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Labdien, Vidzemes ainavu dārgumu krātuves veidotāj!
Paldies par Jūsu atsaucību darboties aktivitātes “Dāvana Latvijai - elektroniska ainavu dārgumu
krātuve “Latvijas ainavu dārgumi vakar, šodien, rīt”” atbalsta grupā Vidzemē!
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija sadarbībā ar
Latvijas Nacionālo bibliotēku, pašvaldību publiskajām bibliotēkām,
plānošanas reģioniem organizē aktivitāti “Dāvana Latvijai - elektroniska
ainavu dārgumu krātuve “Latvijas ainavu dārgumi vakar, šodien, rīt””.
Pašvaldību speciālisti un bibliotēku darbinieki ir šī projekta kontaktpersonas
un sadarbības partneri.
Aktivitāte tiek īstenota visā Latvijas teritorijā šādos posmos:
1.posms no 2017.gada 15.maija līdz 2018.gada 14.februārim: ainavu
dārgumu pieteikšana, apkopošana, balsošana
2.posms no 2018.gada 15.februāra līdz 2018.gada 14.augustam: ainavu
dārgumu krātuves izveide

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.

3.posms no 2018.gada 15.augusta līdz 2018.gada 15.decembrim: izstāde,
diskusijas, noslēguma pasākums

1.posma ietvaros līdz 2017.gada 15. jūlijam notiek ainavu dārgumu
pieteikšana.
Kas ainavu dārgumus var pieteikt?
Jebkura fiziska persona vai fizisku personu grupa (ģimene, mācību iestāžu audzēkņu grupa, nevalstiskās
organizācijas) .

Kā ainavu dārgums tiek pieteikts?
1) Aizpildot elektronisku formu tīmekļa vietnē www.ainavudargumi.lv
2) Dodoties uz vietējo bibliotēku, kur pieejamas izdrukātas pieteikuma veidlapas, kuras pēc
aizpildīšanas

tiek

ieskenētas

un

nosūtītas

uz

elektronisko

pasta

adresi

ainavudargumi@varam.gov.lv.
Cik ainavas akcijā var pieteikt?
Pieteikumu skaits nav ierobežots - persona vai personu grupa akcijā var pieteikt vairāk kā vienu ainavu
Mēs novērtēsim Jūsu palīdzīgu roku aktivitātes īstenošanā, lai visi kopīgi krātu vēstures mirkļus un
izceltu dārgumus, kas ir mums visapkārt, nepamanīti, bet tik skaisti un nozīmīgi Vidzemes reģionam un
katram tā iedzīvotājam!
Esiet atsaucīgi – informējiet sabiedrību, jo pieteikumu pieņemšanas laiks ir ļoti īss. Vidzemes reģions
tradicionāli tiek uzskatīts par vienu no ainaviskākajām Latvijas teritorijām, katrai pašvaldībai ir savi
ainavu dārgumi ar ko lepojamies. Mudināsim arī savus kolēģus, ģimeni un draugus padomāt un katram
pieteikt savu ainavu dārgumu, ar ko mums asociējas Latvija.

Pienākumi, kas jāveic pašvaldības deleģētajam pārstāvim:
1) Iespēju robežās mudināt savas pašvaldības iedzīvotājus piedalīties aktivitātē
2) Nodrošināt informācijas ievietošanu savas pašvaldības mājaslapā, kā arī informatīvajā izdevumā
3) Informēt sabiedrību sociālajos tīklos, pārsūtīt informāciju tiem, kuriem tā varētu būt saistoša
4) Nodrošināt banera izvietošanu pašvaldības un bibliotēku mājaslapās, to salinkojot ar mājaslapas
adresi: www.ainavudargumi.lv
5) Pārliecināties, ka sava novada publisko bibliotēku darbinieki ir informēti par pienākumiem sniegt
iedzīvotājiem informāciju par aktivitāti, kā arī palīdzēt nepieciešamas gadījumā aizpildīt
pieteikumu un to iesniegt elektroniski tīmeklī www.ainavudargumi.lv vai arī nosūtīt skenētu
dokumentu uz e-pasta adresi ainavudargumi@varam.gov.lv

Vidzemes plānošanas reģions nodrošina:
1) Pamatinformāciju par aktivitāti
2) Preses relīzes par aktivitātes norises posmiem, kuras iespējams papildināt ar specifiski pašvaldības
komunikācijai nepieciešamo papildu informāciju
3) Vizuālo identitāti – baneris, plakāti
4) Informatīvo atbalstu jautājumiem

Turpmāk projektā plānotās aktivitātes:
Līdz 2017.gada gada 14. augustam no pieteiktajiem ainavu dārgumiem katram reģionam tiks
izveidots atsevišķs pieteikto ainavu dārgumu saraksts, kas būs elektroniskās balsošanas formas pamats.
No 2017.gada gada 15. augusta līdz 15. oktobrim notiks Elektroniskā balsošana tiešsaistē tīmekļa
vietnē www.ainavudargumi.lv, no katra reģiona izvēloties 10 ainavu dārgumus.
Izvēlētajiem 10 katra reģiona ainavu dārgumiem, no 2017. gada 10. novembra līdz 2018. gada 14.
februārim LNB, sadarbībā ar reģionu bibliotēkām, muzejiem un arhīvu krājumiem, atlasīs vēsturiskos
attēlus no krājuma “Zudusī Latvija” vai muzeju arhīviem. Vienlaikus no 2018. gada 15. februāra līdz 2018.
gada 14. augustam katrā plānošanas reģionā notiek Ainavu balvas nacionālā atlase.
Līdz 2018. gada 1.jūlijam plānošanas reģioni nodrošina identificēto ainavu dārgumu fotofiksāciju,
ņemot vērā LNB sagatavotās prasības par aktuālās fotofiksācijas atbilstību

katra ainavu dārguma

vēsturiskajam fotoattēlam.
2018. gada augustā - septembrī visos plānošanas reģionos tiek organizētas LNB sagatavotās izstādes
par šī plānošanas reģiona ainavu dārgumiem, kas ir iekļauti LNB ainavu dārgumu krātuvē.
2018. gada oktobrī LNB telpās tiek organizēts noslēguma pasākums.
Pēc noslēguma pasākuma tiek apkopoti priekšlikumi par ainavu dārgumu iekļaušanu Latvijas
Kultūras kanonā, kas Kultūras ministrijā tiek iesniegti līdz 2018.gada 15. decembrim.
Aktivitātes nolikums pieejams atsevišķā pielikumā.
Pielikumā nosūtām Jums reklāmas banerus, kuru nepieciešams ievietot pašvaldību tīmekļa vietnēs,
publicēt reģionālajos un vietējos laikrakstos, pašvaldību ziņu lapās.
Mēs kopīgi esam atbildīgi, lai mudinātu vidzemniekus iesaistīties dārgumu krātuves
veidošanā! Novērtēsim rosību un palīdzību informācijas izplatīšanā – ne tikai stāstot cilvēkiem par
aktivitāti un skaidrojot, kā ainavas pieteikt, bet arī rūpējoties par informatīvo materiālu un interneta
banera izvietošanu.
Šī ir iespēja katram Vidzemes reģiona novadam pieteikt savas skaistās un vairāk vai mazāk zināmās
ainavas, nododot tās nākamajām paaudzēm tādas, kādas tās ir šobrīd.

Būsim priecīgi apciemot Jūs, informēt, tikties ar bibliotēku vai pašvaldību darbiniekiem, lai sīkāk
izskaidrotu aktivitātes norisi.
Lai

nodrošinātu

atgriezenisko

saiti

par

aktivitātes

norisi,

lūdzam

informēt

VPR

(dace.laiva@vidzeme.lv) par ievietoto informāciju, norādot saiti uz rakstu vai avotu, kur informācija
publicēta.

Papildu informācija:
Dace Laiva
Vidzemes plānošanas reģiona teritorijas plānotāja
tel. 64116006, 26566680, dace.laiva@vidzeme.lv

