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Latvijas Ainavu arhitektūras

biedrība (LAAB)

 Dibināta 1995. gada novembrī

 Kopš 1996. gada LAAB  ir IFLA (Starptautiskā ainavu arhitektu  federācija) 
biedrs.

 Kopš 2012. gada EFLA (Eiropas ainavu arhitektu federācija) biedrs.

 LAAB ir profesionāla ainavu arhitektūras speciālistu biedrība, kas apvieno 
ainavu arhitektus un studentus, saistīto nozaru speciālistus, kuru darbība 
saistīta ar ainavu veidošanu - teritorijas labiekārtojuma projektēšanu, 
ierīkošanu un kopšanu.

 Biedrībā vidēji ir 120 biedri

 LAAB valde sastāv no valdes priekšsēdētāja un 6 valdes locekļiem. Valdi 
pārvēl ik pēc 3 gadiem.



LAAB aktivitātes 2014 / 2015

 Leonardo da Vinči mūžizglītības programma (inovāciju 

pārneses apakšprogramma)

 Projekta nosaukums:  "Ainavu arhitektu patstāvīgās 

profesionālās attīstības programmas apmaiņa Baltijas 

jūras reģionā"

 Projektā iesaistīti 4 partneri:

1. Lietuvas Ainavu arhitektu biedrība (LKAS)

2. Viļņas Gedeminas tehniskā universitāte (VGTU)

3. Latvijas Ainavu arhitektu biedrība (LAAB)

4. Vācijas Ainavu arhitektu federācija (BDLA)

 Projekta izpildes termiņš: no 10.2013. līdz 10.2015. (kopā 

24 mēneši)



LAAB aktivitātes 2015

 1. Pilotseminārs 

«Ainavu plānošana. Pieredze un risinājumi»

 Jelgavā, 27. februārī, 2015







LVM un LAAB sadarbība

 17., 18. augusts, 2016

 Plenērs AS “Latvijas valsts meži” (LVM) sadarbībā ar 

Latvijas Ainavu arhitektūras biedrību (LAAB)

 MĒRĶIS: iepazīstināt ar ainavu arhitektu kompetencēm un dot profesionāli 

prakstiskus priekšlikumus meža ainavu attīstībā

 LVM ainavas: 

 Pokaiņu mežs

 Īles nacionālo partizānu bunkurs

 Ekomežs «Vilkukalns – Krievukalns», šaursliežu dzelzceļa uzbērums

 Ceļa ainava Blīdenē, Rīga - Liepāja šoseja



LVM un LAAB sadarbība



LVM un LAAB sadarbība

1.diena – plenērs

09:00 – 10:30 – Speciālistu lekcijas 

11:00 – 13:00 – Objektu apmeklēšana 

13:00 – 18:00 – Darbs grupās 

- LVM attīstāmās teritorijas (vēlams 2-4 teritorijas)

- Ar mežu ainavām saistīti speciālisti (Sugu un biotopu eksperti, Mežu apsaimniekotāji , Mežu pētnieki...)

- Ainavu arhitektu profesionāļu darba grupas



LVM un LAAB sadarbība

2.diena – seminārs

09:00 – 10:00 – Darbs grupās (prezentāciju materiālu formēšana) 

10:00 – 17:00 – Lekcijas. Darba grupu prezentācijas.

- Mērķauditorija: LVM pārstāvji un darbinieki 



Plenērs AS “Latvijas valsts meži” (LVM) sadarbībā ar 

Latvijas Ainavu arhitektūras biedrību (LAAB)



Plenērs AS “Latvijas valsts meži” (LVM) sadarbībā ar 

Latvijas Ainavu arhitektūras biedrību (LAAB)

 POKAIŅU MEŽS



Plenērs AS “Latvijas valsts meži” (LVM) sadarbībā ar 

Latvijas Ainavu arhitektūras biedrību (LAAB)

 POKAIŅU MEŽS

 ZONĒJUMS.. AINAVAS TELPAS RAKSTURS..ESTĒTISKĀS KVALITĀTES.. MEŽA AINAVAS VEIDOŠANAS PAŅĒMIENI..

Virsotnes un 

ielejas

Kustība + skati

Pasākumu vietas

Telpa + noskaņa



Kā paaugstināt Pokaiņu meža ainaviskās vērtības / kvalitātes?

Virsotnes un ielejas
Kustība + skati



Kā paaugstināt Pokaiņu meža ainaviskās vērtības / kvalitātes?
Virsotnes un ielejas
Kustība + skati



Kā paaugstināt Pokaiņu meža ainaviskās vērtības / kvalitātes?

Pasākumu vietas
Telpa + noskaņa

Uzmanības novērsēji:
- Kustība
- Neiederīgi elementi (auto)
- Nepiemērotas skatu līnijas
- «Aizmugures» jeb fona trūkums
- …



Kā paaugstināt Pokaiņu meža ainaviskās vērtības / kvalitātes?

Pasākumu vietas
Telpa + noskaņa

Risinājums – atsevišķu telpu veidošana:
+ Veidota buferjosla
+ Saglabāta pieejamība
+ Veidota atsevišķa pasākumu telpa
+ Darbībai ir fons jeb «aizmugure»
+ Nav citu neiederīgu elementu
+ Netraucē kustība



Kā paaugstināt Pokaiņu meža ainaviskās vērtības / kvalitātes?
Pasākumu vietas
Telpa + noskaņa
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Kā paaugstināt Pokaiņu meža ainaviskās vērtības / kvalitātes?
Pasākumu vietas
Telpa + noskaņa SAULES DĀRZS



Kā paaugstināt Pokaiņu meža ainaviskās vērtības / kvalitātes?
Labiekārtojuma līmeņi



Plenērs AS “Latvijas valsts meži” (LVM) sadarbībā ar 

Latvijas Ainavu arhitektūras biedrību (LAAB)

 Īles nacionālo partizānu bunkurs

 Ekomežs «Vilkukalns – Krievukalns», šaursliežu dzelzceļa uzbērums

Ainavu arhitekti: Sabīne Zāģere
Daiga Zigmunde

Indra Purs
Ieva Kraukle

Artūrs Mengots
Paldies par sadarbību LVM 

pārstāvjiem: 
Gatis Grants

Maija Ārente
Anda Ozola

Gundars Freimanis



Ainavu plānošanas līmenī

Lokālā, elementu plānošanas līmenī

Nozīmīgu / vērtīgu elementu iekļaušana meža ainavas rekreācijas telpā



1. Vērtīgo elementu identifikācija un sasaiste (veic atbilstošo jomu speciālisti)

 Kultūrvēsturiskie (vēsturisko notikumu restaurācijas vietas) – tematiskā sasaiste

 Ainaviski, vizuāli estētiskie (reljefs, ūdens tilpes, atsevišķi koki, koku grupas 
utt.) – ainaviskā sasaiste

 Ekoloģiskie / dabas (īpaši aizsargājamas dabas teritorijas, bioloģiski 
daudzveidīgas teritorijas) – ekoloģiskā sasaiste, ierobežojuma diapazons 
rekreācijas slodzei

Ainavu plānošanas līmenī

Māras birzs Īles bunkurs Šaursliežu 

dzelzceļa 

uzbērums

Krievkalni Ružas ezers



Šaursliežu dzelzceļa uzbērums

Īles bunkurs

Māras birzs

Krievkalnu skata vieta

Ružas ezers

Vilkukalns

Vērtīgo elementu identificēšana, kartēšana un grupēšana

Kultūrvēsturisks 
objekts

Ainavisks objekts

Ekoloģisks 
objekts

Apzīmējumi



2. Elementu tematiskā sasaiste, tīklojuma izveide un pieejamība

Galvenā objekta izdalīšana (tematiskā virziena noteikšanai, piemēram, 

kara notikumu ietekme uz ainavu) ar atbilstošu infrastruktūru (stāvvieta, 

atpūtas vietas, wc utt.)

Tematiski līdzīgu elementu sasaiste, izveidojot tematisko tīklu ar 

«stāstu», veidojot vietas identitāti un auru

Ainaviski kvalitatīvas telpas izveide ap un starp objektiem  

Pieejamība – pieejamība vietai, attālumi starp objektiem atkarībā no vietas 

mēroga un pārvietošanās veida (gājēji, riteņbraucēji un autobraucēji); 

atbilstoši attīstīta infrastruktūra – ceļi, atpūtas vietas, stendi.  

Ainavu plānošanas līmenī



Tīklojuma izveide, izdalot vietas galveno objektu / elementu

Šaursliežu dzelzceļa uzbērums

Īles bunkurs

Māras birzs

Krievkalnu skata vieta

Ružas ezers

Vilkukalns

Kultūrvēsturisks 
objekts

Ainavisks objekts

Ekoloģisks 
objekts

Objektu grupas



3. Elementu ietekmes (telpiski saistītās) zonu noteikšana, iekļaujot specifiskas 

apsaimniekošanas nosacījumus

 Objekta mērogs un telpiskās robežas

 Vēsturiskās robežas 

 Ietverošā ainava

 Skatu punkti (objekta reprezentējošā skata vieta) 

 Apsaimniekošanas ierobežojumi noteiktajās ietekmes zonās un sasaistes 

vietās (ceļi no objekta uz objektu)

Ainavu plānošanas līmenī



Šaursliežu dzelzceļa uzbērums

Īles bunkurs

Māras birzs

Krievkalnu skata vieta

Ružas ezers

Vilkukalns

Elementu ietekmes zonu noteikšana. Apsaimniekošanas principi

Kultūrvēsturisks 
objekts

Ainavisks objekts

Ekoloģisks 
objekts

Objektu grupas

Sasaistes zona

Objekta 
ietekmes zona



Lokālā,  elementu plānošanas līmenī

1. Funkcijas (zonas) + aktivitāšu plānošana

2. Ainavtelpiskā kompozīcija
mērogs (atvērtās un slēgtās telpas), elementu savstarpējās 
proporcijas un izkārtojums, stilistiskā vienotība

3. Atbilstība vietas apstākļiem, dabiskums
saskaņa ar ietverošo ainavu (augu ekoloģiskā saderība), 
pakāpeniska pāreja un saplūšana ar meža ainavu – «malas 
blīvums»

4. Noskaņa / vietas aura
noslēpumainība; sasaiste ar vēstures liecībām; intriga; noskaņa, 
ko var piedzīvot; vieta, kas stāsta un aicina atgriezties



Plenērs AS “Latvijas valsts meži” (LVM) sadarbībā ar 

Latvijas Ainavu arhitektūras biedrību (LAAB)

 Ceļa ainava Blīdenē, Rīga - Liepāja šoseja
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Plenērs AS “Latvijas valsts meži” (LVM) sadarbībā ar 
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Plenērs AS “Latvijas valsts meži” (LVM) sadarbībā ar 

Latvijas Ainavu arhitektūras biedrību (LAAB)

 Ceļa ainava Blīdenē, Rīga - Liepāja šoseja



Meža ainavu estētisko kvalitāšu un rekreācijas 

plānošana

RISINĀJUMI un PIEMĒRI



Meža ainavu estētisko kvalitāšu plānošana

RISINĀJUMI un PIEMĒRI

Profesors Simon Bell

Lielbritānijas pieredze meža ainavas 

plānošanā – vairāk kā 50 gadi, sākot ar 

atsevišķu mežsaimniecības speciālistu 

izglītošanu līdz meža ainavas plānošanas 

studiju virziena izveides

Pieredze un izstrādātās pieejas publicētas 

jau pirms 16 gadiem grāmatā:
Bells S., Nikodemus O. 2000. Rokasgrāmata meža 
ainavas plānošanai un dizainam. Rīga: Valsts meža 
dienests, 75 lpp.

Sadarbojoties nozarēm, grāmatu 

iespējams papildināt un izdot atkārtoti, 

izmantojot to gan praksē, gan izglītības 

procesā



 Baltā kāpa 

 Langervaldes mežs

 Alūksnes muižas parks

Meža ainavu rekreācijas plānošana

RISINĀJUMI un PIEMĒRI



Saulkrastu “Baltajā kāpā” projekta "LIFE 

Ekosistēmu pakalpojumi" ietvaros:

• laipas un platformas, atpūtas vietas

• informatīvi stendi (par Saulkrastu 

"Baltās kāpas" veidošanos, augu un 

dzīvnieku sugām )

• jauni vides objekti:

• kukaiņu taka – "Nenovirzies no 

takas", 

• taure - "Ieklausies dabā", 

• ežu mamma Frīda un zaķis Frīdis

• objekts “Ieejas vārti” (veidots kā 

stilizēts Baltās kāpas siluets.) 
Visi objekti un informācija veidota, Dabas aizsardzības pārvaldes, Saulkrastu novada pašvaldības un 
biedrības “Baltijas krasti” īstenotā projekta Nr. LIFE13 ENV/LV/000839 “LIFE Ekosistēmu pakalpojumi” ietvaros, 
kas finansēts ar Eiropas Savienības un Latvijas vides aizsardzības fonda līdzekļiem. 



Visi objekti un informācija veidota, Dabas aizsardzības pārvaldes, Saulkrastu novada pašvaldības un 
biedrības “Baltijas krasti” īstenotā projekta Nr. LIFE13 ENV/LV/000839 “LIFE Ekosistēmu pakalpojumi” ietvaros, 
kas finansēts ar Eiropas Savienības un Latvijas vides aizsardzības fonda līdzekļiem. 



Langervaldes mežs

Ideju projekts LVM sadarbībā ar LLU ainavu 

arhitektūras un plānošanas un kokapstrādes 

specialitātēm Rekreācija

Mežsaimniecība

Zinātne



 Alūksnes muižas parks: 

 Alūksnes muižas parka izpēte un atjaunošanas koncepcija

 Alūksnes muižas parka attīstības darbības stratēģija 2016.-2025.gadam 



 CITI piemēri

 Alūksnes muižas parks: 

 Alūksnes muižas parka izpēte un atjaunošanas koncepcija

 Autoru grupa un konsultanti:

 Ainavu arhitektes Kristīne Dreija, 

Lolita Hercoga

 Sugu un biotopu eksperte

Inga Straupe

 Dendrologi Gvido Leiburgs, Andrejs Svilāns

 Mežu ekologs, Mežsaimnieks Jānis Donis

 Ārvalstu eksperti: Bettina Oppermann, 

Rainer Dittloff, Marica-Maris Paju



 CITI piemēri

 Alūksnes muižas parks: 

 Alūksnes muižas parka izpēte un atjaunošanas koncepcija

 Parka izpēte: Vēsture + Biotopi + Dendroloģija 



 Alūksnes muižas parks: 

 Alūksnes muižas parka izpēte un atjaunošanas koncepcija

 Priekšlikumi:

 Funkcionālais 
un tematiskais 

zonējums

 Celiņu tīklojums

 Atpūtas un 
aktivitāšu vietas



 Alūksnes muižas parks: 

 Alūksnes muižas parka izpēte un atjaunošanas koncepcija

 Priekšlikumi:

 Jauno stādījumu 

augšanas apstākļu 

uzlabošana

 Esošo kokaugu 

augšanas apstākļu 

uzlabošana

 Krūmu kopšana

 Jaunu stādījumu 

veidošana

 Parka skatu līniju 

apsaimniekošana

 Parka 

pamatstādījumu 

atjaunošana



 Alūksnes muižas parks: 

 Alūksnes muižas parka izpēte un atjaunošanas koncepcija

 Priekšlikumi:

 Parka 

labiekārtojums:

Soliņi, atkritumu urnas 

un tvertnes, 

apgaismojums, rotaļu 

laukumi, velo 

infrastruktūra, 

informācijas zīmes, 

segumi.. 



 Alūksnes muižas parks: 

 Alūksnes muižas parka izpēte un atjaunošanas koncepcija

 Priekšlikumi:

 Celiņu un laukumu 

apsaimniekošana, 

t.sk. vides 

pieejamība

 Ūdenstilpju un teču 

apsaimniekošana



 Alūksnes muižas parks: 

 Alūksnes muižas parka attīstības darbības 

stratēģija 2016.-2025.gadam 



Paldies par uzmanību!

Dr. arch. Kristīne Dreija 

Dr. arch. Daiga Zigmunde

2. novembris, 2016 


