības tēma un jāiesniedz studiju kursa 

vadītājam eseja par šo tēmu. Ja students apmeklējis nodarbības mazāk kā 50% 

apjomā, tad studiju kursa apguvi nav iespējams ieskaitīt un tas jāapgūst atkārtoti. Ja 
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students kavējis nodarbības slimības vai cita attaisnojoša iemesla dēļ, tad, uzrādot 

ārsta vai citu izziņu par konkrēto laika periodu, esejas par kavētajām nodarbībām 

netiek prasītas. 

 

Programmas izvērsts saturs 

 

Ievads specialitātē. Vispārējs ieskats studiju procesā un ainavu arhitektūras specialitātē. 

Studentu pašpārvaldes loma. LLU Fundamentālās bibliotēkas iespējas studiju procesa 

papildināšanai. Iepazīstināšana ar LLU un fakultātes struktūru, aktivitātēm. Ainavu 

arhitektūrā praktizējošo speciālistu skatījums uz specialitātes specifiku praksē.  

Ievads. Jēdziena ainava saturs, saistība ar ekoloģiju, ģeogrāfiju un citu zinātņu nozaru 

terminiem, ko lieto teritoriālu veidojumu apzīmēšanā. 

Faktori, kas nosaka ainavu veidošanos un attīstību. Dabas faktori un procesi, to 

izmantošana ainavu arhitektūrā un plānošanā, ārtelpas būvniecībā. Sociālie un 

antropogēnie faktori. Spontānie un cilvēka darbības ierosinātie procesi, to nozīme 

ainavu struktūras veidošanā. Dažādu ainavas aspektu un informācijas slāņu veidošana, 

izmantojot GIS tehnoloģijas. 

Augsnes. Latvijas augsnes, to raksturojums. Latvijas augšņu kartes. Augšņu loma 

praktiskajā ainavu arhitektūrā un plānošanā – augsnes struktūra un blīvums, PH līmenis 

un tā ietekme uz augu izvēli, augšņu analīzes (N-P-K), ūdens caurlaidīgums un 

sasalšanas dziļums.  

Ģeomorfoloģija. Reljefa ģenētiskie tipi, formu klasifikācija. Reljefa izplatība Latvijā. 

Reģionālās īpatnības ainavu uzbūvē un izskatā. 

Veģetācija. Dzimtas, sugas, šķirnes. Latvijas flora.  Dendroloģija. Augi Latvijā. 

Klimatiskās zonas, to ietekme uz augu izvēli. 

Latvijas ainavu attīstības vēsture. Baltijas jūras attīstības stadijas. Cilvēka parādīšanās 

Latvijas teritorijā un apmetņu un cilvēka darbības attīstība vēsturiskā skatījumā. 

Sociālekonomisko, politisko, dabas faktoru loma attīstībā. 

Ainavas struktūra. Ainavas struktūru veidojošie aspekti, to raksturojums. Ainavas 

struktūras analīze un kartēšana, izmantojot GIS. 

Cilvēka uztvere un ainava. Subjektīvās un ekspertu metožu pielietojums ainavas 

novērtēšanā un plānošanā. 

Vizuālās ainavu telpas, to veidošanās un uzbūves likumsakarības. Skatu vietas un 

saskatāmās ainavas attiecības. Vizuālo ainavu kartēšanas un klasifikācijas iespējas. Fona 

un diferencējošie faktori. Ainavu vizuālās struktūras analīzes praktiskais pielietojums. 

Funkcionālās ainavu telpas, to veidošanās likumsakarības. Funkcionālās ainavas kā 

iepriekšējo attīstības procesu rezultāts un turpmākās attīstības ietekmētajās. Ceļa ainava, 

tās raksturojums. 

Ainavu tipoloģiska daudzveidība. Klasifikācijas principi. Izplatības likumsakarības. 

Specifiskie ainavu tipi dažādos ģeogrāfiskos apstākļos. Urbānās un lauku ainavas 

raksturojums, atšķirības. Ainavu tipu kartēšana, izmantojot ArcGIS un Microstation. 

Latvijas ainaviskā rajonēšana. Rajonēšanas principi un mērķi. Reljefa lielformas un 

lielainavas Latvijā.  

Meža ainavas. Meža ainavas elementi un to raksturojums. Mežu tipi Latvijā. Mežu 

apsaimniekošanas pamatprincipi. 

Urbānās ainavas. Pilsētu veidošanās vēsture. Pilsētu struktūra. Pieejas urbāno ainavu 

analizēšanā un plānošanā. Funkcionālās zonas un to raksturojums. 

Agroainavas. Problemātika un iespējamie risinājumi plānojot agroainavas. Ekoloģiskā 

pieeja plānojumos. 

Ūdeņu ainavas. Ūdens elementu raksturojums, to loma ainavā. Mākslīgās un dabīgās 
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ūdenstilpes. Ierobežojumi plānojot ainavu pie ūdeņiem – tauvas josla un aizsargjosla. 

Rekreācijas ainavas. Rekreācijas ainavu plānošanas specifika. Rekreācijas objektu un 

tūrisma maršrutu identificēšanas un plānošanas iespējas, izmantojot GIS tehnoloģijas. 

Ainavas novērtējums un analīze. Ieskats ainavu inventarizācijā un analīzē – etapi, 

mērogs, galvenie principi. Ainavu analīzes veidi un pieejas, izmantojamie materiāli un 

resursi. Digitālās kartes. ArcGIS, Microstation izmantošana ainavu analīzē. 

 

Laboratorijas darbi ( 56 h): 

 

1. Ainavu veidotājfaktori un elementi. Klimats. Pilsētas klimats. Nokrišņi. Vējš. 

Saule un temperatūra. Reljefs. Augsne. Ūdeņi. Veģetācija. Mežainums. Koki un 

krūmi. Pļavas. Lakstaugi (4h) 

2. Latvijas ainavu rajonēšana. Ainavzemju, ainavu apvidu un tipu kartēšana un 

informācijas pievienošana, izmantojot GIS tehnoloģijas (6h) 

3. Ainavas telpiskās struktūras / skatu analīze (4h)  

4. Ceļa ainavas apsekošana un uztveres modelēšana, izmantojot GIS (6h) 

5. Meža ainavas analīze, izmantojot novērtēšanas kritērijus (4h) 

6. Pilsētas ainavas analīze (6h) 

7. Dažādu ainavas aspektu un informācijas slāņu veidošana, izmantojot GIS 

tehnoloģijas (6h) 

8. Ainavas struktūras analīze un kartēšana, izmantojot GIS (4h) 

9. Ierobežojumi plānojot ainavu pie ūdeņiem – tauvas josla un aizsargjosla, 

informācijas pievienošana kartēm, izmantojot GIS (4h) 

10. Rekreācijas objektu un tūrisma maršrutu identificēšanas un plānošanas iespējas, 

izmantojot GIS tehnoloģijas (6h) 

11. Digitālās kartes. ArcGIS, Microstation izmantošana ainavu analīzē (6h) 

 

Lekcijas (40h) 

 

1. Ievads specialitātē (2h)  

2. Jēdziena ainava saturs  (2h) 

3. Faktori, kas nosaka ainavu veidošanos un attīstību. Dažādu ainavas aspektu un 

informācijas slāņu veidošana, izmantojot GIS tehnoloģijas (2h) 

4. Augsnes. Latvijas augsnes, to raksturojums (2h) 

5. Ģeomorfoloģija (2h)  

6. Veģetācija. Dzimtas, sugas, šķirnes. Latvijas flora (4h)   

7. Latvijas ainavu attīstības vēsture (1h)  

8. Ainavas struktūra. Ainavas struktūras analīze un kartēšana, izmantojot GIS (3h) 

9. Cilvēka uztvere un ainava. Subjektīvās un ekspertu metožu pielietojums ainavas 

novērtēšanā un plānošanā (1h) 

10. Vizuālās ainavu telpas, to veidošanās un uzbūves likumsakarības (3h)  

11. Funkcionālās ainavu telpas, to veidošanās likumsakarības (1h)  

12. Ainavu tipoloģiskā daudzveidība. Ainavu tipu kartēšana, izmantojot ArcGIS un 

Microstation (3h) 

13. Latvijas ainaviskā rajonēšana (2h)  

14. Meža ainavas (2h)  

15. Urbānās ainavas (2h)  

16. Agroainavas (1h)  

17. Ūdeņu ainavas (3h).  

18. Rekreācijas ainavas (2h)  
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19. Ainavas novērtējums un analīze (2h)  

20. Digitālās kartes. ArcGIS, Microstation izmantošana ainavu analīzē (2h) 
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