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PREAMBULA 

Ainava ir Latvijas identitāte. Ainavu arhitektūra ir viena no nācijas mākslas un kultūras 
izpausmes veidiem. Tā līdzdarbojas Latvijas telpiskās identitātes un genius loci jeb gaisotnes 
veidošanā. Ainavu arhitektūra apvieno ainavas mākslas radīšanu un ainavas lietderības jeb 
funkcionalitātes plānošanu. 

Latvijas āres glabā gadsimtu senas liecības par ainavu arhitektu profesionāļu veikumu vietas, 
reģionālā un nacionālā mērogā  – ainavas, dārzi, parki, pagalmi, laukumi, kapsētas, kvartāli, 
pilsētu ielu tīkli, autoceļi utt. veido Latvijas kultūras kapitālu. Profesionāļu identitāte un 
atšķirība, patība un citādība bagātina nozares nacionālo raksturu. Ainavu arhitektūras nozare 
piedzīvojusi uzplaukuma un nolieguma periodus.  

Latvijā ainava asociatīvi vispirms ir cieši saistīta ar dabu. Zeme, ūdeņi, debesis, pļavas, meži –  
no sidraba birzs līdz lapiņai – ir Latvijas identitātes kodols. Filozofe Maija Kūle raksturo, ka 
latviešiem cauri laikiem saglabājies panteistisks pasaulskatījums jeb cilvēka un dabas vienotības 
tvērums (sengrieķu val. ‘pan’ - viss, ‘theos’ - dievs). Liecības par cilvēku un dabas attiecībām 
glabā senās kulta vietas jeb svētvietas – dabas objekti - akmeņi, alas, avoti, ezeri, upes, gravas, 
kalni, koki, birzis, senkapi un vietas.  

Pasaules pieaugošās urbanizācijas tendencei seko arī Latvija, palielinoties pilsētnieciska 
dzīvesveida īpatsvaram latviešu panteiskais pasaulskatījums ienesams arī pilsētvidē. Latvijas un 
pasaules cilvēku un dabas mīlestības idejām – biofilijas, dārzu pilsētu, pilsētu dārzkopības, zilo 
un zaļo tīklojumu, ārtelpas un  ainavas demokrātijas profesionālā radošā izpausme ir ainavu 
arhitektūra. 

Zeme ir ainavas fiziskais pamats. Vienlaikus zemes īpašumtiesības cauri laikiem ir bijušas 
objekts ekonomiskos interešu konfliktos un ideoloģiskās manipulācijās. Kari, zemes reformas, 
deportācijas, krīzes, politisko un ideoloģisko iekārtu maiņu rezultātā noliegti vai iznīcināti 
iepriekšējās varas sasniegumi. Latvijas ainavas dārgumi gadu simtiem visbiežāk ir piederējuši 
kādam citam un trūkst iemantotu prasmju un piederības sajūtas ar tiem saimnieciski rīkoties un 
ticība realizēt savas tiesības. 

Neskatoties uz pārliecinošajiem veikumiem un ilggadīgu ainavu arhitektūras procesu 
pastāvēšanu Latvijā, ko pamato materiālas un nemateriālas liecības, iztrūkst to nosaukšana 
vārdā un atbilstošas vietas piešķiršana un nostiprināšana tiesību aktu sistēmā un 
attīstības plānošanas dokumentos ainavas dzīves cikla nepārtrauktībā: mantojumā – 
izpētē – plānošanā – aizsardzība – jaunradē – projektēšanā – būvniecībā – lietošanā – 
pārvaldībā. 

Ainavu arhitektūras nozares rokasgrāmata apkopo norises ietvaru, iestādes un vēres, kas 
regulē un skaidro ainavu un ainavu arhitektūru un par ko vienojusies liela sabiedrības daļa. Tā 
veidota kā dzīvais dokuments, kura satura veidošanā ir aicināts līdzdarboties ikviens.  
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IZGLĪTĪBA 

Ainavu arhitektūras un plānošanas programma 

Ainavu arhitektūras specialitātes aizsākumi Latvijā veidojušies pirms 33 gadiem, kad 1987.gadā 
Latvijas Lauksaimniecības akadēmijā Lauksaimniecības celtniecības fakultātes (LCF) 
būvniecības studiju programmā uzņēma pirmos studentus ainavu plānošanas un arhitektūras 
specializācijā. 1989.gadā Lauksaimniecības celtniecības fakultātes izveidoja Agroekoloģijas un 
ainavu arhitektūras katedru, kuru vadīja docents J.Švarcbahs. 1993.gadā, vienlaikus ar Lauku 
inženieru fakultātes izveidošanu, specializāciju Ainavu arhitektūra pārveidoja par Ainavu 
plānošanas un arhitektūras studiju programmu, kas 1997.gadā ieguva nosaukumu Ainavu 
arhitektūras un plānošanas studiju programma. Latvijā tā bija pilnīgi jauna un unikāla studiju 
programma, jo iepriekš nevienā no augstskolām netika sagatavoti diplomēti ainavu 
arhitekti. 

Ainavu arhitektūras studiju programmas tika izstrādātas, iepazīstoties ar Zviedrijas, Somijas, 
Norvēģijas, Dānijas, Polijas, Vācijas, Lielbritānijas un Lietuvas, kā arī  Latvijas universitāšu 
līdzīga profila studiju programmām. 

Latvijā unikālas Ainavu arhitektūras un plānošanas bakalaura, maģistra un doktora līmeņu 
studiju programmas tiek īstenotas tikai Latvijas Lauksaimniecības universitātē Vides un 
būvzinātņu fakultātē. No1993.-2016. gadam tās vadīja Arhitektūras un būvniecības katedra, 
bet kopš 2016. gada 1. marta tās vada jaunizveidotā Ainavu arhitektūras un plānošanas 
katedra. 

Ainavu arhitektūras studiju programma 2009. gadā ieguva IFLA (Eiropas Ainavu arhitektu 
federācija) starptautisko akreditāciju, kas vienlaicīgi kļuva arī par pamatu izmaiņu 
nepieciešamībai gan bakalaura, gan maģistra līmeņa studijās. 

Pēdējos gados Ainavu arhitektūras un plānošanas specialitātes mācībspēki aktīvi iesaistījušies 
darbā padomēs un komisijās vairāku projektu ietvaros, kas ir saistīti ar ainavu arhitekta 
izglītības standartiem Eiropā un pasaulē: 

 ECLAS (Eiropas ainavu arhitektūras skolu savienība); 
 EBANELAS (Austrumu Baltijas ainavu arhitektūras skolu tīklojums). 

Līdz ar to plānotās studiju programmu izmaiņas balstītas uz: 

 Boloņas procesa pamatprincipiem, kas iesaka studiju īstenošanas formu 3 gadi 
pamatstudijas un 2 gadi maģistrantūra; 

 Vispasaules Ainavu arhitektūras federācijas ieteikumiem (IFLA/Unesco charter for 
Landscape Architectural education; Guidance document for recognition accreditation); 

 ECLAS (Eiropas Ainavu arhitektūras skolu padomes) izstrādāto Ainavu arhitekta 
izglītības standartu (ECLAS Guidance on Landscape Architecture Education); 

 EBANELAS projekta ietvaros gūtām atziņām un ieteikumiem attiecībā uz esošo studiju 
programmu īstenošanas formu. 
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Studiju programmas izmaiņas vērstas arī uz satura izmaiņām, nodrošinot kompetencēs balstītu 
studiju īstenošanu. Balstoties uz Eiropas valstu piemēriem, studiju saturs vairāk orientēts uz 
praktisko jeb projekt – orientēto (Project - based) apmācību, veidojot apjomīgus studiju kursus, 
kas balstās uz daudzpusīgu teorētisko un praktisko zināšanu ieguvi konkrētas tematikas 
ietvaros. Jau vairāku gadu garumā projekt - orientēta apmācība tiek izmantota esošajā ainavu 
arhitektūras pamatstudiju programmā atsevišķos kursos un ir devusi pozitīvus rezultātus. 

Šobrīd mēs īstenojām integrētas studijas  - 3,5 gadi pamatstudijas (Akadēmiskās izglītības 
bakalaura studiju programma) un 2 gadi maģistra studijas (Profesionālās augstākās izglītības 
maģistra studiju programma). Jauns studiju veids nodrošina mūsu studentu un universitātes 
konkurētspēju ar Eiropas augstskolām, kuras jau vairāk nekā 10 gadus īsteno ainavu 
arhitektūras studijas pēc Boloņas principiem. Tāpat ieguvums būs jaunajiem ainavu 
arhitektūras speciālistiem, jo studiju noslēgumā līdz ar ainavu arhitekta kvalifikāciju viņi iegūs 
arī profesionālā maģistra grādu ainavu arhitektūrā. Šobrīd abas programmas ir īstenotas gan 
latviešu, gan angļu valodā. 

Kopš 1998. gada līdz 2019. gadam Ainavu arhitekta kvalifikāciju ieguvuši 465 jaunie speciālisti, 
tai skaitā 9 ieguvuši profesionālo maģistru. Akadēmisko maģistra grādu periodā no 2000. gada 
līdz 2018. gadam ieguvuši 70 studenti. 

Ar iepriekšēju profesionālā ainavu arhitektūras bakalaura grādu LLU 28 absolventi mācības 
turpinājuši arī Latvijas Universitātē maģistrantūrā telpiskās attīstības plānošanā 
(programma kopš 2007. gada).  

Ar pirmās izglītības programmas “daiļdārzniecība” izveidošanu 1930. gadā Bulduru dārzkopības 
skolā, pirms nepilniem 90 gadiem aizsākas formālā izglītības programma ainavu arhitektūrā. 
LAAA ir pulcinājusi arī citu saistītu nozaru speciālistus, t.sk., dendrologus, arhitektus, ainavu 
būvniekus. 

Pilns teksts: https://llufb.llu.lv/LLUgramatas/Ainavu_arhitektura_un_planosana_25_2019.pdf 
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Promocijas darbi ainavu arhitektūrā 

1. Zemgales lauku ainavas transformācija. 1999. RTU. Aija Ziemeļniece. 
2. Arheoloģisko pieminekļu ainava Latvijā. Landscape of archaeological sites in Latvia. 

2001. SLU, Zviedrija. Māra Urtāne 
3. Latvijas urbānās un lauku ainavas estētiskā un ekoloģiskā mijiedarbe. 2010. LLU. Daiga 

Skujāne 
4. Dzīvojamo rajonu iekškvartālu ainaviskā kvalitāte Latvijas pilsētās. 2011. LLU. Una īle. 
5. Latvijas vēsturiskie dārzi un parki mūsdienu lauku ainavā. 2013. LLU. Kristīne Dreija 
6. Mūsdienu māksla Latvijas kultūrainavā. 2013. LLU. Evita Zavadska (Alle) 
7. Latgales dievnamu ainava. 2014. LLU. Madara Markova 
8. Baltijas jūras piekrastes ainavu identitāte Latvijā. 2014. LLU. Natālija Ņitavska 
9. Ūdensdzirnavu un mazo HES ainavas Latvijā. 2015. LLU. Lilita Zeltiņa 
10. Estētika un ekoloģija Latvijas pilsētu apstādījumu teritoriju plānošanā. 2016. LLU. Maija 

Veinberga 
11. Ainavu telpas un iekštelpas mijiedarbe Latvijas izglītības un mākslas ēku arhitektūrā. 

2019. LLU. Aija Grietēna 
12. Rehabilitācijas dārzu un parku ainavtelpas kvalitātes. 2019. LLU. Linda Balode 
13. Latvijas ceļu ainavas lietotāju uztverē. Road Landscapes in Latvia: from the Traveller`s 

Point of View. 2019. LLU. Kristīne Vugule 

Zinātniskais žurnāls Landscape Architecture and Art 

Latvijas Lauksaimniecības universitāte sadarbībā ar Rīgas Tehnisko universitāti un Latvijas 
Mākslas akadēmiju 2012. gadā aizsāka jauna, periodiska zinātniskā žurnāla izdošanu 
"Landscape Architecture and Art" (ISSN 2255-8632 print, ISSN 2255-8640 online), kurā 
atspoguļota nozīmīga daļa pēdējos gados veikto zinātnisko pētījumu. Rakstu tematika aptver 
arhitektoniski mākslinieciskās problemātikas, arhitektūras vēstures un kultūras mantojuma 
saglabāšanas un attīstības jautājumus, pilsētvides un lauku kultūrainavas ekoloģiskos un 
socioloģiskos faktorus, kas saistīti ar mākslas, arhitektūras un ainavas sintēzes meklējumiem 
humānās vides kvalitātes izveidē. Pateicoties izvērstajai starptautiskajai sadarbībai, sniegts 
ieskats arī ārvalstu kolēģu, īpaši Baltijas reģiona arhitektūras un mākslas zinātņu pētnieku 
darba rezultātos. 

Līdz šim izdoti 15 zinātniskie žurnāli: 
http://llufb.llu.lv/Raksti/Landscape_Architecture_Art/index.html 

 

Ainavu arhitektūras izglītība skaitļos 

Kopš 1998. gada līdz 2020. gadam ainavu arhitekta kvalifikāciju Latvijas Lauksaimniecības 
universitātē ieguvis 521 students, 2019. gadā 9 studenti ieguvuši profesionālo maģistru, 
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akadēmisko maģistra grādu periodā no 2000. gada līdz 2018. gadam ieguvuši 70 studenti, 
doktora grādu ieguvuši 11 studenti.  

Ar iepriekšēju profesionālā ainavu arhitektūras bakalaura grādu LLU 28 absolventi mācības 
turpinājuši arī Latvijas Universitātē maģistrantūrā telpiskās attīstības plānošanā (programma 
kopš 2007. gada), tā nostiprinot ainavu plānošanas kvalifikāciju. 

 

Studiju gads Studiju programma Studiju ilgums  Absolvējuši pavisam 

2019/20 bakalaura 3,5 gadi  15 
2018/19 bakalaura 3,5 gadi  21 
2018/19 bakalaura 5 gadi 18 
2017/18 bakalaura 5 gadi 20 
2016/17 bakalaura 5 gadi 22 
2015/16 bakalaura 5 gadi 22 
2014/15 bakalaura 5 gadi 26 
2013/14 bakalaura 5 gadi 23 
2012/13 bakalaura 5 gadi 23 
2011/12 bakalaura 5 gadi 33 
2010/11 bakalaura 5 gadi 26 
2009/10 bakalaura 5 gadi 34 
2008/09 bakalaura 5 gadi 32 
2007/08 bakalaura 5 gadi 20 
2006/07 bakalaura 5 gadi 25 
2005/06 bakalaura 5 gadi 26 
2004/05 bakalaura 5 gadi 28 
2003/04 bakalaura 5 gadi 20 
2002/03 bakalaura 5 gadi 16 
2001/02 bakalaura 5 gadi 25 
1999/00 bakalaura 4 gadi 12 
1998/99 bakalaura 4 gadi 18 
1997/98 bakalaura 4 gadi 16 
  KOPĀ 521 

    
2019/20 maģistra  2 gadi 0 
2019/20 maģistra  1 gads 0 
2018/19 maģistra  2 gadi 9 
2017/18 maģistra  1 gads 0 
2018/19 maģistra  2 gadi 3 
2017/18 maģistra  2 gadi 5 
2016/17 maģistra  2 gadi 2 
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2015/16 maģistra  2 gadi 2 
2014/15 maģistra  2 gadi 1 
2013/14 maģistra  2 gadi 7 
2012/13 maģistra  2 gadi 7 
2011/12 maģistra  2 gadi 6 
2010/11 maģistra  2 gadi 4 
2009/10 maģistra  2 gadi 3 
2008/09 maģistra  2 gadi 1 
2007/08 maģistra  2 gadi 7 
2006/07 maģistra  2 gadi 9 
2005/06 maģistra  2 gadi 4 
2004/05 maģistra  2 gadi 4 
2003/04 maģistra  2 gadi 0 
2002/03 maģistra  2 gadi 3 
2001/02 maģistra  2 gadi 1 
2000/01 maģistra  2 gadi 0 
1999/00 maģistra  2 gadi 1 

  KOPĀ 79 
Visi gadi doktora 4 gadi 11 

  KOPĀ 611 
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PĀRVALDĪBA 

2020. gadā Latvijā ar telpisko transformāciju saistītajās pašvaldību institūcijās ilggadīgi strādā 
viens vai vairāki ainavu arhitekti, ko LAAA apzinājusi šādās 9 valstspilsētās: Daugavpils, 
Jēkabpils, Jelgava, Jūrmala, Liepāja, Ogre, Rīga, Valmiera, Ventspils, (ainavu arhitekts nav 
Rēzeknē) un 18 pašvaldībās: Alūksne, Ādaži, Baldone, Cēsis, Ikšķile, Ķekava, Lielvārde, Limbaži, 
Madona, Mārupe, Pāvilosta, Salacgrīva, Salaspils, Saulkrasti, Smiltene, Stopiņi, Talsi, Tukums. 

Ainavu arhitekti strādā 3 plānošanas reģionos: Rīgas, Vidzemes un Zemgales. 

2020. gada janvārī LAAA nodibināja Ainavu arhitektu pārvaldības kopu. 

Vēsturiski Latvijā līdz šim pirmā apzinātā pašvaldības institūcija ainavu arhitektūras jomā bija 
1813. gadā Rīgā Baltijas ģenerālgubernatora Filipo Pauluči dibinātā Priekšpilsētu apstādījumu 
komiteja, kurā Johans Hermanis Cigra ieņēma pilsētas virsdārznieka amatu. Komiteja plānoja un 
realizēja pilsētas dārzu, aleju un apstādījumi sistēmu pilsētplānošanas mērogā. No 1879. gada 
institūcijas uzdevumus mantoja Rīgas Dārzu un parku direkcija un pilsētas ainavu arhitekta 
amatus ieņēma Georgs Kūfalts, Andrejs Zeidaks, Kārlis Barons u.c. Līdzīgas ainavu pārvaldības 
institūcijas pakāpeniski tika dibinātas visās Latvijas pilsētās. 

PROFESIONĀLĀ DARBĪBA 

Ainavu arhitektu profesijas reglamentācija pasaulē 

Eiropā ainavu arhitekts ir reglamentēta profesija šādās valstīs: Francija, Vācija, Ungārija, 
Islande, Itālijā, Luksemburga, Nīderlande, Slovākija, Slovēnija, Šveice, Apvienotā 
Karaliste. Līdzīgas rezervētas tiesības ir Šveicē, Amerikas Savienotajās Valstīs, vairākās 
Kanādas provincēs (Ontārio, Britu Kolumbijā, Albertā), Izraēlā, Austrālijā u.c.  
rietumnieciskās valstīs.  

Vienlaikus Ziemeļvalstīs - Dānijā, Zviedrijā, Somijā un Norvēģijā likumdošanas praksē nav 
veikt profesiju reglamentāciju ne ainavu arhitektūras, ne arhitektūras, ne dizaina jomās, bet tās 
praksē apliecina augstus sniegumus ainavu arhitektūrā, jo šīs profesijas var darboties uz 
vienlīdzīgiem principiem.  

https://ec.europa.eu/growth/tools-
databases/regprof/index.cfm?action=profession&id_profession=6480 

Profesionālās kompetences jomas, IFLA 

Eiropas reģiona Starptautiskā Ainavu arhitektu federācija IFLA Europe ir apstiprinājusi šādas 
ainavu arhitektu profesionālās kompetences jomas: 
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Environmental precaution and protection 
in physical and regional planning 

Vides aizsardzība fiziskajā un reģionālajā 
plānošanā 

Regional landscape programmes and 
landscape structure plans 

Reģionālās ainavu programmas un ainavu 
struktūras plāni 

Regional development concepts, communal 
and inter-communal infrastructure studies 

Reģionālās attīstības koncepcijas, komunālo 
un kopienu infrastruktūras pētījumi 

Environmental planning Vides plānošana 
Planning and programmes for leisure parks 
and large-scale landscape remediation 

Atpūtas parku un liela mēroga ainavu sanācija 
plānošana un attīstības programmas 

Concepts for landscape conversion and 
decontamination 

Ainavas pārveidošanas un attīrīšanas jēdzieni 

Studies into the regeneration of disused 
industrial and settlement sites 

Pētījumi par neizmantoto/pamesto 
rūpniecisko un apdzīvoto vietu atjaunošanu 

Overall concepts for rivers, streams and 
lakes and their renaturalization 

Upju, strautu un ezeru un to renaturalizācijas 
vispārēja koncepcija 

Research projects concerning conservation 
and environmental issues 

Pētniecības projekti par saglabāšanas un 
vides jautājumiem 

Nature protection management Dabas aizsardzības pārvaldība 
Landscaping tasks in urban land use; 
planning and sectoral planning 

Ainavu veidošana pilsētā; plānošana un 
nozaru plānošana 

Green and open space planning as part of 
urban land use planning 

Zaļās un atklātās publiskās ārtelpas plānošana 
kā daļa no pilsētas plānošanas 

Landscape envelope plans Ainavas plāni 
Environmental impact assessment in the 
context of site location and suitability 

Ietekmes uz vidi novērtējums saistībā ar 
vietas novietojumu un ilgtspējību 

Studies regarding the environmental impact 
of planning and development programmes 

Pētījumi par plānošanas ietekmi uz vidi un 
attīstības programmām 

Habitat planning and development Dabiskās vides plānošana un attīstība 
Mapping of landscapes and natural areas Ainavu un dabas teritoriju kartēšana 
Planning for national parks, biosphere and 
nature reserves, as well as landscape 
protection areas 

Nacionālo parku, biosfēras un dabas 
rezervātu, kā arī ainavu aizsardzības teritoriju 
plānošana 

Services regarding the legal and 
administrative procedures for protecting 
areas 

Pakalpojumi saistībā ar juridiskajām un 
administratīvajām procedūrām teritoriju 
aizsardzībai 

Landscape maintenance plans in 
infrastructural development and project 
planning 

Ainavu uzturēšanas plāni infrastruktūras 
attīstībā un plānošanā 

Environmental impact assessment 
according to impact mitigation regulations 

Ietekmes uz vidi novērtējums atbilstoši 
ietekmes mazināšanas noteikumiem 

Planning for mineral extraction and 
reclamation 

Minerālu ieguves un reģenerācijas plānošana 

Setting up and maintaining documentation 
of impact mitigation measures 

Ietekmes mazināšanas pasākumu 
dokumentācijas izveide un uzturēšana 

Maintenance and development plans; 
follow-up planning 

Uzturēšanas un attīstības plāni; 
turpmākā/nākotnes plānošana 
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Monitoring Uzraudzība 
Infrastructure studies, development 
planning and landscape programmes 

Infrastruktūras pētījumi, attīstības 
plānošanas un ainavu programmas 

Concepts concerning retention potential 
and rain-water management 

Koncepcijas par saglabāšanas potenciālu un 
lietus ūdens apsaimniekošanu 

Agricultural planning and expert reports 
concerning land consolidation 

Lauksaimniecības plānošana un ekspertu 
ziņojumi par zemes konsolidāciju 

Forest planning Meža plānošana 
Concepts with regard to agricultural and 
forestry extensification 

Jēdzieni attiecībā uz lauksaimniecības un 
mežsaimniecības ekstensifikāciju 

Land use planning Zemes izmantošanas plānošana 
Development of green finger corridors and 
stepping stone concepts 

Zaļo pirkstu koridoru un pakāpienu (stepping 
stone) koncepciju izstrāde 

Development plans for sport and recreation 
areas 

Sporta un atpūtas vietu attīstības plāni 

Horizontal and vertical alignment of cycle 
lanes, footpaths and nature study trails 

Veloceliņu, gājēju celiņu un dabas taku 
horizontālais un vertikālais plānojums 

Planning of routes, loop trails, ski runs, 
sport complexes and arenas for winter 
sports, motor sports, water sports, riding, 
cycling and cross-country skiing 

Maršrutu, cilpu taku, slēpošanas trases, 
sporta kompleksu un ziemas sporta veidu 
arēnu, motosporta, ūdens sporta, izjādes, 
riteņbraukšanas un distanču slēpošanas trašu 
plānošana 

Urban planning and village redevelopment 
planning 

Pilsētu plānošana un ciematu atjaunošanas 
plānošana 

Planning schemes and project designs for 
urban development and regeneration 

Plānošanas shēmas un projektu izstrāde 
pilsētu attīstībai un reģenerācijai 

Land use and structure plans Zemes izmantošanas un struktūras plāni 
Concepts for green spaces in residential, 
commercial and industrial areas 

Zaļās telpas dzīvojamās, komerciālās un 
rūpnieciskās teritorijās 

Planning for allotments and garden areas Nelielu zemes gabalu un dārzu plānošana 
Contributions towards urban development 
and infrastructural projects 

Pilsētu attīstības un infrastruktūras projektu 
izpratne 

Structure plans for urban regeneration and 
village renewal 

Pilsētu un ciematu atjaunošanas struktūras 
plāni 

Townscape design and village design 
statements 

Pilsētas ainavu un ciematu dizains 

Ecological housing and settlement planning; 
expert opinions on the sustainability of 
planning 

Ekoloģisko mājokļu un apdzīvotu vietu 
plānošana; ekspertu atzinumi par plānošanas 
ilgtspēju 

Project planning and design Projektu plānošana un projektēšana/ dizains 

Public and private parks and green spaces Publiskie un privātie parki un zaļās telpas 
Squares and plazas, public places, and city 
monuments 

Skvēri un laukumi, publiskās telpas un pilsētas 
pieminekļi 
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Pedestrian areas and traffic restricted 
zones, promenades 

Gājēju zonas un ierobežotas satiksmes zonas, 
promenādes 

Sport complexes such as stadiums, arenas, 
grounds and pitches 

Sporta kompleksi, piemēram, stadioni, arēnas, 
parki un laukumi 

Playgrounds and recreation spaces for 
children, young people and adults 

Rotaļu laukumi un atpūtas vietas bērniem, 
jauniešiem un pieaugušajiem 

Special installations like climbing walls, 
cycling and skating courses, and golf 
courses 

Īpašas iekārtas/elementi, piemēram, kāpšanas 
sienas, riteņbraukšanas un slidotavas un golfa 
laukumi 

Outdoor swimming pools, bathing areas and 
beaches 

Āra peldbaseini, peldvietas un pludmales 

Camping and caravan sites Kempingi un treileru atrašanās vietas 
Spa parks and recreation spaces Spa parki un atpūtas telpas 
Horticultural exhibitions and concepts for 
other outdoor fairs 

Dārzkopības izstādes un citas brīvdabas 
izstādes vietas 

Botanical and zoological gardens Botāniskie un zooloģiskie dārzi 
Graveyards and memorial Kapi un memoriāls 
Open spaces around public and private 
buildings; car parks 

Telpas ap publiskām un privātām ēkām; 
autostāvvietas 

Planting of industrial and commercial sites Rūpniecisko un komerciālo teritoriju 
apstādījumi 

Design and integration of roadside and 
motorway service areas and rest areas 

Ceļu un automaģistrāļu pakalpojumu un 
atpūtas vietu projektēšana un integrācija 

Private gardens and courtyards Privātie dārzi un pagalmi 
Roof gardens and patios Jumta dārzi un terases 
Planting of conservatories and indoor 
spaces 

Ziemas dārzu un iekštelpu apstādījumi 

Maintenance of parks and historic gardens Parku un vēsturisko dārzu uzturēšana 
Documenting the history and keeping 
records of historic parks and gardens 

Vēsturisko parku un dārzu vēstures 
dokumentēšana un materiālu uzskaite 

Setting up inventories of historic gardens; 
producing park maintenance manuals 

Vēsturisko dārzu inventarizācija; parka 
uzturēšanas rokasgrāmatu sagatavošana 

Concepts for the restoration of historic 
gardens and green spaces 

Vēsturisko dārzu un zaļo telpu atjaunošanas 
koncepciju izstrāde 

Planning of plant layouts according to 
historical models and regeneration of 
historic planting designs 

Apstādījumu plānošana atbilstoši 
vēsturiskajiem modeļiem un vēsturisko 
stādījumu dizaina atjaunošana 

Proposals for the restoration of historic 
water features like fountains, cascades and 
ponds 

Vēsturisko ūdens objektu atjaunošanas 
priekšlikumi, piemēram, strūklakas, kaskādes 
un dīķi 

Plans for the restoration of architectural 
features of historic parks such as statues, 
sculptures or other monuments 

Vēsturisko parku arhitektūras elementu 
atjaunošanas plānošana, piemēram, statujas, 
skulptūras vai citi pieminekļi 

Project control, monitoring and 
implementation 

Projekta uzraudzība/vadība, uzraudzība un 
īstenošana/izbūve 
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Project management and control Projekta vadība un uzraudzība 
Work planning procedures, construction 
site logistics, materials procurement 

Darba plānošanas procedūras, būvlaukuma 
organizācija, materiālu iepirkums 

Specification of construction standards and 
materials 

Izbūves un materiālu specifikācija 

Concepts for minimizing the environmental 
impact of construction 

Būvniecības ietekmes uz vidi samazināšanas 
koncepcija 

Adhering to regulations regarding 
environmental impact minimization by using 
environmentally-friendly technologies 

Noteikumu par ietekmes uz vidi 
samazināšanu stingra ievērošana, izmantojot 
videi draudzīgas tehnoloģijas 

Project supervision, accounting of executed 
works and implementation control 

Projekta uzraudzība, izpildīto darbu uzskaite 
un īstenošanas/izbūves uzraudzība 

Green space management, planning and 
organizing the development and 
maintenance of green spaces 

Zaļās telpas pārvaldība, plānošana un zaļo 
telpu attīstības un uzturēšanas organizēšana  

Conflict management (in case of general 
problems and insolvencies) 

Konfliktu vadība (galveno problēmu un 
maksātnespējas gadījumā) 

Expert consultancy services, presentations 
and mediation 

Ekspertu konsultāciju pakalpojumi, 
prezentācijas un starpniecība 

Organization and evaluation of design and 
architectural competitions 

Dizaina un arhitektūras konkursu 
organizēšana un novērtēšana 

Supervision and execution of public 
planning procedures 

Publisko plānošanas (iepirkumu?) procedūru 
uzraudzība un izpilde 

Preparation of expert opinions Ekspertu atzinumu sagatavošana 
Conflict management and mediation Konfliktu vadība un starpniecība 
Organizing public participation and 
enquiries, project presentation 

Sabiedrības līdzdalības un aptauju 
organizēšana, projekta prezentācija 

Visualizations, film and photographic 
documentation 

Vizualizācijas, filmu un fotogrāfiju 
dokumentācija 

Organizing exhibitions and presentations Izstāžu un prezentāciju organizēšana 
Public relations Sabiedriskās attiecības 

Sertifikācija Latvijā, 2004 (2021) LAAA 

Ainavu arhitektu sertificēšanu pamato Eiropas Padomes Vispārējā konvencija par kultūras 
mantojuma vērtību sabiedrībai, 9. pantā par kultūras mantojuma ilgtspējīgu izmantošanu, ko 
Latvija ratificējot ir apņēmusies: 

 veicināt augstas kvalitātes darbu, izmantojot personu, uzņēmumu un institūciju 
profesionālās kvalifikācijas un akreditācijas sistēmas 

 

Ainavu arhitektūras profesijā norit dinamiska attīstība globālu vides un kultūras procesu 
rezultātā un strauja citu nozaru zināšanu pārnese. Sertifikācija novērtē speciālista zināšanas un 
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prasmes, veicina mūžizglītība, kas ir izšķiroša inovatīvam ainavu arhitektu radošajam darbam 
laikmetīgam rezultātam. Tas savukārt ietekmē profesionālo prasību paaugstināšanu visā 
nozarē.  

Latvijas izglītības sistēma nodrošina augstas klases speciālistus un ainavu arhitektūras 
programma ir akreditēta Latvijā un IFLA, tomēr profesionālās radošas nozares raksturs un 
sociālās atbildības līmenis, rada nosacījumus, kas ļauj apšaubīt spēju uzreiz pēc akadēmiska 
diploma iegūšanas profesionāli sniegt šos pakalpojumus. Izglītībai papildus nepieciešamas 
nostiprinātas praktiskās zināšanas un mūžizglītība. 

Atbilstoši Latvijas kultūrpolitikas pamatnostādnēm 2014.-2020. gadam "Radošā Latvija" 
sertifikācijas process ir rīks un papildus motivācija  

darba tirgum pielāgotas profesionālās tālākizglītības veicināšanā 

Lai nozarē nodrošinātu sniegtajiem pakalpojumiem augstu kvalitātes līmeni, jau no 2004. gada 
Latvijas Ainavu arhitektu asociācija veic speciālistu sertifikāciju ainavu arhitektūrā un trīs 
saitītās jomās (ainavu tehniķis-projektētājs, ainavu tehniķis – darbu vadītājs, parka dārznieks). 
Šajā laikā eksaminēšanu un sertificēšanas procesu veiksmīgi nokārtojuši 73 nozares speciālisti 
(no kuriem 49 ir aktuāli sertifikāti). Sertifikāti izsniegti šādos profesiju veidos: ainavu arhitekts 
– 32, ainavu tehniķis-projektētājs – 7, ainavu tehniķis-darbu vadītājs – 23, parka dārznieks – 
11. Visām šīm speciālistu grupām ir izstrādāti un normatīvajā bāzē iekļauti profesijas standarti.  

Lai gan jau 14 gadus darbojas kvalifikācijas novērtēšanas sistēma, profesionāļu vidū vērojams 
motivācijas kritums veikt eksamināciju un iegūt sertifikātu – sertifikātam ir tikai rekomendējošs 
raksturs, jo sertifikācijas process nav valsts līmenī reglamentēts. 

Svarīgs ir apstāklis, ka ainavu arhitekts darbojas ar finanšu resursus ietilpīgiem projektiem un 
pasūtītājam trūkst profesionāļu kvalitātes garants un pārbaudes instrumenti, kas rada augstu 
risku lielo ieguldījumu kvalitatīvai un ilgtspējīgai realizācijai un lietotāju veselībai un drošībai. 

Neskatoties uz gana augsto risku, ainavu arhitektūras nozares specialitāte Latvijā nav 
reglamentēto nozaru vidū. Latvijas likumdošanā iztrūkst ar ainavas ierīkošanu, projektēšanu un 
uzturēšanu saistītu normu un standartu.  

Sertifikācija ir nepieciešama, lai stiprinātu Latvijas ainavu arhitektu darba eksportspēju un 
vienlīdzību – iespējas līdzdalībai brīvā darbaspēka plūsmā Eiropā un pasaulē un taisnīgu darba 
samaksu. 

Valstis, kurās ainavu arhitektu profesija ir regulēta vai sertificēta vai darbojas ģildes princips, 
prasa līdzvērtīgu kvalitātes apliecinājumu. 

Ainavu arhitektu asociācijas apstiprināts profesionālās kvalitātes apliecinājums ir prasība 
daudzās Eiropas un Pasaules valstīs – Vācijā, Apvienotajā Karalistē, Francijā, Itālijā, Nīderlandē, 
Norvēģijā, Somijā, Zviedrijā, Dānijā, Ungārijā, Slovākijā, Islandē, Šveicē, Amerikas Savienotajās 
Valstīs, vairākās Kanādas provincēs (Ontārio, Britu Kolumbijā, Albertā), Izraēlā, Austrālijā u.c.   

LAAA pašlaik norit darbs pie ainavu arhitekta sertifikācijas sistēmas atjaunošanas. 
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Ētikas kodekss Latvijā, 2013, LAAA 

LAAA biedru ētikas kodekss apstiprināts 2013. gada 9. martā Latvijas Ainavu Arhitektūras 
biedrības – LAAB (tagad – LAAA) biedru kopsapulcē. http://www.laaab.lv/par-laaa/etikas-
kodekss/ 

1. KODEKSA MĒRĶIS 
1. Ētikas Kodekss (turpmāk – Kodekss) satur svarīgus, ainavu arhitektūras nozarē strādājošu 

profesionāļu darbības principus attiecībā pret sabiedrību, pasūtītāju, kolēģiem, ainavu un vidi. 
Tā mērķis ir atbalstīt un veicināt augstākos profesionālos standartus un pakalpojumu kvalitāti, 
nevis būt par pamatu disciplināru darbību uzsākšanai. 
 

2. KODEKSA PIEMĒROŠANAS PRINCIPI 
1. Kodekss ir saistošs visiem Latvijas Ainavu Arhitektūras biedrības biedriem, biedru kandidātiem 

un biedriem atbalstītājiem (turpmāk – LAAB biedri). 
2. Kodekss ir saistošs visām personām, kuras atbilstoši tam atzīstamas kā ainavu arhitektūras 

nozarē strādājoši profesionāļi, un ir pievienojušās Kodeksam. Attiecībā uz profesionāļiem, kas 
Kodeksam nav pievienojušies, Kodeksam ir rekomendējošs raksturs. 

3. Ainavu arhitektūras nozares profesionāļi, kuri nav LAAB biedri, Kodeksam pievienojas iesniedzot 
LAAB valdei rakstisku iesniegumu. Pēc iesnieguma saņemšanas, LAAB valde atbild ar 
apstiprinājuma vēstuli par pievienošanos Kodeksam. 

4. Kodeksā pausto standartu neievērošanai ir jābūt nopietni argumentētam iemeslam, pretējā 
gadījumā tā var tikt izvērtēta kā necieņa pret savu profesiju un LAAB biedriem. 

5. Atkarībā no Kodeksa pārkāpšanas būtības un apmēriem LAAB Ētikas komisija var lemt par 
publiska brīdinājuma izteikšanu, un rosināt LAAB biedra sertificēšanas ierobežojumus vai 
izslēgšanu no LAAB (skat. punktu 4.2.1). 

 
3. PROFESIONĀLĀS UZVEDĪBAS PRINCIPI 
1. Kompetence 

1.1. LAAB biedrs ievēro visus spēkā esošos normatīvos aktus, kas saistīti ar dažādu mērogu 
ainavu un teritoriju plānošanu, projektēšanu, būvniecību un uzturēšanu. 

1.2. LAAB biedra pienākums ir pārzināt un ievērot šo Kodeksu. 
1.3. LAAB biedrs savu ētisko rīcību balsta uz vispārpieņemtiem ētikas principiem. 
1.4. LAAB biedram paškritiski jāvērtē sava kompetence un nepārtraukti jāceļ profesionālā 

kvalifikācija. 
1.5. Atbilstoša darba rezultāta nodrošināšanai LAAB biedrs darba izpildē pieaicina attiecīgās 

jomas konsultantus un apakšuzņēmējus, izvēlē vadoties pēc profesionalitātes un 
kompetences principa. 

1.6. LAAB biedrs uzņemas eksperta pienākumus tikai tad, ja izvērtējamā nozare un 
specializācija atbilst tā profesionālajām zināšanām un pieredzei. 

1.7. LAAB biedrs ievēro autortiesību normas saskaņā ar Autortiesību likumu un citiem šo jomu 
reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem. Autortiesību neievērošana kvalificējama kā 
plaģiāts un autortiesību pārkāpums, tāpēc LAAB biedrs nepieļauj plaģiātu. 

2. Interešu konflikta novēršana 
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2.1. LAAB biedrs izvairās no konkrētu ražotāju, izplatītāju vai tirgotāju interešu pārstāvniecības, 
nepiedāvājot analogus izstrādājumus. 

2.2. Gadījumā, ja LAAB biedrs vai viņa uzņēmums ir konkrētā produkta autors vai izplatītājs, tad 
pašreklāma ir pieļaujama, skaidri norādot autora intelektuālo vai finansiālo ieguldījumu. 

2.3. Par projekta autoriem uzskatāmi tikai tie speciālisti, kuru intelektuālais ieguldījums ir 
projekta izstrādes pamatā. Projektu reprezentatīvos materiālos un publikācijās jāuzrāda visi 
līdzautori. 

3. Objektivitāte 
3.1. LAAB biedrs savā profesionālajā darbībā sadarbojas ar nozares dažādo profesiju kolēģiem, 

citiem speciālistiem, pasūtītājiem, darba devējiem, darbiniekiem un citiem iesaistītajiem, 
profesionāli, objektīvi, neatkarīgi, ar vispusīgu pieeju un redzējumu. 

3.2. LAAB biedrs savā darbībā nepieļauj diskrimināciju tautības, rases, dzimuma, vecuma, 
seksuālās orientācijas, politisko, filozofisko vai reliģisko uzskatu, sociālās izcelsmes, 
mantiskā, ģimenes vai veselības stāvokļa dēļ. 

3.3. Veicot nozares eksperta pienākumus, LAAB biedrs ir objektīvs, nedrīkst ietekmēties no 
Pasūtītāju vēlmēm un nedrīkst pakļauties viņu spiedienam, kas varētu subjektīvi ietekmēt 
darba saturu. 

3.4. LAAB biedram jāuzņemas tikai tādi pakalpojumi, kurus viņš var sniegt visaugstākajā 
profesionālajā līmenī. 

4. Pienākumi pret profesiju un Pasūtītāju 
4.1. LAAB biedra atalgojums nedrīkst noteikt viņa darba kvalitāti. 
4.2. LAAB biedram kā dažādu mērogu ārtelpas plānotājam un pārveidotājam ir jāspēj līdzsvarot 

apkārtējās vides attīstību ar dabas aizsardzības nosacījumu ievērošanu un kultūrvēsturiskā 
mantojuma saglabāšanu, izmantojot ilgtspējīgas plānošanas un katras konkrētās vietas 
identitāti respektējošu pieeju. 

4.3. LAAB biedra pienākums ir veicināt sabiedrības izpratnes veidošanu par ainavu vērtību, to 
lomu un izmaiņām tajās. 

4.4. LAAB biedram ir profesionāli jāizvērtē līdzsvars starp dabas un vides aizsardzības 
jautājumiem, pieņemot objektīvus lēmumus, kas nosaka vai atceļ darbību ierobežojumus 
katrā konkrētā plānošanas un projektēšanas situācijā. 

4.5. LAAB biedra profesionālās darbības pamatā ir ilgtspējīgas un integrētas plānošanas principi 
un uz ekoloģiskajiem, estētiskajiem un resursus taupošiem ekonomiskiem apsvērumiem 
balstīti lēmumi, respektējot vietas identitāti, kultūrvēsturiskās un ģeomorfoloģiskās 
vērtības, lai saudzētu, saglabātu, attīstītu un uzlabotu dzīves kvalitāti kā pašreizējām tā 
nākamajām paaudzēm. Par ilgtspējīgu nav uzskatāms tāds attīstības risinājums, kas nav 
vispusīgi izvērtēts. 

4.6. LAAB biedram ir jāvēršas pret neprofesionālām un īstermiņa plānošanai raksturīgām 
darbībām attiecībā pret apkārtējo vidi un ainavu, jāinformē un jābrīdina sabiedrība un 
profesionālās aprindas par šādas rīcības sekām, kā arī jāatsakās līdzdarboties šādos 
pasākumos. 

4.7. LAAB biedram ir jābūt korektam pret Pasūtītāju, taču vienlaikus pielietotajiem 
projektēšanas risinājumiem jāaizstāv sabiedrības intereses un jābūt videi draudzīgiem 
neatkarīgi no Pasūtītāja darba uzdevuma, ja tas ir pretrunā ainavu arhitekta profesionālās 
ētikas principiem. 
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4.8. Situācijās, kad Pasūtītāja paustās vēlmes ir pretrunā LAAB biedra profesionālās ētikas 
principiem, LAAB biedram ir pienākums no šāda darba atteikties. 

4.9. Jebkurš projekta risinājums jāplāno tā, lai tas nekaitētu apkārtējai videi un sabiedrībai ne 
vien saistībā ar likumdošanu, bet arī saskaņā ar LAAB biedra profesionālās ētikas 
principiem. Vienmēr pēc samērīguma principa jāizvērtē vai projekta rezultātā viena indivīda 
iegūtais labums nav lielāks par sabiedrībai un videi nodarīto ļaunumu. 

5. Attiecības ar saistīto nozaru kolēģiem un LAAB 
5.1. LAAB biedrs nedrīkst graut citu LAAB biedru un nozarē strādājošo speciālistu profesionālo 

reputāciju. 
5.2. LAAB biedrs savā darbībā vadās pēc koleģialitātes principa, kas balstās uz savstarpēju 

cieņu un toleranci, taisnīgumu un labvēlīgu attieksmi, kā arī konstruktīvu sadarbību 
konfliktsituācijās, runas veidu un uzvedību, kas neaizskar citu cilvēku pašcieņu. 

5.3. LAAB biedrs ir atbildīgs par savu rīcību un uzvedību un nepieļauj situācijas, kas neatbilst 
vispārpieņemtām morāles normām un varētu kaitēt LAAB reputācijai vai attiecīgās 
personas profesionālajam prestižam. 

5.4. LAAB biedra sniegto profesionālo pakalpojumu noteiktajai vērtībai jābūt atbilstošai 
ieguldītajam darbam un definētajam darba veidam. 
 

4. KODEKSA IZPILDES NODROŠINĀŠANA 
1. Pārkāpumu izskatīšanas kārtība 

1.1. LAAB Ētikas komisija sastāv no 7 locekļiem, kurus pēc LAAB biedru rekomendācijas un 
kopsapulces balsojuma ievēl uz 3 gadiem ar tiesībām atkārtoti tikt ievēlētiem. 

1.2. LAAB Ētikas komisija ir lemttiesīga, ja lēmuma pieņemšanā piedalās vismaz 5 Ētikas 
komisijas locekļi. 

1.3. Jebkurš LAAB Ētikas komisijas lēmums ir pieņemts, ja par tā pieņemšanu nobalso vismaz 
2/3 no klātesošajiem komisijas locekļiem. 

1.4. Iespējama interešu konflikta gadījumā, Ētikas komisijas loceklis atturās no dalības konkrētā 
lēmuma pieņemšanā. 

1.5. Ierosināt jautājuma izskatīšanu par šī Kodeksa pārkāpumu var jebkura perona, kuras 
intereses ir skartas, iesniedzot LAAB valdei rakstisku pieteikumu, kurā norāda iesniedzēja 
personu identificējošus datus, raksturo pārkāpumu, par kuru tiek iesniegts pieteikums, 
iespējamā pārkāpēja personu, pārkāptās Kodeksa normas. 

1.6. LAAB valde 5 darba dienu laikā pēc pieteikuma saņemšanas pa pastu vai ar elektroniskās 
saziņas līdzekļiem nosūta pieteikuma kopiju personai, kura pieteikumā minēta kā 
iespējamais pārkāpējs, kā arī pārējiem saistībā ar iespējamo pārkāpumu minētajiem, lūdzot 
sniegt paskaidrojumus par pieteikumu. 

1.7. Paskaidrojumi par pieteikumu iesniedzami brīvā formā pa pastu vai personīgi LAAB Ētikas 
komisijai 10 darba dienu laikā pēc lūguma nosūtīšanas. Paskaidrojumu neiesniegšana nav 
šķērslis pieteikuma izskatīšanai. Ja lēmuma pieņemšanai nepieciešama papildus 
informācija, LAAB Ētikas komisija pēc saviem ieskatiem var uzaicināt puses, kā arī trešās 
personas mutvārdu paskaidrojumu vai viedokļa sniegšanai LAAB Ētikas komisijas sēdē, kurā 
tiek izskatīts attiecīgais pieteikums. 

1.8. LAAB valde reģistrē un apkopo pieteikumus par šī Kodeksa pārkāpumiem un saņemtos 
paskaidrojumus, kā arī sagatavo lēmumu pieņemšanai nepieciešamo informāciju. LAAB 
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valde nodod sūdzību izskatīšanai LAAB Ētikas komisijai, tiklīdz apkopota un sagatavota 
lēmuma pieņemšanai nepieciešamā informācija. 

1.9. Ētikas komisija lēmumu pieņem ne vēlāk kā 3 mēnešu laikā no iesnieguma saņemšanas 
brīža. 

2. Atbildība par pārkāpumiem 
2.1. Ja konstatēts šī Kodeksa pārkāpums, ņemot vērā tā raksturu, sekas un pārkāpēja attieksmi 

pret notikušo, LAAB Ētikas komisija var pieņemt šādus lēmumus: 
2.1.1. izteikt pārkāpējam brīdinājumu par pārkāpumu; 
2.1.2. rosināt SSK apturēt vai anulēt LAAB SSK izsniegtu sertifikātu; 
2.1.3. rosināt SSK liegt iespēju sertificēties LAAB 3 gadus; 
2.1.4. rosināt LAAB valdi izslēgt individuālo vai kolektīvo biedru no LAAB ar tiesībām 

atjaunot dalību LAAB pēc 1 gada, pēc 5 gadiem vai izslēgt biedru no LAAB bez 
tiesībām atjaunot dalību LAAB. 

2.2. Atkārtota pārkāpuma konstatēšana viena gada laikā pēc brīdinājuma saņemšanas ir 
pamats, lai Ētikas komisija rosinātu LAAB valdi izslēgt individuālo vai kolektīvo biedru no 
LAAB, kā arī rosināt SSK apturēt vai anulēt sertifikātu. 

2.3. LAAB valde 14 darba dienu laikā pēc Ētikas komisijas lēmuma pieņemšanas nosūta to 
pārkāpumā iesaistītajām personām. 

2.4. LAAB Ētikas komisijas pieņemtie lēmumi ir pārsūdzami LAAB kopsapulcē vai sasaucama 
ārkārtas kopsapulce. 

Globālie ētiskie principi ainavu profesijai, 2020, IFLA 

Global Ethical Principles for the Landscape Profession.  

Pilns teksts: https://www.landscapeinstitute.org/news/july-2020-consultation-global-ethical-
principles-landscape-professionals/ 

1. Landscape professionals promote conservation and enhancement of the 
environment and quality of life for now and future generations. 

2. Landscape professionals recognise the issue of climate and biodiversity 
emergency and practice in a manner consistent with the UN Sustainable 
Development Goals. 

3. Landscape professionals work collaboratively with and are respectful of others 
and do not in their provision of landscape services unlawfully discriminate. 

4. Landscape professionals comply with national and international law. 

5. Landscape professionals are committed to continuing professional 
development and ensure they only provide services they are competent to 
deliver. 

6. Landscape professionals deliver quality landscape services and clients and/or 
the public are able to provide feedback or raise issues about service. 
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7. Landscape professionals uphold the integrity of the landscape profession and 
are honest and transparent in their relationship with their national 
body/regulator. 

LATVIJAS AINAVU ARHITEKTU ASOCIĀCIJA 

Biedrība “Latvijas Ainavu arhitektu asociācija” (turpmāk tekstā – LAAA) ir profesionāla ainavu 
arhitektūras speciālistu biedrība. Tā ir dibinātā 1995. gadā un tā ir vienīgā profesionālā 
organizācija Latvijā, kas apvieno dažādu nozaru speciālistus un pārstāv ainavu arhitektūras 
nozari un veicina tās attīstību. Līdz 2018. gadam tās nosaukums bija Latvijas Ainavu 
arhitektūras biedrība – LAAB. 

LAAA darbojas ap 110 biedru – ainavu arhitektūras nozares profesionāļi – ainavu arhitekti, 
ainavu plānotāji, telpiskās attīstības plānotāji, pētnieki, pedagogi, ainavu būvnieki, dendrologi, 
daiļdārznieki, parka dārznieki, studenti u.c. Facebook lapā “Latvijas Ainavu arhitektu asociācija” 
ir reģistrēti 692 sekotāji, kuru skaits turpina pieaugt. 2019. gadā janvārī tika izveidota 
Facebook lapa “Latvijas Ainavu Arhitektūras Balva”. Lapai ir 795 sekotāju. LAAA ziņu lapa tiek 
izsūtīta 111 personām. 

LAAA izpildinstitūciju veido Valde 8 valdes locekļu sastāvā. Valdi vada priekšsēdētājs. LAAA 
veido darba grupas  noteiktu tēmu efektīvākai virzībai un izvirzīto mērķu sasniegšanai. LAAA 
biedri un valdes locekļi LAAA darbībā pārstāv arī individuāli, kā eksperti un padomnieki.  

Pēc Valsts ieņēmumu dienesta datiem 2018. gada augustā ar darba vietu ‘ainavu arhitekts’ 
atbilstoši profesiju klasifikatoram, reģistrēta 71 persona (tas gan neietver mikronodokļa 
maksātājus, kam nozarē ir gana liels īpatsvars). Ainavu arhitekti strādā arī kā telpiskie plānotāji. 
Salīdzinoši mazais ainavu arhitektu skaits liecina par darba vides juridisko neaizsardzību.   

LAAA pamata finanšu līdzekļus veido biedru naudas, sertifikācijas ieņēmumi un sponsorēšanas 
ieņēmumi. Papildus tiek piesaistīts projektu finansējums. LAAA biedri un Valde darbojas uz 
brīvprātīgā darba principa. 

LAAA pievienojās Starptautiskajai ainavu arhitektu federācijai (IFLA) 1996. gadā kā asociēta 
dalībvalsts un 2012. gadā kļuva par pilntiesīgu dalībvalsti un vienīgo oficiālo IFLA 
dalīborganizāciju no Latvijas. 

I. LAAA mērķi saskaņā ar statūtiem ir: 
1. Veicināt un attīstīt zināšanas, tehnisko lietpratību un atbildību ainavu arhitektūras 

profesionālajā darbībā. 
2. Pulcināt Latvijā strādājošos ainavu arhitektus, ainavu arhitektūras studentus un saistītās 

nozarēs strādājošus speciālistus, lai rosinātu, uzturētu un tālāk izkoptu Latvijas ainavu 
arhitektūras tradīcijas. 

3. Publicēt Latvijas ainavu arhitektūras sasniegumus un iestāties par speciālistu 
autortiesībām. 

4. Sadarboties ar citām organizācijām Latvijā un pasaulē. 
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II. Uzdevumi mērķa īstenošanai: 
 profesionālās apmācības un praktiskā darba pieredzes plenēru organizēšana; 
 semināru un lekciju organizēšana; 
 izstāžu rīkošana; 
 pieredzes izbraukumu rīkošana; 
 konkursu un citu pasākumu organizēšana; 
 sabiedrības informēšana; 
 līdzdalība profesijā saistošo likumdošanas aktu izstrādē un aktualizēšanā; 
 speciālistu sertificēšanas organizēšana. 

 
III. LAAA darbība ir vērsta divos virzienos. 
(1) Sabiedrības labā LAAA: 

 vairo un stiprina sapratni par publiskās ārtelpas un ainavas demokrātiju; 
 attīsta sabiedrības vides apziņu un ētiku; 
 iestājas par ainavas un tās elementu aizsardzību;  
 veicina teritorijas ilgtspējīgas attīstības un klimata pārmaiņu plānošanu. 
 popularizē rīkus un vairo sapratni dzīves kvalitātes uzlabošanai ārtelpā; 
 sadarbojas ar valsts institūcijām un citām organizācijām Latvijā un pasaulē; 
 līdzdarbojas nozarē saistošo likumdošanas aktu izstrādē un aktualizēšanā; 
 publicē aktualitātes. 

(2) Lai veicinātu un attīstītu zināšanas, tehnisko lietpratību un atbildību ainavu arhitektūras 
profesionālajā darbībā, nodrošinot dabas un sabiedrības vērtību aizsardzību LAAA: 

 veic speciālistu sertificēšanu; 
 pulcina Latvijā strādājošos ainavu arhitektūras un saistīto nozaru profesionāļus un 

studentus; 
 rīko mūžizglītības pasākumus; 
 rīko profesionālās apmācības un pieredzes apmaiņas izbraukumus un plenērus Latvijā un 

ārvalstīs; 
 rīko konkursus; 
 veic pētījumus. 

 
Pārstāvniecība ekspertu padomēs un komisijās 

  Ainavu ekspertu padome, VARAM; 
  Nacionālā arhitektūras padome, Kultūras ministrija; 
  Trīspusējā Būvniecības nozares ekspertu padomē, LDDK; 
  Valsts Kultūrkapitāla fonda Dizaina un arhitektūras nozares ekspertu padomē; 
  Rīgas Domes Pieminekļu padome 
  Rīgas pilsētas arhitekta biroja kolēģijā. 

 
Ekspertu darbs – rekomendācijas, atzinumi, konsultācijas un dalība apspriedēs 
Starptautiskā sadarbība un zināšanu pārnese 

 Dalība Starptautiskās Ainavu arhitektu federācijas (IFLA) Pasaules konsīlijā un 
kongresā. 
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 Dalība Starptautiskās Eiropas reģiona Ainavu arhitektu federācijas (IFLA Europe) 
konferencē un ģenerālajā asamblejā un darbs darba grupās; 

 Dalība Baltijas Jūras reģiona Ainavu arhitektu grupas sanāksmēs; 
 Pārstāvība Igaunijas Arhitektūras balvas apbalvošanas ceremonijā. 
 Uzkrāto zināšanu, politikas rīku, prakses piemēru, dokumentu kopumu pārnese no 

starptautiskas organizācijas, individuālām dalībvalstīm un tīklojumā iegūtu personīgu 
valstu delegātu kontaktiem diskusijās un konsultācijās. 

 
Pārstāvniecība gada balvās un skatēs 

 Skates “Gada labākā būve Latvijā 2020” žūrijā; 
 Skates “2020. gada balva Rīgas arhitektūrā” žūrijā. 
 

LAAA biedru dalība citās NVO 
 Urban Institute,  
 Latvijas Arhitektu savienība,  
 Latvijas Teritoriālplānotāju asociācija,  
 Bulduru dārzkopības skolas attīstības biedrība,  
 Annas Koku Skolas Biedrība, 
 Latvijas Kokkopju-Arboristu biedrība. 

 
Sadarbība ar izglītības iestādēm 

 Prakses diena, sadarbībā ar LLU; 
 Zinātniski praktiskā konference, sadarbībā ar LLU un Bulduru dārzkopības vidusskolu. 

 
Redaktoru darbs 

 Starptautiskā zinātniskā žurnālā “Landscape Architecture and Art”, 
 Profesionālajā žurnālā “Latvijas architektūra” ainavu un ārtelpas ikgadējos numuros. 

 
Publicitāte 

 Aktuālās informācijas un rezultātu izplatīšana LAAA Valdei, mājaslapā un Facebook lapā 
un LAAA ziņu lapā biedriem. 

  LAAA biedru realizēto projektu apzināšana un iekļaušana www.laaab.lv interaktīvajā 
kartē.  

BALVAS UN APBALVOJUMI 

Latvijas Ainavu arhitektūras balva 

Latvijas Ainavu arhitektūras balva (LAABA) ir ainavu arhitektūras labāko sasniegumu skate, kas 
tika dibināta 2019. gadā. LAABA mērķis ir veicināt izpratni par ārtelpu kā nacionālās 
kultūrtelpas neatņemamu sastāvdaļu un cilvēkvides koprades produktu. LAABA uzdevums ir 
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apzināt un godināt laikmetīgus darbus, atjauninošus procesus un izcilas personības Latvijas 
ainavu arhitektūrā,  un  būt atvērtai  ainavu arhitektūras nozares daudzveidībai. 

LAABA rīko Latvijas Ainavu arhitektu asociācija (LAAA). http://www.laaab.lv/laaba-balva/ 

Pirmās LAABA balvas: 

Dižbalva – Ilgtspējīga ārtelpa – Bulvāru lokam – Rīgas kanālmalas apstādījumiem, 
1856.gads – mūsdienas 
Balva par mūža ieguldījumu – Gundegai Linārei, Aijai Mellumai, Silvijai Rubenei un Imantam 
un Laumai Lancmaņiem. 
Viesnīcas AC Hotel Riga skvērs 
Rūjienas kultūras nama teritorijas labiekārtojums 
Jūras parks Saulkrastos 
Apstādījumi Krišjāņa Barona ielā 
Gaujas ielas Ādažos pārbūve 
Gājēju ceļš un skatu terase Atpūtas parkā Valmierā  
Ventspils pilsētas pašvaldība par labas pārvaldību 
Aijas Mellumas grāmata „Kuldīga. Laiki, cilvēki, ainava.”  
Ilzes Māras Janelis grāmata „Latvijas muižu dārzi un parki” 
Latvijas Televīzijas raidījumam “Ielas garumā” 
Izstāde: „Sarkandaugava – Dārzs”, Rīgas Psihiatrijas un narkoloģijas centrā 

Eiropas Padomes Ainavu balva 

Eiropas Padomes ģenerālsekretariāta konkurss „Eiropas Padomes Ainavas balva” (turpmāk - 
konkurss). Konkursa mērķis ir apbalvot praktiskās iniciatīvas, kas būtu ņemamas par piemēru 
ainavu kvalitātes uzlabošanā  Eiropas ainavu konvencijas dalībvalstu teritorijās. Katra valsts uz 
konkursu drīkst izvirzīt vienu kandidatūru. Latvijas kandidāts tiks noteikts nacionālajā atlasē, 
kurā var piedalīties valsts institūcijas, pašvaldības, to apvienības un biedrības vai nodibinājumi, 
kas ir devuši nozīmīgu ieguldījumu ainavu aizsardzībā un pārvaldībā, t.sk. plānošanā un 
praktisku pasākumu īstenošanā. 

https://www.varam.gov.lv/lv/eiropas-padomes-ainavas-balva 

2018. gadā Eiropas Padomes Ainavas balvu 13 valstu vidū saņēma Daugavpils cietoksnis. 

The International Prize for Landscape Rosa Barba, Biennial International 
of Landscape of Barcelona 

http://www.arquitectes.cat/iframes/paisatge/projectes 
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UNESCO-Greece Melina Mercouri International Prize for the 
Safeguarding and Management of Cultural Landscapes 

Balvas mērķis ir izcelt nozīmīgu ieguldījumu izcilu pasaules kultūrainavu saglabāšanā un to 
ilgtspējīgā pārvaldībā. 

1999. gadā to saņēma Pedvāles Brīvdabas mākslas muzejs. 

https://whc.unesco.org/en/culturallandscapesprize/ 

Nacionālie apbalvojumi - Triju Zvaigžņu ordenis un Atzinības krusts 

Ilze Māra Janelis, ainavu arhitekte, 2008 
Anita Neilande, ilggadējā ainavu arhitekte, 2018 
Aivars Irbe, daiļdārznieks, selekcionārs, Latvijas dārzkopju ikgadējā Puķu draugu saieta 
organizētājs, Turaidas muzejrezervāta Kultūrvides nodaļas vadītājs, 2018 
Zenta Skastiņa, daiļdārzniece, 2000 
Anita Onkele, VSIA Bulduru Dārzkopības vidusskola puķkopības skolotāja, 2011 
Rita Dreimane, ilggadējā izglītības darbiniece, Bulduru Dārzkopības vidusskolas muzeja 
vadītāja, 2014 
Ruta Auziņa, ilggadējā Bulduru Dārzkopības vidusskolas profesionālās izglītības skolotāja, 
Latvijas, Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmijas goda locekle, Dr.paed., 2018  

ITERA Latvija un Latvijas Zinātņu akadēmijas gada balvas balva 

Balvu saņēmušas: Māra Urtāne, Gundega Lināre, Daiga Skujāne, Aija Ziemeļniece, Silvija 
Rubene, Una Īle, Natālija Ņitavska, Iveta Lačauniece 

TERMINOLOĢIJA 

Darbs pie terminoloģijas vēstures ir tikai aizsākts un atklāj nozares ideju vēsturi un politiku 
vairāk kā 200 gadu periodā. 

Lai gan ainavu arhitektūras kā radošas profesijas saknes rodamas antīkajā pasaulē - gan 
Austrumu, gan Rietumu pasauļu šūpuļos, nozares izcelsmes izpratni gan Latvijā, gan pasaulē 
mulsina tās cauri laikiem mainīgie formulējumi – dārzu un parku arhitektūra, dārzu un parku 
māksla, daiļdārzniecība, dārzu dizains, zaļā celtniecība, mākslas dārzniecība. Tas ļauj secināt, ka 
nozare ir dinamiskā attīstībā un paštapšanā. 
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Periodika 

Latvijas Nacionālās Digitālās bibliotēkas vietnē https://periodika.lndb.lv/ ainavu arhitektūras 
termini pirmo reizi minēti atbilstošajā gadā: 

Kunstgärtner - mākslas dārznieks 1792 
Ainawa (apwida isfkatus)  1888 
Ainava 1892 
Насаждения 1893 
Декоративное садоводство 1898 
Dārza dekoratīva māksla 1909 
Daiļdārzniecība 1921 
Ainavnieks 1921 
Dārzu architektura 1911 
Ainavu architektūra 1927 
Dārza māksla 1933 
Dārzu un parku mākslas arhitekti 1968 
Ainavu arhitektūra 1960 
Ainavzinātne 1984 

Latviešu literārās valodas vārdnīca. 2.sējums, (1973) 

daiļdārzniecība, -as, s.; parasti vsk. Dārzkopības nozare, kas aptver apstādījumu 
ierīkošanu, kopšanu, krāšņumaugu audzēšanu, telpu dekorēšanu ar augiem. CJ 
Te [skolā] iepazīstina arī ar daiļdārzniecību — to, kur pagalmā stādīt liepu, kur 
ozolu, kur ceriņu un jasmīna krūmu, kā izveidot celiņus, iekārtot puķu dobes un 
ko tajās vislabāk dēstīt. Zv 57, 12, 13.  

daiļdārznieks, -a, v.; daiļdārzniece, -es, dsk. ģen. -ču, s. Daiļdārzniecības 
speciālists. O . . jaunie tehniķi daiļdārznieki bija pirmais šāda veida izlaidums visā 
tehnikuma pastāvēšanas laikā. Šie jaunieši . . pirms divarpus gadiem pārkāpa 
tehnikuma slieksni, lai jaunatvērtajā dekoratīvās dārzkopības nodaļā apgūtu 
atbildīgu, bet skaistu profesiju . . DD 62, 5, 149. Parku kopšanā vajadzīgas labas 
un vispusīgas zināšanas. Tāpēc pareizi dara to saimniecību vadītāji, kas darbā 
iesaista speciālistus daiļdārzniekus . . Lauku Dzīve 71, 5, 19. Veltas daļā ir kluba 
apstādījumi — viņa ir sovhoza daiļdārzniece. Lauku Dzīve 68, 4, 30.  

daiļdārzs, -a, v. Mākslinieciski izveidoti apstādījumi. Parku un daiļdārzu 
veidošana. Daiļdārzu kopšana. O Dekoratīvā stādījumā, pārdomāti apvienojot 
dālijas ar tulpēm, varam radīt daiļdārzu, kas krāšņi zied no agra pavasara līdz 
vēlam rudenim. DD 68, 1, 
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antropogēnā ainavzinātne.  antropogēnā ainava ir ģeogrāfiska ainava, kas 
veidojusies arī cilvēka saimnieciskās darbības ietekmē. Rīgas Balss, Nr.231 
(08.10.1984) 

LZA TK Terminoloģija 12. Hidrometeoroloģijas terminu vārdnīca. R: 
Zinātne, 1976. 

ainava — ландшафт 
ainavu karte — ландшафтная карта 
ainavzinātne — ландшафтоведение 
ģeogrāfiskā ainava — географический ландшафт 
kultūrainava — культурный ландшафт 
makroainava — макроландшафт 
mikroainava — микроландшафт 
cilvēka bioklimatoloģija — биоклиматология человека 
cilvēka biometeoroloģija — биометеорология человека 
iekštelpas mikroklimats — микроклимат помещения 
kosmiskā telpa ap Zemi — пространство космическое околоземное 
telpa — пространство 

Latviešu valodas kultūras jautājumi 19. laidiens, 1984 

ainavas ierīcība — ландшафтное строительство — ainavas veidošana, 
ierīkojot tajā dažādas celtnes, rotaļu laukumus u. c.  

ainavu arhitekts — ландшафтный архитектор — ainavas ierīcības speciālists  

apstādīšana {sk. ari apzaļumošana) — озеленение — kādas teritorijas 
apstādīšana, aizpildīšana ar dekoratīviem augiem  

apzaļumošana (sk. arī apstādīšana)— озеленение — apstādīšana, apaudzēšana 
ar dekoratīviem augiem, zālienu; vertikālā a.; pilsētas kompleksā a.; 
apzaļumošanas sistēma; apzaļumošanas objekts  

ārvide — внешняя окружающая среда — vide ārpus telpām; ārvides apstākli; 
ārvides ietekme uz augiem  

daiļdārznieks — озеленитель, пейзажный садов ник — daiļdārzniecības 
speciālists; pilsētas d.  

pļavparks — лугопарк — pļavā izveidots parks 

zaļumsaimniecība — зеленое хозяйство — uzņēmums, kura uzdevums ir 
rūpēties par (kādas teritorijas) apzaļumošanu, apstādīšanu  
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Terminu vārdnīcas 

Ainava; peizāžs (dabas skata gleznojums) — Zinātniskās terminoloģijas vārdnīca. 
— R., 1922 

Ainava —  Hidrometeoroloģijas terminu vārdnīca. LZA TK Terminoloģija 12 — R., 
Zinātne, 1976 

STARPTAUTISKĀS ORGANIZĀCIJAS  

UNESCO United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 

Apvienoto Nāciju Izglītības, zinātnes un kultūras organizācija – UNESCO (United Nations 
Educational, Scientific and Cultural Organization) 

https://en.unesco.org/ 

UNESCO Latvijas Nacionālā komisija (UNESCO LNK) 

http://www.unesco.lv/ 

CDCPP The Steering Committee for Culture, Heritage and Landscape 

Eiropas Padomes Kultūras, kultūras mantojuma un ainavu politikas komiteja.  
Latviju pārstāv Kultūras ministrija. 

https://www.coe.int/en/web/cdcpp-committee/home 

IFLA International Federation of Landscape Architects 

Vispasaules Starptautiskā Ainavu arhitektu federācija – IFLA (International Federation of 
Landscape Architects) ir dibināta 1948. gadā un apvieno 76 valstu nacionālās ainavu arhitektu 
profesionālās organizācijas  5 reģionos – Eiropas, Amerikas, Āfrikas, Āzijas-Klusā okeāna un 
Tuvo Austrumu.  

LAAA pievienojās IFLA 1996. gadā kā asociēta un 2012. gadā kā pilntiesīga dalībvalsts un ir 
vienīgā oficiālā IFLA dalīborganizācija no Latvijas.  

Latvijas ainavu arhitektu asociācijas pārstāvji pēdējo 9 gadu laikā spēlējuši aktīvo lomu Baltijas 
valstu interešu nostiprināšanā. 

https://www.iflaworld.com/ 
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IFLA EUROPE European Region of International Federation of Landscape 
Architects 

IFLA Europe apvieno 34 Eiropas valstu nacionālās asociācijas. Tā ir Eiropas jumta organizācija 
ainavu arhitektūras nozares profesionāļiem un izglītības institūcijām – veic ainavu arhitektūras 
nozares profesionālās, izglītības, zinātniskās un mākslinieciskās darbības interešu pārstāvību. 
LAAA ir IFLA dalībvalsts. 

https://iflaeurope.eu/ 

ICOMOS-IFLA International committee on Cultural Landscapes 

Starptautiskā Kultūrainavu komiteja - ICOMOS-IFLA (International Council on Monuments and 
Sites - International committee on Cultural Landscapes). 

http://www.iflaclc.org/index.html 

BSRLA Baltic Sea Region Landscape Architecture Group 

Baltijas jūras reģiona ainavu arhitektūras grupā – BSRLA (Baltic Sea Region Landscape 
Architecture Group) dibināta 2017. gada. LAAA ir dibinātāju vidū. 

UNISCAPE European Network of Universities for the Implementation of 
the European Landscape Convention 

Eiropas universitāšu tīklojums par Eiropas Ainavu konvencijas ieviešanu – UNISCAPE 
(European Network of Universities for the Implementation of the European Landscape 
Convention). Tas ir dibināts 2008. gadā 

Latvija pašlaik neviena universitāte oficiāli nav pārstāvēta UNISCAPE tīklojumā. 

https://www.uniscape.eu/ 

CIVILSCAPE 

Eiropas tīklojums par Eiropas Ainavu konvencijas ieviešanu – UNISCAPE (European Network 
for the Implementation of the European Landscape Convention). Tas ir dibināts 2008. gadā. 
CIVILSCAPE ir starptautiska federācija, kurā ietilpst 132 pilsoniskās sabiedrības organizācijas, 
valsts iestādes un ekonomikas dalībnieki no 32 valstīm. 

LAAA ir CIVILSCAPE tīklojuma dalīborganizācija.  

https://civilscape.eu/ 
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DOCOMOMO ISC / Urbanism and Landscape 

DOCOMOMO (Documentation and Conservation of buildings, sites and neighbourhoods of 
the Modern Movement) darbojas Starptautisko speciālistu komiteja Urbānisms + Ainava 
(International Specialist Committee Urbanism and Landscape), kuras misija ir veicināt 
mūsdienu ansambļu un vides izpēti, dokumentēšanu un aizsardzību, (pretstatā atsevišķiem 
pieminekļiem). 

https://www.docomomo.com/about/organization/iscs/#ISCUrbanismLandscape 

ISOCARP International Society of City and Regional Planners 

Starptautiskā Pilsētu un reģionālo plānotāju savienība –  ISOCARP International Society of City 
and Regional Planners 

https://isocarp.org/ 

PECSRL Permanent European Conference for the Study of the Rural 
Landscape 

Pastāvīgā Eiropas konference lauku ainavas pētniecībai – PECSRL Permanent European 
Conference for the Study of the Rural Landscape 

http://www.pecsrl.org/ 

EUCALAND Institute for Research on European Agricultural Landscapes 

EUCALAND - is the acronym of "European Culture expressed in Agricultural Landscapes". 

https://www.eucaland.net/ 

 

NELA Network of European Landscape Architecture Archives 

Eiropas Ainavu arhitektūras arhīvu tīklojums – NELA (Network of European Landscape 
Architecture Archives) ir dibināts 2019. gadā. Latvija ir pārstāvēta tīklojumā ar LAAA. 

HEREIN GARDEN 

Eiropas Padomes tīklojums dārzu politikas veidošanai dibināts 2015. gadā. Latviju pārstāv 
Nacionālā mantojuma pārvalde. 
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https://www.coe.int/en/web/herein-system/historical-gardens 

ERHG European Route of Historic Gardens 

Eiropas Vēsturisko dārzu ceļš ir Eiropas Padomes sertificets Eiropas Kultūras ceļš. 

https://europeanhistoricgardens.eu/en/ 

ECLAS European Council of Landscape Architecture Schools 

Eiropas Ainavu arhitektūras skolu padome – ECLAS (European Council of Landscape 
Architecture Schools) ir dibināta 1991. gadā. Latvijas Lauksaimniecības universitāte ar Ainavu 
arhitektūras un plānošanas katedru ir ECLAS dalībnieki. 

https://www.eclas.org/ 

EBANELAS Eastern Baltic Network of Landscape Architecture Schools 

Austrum-Baltijas ainavu arhitektūras skolu tīklojums - BANELAS (Eastern Baltic Network of 
Landscape Architecture Schools) 

http://ebanelas.org/ 

LE-NOTRE INSTITUTE 

Veicina starp- un pārdisciplināru dialogu par ainavu, lai veicinātu visu veidu ainavu ilgtspējīgu 
izplatīšanos. 

https://www.landscape-portal.org/ 

ELCA European Landscape Contractors Association 

Eiropas Ainavu būvnieku asociācija - ELCA (European Landscape Contractors Association). 

https://elca.info/  
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KLASIFIKATORI 

Profesiju kvalifikāciju struktūra - Būvniecības nozares un Mākslas nozares 
dizaina un radošo industriju sektora 

Ainavu arhitekts, Telpiskās attīstības plānotājs, Būvinženieris, Būvniecības tāmju inženieris, 
Arhitekts, Dizainers - visas profesijas ir vienā 7. līmenī pēc Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras - 
LKI (Izglītības likuma 8.1 pants), Vides dizainers - Interjera dizainers un Ārtelpu dizainers atbilst 
6. LKI Profesionālās izglītības un nodarbinātības trīspusējās sadarbības apakšpadomes, 2019. 
gada 11. decembra sēdē protokols Nr.8 un 2020. gada 28. februāra sēdē protokols Nr. 2. 

Ainavu arhitekts 7.LKI, profesijas kods 2162 01 

Ainavu arhitekts izstrādā ainavu būvniecības ieceres dokumentus un ainavu 
būvprojektu, sadarbībā ar būvinženieriem plāno, organizē un vada ainavu 
būvniecības ieceres un būvprojekta izstrādi, veic uzdevumus, kas saistīti ar 
ainavu, publisko un privāto ārtelpu labiekārtojuma un apstādījumu izpēti, analīzi, 
attīstību, saglabāšanu, projektē ainavas, nodrošina autoruzraudzību atbilstoši 
būvprojektam. 

Telpiskās attīstības plānotājs 7.LKI, profesijas kods 2164 08 

Telpiskās attīstības plānotājs organizē, vada un piedalās starptautiskā, nacionālā, 
reģionālā un vietējā līmeņa telpiskās attīstības plānošanas dokumentu izstrādē, 
koordinē telpiskās attīstības plānošanas dokumentos noteikto politiku, 
nosacījumu un rīcību ieviešanu un uzraudzību. 

Arhitekts 7.LKI, profesijas kods 2161 01 

Arhitekts plāno, organizē un vada būvniecības ieceres un būvprojekta izstrādi, 
projektē ēkas un inženierbūves, nodrošina autoruzraudzību atbilstoši 
būvprojektam, piedalās teritorijas attīstības plānošanas dokumentu izstrādē. 

Dizainers 7.LKI, profesijas kods 2161 01 

Dizainers vada produktu, vides, komunikācijas un/vai pakalpojumu dizaina 
projekta izstrādi; analizē auditorijas (lietotāja) vajadzības, problēmas, paradumus 
u.c.; izstrādā metodoloģisko ietvaru testēšanai, pārbauda materiālu atbilstību 
normatīvajiem aktiem, sagatavo tehnisko projektu, veic autoruzraudzību, 
produkta un/vai pakalpojuma prezentēšanu un virzīšanu tirgū. 

Vides dizainers - Interjera dizainers un Ārtelpu dizainers. 6. LKI, 3432 27 

Vides dizainers vada vides dizaina projekta izstrādi ar mērķi radīt funkcionālu, 
estētisku un ilgtspējīgu telpu (iekštelpu, ārtelpu), izvēlas pētniecības un analīzes 
metodes, veic padziļinātu telpiskās vides, lietotāju vajadzību un 
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sociālekonomiskās situācijas izpēti, kā arī analogu risinājumu izpēti, analizē 
iegūtos rezultātus, projektē vides dizaina risinājumus, vada testēšanu, sagatavo 
tehnisko projektu un veic autoruzraudzību, prezentē rezultātus. 

Būvinženieris 7.LKI, 2142 01 

Būvinženieris organizē un vada būvniecības projekta komandu, plāno 
būvniecības projekta īstenošanas posmus, termiņus, resursus un izmaksas, veic 
risku analīzi un koordinē būvprocesos iesaistīto grupu intereses, seko plānu 
izpildei, analizē būvprocesus un sasniegtos rezultātus kopumā, veic korekcijas 
esošajos plānos, vada būvprocesu administrēšanu un dokumentēšanu. Pēta un 
ievieš būves informācijas modelēšanas jaunākās tehnoloģijas un pieejas 
būvprocesu efektivitātes uzlabošanā un pārvaldībā. 

Noteikumi par Profesiju klasifikatoru, profesijai atbilstošiem 
pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām, Ministru kabineta 
2017. gada 23. maija noteikumi Nr. 264. 

Pirmo reizi apstiprināts ar Ministru kabineta 2010.gada 18.maija Noteikumiem Nr.461 par 
Profesiju klasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas 
pamatprasībām un Profesiju klasifikatora lietošanas un aktualizēšanas kārtību. 

Profesijas standarts definē, ka ainavu arhitektu 

profesijā nodarbinātie veic zinātniskās pētniecības darbus, organizē, vada un 
piedalās starptautiskā, nacionālā, reģionālā un vietējā līmeņa telpiskās attīstības 
politiku un plānošanas dokumentu izstrādē, konsultē, projektē ainavas. 

ainavu arhitektu pamatuzdevumi ir 

veikt uzdevumus, kas saistīti ar ainavu, publisko un privāto ārtelpu 
labiekārtojuma un apstādījumu izpēti, analīzi, attīstību, saglabāšanu, 
atjaunošanu un pārvaldīšanu;  

vērtēt un pētīt ainavas telpisko struktūru un ainavas elementu savstarpējo 
mijiedarbību; novērtēt prognozējamo izmaiņu ietekmi uz ainavu;  

izstrādāt vadlīnijas, metodiku, rekomendācijas ainavu aizsardzībai,  
saglabāšanai un atjaunošanai;  

izstrādāt kultūrvēsturisko un degradēto ainavu un teritoriju atjaunošanas vai 
rekonstrukcijas projektus, izstrādāt ainavu un publiskās ārtelpas kompozicionālo 
plānojumu un telpisko struktūru, teritoriju labiekārtojuma un apstādījumu 
funkcionālos un kompozicionālos risinājumus, tehniskos risinājumus, darba 
zīmējumus un specifikācijas;  
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konsultēt projektētājus, būvniecības procesa dalībniekus un iedzīvotājus ainavu, 
teritorijas labiekārtojuma un apstādījumu veidošanas un saglabāšanas 
jautājumos. 

2020. gadā LAAA darba grupā ir uzsākusi ainavu arhitekta profesiju standarta aktualizēšanu. 

Starptautiskā standartizētā profesiju klasifikācija, ISCO-08, Starptautiskā 
Darba organizācija.  

2161 Building Architects 
2162 Landscape Architects 
2163 Product and Garment Designers 
2164 Town and Traffic Planners 
2165 Cartographers and Surveyors      
2166 Graphic and Multimedia Designers 

 

IFLA 2020. gada jūlijā izstrādāja ainavu arhitekta profesijas standartu jaunā redakcija, kas 
papildina iepriekšējo redakciju īpaši globālās klimata mainības atbildības kontekstā, un tai 
saņemts Starptautiskā Darba organizācija apstiprinājums. 

“Landscape Architects plan design and manage natural, rural and built 
environments, applying aesthetic and scientific principles to address the 
sustainability, quality and health of landscapes, collective memory, heritage and 
culture, and territorial justice. By leading and coordinating other disciplines, 
landscape architects deal with the interactions be-tween natural and cultural 
ecosystems, such as adaptation and mitigation related to climate change and the 
stability of ecosystems, socio-economic improvements, and community health 
and welfare to create places that anticipate social and economic well-being. 

The tasks of Landscape Architects include: 

(a) Developing and managing the landscape by carrying out actions and 
preparing and implementing projects for heritage protection, preservation of 
natural and cultural landscapes, rehabilitation of degraded landscapes, and new 
development through a process of design, planning, management and 
maintenance. 

(b) Conducting research and analysis to develop sustainable landscape design, 
planning and management practices, theories, methods and development 
strategies to promote green infrastructure, the sustainable management of 
natural, agricultural, rural and urban landscapes and the sustainable use and 
management of global environmental resources. 
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(c) Carrying out feasibility studies and impact assessments to gauge the effect 
of development on the ecology, environmental character, cultural values and 
community health and welfare of landscapes. 

(d) Collecting and documenting data through site analysis, including an 
appreciation of indigenous practices, land-form, soils, vegetation, hydrology, 
visual characteristics and human-made and managed features. 

(e) Preparing landscape documentation, including drawings, specifications, 
schedules and contract documents, and calling tenders on behalf of clients. 

(f) Managing digital technologies and representation of spatial systems, and 
client and/or community presentations related to the environment and 
landscape. 

(g) Engaging local communities, authorities and stakeholders by public 
participation in decision-making relating to projects that impact landscape. 

(h) Providing expert advice and advocacy on landscape matters in conflict 
resolution, judicial courts and commissions, competitions and media and public 
relations.” 

Preču statistiskā klasifikācija pēc saimniecības nozarēm, CPA 2.1. redakcija 

Preču statistiskā klasifikācija pēc saimniecības nozarēm, CPA 2.1. redakcija 

Eiropas Savienība, apstiprināta ar Komisijas 2014. gada 29. oktobra Regulu (ES) Nr. 1209/2014 

71.11 Arhitektūras pakalpojumi 

71.11.1 Plāni un rasējumi arhitektūras vajadzībām 
71.11.10 Plāni un rasējumi arhitektūras vajadzībām 

71.11.2 Ēku arhitektūras pakalpojumi  
71.11.21 Arhitektūras pakalpojumi dzīvojamo ēku projektiem  
71.11.22 Arhitektūras pakalpojumi nedzīvojamo ēku projektiem 
71.11.23 Vēsturiskās restaurācijas arhitektūras pakalpojumi 
71.11.24 Būvniecības projektu arhitektūras konsultāciju pakalpojumi 

71.11.3 Pilsētplānošanas un zemes ierīcības plānošanas pakalpojumi 
71.11.31 Pilsētplānošanas pakalpojumi 
71.11.32 Lauku zemes ierīcības plānošanas pakalpojumi 
71.11.33 Būvprojekta objekta ģenerālplāna izstrādes pakalpojumi 

71.11.4 Ainavu arhitektūras pakalpojumi un arhitektūras konsultāciju pakalpojumi 
71.11.41 Ainavu arhitektūras pakalpojumi 
71.11.42 Ainavu arhitektūras konsultāciju pakalpojumi 
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71.11.41 Ainavu arhitektūras pakalpojumi.  

Šajā apakškategorijā ietver ainavu arhitektūras pakalpojumus, ko sniedz saistībā ar:  

- dzīvojamo ēku projektiem:  
 viendzīvokļa dzīvojamo ēku projektiem;  
 daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku projektiem;  
 dzīvojamo rajonu projektiem;  

- nedzīvojamo ēku projektiem:  
 uzņēmumu ēku projektiem;  
 viesnīcām, sanāksmju centriem, stadioniem un arēnām;  
 izglītības nolūkiem izmantojamu ēku projektiem;  
 veselības aprūpes, soda izciešanas iestādēm;  
 citu nedzīvojamo ēku projektiem;  

- atpūtas un brīvdabas objektu projektiem:  
 pilsētu centriem un sabiedrībai pieejamiem laukumiem;  
 atpūtas objektiem, kas nav ēkas, parkiem un dabiskām platībām;  
 transporta koridoriem; 
 kūrortiem;  
 citiem atpūtas un brīvdabas objektu projektiem.  

Šajā apakškategorijā ietver arī ainavu arhitektūras pakalpojumus, kas saistīti ar:  

- teritorijas sagatavošanu un pārveidošanu, piemēram, zemes attīrīšanas un nivelēšanas 
plāniem, drenāžas projektēšanu, erozijas un nogulšņu kontroles plānojumiem, atbalsta sienu 
projektēšanu, āra smidzināšanas sistēmu plāniem;  

- piekļuves atvieglošanu kādai vietai, piemēram, apgaismes plāniem, ceļrāžu plāniem, taku un 
ceļu plāniem, pieejamības plānojumiem; - būvēm, kas paredzētas īpašiem mērķiem. 
 

71.11.42 Ainavu arhitektūras konsultāciju pakalpojumi. 

Šajā apakškategorijā ietver:  

- ainavas arhitektūras ekspertu liecību pakalpojumus, ko veido liecības sniegšana tiesā vai 
administratīvā struktūrā un ko sniedz liecinieks, kurš pieredzes, izglītības, kvalifikācijas vai 
zināšanu dēļ, kas iegūtas ainavu arhitektūras jomā, ir atzīts par kvalificētu sniegt 
kompetentu atzinumu par jautājumiem, kas saistīti ar šo jomu vai objektu;  

- ar ainavu arhitektūras jautājumiem saistītu konsultāciju, pētījumu un ziņojumu sniegšanu.  

Šajā apakškategorijā neietver:  

- ar ainavu arhitektūras jautājumiem saistītu konsultāciju, pētījumu un ziņojumu sniegšanu, ja 
tos nodrošina kompleksā ar citiem ainavu arhitektūras pakalpojumiem attiecībā uz konkrētu 
projektu, sk. apakškategoriju 71.11.41. 



38 | LAAA 
 

Noteikumi par Latvijas izglītības klasifikāciju, Ministru kabinets, 2017. 
gada 13. jūnija noteikumi Nr. 322 

 

Kodi Izglītības programmu 
grupa 

Kodi Izglītības programmu kopas 

581 Arhitektūra un pilsētu 
plānošana 

581 01 Arhitektūra 

581 02 Ainavu arhitektūra 

581 03 Ģeodēzija un kartogrāfija 

581 04 Zemes ierīcība 

214 Dizains 214 02 Vides dizains 

214 03 Interjera dizains 
 

Izglītības un mācību nozaru klasifikācija, ISCED-F 2013, UNESCO 

Arhitektūras un pilsētplānošanas jomā International Standard Classification of Education: 
Fields of Education and Training 2013, UNESCO Institute for Statistics, 2015 ir  detalizēts 
nozares izglītības virzienu uzskaitījums, kas pamato plašo starptautisko arhitektūras un 
pilsētplānošanas nozares redzējumu. 

0731 Architecture and town planning  

- Architectural urban design and planning  
- Architecture  
- Building design  
- Cartography/Land surveying  
- City planning  
- Community development  
- Community planning  
- Landscape architecture  
- Rural development  
- Structural architecture  
- Surveying  
- Topography  
- Town and country planning  
- Town and regional planning  
- Town planning  
- Urban planning  
- Urban studies 
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Saimniecisko darbību statistiskā klasifikācija Eiropas Kopienā, NACE, 2. 
redakcija 

71 Arhitektūras un inženiertehniskie pakalpojumi; tehniskā pārbaude un analīze 
71.1 Arhitektūras un projektēšanas pakalpojumi un konsultācijas 
71.11 Arhitektūras pakalpojumi 
Šajā klasē ietilpst:  
– konsultācijas arhitektūras jautājumos;  
– ēku projektu izstrāde un rasēšana;  
– pilsētplānošana un ainavu arhitektūra. 
 

International Standard Classification of Education, ISCED 2011 

 
5 Engineering, manufacturing and construction 
58 Architecture and building 
Architecture and town planning: structural architecture, landscape architecture, 
community planning, cartography; 
Building, construction; 
Civil engineering. 

Guide to Eurostat culture statistics, 2018 

The ESSnet-Culture framework for cultural statistics covers 10 cultural domains: 
heritage, archives, libraries, books and press, visual arts, performing arts, audio-
visual and multimedia, architecture, advertising, art crafts 

and 6 functions: creation, production/publishing, dissemination/trade, 
preservation, education, management/regulation. 

STARPTAUTISKIE DOKUMENTI 
EIROPAS PADOME, EIROPAS SAVIENĪBA, UNESCO, ICOMOS, 

Ieteikums par ainavu un ievērojamu vietu skaistuma un rakstura 
aizsardzību, UNESCO, 1962 

http://portal.unesco.org/en/ev.php-
URL_ID=13067&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html 
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1. For the purpose of this recommendation, the safeguarding of the beauty and 
character of landscapes and sites is taken to mean the preservation and, where 
possible, the restoration of the aspect of natural, rural and urban landscapes and 
sites, whether natural or man-made, which have a cultural or aesthetic interest 
or form typical natural surroundings. 

…These measures should include, in particular, the supervision of works and 
activities likely to damage landscapes and sites, for example: 

 

(a) The construction of all types of public and private buildings. These should be 
designed so as to meet certain aesthetic requirements in respect of the building 
itself and, while avoiding a facile imitation of certain traditional and picturesque 
forms, should be in harmony with the general atmosphere which it is desired to 
safeguard; 

(b) The construction of roads; 

(c) High or low tension electric lines, power production and transmission plant 
and equipment, aerodromes, broadcasting and television stations, etc.; 

(d) Petrol filling stations; 

(e) Advertising hoardings and illuminated signs; 

(f) Deforestation, including the destruction of trees contributing to the beauty of 
the landscape, particularly those lining thoroughfares or avenues; 

(g) Pollution of the air and water; 

(h) Working of mines and quarries and the disposal of their waste products; 

(i) Piping of spring water, irrigation works, dams, channels, aqueducts, river 
regulation works, etc.; Camping; 

(k) Dumping of worn-out material and waste, and domestic, commercial or 
industrial scrap. 

Konvencija par pasaules kultūras un dabas mantojuma aizsardzību, 
UNESCO, 1972 

UNESCO Konvencijas par pasaules kultūras un dabas mantojuma aizsardzību īstenošanas 
vadlīnijās nosaka ka nominētās mantojuma vietas īpašas nozīmes universālā vērtība var tikt 
pamatota ar vienu vai vairākiem no sekojošiem kritērijiem. To vidū nominētā mantojuma vieta: 
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3.1.2. demonstrē nozīmīgu cilvēces vērtību mijiedarbi kādā laika posmā, kādā 
pasaules kultūras apgabalā saistībā ar arhitektūras vai tehnoloģiju, 
monumentālās mākslas, pilsētu plānošanas vai ainavu dizaina attīstību; 

3.1.4. ir izcils kāda ēkas veida, arhitektūras vai tehnoloģiska ansambļa, vai 
ainavas paraugs, kas ilustrē nozīmīgu(-s) posmu(-s) cilvēces vēsturē. 

Ieteikums R (80) 16 par arhitektu, pilsētplānotāju, inženieru celtnieku un 
ainavu arhitektu speciālu apmācību, Eiropas Padome,1980 

Recommendation on the specialised training of architects, town planners civil engineers and 
landscape designers (80/16) 

Recommends that Council of Europe member states, in the context of their policy 
for conservation of the architectural heritage, draw the attention of the 
authorities and persons concerned to the principles regarding the specialised 
training of architects, town planners, civil engineers and landscape 
designers…: 

C. the training of landscape designers 

21. The training of landscape designers should prepare them to participate in 
regional planning and in the creation of an environment in which buildings and 
plants coexist 

22. Special attention should be devoted to the study of the historical 
development of landscape and urban areas and to techniques for restoring and 
reconstituting historic gardens 

Florences vēsturisko dārzu saglabāšanas harta, ICOMOS, 1981 

Jēdziens “vēsturisks dārzs” vienādā mērā attiecināms kā uz maziem dārziem, tā 
plašiem parkiem – gan regulārajiem, gan ainavu.  

Vēsturiskie dārzi ir viens no kultūras mantojuma veidiem, kura saglabāšanai tā 
īpatnību dēļ jāveltī nepārtrauktas kvalificētu speciālistu rūpes. Tādēļ jānodrošina 
šādu speciālistu – vēsturnieku, arhitektu, ainavu arhitektu, dārznieku, botāniķu 
sagatavošana. 
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Konvencija Eiropas arhitektūras mantojuma aizsardzībai, 1985, (LV 2003) 

Arhitektūras mantojuma definīcija 

1. pants 

Šajā konvencijā ar "arhitektūras mantojumu" tiek saprasti sekojoši nekustamie 
objekti: 

1. pieminekļi: visas ēkas un konstrukcijas, kas izraisa īpašu vēsturisku, 
arheoloģisku, māksliniecisku, zinātnisku, sociālu vai tehnisku interesi, ieskaitot to 
detaļas un rotājumus; 

2. ēku grupas: viendabīgas pilsētu un lauku ēku grupas, kas ir vēsturiski, 
arheoloģiski, mākslinieciski, zinātniski, sociāli vai tehniski nozīmīgas, kas ir 
pietiekami kompaktas, lai veidotu topogrāfiski norobežojamas vienības; 

3. nozīmīgas vietas: kombinēti cilvēka un dabas veidojumi, kas ir teritorijas ar 
īpašu apbūvi un ir pietiekami raksturīgas un viendabīgas, lai būtu topogrāfiski 
norobežojamas un izraisītu īpašu vēsturisku, arheoloģisku, māksliniecisku, 
zinātnisku, sociālu vai tehnisku interesi. 

Ieteikums par pilsētu ārtelpu, Eiropas Padome, 1986 

Recommendation No. R (86) 11 of The Committee of Ministers to Member States on Urban 
Open Space (Adopted by the Committee of Ministers on 12 September 1986 at the 399th 
meeting of the Ministers' Deputies) 

1.1. Towns are not only buildings: open space forms a fundamental part of the 
urban environment and the historic heritage of a town; 

1.2. Open space covers a wide range of public and private areas both in historic 
towns and new communities and provides a framework for various activities that 
may change with time and use; 

…Open space covers a wide range of private and public areas including public 
squares, parks, pedestrian and traffic-free areas, playgrounds, river banks, sports 
areas, railway concourses, boulevards and streets. In addition there is a large 
stock of unknown or neglected space, … 

1.3. Open space is an essential part of the urban heritage, a strong element in 
the architectural and aesthetic form of a town,… 

1.4. The enjoyment of open space contributes to the legitimate aspirations of 
urban inhabitants for an improvement in their quality of life, as well as to 
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increased social cohesion, feelings of security and supports in this way the 
protection of the rights of man in his built environment; 

3.2. …Local authorities have a responsibility for bringing back into use derelict or 
under-used land and encouraging others to take such action and promote close 
co-operation between all concerned with provision of space, including politicians, 
engineers, architects, planners, landscape architects and above all the 
community or neighborhood in question. 

Pasaules mantojuma īstenošanas vadlīnijas, UNESCO, 1992 

https://whc.unesco.org/en/guidelines/ 

1992. gadā tika veiktas izmaiņas UNESCO Pasaules mantojuma īstenošanas vadlīnijās, tās 
papildinot ar kultūrainavas jēdzienu. 

KULTŪRAINAVAS 

Definīcija 

6. Kultūrainavas ir kultūras objekti, kas ir “cilvēka un dabas kopīgi radīti”, kā 
noteikts Konvencijas 1. pantā. Tās ilustrē cilvēku sabiedrības un apdzīvotas 
vietas evolūciju laika gaitā fizisku ierobežojumu un/vai iespēju ietekmē, ko rada 
dabiskā vide un secīgi ārējie un iekšējie sociālie, ekonomiskie un kultūras spēki. 

7. Tās būtu jāizvēlas, pamatojoties uz to īpašas nozīmes universālo vērtību un 
to, kuru skaidri definētu ģeokulturālu reģionu tās pārstāv, kā arī ņemot vērā to 
spēju atainot būtiskos un atšķirīgos šo reģionu kultūras elementus. 

8. Termins “kultūrainava” ietver cilvēka un tā dabiskās vides mijiedarbības 
izpausmju dažādību. 

9. Kultūrainavas bieži vien ataino īpašas ilgtspējīga zemes izmantojuma 
metodes, kuras ir izveidotas, ņemot vērā dabiskās vides raksturīgās iezīmes un 
ierobežojumus, un parāda īpašu garīgu saikni ar dabu. Kultūrainavu aizsardzība 
var palīdzēt attīstīt mūsdienīgas ilgtspējīga zemes izmantojuma metodes un var 
saglabāt vai paaugstināt ainavas dabas vērtības. Tradicionālo zemes 
izmantojuma formu pastāvīga esamība daudzos pasaules reģionos nodrošina 
bioloģisko daudzveidību. Tāpēc tradicionālo kultūrainavu aizsardzība palīdz 
saglabāt bioloģisko daudzveidību. 

Definīcija un kategorijas 

10. Kultūrainavas iedala trīs galvenajās kategorijās. 

i) Visvieglāk identificējamā ir skaidri noteikta ainava, ko cilvēks ir izplānojis 
un radījis ar nodomu. Šeit ietilpst estētiskos nolūkos veidoti dārzi un parka 
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ainavas, kas bieži vien (bet ne vienmēr) ir saistīti ar reliģiskām vai citām 
monumentālām ēkām un ansambļiem. 

ii) Otrā kategorija ir organiski izveidojusies ainava. Tās sākotnējais cēlonis ir 
kāda sociāla, ekonomiska, administratīva un/vai reliģiska nepieciešamība, un 
pašreizējo formu tā ir ieguvusi, veidojoties tās dabiskajā vidē un reaģējot uz šo 
vidi. Šādu ainavu forma un tās veidojošie elementi atspoguļo šo attīstības 
procesu. Tās iedala divās apakškategorijās: 

- relikta (jeb fosiliju) ainava ir tāda ainava, kurā evolūcijas process ir pēkšņi 
vai noteiktā laikposmā beidzies jau pagātnē. Tomēr ainavas nozīmīgas atšķirīgās 
iezīmes ir joprojām redzamas materiālā veidā; 

- nepārtrauktā attīstībā esoša ainava ir tāda ainava, kas ir saglabājusi aktīvu 
sociālo nozīmi mūsdienu sabiedrībā, ir cieši saistīta ar tradicionālo dzīvesveidu un 
evolūcijas process tajā joprojām turpinās. Vienlaikus tajā ir redzamas nozīmīgas 
materiālas liecības par tās evolūciju laika gaitā. 

iii) Trešā kategorija ir asociatīvā kultūrainava. Šādas ainavas iekļauj Pasaules 
mantojuma sarakstā, pamatojoties uz dabas elementa spēcīgām reliģiskām, 
mākslas vai kultūras asociācijām, nevis uz materiālām liecībām, kuras var būt 
nebūtiskas vai kuru vispār var nebūt. 

Kultūrainavu iekļaušana Pasaules mantojuma sarakstā 

11. Tas, kādā apmērā kultūrainava ir iekļaujama Pasaules mantojuma 
sarakstā, ir atkarīgs no tās funkcionalitātes un saprotamības. Jebkurā gadījumā 
atlasītajam paraugam jābūt pietiekami nozīmīgam, lai tas pienācīgi reprezentētu 
kultūrainavas kopumu, ko tas ataino. Nevajadzētu izvairīties no iespējas noteikt 
garas lineāras teritorijas, kas reprezentē kultūras jomā nozīmīgus transporta un 
sakaru tīklus. 

12. Vispārējie aizsardzības un apsaimniekošanas kritēriji ir vienādi piemērojami 
kultūrainavām. Svarīgi ir vērst pienācīgu uzmanību visam ainavā pārstāvēto 
kultūras un dabas vērtību kopumam. Nominācijas būtu jāgatavo sadarbībā ar 
vietējām kopienām un ar to pilnīgu piekrišanu. 

13. Tas, ka pastāv kategorija “kultūrainava”, kas ir iekļauta Pasaules 
mantojuma sarakstā, pamatojoties uz Darbības pamatnostādņu 77. punktā 
noteiktajiem kritērijiem, neliedz iespēju turpināt ierakstīt objektus, kuriem ir īpaša 
nozīme gan attiecībā uz kultūras, gan dabas kritērijiem (sk. jaukto objektu 
definīciju 46. punktā). Šādos gadījumos īpašas nozīmes universālā vērtība ir 
jāpamato, ņemot vērā abas kritēriju kopas. 

Kultūrainavu vērtēšanas faktori. (Evaluation of Cultural Landscapes) IUCN's evaluation is 
concerned with the following factors:  
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(i) Conservation of natural and semi-natural systems, and of wild species of fauna 
and flora  
(ii) Conservation of biodiversity within sustainable use systems (farming, 
traditional fisheries, forestry);  
(iii) Sustainable land and water use;  
(iv) Enhancement of scenic beauty;  
(v) Ex-situ collections, such as botanic gardens or arboreta;  
(vi) Outstanding examples of humanity's inter-relationship with nature;  
(vii) Historically significant discoveries  

Eiropas ainavu konvencija, Eiropas Padome, 2000 (LV 2007) 

“”ainava” nozīmē teritoriju tādā nozīmē, kā to uztver cilvēki, un kas ir 
izveidojusies dabas un/vai cilvēku darbības un mijiedarbības rezultātā”.  

(Definējumā vārda ‘teritorija’ lietojums ir ‘sašaurināts’ un pilnai sapratnei 
vēlams aizvietot ar vārdu ‘telpa’.) 

... ainavām ir nozīmīga sabiedriskā loma kultūras, ekoloģijas, vides un sociālajā 
jomā, ka tās ir saimnieciskajai darbībai labvēlīgs resurss un ka to aizsardzība, 
pārvaldība un plānošana var radīt jaunas darba vietas, 

... ainavas ir svarīga vietējās kultūras veidošanās sastāvdaļa un, ka tās ir Eiropas 
dabas un kultūras mantojuma pamatelements, kas veido cilvēku labsajūtu un dod 
ieguldījumu eiropeiskās identitātes nostiprināšanā, 

... ainavas ir svarīga cilvēku dzīves kvalitātes daļa jebkurā vietā: pilsētās un 
laukos, gan degradētos, gan augstvērtīgos apvidos, gan apvidos, kas atzīti par 
izcili skaistiem, un ikdienišķās teritorijās, 

... pārmaiņas lauksaimniecībā, mežsaimniecībā, rūpnieciskās ražošanas un 
minerālu ieguves paņēmienos, reģionālajā un pilsētplānošanā, transportā, 
infrastruktūrā, tūrismā un rekreācijā, kā arī vispārējās pārmaiņas pasaules 
ekonomikā daudzos gadījumos paātrina ainavu pārveidošanos, 

vēloties izpildīt sabiedrības vēlmi baudīt augstas kvalitātes ainavas un aktīvi 
piedalīties ainavu attīstībā, 

... ainavas ir galvenais indivīdu un sabiedrības labklājības elements un ka to 
aizsardzība, pārvaldība un plānošana ikvienam piešķir tiesības un atbildību, 



46 | LAAA 
 

Rezolūcija par arhitektonisko kvalitāti pilsētu un lauku vidē, Eiropas 
padome, 2001 

Ar šo apstiprina, ka: 
a) arhitektūra ir katras mūsu valsts vēstures, kultūras un dzīves telpas 
pamatelements; tā ir viens no būtiskiem mākslinieciskās izteiksmes veidiem 
iedzīvotāju ikdienas dzīvē, un tā ir nākotnes mantojums; 
b) arhitektoniskā kvalitāte ir gan pilsētas, gan lauku vides daļa; 
c) Kopienas reģionālajā un kohēzijas politikā jāņem vēra kultūras dimensija un 
telpas estētiskā noformējuma kvalitāte; 
d) arhitektūra ir intelektuāla, kultūras, mākslinieciska un profesionāla darbība. 
Tāpēc arhitektūras pakalpojumi ir profesionāli pakalpojumi, kas saistīti gan ar 
kultūru, gan ekonomiku. 

Ar šo aicina dalībvalstis: 
a) veltīt lielākas pūles, lai padziļinātu zināšanas par arhitektūru un 
pilsētprojektēšanu un lai šīs nozares popularizētu, kā arī lai ieinteresētu uz 
izglītotu pasūtītājus un visus iedzīvotājus par arhitektūras, pilsētu un ainavu 
kultūru; 

Vīnes memorands par pasaules kultūras mantojumu un laikmetīgo 
arhitektūru - vēsturiskās pilsētas ainavas pārvaldība, UNESCO, 2005 

Desiring that the Vienna Memorandum be seen... as a key statement for an 
integrated approach linking contemporary architecture, sustainable urban 
development and landscape integrity based on existing historic patterns, building 
stock and context. 

The historic urban landscape is embedded with current and past social 
expressions and developments that are place-based. It is composed of character-
defining elements that include land uses and patterns, spatial organization, visual 
relationships, topography and soils, vegetation, and all elements of the technical 
infrastructure, including small scale objects and details of construction (curbs, 
paving, drain gutters, lights, etc.). 

Townscapes, roofscapes, main visual axes, building plots and types are integral 
parts of the identity of the historic urban landscape. 

Siaņas deklarācija par kultūras mantojuma objektu, vietu un zonu 
apkārtējās vides saglabāšanu, ICOMOS, 2005 

2. Dažāda mēroga kultūras mantojuma objekti, vietas un zonas, tai skaitā 
atsevišķas celtnes vai cilvēka veidotas vietas, vēsturiskas pilsētas vai urbānās 
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ainavas, lauku ainavas, jūras ainavas, kultūras ceļi un arheoloģiskās vietas, savu 
nozīmīgumu un īpašo raksturu iemanto no attiecīgas sociālās, garīgās, 
vēsturiskās, mākslinieciskās, estētiskās, dabiskās, zinātniskās vai citas kultūras 
vērtības. Savu nozīmīgumu un īpašo raksturu tie iegūst arī no jēgpilnām 
attiecībām ar to fizisko, vizuālo, garīgo vai citu kultūras kontekstu un apkārtējo 
vidi. 

Padomes secinājumi par arhitektūru — Kultūras devums ilgtspējīgā 
attīstībā, 2008/C 319/05 

— ilgtspējīga pilsētu attīstība nozīmē: 

— pievērst īpašu uzmanību arhitektūras kvalitātei un dažādībai, kas rada 
kultūras dažādību, kultūras mantojuma saglabāšanai un uzlabošanai un 
īpašajām dabas un pilsētu ainavu raksturiezīmēm; 

— arhitektūra var kalpot kā integrējošs un novatorisks faktors ilgtspējīgas pilsētas 
attīstības veidošanā, jo īpaši: 

— saskaņojot dažkārt pretrunīgās būvju un ainavas saglabāšanas prasības 
un mūsdienu arhitektonisko jaunradi vai iedzīvotāju likumīgās cerības un 
pilsētu izplešanās kontroli, 

7. AICINA DALĪBVALSTIS UN KOMISIJU SASKAŅĀ AR TO ATTIECĪGAJĀM 
PILNVARĀM UN PIENĀCĪGI IEVĒROJOT SUBSIDIARITĀTES PRINCIPU: 

— sekmēt ilgtspējīgas attīstības jauninājumus un eksperimentus arhitektūrā, 
pilsētplānošanā un ainavu arhitektūrā, jo īpaši saistībā ar Eiropas politiku un 
programmām vai publiskā pasūtījumu gadījumos; 

8. AICINA DALĪBVALSTIS: 

— censties nodrošināt, lai arhitektūra veiktu integrējošas funkcijas un 
nodrošinātu jaunradi ilgtspējīgas attīstības procesā, sākot ar arhitektūras, 
pilsētplānošanas vai ainavu arhitektūras projektēšanas posmu un atjaunošanas 
projektiem; 

— sekmēt sākotnēju un tālāku arhitektu, pilsētplānotāju un ainavu arhitektu 
apmācību ilgtspējīgas attīstības jomā; 

9. AICINA KOMISIJU: 

— veikt jauno arhitektu, pilsētplānotāju un ainavu arhitektu apmācību 
ilgtspējīgas attīstības jomā, vairot viņu darba vērtību un viņu piekļuvi publiskiem 
un privātiem pasūtījumiem. 
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Zaļā grāmata. Kultūras un radošo nozaru potenciāla īstenošana, 
COM(2010) 183 

“Radošās nozares” ir tādas nozares, kurās izmanto kultūru kā izejmateriālu un 
kurām ir kultūras dimensija, kaut gan šo nozaru devums ir pārsvarā funkcionāls. 
Pie šīm nozarēm pieder arhitektūra un dizains, kuri radošus elementus integrē 
plašākā procesā, kā arī tādas apakšnozares kā, piemēram, lietišķā grafika, modes 
dizains vai reklāma. 

Šajā kontekstā ir nepieciešams uzlabot fizisko un sociālo vidi, kurā radošie 
darbinieki un saistītās struktūras, piemēram, mākslas un dizaina skolas vai 
muzeji, var efektīvi darboties kopās. Ir nepieciešama labāka izpratne par to, kā 
kultūras un radošie uzņēmumi var labāk izmantot atrašanos vienuviet, sekmējot 
tīklu izveidi, nodrošinot labāku atbalstu jauniem uzņēmumiem radošajās nozarēs 
un integrējot lietotāju aspektu pastāvošajās kopās. 

Valetas principi vēsturisko pilsētu un apdzīvoto vietu aizsardzībai un 
pārvaldībai, CIVVIH, 2010 

Vēsturiskās pilsētas un apdzīvotās vietas veido materiāli un nemateriāli elementi. 
Materiālie elementi papildus pilsētas struktūrai ietver arhitektūras elementus, 
ainavu pilsētā un ārpus tās, arheoloģiskos elementus, panorāmas, skatu līnijas, 
pilsētas ainavas un ievērojamas vietas. 

Pakāpeniski uzkrājoties lielākam pārmaiņu skaitam, tās kopā var negatīvi 
ietekmēt vēsturiskās pilsētas un to vērtības. Ir jāizvairās no lielām pārmaiņām, ja 
vien to rezultātā netiek garantēta kultūras vērību palielināšana un pilsētvides 
uzlabošana. Pakāpeniskas pārmaiņas ir jāmazina un rūpīgi jāpārvalda, lai līdz 
minimumam samazinātu fizisku un vizuālu ietekmi uz pilsētas ainavu un 
arhitektūras plānojumu. 

Ieteikums par vēsturisko pilsētas ainavu  
ar terminu skaidrojumu, UNESCO, 2011 

UNESCO Ieteikums par vēsturisko pilsētas ainavu ar terminu skaidrojumu skatot plašākā 
kontekstā kopā ar Eiropas ainavu konvenciju ainavas pieeja lietojama jauno ainavu, 
kultūrainavu, pilsētapmetņu, pilsētvides un pilsētu saglabāšanā, plānošanā, jaunveidē un 
pārvaldībā neatkarīgi no to mēroga - kā to skaidro Jaunā Pilsētprogramma (UN Habitata 
Agenda). 
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PREAMBULA 

ņemot vērā to, ka vēsturiskās pilsētas teritorijas ir viena no bagātākajām un 
daudzpusīgākajām izpausmēm mūsu kopīgajam kultūras mantojumam, ko 
veidojušas daudzas paaudzes un kas ir cilvēces centienu galvenā liecība gan 
telpā, gan laikā; 

ņemot vērā to, ka pilsētu kultūras mantojums ir cilvēces sociālā, kultūras un 
ekonomiskā vērtība, ko veido to vērtību vēsturiskais uzslāņojums, kuras radījušas 
agrākās un pašreizējās kultūras, un tradīciju un pieredzes bagātība, kura par tādu 
atzīta savas daudzveidības dēļ; 

ņemot vērā arī to, ka urbanizācija norisinās cilvēces vēsturē līdz šim nepieredzētā 
mērogā un ka visā pasaulē tā rada milzīgas sociālekonomiskas pārmaiņas un 
uzplaukumu, un to vajadzētu reglamentēt vietējā, valsts, reģionālā un 
starptautiskā līmenī; 

atzīstot dzīvo pilsētu dinamiskumu; 

ievērojot to, ka strauja un nereti nekontrolēta attīstība pārveido pilsētu teritorijas 
un to vidi un ka tā var izraisīt pilsētu kultūras mantojuma sadrumstalotību un 
sabrukumu, spēcīgi ietekmējot sabiedrības vērtības visā pasaulē; 

tā kā, lai atbalstītu dabas un kultūras mantojuma aizsardzību, ir jāpievērš īpaša 
uzmanība vēsturisko pilsētas teritoriju saglabāšanas, pārvaldības un plānošanas 
stratēģiju integrācijai vietējās attīstības un pilsētplānošanas procesos, piemēram, 
mūsdienu arhitektūras un infrastruktūras attīstībā, kur ainavu pieejas 
izmantošana palīdzētu saglabāt pilsētu identitāti; 

IEVADS 

5. Šis ieteikums paredzēts, lai palīdzētu labāk integrēt un pielāgot pilsētu kultūras 
mantojuma saglabāšanas stratēģijas plašākiem mērķiem – vispārējai ilgtspējīgai 
attīstībai, lai veicinātu publiskus un privātus pasākumus, kuru mērķis ir saglabāt 
un uzlabot cilvēka dzīves vides kvalitāti. Šis ieteikums ierosina izmantot ainavu 
pieeju vēsturisko teritoriju identificēšanā, saglabāšanā un pārvaldībā šo teritoriju 
plašākā pilsētas kontekstā, ņemot vērā to fizisko formu kopsakarības, to telpisko 
izvietojumu un kopsakarību, to dabiskās iezīmes un vidi un to sociālās, kultūras 
un ekonomiskās vērtības. 

I. DEFINĪCIJAS 

8. Vēsturiskā pilsētas ainava ir pilsētas ainava, kas izveidojusies, vēsturiski 
uzslāņojoties kultūras un dabas vērtībām un to raksturojošajiem elementiem; šis 
jēdziens ir plašāks par jēdzienu “vēsturiskais centrs” vai “ansamblis”, un tas 
attiecas arī uz plašāku pilsētas kontekstu un tā ģeogrāfisko novietojumu. 



50 | LAAA 
 

9. Šis plašākais konteksts cita starpā ir objekta topogrāfija, ģeomorfoloģija, 
hidroloģija un raksturīgās iezīmes; tā radītā vide – gan vēsturiskā, gan mūsdienu; 
tā virszemes un pazemes infrastruktūra; tā ārtelpas un dārzi, tā zemes 
izmantošanas veidi un telpiskais izvietojums; uztvere un vizuālā saistība, un citi 
pilsētas struktūras elementi. Tas ietver arī sociālās un kultūras paražas un 
vērtības, ekonomikas procesus un mantojuma nemateriālās dimensijas, kas 
attiecas uz daudzveidību un identitāti. 

10. Šī definīcija ir pamats vispusīgai un kompleksai pieejai attiecībā uz vēsturisko 
pilsētas ainavu identifikāciju, novērtēšanu, saglabāšanu un pārvaldību atbilstoši 
ilgtspējīgas attīstības vispārējām pamatnostādnēm. 

11. Vēsturisko pilsētas ainavu pieejas mērķis ir saglabāt cilvēka dzīves vides 
kvalitāti, veicināt pilsētas telpu produktīvu un ilgtspējīgu izmantošanu, vienlaikus 
atzīstot pilsētvides dinamiskumu, un sekmēt sociālo un funkcionālo 
daudzveidību. Šīs politikas mērķis ir gan pilsētu kultūras mantojuma saglabāšana, 
gan sociālā un ekonomiskā attīstība. Tās pamatā ir līdzsvarotas un ilgstpējīgas 
attiecības starp urbanizēto un dabisko vidi un starp pašreizējo un nākamo 
paaudžu vajadzībām un pagātnes mantojumu. 

Vide 

19. Cilvēku apmetnes vienmēr ir pielāgojušās klimata un vides izmaiņām, tostarp 
katastrofu izraisītām izmaiņām. Tomēr pašreizējo izmaiņu intensitāte un ātrums 
apdraud mūsu komplicēto urbanizēto vidi. Lai pienācīgi rūpētos par vidi, jo īpaši 
ūdens un enerģijas patēriņu, ir nepieciešamas pieejas un jauni pilsētas dzīves 
modeļi, kuru pamatā ir politika un prakse, kas ņem vērā ekoloģiski jutīgus 
jautājumus, un kuru mērķis ir stiprināt ilgtspējību un pilsētas dzīves kvalitāti. 
Daudzās no šīm ierosmēm būtu jāietver dabas un kultūras mantojums kā 
ilgtspējīgas attīstības resurss. 

POLITIKA 

21. ...lai atrisinātu pašreizējās un turpmākās problēmas, ir jāveido un jāīsteno 
jaunas paaudzes valsts politika, lai identificētu un aizsargātu urbanizētās vides 
vēsturisko uzslāņojumu un līdzsvaru starp kultūras un dabas vērtībām. 

Ainavu pieeja 

Ainavu pieeja ir ainavu saglabāšanas lēmumu pieņemšanas pamats. Ainavu 
pieeja palīdz pieņemt lēmumus par to, vai ir lietderīga konkrēta iejaukšanās 
(piemēram, jauns ceļš vai stādījumi), un palīdz sekmēt tādu pasākumu plānošanu, 
apspriešanu un īstenošanu, kas neietekmē ainavu. 
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Dublinas industriālā mantojuma ievērojamo vietu, konstrukciju, teritoriju 
un ainavu saglabāšanas principi. principi., ICOMOS – TICCIH 2011. 

Starptautiskā industriālā mantojuma aizsardzības komiteja TICCIH (The International 
Committee for the Conservation of the Industrial Heritage) 

Definīcija: Industriālais mantojums sastāv no ievērojamajām vietām, struktūrām, 
kompleksiem, teritorijām un ainavām, kā arī no attiecīgās tehnikas, objektiem vai 
dokumentiem, kas sniedz liecības par zudušiem vai esošiem ražošanas, izejvielu 
ieguves un pārstrādes procesiem, kā arī saistītā enerģētikas un transporta 
infrastruktūras. Industriālais mantojums atspoguļo kultūras un dabas vides dziļo 
saikni, tā kā industriālie procesi – senie vai modernie – ir atkarīgi no izejvielu 
dabiskiem avotiem, enerģijas un transportēšanas tīkliem, lai ražotu un izplatītu 
preces plašākajos tirgos. Tas ietver abas materiālās vērtības – nekustamo un 
kustamo – un nemateriālas dimensijas, tādas kā tehniskās zināšanas, darba un 
darba ņēmēju organizācijas, kā arī sabiedrības sarežģīto sociālo un kultūras 
mantojumu, kas veidoja kopienu dzīvi un veica pārmaiņas visā pasaulē. 

I – Dokumentēt un izprast industriālā mantojuma konstrukcijas, objektus, 
teritorijas un ainavas, kā arī to vērtības 

II – Nodrošināt efektīvu aizsardzību un saglabāšanu industriālā mantojuma 
konstrukcijām, objektiem, teritorijām un ainavām 

III – Saglabāt un uzturēt industriālā mantojuma konstrukcijas, vietas, teritorijas 
un ainavas 

IV – Prezentēt industriālo konstrukciju, vietu, teritoriju un ainavu vērtības, lai 
paaugstinātu sabiedrības un uzņēmumu informētību, kā arī atbalstīt apmācību 
un pētniecību 

Florences deklarācija par mantojumu un ainavu kā cilvēces vērtībām, 
ICOMOS-IFLA 2014 

2. Ainava kā kultūras dzīvesvieta 
2.1. Kopienā balstīta pieeja 
2.2. Ainava kā kultūras un dabas sajaukums 
2.3. Ainava kā izaugsmes dzinējspēks 

Jaunā pilsētprogramma, ANO 2016 

20.10.2016. Pasaules valstis apstiprināja ANO Jauno pilsētprogrammu, kas ir  vienošanās par 
ilgtspējīgu cilvēku apmetņu nākotnes attīstības vīziju un ietver apņemšanos par pilsētu un 
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cilvēku apmetņu plānošanu, projektēšanu, finansēšanu, attīstīšanu, pārvaldību un vadību. Tajā 
nosprausta apņemšanās, kas ietver ainavu arhitektūras nozares darbības jomas: 

37. Mēs apņemamies veicināt drošas, iekļaujošas, pieejamas, zaļas un 
kvalitatīvas publiskās vietas, tostarp ielas, ietves un velojoslas, laukumus, 
piekrastes zonas, dārzus un parkus, kas ir daudzfunkcionālas zonas sociālai 
mijiedarbībai un iekļaušanai, cilvēku veselībai un labklājībai, ekonomiskajai 
apmaiņai un kultūras izpausmei un dialogam starp dažādiem cilvēkiem un 
kultūrām un kas ir izstrādāti un pārvaldīti tā, lai nodrošinātu cilvēku attīstību un 
veidotu miermīlīgas un iekļaujošas sabiedrības ar cilvēku līdzdalību, kā arī 
veicinātu dzīvošanu vienotībā, savienojamību un sociālo iekļaušanu. 

53. Mēs apņemamies veicināt drošas, iekļaujošas, pieejamas, zaļas un 
kvalitatīvas publiskās vietas kā sociālās un ekonomiskās attīstības virzītājspēkus, 
lai ilgtspējīgi izmantotu to potenciālu palielināt sociālo un ekonomisko vērtību, 
tostarp īpašuma vērtību, un sekmēt uzņēmējdarbību, valsts un privātos 
ieguldījumus un iztikas līdzekļu iespējas visiem. 

67. Mēs apņemamies veicināt, ka tiek izveidoti un uzturēti labi savienoti un 
plaši izplatīti tīkli ar atvērtām, daudzfunkcionālām, drošām, iekļaujošām, 
pieejamām, zaļām un kvalitatīvām publiskajām vietām; uzlabot pilsētu izturību 
pret katastrofām un klimata pārmaiņām, tostarp plūdiem, sausumu un karstuma 
viļņiem; uzlabot pārtikas un uztura nodrošinājumu, fizisko un garīgo veselību un 
mājokļu un apkārtējā gaisa kvalitāti; samazināt troksni un veicināt pievilcīgas un 
dzīvotspējīgas pilsētas, cilvēku apmetnes un pilsētu ainavas; un par prioritāti 
izvirzīt endēmisko sugu saglabāšanu. 

97. Mēs veicināsim plānotu pilsētu paplašināšanos un papildināšanos, 
vajadzības gadījumā par prioritāti izvirzot pilsētu teritoriju atjaunošanu, 
atveseļošanu un modernizēšanu, tostarp graustu un neoficiālo apmetņu 
uzlabošanu; nodrošinot kvalitatīvas ēkas un publiskās vietas; veicinot integrētas 
pieejas ar līdzdalību, kas paredz iekļaut visas ieinteresētās puses un iedzīvotājus; 
un izvairoties no teritoriālās un sociālekonomiskās segregācijas un ģentrifikācijas, 
vienlaikus saglabājot kultūras mantojumu un novēršot un ierobežojot pilsētu 
izplešanos. 

100. Mēs atbalstīsim, ka tiek nodrošināti labi izstrādāti tīkli ar drošām, 
pieejamām, zaļām un kvalitatīvām ielām un citām publiskām vietām, kas ir visiem 
pieejamas, bez noziedzības un vardarbības, tostarp seksuālas uzmākšanās un ar 
dzimumu saistītas vardarbības, ievērojot cilvēku vajadzības, un pasākumi, kas 
ļauj pēc iespējas pilnīgāk komerciāli izmantot telpas ielas līmenī, veicinot gan 
oficiālo, gan neoficiālo vietējo tirgu darbību un tirdzniecību, kā arī bezpeļņas 
kopienu iniciatīvas, kas piesaista cilvēkus publiskām vietām, un sekmējot 
staigājamību un velotransportu ar mērķi uzlabot veselību un labklājību. 
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102. Mēs centīsimies uzlabot pilsētu plānošanas un projektēšanas spējas un 
nodrošināt apmācību pilsētu plānotājiem valsts, reģionālā un vietējā līmenī. 

Davosas deklarācija, 2018 

22.01.2018. Pasaules Ekonomikas foruma Kultūras ministru konferencē pieņemtā Davosas 
deklarācija, aktualizē augstas kvalitātes būvniecības kultūras (baukultur) konceptu, uzsverot 
būvniecību ne tikai kā ekonomisku, bet arī kultūras notikumu. Ar Davosas deklarāciju tiek 
pievērsta uzmanība arhitektoniskai kvalitātei, atbildībai pret iepriekšējo paaudžu radītām 
vērtībām, kā arī  mūsdienu un nākotnes sabiedrības dzīves kvalitāti. Davosas deklarācija aicina 
atbalstīt darbības un pasākumus augstas kvalitātes būvkultūras veicināšanai un īstenošanai. 

 

Davosas deklarācija zināmā mērā pretnostata ainavu apdzīvotām vietām, radot pretrunu labajai 
praksei citos dokumentos.  

Apdzīvotām vietām un ainavām Eiropā raksturīga bagātīga un daudzveidīga 
būvniecības kultūra, kas ir attīstījusies ilgu laiku. Ņemot vērā Eiropas ģeogrāfiskā 
klimata apstākļus un to izveidojušos politiskos, sociālos un ekonomiskos 
aspektus, Eiropa var lepoties ar plašu atšķirīgu, reģioniem raksturīgu iezīmju 
klāstu. Masveida motorizācija, kas iesākās divdesmitā gadsimta otrajā pusē, un 
ar to saistītā apdzīvoto vietu attīstība ievērojami pārveidoja ainavu. 

Pateicoties jaunajām tehnoloģijām, kļūst aizvien vieglāk radīt jaunas, vai 
pārbūvēt vai pārveidot iepriekšējās vai esošās ēkas, apdzīvotas vietas un atklātas 
ainavas. 

Konferences un deklarācijas pamatā esošo vispārīgo būvkultūras konceptu definē 
trīs galvenie aspekti:  

1. Esošā apbūve, tostarp kultūras mantojums, un laikmetīgā jaunrade jāuztver kā 
vienotu veselumu. Esošā apbūve sniedz svarīgu būvkultūras atsauci turpmākam 
mūsu būvētās vides dizainam.  
2. Visas būvēto vidi ietekmējošās darbības, sākot no detalizētas meistarības līdz 
ainavu ietekmējošu infrastruktūras projektu plānošanai un izpildei, ir būvkultūras 
izpausmes.  
3. Būvkultūra attiecas ne tikai uz būvēto vidi, bet arī uz procesiem, kas ietilpst tās 
radīšanā.  

Ziņojums Ainavu arhitektu profesijas atzīšana, 2019, EC CDCPP 

2019. gada 6.-7. maijam Strasbūrā norisinājās Eiropas Padomes Eiropas Ainavu konvencijas 
10.konference, kuras ietvaros apstiprināja IFLA Europe ziņojumu "Ainavu arhitektu profesijas 
atzīšana". Konferences ziņojumu, tai skaitā, ziņojumu par ainavu arhitekta profesiju pieņēma 
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zināšanai Eiropas Padomes Kultūras, mantojuma un ainavu politikas jautājumu komitejas 
sanāksme Strasbūrā, 12.–14.06.2019. Lai atbalstītu ainavu arhitektu profesiju, Eiropas ainavu 
konvencijas dalībvalstīm rekomendē formāli atzīt ainavu arhitekta profesiju:  

"Wishing to promote the professional recognition of landscape architects; 

Recommends that the States Parties to the European Landscape Convention:  
a. formally recognise the profession of landscape architects at national and 
international level;  
b. increase the diversity of disciplines in the professional training of landscape 
architects, particularly regarding science, management and planning;  
c. ensure that finance designated for landscape works is used appropriately." 

Ziņojums ainavu arhitektūras apraksta nozares izcelsmi, attīstību, reglamentētās profesijas 
statusu un pamato tās eksistences nepieciešamību. Saite uz ziņojumu "Ainavu arhitektu 
profesijas atzīšana":  https://rm.coe.int/council-of-europe-european-landscape-convention-
10th-council-of-europe/1680968107 

Jaunā Leipcigas harta, 2021 

The New Leipzig Charter. The transformative power of cities for the common good 

Cities are places of pluralism, creativity and solidarity. Cultural and political 
traditions have constituted the basis for cities as places of democratic rights and 
values. And, they are the laboratories for new forms of problem-solving and the 
test fields for social innovation.  

High-quality, open and safe public spaces function as vibrant urban places, 
allowing people to interact, to exchange and to integrate into society. Good 
urban planning and design ought to be reinforced in order to achieve compact, 
socially and economically mixed cities with well-developed infrastructures and a 
healthy environment contributing to the well being of all. This requires a high-
quality Baukultur based on a thorough planning and design process for every 
man-made shaping of the built environment of European cities. This 
encompasses the handling and conversion of existing buildings as well as the 
design and construction of contemporary buildings, infrastructure and public 
spaces.  

Cities and urban systems need the flexibility and ability to respond to external 
disruptive events and chronic stress. The robustness of cities to cope with 
changing framework conditions need to be supported by the ability to learn from 
past events, flexibility through an urban governance for the common good as 
well as a balanced implementation of a just, green and productive city. Predictive 
policies, plans and projects should include diverse scenarios to anticipate 
environmental challenges and economic risks but also social transformations.  



55 | LAAA 
 

Three dimensions of European cities  
The just city  
The green city  
The productive city  

Key principles of good urban governance 
Urban policy for the common good 
Integrated approach  
Participation and co-creation  
Multi-level governance  
Place-based approach  

IFLA, ECLAS DOKUMENTI 

International Federation of Landscape Architects Europe. Charter. 

Pilns teksts : Pielikums Nr. 2.1. 

Statement of the Conference of the member States of the Council of 
Europe to the European Landscape Convention on the professional 
recognition of landscape architects and Reference Report “Professional 
recognition of landscape architects”, CEP-CDCPP (2019) 6E rev. 

Pilns teksts : Pielikums Nr. 2.2. 

IFLA Europe Professional Recognition Position Paper, 2020  

Pilns teksts : Pielikums Nr. 2.3. 

Global Ethical Principles for the Landscape Profession, IFLA, Landscape 
Institute, 2020 

Pilns teksts : Pielikums Nr. 2.4. 

IFLA/ UNESCO Charter for Landscape Architectural Education, 2012/ 
2017 

Pilns teksts : Pielikums Nr. 2.5. 
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Landscape Architects and Their Role in Heritage Conservation, Council of 
Europe, Strategy 21 

Pilns teksts : Pielikums Nr. 2.7. 

Trans-European Education for Landscape Architects, 2019 

Guidelines on Revising and Developing Study Programmes in Landscape Architecture 

Peer learning methods on the development of a curriculum  

Pilns teksts: https://www.iflaeurope.eu/index.php/site/general/euland21-project 

Declaration of rectors for university landscape education in Europe. 2019. 
UNISCAPE 

Pilns teksts: http://www.uniscape.unina.it/Las%20Palmas%20Declaration%20final.pdf 

LATVIJAS TIESĪBU AKTI UN POLITIKAS DOKUMENTI 

Ainavu arhitektūra tiesību aktu sistēmā Latvijā 

Eiropas ainavu konvencija (2000) definē ainavu kā kultūras konceptu - 

”ainava” nozīmē teritoriju tādā nozīmē, kā to uztver cilvēki, un kas ir izveidojusies 
dabas un/vai cilvēku darbības un mijiedarbības rezultātā”. 

Jāmin, ka definējumā termina ‘teritorija’ lietojums sašaurina trīsdimensionālo ainavas būtību un 
pilnai sapratnei vēlams aizstāt ar vārdu ‘telpa’. Tādējādi ainava ir kultūras fenomens un 
tiesību aktu sistēmai un kultūras politikām Latvijā jānostiprina ainavas kultūras dimensija 
līdzīgi dabas aizsardzībai kā vides dimensijai.  

Eiropas ainavu konvencija (2000) raksturo ainavas holistisko būtību: 

... ainavas ir svarīga cilvēku dzīves kvalitātes daļa jebkurā vietā: pilsētās un 
laukos, gan degradētos, gan augstvērtīgos apvidos, gan apvidos, kas atzīti par 
izcili skaistiem, un ikdienišķās teritorijās. 

Eiropas Jaunais Bauhaus, Eiropas Klimata likums un pārējās Eiropas Zaļā kursa politikas būs 
pamats rasties/ dzimt līdz šim nebijušām, jaunām ainavām, kurās būtiski jaunradīt jaunas 
kultūras vērtības. Vienlaikus Eiropas, valsts un pašvaldību finanšu un politikas rīki realizēsies 
Latvijas kultūrzemēs un kultūrainavās un pastāv liels risks, ka strauja attīstība bez stabila 
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profesionālā seguma praksē draud ar bezatbildīgu attieksmi un rīcību pret esošajām 
materiālajām un nemateriālajām vērtībām.  

2016. gadā pieņemtais Nemateriālā kultūras mantojuma likums,  topošais Vēsturisko zemju 
likums, nostiprina nozīmīgu ainavu politikas virzienu kultūrtelpu un nemateriālā mantojuma 
ainavu politikā.  

Ainavas un ainavu arhitektūras profesionālā darbība skar virkni likumu, to vidū    

Vēsturisko zemju likums (projekts),  
Eiropas Ainavu konvencija,  
Nemateriālā kultūras mantojuma likums,  
Arhitektūras likums (projekts), 
Nacionālo parku likumi,  
likums Par kultūras pieminekļu aizsardzību 
Likums Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām 
Tūrisma likums 
Teritorijas attīstības plānošanas likums,  
Būvniecības likums,  
Aizsargjoslu likums,  
Likums Par autoceļiem 
Eiropas Klimata likums (projekts) 
u.c. 

kuri katrs savās vertikālajās politikās realizējas ‘saraustot’ ainavas, parkus, dārzus, bulvārus, ceļus, 
skatus, vietas garu, gaisotni utt. iztrūkstot holistiskai pieejai.  

LAAA aicinām uz horizontālās politikas veidošanas praksi  Latvijas arhitektūras, ainavu 
arhitektūras, dizaina un  kultūrtelpu politikas jomā, veidojot vienotu likumu holistiskai telpiskai 
politikai pilnajā dzīves ciklā:   mantojumā – izpētē – plānošanā – aizsardzība – jaunradē – 
projektēšanā – būvniecībā – lietošanā – pārvaldībā materiālajā un nemateriālajā izpausmē, vienotu 
likumu demokrātiski iekļaujošu visām radošajām dzīves ciklā saistītajām nozarēm un profesijām 
visos to darbības slāņos un mērogos. 

Lai arhitektūras un ainavas kultūras dimensija tiktu pārvaldīta vienā institūcijā un lai 
nostiprinātu horizontālu politikas realizēšanu, LAAA aicina  

veidot vienotu Arhitektūras un ainavu pārvaldības institūciju tīklojumu visos pārvaldības līmeņos –  
nacionālā, reģionālā, valstspilsētu un novadu pašvaldību, lai pārvaldībā aptvertu visu Latvijas 
teritoriju, jo ainavai nav robežu; 

ainavu kā kultūras fenomenu, un ainavu arhitektūra kā kultūras industriju integrēt kultūras 
politikās. 
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Ainavu arhitekti tiesību aktu sistēmā Latvijā  

Nozare veiksmīgi attīstījusies, pateicoties Latvijas ainavu arhitektūras speciālistu kvalifikācijai 
un lielā mērā arī viņu brīvprātīgajam darbam. Tomēr veikums var maldināt par realitāti 
tiesiskajā vidē ainavu arhitektūras jomā –  profesionālā darbība norit ar samezglotu un 
fragmentāru citu nozaru normu pielāgošanu.  Latvijā iztrūkst ainavu arhitektūras procesus 
regulējoša prakse tiesību sistēmā, tādēļ tā prasa tiesību normu jaunradi, kurai būtiska ir 
skaidrība un zinātniskā un praktiskā pamatotība.  

Nozares likumdošanā  ainavu arhitektūra un ainavu arhitekta profesija nav nostiprināta, tāpēc 
praksē tā zaudē balsstiesības lemšanā un arhitektoniskās un ainavas kvalitātes prasību 
noteikšanā. Tas ietekmē Latvijas dabas, lauku un apbūvēto ainavu veidošanas kvalitāti ne vien 
materiālā, bet arī kultūras, sociālā, ekoloģiskā un ekonomiskā dimensijā. Ainavu arhitekts ar 
savu profesionālo darbību līdzsvaro ainavas estētikas, mantojuma, vides un arhitektoniskās 
vērtības,  sadarbojoties ar visām telpiskajās transformācijās iesaistītām pusēm. Ainavu 
arhitektu  profesionālās zināšanas nozares normatīvajā ietvarā, vēsturē, tehnoloģijās un 
pārvaldībā  ir pamats argumentācijai atbildīgākiem lēmumiem un rīcībai. 

Ainavu arhitekta profesija un izglītība, ainavu arhitektu profesionālā darbība Latvijas, Eiropas 
un starptautiskajos klasifikatoros un standartos (skat nodaļu Klasifikatori) ir iekļauta uz 
līdzvērtīgiem principiem ar citām profesijām. Ainava un ainavu arhitektūra pārliecinoši un 
ilggadīgi definēta starptautiskajos dokumentos (skat. Starptautiskie dokumenti). Latvija 2007. 
gadā ratificējot Konvenciju par kultūras izpausmju daudzveidības aizsardzību un veicināšanu 
(2005), cita starpā ir apņēmusies “radīt nosacījumus, lai kultūras varētu plaukt un brīvi 
mijiedarboties savstarpēji labvēlīgā veidā”. 

Turpretim Latvijas tiesību aktu sistēmā ainavu arhitektūra un ainavu arhitekta profesija 
nav definēta un ainavu arhitektu profesionālās tiesības nav rezervētas.   

ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķu kontekstā pašsaprotams ir līdztiesības princips - no one left 
behind (neviens netiek izslēgts). Pasaulē pēdējās desmitgades laikā vērojama demokrātiskas 
sabiedrības kustība un atklātās rīcības līdztiesības nostiprināšanā radošajās nozarēs, sportā, 
politikā u.c. Latvijā ainavu arhitekta profesija ir ārpus vienlīdzīgu tiesību principa.  

 Darba likuma 7.pants. nosaka Vienlīdzīgu tiesību principu, ar kuru  

(1) Ikvienam ir vienlīdzīgas tiesības uz darbu, taisnīgiem, drošiem un veselībai 
nekaitīgiem darba apstākļiem, kā arī uz taisnīgu darba samaksu. 

(2) Šā panta pirmajā daļā paredzētās tiesības nodrošināmas bez jebkādas tiešas 
vai netiešas diskriminācijas — neatkarīgi no personas rases, ādas krāsas, 
dzimuma, vecuma, invaliditātes, reliģiskās, politiskās vai citas pārliecības, 
nacionālās vai sociālās izcelsmes, mantiskā vai ģimenes stāvokļa, seksuālās 
orientācijas vai citiem apstākļiem.” 
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IFLA Europe norāda1, ka ainavu arhitektu profesijas līdztiesību trūkums nedarbojās 
sabiedrības intereses  un ir pretrunā Eiropas ainavu konvencijas un Eiropas cilvēktiesību 
konvencijas mērķiem un uzdevumiem.  

We argue that out-dated or inadequate laws still exist in some countries that 
operate only in the interest of a particular professional sectoral group, are 
demonstrably discriminatory, do not act in the public interest, and are contrary 
to the aims and objectives of both the European Landscape Convention and the 
European Convention on Human Rights. 

Mēs apgalvojam, ka dažās valstīs joprojām pastāv novecojuši vai 
neatbilstoši likumi, kas darbojas tikai noteiktas profesionālās nozares 
grupas interesēs, ir uzskatāmi diskriminējoši, nedarbojas sabiedrības 
interesēs un ir pretrunā gan Eiropas ainavu konvencijai un Eiropas 
cilvēktiesību konvencijai. 

Ainavu arhitektu diskriminācija Latvijā ir realitāte. Darba likuma 7. panta otrajā daļā minētie 
“citi apstākļi” diskriminācijā izpaužas tiesību aktu sistēmā un praksē. Ministru kabineta 2011. 
gada 6. decembra noteikumi Nr. 927 "Noteikumi par iepirkumos aizsardzības un drošības jomā 
izmantojamo paziņojumu saturu un sagatavošanas kārtību", kas nosaka: 

13.20. attiecībā uz pakalpojumu līgumu – norāde, vai pakalpojuma sniegšanas 
tiesības ar normatīvajiem vai administratīvajiem aktiem ir rezervētas konkrētas 
profesijas pārstāvjiem, un atsauce uz attiecīgajiem normatīvajiem vai 
administratīvajiem aktiem, kā arī norāde, vai juridiskām personām jānorāda par 
pakalpojuma sniegšanu atbildīgā personāla sastāvs un profesionālā kvalifikācija; 

Punktuāli ievērojot šo normu, praksē iepirkumos profesionālās kvalifikācijas ierobežojumos 
tiek lietota atsauce uz likumu "Par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas 
atzīšanu" un tiek izslēgta ainavu arhitektu kvalifikācijas prasība, jo  

7.pants. Reglamentētās profesijas arhitektūras un būvniecības jomā 

(1) Arhitektūras jomā reglamentēta ir arhitekta profesija, kurā minimālās 
prasības profesionālās kvalifikācijas iegūšanai nosaka Ministru kabinets. 

(2) Būvniecības jomā reglamentētās profesijas, kurās kvalifikācijas prasības 
nosaka akreditētas izglītības programmas un būvniecības jomas normatīvajos 
aktos noteiktās prasības, ir šādas: 
1) būvdarbu vadītājs; 
2) būvinženieris. 

 
 

1 IFLA Europe Professional Recognition Position Paper, 2020.  
IFLA Europe - European Region of International Federation of Landscape Architects (Eiropas reģiona 

Starptautiskā Ainavu arhitektu federācija) 
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Līdzīgi Būvniecības likums pieļauj tikai reglamentētu profesiju darbu būvniecības jomā: 

13.pants. Būvspeciālisti 
(1) Būvspeciālisti ir personas, kas ieguvušas patstāvīgas prakses tiesības 
arhitektūras, būvniecības vai elektroenerģētikas jomā reglamentētās 
profesijās. 

Tādējādi vienam likumam sekojot citam, ainavu arhitekta profesija tiek izslēgta no 
vienlīdzīgām tiesībām uz darbu ainavu projektēšanā.  

Izveidojusies situācija ir vērtējama kā godīgas konkurences ierobežošana, kas ir 
prettiesiska Konkurences likuma normām. 

LAAA pārstāvot nozari aicina, uztvert ainavu arhitekta profesiju kā līdztiesīgu, autonomu 
profesiju un ainavu arhitektūru kā līdztiesīgu un autonomu radošo industriju. 2019. gada 6.-7. 
maijam Strasbūrā norisinājās Eiropas Padomes Eiropas Ainavu konvencijas 10. konference, 
kuras ietvaros apstiprināja IFLA Europe ziņojumu Ainavu arhitektu profesijas atzīšana. 
Konferences ziņojumu, t.sk., par ainavu arhitekta profesiju pieņēma zināšanai Eiropas Padomes 
Kultūras, mantojuma un ainavu politikas komitejas sanāksme Strasbūrā, 12.–14.06.2019.  

Eiropas ainavu konvencijas dalībvalstīm iesaka formāli atzīt ainavu arhitektu profesiju 
nacionālā un starptautiskā līmenī:  

"Wishing to promote the professional recognition of landscape architects; 

Recommends that the States Parties to the European Landscape Convention:  
a. formally recognise the profession of landscape architects at national and 
international level;  
b. increase the diversity of disciplines in the professional training of landscape 
architects, particularly regarding science, management and planning;  
c. ensure that finance designated for landscape works is used appropriately." 

https://rm.coe.int/council-of-europe-european-landscape-convention-10th-council-of-
europe/1680968107 

Latvijas Republikas Satversme 

Valsts aizsargā ikviena tiesības dzīvot labvēlīgā vidē, sniedzot ziņas par vides 
stāvokli un rūpējoties par tās saglabāšanu un uzlabošanu. 

Autortiesību likums 

4.pants. Aizsargājamie darbi 
Autortiesību objekts neatkarīgi no izpausmes formas un veida ir šādi autoru 
darbi: 
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10) celtņu, būvju, arhitektūras darbu skices, meti, projekti un celtņu un būvju 
risinājumi, citi arhitektūras darinājumi, pilsētbūvniecības darbi un dārzu un parku 
projekti un risinājumi, kā arī pilnīgi vai daļēji uzceltas būves un realizētie 
pilsētbūvniecības vai ainavu objekti; 

Būvniecības likums 

4.pants. Būvniecības principi 
Būvniecība ietver projektēšanu un būvdarbus, kuru rezultātā tiek uzlabotas vai 
nojauktas esošās vai radītas jaunas būves ar noteiktu funkciju. Būvniecībā ievēro 
šādus principus: 
1) arhitektoniskās kvalitātes principu, saskaņā ar kuru būves projektē, 
līdzsvarojot būvniecības funkcionālos, estētiskos, sociālos, kultūrvēsturiskos, 
tehnoloģiskos un ekonomiskos aspektus, kā arī būvniecības ierosinātāja un 
sabiedrības intereses, dabas vai pilsētas ainavas individuālo identitāti izceļot un 
organiski iekļaujot kultūrvidē, tādējādi to bagātinot un veidojot kvalitatīvu dzīves 
telpu; 

15.pants. Būvatļauja 
(5) Vietējās pašvaldības teritorijas apbūves noteikumos var noteikt papildu 
nosacījumus attiecībā uz būvprojekta detalizāciju, ja tie nepieciešami, lai būve 
iekļautos ainavā vai pilsētvidē. 

Ministru kabineta 30.04.2013. noteikumi Nr. 240 Vispārīgie teritorijas 
plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi 

9. Publiskās ārtelpas plānošana 
9.1. Teritorijas labiekārtojums un ārtelpas elementi 
9.2. Pasažieru kuģu, jahtu, laivu piestātnes un peldbūves izvietošana 
9.3. Publiskas atpūtas vietas 
9.4. Grāvji, ūdensnotekas un mākslīgās ūdenskrātuves 

12. Ainavu aizsardzība un plānošana 
222. Teritorijas plānojumā vai lokālplānojumā var noteikt ainaviski vērtīgās 
teritorijas, kuras attēlo grafiskajā daļā. 
223. Ainaviski vērtīgajās teritorijās aizliegtas darbības, kuru rezultātā notiek 
nevēlamas ainavas struktūras izmaiņas, piemēram, nozīmīgu skatu punktu un 
perspektīvu aizsegšana ar būvēm, apstādīšana ar kokiem vai būtiska reljefa 
pārveidošana. 
224. Ainaviski vērtīgās teritorijas nosaka, veicot ainavu novērtējumu, kura 
rezultātus ietver ainavu plānā. 
225. Ainaviski vērtīgajās teritorijās un vietās pašvaldība var pieprasīt veikt 
ainavas izvērtējumu detālplānojuma vai būvprojekta ietvaros. 
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226. Ainaviski vērtīgajās teritorijās pirms apmežošanas vai mežizstrādes izstrādā 
ainavu dizaina plānu. 
227. Kultūras pieminekļu aizsardzības zonās apmežošana ir aizliegta, ja tās 
rezultātā tiks aizsegtas augstvērtīgas skatu perspektīvas vai būtiski mainīts 
kultūrainavas raksturs. 
228. Ainavu plānu var izstrādāt kā tematisko plānojumu, kurā minēti ieteikumi 
turpmākai rīcībai. 
229. Ainavu plānā nosaka: 
229.1. īpaši vērtīgās ainavu telpas; 
229.2. galvenās vērtības; 
229.3. ainavu struktūras raksturīgos elementus; 
229.4. publiski pieejamus skatu punktus un perspektīvas; 
229.5. ainaviskos ceļus; 
229.6. objektus ar kultūrvēsturisko vērtību un citu nozīmīgu informāciju; 
229.7. ainavas vai tās vienību kvalitātes mērķus; 
229.8. ainavas kopšanas un uzturēšanas pasākumus, kas nepieciešami ainavas 
vai tās vienību kvalitātes mērķu sasniegšanai. 
230. Ainavu plānos norāda potenciālo konflikta situāciju vietas, kā arī teritorijas, 
kurās nepieciešams veikt padziļinātu izpēti un izstrādāt detalizētākus vides 
atveseļošanas vai ainavu reģenerācijas plānus. Ainavu plānos ietver arī 
rekomendācijas ainaviski vērtīgo teritoriju attīstībai. 

14. Teritorijas ar īpašiem noteikumiem 
234. Ja nepieciešams, teritorijas plānojumos un lokālplānojumos nosaka un 
attēlo šādas teritorijas ar īpašiem noteikumiem: 
234.3. vietējās nozīmes kultūrvēsturiskās un dabas teritorijas; 
234.4. ainaviski vērtīgās teritorijas; 

Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un aizsardzības likums 

Likumā būtiska aizsardzības daļa veltīta ainavu arhitektūras kultūrvēsturiskajām vērtībām. 

1.pants. Likumā ir lietoti šādi termini: 

1) kultūrvēsturiska vērtība — cilvēka radošā gara meistardarbs, kas demonstrē 
nozīmīgu cilvēces vērtību mijiedarbību noteiktā laika posmā vai vietā saistībā ar 
arhitektūras vai tehnoloģijas attīstību, monumentālo mākslu, pilsētas plānošanu, 
ainavu dizainu, kas tieši vai materiāli ir saistīts ar notikumiem, dzīvām tradīcijām, 
mākslas vai literāriem darbiem, kam piemīt īpaša universāla vērtība un kas nav 
jaunāks par 25 gadiem; 

5.pants. (1) Rīgas vēsturiskajā centrā un tā aizsardzības zonā aizliegta jebkāda 
darbība, kas var izraisīt tajā esošo saglabājamo un aizsargājamo kultūrvēsturisko 
vērtību iznīcināšanu vai bojāšanu. 
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(2) Rīgas vēsturiskajā centrā un tā aizsardzības zonā saglabājamas un 
aizsargājamas šādas tajā esošās autentiskās kultūrvēsturiskās vērtības: 
1) vēsturiskā plānojuma struktūra (ar vēlākos laikos veiktiem kvalitatīviem 
pārveidojumiem); 
2) panorāma un siluets, skatu perspektīvas; 
3) vēsturiskā apbūve (īpaši — viduslaiku, jūgendstila un koka apbūve), tās mērogs 
un raksturs; 
4) arheoloģiskais kultūrslānis; 
5) publiskā ārtelpa; 
6) zaļumu un zaļo zonu sistēma; 
7) vēsturiskās ūdensteces un ūdenstilpes; 
8) vēsturiskais zemes virsmas iesegums (bruģa segumi, grants celiņi u.c.); 
9) vēsturiskie labiekārtojuma elementi. 

Ministru kabineta 26.08.2003. noteikumi Nr. 474 Noteikumi par kultūras 
pieminekļu uzskaiti, aizsardzību, izmantošanu, restaurāciju un vidi 
degradējoša objekta statusa piešķiršanu. 

4. Kultūras pieminekļus iedala šādās tipoloģiskajās grupās: 

4.1. arheoloģiskie pieminekļi (senvietas, par kurām nozīmīgākā informācija tiek 
iegūta arheoloģiskajos izrakumos) – senās dzīvesvietas (piemēram, apmetnes, 
ciemi, pilskalni, ezermītnes, mūra pilis, pilsētu vēsturiskais kultūrslānis), senkapi 
un to virszemes veidojumi, viduslaiku un agro jauno laiku kapsētas, senās kulta 
vietas (piemēram, kalni, akmeņi, koki, alas, birzis), senās saimnieciskās darbības 
vietas (piemēram, ražotņu, agrāro sistēmu vietas), senās kauju, apspriežu, tiesu 
un pulcēšanās vietas, senie ceļi, militāra rakstura būves, hidrotehniskās būves, 
nogrimušie kuģi un to kravas. Arheoloģiskie pieminekļi var atrasties zemē, virs 
zemes vai ūdenī; 

4.2. arhitektūras un pilsētbūvniecības pieminekļi (nozīmīgas vietas, ēku grupas, 
ēkas un konstrukcijas) – pilsētu vēsturiskie centri, ciemi, dārzi, parki, 
kultūrvēsturiskās ainavas, muižu apbūve, tautas celtniecības objekti, ēkas un 
konstrukcijas, iekārtas un priekšmeti, ieskaitot to detaļas un rotājumus, kas ir 
starptautiski vai nacionāli nozīmīgi vēsturisko stilu piemēri, ievērojamu arhitektu 
darbi vai reti sastopamu tipu celtnes; 

4.3. mākslas pieminekļi (mākslas darbi un mākslas amatniecības izstrādājumi) – 
skulptūras, glezniecības darbi (piemēram, altārgleznas, sienu vai griestu 
gleznojumi, ikonas), baznīcu iekārtas, stājgrafikas, reti iespieddarbi, miniatūras, 
akvareļi, lietišķās, dekoratīvās mākslas paraugi (piemēram, keramikas, stikla, 
metāla, koka, akmens, kaula, ādas, tekstiliju izstrādājumi), kinodokumenti, 
fotodokumenti, videodokumenti, skaņu ieraksti, kas raksturo mākslas stilus, 
laikmetu un konkrētu apvidu; 
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4.4. industriālie pieminekļi – ēkas, būves, iekārtas, priekšmeti un citi tehniska 
rakstura objekti, kas atspoguļo ražošanas, amatniecības, transporta, 
lauksaimniecības attīstību un teritoriju infrastruktūras attīstību, kā arī militāro 
vēsturi; 

4.5. vēsturisko notikumu vietas – teritorijas, ēkas un citi objekti, kas saistīti ar 
nozīmīgiem vēsturiskiem notikumiem vai ievērojamām personām. 

Likums Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām 

2. pants. Likuma objekti 

(2) Aizsargājamās teritorijas ir ģeogrāfiski noteiktas platības, kas atrodas īpašā 
valsts aizsardzībā saskaņā ar kompetentu valsts varas un pārvaldes institūciju 
lēmumu un tiek izveidotas, aizsargātas un apsaimniekotas nolūkā: 
— aizsargāt un saglabāt dabas daudzveidību (retas un tipiskas dabas 
ekosistēmas, aizsargājamo sugu dzīves vidi, savdabīgas, skaistas un Latvijai 
raksturīgas ainavas, ģeoloģiskos un ģeomorfoloģiskos veidojumus utt.); 
— nodrošināt zinātniskos pētījumus un vides pārraudzību; 
— saglabāt sabiedrības atpūtai, izglītošanai un audzināšanai nozīmīgas teritorijas. 

4. pants. Nacionālie parki 

(1) Nacionālie parki ir plaši apvidi, kam raksturīgi nacionāli nozīmīgi izcili dabas 
veidojumi, cilvēka darbības neskartas un mazpārveidotas ainavas un 
kultūrainavas, biotopu daudzveidība, kultūras un vēstures pieminekļu bagātība 
un kultūrvides īpatnības. 

(2) Nacionālo parku galvenais uzdevums ir dabas aizsardzība, kultūrvēsturiskā 
mantojuma saglabāšana, zinātniskās izpētes, izglītošanas un atpūtas 
organizēšana, kuru ierobežo dabas un kultūrvides aizsardzības mērķi. 

(3) Nacionālo parku teritoriju atbilstoši aizsardzības un izmantošanas mērķiem 
iedala funkcionālās zonās. Nacionālajos parkos ir zonas, kurās visi dabas resursi 
pilnībā tiek izslēgti no saimnieciskās un citādas darbības. Pārējā nacionālo parku 
teritorijā atļauta tikai tāda saimnieciskā darbība, kas būtiski nemaina vēsturiski 
izveidojušās ainavas struktūru. 

8. pants. Aizsargājamo ainavu apvidi 

Aizsargājamo ainavu apvidi ir teritorijas, kas izceļas ar savdabīgu vai 
daudzveidīgu ainavu. To mērķis ir aizsargāt un saglabāt raksturīgo ainavu un tos 
ainavas elementus, kas ir būtiski aizsargājamo sugu un biotopu ekoloģisko 
funkciju nodrošināšanai, Latvijai raksturīgajai kultūrvidei un ainavas 
daudzveidībai, kā arī nodrošināt sabiedrības atpūtai un tūrismam piemērotas 
vides saglabāšanu un dabu saudzējošu apsaimniekošanu. 
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Meža likums 

1.pants. (1) Likumā ir lietoti šādi termini: 
1) ainavu cirte — cirtes veids ainavas elementu saskatāmības un pieejamības 
nodrošināšanai; 
30) mežaparks — sabiedriskas vai kultūrvēsturiskas nozīmes meža teritorija, kurā 
ir labiekārtojuma elementi un kuru sabiedrība izmanto rekreācijai; 
38) parks — sabiedriskas vai kultūrvēsturiskas nozīmes dabas objekts, kurā ir 
dabas elementu, būvju un mazo arhitektūras formu daudzveidība un īpaši 
veidota infrastruktūra; 

Ministru kabineta 05.03.2013. noteikumi Nr. 123 Noteikumi par parku un 
mežaparku izveidošanu mežā un to apsaimniekošanu 

7. Parka izveidošanai veicamas šādas darbības: 
7.1. būvprojekta izstrāde; 
7.2. pašvaldības saistošo noteikumu par parka izveidošanu, apsaimniekošanu un 
aizsardzību (turpmāk – parka apsaimniekošanas noteikumi) izdošana; 
7.3. parka izbūve un pieņemšana ekspluatācijā. 

8. Parku izveido atbilstoši būvniecību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem. 
Parka būvprojektu izstrādā vispārīgajos būvnoteikumos noteiktajā kārtībā. 

9. Vēsturiskam parkam, kas vecāks par 50 gadiem, būvprojektu izstrādā visai 
teritorijai, nepieļaujot tajā turpmāku zemes vienību sadalīšanu, kā arī ievērojot 
kultūrvēsturiskās vides raksturu, plānojuma struktūru, sugu daudzveidību un 
ainavu arhitektūras detaļas. Ja parks, tā daļa vai tajā esošs objekts ir valsts 
aizsargājams kultūras piemineklis, izstrādājot būvprojektu vēsturiska parka 
paplašināšanai (pārbūvei), atjaunošanai vai restaurācijai, ievēro Nacionālās 
kultūras mantojuma pārvaldes izdotos nosacījumus. 

Lauksaimniecības un lauku attīstības likums 

2) lauku attīstība — nelauksaimniecisko produktu ražošana lauku teritorijā, kā arī 
ar ūdens un zemes resursu izmantošanu saistīto pakalpojumu sniegšana un lauku 
ainavas saglabāšana; 

(1) Ražotāju grupa vai ražotāju organizācija ir juridiskā persona, kas atbilstoši 
normatīvajiem aktiem par ražotāju grupu vai ražotāju organizāciju darbību atzīta 
un izveidota, lai nodrošinātu ... kā arī ainavas saglabāšanu un vides bioloģisko 
daudzveidību. 
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Likums Par autoceļiem 

Autoceļu kompleksa būvēm ainavā ir būtiska ietekme un tās uzskatāmas par ainavu arhitektūras 
būvēm, veidojot atbilstošu politiku. 

(2) Autoceļu kompleksā ietilpst: 

zemes klātne, ceļa braucamā daļa, mākslīgās būves (piemēram, tilti, ceļu pārvadi, 
tuneļi, estakādes, caurtekas, ūdens novadīšanas ietaises, atbalsta sienas), ceļu 
inženierbūves (piemēram, autobusu pieturvietas un paviljoni, paātrinājuma joslas, 
transportlīdzekļu stāvlaukumi, stāvvietas, atpūtas laukumi, sniega aizsargsētas, 
apstādījumi, veloceliņi un ietves, ceļu sakaru un apgaismojuma līnijas) un 
satiksmes organizācijas tehniskie līdzekļi (piemēram, ceļa zīmes, luksofori, 
signālstabiņi, aizsargbarjeras, vertikālais un horizontālais marķējums). 

24. pants. Apkārtējās vides aizsardzība 

(3) Veicot būvniecības, rekonstrukcijas un uzturēšanas darbus ceļu zemes 
nodalījuma joslā, pēc iespējas tiek saglabāta vides daudzveidība un 
kultūrvēsturiskā ainava. 

Likums "Par kultūras pieminekļu aizsardzību" 

1. pants. Likuma objekts 

Kultūras pieminekļi ir kultūrvēsturiskā mantojuma daļa — kultūrvēsturiskas 
ainavas un atsevišķas teritorijas (senkapi, kapsētas, parki, vēsturisko notikumu 
norises un ievērojamu personu darbības vietas), kā arī atsevišķi kapi, ēku grupas 
un atsevišķas ēkas, mākslas darbi, iekārtas un priekšmeti, kuriem ir vēsturiska, 
zinātniska, mākslinieciska vai citāda kultūras vērtība un kuru saglabāšana 
nākamajām paaudzēm atbilst Latvijas valsts un tautas, kā arī starptautiskajām 
interesēm. 

2. pants. Kultūras pieminekļu veidi 

Ir šādi kultūras pieminekļu veidi: 

1. Nekustamie kultūras pieminekļi: 

— atsevišķi objekti — ēkas, mākslas darbi, iekārtas un priekšmeti, atsevišķas 
apbedījuma vietas; 

— kompleksi objekti — arheoloģiskās senvietas, arhitektūras ansambļi un 
kompleksi, pilsētu un citu apdzīvoto vietu vēsturiskie centri, ielas, laukumi, 
kvartāli, kultūrslānis, kapsētas, kultūrvēsturiskas ainavas, piemiņas vietas, 
vēsturiskas vietas un teritorijas. 
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Ministru kabineta 2003. gada 26. augusta noteikumi Nr. 474 "Noteikumi 
par kultūras pieminekļu uzskaiti, aizsardzību, izmantošanu, restaurāciju un 
vidi degradējoša objekta statusa piešķiršanu" 

4. Kultūras pieminekļus iedala šādās tipoloģiskajās grupās: 

4.2. arhitektūras un pilsētbūvniecības pieminekļi (nozīmīgas vietas, ēku grupas, 
ēkas un konstrukcijas) – pilsētu vēsturiskie centri, ciemi, dārzi, parki, 
kultūrvēsturiskās ainavas, muižu apbūve, tautas celtniecības objekti, ēkas un 
konstrukcijas, iekārtas un priekšmeti, ieskaitot to detaļas un rotājumus, kas ir 
starptautiski vai nacionāli nozīmīgi vēsturisko stilu piemēri, ievērojamu arhitektu 
darbi vai reti sastopamu tipu celtnes; 

7. Kultūras pieminekļu sarakstā kā valsts nozīmes arhitektūras pieminekli var 
iekļaut šādus objektus ar izcilu zinātnisku, kultūrvēsturisku vai izglītojošu nozīmi: 

7.1. nozīmīgas vietas – kombinētus cilvēka un dabas veidojumus (piemēram, 
pilsētu vēsturiskos centrus, ciemus, dārzus, parkus) un kultūrvēsturiskas cilvēka 
veidotas ainavas (līdz 19.gadsimtam ieskaitot) – teritorijas, kurām ir 
starptautiska vai nacionāla arhitektoniska, vēsturiska, estētiska un etnogrāfiska 
vērtība; 

35. Saimnieciskā darbība kultūras pieminekļu aizsardzības zonās veicama, 
saglabājot kultūras pieminekļa vēsturiski nozīmīgo plānojumu un telpisko 
struktūru, kultūrslāni, piemineklim atbilstošo vidi, ainavu, apzaļumošanas un 
labiekārtošanas raksturu, kā arī nodrošinot kultūras pieminekļa vizuālo uztveri. 

36. Būvniecība un citi darbi kultūras pieminekļa aizsardzības zonā, kas var 
pārveidot kultūras pieminekli vai ainavu, veicami, ievērojot Aizsargjoslu likumā 
noteiktos aprobežojumus, kā arī nodrošinot pasākumus kultūras pieminekļa 
saglabāšanai. Minētos pasākumus iekļauj būvniecības vai citu darbu projektā un 
tāmē, tos finansē būvniecības ierosinātājs vai finansētājs un pārbauda inspekcija. 

44. Ja, veicot saimniecisku darbību, paredzama kultūras pieminekļa vai tā 
aizsardzības zonas pārveidošana (jebkura tehniska, būvnieciska un saimnieciska 
darbība, kura būtiski maina kultūras pieminekļa funkciju, komplektāciju, formu, 
detalizāciju, materiālu, faktūru, krāsu, kā arī kultūras pieminekļa teritoriju), 
kultūras pieminekļa īpašnieks (valdītājs) iesniedz inspekcijā iesniegumu attiecīgas 
atļaujas (3.pielikums) saņemšanai. Būvniecības darbiem kultūras pieminekļa 
aizsardzības zonā atsevišķa atļauja (3.pielikums) nav nepieciešama, ja inspekcijā 
ir saskaņota atbilstoši būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu prasībām 
izstrādāta būvniecības ieceres dokumentācija (piemēram, būvprojekts skiču vai 
tehniskā projekta stadijā, vienkāršotās renovācijas vai vienkāršotās 
rekonstrukcijas apliecinājuma karte, ēkas fasādes vienkāršotās renovācijas 
apliecinājuma karte, vienkāršotā inženiertīklu pievadu izbūves tehniskā shēma) 
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vai ja būvniecības darbi neskar kultūras pieminekļa aizsardzības zonā esošu ēku 
(būvju) un ainavas elementu ārējo veidolu. Ja ēkā, kas atrodas kultūras 
pieminekļa aizsardzības zonā, tiek nomainīti logi, neveicot citus fasādes 
būvdarbus, būvniecības ieceres dokumentācija nav jāizstrādā un minētās 
darbības nav jāskaņo ar inspekciju, ja tiek ievērota vispārīgajos būvnoteikumos 
noteiktā kārtība. 

Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums 

Ainavu arhitekta darbs tieši saistīta ar dzīves kvalitātes vairošanu ārtelpā. 

1.pants. Likumā lietotie termini 

3) dzīves kvalitāte — personas, ģimenes, personu grupas, sabiedrības labklājības 
rādītājs, kas ietver fizisko un garīgo veselību, brīvo laiku un tā izmantošanu, 
darbu, izglītību, saikni ar sabiedrību, tiesības patstāvīgi pieņemt lēmumus un tos 
realizēt, kā arī materiālo nodrošinājumu; 

Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas Latvija 2030 

Vienlaikus ir jāapzinās, ka kultūras identitāti veido ne tikai etniskas izcelsmes 
vērtības. Latvijas kultūrvēsturiskā attīstība liecina, ka tās kultūras kapitāls.... 

Radošais tūrisms ir viens no veidiem Latvijas materiālā un nemateriālā kultūras 
mantojuma un kultūras ainavas potenciāla izmantošanai. 

Telpiskās attīstības perspektīva kā nacionālo interešu telpas iezīmē: 

Saglabāt Latvijas savdabību – daudzveidīgo dabas un kultūras mantojumu, 
tipiskās un unikālās ainavas. 

b) Baltijas jūras piekrasti – vienu no Latvijas lielākajām vērtībām, kur dabas un 
kultūras mantojuma saglabāšana jālīdzsvaro ar ekonomiskās attīstības 
veicināšanu; 

c) Rīgas metropoles areālu, kas stiprina Rīgas kā globāli orientētas Baltijas jūras 
metropoles lomu, tādējādi veicinot visas valsts attīstību; 

e) izcilus dabas, ainavu un kultūrvēsturisko teritoriju areālus, kur koncentrētas 
tās unikālās vērtības, kas veido Latvijas un tās dažādo reģionu identitāti un 
starptautisko atpazīstamību. 

 

Ainava – teritorija tādā nozīmē, kā to uztver cilvēki, un kas ir izveidojusies dabas 
un/vai cilvēku darbības un mijiedarbības rezultātā. Ainava ir gan fizioģeogrāfisks 
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komplekss, gan vēsturiski pārmantotu tradīciju, paražu un estētisko īpašību 
kopums, kultūras mantojums, kam piemīt noteikta struktūra un funkcijas. 

Cilvēkkapitāls – vidējais iedzīvotāju talantu un spēju apjoms, pareizināts ar 
ekonomiski aktīvo cilvēku skaitu.  

Dabas kapitāls – ekosistēmas elementu kopums, kas rada un uztur cilvēces 
eksistencei vērtīgus ekosistēmas pakalpojumus un produktus. 

Ilgtspējīga attīstība – sabiedrības labklājības, vides un ekonomikas integrēta un 
līdzsvarota attīstība, kas apmierina iedzīvotāju pašreizējās sociālās un 
ekonomiskās vajadzības un nodrošina vides prasību ievērošanu, neapdraudot 
nākamo paaudžu vajadzību apmierināšanas iespējas, kā arī nodrošina bioloģiskās 
daudzveidības saglabāšanu. 

Jaunrade – cilvēka darbība, kuras rezultātā tiek radītas kvalitatīvi jaunas, 
oriģinālas materiālās un garīgās vērtības vai idejas. Garīgs darbs, kur tiek 
saskatītas un attīstītas neparastas, īpatnējas attiecības starp apkārtējām lietām, 
parādībām, idejām, faktiem u.tml. 

Kultūras kapitāls – no iepriekšējām paaudzēm mantotas un jaunradītas 
materiālas un nemateriālas kultūras vērtības, kas, mērķtiecīgi un radoši 
pielietotas, spēj radīt un rada jaunas ekonomiskas, sociālas un kultūras vērtības. 

Kultūras telpa – Latvijas sabiedrību vienojošs pamats, ko raksturo Latvijas 
vēsturiskās attīstības procesā veidojusies nācijas identitāte, kam kodols ir 
latviešu valoda, latviešu un citu Latvijā dzīvojošo tautu, kā arī latviešu diasporas 
radītās vērtības. Kultūras telpas sociālo vidi un sabiedriskās dzīves kārtību veido 
sabiedrībai kopīgie priekšstati un tradīcijas. Vienlīdz nozīmīga kultūras telpas 
tradīciju tīklojumā ir indivīdu rīcība, sasniegumi un idejas.  

Radošais kapitāls – radoši cilvēki, kuri rada jaunas idejas, tehnoloģijas, saturu, 
produktus un pakalpojumus, kā arī augstās tehnoloģijas. 

Radošums – iedzimta un izkopta indivīda īpašība/spēja radīt oriģinālas un jaunas 
nozīmes tēlus. Radošā darbība palīdz atklāt jaunas iespējas un formas labākajiem 
kopā dzīvošanas un darbības modeļiem, piemēroties jauniem apstākļiem un 
pārveidot esamību ar radošās iztēles un iniciatīvas palīdzību. Radošums 
attiecināms ne tikai uz jaunu mākslas priekšmetu vai stilu radīšanu, bet uz 
problēmu risināšanu jebkurā iespējamā jomā. 

Telpas kapitāls – telpiskā daudzveidība un pieejamība, kas rada ekonomiskas, 
sociālās, kultūras un vides vērtību. 
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Latvijas ainavu politikas pamatnostādnēs 2013-2019 

Ministru kabineta 2013. gada 7. augusta rīkojums Nr. 361 

Ainavu politikas pamatnostādņu 2013.-2019.gadam kopsavilkums 

Ainavu politikas pamatnostādnes 2013.-2019.gadam (turpmāk -pamatnostādnes) ir Eiropas 
Padomes Ainavu konvencijas (Latvijā ratificēta 2007.gada 29.martā, pieņemot likumu "Par Eiropas 
ainavu konvenciju") un Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas "Latvija 2030" (apstiprināta Saeimā 
2010.gada 10.jūnijā) (turpmāk - stratēģija "Latvija 2030") īstenošanas instruments vidējā termiņā. 
Tās paredz rīcību, kas atbilstoši iepriekš minētajiem dokumentiem ainavu jomā ir jāveic 2013.-
2019.gadā. 

Pamatnostādnes formulē problēmas, kuras esošajās nozaru politikās netiek risinātas vai arī tiek 
risinātas nepietiekami, un, balstoties uz pakāpeniskuma principu, nosaka tādus ainavu politikas 
mērķus un uzdevumus, lai pamatnostādņu īstenošanas laikā nepalielinātu administratīvo slogu ne 
vietējām pašvaldībām, ne nozaru ministrijām. 

Pēdējos 20 gados nozīmīgu sociālekonomisko pārmaiņu ietekmē Latvijas ainavas ir būtiski 
mainījušās un ainavu sociālā, ekonomiskā, ekoloģiskā un kultūrvēsturiskā vērtība un potenciāls 
cilvēku dzīves vides kvalitātes nodrošināšanai un saimnieciskās darbības attīstībai, it īpaši tūrisma 
jomā, ir apdraudēts. 

Esošā ainavu pārvaldība ir mazefektīva un nenodrošina mērķtiecīgu ainavu potenciāla izmantošanu, 
ainavu kvalitātes uzlabošanu un ainavu pārvaldībā iesaistīto pušu sadarbību. Teritorijas attīstības 
plānošanas dokumentos ainavu saglabāšanas un attīstības jautājumi ir ietverti vispārīgā formā, 
trūkst ieteikumu ainavu ilgtspējīgai attīstībai, lai to potenciāls tiktu izmantots maksimāli lietderīgi. 
Lēmumu pieņemšanu par ainavu attīstību apgrūtina sabiedrības atšķirīgā izpratne par ainavu nozīmi 
un vērtību, kompetentu ainavu pārvaldības speciālistu trūkums un nepietiekama ainavu pētniecība. 

Līdz ar to Latvijas ainavu politikas mērķis ir - daudzfunkcionālas un kvalitatīvas ainavas, kas visā 
Latvijā uzlabo cilvēku dzīves kvalitāti, veicina vietu, reģionu un valsts ekonomisko aktivitāti un 
atpazīstamību, kā arī nodrošina bioloģisko daudzveidību. 

Lai sasniegtu minēto politikas mērķi, tiek izvirzīti trīs apakšmērķi un attiecīgi uzdevumi (galvenie ir 
ietverti tabulā). 

Ainavu politikas mērķi, rīcības virzieni un galvenie uzdevumi 

Nr. 
p.k. 

Apakšmērķis Rīcības virziens Galvenie uzdevumi 

1. Īstenota Nacionālajā 
attīstības plānā 2014.-
2020.gadam un topošajos 
ZM1, KM2, VARAM3 politikas 
plānošanas dokumentos 

Nacionālajā attīstības 
plānā 2014.-
2020.gadam un citos 
politikas plānošanas 
dokumentos noteiktās uz 
ainavu kvalitātes 

Īstenot Nacionālajā attīstības plānā 
2014.-2020.gadam un citos politikas 
dokumentos noteikto rīcību, kas 
vērsta uz ainavu kvalitātes 
uzlabošanu 
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noteiktā rīcība, kas vērsta uz 
ainavu kvalitātes uzlabošanu

uzlabošanu vērstās 
rīcības īstenošana 

2. Efektīva ainavu pārvaldība, 
kas vērsta uz ainavu 
politikas integrēšanu visu 
līmeņu teritoriju attīstības 
plānošanā un publiskās 
pārvaldes, izglītības, 
pētniecisko institūciju un 
sabiedrības labu sadarbību 

Ainavu pārvaldības 
uzlabošana 

Apzināt Latvijas ainavu potenciālu, 
novērtējot ainavas visā valsts 
teritorijā 

Noteikt nacionālas nozīmes ainaviski 
vērtīgās teritorijas un izstrādāt 
integrētas vadlīnijas konkrētu 
nacionālas nozīmes ainaviski vērtīgu 
teritoriju attīstībai un plānošanai 

Sagatavot elektronisku Latvijas 
ainavu atlantu 

3. Par ainavu jautājumiem 
informēta un izglītota 
sabiedrība, kompetenti 
ainavu pārvaldības 
speciālisti un pētnieki 

Zināšanu padziļināšana 
un izpratnes veidošana 
par ainavu vērtību, 
speciālistu apmācības un 
pētniecības uzlabošana 

Pilnveidot VARAM tīmekļa vietnes 
sadaļu par ainavu politiku 

Izstrādāt metodiskas vadlīnijas par 
ainavu plānošanu reģionālajā un 
vietējā līmenī 

Sagatavot priekšlikumus par ainaviski 
vērtīgu teritoriju iekļaušanu Latvijas 
kultūras kanonā 

Organizēt izglītojošus pasākumus 
sabiedrībai un ainavu pārvaldības 
speciālistiem par Eiropas Padomes un 
Latvijas ainavu politiku, uzsverot 
ainavu nozīmi un plānošanu 

 

Īstenojot pamatnostādnes, tiks dots nozīmīgs ieguldījums stratēģijā "Latvija 2030" noteikto 
ilgtermiņa mērķu sasniegšanai par dabas un kultūrtelpas attīstību, kā arī sekmēta Latvijas telpiskās 
attīstības perspektīvas īstenošana: 
- novērtēts Latvijas ainavu potenciāls un noteiktas ainaviski vērtīgas teritorijas ar nozīmīgu 
ainavisku potenciālu valsts, reģionu un pašvaldību attīstībai; 
- sagatavotas integrētas vadlīnijas konkrētu ainaviski vērtīgo teritoriju attīstībai; 
- uzlabota publiskās pārvaldes, izglītības, pētniecisko institūciju un sabiedrības sadarbība ainavu 
pārvaldības jomā; 
- īstenoti pasākumi, lai veidotu sabiedrības izpratni par ainavu nozīmi un vērtību, uzlabotu 
sabiedrības un ainavu pārvaldības speciālistu zināšanas par ainavām un to pārvaldību, kā arī 
veicinātu ainavu pētniecību. 



72 | LAAA 
 

Valsts budžeta finansētās institūcijas pamatnostādnes īsteno atbilstoši piešķirtajiem valsts budžeta 
līdzekļiem. Vietējās pašvaldības pamatnostādnes var īstenot atbilstoši vietējo pašvaldību budžeta 
līdzekļiem. Pamatnostādņu īstenošanai gan nacionālajā, gan vietējā līmenī var tikt piesaistīti 
ārvalstu finanšu palīdzības instrumenti. 

Par pamatnostādņu īstenošanu ir atbildīga Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija.  

Rezolūcija kultūrvēsturiskā ainava Latvijā, 2016 

KULTŪRVĒSTURISKA AINAVA veidojusies, mijiedarbojoties dažādiem cilvēku 
darbības un dabas faktoriem. Tā ilustrē cilvēces attīstību laikā un telpā, ir 
ieguvusi sabiedrībā atzītu vērtību un ar ainavā esošajām fiziskajām liecībām 
atspoguļo noteiktas tradīcijas, vēsturiskus notikumus vai to attēlojumu 
literatūras un mākslas darbā. Daudzveidīgas kultūrainavas veido nozīmīgu 
Eiropas mantojuma daļu un kalpo kā liecība par pagātnes un tagadnes 
attiecībām starp cilvēku, dabisko un viņa paša radīto vidi. Vispārējās pārmaiņas 
pasaules ekonomikā un klimatā, pārmaiņas lauksaimniecībā, mežsaimniecībā, 
rūpnieciskās ražošanas un minerālu ieguves paņēmienos, infrastruktūrā, tūrisma 
un atpūtas paradumos, rekreācijas spiediena palielināšanās, kā arī reģionālās un 
pilsētplānošanas prakses attīstība daudzos gadījumos paātrina kultūrainavu 
transformāciju. Tam var būt negatīvs iespaids uz telpiskās vides kvalitāti un 
izmantošanu ilgtermiņā. Latvijas ainava 20 gadsimta laikā ir piedzīvojusi būtiskas 
izmaiņas. Ap 20.gadsimta sākumu tā bija nostabilizējusies atbilstīgi agrākajai 
saimniekošanas sistēmai. Ainavas pārmaiņas ietekmēja 1905.gada revolūcija, 
Pirmais pasaules karš, agrārā reforma, Otrais pasaules karš, padomju laika 
saimniekošanas metodes un īpašuma forma, neatkarības laikā īpašumu atgūšana 
un mūsdienu saimniekošana. Latvijas telpiskā vide arvien vairāk tiek pielāgota 
jaunām prasībām, tomēr izrādītās pūles kvalitatīvas cilvēka dzīves telpas 
veidošanā vēl nav pietiekamas. Kultūrainavu attīstība Latvijā netiek pietiekoši 
plānota un vadīta. Latvija nav pietiekami aktīvi iesaistījusies Eiropas ainavu 
konvencijas īstenošanā.  

Lai aktīvāk pievērstu uzmanību kultūrainavas kvalitātei Latvijā Valsts kultūras 
pieminekļu aizsardzības inspekcija sadarbībā ar Francijas institūtu Latvijā 
2016.gada 12.septembrī Turaidas muzejrezervātā rīkoja semināru, kura laikā 
dalībnieki vienojās par šādām kopīgām nostādnēm:  

1. Atzīt, ka Latvijas kultūrainava jāuztver kā vērtība un resurss ilgtermiņa 
attīstībai. Nav jāpretojas pārmaiņām, bet tās jāvirza racionālā, ilgtspējīgā 
ekoloģiski un estētiski augstvērtīgā gultnē. Vidi ietekmējošu ieceru uzmanības 
centrā jāliek sabiedrības vērtības un cilvēka dzīves kvalitāte. Nepieciešams 
ilgtermiņa skatījums un atbildība par nākotni. Katrai paaudzei jāatklāj un 
jārealizē sava misija. No pielāgošanās taktikas jāvirzās uz jaunu domāšanu, 
jāprojektē nākotne neatkarīgi no tā, ka nākotne var izrādīties citāda, nekā mēs 
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spējam prognozēt! Identitātei telpiskās vides attīstībā jākļūst par vienu no 
svarīgākiem uzdevumiem Latvijas kā nacionālas valsts ilgtermiņa pastāvēšanā.  

2. Būtiski saglabāt katras nozīmīgas vietas garu (genius loci) un tās īpašo 
noskaņu. Jāpārtrauc kultūrvēsturisko ainavu piesārņošana ar nekvalitatīvām un 
konkrētās vides kvalitātei neatbilstošām tehniskām iekārtām, reklāmām, 
konteinertipa īslaicīgas lietošanas būvēm, dzīvojamiem auto vagoniem, īpaši 
kultūras pieminekļu teritorijās un aizsardzības zonās. Vairāk uzmanība jāpievērš 
to estētikai, atbilstošam dizaina izpildījumam un racionālam izvietojumam.  

3. Ir gadījumi, kad ar nepiemērotu funkciju un dažādu apsaimniekošanas veidu ir 
izjaukta kultūrvēsturiska ansambļa vienotība un kultūrvēsturisko vērtību kopuma 
radītā noskaņa (īpaši tas attiecināms uz seno muižu centriem un 
pilsētbūvniecības pieminekļiem). Šādās situācijās prioritāte dodama atsevišķo, 
nepārdomāti sadalīto īpašumu apvienošanai vai to pakārtošanai vienotai visa 
ansambļa funkcijai. Vienlaicīgi būtu nepieciešama ansambļa kopīpašnieku 
izpratnes pilnveidošana un savstarpējās sadarbības veicināšana.  

4. Vietējām kopienām nozīmīgās ainavās, izmantojot dažādas iespējas (ainavu 
plāni, lauku atbalsta pasākumi u.c.) jāveicina raksturīgās lauku ainavas elementu 
saglabāšana, t.sk. uzturot pļavas un ganības, neļaujot teritorijai apmežoties.  

5. Sabiedrībai nozīmīgu vērtību kopšanā un uzturēšanā arvien vairāk jāveicina 
ekonomiskā izdevīguma principa ieviešana. Ar nodokļu atvieglojumiem vispirms 
jāatbalsta vietas, kuras ir sakoptas un kuru uzturēšana prasa ievērojamus 
resursus.  

6. Arvien lielākas pūles jāvelta kultūrainavu apzināšanai, izpētei un vispusīgu 
zināšanu iegūšanai par konkrēto vietu ainavām, to kopsakarībām plašākā 
vēsturiskā, sociāli ekonomiskā un dabas vides kontekstā. Ainavas vērtību 
noskaidrošanas nolūkos lielāka uzmanība jāpievērš pētījumu veikšanai dabā, ko 
veic kompetenti speciālisti, iesaistot sabiedrību.  

7. Arvien aktuālāka kļūst tilta veidošana starp tradicionālo, vēsturisko un 
mūsdienu mākslu aktivitātēm- arhitektūru, dizainu, vizuālām mākslām. 
Jāapzinās, ka kvalitatīva ainava ir konkurences iespēja, kā arī ekonomiska vērtība 
- tā dod sabiedrībai ekonomisku labumu ilgtermiņā.  

8. Teritorijas plānošanas procesā pievērst lielāku uzmanību ainavu kvalitātes 
mērķu izvirzīšanai, rēķinoties ar sabiedrības vajadzībām, atstājot radošas pieejas 
iespēju. Īpaši tas attiecas uz lauku ainavām – to apbūvi un zemes izmantošanas 
nosacījumiem. Telpiskās vides attīstības plānošanā un praksē izvairīties no 
nepamatotas birokrātijas. Normatīvo aktu pilnveidošanā un attīstībā nepārspīlēt 
to pārāku detalizāciju, jo katrai dzīves situācijai likumu uzrakstīt nav iespējams, 
vairāk rēķināties ar zinātnisko pētījumu atziņām, pieredzējušu ekspertu 
vērtējumu un konsultācijām ar sabiedrības dažādām interešu grupām. Likumi 
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rodas reaģējot uz jau notiekošo, bet kvalitatīvas radošas izpausmes parasti 
apsteidz laiku.  

9. Attīstības plānošanā būtiski analizēt telpisko vidi reglamentējošo nosacījumu 
un apstākļu vēsturi, kas veidojuši vietas un bijuši par iemeslu, lai vieta kļūtu par 
starptautiski vai nacionāli atzītu vērtību.  

10. Nepieciešams izveidot ainavu pārvaldības, pārmaiņu kvalitātes vadības un 
kontroles sistēmu - ne tik daudz ar ierobežojošiem instrumentiem, kā ar 
aicinošiem, iesakošiem, rekomendējošiem padomiem, skaidrojošu analīzi un 
veiksmīgiem piemēriem visu līmeņu interešu grupām. Pozitīvi vērtējamu un 
veiksmīgu piemēru izcelšana var dot spēcīgu impulsu jauniem ieguldījumiem un 
panākumiem! Ainavu plānošanai un pārvaldībai nepieciešama plaša 
starpdisciplināra sadarbība. Jāveicina dialogs starp dažādām profesionālām 
disciplīnām, interešu grupām, kopīgas sapratnes veidošana.  

11. Nepieciešams plašāks skaidrojošais darbs par ainavas lomu cilvēka dzīves 
kvalitātes veidošanā un šo jautājumu ietveršana izglītības procesā pēc iespējas 
agrāk visos izglītības posmos.  

12. Kopta un uzturēta kultūrainava rodas tur, kur tā tiek izprasta un novērtēta. 
Tāpēc kopīgi jārada prasības un pasākumi, kurus sabiedrība ciena, saprot un var 
īstenot kā savas dzīvesdarbības nepieciešamību.  

 


