4.2. SKATU PUNKTU ANALĪZE UN TO VEIDOJOŠIE FAKTORI

1. skatu punkts no Ezera un Gravas ielas stūra

No pirmā skatu punkta redzams Ezera un Gravas ielas stūris un perspektīvs skats uz
Dzirnavkalnu. Pašreizējā situācijā Dzirnavkalna reljefs nav saskatāms, jo skata priekšplānu
aizsedz koki un krūmi. Skatu leņķi būtu nepieciešams attīrīt, priekšplānā veidojot atsegtu laukumu,
lai uzskatāmi varētu redzēt teritorijas izteikto reljefu. Ielas perspektīva nav skaidri nolasāma, kā
arī nav redzamas iedibinātas būvlaides pazīmes.
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2. skatu punkts no Gravas ielas

Skatu punktā no Gravas ielas esošās būves apjoms praktiski nav redzams, tas saplūst ar
esošo reljefu. Lai labāk būtu nolasāms Dzirnavkalna siluets, būtu nepieciešams skata leņķa sākumu
attīrīt no krūmiem.

3. skatu punkts no Dzirnavkalna

No Dzirnavkalna paveras skaists, plašs skats uz apkārtējo ainavu. Esošās tirgus būves
apjoms praktisko nav redzams, vien laika gaitā novecojušo jumtu silueti. Kā īpašs akcents ainavā
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redzams Vilkmuižas ezers, kuru būtiski ir saglabāt un papildus vēl akcentēt, attīrot skata leņķi no
mazvērtīgajiem kokiem. Nebūtu vēlams pilnībā aizsegt ezera ainavu ar būves apjomu.

4. skatu punkts no Ezera ielas

No Ezera ielas paveras plašs, tāls skats ielas garumā. Esošās ēkas nekādi neakcentē šo
ainavu, apjoms nav būtiski pamanāms. Būtu pieļaujams izveidot kādu būves apjoma akcentu, lai
ielas ainavu padarītu interesantāku un pamanāmāku. Labi akcentējas gājēju ietves un auto
stāvvietu krāsainā bruģa iesegums.
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5. skatu punkts no tirgus laukuma auto stāvlaukuma

Pienākot tuvāk pa Ezera ielu Talsu tirgus paviljona ēkai, skats ir drūms. Ēka ir estētiski
nepievilcīga, fiziski un morāli novecojusi, sliktā tehniskā stāvoklī. Ēkas priekšpusē redzams
laukums ar asfaltbetona segumu un betona plāksnēm, kas ir pilnībā zaudējušas savu funkcionālo
nozīmi, ir morāli un fiziski nolietojušās, lietus periodos pa tām ir apgrūtināta pārvietošanās
uzkrājušos lietus ūdeņu dēļ. Teritorijai trūkst funkcionalitātes, zaļās zonas, apstādījumi un mazās
arhitektūras formas. Skatot teritoriju tuvplānā, tā atzīstama par vidi degradējošu.

6. skatu punkts no Vilkmuižas ezera puses
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Tuvojoties tirgus teritorijai no Vilkmuižas ezera puses, tā iekļaujas esošajā ainavā un to ir
grūti pamanīt, jo būvniecības formas ir neizteiksmīgas. Tirgus ēka it kā saplūst ar Dzirnavkalna
pakāji. Lai ainavu padarītu interesantāku, jaunajiem būves apjomiem vajadzētu iekļauties ainavā,
piesaistot uzmanību ar kādu vertikālu akcentu.

7. skatu punkts uz Dzirnavkalnu no tirgus puses

Skats no tirgus teritorijas uz Dzirnavkalnu ir grūti saskatāms, jo ir izveidojies apaugums.
Žogs teritoriju vēl papildus ierobežo, kas rada noslēgtas un nepieejamas teritorijas sajūtu. Skatu
līniju būtu nepieciešams attīrīt no nevērtīgajiem kokiem un krūmiem, tā, lai vairāk būtu saskatāms
pakalna siluets un nogāze, papildus vēlams veikt arī kāpņu atjaunošanu, tā padarot Dzirnavkalna
pieejamību estētiskāku.
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4.3. AINAVU TELPAS ANALĪZE PĒC JANGA-GEILA METODES

Novērtējums
Kritērijs
mazs
Satiksmes
intensitāte un
drošība
Iespējamā
kriminālā
situācija

vidējs

Piezīmes

vidēji
liels

liels
Teritorija robežojas ar Ezera un
Gravas ielām, kurās satiksme ir vidēji
intensīva.

*

To nosaka gan Iedzīvotāju
sociālekonomiskā situācija gan
teritorijas vizuālais apjoms.

*

Teritorija atrodas kalna pakājē, bet
salīdzinot ar apkārtējo teritoriju
diezgan augstu.

Klimata ietekme
*

Troksni ietekmē blakus esošās ielas
tuvums.

*

Troksnis

Piesārņojums

*

To ietekmē iedzīvotāju sociālais
līmenis un tirgus teritorijas
apsaimniekošana

Smaka

*

Nav

Netīrība

*

Nav

Pastaigas
iespējas

Daļā teritorijas ir iespējas brīvi
pārvietoties, taču esošajā situācijā tā
neizceļas ar īpaši estētiskām
vērtībām. Daļa teritorijas pieejama
tikai atsevišķās dienās un pārējā laikā
ir slēgta.

*

Stāvēšana,
uzturēšanās
iespējas

Īpašu tam piemērotu vietu nav.

*

Sēdēšanas
iespējas

*

Kā publiska un labiekārtota vieta nav
piemērota

Iespējas redzēt

*

Teritorija ir atstāta novārtā,nav
iespējas kaut ko apskatīt un redzēt.
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*

Nav vietu, kur var patīkami pasēdēt
un sarunāties.

Iespējas
masveida
pasākumiem

*

Ir brīvas teritorijas, kuras pašreiz nav
pielāgotas lielākiem pasākumiem.

Mazā mēroga servisa sastopamība

Fizioloģiskās vajadzības

Iespējas
sarunām

Ēdiens,
dzēriens
Atpūta

Teritorijā nav labiekārtotu vietu, kas
paredzēta atpūtai.

*

*

WC

WC ir pieejams

Zīmes,
kartes

*

Nav

Telefons

*

Sabiedriskām vajadzībām tuvumā
neatrodas telefons.

Pasta
kartītes

*

Nav

Labs
dizains

Esošās kvalitātes novērtējums

Dienās, kad atvērts tirgus, ir
pieejams.

*

Teritorijā ir tirgus paviljons, kas savā
laikā ir bijis gana interesants, bet
laika gaitā atstāts novārtā.

*

*

Skati

Koki,
augi

Ūdens

Teritorija kopumā ir ļoti skaista un
interesanta. Izteiktais reljefs no
dažādām skatu vietām, ļauj novērtēt
apkārtējo ainavu. Ļoti skaists skats
paveras no Dzirnavkalna uz
Vilkmuižas ezeru.

Teritorijā nav vienoti apstādījumi. Ir
atsevišķas koku un krūmu grupas,
kurās būtu nepieciešams veikt
inventarizāciju.

*

Tuvumā atrodas Vilkmuižas ezers un
Talsu ezers

*
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