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Vidzemē tiks veidota ainavu dārgumu krātuve: pieteikumus pieņems līdz 15.jūlijam 

 

Latvijas simtgades svinību ietvaros, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija 

sadarbībā ar Latvijas Nacionālo bibliotēku, pašvaldību publiskajām bibliotēkām un  plānošanas reģioniem 

aicina ikvienu Latvijas iedzīvotāju piedalīties dāvanas gatavošanā Latvijai.  Kopdarba rezultātā 2018. gadā 

tiks izveidota elektroniska Latvijas ainavu dārgumu* krātuve "Latvijas ainavu dārgumi vakar, šodien, rīt", 

kurā tiks iekļautas sabiedrības vērtējumā nozīmīgas ainavas ar īpašu vēstījumu par Latvijas dabu un 

vēsturi, kas jāsaglabā nākamajām paaudzēm. 

Vidzemes reģions tradicionāli tiek uzskatīts par vienu no ainaviskākajām Latvijas teritorijām. 

Turklāt katrai pašvaldībai ir savi ainavu dārgumi,  ar kuriem lepojamies. Dažas ainavas ir atsevišķu 

novadu iedzīvotāju pamanītas, citas jau labu laiku novērtētas kā izcilas dabas vērtības, dažas no tām, 

diemžēl, jau cilvēka acij zudušas. Aicinām ikvienu iesaistīties Vidzemes ainavu dārgumu krātuves 

veidošanā! 

Aktivitātes pirmais posms sāksies ar ainavu dārgumu pieteikšanu, kas izsludināta līdz š.g. 

15.jūlijam. Pieteikumus var iesniegt gan fiziska persona, gan arī personu grupa, piemēram, ģimene, klases 

kolektīvs, nevalstiskās organizācijas pārstāvji u.c., turklāt pieteikumu skaits ir neierobežots. Ainavas 

iespējams pieteikt elektroniski tīmekļa vietnē www.ainavudargumi.lv vai arī dodoties uz vietējo publisko 

bibliotēku savā pašvaldībā, kur bibliotekārs konsultēs, palīdzēs aizpildīt un nosūtīt pieteikuma veidlapu. 

Papīra formātā iesniegtais pieteikums jānosūta uz e-pasta adresi: ainavudargumi@varam.gov.lv. 

Pieteikumu izvērtēšanai tiks izveidota īpaša Ainavu ekspertu padome, kuras uzdevums būs līdz 

2017. gada 14. augustam sastādīt katram no reģioniem ainavu dārgumu sarakstu, vēlāk aicinot 

iedzīvotājus balsot par sarakstā iekļautajām ainavām. Tādējādi katrā no reģioniem tiks noteiktas desmit 

ainavu dārgumu vienības, kas tiks iekļautas LNB dārgumu krātuvē. Lai nodrošinātu pilnīgu informāciju 

par izvēlētajiem Latvijas ainavu dārgumiem, iedzīvotāju sniegtā informācija tiks papildināta ar pētnieku 

iegūtajiem faktiem, vēsturiskajiem attēliem un stāstiem. Aktivitātes noslēgumā tiks veidota īpaša izstāde, 

kas būs skatāma visā Latvijā.  Paralēli tiks organizētas arī diskusijas, galvenos uzsvarus liekot uz  reģiona 

vērtībām un  attīstību, un ainavu saglabāšanu, aicinot sniegt priekšlikumus par ainavu dārgumu iekļaušanu 

Latvijas Kultūras kanonā.  

Noslēguma pasākums – 2018. gada oktobrī, Latvijas Nacionālajā bibliotēkā, kurā piedalīties tiks 

aicināti arī aktīvākie ainavu dārgumu pieteicēji.  
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Šī ir lieliska iespēja 

ikvienam no mums piedalīties dāvanas sagatavošanā Latvijai, pamanot skaistumu un vērtības 

šķietami ikdienišķās lietās. Izcel sava novada dārgumu un parādi citiem! 

 

 

* Ainavu dārgumi ir vietas un teritorijas Latvijas laukos, ciemos un pilsētās, ko uzskatām par īpašām Latvijas 

vērtībām, neatkarīgi no to pašreizējā aizsardzības statusa un diženuma. Tās ir ainavas, kuras vēlamies ierakstīt 

Latvijas vēsturē un nodot bērniem un mazbērniem. Apzinot skaistākās un latvietim vērtīgākās ainavas, notiks arī to 

izvērtēšana iekļaušanai Latvijas Kultūras kanonā – ikvienam no reģioniem un novadiem tas būs liels pagodinājums.  

 

Vairāk informācijas: Dace Laiva, aktivitātes koordinatore Vidzemes plānošanas reģionā, 

dace.laiva@vidzeme.lv; mob.t. +371 26566680 
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