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Mēneša laikā par Vidzemes ainavu dārgumiem saņemtas 4016 balsis:  
vai tu jau nobalsoji? 

 
Vislatvijas aktivitātes “Latvijas ainavu dārgumi 

vakar, šodien, rīt” izsludinātā balsošana jau ir pusē, un 
ikviens iedzīvotājs vēl mēnesi var sniegt savu 
vērtējumu, vietnē www.ainavudargumi.lv izvēloties 
katra Latvijas reģiona 10 skaistākās ainavas, kuras 
viņaprāt spilgti raksturo konkrēto reģionu un ir 
nenovērtējama dabas bagātība, kas jāsaglabā 
nākošajām paaudzēm.  Līdz 11.septembrim kopumā 
Latvijā jau saņemtas gandrīz 19 500 balsis, no kurām 
4016 balsis saņemtas tieši par Vidzemes ainavām. 

 
Dace Laiva, aktivitātes koordinatore Vidzemes 
plānošanas reģionā stāsta: “ Vidzemes ainavas uz doto 
brīdi ir saņēmušas otro lielāko balsu skaitu valstī – 

iespējams, paši vidzemnieki ir gana aktīvi, jo skaidri zina, kuras ir Vidzemei raksturīgākās ainavas. Nav 
šaubu, ka visas 50 ainavas, kas piedalās balsojumā ir unikālas un katrai ir savs stāsts, taču tieši tāpēc 
aicinu ikvienu pašvaldības iedzīvotāju piedalīties balsojumā, jo tikai tā ir iespējams panākt, ka novada 
ainava iekļūs 10 labāko reģiona ainavu sarakstā un tiks iekļauta Latvijas Nacionālās bibliotēkas dārgumu 
krātuvē. Vienlaikus par katra reģiona ainavām balsos arī īpaši izveidota ekspertu padome, tomēr 
iedzīvotāju viedoklis būs ļoti svarīgs!”  
 
Jau iepriekš stāstījām, ka no katra reģiona 10 objekti, kas būs guvuši visvairāk balsojuma punktu, tiks 
ievietoti Latvijas ainavu dārgumu krātuvē, un par katru no šiem objektiem tiks apkopota papildus 
informācija, vāktas vēstures liecības, atmiņu stāsti un senas fotogrāfijas. Tādējādi tiks atspoguļota 
ainavas mainība vairāku desmitu gadu griezumā. Latvijas simtgades jubilejas gadā šie ainavu dārgumi tiks 
iemūžināti, pieaicinot profesionālus fotogrāfus.  
 
Neskaidrību gadījumā aicinām sazināties ar aktivitātes koordinatori Vidzemes plānošanas reģionā Daci 
Laivu  (mob.t. 26566680, dace.laiva@vidzeme.lv ) vai doties uz tuvāko pašvaldības bibliotēku.  

 
Par aktivitāti 
Latvijas simtgades svinību ietvaros, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija sadarbībā ar Latvijas 
Nacionālo bibliotēku, pašvaldību publiskajām bibliotēkām un  plānošanas reģioniem organizē aktivitāti “Dāvana 
Latvijai - elektroniska ainavu dārgumu krātuve “Latvijas ainavu dārgumi vakar, šodien, rīt””. 
 
Tās mērķis - sekmēt kvalitatīvu un daudzfunkcionālu ainavu saglabāšanu, kas visā Latvijā uzlabo cilvēku dzīves 
kvalitāti, veicina vietu, reģionu un valsts ekonomisko aktivitāti un atpazīstamību. 
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Aktivitātes gaitā, iesaistot visas Latvijas iedzīvotājus, tiks apzināti Latvijas ainavu dārgumi - vietas un teritorijas 
laukos, ciemos un pilsētās, kuras tiek identificētas kā īpašas Latvijas un tās reģionu vērtības, neatkarīgi no to 
pašreizējā aizsardzības statusa un saglabātības pakāpes. Apzinot skaistākās un latvietim vērtīgākās ainavas, notiks 
arī to izvērtēšana iekļaušanai Latvijas Kultūras kanonā – ikvienam no reģioniem un novadiem tas būs liels 
pagodinājums. 
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Informāciju sagatavoja: Anita Āboliņa, sabiedrisko attiecību speciāliste Vidzemes plānošanas reģionā, 
anita.abolina@vidzeme.lv; mob.t. +371 29454752 
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