
Kopīga dāvana Latvijai 
- elektroniska ainavu dārgumu krātuve

“Latvijas ainavu dārgumi vakar, šodien, rīt”

Rīgas plānošanas reģiona Attīstības padome 08.12.2017

Telpiskās plānošanas departaments 



Reģionu dienas:

Brīvības ielu stāsti
Partneri: Latvijas Lielo pilsētu asociācija, 9 «lielās» pilsētas 

Ainavu dārgumu krātuve
Partneri: Latvijas Nacionālā bibliotēka, 5 plānošanas reģioni 

Noslēguma pasākums 2018.g. rudenī!
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Kādi būs VARAM pasākumi LV 
simtgadei?  
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Kāpēc aktivitāte par Ainavu 
dārgumiem?  

Ainavu politikas pamatnostādnes 2013.-2019.gadam: 

http://polsis.mk.gov.lv/documents/4427

LV 100 gades pasākumu programma:

“4. Latvijas rotāšana un dāvanu gatavošana». 

http://lv100.lv/Uploads/2017/01/16/KM_Latvijas_valsts_simtgades_progr
amma.1.pdf

Aktivitātes galvenais mērķis: 

dialogā ar sabiedrību sagatavot kopīgu dāvanu Latvijai – elektronisku 
ainavu dārgumu krātuvi “Latvijas ainavu dārgumi vakar, šodien, rīt”

Īstenošanas laiks: 15.06.2017.- 15.12.2018.
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http://polsis.mk.gov.lv/documents/4427
http://lv100.lv/Uploads/2017/01/16/KM_Latvijas_valsts_simtgades_programma.1.pdf


Kāda pieredze citās valstīs? 

Somija:

National landscapes of Finland tika noteiktas 1992 gadā,
gatavojoties Somijas neatkarības 75 jubilejai

27 ainavas reprezentē Somijas īpašās dabas un kultūras
mantojuma vērtības

http://www.ymparisto.fi/en-US/Nature/Landscapes

https://en.wikipedia.org/wiki/National_landscapes_of_Finland

Francija:

The Grands Sites de France network: 

38 «Dižo vietu» tīkla ainavas, kas piesaista 32 miljonus 
apmeklētāju
http://www.grandsitedefrance.com/en/the-network.html
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http://www.ymparisto.fi/en-US/Nature/Landscapes
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Kāpēc Ainavu dārgumi?
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Aija Melluma, Latvijas ainavu laiki, «Enerģija un pasaule», 2016/3

“ Tiek nodalītas ikdienas (fona) un īpašas nozīmes ainavas, kur koncentrētā 
veidā atklājas kāda ainavu tapšanas laika šķautne. 

Nosaucot vārdā vietas un ainavas, kas ir nacionālais dārgums, kā arī  vietas 
un ainavas reģionos, novados, pagastos, laika gaitā veidotos Latvijas 
ainavu dārgumu krātuve.” 

Īpašas nozīmes ainavas:

Ainavu dārgumi - vietas un teritorijas Latvijas laukos, ciemos un pilsētās,
kuras aktivitātes ietvaros dialogā ar sabiedrību tiek identificētas kā īpašas
Latvijas un tās reģionu vērtības, neatkarīgi no to pašreizējā aizsardzības
statusa un saglabātības pakāpes. Ainavu dārgumi ir ainavas ar īpašu
vēstījumu par Latvijas un tās reģionu dabu un vēsturi, kas jāsaglabā
nākamajām paaudzēm.



Finansējums: 

MK 2016.gada 13.decembra rīkojums Nr. 769 “Par Latvijas valsts simtgades 

pasākumu plāna 2017.–2021. gadam īstenošanai piešķirtā valsts budžeta 

finansējuma sadalījumu” 

https://www.vestnesis.lv/op/2016/246.27

Katram plānošanas reģionam: 

• 2017.gadā  - 5040 euro

• 2018.gadā  - 6400 euro

SVARĪGS PAŠVALDĪBU ATBALSTS!
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Kas atbalsta?

https://www.vestnesis.lv/op/2016/246.27


Organizators un partneri: 

• VARAM – saturs, komunikācija nacionālā līmenī, noslēguma pasākums

• 5 plānošanas reģioni - komunikācija, atgriezeniskā saite, pieteikumu, balsojumu, 
informācijas apstrāde, reģionālie pasākumi 

• Latvijas Nacionālā bibliotēka - tiešsaiste, vizuālā identitāte, dārgumu krātuve, izstāde, 
slīdrāde 

• Ainavu ekspertu padome – kopīgs viedoklis, ņemot vērā pārstāvēto institūciju un 
organizāciju intereses

Dalībnieki: 

• iedzīvotāji

• pašvaldības

• bibliotēkas, muzeji, izglītības iestādes

• ainavu jomas eksperti 

• mācību iestādes 

• sabiedriskas organizācijas 

8

Kas iesaistās?  



Pārstāvji no:

• Dabas aizsardzības pārvaldes

• Zemkopības ministrijas

• Kultūras ministrijas

• VKPAI

• LNB

• LIIA

• LPS

• LLPA

• RACA

• LAAB

• LAS

• LU 
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Ainavu ekspertu padome



2017.gada 15.jūnijs – 2017.g. 15 jūlijs 

Ainavu dārgumu pieteikšana 

• saņemti 928 pieteikumi

2017.gada 15.augusts 2017.gada 9.novembris

Ainavu dārgumu krātuvē iekļaujamo ainavu dārgumu 
identificēšana 

• izveidots vērtēšanas saraksts ar 243 ainavām

• izdalītas 50 nozīmīgākās ainavas sabiedrības (45 382 
balsojumi)un ekspertu padomes vērtējumā  
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Norise: līdz šim



Norise

https://www.ainavudargumi.lv/balsojumu-karte/ 1
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Vērtēšanai izvirzītās 243 ainavas

https://www.ainavudargumi.lv/balsojumu-karte/


https://www.ainavudargumi.lv/top-karte/ 1
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50 ainavas, kas iekļautas elektroniskajā 
ainavu dārgumu krātuvē 

https://www.ainavudargumi.lv/top-karte/


2017.gada 10.novembris  - 2018.gada 14.februāris 

Papildus informācijas iesniegšana par 50 elektroniskajā  
ainavu dārgumu krātuvē iekļautajām ainavām vietnē 
www.ainavudargumi.lv: 

• personīgās atmiņas

• nostāsti, leģendas

• vēlējumi kā saglabāt, attīstīt

• fotoattēli no personīgajiem krājumiem

1
3

Norise: pašlaik 

http://www.ainavudargumi.lv/


Ainavu dārgumu fotofiksācija (katrā PR 10 objekti) līdz 
01.07.

Ainavu dārgumu krātuves izveide līdz 15.08.

Pārvietojamās izstādes un slīdrādes sagatavošana līdz 
10.08.

EP Ainavu balvas reģionālā/nacionālā atlase līdz 
01.08./01.10.

Reģionālās izstādes un diskusijas 15.08.-15.10. 

Noslēguma pasākums LNB ar kopējās izstādes atklāšanu 
26.10.2018.  

Priekšlikumu sagatavošana Latvijas Kultūras kanonam līdz 
15.12.
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Norise: 2018.gadā 



Kas tālāk? 

• iespieddarbs/i par ainavu dārgumiem

• ainavu dārgumu fotomonitoringa koncepcijas izveide

• vietējo vai reģionālo ainavu dārgumu krātuvju veidošana

• ainavu dārgumu robežu noteikšana

• vadlīnijas konkrētu ainavu dārgumu apsaimniekošanai 

• ainavu inventarizācija

• ainavu kataloga/atlanta sagatavošana
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Paldies par uzmanību!

Dace.granta@varam.gov.lv

67 026 553 

mailto:Dace.granta@varam.gov.lv

