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Moto: „Kopā nākotnes mežam!”
Latvijas pašvaldības Meža dienās 2015 turpināja aizsākto tradīciju - padarīt Latviju krāšņāku ar koku stādījumiem, pilnveidojot atpūtas vietas, kā arī radīt jaunas aktīva dzīvesveida
veicinošas mazās arhitektūras formas, radoši un pārdomāti izmantojot koku kā būvmateriālu.
Meža dienu 2015 pasākumi notika 48 pašvaldībās (4 republikas nozīmes pilsētas un 44 novadi) un pārstāvēti tika visi Latvijas reģioni.
Pasākumu norises nodrošināšanai iegādāts Latvijas apstākļiem atbilstošs, ģenētiski un fizioloģiski konkrētam reģionam piemērots stādāmais materiāls, kā arī izveidotas koka dažādas
mazās arhitektūras formas.
Pasākumus popularizēti kā vietējos izdevumos, tā reģionālā un nacionālā līmenī.
Projektā izveidotā infrastruktūra un labiekārtotās teritorijas pēc projekta uzturēs konkrētā pašvaldība vai tās iestāde.
Pasākumu norisē iesaistījās konkrētā novada vai pilsētas pašvaldība, dažādas interešu grupas, t.sk. jaunieši. Pašvaldību darbinieki projektus realizēja kopā ar profesionāliem
meža nozares darbiniekiem un arboristiem, kas izglītoja vietējo sabiedrību un ierādīja profesionālos stiķus koku stādīšanā un kopšanā un mazo koka arhitektūras formu izveidošanā un
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kopšanā.

Paveiktais katrā pašvaldībā projekta ietvaros:
1. Aizputes novads - „Aizputes mākslas parks”
Aizputes pilsētā, jaunizveidotajā brīvdabas apskates un atpūtas vietā „Aizputes mākslas parks”, šogad tika izveidots jauns funkcionāls arhitektonisks

objekts gājēju laipa, kuras pamatfunkcija ir papildināt māksliniecisko harmoniju parka ainavā.
Laipas kopgarums sasniedz 40m un platums 1m. Projektu realizējot tika pieaicināti Lažas speciālās internātpamatskolas būvprogrammas audzēkņi.
Jauniešiem tā bija lieliska iespēja apgūt dažādus būvkonstrukciju tehniskos risinājumus. Projekts tika realizēts vasaras mēnešos ar meža nozares attīstības
fonda atbalsta finansējumu.
2. Alūksnes novads
Pededzes centra saliņas iekārtošana, radot jaunu, sakoptu, visiem pieejamu atpūtas vietu.

Pededzes pagastā veikts izglītojošais darbs iedzīvotājiem un skolēniem par atpūtas vietu un sakārtotas vides estētisko nozīmi , kā arī
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sugu daudzveidību tajās.
Informācija par notiekošajām aktivitātēm publicēta pašvaldības mājas lapā www.aluksne.lv

3. Alsungas novads
Pateicoties Latvijas Pašvaldību savienības projektam "Latvijas iedzīvotāji kopā nākotnes mežam" Alsungā tika labiekārtoti stādījumi un uzstādīti koka soliņi.

Iesaistot pašvaldībā strādājošos un Valsts meža dienesta mežzini, kā arī jauniešus – brīvprātīgā darba veicējus, tika organizēta sakopšanas un apzaļumošanas talka 2015.gada 22.jūlijā.
Valsts meža dienesta mežzinis Juris Šteinbergs pastāstīja par koku būtisko lomu ikdienas dzīvē, palīdzēja un parādīja, kā pareizi koki un krūmi jāstāda un informēja par to tālāku
kopšanu. Tika sakopta teritorija pie Represēto piemiņas vietas un Kultūras nama, nopļauta zāle un sastādīti Latvijā audzētu koku un košumkrūmu stādi. Tika uzstādīti 3 koka soli ar
dažādiem uzrakstiem, lai būtu iespēja atpūsties gan tūristiem, gan vietējiem iedzīvotājiem. Solus uzstādīja Alsungā pie Represēto piemiņas vietas ar uzrakstu „Cerība…”, pa ceļam uz
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Ziedulejas estrādi ar uzrakstu „Mīlestība…”
un trešo ar uzrakstu „Ticība…” pie Alsungas muzeja.

Uz visiem soliem ir iegravēts Meža attīstības fonda logotips.
Alsungas komunālais iecirknis ir atbildīgs par pašvaldības labiekārtošanu un uzturēšanu, līdz ar to arī veiks projekta laikā labiekārtotās teritorijas uzturēšanu pēc projekta
beigām
Informācija par projektu ievietota informatīvajā izdevumā „Alsungas ziņas”, Alsungas novada mājaslapā www.alsunga.lv, kā arī „Kurzemes radio” ar atsauci uz projekta
finansētāju – Meža attīstības fondu.

4. Apes novads -Dabas takas „Dabas daudzveidība Vidagas upītes krastos” izveide.
Dabas izziņas taka “Dabas daudzveidība Vidagas upes krastos” ir izveidota 2015.gadā kā turpinājums kādreiz izveidotajai pasaku takai, kas tika veidota pēc K.Skalbes pasakas
motīviem. 2015.gada vasarā Kaķīša taka tika turpināta kā dabas izziņas taka, saglabājot un turpinot pasakas burvību un tajā iekļautās vērtības.
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Izejot dabas taku, apmeklētāji varēs apskatīt gan augu
bijušo dzirnavu mūrus.
Aicinām visus interesentus uz Vidagas upītes dabas
Dabas izziņas taka “Dabas daudzveidība Vidagas upes
izveidotajai pasaku takai, kas tika veidota pēc K.Skalbes
turpināta kā dabas izziņas taka, saglabājot un turpinot

Taka atrodas Vidagā, Vidagas upes kreisajā krastā, un tā stiepjas 312 m garumā no Vidagas ezera līdz Vidagas upes
ietekai Gaujā. Šeit līdz 1957.gadam darbojās Vidagas dzirnavas, kurās mala miltus no tuvākas un tālākas apkārtnes un
darbojās papes fabrika. Pape ar prāmi tika pārcelta pāri Gaujai un vesta uz Apes dzelzceļa staciju. 1957.gadā dzirnavas
nodega un vairs netika atjaunotas.
Vidagas upes lejtece atrodas ES aizsargājamo teritoriju tīklā NATURA 2000.
Ejot pa taku, var nonākt Vidagas brīvdabas estrādē. Takas posmā atrodams avotiņš „Valdiņš”, kurā daudzi vietējie ņem
ūdeni dzeršanai. Avots savu nosaukumu ir ieguvis no vietējā iedzīvotāja, - Valda, kurš dzīvo upes krastā un savā bērnībā
atklājis un izkopis šo avotiņu.
Vidagas Sikšņu pamatskolas skolēni skolotājas Zaigas Ažubeles vadībā ir izpētījuši dabas daudzveidību Vidagas
upes lejtecē un izveidojuši informatīvus stendus par augiem, dzīvniekiem, iežiem, kas satopami Vidagas upes lejtecē.
Vasaras pašā viducī pirms Jāņiem tika organizēta talka, kurā piedalījās ne tikai Vidagas iedzīvotāji, bet arī nometnes
“Gribu un varu dzīvot zaļi” dalībnieki no visa Apes
novada. Talkas laikā tika sakārtoti Vidagas upes krasti
tā, lai tur interesenti varētu apskatīt Vidagas upītes
lejteci, kā arī Vidagas upītē tika izveidotas pāris jaunas
krāces, ūdens bagātināšanai ar skābekli.
valsts daudzveidību, gan dolomīta atsegumus, gan
taku!!!
krastos” ir izveidota 2015.gadā kā turpinājums kādreiz
pasakas motīviem. 2015.gada vasarā Kaķīša taka tika
pasakas burvību un tajā iekļautās vērtības.
Taka atrodas Vidagā, Vidagas upes kreisajā krastā,
un tā stiepjas 312 m garumā no Vidagas ezera līdz
Vidagas upes ietekai Gaujā. Šeit līdz 1957.gadam
darbojās Vidagas dzirnavas, kurās mala miltus no
tuvākas un tālākas apkārtnes un darbojās papes fabrika.
Pape ar prāmi tika pārcelta pāri Gaujai un vesta uz Apes
dzelzceļa staciju. 1957.gadā dzirnavas nodega un vairs
netika atjaunotas.
Vidagas upes lejtece atrodas ES aizsargājamo
teritoriju tīklā NATURA 2000.
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Ejot pa taku, var nonākt Vidagas brīvdabas estrādē. Takas posmā atrodams avotiņš „Valdiņš”, kurā daudzi vietējie ņem ūdeni dzeršanai. Avots savu nosaukumu ir ieguvis no vietējā
iedzīvotāja, - Valda, kurš dzīvo upes krastā un savā bērnībā atklājis un izkopis šo avotiņu.
Vidagas Sikšņu pamatskolas skolēni skolotājas Zaigas Ažubeles vadībā ir izpētījuši dabas daudzveidību Vidagas upes lejtecē un izveidojuši informatīvus stendus par augiem,
dzīvniekiem, iežiem, kas satopami Vidagas upes lejtecē.
Vasaras pašā viducī pirms Jāņiem tika organizēta talka, kurā piedalījās ne tikai Vidagas iedzīvotāji, bet arī nometnes “Gribu un varu dzīvot zaļi” dalībnieki no visa Apes novada. Talkas
laikā tika sakārtoti Vidagas upes krasti tā, lai tur interesenti varētu apskatīt Vidagas upītes lejteci, kā arī Vidagas upītē tika izveidotas pāris jaunas krāces, ūdens bagātināšanai ar
skābekli.
Izejot dabas taku, apmeklētāji varēs apskatīt gan augu valsts daudzveidību, gan dolomīta atsegumus, gan bijušo dzirnavu mūrus.
Aicinām visus interesentus uz Vidagas upītes dabas taku!!!

5. Ādažu novads - Ūdensrožu parka teritorijas attīstība.
Ūdensrožu parks Ādažos atrodas ļoti izdevīgā ģeogrāfiskā vietā – Kadagas ciemā, netālu no Gaujas tilta, ciema
daudzdzīvokļu māju tuvumā, netālu no NBS bāzes. Parka teritorija atrodas Kadagas ciema centrālo ceļu krustpunktā – starp
ceļiem, kas ved no Gaujas tilta uz NBS bāzi un no daudzīvokļu māju apbūves uz Kadagas ezeru. Ūdensrožu parka teritorija
pieder pašvaldībai. Meža teritorija daudzus gadus ir bijusi nesaimnieciski apsaimniekota, vietām saglabājušās Padomju
armijas atstātā mantojuma pēdas. Kopējā parka teritorija ir 210 461 m2.
Turpinot pašvaldības aizsākto tradīciju – pilnveidot atpūtas vietas, kas veicinātu aktīvu bērnu un jauniešu dzīvesveidu,
„Meža dienas 2015” ietvaros Latvijas Pašvaldību savienības organizētājā projektā “Latvijas iedzīvotāji kopā nākotnes
mežam” Ādažu novads iesniedza projektu par mazo arhitektūras formu bērnu rotaļām uzstādīšanu Ūdensrožu parkā.
Izvēlētais labiekārtojuma elementu materiāls ir koks – videi draudzīgs, meža teritorijai piemērots materiāls.
Pateicoties projekta līdzfinansētāja Meža attīstības fonda atbalstam, augusta beigās Ūdensrožu parkā pāris dienas notika
aktīva rosība, un tika izveidota iekārtu koka šķēršļu taka bērniem, kā arī uzstādītas atkritumu urnas gan pie šķēršļu takas,
gan pie takām, kas no ietves ievada gājēju mežā.

1.,2. att. Uzstādīšanas darbi Ūdensrožu parka takā.
Šie ir pirmie soļi Ūdensrožu parka izveidei un attīstībai, lai iegūtu sakoptu un atpūtai piemērotu vietu Kadagas ciemā. Tā kā meža teritorija ir vairāk kā 21 ha liela, ir vēl daudz vietas
dažādu aktivitāšu zonām klusā priežu mežā.
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3.att uzstādītās iekārtas šķēršļu takā un atkritumu urnas.

6. Baldones novads

Baldones novada pašvaldība jau 3 gadu īsteno projektu “Zaļajā pieturā’’ Daugavas ielā 6a, kura mērķis ir labiekārtota
teritorija. Ņemot vērā dzīvojamo māju tuvumu un iedzīvotāju viedokli, tad ‘’Zaļā pietura’’ ir īpaši radīta ģimenēm. Līdz šim
uzstādītas dažādas mazās arhitektūras koka formas, kas piemērotas dažādām bērnu vecuma grupām, kas ir no 1,5 – 10 gadu
vecumam. Pieejamais finansējums no fonda, ko apgūst pašvaldība ir neliels, tādēļ projekts patreiz ir noticis it kā vairākās kārtās.
Arī šogad pašvaldība iesniedza projekta ideju un saņēma finansējumu no meža attīstības fonda. Šoreiz plānotās aktivitātes
virsmērķis, ņemot vērā vecāku pagājušā gada ierosinājumus, bija drošība. Drošības uzlabojumi ‘’Zaļajā pieturā’’, jo teritorija
atrodas tuvu ceļam. Tika izveidota 30m garu koka barjera/sēta, lai mazinātu faktu, ka bērni var uz tā uzskriet.. Tā pat tika uzstādīts
jauns aktivitāšu koka elements – kāpslis, kā arī veikta teritorijas apzaļumošana. Baldones novada svētkos, sadarbībā ar Baldones
novada bērnu pēcpusdienas centru “Baltais ērglis”, bērniem vienā no atrakciju teltīm tika noorganizēta informatīvi izglītojoša un
izzinoša mācība par koku.
Ir izskanējuši jautājumi arī par objektu izvietojumu. Objekti ir izvietoti un nostiprināti tādās pozīcijās, kas neskar zem zemes
esošās komunikācijas – to ir daudz, tādēļ gan uzstādīšana, gan apzaļumošana, bija jāveic, ņemot vērā ierobežojumus.
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7. Balvu novads
Iecere izveidot aktīvu atpūtu zaļajā zonā: koka galdu ar soliņiem, papīrgrozu, ziņojuma stendu, bet skaistumam - košumam puķu statīvu tika realizēta ar LPS projekta Meža dienas
2015 projekta palīdzību. Šī ir lieliska iespēja bērniem pavadīt savu brīvo laiku svaigā gaisā un motivācija iziet ārā izkustēties, nevis sēdēt pie datoriem, jo bērni un jaunieši šeit var
spēlēt galda spēles, lasīt žurnālus, grāmatas.

8. Bauskas novads
Bauskas novada pašvaldība Meža dienu projekta ietvaros veica Bauskas Bērnu un jauniešu centra ēkas Rīgas ielā 8 pagalma labiekārtošanas pasākumus ar vides objektiem, proti, apzaļumošanas darbi ap plānoto zaļās klases vietu un iegādājāmies aprīkojumu (koka krēslus un galdu) āra nodarbību norisei.
Zaļās klases aprīkošana ar piemērotām koka mēbelēm un apzaļumošana veikta, lai to pilnvērtīgi izmantotu neformālās izglītības metožu ieviešanai dabas vidē, organizētu nodarbības,
praktiskos darbus, eksperimentus skolēniem, jauniešiem, ģimenēm.
Zaļā klase kalpos kā vieta, kur īstenot izglītojošos pasākumus skolēniem, gan arī informatīvas lekcijas citiem interesentiem. Zaļā klasē tiks rīkoti izzinoši, interaktīvi pasākumi par dabas
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aizsardzības tēmu un dabā notiekošajiem procesiem.

9. Brocēnos – Zaļā skola 2. kārta – Nākotnes mežs.
Brocēnu novada brīvprātīgie jaunieši un Brocēnu novada jauniešu centrs „ Kopā” jaunieši vispirms devās ekspedīcijā pa Brocēniem. Mežzinis mācīja
atpazīt kokus, kā tos pārstādīt, pavairot, kādas ir augšanas īpatnības utt.
Lai izveidotu koku pases, tad tika vāktas lapas, meklēta papildus informācija enciklopēdijās, grāmatās, internetā. Pēc koku pasu izgatavošanas,
spēlēja dažādas spēles saistībā ar kokiem.
Vēl kopā ar mežzini tika apgūtas zināšanas, kā noteikt debespuses pēc kokiem, vecumu pēc koku ripām. Tika iemācīti noteikt koka apkārtmēru
un augstumu.
No stādaudzētavas tika atvesti koki- 8 ošlapu kļavas, 1 dižkārbarža, 1 filadelfija, 1 parastās lazdas un 1 baltā grimoņa. Jaunieši kopā ar ainavas speciālisti
izvēlējās atbilstošu stādīšanas vietu aiz Brocēnu novada kultūras un izglītības centra. Tad, kad vieta izvēlēta, vispirms puiši sagatavoja bedres stādīšanai,
un kopā ar meitenēm tos iestādīja. Par iestādīto koku aprūpi uzņēmās Brocēnu novada brīvprātīgie jaunieši.
Tika iegādāti materiāli soliem. Puiši vispirms devās konsultēties ar galdnieku, tad ar galdnieka palīdzību tika izgatavoti 2 soli ar galdu, kurus
novietoja Brocēnu Meža parkā. Jaunietes šos solus nokrāsoja, lai ne tikai ilgāk tie kalpotu, bet arī būtu vizuālāki.
Projekta publikācija: informācija mājas lapā www.broceni.lv , www.facebook.com, www.draugiem.lv un vietējā Brocēnu izdevumā ”Brocēnu novadā”.
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10. Burtnieku novads - Burtnieku pagasta muižas parka liepu alejas atjaunošana
Burtnieku pagastā ar Burtnieku novada pašvaldības atbalstu tika īstenots Latvijas Pašvaldību savienības projekts “Latvijas iedzīvotāji kopā nākotnes mežam”, kura ietvaros tika atjaunoti
vēsturiskā Burtnieku muižas parka stādījumi ar 25 jaunām liepām.
Lai veicinātu ikviena apņemšanos piedalīties meža atjaunošanā un apkārtējās vides sakārtošanā, Burtnieka Ausekļa vidusskolas skolēni, Burtnieku Multifunkcionālā jaunatnes iniciatīvu
centra jaunieši kopā ar domes deputātiem, pašvaldības administrācijas darbiniekiem un novada iedzīvotājiem padarīja Burtnieku muižas parku par 25 liepām krāšņāku. Lai arī tikai
simboliska, tomēr zīmīga sakritība – pasākumā piedalījās 25 dalībnieki, līdz ar to, katram bija dota iespēja iestādīt “savu” liepu, kuru vēlāk apciemot, vērot tās augšanu. Pēc pasākuma
oficiālās daļas un liepu stādīšanas, tā dalībnieki tika aicināti piedalīties foto orientēšanas sacensībās Burtnieku muižas parkā, kuras laikā atraktīvā veidā bija iespējams iepazīt parka
kultūrvēsturiskās vērtības un daudzveidīgo floru.
Burtnieku novada mājas lapā, informatīvajā izdevumā “Burtnieku novada vēstis” un Vidzemes televīzijas sagatavotajā sižetā iespējams iepazīties ar atskatu uz īstenotajām aktivitātēm,
kā arī aplūkot attēlu galeriju.
Galerija:
http://www.burtniekunovads.lv/public/lat/fotogalerijas/10443/
Preses relīze:
http://www.burtniekunovads.lv/public/lat/jaunumi1/3700/
Burtnieku novada vēstis, 25.09.2015.:
http://www.burtniekunovads.lv/upload/File/Burtnieku_novada_v%C4%93stis_Nr__17_(87)_(25_09_2015_)(1).pdf
Video sižets:
https://www.youtube.com/watch?v=2r38hDw6HrA&list=PLLh63VRFRKzkWLPjL4i-r4MI4ZzaXc3d_&index=1

11. Cēsu novads
Līvu pamatskola ir iesaistījusies Latvijas jauno pētnieku kustībā „Juši.” Tie ir bērnu radīti aizraujoši tēli, kas ar dažādiem pētījumiem, uzdevumiem, pasākumiem, radošām darbnīcām,
konkursiem un jaunā atklājumiem māca bērniem dziļāk izzināt un izprast lietas un notikumus sev apkārt, izmantojot visas 6 maņas.
Esam uzsākuši Sajūtu takas izveidošanu skolas apkārtnē. Vēlamies to pilnveidot un dot iespēju interesentiem apmeklēt un piedalīties Jušu aktivitātēs. Caur sajūtām, emocijām un
reālu darbošanos dabā, tiek apgūtas zināšanas un prasmes dažādos mācību priekšmetos. Darbošanās Sajūtu takā bērnos attīsta zinātkāri izpētīt, saprast un sajust, tādejādi vairāk pētnieku,
zinātnieku un inovatoru Latvijai izaudzināsim. Jušu Sajūtu taka Līvu pamatskolā ļauj dabā bērniem izpētīt kukaiņus, priekšmetus, vērot putnus, gliemežus, klausīties putnu dziesmas,
sajust ogu, dīķa, ziedu smaržu u.t.t.
Tiktu izveidots atpūtas objekts Rāmuļu pamatskolā, kur skolēni varētu pavadīt savu brīvo laiku dabas tuvumā, kā arī tur tiktu vadītas dabaszinību stundas. Skolēni iesaistītos teritorijas
labiekārtošanā un būtu atbildīgi par tās uzturēšanu, tādējādi iemācoties atbildību un izprastu jēdzienu par sakoptas vides nepieciešamību

12. Dagdas novads
Dabas pamatnes teritorijas labiekārtošana Pļavu ielā 11a, Dagdā. Tika veikta teritorijas labiekārtošana, apstādot teritoriju ar Latvijā audzētiem stādiem un uzstādot koka soliņus apkārt
esošajām 4 ūdenstilpnēm. Labiekārtošanas mērķis - saglabāt dabas teritoriju iedzīvotāju atpūtai un veselības saglabāšanai un vides izglītības aizsardzības jautājumos, jo pilsētā dabas
pamatnei jāpilda ekosistēmas funkciju - jāstabilizē mikroklimatu, kā arī jākalpo kā dabas indikators izmaiņām augsnē un atmosfēras gaisā.

13. Daugavpils novads -„Poguļankas brīnumi”
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Poguļankas (Salienas ) upe Daugavas kreisā krasta pieteka. Garums 24 km. Baseina platība 80 km2. Gada notece 0,19 km3. Kritums 40 m, vidējais 1,7 m/km.
Labi izteikta ainaviska ieleja. Salienas upes krastā pie Zvaigžņu mājām 20.gados tika atrasti graudberži.
Tūlīt aiz Poguļankas jaunā tilta ceļa kreisajā pusē ir vairāki unikāli apskates objekti:
1.
Poguļankas dižakmens – Valsts nozīmes dabas piemineklis. Garums 5,0 m, platums 3,4 m, augstums 2,7 m, apkārtmērs 12,5 m, tilpums 15,0 m3. Pēc mineralogiskā satāvā
rapakivi granīts.

2.
Tilts – arka, tilts būvēts 19.gs.beigas no šķeltiem un apstrādātiem laukakmeņiem. Arkas augstums 5,2 m, garums 5,5 m, platums 4,6 m. Novada nozīmes inženierbūves
piemineklis.

3.
Kārļa Griguļā piemiņas akmens – Pazīstāmais ornitoligs un bērnu rakstnieks Kārlis Grigulis (1884-1972) dzimis Salienas pagasta „Stumpuros”, kur pagājusi viņa bērnība.
Piemiņas akmens uzstādītš 1994.g., piedaloties K.Griguļa piederīgajiem.
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4.
Ūdens ņemšanas vieta
Dabīga ūdens ņemšanas vieta no avota, kurš ietek Poguļankas upē.

Paredzētais darbs:
1.Vietas labiekārtošana pie Poguļankas dižakmens – krūmu izzāģēšana, soliņu ierīkošana
2.Atpūtas vietas ierīkošana pie tilts- arkas. Galda, soliņu un nojumes ierīkošana
3.Vītolu un irbenes stādus stādīšana pie K.Griguļa piemiņas akmens. Pakāpienu izgatavošana no baļķa celmiem.
4.Avota malu nostiprināšana, teritorijas labiekārtošana, ka arī soliņa un nojumes ierīkošana.
Rakstnieka K.Griguļa piemiņas vietas popularizēšana vietējo pagastu vidē. Salienas pagasta kultūrvēsturisko vietu saglabāšana, popularizēšana vietējo pagastu un tūristu vidē.
Tūrisma objektu izveidošana.
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14. Daugavpils pilsēta
Vērst uzmanību uz bioloģisko daudzveidību pilsētvidē, kas veicina ilgtspējīgu pilsētas attīstību. Aktualizēt jautājumu par kvalitatīvu kokaugu apsaimniekošanu (koku stādīšana, sugu
izvēle, koku kopšana, saglabāšana, aizsardzība), par kokaugu nozīmi pilsētas tēla veidošanā un bioloģiskās daudzveidības saglabāšanā.
Meža dienu pasākuma laikā izveidota dabas izziņas taka, Ķīmiķu mikrorajonā Porohovkas ezera tuvumā, kas atdala dzīvojamo masīvu no industriālajām teritorijām.
Seminārs par kvalitatīvu kokaugu apsaimniekošanu (koku stādīšana, sugu izvēle, koku kopšana, saglabāšana, aizsardzība), par kokaugu nozīmi pilsētvidē, pilsētas tēla veidošanā un
bioloģiskās daudzveidības saglabāšanā, piesaistīti vadošie Latvijas kokkopji-arboristi, dendrologi.
Takas tuvumā augošo dendroloģiski vērtīgo kokaugu sakopšanas paraugdemonstrējumi, praktiska lekcija dabā profesionāla kokkopja-arborista vadībā.

15. Dobeles novads
Pilnveidot tūrisma un atpūtas vietas pie Dobeles pilsdrupām un Evaņģeliski luteriskās baznīcas, stādot dekoratīvos krūmiņus, skujeņus. Veidot tūju stādījumus parkā pie Dobeles brāļu
kapiem, lai radītu pievilcīgāku vidi Dobeles autoostas apkārtnē.

Novada skolās notika Meža dienām veltīta rosība- veidoti putnu būrīši, izstaigātas dabas takas un iepazīstināti ar meža dabu un faunu. Novada pašvaldības darbinieki ikgadēji piedalās
mežu stādīšanā, ko organizē Zemgales plānošanas reģions.

16. Gulbenes novada Lejasciema pagasts - Dabas un tūrisma objekta „Sēravots” atpūtas vietas labiekārtošana
Dabas un tūrisma objekts „Sēravots” atrodas Gaujas krastā Latvijas valsts mežu teritorijā Gulbenes novada Lejasciema pagastā.
Līdz šim objektā veiktie labiekārtošanas darbi realizēti ar pašvaldības, mežniecības un brīvprātīgo atbalstu – ierīkota ugunskura vieta, tualete, atjaunotas kāpnes uz avotu. Pieaugot
dabai draudzīgo tūristu, vietējo iedzīvotāju skaitam, kas apmeklē Sēravotu, nepieciešams pilnveidot tieši atpūtas infrastruktūru – ir jāveic meža vidē iekļaujošās koka nojumes, koka solu
un koka atkritumu tvertnes izgatavošana un uzstādīšana.
Projekta rezultāts – labiekārtota, estētiski pievilcīga, meža ainavai atbilstoša atpūtas vieta.
Sēravota atpūtas teritorijas apsaimniekošanu un izmantošanu līdz šim nodrošina un turpinās nodrošināt Lejasciema pagasta pārvalde, regulāri kopjot šo vietu (atkritumu izvešana, bijāto
elementu aizstāšana ar jauniem) un vietējā mežniecība (kritušo koku aizvākšana, brīdinājuma zīmju izvietošana).
Teritorijas labiekārtošanas laikā plānotas šādas aktivitātes:
1.Dabas zinību stunda 7-10 gadus veciem Lejasciema pagasta bērniem Sēravotā (augu, kukaiņu pētniecība, koku, sūnu sugas); nodrošina Lejasciema vidusskola un jauniešu centrs;
2.”Ūdens – jaunības eliksīrs” – informatīva pēcpusdiena Sēravotā Lejasciema senioriem; nodrošina Lejasciema aktīvo senioru grupa, pieaicinot veselīga uztura speciālistus;
3. Sēravota 103 gadu svinības. Pirmo reizi avota vārds minēts 1912.gada novembrī avīzē „Jaunā dienas lapa".
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4.Skaidrojošas un izglītojošas publikācijas saistībā ar zaļo mantojumu un Sēravotu pašvaldības izdevumos „Pagalms” un „Gulbenes Novada Ziņas”

17. Jaunpils novads
Jaunpils novada pašvaldība sadarbībā ar biedrību "Latvijas Pašvaldību savienība" (LPS) realizēja projekta „Latvijas iedzīvotāji kopā nākotnes mežam”, valsts atbalsta meža nozares
attīstībai 2015. gadā ietvaros, aktivitāti Jaunpils novadā.
Realizējot projektu 27.03.2015. Jaunpilī tika organizēts bezmaksas seminārs/praktiskā apmācība interesentiem par augļu koku vainagu veidošanu un griešanas tehnoloģijām.
07.05.2015.-04.09.2015. Jaunpils novadā, Jaunpils centrā ozolu alejā iestādīti 5 parasto ozolu dižstādi. Darbos piedalījās Jaunpils pašvaldības darbinieki, Jaunpils pašvaldības un NVA
pasākuma „Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs” dalībnieki - skolēni, kā arī personas,
kuras pašvaldība nodarbina sadarbojoties ar Valsts probācijas dienestu.
Koki iestādīti kvalificētu speciālistu vadībā, saskaņā ar ES Arboristu padomes labas koku kopšanas (stādīšanas) un dārzkopības prakses standartu. Stādi stiprināti ar 3 virpotiem priedes
koka mietiem. Izmantotais stādmateriāls un stiprināšanas metodes būtiski samazinās iespējamo vandālisma risku un nodrošinās sekmīgu visu koku ieaugšanos. Projekta realizācijas gaitā
izdevies paaugstināt apstādījumu kvalitāti un Jaunpils publisko apstādījumu standartu.

Informācija par pasākumiem ir publicēta 24.03.2015. un 07.04.2015. pašvaldības mājas lapā www. jaunpils.lv un Jaunpils novada Domes portāla Draugiem.lv lapā un būs publicēta
domes laikrakstā „Jaunpils Vēstis” aprīļa un oktobra numurā.

18. Jelgavas novads
Turpinot 2014. gadā uzsākto Vilces pamatskolas parka aprīkošanu ar vides izglītības elementiem, Jelgavas novada pašvaldība 2015.gada vasarā papildināja esošās koku lapu skulptūras
ar dzīvnieku pēdu atainojumiem (izgatavotiem no koka). Visiem objektiem pievienotas nosaukumu zīmītes latviski un latīniski.
Ar no koka izgatavoto dzīvnieku pēdas palīdzēs interesentiem gūt vizuālo priekšstatu par dzīvnieku un salīdzināt to pēdas ar savējām.

19. Jēkabpils novads
Skolai ir plaša teritorija, kuru esam 20 gadus apzaļumojuši un tajā izveidojuši dabasszinību brīvdabas klasi un arī izveidojuši pašu stādītu bērzu birzi. Šogad papildināta koku un krūmu
kolekcija, iestādot plānotos kokaugus pie skolas apm. 500 kvm platībā. Šajā platībā arī uzstādītas mazās arhitektūras formas - Bērnu aktīvās atpūtas komplekss, kas sastāv no koka
šūpolēm, kāpšanas elementiem, kāpšanas sienas, Plānotais komplekss labi iederas teritorijā, izgatavots no koka, viegli uzstādāms un drošs bērniem.
Stādot iegādātos kokaugus, skolēni, pedagogi un vecāki iepazīstināti ar kokaugu vērtīgajām un unikālajām īpašībām. Stādīšana, norādes un apraksta zīmju izveidošana un citi
labiekārtošanas darbi notika, organizējot kopēju sabiedrisku darbu bērniem, skolas darbiniekiem, bērnu vecākiem.
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Projekta realizācija un dabaszinību brīvdabas klases izmantošana atspoguļota skolas avīzē un Jēkabpils novada pašvaldības informatīvajā izdevumā “Ļaudis un darbi” un mājas lapā
www.jekabpilsnovads.lv .
Izveidotais objekts būs pieejams arī citiem interesentiem, ģimenēm ar bērniem Rubenes pagastā.

20. Jēkabpils pilsēta - Saules terase Jēkabpils Mežaparkā
LPS projekta "Latvijas iedzīvotāji kopā nākotnes mežam" ietvaros 2015.gada 7.augustā Jēkabpils pilsētas pašvaldība atklāja “Saules terasi ” Jēkabpils Mežaparkā. Pasākuma
laikā dalībnieki tika iepazīstināti ar saules pulksteņa darbības principu un saules gada ritumu.

21. Kandavas novads
8.septembrī novada domes darbinieki šī projekta ietvaros iestādīja vilkābeles un veigelas Jelgavas ielā pie skulptūras „ Atvars”, rādot piemēru, ka labiekārtošanas darbus var
darīt pakāpeniski, atbilstoši konkrētā brīža iespējām. Savukārt, Abavas ielā starp tranzītielu un gājēju celiņu, kur tika izzāģēta veco koku rinda, tika iestādītas platlapu liepiņas. Nozāģēto
koku vietā iestādīt jaunus- tā ir saimniekošana ilgtermiņā, lai Kandava nezaudētu savu zaļās vides pievilcību.

16

Informācija par projektu ievietota Kandavas novada domes mājas lapā www.kandava.lv

22. Kokneses novads.
Pērses pamatskolas apkārtne, Irši, Iršu pag., Kokneses nov.
Laiks: 03.07.2015.
Meža dienu ietvaros 3. jūlijā Iršu ļaudis, lieli un mazi, pulcējās uz kopīgu talkošanu. Lai izvēlētos labākās un piemērotākās ābeļu šķirnes, tika piesaistīts vietējais iedzīvotājs dienziešu
selekcionārs Edgars Bite, kura padoms un pieredze lieti noderēja stādu iegādē. Ābeļu stādi iegādāti Dobeles stādu audzētavā „Liepas.”
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Dekoratīvās ābeles krāšņi ziedēs un priecēs visus ar interesantu lapojumu. Projekta rezultātā talcinieki apguva koku stādīšanas prasmes, iestādīja 22 ābelītes, guva prieku un gandarījumu
no kopā darbošanās.

Kokneses parks, Koknese
Laiks: 01.07.2015.
Meža dienu 2015 pasākumu ietvaros 1.jūlijā Kokneses pagastā Koknesē, piedaloties Ģimenes atbalsta dienas centra apmeklētājiem un komunālās nodaļas darbiniekiem, tika labiekārtots
Kokneses parks - taka, kas ved no koka skulptūras līdz LVM logo. Pasākuma ietvaros iestādīti dažādi dekoratīvie koki - divas kļavas, plūškoks, divas hortenzijas, pīlādzis, divi fizokarpi,
ceriņš un roze, uzstādīta atkritumu urna un soliņš.
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Pasākuma norises vieta: Vecbebri, Bebru pag., Kokneses nov.
Laiks: 01.09.2015.
Meža dienu ietvaros Bebros atjaunot tiltiņš, kas ved uz Mežaparka estrādi. Apaļkoku tiltiņš laika gaitā bija satrūdējis, lai nodrošinātu iedzīvotāju un pagasta viesu drošību, to bija
nepieciešams nomainīt pret jaunu vizuāli pievilcīgāku un drošāku – tiltiņu ar margām. Atjaunotais tiltiņš labi iekļaujas vidē un padara Bebru pagastu sakoptāku.

Tiltiņa atjaunošanas darbus veica Bebru pagasta komunālās nodaļas darbinieki.

23. Krāslavas novads
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Norāžu izveide un soliņu izgatavošana Krāslavas pilsētas iedzīvotāju iemīļotākajās atpūtas vietās (meža teritorijās). Norādēs iegravēts sauklis, kurš mudina atpūtniekus sakārtot un
savākt atkritumus pēc sevis.
Aktivitātes īstenošana ir PIKC Rīgas Valsts tehnikuma (RVT) Krāslavas filiāles vecāko kursu audzēkņu pārvaldībā. Jaunieši izstrādāja norāžu dizainu un apzināja esošās atpūtas vietas,
kā arī izveidoja un uzstādīja norādes tām paredzamajās vietās. Aktivitāte ietvaros izgatavoti un uzstādīti 3 koka soliņi. Īstenojot šo aktivitāti, tika mudināti pilsētas iedzīvotāji pievērsties
dabas aizsardzības jautājumiem. Tika popularizēts brīvprātīgais darbs iedzīvotāju (īpaši jauniešu) vidū.

24. Ludzas novads
Dendroloģiskā parka - Runtortas parks kopšana un stādījumu atjaunošana Skolas ekskursiju organizēšana un skolēnu iesaistīšana dendroloģiskā parka kopšanā un atjaunošanā

25. Mālpils novads
Meža attīstības fonda iedalītie līdzekļi tika izmantoti tikai projekta Valsts atbalsts meža nozares attīstībai 2015. gadā paredzētajam darba uzdevumam,
konkrēti projekta “Eiropas pietura” īstenošanai. Turpmāk par projektā paveikto: saules pulksteņa , uzstādīto norāžu un informācijas stenda tehnisko un
estētisko izskatu rūpēsies Mālpils Profesionālās vidusskolas tehniskie darbinieki, atbildīgā persona – kokapstrādes darbnīcu vadītājs Modris
Hapanioneks.
Pateicoties meža attīstības fonda iedalītie līdzekļiem tika īstenota projekta ideja: Mālpils novadā pie Mālpils Profesionālās vidusskolas izveidota “Eiropas pietura”.
Projekta īstenošanas laikā Mālpils Profesionālajā vidusskolā un Mālpils internātpamatskolā tika organizētas “ Projektu dienas” - izglītojamie izzināja Eiropas valstu kultūru,
tradīcijas, dabas bagātības t.sk. izplatītākās koku sugas.

Projekta “Eiropas pietura” īstenošanas aktivitātes plaši tika reklamētas mākslinieku biedrības “Sidegunde” plenērā no 20. -27. jūlijam un
“Amatieru astronomijas” seminārā, no 13.-16. augustam, kas tika organizēti Mālpilī. Semināru vadītāji māksliniece Helēna Medne un Latvijas
Astronomijas biedrības priekšsēdētājs Māris Krastiņš. Saules pulksteņa prezentācijā piedalījās, projektētājs Mārtiņš Gills un Fabio Savian, Saules
pulksteņa speciālists no Itālijas. Attēli ir ievietoti e-vietnē : www.sundialatlas.net/atlas.php?sun=LV33
Par projekta īstenošanas gaitu Mālpils Profesionālajā vidusskolā ir izveidots stends ”Eiropas pietura” un informācija ievietota vietnē
www.malpilsskola.lv. Tiks ievietota informācija laikrakstā “Mālpils vēstis”.
“Eiropas pietura” ir brīva pieejas vieta interesentu grupām, kur organizēt izzinošus pasākumus. Vieta, kur var uzzināt: laiku pēc saules pulksteņa; kurā debespusē, cik tālu
atrodas Eiropas valstu galvaspilsētas; starpdisciplinārā līmenī papildināt zināšanas par Eiropas valstu kultūrām, tradīcijām, dabas parādībām un bagātībām.
Paredzam, nākotnē:
1) Izveidot gājēju celiņus līdz saules pulkstenim;
2) “Eiropas pietura” vietu papildināt ar valstu raksturīgāko koku stādījumiem, lai nodrošinātu interesentiem iespēju papildināt zināšanas par koku sugām.
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Papildus attēlus e-vietnēs : www.sundialatlas.net/atlas.php?sun=LV33 ; www.malpilsskola.lv
26. Naukšēnu novads
Jau 2013. gadā ar Meža attīstības fonda atbalstu tika uzcelta lapene pie Naukšēnu Cilvēkmuzeja. Lapene ir kļuvusi par iecienītu atpūtas vietu jauniešu vidū, tajā notiek arī
dažādi pasākumi, piemēram, Muzeju nakts, novada svētku aktivitātes. Apmeklētāju ērtībām 2014. gadā ar Meža attīstības fonda un Naukšēnu novada pašvaldības atbalstu tika ieklāts
koka ripu celiņš uz lapeni un ar koka ripām nobruģēta lapenes apkārtne (kopā 113 m2).
Šogad atpūtas vieta pie Naukšēnu Cilvēkmuzeja lapenes tika papildināta ar diviem masīvkoka soliem un 100 m garu taku Rūjas upes virzienā.
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Sākot takas izbūves darbus, tika rūpīgi norakta melnzeme. Lai taka būtu kvalitatīvāka un noturīgāka, takas pamatnē tika iekāts ģeotekstils, virs tā uzbērta šķeldas kārta 10 cm biezumā.
Izbūvētā taka ir pirmais posms Naukšēnu Cilvēkmuzeja iecerētās dabas izziņas takas un vides objektu klāstā, ko plānots izbūvēt nākotnē.
Vēl “Meža dienu 2015” ietvaros Naukšēnu novada Ķoņu pagastā pie Ķoņu pagasta pārvaldes iestādīts dekoratīvo koku un krūmu komplekts, lai administratīvās ēkas apkārtne

kļūtu skaistāka un apmeklētājiem tīkamāka.

27. Ogres novads
Latvijas pagastu Ozolu birzs teritorijas labiekārtošana un apzaļumošana Madlienā, Madlienas pagastā. Sabiedrības izglītošana par Latvijā sastopamām koku sugām, dabas un kultūras
vēstures procesu izzināšana, kokamatniecības prasmju izkopšana un Latvijas pašvaldību, pagastu kopīgās tikšanās vietas attīstīšana un labo tradīciju nostiprināšana.

28. Ozolnieku novads un LLU Meža fakultāte
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Konkursa kārtībā tika izvēlēts Meža dienu logo, kas arī izgatavots un saņemts gan Meža dienu projekta dalībniekiem, gan meža nozares
cilvēkiem.
Meža dienu 2015 centrālais pasākums - LLU Meža fakultātes studenti un darbinieki sadarbībā ar Ozolnieku novadu un Jelgavas pilsētu izveidoja pastaigu parku. Pasākumā piedalījās
nozares pārstāvji no dažādām institūcijām, pilsētas un novada pārstāvji, studenti, citi interesenti.

29. Pārgaujas novads
Ungurmuižā LIFE+ programmas projekta „Meža biotopu atjaunošana Gaujas nacionālajā parkā” īstenošanas ietvaros „ realizēts projekts „Lapkoku praulgrauža Osmoderma eremita
dzīvotņu kopšana un atjaunošana”, kas ievērojami palielinājis Ungurmuižas atpazīstamību, kā arī sakopta liela meža teritorija.
Tagad mežs ir pieejams apmeklētājiem, un radusies pieeja muižas dižkokiem, kur līdz šim piekļuve bija apgrūtināta. Lai turpinātu iesākto, nepieciešama dabas takas izveide. Iesākts
darbs pie kartes veidošanas, kas ikvienam ļaus interesantā veidā atrast un aplūkot senos muižas dižkokus. Kartē izveidota pastaigu taka, kas jāiekārto arī dabā ar atpūtas vietām, norādes
zīmēm.
Pastaigu/dabas takas izveide – Ungurmuižas dižo koku taka
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Īpatnējā dižliepa
Daudzstāvu dobumu liepa
Senči un pēcteči. Ozolu 2013.g. stādījis Aksels fon Kampenhauzens, pēdējā muižas saimnieka mazdēls.
Senā aleja. Mazais dīķītis bijis izlikts ar ozola dēļiem, un muižas saimniece te kājas mazgājusi.
Spoguļozoli un ūdensrožu dīķis
Ozols „Tutepatās”. Veltījums Imantam Ziedonim, dižkoku atbrīvotāju kustības aizsācējam.
Vecais un jaunais ozols. Pauls Valdens – 150.
Vareno ozolu loks
Vecais dižais osis
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Tika izveidots kartes makets ar pastaigu taku, ko turpmāk ērti drukāt nepieciešamajā daudzumā uz vietas Ungurmuižā, lai izsniegtu muižas viesiem un pastaigu takas
interesentiem.
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Izkopjot pastaigu dabas taku, mazinās apdraudējums un izzušana kvalitatīvai, līdz šim nepietiekami novērtētai un akcentētai Vidzemes reģionā atrodošai Ungurmuižas
kultūrvides sastāvdaļai – parkam ar daudzajiem dižkokiem ar to plašo simbolisko, ainavisko, kultūras, vides nozīmīgumu, kas veido arī nacionālo identitāti. Pastaigu
taka ir būtisks papildinājums Ungurmuižas tūrisma piedāvājumā, piesaistot ne tikai vēstures mīļotājus, bet arī dabas pētniekus un ģimenes. Pastaigu taka sasaucas ar
teritoriju, kas izkopta augstākminētā LIFE+ projekta ietvaros. Tādējādi ir abi projekti ir labs papildinājums viens otram.
2015.gada jūlijā un augustā tika rīkotas nelielas talkas, lai pašu spēkiem izkoptu pastaigu taku. Izcirsti brikšņi un krūmāji, izzāģēti bojātie koki, savākti zari, lai būtu
iespējams piekļūt pie takā norādītajiem objektiem.
27.augustātika rīkota lielā talka kopā ar Dabas aizsardzības pārvaldes, Gaujas Nacionālā parka darbiniekiem un „Jaunajiem reindžeriem” – tikai izkopta seno koku aleja,
kas ietilpst pastaigu takas maršrutā.

Tika veidots vides izglītojošs pasākums par dabas un dižkoku nozīmi, tai pašā laikā bērni un jaunieši tika iepazīstināti
ar Ungurmuižas kultūrvidi, lai apzinātos, izzinātu, saglabātu, attīstītu mūsu nacionālās vērtības, rezonējot to Vidzemes reģiona un Latvijas valsts iedzīvotāju mērogā.
Tika iegādāti 4 soli ar atzveltni atpūtas zonu ierīkošanai pastaigu takas ietvaros, kā arī izveidotas 9 paskaidrojošas/informatīvas norādes zīme pie kokiem, kuri ietverti
maršrutā.
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30. Preiļu novads - „Kopā nākotnes Preiļu parkam!”
13. augustā ar kociņu stādīšanu Preiļu pilsētas ainavu parkā Preiļu novada pašvaldība iesaistījās ikgadējā Latvijas Pašvaldību savienības rīkotajā pasākumā “Meža dienas 2015”,
kas šogad izskan zem moto “Kopā nākotnes mežam!”.

Lauku atbalsta dienesta apstiprinātājā projektā „Latvijas iedzīvotāji kopā nākotnes mežam” ietvaros Preiļu pilsētas parks tagad ieguvis jaunas rotas – četras Maķedonijas
priedes, trīs Korejas priedes, trīs lapegles, piecas Himalaju ciedru priedes un Balzāma baltegli. Līdz septembra mēnesim parkā tika iestādītas arī trīs kastaņas un pieci kazbārža stādiņi.
Meža dienu pasākuma mērķis Preiļos bija popularizēt vides aizsardzības un atjaunošanas nozīmi un atjaunot kultūrvēsturiskā pieminekļa Preiļu muižas parka koku daudzveidību,
pamatojoties uz arhitektes un Latvijas mežu un parku pētnieces Ilzes Māra Janelis izstrādāto parka stādījumu atjaunošanas projektu. Laika gaitā daudzas nozīmīgas parka koku sugas ir
izzudušas, tai pat laikā parkā ir koki, kam piešķirts dižkoka statuss. SIA „Preiļu saimnieks” Labiekārtošanas un apzaļumošanas daļas vadītāja Zenta Igolniece pasākumā dalībniekiem
stāstīja par pareizu skuju koku stādiņu stādīšanu, apkopi un to augšanu. Tāpat dalījās pieredzē par vēsturiski bijušo koku sugām parka teritorijā.
Projekta ietvaros ar SIA „Preiļu saimnieks” atbalstu Preiļu parkā ir uzstādīta arī koka laipiņa pāri vienam no šaurākajiem Preiļu dīķa kanāliem Pils ielā, kas vietējiem
iedzīvotājiem un parka apskatniekiem nodrošinās vēl plašākas parka apskates iespējas un piekļūšanu arī pie projektā uzstādītā koka soliņa.

31. Priekules novads
Jau otro gadu Priekules vidusskola piedalās Latvijas Pašvaldību savienības organizētā Meža attīstības fonda finansētā projektā „ Latvijas iedzīvotāji kopā nākotnes mežam” .
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2. septembrī Priekules vidusskolā notika šī projekta realizācija. Vidusskolas audzēkņiem bija iespēja vienu dienu mācīties „ Meža skolā”, darboties 18 radošajās darbnīcās, kurās varēja
pārbaudīt savas zināšanas meža dzīvnieku pēdu noteikšanā, ūdensdzīvnieku, koku sugu, putnu un meža dzīvnieku balsu atpazīšanā, iepazīt aizsargājamos un indīgos augus, dažādas
tējas, noskaidrot, kuri ir 2015. gada dzīvnieki, krāsot dziju ar dažādiem dabas materiāliem, pārbaudīt savas zināšanas atkritumu šķirošanā. Meža taksatora J. Jaunzemja vadībā skolēni
guva ieskatu meža uzmērīšanā, klūdziņpinējs L.Jaunzemis palīdzēja saprast, kā kārklus var izmantot skaistu pītu trauku veidošanā, Dienvidkurzemes meža pakalpojuma centra pārstāvju
U. Šenberga,V. Rutkastes un A. Velveres vadībā iepazinās ar dažādām meža veltēm, kuras drīkstēja degustēt, uzzināt atbildes uz dažādiem jautājumiem par medībām, kā arī jebkurš
interesents varēja izmēģināt roku šaušanas prasmē.
Dienas noslēgumā pēc čaklas darbošanās Cūkmens, kurš, kamēr mēs mācījāmies, bija pārbaudījis, cik labi aug iepriekšējā mācību gada septembrī par projekta naudu iegādātie bērziņi,
pēc dažu kontroljautājumu uzdošanas secināja, ka visas klases ir nopelnījušas pateicības par Meža skolas absolvēšanu.
Projekta ietvaros skolas parka teritorijā tika sākta veidota lapene - „Zaļā klase”, uz kuru vedīs baskāju taka. Paldies par atbalstu projekta tapšanā Z/S „Ābeļnieki” īpašniekam
V.Kadaģim, mājturības skolotājam K.Šteinbergam par lapenes izveidi, vidusskolēniem O.Ozolam un D.Juškinam, kā arī Priekules novada pašvaldības pārstāvjiem J.Kaucim un
E.Rubezim par palīdzību un Priekules vidusskolas skolotājiem par radošo darbnīcu vadīšanu, skolas tehniskajiem darbiniekiem, kuri bija iesaistīti šī projekta realizācijā.

32. Rēzeknes pilsēta
Šogad turpinājām Vipingas Mežaparka veidošanu par parku ar daudzveidīgām kokaugu sugām un šķirnēm.
Diskusija par dabas daudzveidības saglabāšanu notika projekta dienā pēc kociņu stādīšanas.

33. Rēzeknes novads
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Divu dienu darbi pie lapenes izveides Lubāna ezera krastā, pie Ūdens tūrisma attīstības centra „Bāka”, turpinot pagājušajā gadā iesākto vietas (tika uzstādīts galds ar soliem)
labiekārtošanas projektu. Darbi norisinājās laikā, kad ŪTC „Bāka” realizēts jaunatnes iniciatīvu projekts, piesaistot jauniešus no Gaigalavas un citiem pagastiem.

34. Riebiņu novads
Riebiņu novada domes iesniegtā projekta mērķis bija uzlabot Rušonas un Sīļukalna pagastu iedzīvotāju dzīves kvalitāti, sakārtojot apkārtējo vidi, veicot ciemata
un tajos esošo teritoriju sakopšanas pasākums. Projekts tika īstenots no 1. jūnija līdz 15. septembrim.
Iepriekšminētā projekta ietvaros tika iegādāti 8 guļbūves soliņi, no kuriem 5 guļbūves soliņi tika uzstādīti Rušonas pagasta Kastīrē un 3 guļbūves soliņi tika
uzstādīti Sīļukalna pagastā. Projekta ietvaros tika organizēta sakopšanas talka Geļenovas parkā, kas atrodas Rušonas pagastā. Tika iegādāti 23 katedras veida
informācijas stendi ar A4 planšetes formāta plāksni, uz kurām ir informācijas par esošajām koku sugām, un tie tika uzstādīti pie eksotiskajām koku sugām
Geļenovas parkā. Līdz ar to tiks nodrošināta vēsturiski nozīmīgā parka eksotisko koku sugu atpazīstamība.
Projekta noslēgumā sakopšanas talkas dalībnieki devās ekskursijā uz Valmieras novadu.
Projekta kopējās izmaksas - 600,00 Euro, no kuriem 400,00 Euro tika atvēlēti guļbūves soliņu iegādei, 200,00 Euro informācijas stendu izgatavošanai. Riebiņu
novada dome piedalījās ar savu līdzfinansējumu, atvēlot līdzekļus ekskursijas organizācijas nodrošināšanai (transports, degviela) un papildus materiālu iegādei
soliņu krāsošanai un informācijas stendu uzstādīšanai.

35. Rīga
Koka slitas izvietošana Mazjumpravas muižā. Koka slita izvietota Mazjumpravas muižas teritorijā pie jaunā gājēju un veloceliņa asociējas ar muižas vēsturi, bet faktiski tiks izmantota
kā velosipēdu novietne.
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36. Rucavas novads
Kopš 2013. gada Rucavā notiek Ģedimina Salmiņa piemiņas turnīri šahā, kurus organizē Rucavas novada dome un kuros piedalās galvenokārt Kurzemes
šahisti. 2013. gadā pirmajā piemiņas turnīrā piedalījās 30 dalībnieki, bet 2014. gadā otrajā piemiņas turnīrā – 38 dalībnieki.
Š.g. 27. augustā tika noslēgts līgums ar pakalpojumu sniedzēju par 32 šaha figūru izgatavošanu. Figūru augstums no 0,8 līdz 1,2 metriem. Par pašvaldības līdzfinansējumu tika iegādāts
saplāksnis šaha figūrām, uzbūvēts šaha laukums Rucavas pamatskolas pagalmā. Rucavas pamatskola arī apņēmās rūpēties par šaha laukuma un figūru tehnisko kārtību. Figūras tika
izgatavotas un nodotas 4. septembrī.
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37. Rugāju novads
Projekta ietvaros notika Vārnienes upes krasta tīrīšanas un ainavas veidošanas talka, skolas 1950. gada absolventu stādītās bērzu birztalas
atjaunošana, koku un krūmu stādīšana. 3.septembra talkā aktīvi piedalījās gandrīz visi (~200) Rugāju novada vidusskolas skolēni, 25 skolotāji, 10 skolas
un domes darbinieki, 30 vecāki, 252.mazpulka dalībnieki un Austrumlatgales virsmežniecības pārstāvji. Tika sakopta Vārnienes upes krasta apkārtne –
lauzti celmi, nesti prom veco koku nokaltušie zari, līdzinātas bedres un iestādīts 41 kociņš. Iegādājoties kokmateriālus, skolēni un vecāki izgatavoja putnu
būrīšus un izvietoja kokos, Vārnienes upes krastā
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Savukārt skolas apkārtnes labiekārtošanai
Rugāju novada Eglaines pamatskola
iegādājās
stādmateriālu un pasākumā „Mēs savai skolai”, piedaloties bijušajiem absolventiem, skolas skolēniem, darbiniekiem, pašvaldības pārstāvjiem, tika
iestādīti 23 stādiņi, kas tagad kuplo, padarot skolas apkārtni skaistāku. Lai izglītotu bērnus un jauniešus par meža lomu, notika izglītojošs pasākums “Mēs
starp kokiem, koki starp mums” . Notika dažādas izzinošas vides spēles, tautasdziesmu maratons par kokiem, dzejas lasījumi par tēmu. Skanēja arī
dziesmas ģitāras pavadībā. Šī bija arī sadarbības diena ar Dabas aizsardzības pārvaldes Rēzeknes nodaļu. Nodaļas darbinieces viesojās skolā ar dažādām
vides spēlēm, interesanti stāstīja par kokiem, notika konkursi. Diena bija ļoti piesātināta - gan ar darbošanos, pozitīvām emocijām, gan jaunām iemaņām
un zināšanām. Savukārt pasākumu ciklā “ Koks man stāsta…” skolēni tika iesaistīti izzinoši pētnieciskajās nodarbībās.
Finansējums izlietots mērķtiecīgi, lai turpinātu Meža dienās 2013 aizsākto tradīciju - padarīt Rugāju novadu, Latviju, krāšņāku ar koku
stādījumiem, parādīts bērniem, kā radoši un pārdomāti var izmantot koku kā būvmateriālu. Savukārt izglītojošie pasākumi sniedza skolēniem plašāku
informāciju par meža nozari.
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38. Rūjienas novads
Rūjienā Ternejas parkā 9.septembrī notika Meža attīstības fonda un Rūjienas novada pašvaldības finansētā projekta koku un krūmu stādīšanas pasākums.
2015.gada Meža dienu ietvaros turpināja aizsāktās aktivitātes Ternejas parkā un veidoja pameža stādījumu parka centrālajās laucēs. Stādījumā akcents tika likts uz mazpilsētai
raksturīgajām irbenāju, segliņu un spireju grupām, kas organizēs parka plānojuma telpu un priecēs iedzīvotājus ar ziedu krāšņumu un smaržas burvību. Vietai ilglaicīgais ieguldījums ir
ozoli un kļavas. Radot labu, praktisku piemēru, tiks veicināta sabiedrības izpratne par pameža nozīmi kopējā ainavā. Ternejas parks Rūjienas pilsētā ir populāra rekreācijas vieta
ģimenēm ar bērniem un vecāka gadagājuma cilvēkiem, kā arī to šķērso nozīmīgi caurstaigājamie gājēju celiņi.
Stādīšanas pasākums 2015.gadā bija kā papildinājums jau pilsētā notiekošajiem vairāku skvēru rekonstrukcijas darbiem.
Pasākumā aktīvu dalību ņēma Jauniešu Multifunkcionālāis centrs un nevalstisko organizāciju pārstāvji. Kopumā tika iestādīti 37 stādi.
Lai efektīvāk sasniegtu mērķauditoriju un popularizētu „Meža dienas 2015” pasākumu Rūjienas novada pašvaldība izsūtīja preses relīzes –interneta vietnēm – Vidzemes
plānošanas reģionam www.vidzeme.lv un www.rujiena.lv. Mērķauditorijas piesaistē sadarbojās ar Multifunkcionālo jauniešu dienas centru un aktīvajām NVO. Informācija par
pasākumu skatāma interneta vietnēs : http://www.rujiena.lv/public/request.php?navi=9&l=lv
http://www.rujiena.lv/public/request.php?navi=1&l=lv&p1=0&p2=2954 u.c.

39. Salas novads „PIESĒDI, te vari PADOMĀT, PAVĒROT, PARUNĀTIES!”
Salas novada pašvaldība Meža dienās 2015.gadā labiekārtoja apkārtējo vidi un uzstādīja soliņus pie tautas nama, iestādīja jaunus kokaugus , jo ciema iedzīvotāji un kultūras
pasākumu apmeklētāji labprāt vēlas pasēdēt , parunāties un padomāt . Biržos tradicionāli notiek ģimenes svētki, bērnu vasaras nometnes, Biržu TN Danču vakari ,vakara tirgus,
putnubiedēkļu „ pulcēšanās”, izglītojoši semināri lauksaimniekiem u.c. 2015.gadā bērnu vasaras nometnē tika organizēts konkurss „Koki Biržos” , lai informatīvi izglītotu par
interesanto pašvaldībā daudzveidīgajā Latvijā un Eiropā. Tika izglītoti bērni un uzlabota brīvā laika pavadīšanas infrastruktūra.

40. Salaspils novads – “ Meža vēstneši”
Mežu vēstnešu (priedītes) stādīšana paredzēta Salaspils novada ciema Jaunsaurieši teritorijā, atjaunojot un ar stādījumiem papildinot esošo zaļo zonu un ierīkojot jaunas koku audzes.
Veicinot lielāku atbildību un mīlestību pret Latvijas bagātību – mežiem, skolēni kopā ar pašvaldības darbiniekiem vienotā talkā palīdzēs ciema iedzīvotājiem uzlabot apkārtējo vidi
(vēstneši, ar laiku, aizsargās arī pret trokšņiem un putekļiem, kurus rada SIA “Knauf” smago mašīnu kustība gar dzīvojamajām mājām).
Šādi iestādītam meža vēstnesim ir ne tikai praktiska, bet arī simboliska nozīme. Stādīt kokus kopā ar bērniem, kolēģiem, ciema iedzīvotājiem - tas ir vēl viens veids, kā mācīt rūpes par
dabu un dot iespēju izprast procesus tajā.
Izglītojoša lekcija (NBD direktora A. Svilāns) skolēniem par koka dzīves ciklu, dabisko mežu biotopiem, dabisko mežu attīstību. Kopā ar pašvaldības darbiniekiem, mācīsies stādīt
jaunos kociņus, noteikt veselīga, stipra stādiņa pazīmes.

41. Saldus novads
Projekta gaitā tika no jauna izbūvēti vairāki gājēju celiņa posmi, tādejādi papildinot jau esošo dabas taku, kas ved gar Cieceres upi Saldus pilsētas centrālajā daļā. Tika izbūvēti divi
tiltiņi un izveidotas 21 m garas kāpnes – celiņš, kas savieno centra teritoriju dažādos līmeņos. Kāpnes savieno bērnu laukumu “Pīļuks” un Jaunatnes atpūtas un iniciatīvu centra “Šķūnis”
apkārtni. Pirms šī celiņa posma labiekārtošanas konkrētajā vietā pa samērā stāvo nogāzi veda gājēju iestaigāta taka, kas lietus laikā un sniega kušanas periodā kļuva neizejama.
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Gājēji to centās apiet, kā dēļ tika bojāti blakus esošie dabas takas apstādījumi. Gadu gaitā iestaigātās takas vietā tagad izveidoti koka pakāpieni, kas pildīti ar frēzēta asfaltbetona un
augsnes maisījumu, kas nostiprina koka konstrukciju un neļauj tai noslīdēt. Šādas kāpnes arī dabiski iekļaujas apkārtējā ainavā. Visi koka elementi ir impregnēti (apstrādāti pret pūšanu,
pelēšanu un citiem koksni bojājošiem faktoriem). Tāpat koka daļas, no kā izveidotas kāpnes un tiltiņi, ir apstrādātas, lai novērstu koka raupjumu un lielu skabargu veidošanos. Tā kā visi
izveidotie infrastruktūras elementi atrodas pie bērnu un jauniešu atpūtas vietām, tika ņemti vērā drošības apsvērumi (maksimāli novērsta savainošanās ar skabargām). Tāpat visas
konstrukcijas un stiprinājumi veidoti vienkārši, bet droši un izturīgi pret ļaunprātīgu bojāšanu.
Darbus veica vietējais uzņēmējs - SIA “Krasti JA”, tos uzraudzīja kvalificēti Saldus novada pašvaldības speciālisti – projektu vadītājs, vides labiekārtošanas speciālists un būvinženieris.
Visi plānotie darbi tika veikti plānotajā apjomā un pienācīgā kvalitātē, ko apliecina pakalpojuma sniedzēja un Saldus novada pašvaldības parakstīts nodošanas – pieņemšanas akts.
Kā projekta galvenais kvalitatīvais ieguvums minama sakārtotā vide, ko tagad papildina jauni gājēju celiņa elementi. Pieredze liecina, ka sakārtotā vidē veidojas cilvēku vides apziņa,
kas izpaužas videi draudzīgā ikdienas rīcībā. Tā kā jaunie celiņa elementi atrodas pie bērnu un jauniešu bieži apmeklētām vietām – bērnu laukuma un jaunatnes atpūtas un iniciatīvu
centra, kā arī tā tuvumā atrodas Saldus pamatskola un Saldus 1.vidusskola, projekta rezultāti dos pozitīvu audzinošu ietekmi uz jauno saldenieku paaudzi, ļaujot augt, mācīties un
pavadīt brīvo laiku drošā un estētiski pievilcīgā vidē. Nelielais darbiņš, kas paveikts ar Meža attīstības fonda finansējumu Meža dienu 2015 ietvaros, dos ilgtermiņa pozitīvu ieguldījumu
nākotnei.

42. Skrundas novads- Pa Oskara Kalpaka pēdām!
Mērķis - uzstādītas norādes pa O.Kalpaka ceļu no Rudbāržiem līdz Jaunmuižai. Ceļa sākumā Rudbāržos, ceļa vidū Lēnās, ceļa nobeigumā Jaunmuižā uzstādīt informācijas plāksnes,
kas sniegtu papildus informāciju par kauju pie Skrundas norisi, Ventas forsēšanu un O. Kalpaka bataljonu.
Skrundas jaunieši sadarbībā ar Zemessargu pulciņa vadītāju pēta vēstures materiālus –rakstus, kartes, kas visprecīzāk varētu noteikt O. Kalpaka ceļu no Rudbāržiem līdz Jaunmuižai .
Atrastie vērtīgie materiāli arī atspoguļoti informācijas stendos. Uzstādītās norādes virzīs interesentus pa pareizo ceļu. Norāžu un informācijas stendu izvietošanā iesaistījās arī Skrundas
novada brīvprātīgie jaunieši.
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43. Strenču novads
Strenču pilsētas jaunā parka labiekārtošana (Valkas iela 4B)
Pasākuma aktivitātes:
•
Gaujas upes silueta un Strenču novada ģerboņa veidošana no dekoratīviem stādiem;
•
Plosta maketa izgatavošana pastāvīgai eksponēšanai parkā;
•
Dažādkrāsu ceriņu alejas veidošana

2015.gada pavasarī, izmantojot pašvaldības budžeta līdzekļus, jaunajā pilsētas parkā notika Gaujas upes silueta un Strenču novada ģerboņa veidošana no dekoratīviem
stādiem.

No 5 m3 apaļkoku izveidots jauns plosta makets, kas kalpos kā mazā arhitektoniskā forma pilsētas tēla popularizēšanai. Lai plosta makets izdotos tik liels, cik sākotnēji
iecerēts, daļu trūkstošo kokmateriālu ziedoja AS “Strenču mežrūpniecības saimniecība”.
Mežu dienu dalībnieki bija - pašvaldības darbinieki, kultūras biedrība „Šūpolēs”, sociālā biedrība „Cerības pakāpiens”, brīvprātīgie.
Projekts tika realizēts, lai popularizētu Strenčus kā kokmateriālu pludinātāju - plostnieku galvaspilsētu, veicinātu to atpazīstamību. Jaunais parks novietots Strenču
pilsētas tranzītielas (autoceļa A3 Inčukalns—Valmiera—Igaunijas robeža posms) malā.

44. Smiltenes novads
Šogad meža dienās Smiltenes pilsētā pakāpeniski papildinājām apstādījumus daudzviet pilsētā – aplī, kur krustojas Daugavas, Valkas, Audēju ielas, Jāņukalnā, Smiltenes
pilsētas centrā un Smiltenes stadionā.
Projektu palīdzēja realizēt Smiltenes novada domes un SIA “Smiltenes NKUP” darbinieki, papildinot Smiltenes pilsētas apstādījumus ar krāšņiem augiem.
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45. Valkas novads
Projekta “Lustīga dzīve Lustiņdruvā” Kārķu pagastā ideja – atpūtas takas papildināšana ar jauniem izglītojošiem un atraktīviem objektiem un norāžu zīmēm- turpina realizēties.
Objektu uzstādīšana notika talkas veidā, kurā piedaljās dažādas paaudzes. Pēc tam notika Mūzikas stunda un Dabas mācības stunda Lustiņdruvas mežā bērniem un pieaugušajajiem,
Ikvienam būs iespēja, veroties pa Meža Binokli, vērīgāk ielūkoties dabā. Pasākumā piedalījās mazpulcēni no visām Valkas novada skolām un vietējā sabiedrība.

46. Vecpiebalgas novads -„Cieres birzs”
Vecpiebalgas novada Taurenes pagastā “Cieres birzs” parkā īstenojām projektu “Latvijas iedzīvotāji kopā nākotnes mežam”. Projekta finansētājs bija
Meža attīstības fonds. Meža dienu pasākuma ideja ir iepazīšanās ar koku un augu sugām, kultūrvides sakopšana. Projektu īstenojām periodā no 08.06.28.08.2015. Projekta realizāciju nodrošināja saimnieciskā dienesta vadītājs Jānis Vīlips, vēl palīdzēja realizēt projektu pieaicinātie meža darbinieki,
brīvprātīgie, kokapstrādes meistars, Taurenes jauniešu centrs, pašvaldības darbinieki.
Projekta rezultātā „Cieres birzs” parkā tika uzstādīti astoņi putnu būrīši, trīs soli un informācijas stends.
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47. Viesītes novads
Sakārtota Paula Stradiņa piemiņas akmens apkārtne Viesītes pilsētā, kur kādreiz bijusi māja profesoram. Iestādīti mazāk pazīstami, krāšņi koki un krūmi nozāģēto veco papeļu vietā
Saukas pagasta Lonē pie daudzdzīvokļu mājām. ”Vēsturisko liecību saglabāšana. Vides sakopšana. Latvijā augošo dažādo koku sugu iekļaušana parku sakārtošanā. Estētiski
baudāmākas ainavas veidošana apdzīvotās vietās.,” Tās ir lietas, par kurām tika runāts, organizējot talkas, lai padarītu ieplānotos darbus, gan arī turpmāk, apmeklējot kā apskates
objektus gan tūristiem gan vietējiem iedzīvotājiem.

48. Viļānu novads
Projekta ietvaros Viļānu novada Sokolku pagasta Strupļu ciemata tehnogēnā teritorijā tika ierīkots parks – iestādīti koki, dekoratīvie krūmi, ierīkoti gājēju celiņi, uzstādīti soliņi un
atkritumu urnas, bet parka centrālajā daļā ierīkota puķu dobe.
Par projekta piešķirtajiem līdzekļiem tika iegādāti Latvijā audzēto koku un dekoratīvo krūmu stādi, bet pašvaldība finansēja izdevumus, kas saistīti ar parka labiekārtošanu: zemes
virsmas izlīdzināšanu, melnzemes pievešanu, gājēju celiņu ierīkošanu, soliņu un atkritumu urnu uzstādīšanu.
Pagasta iedzīvotāji, it sevišķi jaunieši, brīvprātīgi iesaistījās parka ierīkošanas darbos, jo viņi vēlas dzīvot sakārtotā vidē.
Realizējot projektu, ir uzlabojusies lauku iedzīvotāju dzīves kvalitāte, jo ir iekārtots jauks atpūtas stūrītis pie dabas. Kopīgi Izveidota vieta kur satikties jauniešiem, pastaigāties
un pasēdēt māmiņām ar bērniem, pensionāriem un ikvienam, kas mīl dabu un svaigu gaisu.
Ņemot vērā, ka parka ierīkošana ir ilglaicīgs projekts, jauniešiem un bērniem būs iespēja tuvāk iepazīties ar koku daudzveidību, dekoratīvo augu sugām un daudzu gadu gaitā
novērot to augšanas īpatnības. Biedrība „Odziņa” strādājot ar bērniem un jauniešiem veiks izglītojošas nodarbības, kurās stāstīs un rādīs, kādiem nolūkiem var izmantot koksni, kas ir
derīgs ārstniecībā (ozolzīles, bērzu pumpuri, liepu ziedi…).
Projekta gaitā ierīkotā parka un labiekārtotās teritorijas uzturēšanu nodrošinās Viļānu novada pašvaldības Sokolku pagasta pārvalde.
.
Projekta vadītāja

Sniedze Sproģe

11.11.2015.
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