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Latvijas Lauksaimniecības universitāte 

VIDES UN BŪVZINĀTŅU FAKULTĀTE 

 

APSTIPRINĀTA 

     Ainavu arhitektūras un plānošanas katedras  

     akadēmiskā personāla sēdē 

     2018. gada 30. janvārī 

 

Ilgtspējīga ainavu attīstība 

Sustainable Landscape Development 

Jelgavā 

 

Programma 

 

Studiju kursa kods LLU IS reģistrā Arhi5055 

6 KP (96 h): lekc. 36 h, prakt.d./semināri 30 h, lab.d. 30 h, ieskaite ar atzīmi 

Izstrādāja: Ainavu arhitektūras un plānošanas katedras profesore Daiga Zigmunde, 

docente Ilze Stokmane, lektore Kristīne Vugule 

Obligātais kurss VBF profesionālā maģistra studiju programmas „Ainavu arhitektūra 

un plānošana” 1.semestrī pilna laika studijās. 

 

Anotācija: 

Studiju kurss sniedz pamatzināšanas par ainavu arhitektiem svarīgu nozari – ainavu 

plānošanu, to apskatot no komplekso uzdevumu risināšanas aspekta. Kursa ietvaros tiek 

apgūti ainavu ilgtspējīgas attīstības pamatprincipi un to raksturojošie parametri, 

energoplānošana, teritorijas plānošanas un pilsētvides arhitektūras būtība, ainavu 

plānošanas vieta un loma attīstības plānošanā, priekšnoteikumi un standarti ainavu 

plānošanā, kā arī instrumenti ainavu plānojuma veidošanā un īstenošanā. Studenti 

iegūst praktiskas iemaņas risku plānošanā un projektu izstrādē finansējuma piesaistei 

pašvaldībā. 

 

Annotation: 

The study course provides students with the basic knowledge of landscape planning, an 

important branch of landscape architecture, approaching it from the point of view of 

solving complex tasks. Students acquire basic principles of sustainable development of 

landscape architecture and its characteristic features, energy planning, territory planning 

and architectural essence of urban space, landscape planning role in the development 

planning, prerequisites and standards for landscape planning, as well as tools for 

landscape plan development and implementation. 

 

Studiju kursa apgūšanas mērķis: 

Iegūt pamatzināšanas par ainavu plānošanu ilgtspējīgas attīstības kontekstā, ietverot un 

izmantojot plānošanā ainavas / teritorijas ekoloģiskos, ekonomiskos un sociālos 

aspektus.  

 

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

Studiju kursa laikā studenti iegūs un nostiprinās: 

 zināšanas: kā atrisināt un pārbaudīt dažādus urbanizācijas teorētiskos aspektus 

ainavu plānošanā kā pamatu dažādas informācijas izpratnei, interpretācijai, 
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lietišķai izmantošanai un kritiskai novērtēšanai; zināšanas par pašvaldību 

plānošanas procesiem un pieejām ainavu plānošanā.  

 prasmes: izvēlēties atbilstošas pētīšanas un datu apstrādes metodes esošās 

situācijas analīzē, pamatojot to izvēli, interpretēt datu apstrādes rezultātus un 

formulēt rezultātiem atbilstošus secinājumus. 

 kompetences: sadarbībā ar darba vadītāju veikt bakalaura darba pētījumu datu 

apstrādi; praktiski lietot citu pētījumu rezultātus, kā arī prognozēt ainavu 

plānošanas satvaru saistībā ar attīstības procesiem Latvijā un citos reģionos. 

 

Learning Outcomes (knowledge, skills and competences):  

After completing the course student will have: 

 Knowledge: students have knowledge of how to solve and assess various 

theoretical aspects of urbanisation in landscape planning to understand, interpret, 

apply and critically assess different information; knowledge about planning 

processes in municipalities and approaches in landscape planning.  

 Skills: students are able to choose relevant research and data processing methods 

for the analysis of the current situation, substantiate the choice, interpret the results 

of data analysis and make appropriate conclusions.   

 Competences: Students have competence to perform data analysis in cooperation 

with a supervisor; apply other research results in practice, forecast landscape 

planning framework in relation to development processes in Latvia and other 

regions.  

  

Studiju kursa saistība ar citiem studiju priekšmetiem: 

Apgūtie studiju kursi akadēmiskā bakalaura studiju programmā „Ainavu arhitektūra un 

plānošana”. 

 

Patstāvīgā darba veidi un to apjoms: 

Izstrādāti, iesniegti un aizstāvēti laboratorijas darbi. Sagatavoti un semināros referētas 

tēmas saistībā ar kādu no ilgtspējīgas ainavas plānošanas jomām/ aspektiem. 

 

Zināšanu kontrole: 

Prezentācijas un diskusijas semināros. Izpildīti, iesniegti un sekmīgi novērtēti 

laboratorijas darbi. 

 

Nosacījumi ieskaites saņemšanai: 

Nodarbību apmeklējums ne mazāk kā 75% apjomā. Noteiktajā laikā iesniegti un 

aizstāvēti izstrādātie laboratorijas darbi. Dalība semināros, iesniegtas semināru 

prezentācijas. Darbiem, kas iesniegti pēc noteiktā laika (ja nav attaisnojošs iemesls), 

tiek samazināta atzīme par 1 balli. Akumulējošā ieskaites, kuru veido vidējais 

vērtējums no visu kursā izstrādāto darbu vērtējumiem.  

 

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 

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. 
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Programmas izvērsts saturs 

 

Reģiona jēdziens. Reģiona daudzveidība un tipi, „reģionālās pieejas” būtība. 

Latvijas reģionālā struktūra. Reģionu dažādie veidojumi. Dažādās rajonēšanas 

shēmas.   

Reģionālā politika. Reģionālie attīstības plāni, attīstības plānošanas vēsture. 

Stratēģiskā un direktīvā plānošana. Plānošana „no lejas uz augšu”, resursu apzināšana 

un ideju aktualizācija.  

Reģionālās plānošanas pamatprincipi. Ideju un darbības plānošana. Reģiona tēls 

un tā uztvere. Reģiona tēlu ietekmējošie faktori. Ilgtspējīga teritoriju plānošana, 

resursu sabalansēšana un organizēšana klimata pārmaiņu mazināšanai. Reģionālā 

mārketinga loma konkurētspējas veicināšanā. Reģionālā mārketinga veidi un principi. 

Mārketinga uzdevumi un mērķi.  Reģionālā mārketinga iedalījums, mārketinga 

stratēģijas. Reģiona mārketinga iespēju novērtēšana Eiropā. SVID analīzes apgūšana. 

Stratēģiskā orientācija. 

Reģionālā attīstība, tās kritēriji, vadīšanas iespējas un paņēmieni. Reģionu 

konkurētspējas vērtēšanas pieejas un modeļi. Ārējās komunikācijas pamatnostādnes. 

Reģionālā mārketinga faktori. Kritiskie veiksmes faktori reģionālajā mārketingā 

Teritoriālā plānošana. Teritoriālās plānošanas mērķis un lietojuma sfēras, dažādu plānu 

veidi. Likumdošanas un normatīvā bāze. Teritorijas plānošanas kārtības Latvijā, tās 

hierarhija. Ietekmes uz vidi novērtējums teritoriālplānošanas kontekstā. Pagastu 

attīstības plānošana, tās galvenie pamatprincipi. Pagastu attīstības programmu 

izstrāde, vīziju un mērķu formulēšana. SVID analīze. Ekoloģiskā pēda. Socioloģiskās 

aptaujas. Riska objektu analīze. Sadarbība ar kaimiņiem. Teritoriju plānošana, 

izmantojot dažādus digitālos rīkus – Microstation, AutoCad, GIS. 

Ainavu pārvaldība. Ainavu pārvaldības sistēma attīstība Latvijā un tās komponenti. Ar 

ainavas jautājumiem saistītās organizācijas. 

Ainavu konvencija. Konvencijas mērķis un pamatprincipi. Ainavu konvencijas 

realizēšana Eiropas valstīs un Latvijā. Eiropas Padomes Ainavu balvas konkurss, 

konkursa projektu piemēri. Ainavu politikas pamatnostādnes.  

Lauku ainavu ietekmējošās jomas Latvijā. Mežsaimniecības, lauksaimniecība un 

lauku attīstības politika, to ietekme uz ainavu. GIS tehnoloģiju izmantošana lauku 

ainavas plānošanā un pārvaldībā 

Latvijas ilgtspējīgas attīstības pamatnostādnes. Latvijas plānošanas dokumenti un 

struktūra – Nacionālais plāns, Ilgtspējības stratēģija, reģionālie un lokālie dokumenti. 

Ilgtspējīgas plānošanas principi. Ilgtspējīga, vieda un elastīga vide. Teritoriju 

plānošanā iesaistītie resursi un to ilgtspējīga plānošana un pārvaldība. Cilvēka loma 

ilgtspējīgas ainavas nodrošināšanā. Resursu plānošana un pārvaldība izmantojot GIS 

tehnoloģijas.  

Ilgtspējīgo pilsētu formas un attīstības modeļi. Pilsētas teritorijas attīstības plāni un 

multifunkcionāls zonējums. Piemēri no Eiropas pilsētu plānošanas prakses. Funkcionālo 

zonu un to nosacījumu sistēmas izveide ArcGIS. 

Ilgtspējīga infrastruktūra un satiksmes organizēšana. Ielu tīkla plānošanas principi 

pilsētvidē. Riteņbraucēju celiņi un sabiedriskais transports. Park&Ride un Park&Bike 

sistēma. Zaļo jumtu plānošanas iespējas virs automaģistrālēm, veidojot publiskās, zaļās 

ārtelpas. 

Ilgtspējīga ainavas dizaina nozīme lokālā līmenī. Lokālie elementi – lietus ūdeņu 

savākšanas sistēmas, atsevišķi apstādījuma elementi, zaļie jumti un fasādes. Ekoloģiskā 

būvniecība un vietējo klimatisko apstākļu, veģetācijas, ūdens resursu izmantošana vides 

būvniecībā.  Atkārtoti izmantotu materiālu izmantošana būvniecībā. 



4 

Pilsētvides aktivitāšu teritoriju plānošana. Iedzīvotāju un tūristu aktivitāšu kartēšanas 

tehnoloģijas – mentālās, rekreācijas un ikdienas aktivitāšu kartes. Aktivitāšu uzskaite, 

izmantojot GIS tehnoloģijas. 

Pilsētas zaļais tīklojums un zili-zaļā struktūra. Ūdensteču ainavas plānošana, 

aizsardzība un apsaimniekošana. Apstādījumu veidošana un uzturēšana pilsētvidē. 

Apstādījumu un ūdensteču struktūras izstrāde, izmantojot GIS. 

Degradēto teritoriju pārveide zaļajās zonās. Degradēto teritoriju inventarizācijas un 

monitoringa datu apkopošana un pārvaldība, izmantojot GIS tehnoloģijas. 

Ekociemati, alternatīvās enerģijas ieguves veidi un loma klimata pārmaiņu mazināšanā. 

Ekociematu izveides pamatprincipi. Enerģijas ainavas. 

Biokoridori, pasīvās un gudrās ēkas, citi ainavu elementi pilsētā. Lokālie elementi – 

lietus ūdeņu savākšanas sistēmas, atsevišķi apstādījuma elementi, zaļie jumti un fasādes. 

Ekoloģiskā būvniecība un vietējo klimatisko apstākļu, veģetācijas, ūdens resursu 

izmantošana vides būvniecībā.  Atkārtoti izmantotu materiālu izmantošana būvniecībā. 

 

 

Praktisko darbu, semināru saraksts (30 h): 

 

1.Praktiskais darbs – reģionālā mārketinga iespēju izvērtējums. SVID analīze (4h) 

2.Praktiskais darbs - izpētīt, apkopot informāciju par kādas konkrētas valsts 

pasākumiem ainavu konvencijas realizēšanā (2h) 

3.Praktiskais darbs – speciālās literatūras studijas par ilgtspējīgām pilsētu plānošanas 

pieejām un moduļiem (4h). 

4.Semināri – ilgtspējīgas teritoriju plānošanas labās prakses piemēru analīze (4h); 

prezentēšana un diskusija semināru ietvaros (6h). 

5.Praktiskais darbs – Ekociemata izveides pamatprincipu analīze (4h) un modelēšana 

auditorijā (6h). 

 

Laboratorijas darbu saraksts ( 30 h) 

 

1. Teritoriju plānošana, izmantojot dažādus digitālos rīkus – Microstation, AutoCad, 

GIS (6h). 

2. Teritoriju plānošanā iesaistīto resursu plānošana un pārvaldība, izmantojot GIS 

tehnoloģijas (4h).  

3. Teritorijas funkcionālo zonu un to nosacījumu sistēmas izveide ArcGIS vidē (4h). 

4. Iedzīvotāju un tūristu aktivitāšu kartēšanas tehnoloģijas – mentālās, rekreācijas un 

ikdienas aktivitāšu kartes un aktivitāšu uzskaite, izmantojot GIS tehnoloģijas (6h). 

5. Apstādījumu un ūdensteču struktūras izstrāde, izmantojot GIS (6h). 

6. Degradēto teritoriju inventarizācijas un monitoringa datu apkopošana un pārvaldība, 

izmantojot GIS tehnoloģijas (4h). 

 

 

Lekcijas (36 h) 

 

1. Reģiona jēdziens. Reģiona daudzveidība un tipi, „reģionālās pieejas” būtība (2h).  

2. Reģionālā politika. Reģionālie attīstības plāni, attīstības plānošanas vēsture (2h)  

3. Reģionālās plānošanas pamatprincipi. Ideju un darbības plānošana (2h) 

4. Reģionālā attīstība, tās kritēriji, vadīšanas iespējas un paņēmieni (2h) 

5. Teritoriālā plānošana. Teritoriālās plānošanas mērķis un lietojuma sfēras, dažādu 

plānu veidi (1h) 
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6. Likumdošanas un normatīvā bāze. Teritorijas plānošanas kārtības Latvijā, tās 

hierarhija. Pagastu attīstības plānošana, tās galvenie pamatprincipi (2h) 

7. Riska objektu analīze. Sadarbība ar kaimiņiem (1h) 

8. Teritoriju plānošana, izmantojot dažādus digitālos rīkus – Microstation, AutoCad, 

GIS (2h) 

9. Ainavu pārvaldības sistēma attīstība Latvijā un tās komponenti (1h)  

10. Konvencijas mērķis un pamatprincipi. Ainavu konvencijas realizēšana Eiropas 

valstīs un Latvijā. Eiropas Padomes (1h)  

11. Lauku ainavu ietekmējošās jomas Latvijā – mežsaimniecības, lauksaimniecības un 

lauku attīstības politika, to ietekme uz ainavu. GIS tehnoloģiju izmantošana lauku 

ainavas plānošanā un pārvaldībā (2h) 

12. Latvijas ilgtspējīgas attīstības pamatnostādnes. Latvijas plānošanas dokumenti (1h) 

13. Ilgtspējīgas plānošanas principi. Ilgtspējīga, vieda un elastīga vide. Resursu 

plānošana un pārvaldība izmantojot GIS tehnoloģijas (2h) 

14. Ilgtspējīgo pilsētu formas un attīstības modeļi. Funkcionālo zonu un to nosacījumu 

sistēmas izveide ArcGIS (2h) 

15. Ilgtspējīga infrastruktūra un satiksmes organizēšana (1h)  

16. Ilgtspējīga ainavas dizaina nozīme lokālā līmenī (2h)  

17. Pilsētvides aktivitāšu teritoriju plānošana (2h)  

18. Pilsētas zaļais tīklojums un zili-zaļā struktūra (2h)  

19. Degradēto teritoriju pārveide zaļajās zonās (2h)  

20. Ekociematu izveides pamatprincipi. Enerģijas ainavas (2h) 

21. Biokoridori, pasīvās un gudrās ēkas, citi ainavu elementi pilsētā (2h) 

 

 

Mācību literatūras saraksts: 

 

Pamatliteratūra: 

1. Ainavu plānošana, apsaimniekošana un aizsardzība lauku pašvaldībās (2001). 

Rīga: Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija. 28 lpp.  

2. Apdzīvotu vietu ilgtspēja (2001). Rīga: LU. 60 lpp.  

3. Bells S., Nikodemus O. (2000) Rokasgrāmata meža ainavas plānošanai un 

dizainam. Rīga. 76 lpp. 

4. Bokalders V., Bloka M. (2013) Ekoloģiskās būvniecības rokasgrāmata. Kā 

projektēt veselīgas, racionālas un ilgtspējīgas ēkas. Rīga: Biedrība "Domas 

spēks". 691 lpp.  

5. Briņķis J., Buka O. (2001) Teritoriālā plānošana un pilsētbūvniecība. Rīga: Rīgas 

Tehniskā universitāte. 219 lpp. 

6. Kruše P., Kruše M., Althauss D., Gabriēls I. (1995) Ekoloģiskā būvniecība. Riga: 

Preses nams. 400 lpp.  

7. Nitavska N., Zigmunde D. (2013) Zaļas pilsētvides plānošana. Rokasgrāmata 

plānotājiem. Jelgava: Zemgales plānošanas reģions. 114 lpp. 

8. Thompson I.H. (1999) Ecology, Community and Delight. London: E&FN Spon. 

188 p.  

9. Vaidere I., Vanags E., Vanags I., Vilka I. (2006) Reģionālā politika un 

pašvaldību attīstība Eiropas Savienībā un Latvijā. Rīga: Latvijas Universitātes 

Akadēmiskais apgāds, Latvijas Statistikas institūts. 296 lpp.  

10. Vide un ilgtspējīga attīstība (2010) (red. M. Kļaviņš un J.Zaļoksnis). Rīga: LU 

akadēmiskais apgāds. 334. lpp. 
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Papildliteratūra: 

1. Āboltiņš O. (2010) No leduslaikmeta līdz globālajai sasilšanai. Dabas vides 

pagātne un tagadne Latvijā. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds. 128 lpp.  

2. Applied Urban Ecology: A Global Framework (2011) M. Richter, U.Weiland 

(eds.), 235 p. 

3. Armstrong H.W., Taylor J. (2000) Regional economics and policy. 3rd edition. 

Oxford: Blackwell.  432 p. 

4. Basics Landscape Architecture 02: Ecological Design (2011) (eds. N. Rottle, K 

Yocom) 

5. Beer A.R., Higgins C. (2000) Environmental Planning for Site Development. A 

manual for sustainable local planning and design. London: E&FN Spon. 352 p.  

6. Bendere R., Teibe I, Pacina J.M., Sunnsets H., Kasparinskis R., Kudreņickis I., 

Bennett A.F. (2003) Linkages in the Landscape. The Role of Corridors and 

Community Participation and Geographic Information Systems (2002) (eds. 

W.J.Craig, Harris T.M.Trevor and D.Weiner). London & NY: Taylor & Francis 

Group. 410 p. 

7. Bioloģiskās daudzveidības stratēģija (2000). Rīga: Vides aizsardzības un 

reģionālās attīstības ministrija. 13 lpp. 

8. Connectivity in Wildlife Conservation. Cambridge: IUCN, Gland. 254 p. 

9. Fenby-Taylor H. (2016) BIM Landscape. NY: Landscape Institute, Taylor & 

Francis Group. 175 p. 

10. Geographical Information Systems. Trends and Technologies (2014). (eds. 

E.Pourabbas). Broken Sound Parkway NW, Suite:  CRC Press, Taylor & Francis 

Group.  359 p. 

11. Godschalk D.R., Malizia E.E. (2017) Sustainable Development Projects. 

Integrating Design, Development, and Regulation. London & NY: Routledge. 

129 p. 

12. Introductory readings in Geographic Information Systems (1990) (eds, 

D.J.Peuquet, D.F.Marble). London, New York, Philadelphia:  Taylor & Francis. 

442 p. 

13. Kennen K., Kirkwood N. (2015) Phyto: principles and resources for site 

remediation and landscape design. Routledge, New York. 346 lpp.  

14. Kļaviņš M., Blumberga D., Bruņiniece I., Briede A., Grišule G., Andrušaitis A., 

Āboliņa K. (2008) Klimata mainība un globālā sasilšana. Rīga: LU Akadēmiskais 

apgāds. 174 lpp.  

15. Landscape and Sustainability (2000) (eds. J.F. Benson and M.H. Roe). London & 

NY: Spon Press. 337 p. 

16. Latvijas ilgtspējīgas attīstības pamatnostādnes. Pieejams: http. 

www.varam.gov.lv/varam/doc/ilgt.att/pamatnost.htm 

17. Makhzoumi J., Pungetti G. (1999) Ecological Landscape Design and Planning. 

London: E&FN Spon. 330 p.  

18. Panigrahi N. (2014) Computing in Geographic Information Systems. Broken 

Sound Parkway NW, Suite:  CRC Press, Taylor & Francis Group. 299 p. 

19. Representing Landscapes: Digital (2015) (eds. N. Amoroso). London & NY: 

Taylor & Francis Group. 293 p. 

20. Resilient Sustainable Cities. A future (2014) (eds. L.J. Pearson, P.W. Newton, 

P.Roberts). NY: Routledge. 267 p. 

21. Roehr D., Fassman-Beck E. (2015) Living Roofs in Integrated Urban Water 

Systems. London, England, Routledge. 178, lpp.  
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22. Ryden L., Migula P., Andersson M. (2003) Environmental science. A Baltic 

University Publication. 

23. Selman P. (2012) Sustainable Landscape Planning. The Reconnection Agenda. 

London: Routledge. 177 p. 

24. Šmigins R., Vidužs A., Burlakovs J. (2016) Klimata izmaiņas, ko rada 

antropogēnie procesi - atkritumu un notekūdeņu apsaimniekošanā. Rīga: Biedrība 

"Latvijas Atkritumu saimniecības asociācija". 145.lpp. 

25. Stahlschmidt P., Swaffield S., Primdahl J., Nellemann V. (2017) Landscape 

Analysis. Investigating the Potentials of Space and Place. NY: Routledge. 224 p. 
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