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Latvijas Lauksaimniecības universitāte 

VIDES UN BŪVZINĀTŅU FAKULTĀTE 

 

APSTIPRINĀTA 

      Ainavu arhitektūras un plānošanas 

katedras 

      akadēmiskā personāla sēdē 

      2018. gada 30. janvāri 

 

Dabas teritoriju projektēšana  

Natural landscape design  

Jelgavā 

 

Programma 

 

Studiju kursa kods LLU IS reģistrā Arhi2067 

4 KP (64 h): lekc. 12 h, lab.d. 52 h. 

Izstrādāja: Kristīne Vugule, Ainavu arhitektūras un projektēšanas katedras lektore 

Obligātais kurss VBF studiju programmas "Ainavu arhitektūra un plānošana" 

(Bakalaura) pilna laika studijās. Studiju kurss apgūstams arī angļu valodā. 

 

Anotācija: 

Studiju kursā tiek apgūti dabas teritoriju projektēšanas galvenos pamatprincipus.  

Studiju kursa ietvaros tiks aptvertas: tēmas analīze, iepazīšanās ar dabas teritoriju 

vērtībām, inventarizācija, likumdošana, plānošanas principi, apzīmējumi, elementi, ceļi, 

laukumi, apsaimniekošana, arhitektūra un vides pieejamība. 

 

Annotation: 

The aim of the study course is to provide students with the main principles of designing 

natural areas. The course includes: theme analysis, inventory, legislation, planning 

principles, symbols, elements, roads, squares, management, architecture and 

environmental availability. 

 

Studiju kursa apgūšanas mērķis: 

Studiju kursa mērķis ir apgūt dabas teritoriju projektēšanas galvenos pamatprincipus 

 

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

Studiju kursa laikā studenti iegūs un nostiprinās: 

 zināšanas: par attiecīgo teritoriju specifiskajiem projektēšanas principiem un labās 

prakses piemēriem. 

 prasmes: projektēt teritoriju atbilstoši tās funkcijām un specifiskajiem mērķiem 

ilgtspējīgai attīstībai. 

 kompetences: izvērtēt kādi projektēšanas principi ir piemērotākie dažādām dabas 

teritorijām, kā arī plānot paredzamos apsaimniekošanas darbus 

 

Learning Outcomes (knowledge, skills and competences):  

After completing the course student will have: 

 knowledge: on specific design principles of the respective areas and examples of 

good practice. 
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 skills: to design an area according to its functions and specific aims for sustainable 

development. 

 competences: students have the competence to identify the most suitable designing 

principles for various natural landscapes, as well as plan expected management 

techniques.    

 

Studiju kursa saistība ar citiem studiju priekšmetiem: 

Saistīts ar studiju kursiem – Ainavu mācība, Ainavu ekoloģija un vides aizsardzība, 

Ārtelpas materiālu mācība, Digitālie rīki ainavu projektos II, Ģeogrāfiskās informācijas 

sistēmas. 

 

Patstāvīgā darba veidi un to apjoms: 

Materiālu studēšana e-vidē. Izstrādāti un iesniegti praktiskie darbi, kas izstrādāti 

izmantojot GIS, AutoCad un Photoshop programmas. 

 

Zināšanu kontrole: 

Ieskaite: izstrādāti praktiski darbi. 

 

Nosacījumi eksāmena kārtošanai: 

Nodarbību apmeklējums ne mazāk kā 75% apjomā. Noteiktajā laikā iesniegts 

izstrādātais praktiskais darbs. Darbiem, kas iesniegti pēc noteiktā laika (ja nav 

attaisnojošs iemesls), tiek samazināta atzīme par 1 balli. Pozitīvi novērtēti praktiskie 

darbi. Iespējama arī akumulējošā ieskaite, kuras izpildes kritērijus nosaka studiju kursa 

vadītājs. 

 

Nokavēto nodarbību atstrādāšanas prasības un kārtība:  

Ja students apmeklējis nodarbības mazāk nekā 75% apjomā, tad par katru nokavēto 

nodarbību studentam individuāli jāapgūst nodarbības tēma un jāiesniedz studiju kursa 

vadītājam praktiskais darbs par šo tēmu. Ja students apmeklējis nodarbības mazāk nekā 

50% apjomā, tad studiju kursa apguvi nav iespējams ieskaitīt un tas jāapgūst atkārtoti. Ja 

students kavējis nodarbības slimības vai cita attaisnojoša iemesla dēļ, tad, uzrādot ārsta 

vai citu izziņu par konkrēto laika periodu, praktiskie darbi par kavētajām nodarbībām 

netiek prasīti.  

 

Programmas izvērsts saturs 

 

Ievads - dabas teritorijas Latvijā, to statuss, daudzveidība, iedalījums, dabas teritorijās 

esošās vērtības. Pieejamās GIS datubāzes. 

Dabas teritoriju projekti, projektu sastāvs. Dabas teritoriju projektu vadība. Dabas 

teritoriju plānošanas normatīvo dokumentu, kas astīti ar teritoriju aizsardzību un 

projektēšanu apzināšana. Dabas teritoriju plānošanas principi un realizēto projektu 

piemēri. 

Dabas teritoriju izpēte un analīze. Teritoriju analīzes veidi – atkarībā no mēroga, pēc 

struktūras, pēc funkcijas, pēc mērķa, telpiskā analīze, redzamības analīze. Analīzes 

metodes – kartogrāfiskā metode, šķērsgriezuma metode, fotogrāfiju metode, subjektīvās 

uztveres pieeja, arhitektoniski telpiskās kompozīcijas pieeja. Dažādu teritoriju analīzes 

un metožu izmantošanas piemēri. GIS rīki, funkcijas un metodes, ko izmantot teritoriju 

analīzei. 

Dabas teritoriju apsekojums. Dabas teritoriju inventarizācija. Apsekojamie elementi – 

dabas objekti, kultūrvēsturiskās vērtības, ekoloģiskās vērtības, ainavas struktūra, 
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antropogēnā slodze, infrastruktūra. Inventarizācijas piemēri un datu vākšanas un 

apkopošanas piemēri izmantojot GIS. 

Labās prakses piemēri Eiropā un Latvijā. Dabas teritoriju labiekārtošanas risinājumi, 

vides pieejamības nodrošināšana. Dabas teritoriju esošie kokaugi, to saglabāšana, 

iespējamie apstādījumu veidi un izmantojamie augi. 

Tūrisma attīstības iespējas dabas teritorijās.  Latvijas tūrisma produkti, tūrisma veidi, 

tūristu sadalījums pēc interesēm un vecuma. Tūrismam nepieciešamā infrastruktūra un ar 

tūrismu saistītie pakalpojumi dabas teritorijās. Vides ietilpība, erozijas mazināšana dabas 

teritorijās. Tūrisma maršrutu plānošana izmantojot ArcGis online karšu stāstus. 

2 mācību ekskursijas uz tūrisma objektiem dabas teritorijās ar mērķi iepazīties ar izveidoto 

infrastruktūru un teritoriju apsaimniekošanu.  

Dabas teritoriju apsaimniekošana un monitorings.  Dabas elementu un resursu 

apsaimniekošanas aktivitātes gada griezumā, apsaimniekošanas plānu piemēri. 

 

Laboratorijas darbu saraksts (52 h): 

 

1. Teritorijas apsekošana, inventarizācija izmatojot GIS mobilās aplikācijas. Izpētes 

rezultātu apstrāde, to interpretācija (14h) 

2. Galveno plānošanas principu apgūšana dabas teritorijām. Pirmās skices izstrāde (6h) 

3. Skices idejas prezentēšana, izmantojot dažādus uzskates materiālus ( papīra formātā, 

digitāli prezentāciju veidā, izmantojot ArcGis online karšu stāstus) (2h) 

4. Teritorijas raksturam un funkcijai atbilstošu elementu atlasīšana un/vai projektēšana 

(4h) 

5. Elementu izvēles pamatojuma skaidrojums, izmantojot dažādus uzskates materiālus 

(2h)  

6. Pamata plāna koncepcijas detalizēta izstrāde (16h) 

7. Elementu detalizācija (reljefs, labiekārtojuma elementi, augu grupas utt.)  (6h) 

8. Apsaimniekošanas plāna izstrāde (2h) 

 

Lekcijas (12 h) 

 

1. Dabas teritorijas Latvijā, statuss, daudzveidība. 

2. Dabas teritoriju projekta sastāvs. Dabas teritoriju projektu vadība, plānošanas 

normatīvie dokumenti.  

3. Dabas teritoriju izpēte un analīze. Galvenie principi 

4. Dabas teritoriju analīze, izmantojot GIS programmatūru un aplikācijas.   

5. Dabas teritoriju apsekojuma gaita, dabas teritoriju inventarizācija izmantojot GIS 

programmatūru un aplikācijas. 

6. Dabas teritoriju plānošanas galvenie pamatprincipi. 

7. Dabas teritoriju labiekārtošana, vides pieejamība. 

8. Labās prakses piemēri Eiropā un Latvijā. 

9. Tūrisma attīstības iespējas dabas teritorijās.  Vides ietilpība, erozijas mazināšana 

dabas teritorijās. Teritoriju monitorings. GIS datu bāzes veidošana. 

10. Dabas teritorijās sastopamo elementu, dabas vērtību un objektu apsaimniekošana 
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Mācību literatūras saraksts: 

 

Pamatliteratūra: 
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Interneta resursi: 

1. Aktuālā savvaļas sugu un biotopu apsaimniekošanas problemātika Latvijā 

http://www.ldf.lv/ upload_file/28934/LDF_rokasgramata_ekrana-vers.pdf 

2. ArchGis Online. Pieejams https://www.arcgis.com/home/index.html Vides Vēstis. 

Pieejams: http:// www.videsvestis.lv  

3. Zhou Jin, Shi Sen (2004) Review of mining area ecological restoration theory.  

China mining, Vol 3, p. 10-12 
 


