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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 

 
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://likumi.lv/ta/lv/starptautiskie-ligumi/id/1265


 

 3 

fotoattēlus, 3 posterus vai bukletus, kā arī vienu video materiālu, kas nav garāks par 

10 minūtēm.  

 

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)  

 

Tepera ezers ar tā hidrotehnisko būvi ir nozīmīgs vēsturisks objekts Smiltenē, kas 

nodrošināja pirmās Latvijā uzbūvētās Smiltenes hidroelektrostacijas darbību. 2013. 

gada nogalē apsekojot Tepera ezera hidrotehnisko būvi, tika secināts, ka Tepera 

ezera hidrotehniskās būves ir  avārijas stāvoklī. Ūdens izlaides sistēma nebija 

funkcionēt spējīga un radīja bīstamību kopējai hidrotehnisko būvju stabilitātei, kā 

arī Tepera ezera daļa bija ļoti aizaugusi. 

2014.-2015. gadā tika veikta Tepera ezera hidrotehnisko būvju rekonstrukcija un 

ezera tīrīšana, kur pēc veiktajiem rekonstrukcijas darbiem Tepera ezera apkārtne  

ieguva jaunu un sakārotu ainavu un infrastruktūru. Ezera gleznainā apkārtne kļuva 

par iecienītu smilteniešu un pilsētas viesu atpūtas vietu, kur doties nesteidzīgās 

pastaigās, sportot un baudīt dabu. Šobrīd Tepera ezera ūdens spogulis ir atklāta 

tipa un no visām debespusēm baudāma ainava. 

 

Smiltenes novada dome 

 

Ieva Dille 

 

 

Dārza iela 3, Smiltene, LV-4729 

 

 

27001449; ieva.dille@smiltene.lv 

 

Tepera ezera Smiltenē hidrotehnisko būvju 

rekonstrukcija un ezera tīrīšana 

Tepera ezers un apkārtne, Smiltene 

 

mailto:ieva.dille@smiltene.lv
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5. Fotoattēls, kas reprezentē pieteikto projektu vai iniciatīvu (JPEG formāts, 

izšķirtspēja 350 dpi, fotoattēla autors) 

 

 

 

 

 

 

 

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  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

gads mēnesis 

2014 oktobris 

2015 jūlijs 

- 

Pašvaldības finansējums- 280 657 EUR; 

Finanšu līdzekļi  no valsts budžeta programmas "Līdzekļi 

neparedzētiem gadījumiem"- 280 657 EUR;  
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10. Projekta vai iniciatīvas galvenie uzdevumi (maksimāli 100 vārdi) 

 

Projekta galvenie uzdevumi: 

• Esošā dambja un hidrotehnisko būvju sakārtošana; 

• Inženierkomunikāciju nomaiņa; 

• Ezera tīrīšana; 

• Veikt labiekārtošanas darbus pieguļošai teritorijai. 

 

 

IV. PROJEKTA VAI INICIATĪVAS ATBILSTĪBA VĒRTĒŠANAS 

KRITĒRIJIEM  

 

 

12. Ilgtspējīga teritorijas attīstība (maksimāli 100 vārdi) 
 

Projekta realizācija ir vērtējama kā ilgtspējīga teritorijas attīstībā, jo tika novērsts 

hidrotehnisko būvju  sabrukšanas risks, kas varēja radīt iedzīvotājiem gan finansiālus 

zaudējumus, gan radīt postījumus dabai, dēļ iespējamām lielajām applūstošām 

teritorijām.  

Kā arī projekta īstenošanas rezultātā tika izveidota viena no ainaviski skaistākām un 

populārākām vietām Smiltenē- Tepera ezera promenāde, kurā  notiek dažādi kultūras 

un sporta pasākumi, piemēram, Smiltenes pilsētas svētki,  Latvijas čempions triatlonā 

u.c., kā arī teritorijas pilnveidošana ir devusi uzņēmumiem iespējas  attīstīties 

pieguļošajā teritorijā, piedāvājot SUP dēļu, laivu, velokartu u.c.  nomas 

pakalpojumus, kā arī nākošajā gadā plānots šeit radīt vasaras terasi, kurā iedzīvotāji 

varēs baudīt ainavisko Tepera promenādi. 

 
 

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

 

Projekta īstenošanu var uzskatīt kā labās prakses paraugu. Par projekta īstenošanā 

gūto pieredzi ir interesējušies citu novadu pārstāvji, kā arī Smiltenes novada 

pašvaldība, balstoties uz šī projekta ietvaros gūtajām zināšanām un pieredzi  no 2017. 

gada īsteno projektu LIFE ADAPTATE, kura ietvaros, lai pielāgotos klimata 

pārmaiņām  un novērstu plūdu riskus,  ir īstenojusi pilotprojektu, kurā tika atjaunotas 

Vidusezera slūžas, tās aprīkotas ar automātisku aizvaru pacēlājmehānismu ūdens 

līmeņa kontrolēšanai Vidusezerā, kā arī veikta Vidusezera tīrīšana un padziļināšana – 

sanesumu, dūņu un piesārņojuma tīrīšana, radot vēl vienu skaistu un ainavisku vietu 

Smiltenē. 
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14. Sabiedrības iesaistīšanās (maksimāli 100 vārdi) 

 

Projekta īstenošana bija nozīmīga un svarīga Smiltenei, tādēļ projekta īstenošanā tika 

iesaistīta sabiedrība. 2014. gada 21. martā Smiltenes novada domes sēžu zālē, Pils ielā 

2 notika sanāksme par Tepera ezera hidrotehniskās būves stāvokli un ezera tīrīšanu. 

Tika aicināti visi interesenti, it īpaši Tepera ezera apkārtnē dzīvojošie iedzīvotāji. 

Sanāksmes mērķis bija informēt iedzīvotājus par esošo situāciju, par apdraudējumu, 

kā arī pārrunāt iespējamos risinājumus un uzklausīt ieteikumus kā realizēt projektu. 

Sanāksmē piedalījās arī  SIA „Geo Consultants” un Dabas aizsardzības pārvaldes 

speciālisti. Projekta praktiskās īstenošanas gaitā tika veikti gan saskaņojumi ar 

piegulošo zemju īpašniekiem, gan pārrunāta projekta īstenošanas gaita.    

 

 

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

 

Projektam ir nozīme izpratnes veidošanā par ainavas nozīmīgumu, jo projekta radītais 

rezultāts ir radījis estētisku, daudzveidīgu, funkcionālu rekreācijas zonu ar atpūtas 

vietām, estētiskiem apstādījumiem un vides objektu - atjaunotu veco ventili. Ainavas 

izpratni rada sakoptais plašais skats uz Tepera ezeru, daudzveidīgi labiekārtotā vide, 

kas ir kļuvusi pieejama un droša dažādām rekreācijas iespējām, kā rezultātā 

iedzīvotājiem rodas pozitīva pieredze un attīstās uzņēmējdarbība. Liela nozīme ir 

Tepera ezera radītai ainavai, ar piegulošo mežu masīvu un Veco parku, kas tiek 

apsaimniekoti mūsdienu nepieciešamībām atbilstoši, uzturot ainavas vērtību un to 

pieejamību viesiem un iedzīvotājiem, sabalansējot dabas vērtības ar iedzīvotāju 

vajadzībām. 

 

 

16. Ainavu plānošana un pārvaldība (maksimāli 100 vārdi) 

 

Smiltenes novada attīstības programmas Rīcības programmā, ko Smiltenes novada 

dome apstiprināja 2012 gadā, ir iekļauts uzdevums U3.3.3: „Attīstīt daudzfunkcionālo 

Tepera sporta un atpūtas kompleksu”, kura ietvaros investīciju plānā izdalīts projekts 

´Tepera ezera hidrotehnisko būvju rekonstrukcija un ezera tīrīšana”, tādējādi 

akcentējot projekta īstenošanas nozīmību. 

    

 

 

 

V. PIETEIKUMA NOFORMĒŠANA   

 

 

Aizpildītas pieteikuma veidlapas maksimālais apjoms 10 lapaspuses.   

Pieteikuma veidlapai var pievienot:  

 

Fotoattēli pievienoti šeit: https://failiem.lv/u/vsuqm9er#sign_up 

 

* * * 


