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Kas Tevī atmodina nacionālo identitāti? 
 Latvijas iedzīvotājus aicina noteikt 10 skaistākos Vidzemes ainavu dārgumus 

 
No 15. augusta līdz 15. oktobrim vietnē www.ainavudargumi.lv ikvienam Latvijas 

iedzīvotājam būs iespēja elektroniski balsot, izvēloties 10 skaistākās Vidzemes ainavas, tādējādi 
vienlaikus iesaistoties Latvijas ainavu dārgumu krātuves veidošanā. Balsotāji savas balsis varēs 
atdot vienu reizi, taču izvēlēties drīkstēs līdz pat 10, viņuprāt, skaistākos objektus katrā no 
reģioniem, tādējādi katra persona kopumā var nobalsot līdz pat 50 skaistākajām Latvijas 
ainavām. Pavisam iedzīvotāju vērtējumam nodotas 243 Latvijas ainavas, no kurām 50 ir 
Vidzemes pusei raksturīgas. 

 
Aktivitātes koordinatore Vidzemē Dace Laiva norāda: “ Aicinu iedzīvotājus balsojot 

mazāk pievērst uzmanību fotogrāfijas kvalitātei, bet vairāk pārdomāt konkrētas ainavas nozīmi 
un vērtību latvieša dzīvē, cik ļoti konkrētā vieta vai objekts katrā no mums no jauna atdzīvina 
nacionālo identitātes sajūtu! Vietnē atradīsiet fotogrāfijas, kuras iesnieguši mūsu pašu 
iedzīvotāji, kuri pieteikuši savus ainavu dārgumu – kāds objektu iemūžinājis ar fotoaparātu, kāds 
ar mobilā telefona palīdzību. Šis nav fotokonkurss, šis ir brīdis, kad nosakām Latvijas kanoniskās 
vērtības!”  
 

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 jubilejas gadā šie ainavu 
dārgumi tiks iemūžināti, pieaicinot profesionālus fotogrāfus. 

 
 Jāpiebilst, ka par objektiem balsos arī īpaša ekspertu padome, kuras sastāvā ir zinoši 

ainavu eksperti un organizāciju pārstāvji, kas saistīti ar latviešu kultūras vērtību saglabāšanu un 
aktualizēšanu – piemēram, Latvijas Arhitektu savienība, Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības 
inspekcija, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Dabas aizsardzības 
departaments, u.c. 

 
 Līdzīgi, kā katra saņemtā balsotāja balss pārvērtīsies par vienu punktu, arī katrs no 

padomes locekļiem sniegs savu vērtējumu, un saņemtie punkti par katru objektu tiks summēti, 
lai noteiktu katra reģiona vērtīgākos 10 ainavu dārgumus. Paredzams, ka kopīgais vērtējums par 
katra reģiona nozīmīgākajiem 10 ainavu dārgumiem būs zināms novembra vidū. 

 
Jau iepriekš ziņojām, ka Vidzemē mēneša laikā tika pieteiktas 333 ainavas vai to 

elementi, atspoguļojot Latvijas iedzīvotāju sajūtu par tipisku Vidzemes ainavu. Nepārprotami, 

http://www.ainavudargumi.lv/


    

liels darbs veikts, lai visus pieteikumus izvērtētu, veiktu apkopojumu un noteiktu 50 vērtīgākās 
Vidzemes ainavas. Kā stāsta D. Laiva: “Tā kā Vidzemes sarakstā varējām piedāvāt ne vairāk kā 
50 ainavas, liels un rūpīgs darbs tika veikts, klasificējot un apvienojot kādā konkrētā teritorijā 
pieteiktos ainavu elementus. Piemēram, tika apvienoti vairāki pieteiktie ieži Amatas upes 
krastos, tos ainavu dārgumu sarakstā nosaucot par Amatas upes ieleju – tādējādi ikviens 
iedzīvotāja norādītais ainavu dārgums tiek ņemts vērā, saglabājot informāciju par katru 
pieteicēju, kā arī apvienojot pieteikumā rakstīto informāciju par to, kāpēc šis ir unikāls Vidzemes 
ainavu dārgums.” 
 
Lai saņemtu papildu informāciju, aicinām sazināties ar aktivitātes koordinatori Vidzemē – Dace 
Laiva (dace.laiva@vidzeme.lv; mob.t. 26566680) vai arī interesēties vietējā pašvaldības bibliotēkā. 

 
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. 
 
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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