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Eiropas Padomes Ainavas balva - Eiropas Padomes goda apbalvojums diploma veidā, 

kas apliecina vietējās pašvaldības, vai to apvienību darbības plānu vai pasākumu 

ieviešanu, vai arī ievērojamus valsts un nevalstisko organizāciju ieguldījumus, lai 

nodrošinātu ilgtspējīgu ainavu aizsardzību, pārvaldību un/vai plānošanu1. 

Konkurss „Eiropas Padomes Ainavas balva” (turpmāk - Konkurss) – iniciatīva, kuru 

saskaņā ar Eiropas ainavu konvencijas 11. pantu reizi divos gados rīko Eiropas 

Padomes ģenerālsekretariāts, lai piešķirtu Eiropas Padomes Ainavas balvu2.  

Latvijas nacionālā atlase – konkurss, kuru atbilstoši Eiropas ainavu konvencijai, 

Eiropas Padomes rezolūcijai CM/res(2008)3 un Vides aizsardzības un reģionālās 

attīstības ministrijas (turpmāk - VARAM) nolikumam reizi divos gados organizē 

VARAM, lai Konkursa kārtējai sesijai izvirzītu Latvijas pārstāvi.   

Latvijas nacionālās atlases mērķis ir veicināt sabiedrības izpratnes veidošanos par 

Latvijas ainavu vērtību un mainību, kā arī sabiedrības lomu ainavu attīstībā, apzinot 

labāko pieredzi ainavu aizsardzībā, kopšanā un pārvaldībā, kas gūta, gan īstenojot 

praktiskus pasākumus, gan uzlabojot ainavu pārvaldību, tostarp pētniecību un 

plānošanu.  

Latvijas nacionālās atlases uzdevumi - katrā plānošanas reģionā identificēt labās 

prakses piemērus ainavu aizsardzībā, kopšanā un pārvaldībā, t.sk. pētniecībā un 

plānošanā un popularizēt tos, kā arī  noteikt Latvijas pārstāvi līdzdalībai Konkursa 

sestajā sesijā.   

Nacionālajā atlasē aicinātas piedalīties Latvijas pašvaldības, to apvienības, valsts 

institūcijas un nevalstiskās organizācijas, kas ir devušas ieguldījumu ainavu 

aizsardzībā un pārvaldībā, t.sk. plānošanā un praktisku pasākumu īstenošanā. 

Pašvaldības, valsts institūcijas un nevalstiskās organizācijas var pieteikt arī juridisko 

un privātpersonu īpašumos īstenotus projektus, ja tie atbilst pašvaldību un attīstības 

plānošanas dokumentiem vai valsts institūciju kopīgiem projektiem un ieteikumiem.  

Pieteikt var īstenotus projektus/iniciatīvas ar reāli uztveramu ieguldījumu ainavu 

aizsardzībā, pārvaldībā un/vai plānošanā (piemēram, rekultivācijas, publiskās ārtelpas 

labiekārtojuma projekti, pētījumi, ainavu plāni vai publiskas kampaņas, iesaistot 

sabiedrību), kas kalpotu par piemēru ainavu kvalitātes uzlabošanai arī citās 

pašvaldībās un Eiropas ainavu konvencijas dalībvalstu teritorijās. Lai novērtētu 

ieguldītā darba ilgtspēju, pieteiktajam projektam/iniciatīvai jābūt pabeigtam/ai līdz 

2017.gada 31.decembrim3.  

Katrs pieteicējs drīkst iesniegt vienu pieteikumu, latviešu valodā aizpildot šo 

pieteikuma veidlapu. Tai var pievienot vizuālos materiālus - ne vairāk kā 10 fotoattēlus, 

3 posterus vai bukletus, kā arī vienu video materiālu, kas nav garāks par 10 minūtēm.  

 

 
1 Eiropas Padomes 2008. gada 20. februāra rezolūcija CM/Res (2008)3 par Eiropas Padomes Ainavas 

balvas konkursa noteikumiem, pieejama tiešsaistē angļu valodā: CM/Res(2008)3 

https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectID=09000016805d3d39 
2 Eiropas ainavu konvencija Eiropas Padomes Ministru komitejā pieņemta 2000. gada 19. jūlijā, savukārt 

2000. gada 20. oktobrī Florencē (Itālijā) nodota parakstīšanai citām Eiropas Padomes dalībvalstīm; 

Eiropas ainavu konvencija tiešsaistē pieejama: https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-

/conventions/treaty/176 (angļu valodā); https://likumi.lv/ta/lv/starptautiskie-ligumi/id/1265 (latviešu 

valodā) 
3 Iniciatīva var būt turpināta arī pēc 2017. gada 31. decembra. Taču nacionālajai atlasei piesaka tikai tās 

aktivitātes, kas veiktas līdz 2017. gada 31. decembrim 

https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectID=09000016805d3d39
https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/176
https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/176
https://likumi.lv/ta/lv/starptautiskie-ligumi/id/1265
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Aizpildītu pieteikuma veidlapu un pievienotos materiālus ar norādi  “Ainavas balva” 

jāiesniedz Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā līdz 2020. gada 

15.oktobrim vienā no šādiem veidiem: 

 - sūtot elektroniski uz elektroniskā pasta adresi pasts@varam.gov.lv;  

 - sūtot papīra formātā uz adresi Peldu iela 25, Rīga, LV-1494.  Pasta sūtījumā 

obligāti jāiekļauj pieteikuma izdruka papīra formātā un datu nesējs ar 

pieteikuma veidlapu un vizuāliem materiāliem elektroniskā formātā.  

 

* * * 

  

mailto:pasts@varam.gov.lv
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I. PIETEIKUMA IESNIEDZĒJS 

 

 

 

1. Pašvaldība, 

valsts 

institūcija, 

vai   

nevalstiskā organizācija 
 
 

 Kontaktpersona 

  
 

 Adrese: 

 

 Tālrunis, e-pasts: 

 

  

 

 

II. PIETEIKTAIS PROJEKTS VAI INICIATĪVA 

 

 

2. Projekta vai iniciatīvas 

nosaukums 

 

 

 

3. Projekta atrašanās vai 

iniciatīvas norises vieta  

 

4. Kopsavilkums par projektu vai iniciatīvu (maksimāli 100 vārdi)  

 

2017. gada nogalē Skrundā atklāta pastaigu taka, kas ir izbūvēta ar Kurzemes 

plānošanas reģiona īstenotā projekta Nr. LLI-10 “Dabas tūrisms visiem” atbalstu. 

Pastaigu taka ir 522 metrus gara. Tās vienā pusē stiepjas gleznains Ventas krasts, 

otrā pusē – Skrundas pilskalns, kur 13. gs. atradusies bruņinieku pils. Arheologi 

pieļauj, ka 180 cm platā taka ir veidota senā ceļa vietā, par ko varētu liecināt 

apkārtnes reljefs. Takas pamatne pēc senas tradīcijas ir oderēta ar vītolu zaru 

saišķiem, kas atvieglo ūdens novadi. Takas virsma ir klāta ar vietējā granīta izsijām, 

kas arī ir ūdeni caurlaidošs segums. Taka tiek izmantota pastaigām, aktīvai atpūtai 

un sportam. Gar pastaigu taku uzstādīti arī soliņi. Taka kalpo arī par sākuma vai 

noslēguma posmu laivotājiem. 
 

5. Fotoattēls, kas reprezentē pieteikto projektu vai iniciatīvu (JPEG formāts, 

izšķirtspēja 350 dpi, fotoattēla autors) 

 

  Skrundas novada pašvaldība 

Viktorija Reine 

 

Raiņa iela 11, Skrunda, Skrundas novads, LV-3326 

 

 

T.29762971, E-pasts: viktorija.reine@skrunda.lv  

Pastaigu takas un rekreācijas vietas izveide gar 

Ventas upi Skrundā 

Saldus iela 23, Skrunda, Skrundas novads 

 

Pielikumā. 

 

mailto:viktorija.reine@skrunda.lv
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III. PROJEKTA VAI INICIATĪVAS ĪSS RAKSTUROJUMS 

 

 

 

6. Projekta vai iniciatīvas uzsākšanas laiks  

 

7. Projekta vai iniciatīvas pabeigšanas laiks  

 

8. Projekta vai iniciatīvas 

partneri  (ja tādi ir) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.Projekta vai iniciatīvas 

finansējuma avoti  

 

 

 

 

 

 

10. Projekta vai iniciatīvas galvenie uzdevumi (maksimāli 100 vārdi) 

Pateicoties dabas daudzveidībai, ainavām, tīrai un drošai videi, Skrundas novadam raksturīgs labs 

tūrisma attīstības potenciāls. Lai to izmantotu, piedalījāmies projektā, kura aktivitāšu nozīmīga 

daļa vērsta uz dabas objektu infrastruktūras un tūrisma produktu sakārtošanu un pielāgošanu 

cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. 

Projekta ietvaros Skrundā izbūvēta pastaigu taka, kura ir piemērota arī cilvēkiem ar kustību 

traucējumiem. Pastaigu takas sākuma posmā ir izbūvēta arī vieta, kur nepieciešamības gadījumā 

ūdenstūristi varētu droši izkāpt vai iekāpt laivās. Izveidotas arī atpūtas vietas ar soliņiem un 

atkritumu urnām. Pastaigu takas novietojums ir veidots, ņemot vērā zemes reljefu un Ventas 

raksturu palu laikā, kā arī valsts nozīmes arheoloģiskā pieminekļa, Skrundas viduslaiku pils, 

aizsardzības zonu. Lai takas segums ilgāk kalpotu un to vieglāk būtu uzturēt, tas tika izbūvēts no 

granīta izsiju maisījuma. Uz takas 2019. gadā tika uzstādīts arī takas apmeklētāju reģistrators, lai 

varētu veikt cilvēku uzskaiti, kas kā pastaigu vietu izvēlējušies taku gar Ventu.  
 

  

gads mēnesis 

2016 jūnijs 

2017 oktobris 

Projekts Nr. LLI-010 “Dabas tūrisms visiem (UniGreen)” 

īstenots ar INTERREG Latvijas-Lietuvas sadarbības 

programmas 2014.-2020.gadam atbalstu. Projekta 

īstenošanā piedalās Kurzemes plānošanas reģions, sešas 

Kurzemes novada pašvaldības (Durbes novada pašvaldība, 

Kuldīgas novada pašvaldība, Rojas novada pašvaldība, 

Saldus novada pašvaldība, Skrundas novada pašvaldība un 

Ventspils novada pašvaldība), viena Lietuvas rajona 

pašvaldība (Kretingas rajona pašvaldības administrācija) un 

trīs Lietuvas nacionālie un reģionālie parki (Aukštaitijas 

Nacionālā parka un Labanoras Reģionālā parka direkcija, 

Biržu Reģionālā parka direkcija un Žemaitijas Nacionālā 

parka direkcija). 

Skrundas novada pašvaldības finansējums - € 14 949.38 

ERAF finansējums - € 84 713.11 

Kopējās izmaksas - € 99 662.49 
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IV. PROJEKTA VAI INICIATĪVAS ATBILSTĪBA VĒRTĒŠANAS 

KRITĒRIJIEM  

 

12. Ilgtspējīga teritorijas attīstība (maksimāli 100 vārdi) 
 

Gleznainā pastaigu taka vijas gar Skrundas pilskalnu, uz kura atrodas estrāde un 

parks. Parkā izvietoti tēlnieka Ģirta Burvja veidotie pirmo Skrundas pilsnovada 

kuršu ķoniņu mantinieku – Ērmaņa Pilāta, Jākoba Sigitara, Veisena un Santiķa – 

krēsli. Tie tapuši par godu Skrundas 750. gadadienai, kopš tā pirmo reizi minēta 

vēstures avotos. Takas tālākais punkts atrodas Skrundas augstākajā vietā – Ventas 

kalnā, kas ļauj izbaudīt skaistos dabas skatus, vērot putnus un Ventas mierīgo 

plūdumu. Taka ir izgaismota, tāpēc nesteidzīga pastaiga iespējama arī diennakts 

tumšajā laikā. Taka ir piemērota arī cilvēkiem ratiņkrēslos un ģimenēm ar bērniem. 

Vairāk par taku: https://www.kurzemesregions.lv/projekti/turisms/unigreen/dabas-

takas/skrundas-pastaigu-taka/ 

https://www.skrunda.lv/lv/pasvaldiba/sabiedriba/sabiedribas-lidzdaliba-/skrundas-

pastaigu-takas-atklasanas-svetki 

https://www.youtube.com/watch?v=b9D4an7wUqo 

Par takas projekta ilgtspēju liecina tas, ka kopš takas atklāšanas 2017. gadā teritorija 

turpina attīstīties un pilnveidoties. 2018. gadā, kā pastaigu takas turpinājums, par 

pašvaldības līdzekļiem tika izveidota sajūtu taka un labiekārtota brīvā laika 

pavadīšanas vieta, kā arī uzstādīts vides objekts - Ventas Stega, kas tapis par Interreg 

V-A Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014-2020. gadam 

projekta  "Apmeklē Ventas upi", Visit Venta, ViVa LLI 293 līdzekļiem. 

https://www.youtube.com/watch?v=g5oz8tny28E  

https://www.skrunda.lv/lv/kultura/aktualitates/iegriez-stegu-ventas-kalna 

https://www.youtube.com/watch?v=4sI93PrC3pI&t=27s 

2020. gada 11. septembrī pastaigu takas galā tika atklāta pērtuve jeb “čigānu” pirts. 

Jaunā atpūtas vieta tapusi Lauku atbalsta dienesta LEADER projekta “Teritorijas 

labiekārtošana gar Ventas upi Skrundā” ietvaros. Izveidots arī apgaismojums, soliņi, 

jaunas labierīcības pie estrādes, ģērbtuve, kā arī norādes uz tuvākajiem objektiem. 

http://www.skrunda.lv/lv/pasvaldiba/pakalpojumu-parvaldes/aktualitates/skrunda-

atklata-pertuve-jeb-ciganu-pirts/ 

https://www.youtube.com/watch?v=71LidwAR8TQ&t=1s 

Pastaigu takas vidū tika uzstādīts apmeklētāju skaitītājs. Kopš tā uzstādīšanas 2019. 

gada 28. maijā līdz šodienai skaitītājs fiksējis gandrīz 70 000 unikālu apmeklētāju, 

kas pierāda, ka taka ir iecienīta pastaigu vieta. 
 

13. Projekta nozīme kā labās prakses paraugam (maksimāli 100 vārdi) 

 

Sākot darbus pie takas izveides, nebija zināms, kā to pieņems vietējie iedzīvotāji un 

arī Skrundas viesi. Ir pagājuši gandrīz 3 gadi kopš takas atklāšanas un, šodien 

aptaujājot Skrundas iedzīvotājus, reti kurš tā īsti atceras, kāds bija Ventas krasts bez 

šīs takas. Pastaigu taka ir tik organiski iekļāvusies pilsētas ainavā, it kā tā tur būtu 

bijusi vienmēr. Iespējams, ka arheologiem ir taisnība un pa šo ceļu reiz tiešām 

pārvietojās bruņinieku zirgi, bet šodien reti kad uz takas nav neviena cilvēka. Tur 

staigā māmiņas ar bērniem, skrien un nūjo aktīvā dzīvesveida piekritēji, “ķer kadrus” 

fotogrāfi, nesteidzīgi bauda ainavu seniori. Taka tiek lietota visos gadalaikos un 

jebkurā diennakts stundā. Mūsuprāt, Skrundas pastaigu taka ir lielisks piemērs, kā, 

nedaudz pielabojot esošo ainavu, to padarīt par neaizstājamu elementu pilsētas 

vizītkartē. 

https://www.kurzemesregions.lv/projekti/turisms/unigreen/dabas-takas/skrundas-pastaigu-taka/
https://www.kurzemesregions.lv/projekti/turisms/unigreen/dabas-takas/skrundas-pastaigu-taka/
https://www.skrunda.lv/lv/pasvaldiba/sabiedriba/sabiedribas-lidzdaliba-/skrundas-pastaigu-takas-atklasanas-svetki
https://www.skrunda.lv/lv/pasvaldiba/sabiedriba/sabiedribas-lidzdaliba-/skrundas-pastaigu-takas-atklasanas-svetki
https://www.youtube.com/watch?v=b9D4an7wUqo
https://www.youtube.com/watch?v=g5oz8tny28E
https://www.skrunda.lv/lv/kultura/aktualitates/iegriez-stegu-ventas-kalna
https://www.youtube.com/watch?v=4sI93PrC3pI&t=27s
http://www.skrunda.lv/lv/pasvaldiba/pakalpojumu-parvaldes/aktualitates/skrunda-atklata-pertuve-jeb-ciganu-pirts/
http://www.skrunda.lv/lv/pasvaldiba/pakalpojumu-parvaldes/aktualitates/skrunda-atklata-pertuve-jeb-ciganu-pirts/
https://www.youtube.com/watch?v=71LidwAR8TQ&t=1s
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14. Sabiedrības iesaistīšanās (maksimāli 100 vārdi) 

 

Skrundas novada Attīstības programmas 2014.-2020. gadam izstrādes ietvaros tika 

organizēta sabiedriskā apspriede, kuras rezultātā tika piefiksētas iedzīvotāju vēlmes 

pēc infrastruktūras attīstības. Teritorijas attīrīšanas darbos pirms takas būvniecības 

iesaistījās Skrundas novada iedzīvotāji un NATO sabiedroto spēki, attīrot teritoriju 

no vecās zāles, krūmiem un gružiem. Takas būvniecības laikā iedzīvotāji iesaistījās 

būvdarbu procesa iemūžināšanā video un foto formātā.  

 

15. Izpratnes par ainavu vērtību veidošana (maksimāli 100 vārdi) 

 

Ierasti dabas tūrismu, vienlaicīgi ar dabas skatu baudīšanu, asociējam ar aktīvu 

darbību – iešanu, kāpšanu, velobraukšanu, laivošanu utml. Šim mērķim tiek ierīkotas 

dabas takas un tiek veikti citi teritorijas labiekārtošanas darbi, kas, lielākoties, ir 

vērsti uz dabas objektu vispārējas pieejamības nodrošināšanu aktīvajiem ceļotājiem, 

nereti aizmirstot par cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Rezultātā dabas objektu 

pieejamība šai sabiedrības daļai ir ierobežota. Tūrisma industrija mūsdienās saskaras 

ar izaicinājumu kā pielāgot dabas tūrismu cilvēkiem ar īpašām vajadzībām un kā 

veicināt šo sabiedrības daļu iesaistīties dabas tūrisma aktivitātēs. Līdz ar to īpaši 

jāizceļ, ka šī taka veidota tā, lai skaisto Ventas ainavu varētu baudīt arī cilvēki ar 

kustību traucējumiem, māmiņas ar bērniem un citi interesenti. Takas pieejamību jau 

novērtējuši Invalīdu un viņu draugu apvienības "Apeirons" pārstāvji. 

 

 

16. Ainavu plānošana un pārvaldība (maksimāli 100 vārdi) 

 

Takas gar Ventu izbūve tika iekļauta Skrundas novada Attīstības programmā 2014.-

2020. gadam. VP3: Skrundas novada atpazīstamība, RV3.2: Tūrisma infrastruktūras 

un pakalpojumu attīstība, dabas vides ilgtspēja, U3.2.1. Attīstīt tūrisma infrastruktūru 

un pakalpojumus, U3.2.2.: Sekmēt dabas vides labiekārtošanu un ilgtspēju. (Dabas 

taku labiekārtošana, Laivu piestātnes izbūve un atpūtas vietas izveide pie Ventas 

upes, Upju krastu sakopšana, zivju resursu saglabāšana, tūrisma attīstība). 

 

 

 

 

V. PIETEIKUMA NOFORMĒŠANA   

 

 

Aizpildītas pieteikuma veidlapas maksimālais apjoms 10 lapaspuses.   

Pieteikuma veidlapai var pievienot:  

- ne vairāk kā 10 fotoattēlus: JPEG formātā ar izšķirtspēju 350 dpi; 

- ne vairāk kā 3 posterus vai informatīvos bukletus: augstas izšķirtspējas pdf formātā 

vai JPEG 350 dpi  

- vienu videomateriālu līdz 10 minūšu garumam.  

 

* * * 


