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Pielikums 

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 

 valsts sekretāra  
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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 

plānošanu
1
. 

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 balvu
2
.  

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.decembrim
3
.  

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
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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)  

 

2012. gada jūlijā noslēdzās Projekta „Tūrisma objekta rekonstrukcija pie Daugavas 

Jaunjelgavas vēsturiskajā centrā”. Projekta mērķis bija Jaunjelgavas pilsētas 

vēsturiskā centra daļas pilsētbūvniecības pieminekļa – Daugavas krasta un dambja 

rekonstrukcija, radot kvalitatīva tūrisma produkta piedāvājumu, veicinot tūristu no 

Latvijas un ārvalstīm pieaugumu Jaunjelgavā, kultūras mantojuma saglabāšanu un 

kultūrvides attīstību. 

Projekta ietvaros veikti Daugavas krasta, dambja rekonstrukcijas darbi ar izveidotu 

pastaigu taku, pontoniem, peldvietām, izbūvētām kāpnēm un ierīkotu 

apgaismojumu. Projekta ietvaros ir īstenoti mārketinga pasākumi: izdots 

informatīvs buklets latviešu, krievu un angļu valodās, sagatavots video materiāls 

par Jaunjelgavas pilsētu, rekonstruēto Daugavas tūrisma objektu, Jaunjelgavas 

vēsturisko centru.  

 

  JAUNJELGAVAS NOVADA DOME 

Iluta Groza,  

Lāčplēša iela 11, Jaunjelgava, Jaunjelgavas novads, 

LV-5134 

28302224, 29592009, iluta.groza@jaunjelgava.lv 

 

Tūrisma objekta rekonstrukcija pie Daugavas 

Jaunjelgavas vēsturiskajā centrā. 

Jaunjelgavas pilsētas Daugavas krasts 

 

mailto:iluta.groza@jaunjelgava.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 

2010. aprīlis 

2012. jūlijs 

Projektam nebija partneru. 

 

Eiropas Reģionālās attīstības fonds, Valsts budžeta 

dotācija, Jaunjelgavas novada domes budžets. 
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10. Projekta vai iniciatīvas galvenie uzdevumi (maksimāli 100 vārdi) 

Lai īstenotu projekta izvirzīto mērķi, tika veikti sekojoši uzvedumi: 

- Daugavas krasta un dambja rekonstrukcija (Daugavas krasta dambja pārbūve, 

nostiprināšana, pontonu ierīkošana, peldvietu izveide, bērnu laukumu ierīkošana, 

bruģētas pastaigu takas, kāpņu, atpūtas vietu, stāvlaukumu izbūve); 

- Tūrisma informācijas stendu uzstādīšana; 

- Mārketinga pasākumi (Video materiālu, bukletu izveide, dalība tūrisma izstādēs). 

 

 

 

IV. PROJEKTA VAI INICIATĪVAS ATBILSTĪBA VĒRTĒŠANAS 

KRITĒRIJIEM  

 

 

12. Ilgtspējīga teritorijas attīstība (maksimāli 100 vārdi) 
 

Projekts ir ieguldījums Jaunjelgavas ilgtspējīgā teritorijas attīstībā. Promenādes 

izveide nodrošina krastu stiprināšanu, aizsargājot pilsētvēsturisko centru no plūdu 

draudiem; nodrošina sociālo aspektu, jo izveidots jauns objekts, kur doties pastaigās, 

skrējienā, braucienā ar riteni. Promenāde sniedz iespēju Daugavas krastā organizēt 

kvalitatīvus koncertus un veicina sabiedrības iniciatīvu īstenošanu (piemērs – 

Daugavas pārpeldēšanas sacensības). Projekta īstenošana veicinājusi ekonomisko 

aspektu, piesaistot kvalitatīvu ūdenstūrisma pakalpojumu sniedzēju, kurš Jaunjelgavas 

pilsētai nodrošina  pārceltuves pakalpojumus uz Skrīveriem un sniedz ekskursiju 

pakalpojumu. 
 

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

 

Daugavas krasta saglabāšana un infrastruktūras pielāgošana tūrisma aktivitātēm un 

attīstībai Jaunjelgavā ir izmantojams kā labās prakses paraugs. Projektā tika rasts 

risinājums kā aizsargāt pilsētu pret applūšanas draudiem, reizē izveidojot jaunu 

tūrisma objektu – pastaigu taku ar atpūtas vietām, labiekārtojot Daugavas krastu 

kvalitatīvai ūdenstransporta attīstībai un kultūras pasākumu – koncertu, deju treniņu 

rīkošanai. 

 

14. Sabiedrības iesaistīšanās (maksimāli 100 vārdi) 

 

Sākotnēji tika veikta sabiedrības aptauja par atpūtas vietu izveidi, jo taka un kāpnes ar 

pieeju pie Daugavas tika veidotas pēc iedzīvotāju ietikumiem, noskaidrojot viņu 

paradumus. Uzsākot projekta ieceri 2009.gadā iedzīvotāji tika aicināti palīdzēt ar 

vēsturiskiem foto un informatīviem materiāliem par Jaunjelgavas teritorijas Daugavas 

krastu un projekta īstenošanas laikā tika veidotas izstādes par Jaunjelgavas teritorijas 

Daugavas krastu pirms dambja izbūves. 

Projekta mīkstajās aktivitātēs tika iesaistīti brīvprātīgie Jaunjelgavas iedzīvotāji foto 

un video materiālu uzņemšanā par Jaunjelgavas pilsētu. Šie tūrisma prezentācijas 

materiāli tika prezentēti tūrisma izstādēs. 
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15. Izpratnes par ainavu vērtību veidošana (maksimāli 100 vārdi) 

 

Jaunjelgavas pilsētas vēsturiskajā centrā ietilpstošā Daugavas krasta un dambja 

platība kopā ir 3.2ha. Daugavas krasta, dambja savdabību veido krasta, dambja, kā arī 

apbūves ainava, plašs un daudzveidīgs senas kultūras klātbūtnes pierādījumu spektrs, 

kurš sevī ietver saglabājušās senās ēkas un objektus pie Daugavas.  

Promenāde ir piemērota vieta, kur veikt ekskursijas – individuālas pastaigas vai gidu 

pavadībā un pontoni ir izveidoti kā multifunkcionāla uzstāšanās vieta, radot iespēju 

organizēt kultūras pasākumus - koncertus, deju nodarbības. (Īstenotās aktivitātes: 

Promenādē katru vasaru, tai skaitā arī 2020. gadā, veidota saulrieta brīvdabas 

koncertlekcija, atskaņojot Pasaules klasisko mūziku. Ikgadējās Daugavas 

pārpeldēšanas sacensības no  promenādes pontona, Salsas u.c. deju nodarbības.)  

 

 

16. Ainavu plānošana un pārvaldība (maksimāli 100 vārdi) 

 

Jaunjelgavas pilsētas vēsturiskais centrs no 1998. gada ir iekļauts Valsts aizsargājamie 

kultūras pieminekļu sarakstā. Projekta mērķi un uzdevumi atbilda Jaunjelgavas 

tūrisma attīstības stratēģijai un Jaunjelgavas novada attīstības programmai (2010.-

2017.g.). 

Attīstības programmā kā perspektīvie tūrisma objekti noteikta arī - Daugavas krasts, 

ieleja, dambis, vecā piestātne (Jaunjelgavas pilsēta). Pie tūrisma produktiem un 

apskates vietām vairakkārt minēta Daugava, gan ar vēsturiskiem nostāstiem, gan 

ekskursijām un izbraucieniem pa Daugavu un takām gar Daugavas krastu (68-69lpp). 

Stratēģiskais mērķis - ‘Dzīves kvalitātes uzlabošana, darba un atpūtas telpas 

veidošana un attīstība’ paredz sakoptu un nepiesārņotu apkārtējo vidi, nodrošinot 

visiem pieejamu atpūtu Daugavas krastā (95lpp). 

 

 

 

 

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.  

 

* * * 
 


