Nozīmīgākās Latvijas ainavas sabiedrības un ekspertu vērtējumā 2017.gadā (alfabēta secībā)
Kurzemes plānošanas
reģionā
Jūrkalnes stāvkrasta
ainava

Latgales plānošanas
reģionā
Aglonas bazilikas ainava

2.

Kolkasraga ainava

Daugavas loku ainava

3.

Liepājas Ostas
promenādes ainava

Daugavpils cietokšņa
ainava

4.

Popes muižas un
apkārtnes ainava
Papes Ķoņu ciema un
Kurzemes seno
zvejniekciemu ainavas
Abavas ielejas ainava no
Sabiles Vīna kalna

7.

Rīgas plānošanas reģionā

Vidzemes plānošanas
reģionā

Zemgales plānošanas
reģionā
Daugavas ainava ar Pļaviņu
HES

Gaujas grīvas ainava ar
piekrastes kāpu mežiem

Alūksnes vēsturiskā
centra ainava ar
ezeru, parkiem un
pilīm

Gaujas senlejas ainava
(Turaidas muzejrezervāts,
Gleznotāju kalns,
Ķeizarkrēsls; Dainu kalns)
Jūrmalas ainava ar koka
apbūvi un pludmali

Āraišu ezera un apkārtnes
ainava

Daugavas ainava pie
Klidziņas, ietverot Skrīveru
dendroloģisko parku

Burtnieku ezera ainava ar
baznīcām un muižu
centriem

Latgales krucifikss lauku
ainavā
Ludzas pilsētas ainava ar
ezeriem un pilsdrupām

Ķemeru sanatorijas un parka
ainava
Lielā Ķemeru tīreļa ainava

Lūznavas muižas ainava

Rīgas Brāļu kapu memoriāla
ansambļa ainava

Cēsu vecpilsētas ainava ar
viduslaiku pili un parku
Lejaslīgatnes ainava ar
papīrfabrikas ciemu un
Gaujas pārceltuvi
Salacas ielejas ainava ar
Mazsalacu un Skaņokalnu

Daugavas un Pērses satekas
ainava ar Kokneses
viduslaiku pilsdrupām un
parku
Jelgavas pils, parka un
Pilssalas ainava
Mežotnes ainava ar pilskalnu,
muižu un parku Lielupes
krastos
Mūsas un Mēmeles satekas
ainava ar Bauskas pili

Talsu vecpilsētas ainava

Mākoņkalna apkārtnes
ainava

Rīgas Bulvāru loka, parku un
kanāla ainava ar Centrāltirgus
paviljoniem

Teiču purva ainava

Rundāles pils ansambļa
ainava

8.

Usmas ezera ainava

Rāznas ezera ainava

Veclaicenes ainava

9.

Kuldīgas vecpilsētas
ainava ar Ventas rumbu,
seno tiltu un Alekšupīti
Ziemeļu mola un fortu
ainava Liepājas Karostā

Svētā Dominika Pasienes
Romas katoļu baznīcas
ainava
Zilupes senlejas ainava

Skats uz Vecrīgu no
Daugavas kreisā krasta
Svētā Meinarda salas ainava
ar Ikšķiles baznīcas drupām

Vecpiebalgas pauguru
ainava

Saukas ezera ainava ar
Sēlijas lauku sētām
Tērvetes parka ainava ar
pilskalnu

Vidzemes akmeņainās
jūrmalas ainava (Veczemju
klintis, Sarkanās klintis,
Ķurmjrags, Zvejniekciems)

Vidzemes lauku sētas
ainava un baltie lielceļi

Zemgales auglīgā līdzenuma
ainava

1.

5.

6.

10.

