Valmieras novada vides akcijas “Tavs ieguldījums
ainavā” noteikumi
Vides akcija “Tavs ieguldījums ainavā” ir Valmieras novada pašvaldības organizēta
akcija, kurā var piedalīties ikviens iedzīvotājs, kopiena vai organizācija, kuru iniciatīva
atbilst šīs akcijas mērķiem.

1. Akcijas mērķi
1.1.

Stiprināt Valmieras novada ainavu sociālo, ekonomisko, ekoloģisko un
kultūrvēsturisko vērtību un potenciālu cilvēku dzīves kvalitātes nodrošināšanai
un saimnieciskās darbības attīstībai.

1.2.

Veicināt ainavas vizuāli estētisko kvalitāti, iesaistot plašu sabiedrību.

2. Akcijas uzdevumi
2.1.

Iedrošināt Valmieras novada iedzīvotājus un uzņēmējus lepoties ar paveikto,
veidojot savu dzīves un darba vidi, kurai ir ietekme arī uz plašāku sabiedrību.

2.2.

Izglītot un savstarpēji izglītoties par kvalitatīvas ainavas un ilgtspējīgas vides
veidošanu.

2.3.

Veicināt kvalitatīvas ainavas saglabāšanu un veidošanu.

2.4.

Sekmēt novadnieku neformālo sadarbību un interešu kopienas attīstību.

2.5.

Veicināt gan Valmieras novadam un Vidzemei raksturīgu simbolisko ainavu
attīstību, gan ikdienas ainavas elementu vizuāli estētisko kvalitāti.

3. Akcijas norise
3.1.

Pieteikumi dalībai akcijā tiek gaidīti no 25.jūlija līdz 28.augustam.

3.2.

Dalībai akcijā var pieteikt pats savu īpašumu vai sev zināmu, atbilstoši
kategoriju aprakstiem lepošanās vērtu īpašumu, pieteikuma anketā norādot
īpašnieka kontaktinformāciju.

3.3.

Piesakot savu īpašumu akcijā, īpašnieks apliecina, ka piekrīt fotogrāfiju
publicitātei ar atsauci uz īpašuma atrašanās vietu un īpašnieku.

3.4.

Ja īpašumu akcijā būs pieteicis ne tās īpašnieks, akcijas organizatori,
izmantojot pieteikumā norādīto kontaktinformāciju, sazināsies ar norādīto
īpašnieku, lai saņemtu piekrišanu fotogrāfiju publicitātei.

3.5.

Noslēdzoties pieteikumu iesūtīšanai, Valmieras novada pašvaldības
informācijas kanālos tiks publicēti pieteikto ainavu lepošanās stāsti un foto
galerijas.

3.6.

Pēc pieteikumu pieņemšanas tiks organizēti izglītojoši pasākumi, kuros būs
aicināti piedalīties akcijas dalībnieki un citi interesenti. Jomas eksperti
pasākumos dalīsies ar zināšanām par tēmām, kas saistītas ar akcijas tematiku,
tajā iekļautajām kategorijām un akcijas pieteikumos minētajām novadnieku
tematiskajām aktualitātēm.

3.7.

Izglītojošajos pasākumos tiks godināti pieteikto ainavu īpašnieki, tiks
organizēta pateicības balvu izloze.

3.8.

Izglītojošo pasākumu norises formāts, vieta un programma tiks sastādīta,
balstoties uz pieteikumos minētajām aktualitātēm, akcijas norises laikā.
Informācija par pasākumiem tiks publicēta Valmieras novada pašvaldības
informācijas kanālos.

3.9.

Pasākumu izglītojošā sadaļa tiks filmēta, lai nodrošinātu tās publisku
pieejamību arī pēc pasākuma. Piedaloties pasākumā, tā dalībnieki apliecina,
ka neiebilst, ka pasākumā tiek fotografēts un filmēts un ka pasākumam tiek
nodrošināta plašāka publicitāte Valmieras novada pašvaldības vajadzībām.

4. Akcijas kategorijas
4.1.

Pieteikumi Valmieras novada vides akcijā “Tavs ieguldījums ainavā” tiek gaidīti
septiņās kategorijās:
4.1.1. novada simboliskās vietas – kultūras mantojums;
4.1.2. latviešu viensēta – kultūras kanona lepnums;
4.1.3. privātmājas pagalma ainaviskums;
4.1.4. mājas pagalms kopienai;
4.1.5. mans balkons – mana paradīze;
4.1.6. novada daiļdārzs;
4.1.7. uzņēmēji vietradei.

4.2.

“Novada simboliskās vietas - kultūras mantojums” - valsts, reģionālas un
vietējas nozīmes vēsturisko notikumu vietas un arhitektūras kultūras pieminekļi
vai īpašumi, kuri par tādiem varētu kļūt. Tās ir kultūras mantojuma novada
simboliskās vietas, kas nav tikai valsts vai pašvaldības īpašums un kuru
turpmākā attīstība un saglabāšana cieši ir saistīta ne tikai ar ieguldāmo
investīciju apjomu pieminekļa atjaunošanā un saglabāšanā, bet arī ar
ieinteresētās kopienas līdzdalību, līdzatbildību un mijiedarbību. Tās ir vietas,
kas veido novada identitāti.

4.3.

“Latviešu viensēta - kultūras kanona lepnums” - Valmieras novada viensētu
ainavas, kurās prasmīgi saglabāti tradicionālajai Vidzemes sētai raksturīgie
elementi, kas saskanīgi attīstās ar tās iedzīvotāju mūsdienu vajadzībām, iekļauj
saimniekošanas un dabas līdzāspastāvēšanu.

4.4.

“Privātmājas pagalma ainaviskums”- novada privātmājas pagalmi kuri parāda,
kā praktiskais iet roku rokā ar gaumīgi estētisko atbilstoši pašvaldības
noteikumu un videi draudzīga dzīvesveida prasībām, pielāgojoties pilsētvides
apkaimes arhitektūrai, saimnieka privātajām vajadzībām, taču respektējot arī
telpas publiski baudāmo dimensiju.

4.5.

“Mājas pagalms kopienai” - daudzdzīvokļu mājas pagalmu labiekārtojums, tā
praktisko un estētisko elementu līdzsvars, kas ir mājas kopienas vienošanās,
sadarbības un mājā dzīvojošo ģimeņu savstarpējas cieņas un pieņemšanas
rezultāts.

4.6.

“Mans balkons - mana paradīze” - individuālam mērķim kalpojošs ainavisks
daudzdzīvokļu māju lodžijas vai balkona noformējumus, kas vienlaikus stiprina
harmonisku un vienotu daudzdzīvokļu mājas koptēlu, rada estētisku baudījumu
garāmgājējiem.

4.7.

“Novada daiļdārzs” - dārza ainavas mazdārziņu kooperatīva, privātmājas vai
savrupmājas pagalms vai lauksaimniecībā izmantojama lauka vide, kas radīta
tā īpašnieku priekam, taču vienlaikus kvalitatīvas ainavas baudījumu sniedz arī
tā garāmgājējiem, izceļas ar “rozīnīti”, par kuru uzzināt vērts būtu ikvienam,
piešķir vizuāli baidāmai ainavai smaržas.

4.8.

“Uzņēmēji vietradei” - pārdomāta un kārtīga saimnieciskās darbības telpa,
kuras dizainā atbilstoši uzņēmējdarbības specifikai jūtams radošums un
pārdomāta ietekme uz dabas vidi, rūpējoties gan par uzņēmuma darbiniekiem,
gan apmeklētājiem un pakalpojumu ņēmējiem, gan sadarbības partneriem.
Uzņēmēju ieguldījums ainaviski augstvērtīgākas apkārtnes radīšanā,
degradētu teritoriju attīstīšanā, publiskās telpas kvalitātes veidošanā.

5. Pieteikšanās dalībai akcijā
5.1.

Lai īpašums būtu pieteikta dalībai akcijā, nepieciešams aizpildīt pieteikuma
formu (pielikumā), kurā norādīta:
5.1.1. Kategorija, kurai īpašums tiek pieteikts;
5.1.2. Pieteiktā īpašuma adrese;
5.1.3. Pieteiktā īpašuma saimnieks, tā kontaktinformācija;
5.1.4. Apraksts, kas pamato, kāpēc pieteiktā ainava ir lepošanās vērta
atbilstoši kategoriju aprakstā ietvertajiem ainavas kvalitātes kritērijiem.
5.1.5. Tēmas, par kurām saistībā ar ainavas veidošanu un kvalitāti vēlētos
uzzināt padziļināti;
5.1.6. Vismaz viena pieteikto ainavu vispilnīgāk raksturojošā fotogrāfija vai
pārdomāti atlasītu fotogrāfiju portfolio, kas ataino atbilstību ainavas
kategorijas aprakstam.

5.2.

Pieteikšanās dalībai akcijā iespējama elektroniski, pieteikumu iesūtot e-pastā
konkursi@valmierasnovads.lv, tā virsrakstā norādot atzīmi “Pieteikums ainavu
akcijai”.

Pieteikums Valmieras novada vides akcijai “Tavs
ieguldījums ainavā”

1. Kategorija, kurai īpašums tiek pieteikts

2. Īpašuma adrese

3. Īpašnieks, kontaktinformācija (tālrunis, e-pasta adrese)

4. Pamatojošs apraksts, kāpēc pieteiktā ainava ir lepošanās vērta atbilstoši
kategorijas aprakstā ietvertajiem ainavas kvalitātes kritērijiem

5. Interesējošās izglītojošu pasākumu tēmas saistībā ar ainavu un vides
labiekārtošanas tematiku

6. Ainavas fotogrāfijas lūgums pievienot e-pastam kā atsevišķus failus,
nepievienojot pieteikuma anketā

