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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.
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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
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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.
***
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I. PIETEIKUMA IESNIEDZĒJS

1. Pašvaldība,
valsts
institūcija,
vai
nevalstiskā organizācija
Kontaktpersona

Daugavpils pilsētas pašvaldība

Krišs Smildzers (Ainavu arhitekts)
Jātnieku iela 77 – 11; Daugavpils; LV – 5410.

Adrese:
+ 371 26141024; kriss.smildzers@daugavpils.lv
Tālrunis, e-pasts:

II. PIETEIKTAIS PROJEKTS VAI INICIATĪVA
2. Projekta vai iniciatīvas
nosaukums

Multifunkcionāla velo parka izveide un
teritorijas attīstīšana Esplanādē, Daugavpilī

3. Projekta atrašanās vai
iniciatīvas norises vieta

Esplanādes parks, Daugavpils

4. Kopsavilkums par projektu vai iniciatīvu (maksimāli 100 vārdi)
Esplanādes multifunkcionālais velo parks un tā apkārtējās teritorijas labiekārtojums
( turpmāk – Esplanādes velo atpūtas parks ) ir Baltijā pirmais veloparks, kas 4,72 ha
platībā izveidots pilsētvidē ar dažādām zonām – betona skeitparku, velo prasmju
parku, velo prasmju parku bērniem, velo trasi bērniem, bērnu rotaļu laukumu, ielu
vingrošanas laukumiem un pilsētas pludmali. Parks multifunkcionāls un pielāgots 8
dažādiem sporta, brīvā laika transporta un aktivitāšu līdzekļiem – mtb, bmx, ielas
velo, balansa velo, skeitbordam, longbordam, skrituļslidām un skrejritenim. Projekts
tika realizēts ar mērķi pilsētas teritorijā nodrošināt vietu, kur Daugavpils pilsētas
bērni un pieaugušie varētu veicināt savas velo, skeitborda, utt., braukšanas prasmes
un koordināciju.
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5. Fotoattēls, kas reprezentē pieteikto projektu vai iniciatīvu (JPEG formāts,
izšķirtspēja 350 dpi, fotoattēla autors)

Fotoattēla autors: Krišs Smildzers (14.10.2020.)

Fotoattēla autors: Krišs Smildzers (14.10.2020.)

5

Fotoattēla autors: Krišs Smildzers (14.10.2020.)

Fotoattēla autors: Krišs Smildzers (14.10.2020.)

Fotoattēla autors: Krišs Smildzers (14.10.2020.)
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Fotoattēla autors: Krišs Smildzers (14.10.2020.)

III. PROJEKTA VAI INICIATĪVAS ĪSS RAKSTUROJUMS

6. Projekta vai iniciatīvas uzsākšanas laiks
7. Projekta vai iniciatīvas pabeigšanas laiks

gads

mēnesis

2015. gada

15. jūlijā

2016. gada

31. maijā

8. Projekta vai iniciatīvas
partneri (ja tādi ir)

Esplanādes multifunkcionāla veloparka izveides
ierosinātāji SIA “Velosolutions Latvija”.

9.Projekta vai iniciatīvas
finansējuma avoti

Pašvaldības budžeta līdzekļi.
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10. Projekta vai iniciatīvas galvenie uzdevumi (maksimāli 100 vārdi)
Galvenie uzdevumi projekta izstrādei ir sekojoši:
1. Izveidot Daugavpils pašvaldības teritorijā velo parku, kurā dažādas pilsētas
iedzīvotāju vecuma grupas varētu attīstīt savas braukšanas prasmes,
koordināciju vai vienkārši interesanti un izglītojoši pavadīt laiku.
2. Izveidot pievilcīgu atpūtas objektu pie Esplanādes dīķa teritorijas Daugavpilī,
kas veicinātu pilsētas pievilcību esošo un topošo iedzīvotāju acīs, kā arī
veicinātu tūrisma daudzveidību pilsētas ārtelpā.
3. Sekmētu pilsētas iedzīvotāju iesaistīšanos fiziskās aktivitātēs, kas ir ļoti
nozīmīgs faktors veselīga dzīves veida veidošanā. Sportošanu veicinošas
vides un infrastruktūras attīstīšana kā ļoti svarīgs iedzīvotāju motivācijas
paaugstināšanas faktors.
IV. PROJEKTA VAI INICIATĪVAS ATBILSTĪBA VĒRTĒŠANAS
KRITĒRIJIEM
12. Ilgtspējīga teritorijas attīstība (maksimāli 100 vārdi)
Realizējot “Esplanādes atpūtas parku” tika sakārtota nozīmīga Daugavpils
pašvaldības zaļā zona, kura atrodas pie pilsētas vēsturiskā centra robežas. Pirms
projekta realizācijas zaļā teritorija bija aizaugusi un nepievilcīga iedzīvotājiem un
pilsētas viesiem. Projektu realizējot, pilsēta ieguvusi sakoptu vidi, kur pilsētas
iedzīvotāji var gūt garīgu un fizisku atpūtu. Velo parka izveidē tika arī iztīrīts un
sakārtots teritorijā esošais dīķis un pludmale, kā arī izveidots ainavisks parks.
Ilgtermiņā parks dos nenovērtējamu ieguldījumu pilsētas publiskās telpas estētiskās
ainavas veidošanā.
13. Projekta nozīme kā labās prakses paraugam (maksimāli 100 vārdi)
Esplanādes velo atpūtas parks ir inovatīvs koncepts, kas veicina un nodrošina pilsētas
iedzīvotājiem iespēju mācīties un uzlabot savas prasmes pārvietojoties ar mtb, bmx,
ielas velo, balansa velo, skeitbordu, longbordu, skrituļslidām un skrejriteni. Šāds
objekts ir būtisks ne tikai Latvijas mērogā, bet arī pasaules mērogā, jo arvien biežāk
pilsētas sāk domāt par alternatīvajiem transporta līdzekļiem un velosipēds ir viens no
zaļākajiem transporta līdzekļiem, kurus var viegli integrēt pilsētas infrastruktūrā.
Parks ir platforma, kura nodrošina to, ka pilsētas transporta kustība kļūst drošāka.
Esplanādes velo atpūtas parks ir arī labs piemērs, kur labiekārtojums un
infrastruktūra harmoniski iekļaujas zaļajā teritorijā.
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14. Sabiedrības iesaistīšanās (maksimāli 100 vārdi)
Daugavpils ilgtspējīgas attīstības stratēģijā līdz 2030. gadam Esplanādes parks tika
noteikts, kā viena no prioritāri attīstāmajām teritorijām, izstrādājot pašu stratēģiju.
Stratēģijas tapšanas laikā tika rīkotas tematiskās darba grupas, kurās piedalījās arī
pilsētas sabiedrība. Līdz ar to Esplanādes parka attīstības veicinātājs bija arī pilsētas
iedzīvotāji, galvenokārt, studenti, jaunās ģimenes ar bērniem, utt.

15. Izpratnes par ainavu vērtību veidošana (maksimāli 100 vārdi)
Projekts ainavu vērtību ziņā ir nozīmīgs gan Latvijas, gan pasaules mērogā, jo
nodrošina estētiski pievilcīgu vidi, kura harmoniski apvieno atpūtas un izziņas
iespējas pilsētas publiskajā telpā. Vide un atpūtas infrastruktūra šajā projektā viena
otru papildina un līdzsvaro.

16. Ainavu plānošana un pārvaldība (maksimāli 100 vārdi)
Esplanādes multifunkcionālais velo parks un tā apkārtējās teritorijas labiekārtojums
jeb īsāk - Esplanādes parks, ir ietverts Daugavpils teritorijas plānojuma sadaļā:
“Dabas objekti un labiekārtotas dabas teritorijas”
Daugavpils ilgtspējīgas attīstības stratēģijā līdz 2030. gadam
13.4. Prioritāri attīstāmās teritorijas un darbības.
(224) Parku un skvēru labiekārtošana: Esplanādes parks (Esplanādes apkaime),
Porohovkas parks, Višķu ielas un Ziemeļu skvērs (Ķīmijas apkaime), Vidzemes un
Aveņu skvērs (Jaunās Forštates apkaimē).

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;
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- ne vairāk kā 3 posterus vai informatīvos bukletus: augstas izšķirtspējas pdf formātā
vai JPEG 350 dpi
- vienu videomateriālu līdz 10 minūšu garumam.
***
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