11. pielikums. Ekspertu vērtējuma skaidrojums
Nr. Parametrs
1. Pilsētbūvniecisk
ās
struktūras un
apbūves /
arhitektūras
kvalitāte

Skaidrojums
apbūves veids,
apbūves vecums,
arhitektūras, publiskās
ārtelpas un vides
dizaina kvalitāte

2.

Rekreācijas
teritoriju
pieejamība

Viedoklis par dabas un
apstādījumu teritoriju
un publiski pieejamu
ūdeņu krastmalu
pieejamību,

3.

Sabiedriskā
transporta
pieejamība

Viedokļi par
sabiedriskā transporta
tīkla ērtību

4.

Publisko
pakalpojumu
pieejamība

5.

Vides kvalitāte

6.

Sociālais fons

7.

Unikālas
kvalitātes,
unikalitāte

viedoklis par kopējo
nodrošinājumu ar
ikdienas, periodisko
un unikālo
pakalpojumu
objektiem
Viedoklis par kopējo
vides kvalitāti
(galvenokārt gaisa
kvalitāti un vides
trokšņa līmeni, arī
industriālo teritoriju
ietekmi uz dzīvojamo
vidi). , troksni, citiem
traucējošiem
faktoriem).
Viedoklis par sociālo
vidi (drošību, jeb
kriminogēno situāciju,
ienākumu līmeni).
Kultūras mantojums,
unikāli pakalpojumu
objektu, atpūtas
vietas, kvalitatīva,
unikāla ainava.

Vērtējuma punkti
1-slikta kvalitāte; piemēram, sērijveida daudzdzīvokļu
ēkas sliktā tehniskā stāvoklī; nerekonstruētas 19.gs. koka
ēkas ar nolietotām inženierkomunikācijām u.ml.,
publiskās ārtelpas deficīts, slikta ielu stāvoklis.
2-vidēja kvalitāte; apbūve un publiskā ārtelpa
pieņemamā stāvoklī.
3-laba kvalitāte; augstvērtīga arhitektūra – jaunas vai
rekonstruētas kvalitatīvas ēkas, kvalitatīva ārtelpa un
vides dizains.
1-tuvumā nav kvalitatīvu, daudzfunkcionālu rekreācijas
teritoriju, un / vai publiski pieejamu ūdeņu krastmalu;
tās apmeklēt jādodas vismaz pusstundas braucienā ar
sabiedrisko transportu
2- relatīvi netālu ir rekreācijas teritorijas, bet tās
sasniedzamas vismaz 20 minūšu gājienā
3-tiešā tuvumā ir rekreācijas teritorijas
1-sabiedriskā transporta pakalpojumi ir ļoti slikti – maz
reisu tālu pieturvietas
2-sabiedriskā transporta pakalpojumi vidēji kvalitatīvi,
piemēram, reisu skaits vai maršruti nepatver visus
vajadzīgos virzienus, trūkst sabiedriskā transporta
daudzveidības – nav izvēles, u.tml.;
3-plašs un daudzveidīgs sabiedriskā transporta
pakalpojumu klāsts
1-ļoti mazs vai pilnībā iztrūkstošs publisko pakalpojumu
klāsts
2-apmierinošs ikdienas pakalpojumu nodrošinājums;
trūkst atsevišķu pakalpojumu veidu
3-plašs un daudzveidīgs ikdienas un periodisko
pakalpojumu klāsts.
1-Slikta vides kvalitāte (tuvumā maģistrālās ielas,
dzelzceļš, lidosta vai cits objekts, kura darbība pasliktina
vides kvalitāti)
2-apmierinoša / vidēja vides kvalitāte, piemēram, blīvas
apbūves teritorijas, bet tuvumā nav specifisku vides
kvalitāti pasliktinošu objektu
3-laba vides kvalitāte; kvalitatīva apbūves un
pilsētbūvnieciskā struktūra, nav vides kvalitāti
pasliktinošu objektu, attīstīta tehniskā infrastruktūra,
bagātīgi apstādījumi un / vai dabas teritorijas, u.tml.
-3 bīstama vieta; ir priekšstats / informācija, ka cilvēki ir
apdraudēti
0 apmierinoša situācija;
3 ļoti droša vide
3-teritorijai ir unikālas iezīmes, vērtības, identitāte
(Latvijas vai pilsētas mērogā)
2- teritorijas raksturīgā kvalitātes ir ar apkaimes vai
lokālu raksturu
0-teritorijas raksturīgās kvalitātes ir ar lokālu rakstu, vai
tādu nav vispār.

