Aicinām piepildīt Ainavu dārgumu krātuvi ar
stāstiem un attēliem

Ainavu ekspertu padome ir pieņēmusi lēmumu elektroniskajā Latvijas ainavu dārgumu
krātuvē iekļaut 50 ainavas no kopā 243 izvirzītajām. Laikā no 2017.gada 15. augusta
līdz 15. oktobrim ikviens varēja nobalsot un atbalsts tika pausts visām izvirzītajām
ainavām. Kopumā reģistrēti 45 382 balsojumi, t.sk. par Kurzemes plānošanas reģiona
ainavām – 6252 balsis. Rūpīgi analizējot sabiedrības viedokli un ekspertu vērtējumus,
padome ir pieņēmusi lēmumu par tām 50 ainavām, katrā plānošanas reģionā pa 10,
kas visaptverošāk raksturo visus reģionus un ir nozīmīgas visā valsts mērogā. Ainavu
dārgumu krātuvē iekļauto ainavu saraksts alfabētiskā secībā ir pieejams šeit.
Atsevišķos gadījumos balsošanai izvirzīto ainavu nosaukumi ir precizēti vai papildināti,
uzsverot ainavu īpašās vērtības. Kurzemes plānošanas reģionā Ainavu dārgumu
krātuvē tiks iekļautas Jūrkalnes stāvkrasta ainava, Kolkasraga ainava, Liepājas Ostas
promenādes ainava, Popes muižas un apkārtnes ainava, Papes Ķoņu ciema un
Kurzemes seno zvejniekciemu ainavas, Abavas ielejas ainava no Sabiles Vīna kalna,
Talsu vecpilsētas ainava, Usmas ezera ainava, Kuldīgas vecpilsētas ainava ar Ventas
rumbu, seno tiltu un Alekšupīti, Ziemeļu mola un fortu ainava Liepājas Karostā. Visu 50
ainavu atrašanās vietas un fotogrāfijas var aplūkot kartē. Turpmākajos mēnešos par
šīm 50 ainavām elektroniskajā Ainavu dārgumu krātuvē tiks apkopota informācija, lai
atspoguļotu ainavas mainību vairāku desmitu gadu griezumā gan fotogrāfiju, gan
atmiņu stāstu veidā. Tāpēc aicinām ikvienu no 2017. gada 10. novembra līdz 2018.

gada 14. februārim tīmekļa vietnē www.ainavudargumi.lv sadaļā 50 ainavu dārgumu
saraksts iesniegt savus atmiņu stāstus, nostāstus, leģendas, fotogrāfijas un citus
attēlus, vēlējumus nākotnei par krātuvē iekļautajām ainavām un to saglabāšanu,
izvēloties ainavas no reģiona saraksta vai kartes. Ja savus atmiņu stāstus par
notikumiem un zīmīgām personībām vēlaties gatavot rokrakstā vai iesniegt citus
materiālus (avīžu rakstus u.c.), lūgums tos ieskenēt un sūtīt uz elektroniskā pasta
adresi ainavudargumi@varam.gov.lv. Materiālu un fotoattēlu skenēšanā un
elektroniskā sūtīšanā palīdzību ir iespējams saņemt publiskajās bibliotēkās. No
iesūtītajiem fotoattēliem, stāstiem un vēlējumiem 2018. gadā tiks veidotas reģionālās
izstādes un organizētas diskusijas. Diskusijās runās par to, kādu Latviju vēlamies
redzēt nākamajās simtgadēs un darbiem, kas darāmi, lai ainavu dārgumu saglabātu
nākamajām paaudzēm. Informāciju apkopoja: Inga Zalgaucka, Skrundas Bērnu
bibliotēkas vadītāja

