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Moto: „Kopā nākotnes mežam!”.

Latvijas pašvaldības Meža dienās 2014 turpināja aizsākto tradīciju un realizēja noteiktos mērķus - 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. Ar Meža
attīstības fonda atbalstu pasākumi notika 48 Latvijas pašvaldībās. Tika pārstāvēti visi Latvijas reģioni. Šie pasākumi veicināja veselīgu dzīvesveidu,
izglītoja par meža nozari, kā arī parāda to, cik dažādā Eiropā interesanta ir Latvija, katrs novads, katra pilsēta. Tika pārstāvētas dažādas interešu un vecumu
grupas, visos pasākumos iesaistīti bērni vai jaunieši un meža darbinieki kā eksperti. Pilsētās un novados, kuros tika realizēti pasākumi, pašvaldību institūcijas
turpmāk nodrošinās stādījumu un mazo arhitektūras formu kopšanu, uzturēšanu un atjaunošanu.

Īss darbu apraksts:
1.

Aglonas
novads

2.

Aizputes
novads

3.

Alojas
novads

Aglonas novada tūrisma informācijas centrā sakārtoja teritoriju, tā uzlabojot dzīves kvalitāti un radīja estētiski pievilcīgu un
sakoptu vidi vietējiem iedzīvotājiem un tūristiem. Šī gada projekts bija kā turpinājums 2013. gadā iesāktajiem Aglonas novada
sakopšanas darbiem, kad apzaļumoja un labiekārtoja novada sabiedriskās teritorijas.
Atjaunoja un sakopa vidi pilsētas iedzīvotājiem un tās ciemiņiem, saglabājot Aizputes pilsētas kultūrvēsturisko objektu
krāšņumu. Papildināja stādījumus esošajā parkā – rotaļu laukumā Saules ielā, kas ir iecienīta pastaigu vieta māmiņām ar
bērniem lielākajā pilsētas apdzīvotajā mikrorajonā.
Alojas nevalstisko organizāciju iniciatīvas parks 2014. gada 20. augustā tika papildināts ar 37 jauniem koku, krūmu un puķu
stādiem. Parka stādīšanā piedalījās vairāku nevalstisko organizāciju pārstāvji, kopumā 13 dalībnieki. Viskuplāk tika pārstāvēta

biedrība
“Alojas seniori”.
Stādījumu vietas ar tehniku sagatavoja uzņēmējs Gundars Karlsons, bet daiļdārznieces Zentas Skrastiņas sagatavoto parka
skici radoši papildināja biedrības “Alojas radošais klubs “Liepale” pārstāve Ieva Prauliņa.

Parkā tika uzstādīti 3 koka soli un 2 atkritumu urnas.
23. maijā Alojas Dienas centrs organizēja pārgājienu apkārt Alojai, kurā tika meklēti dižkoki, apzināti parki un alejas.
Pārgājiena laikā interesenti tika iepazīstināti ar dižkoku mērīšanas noteikumiem.
No 1. augusta līdz 11. septembrim Alojas Dienas centrs organizēja akciju “Atrodi dižkoku Alojā”. Akcijā kopā piedalījās 20
bērni, jaunieši un pieaugušie. Tika atrasti 17 jauni dižkoki – 6 ozoli, 7 liepas, 1 vītols, 1 bērzs, 1 kļava un 1 ieva. Akcijas
noslēgumā 12. septembrī tika apbalvoti akcijas dalībnieki un izveidots Alojas pilsētas un pagasta dižkoku, parku un aleju
saraksts. Pašlaik zināmais lielākais Alojas dižkoks ir liepa pie “Jaunšķepastu” mājām. Liepas apkārtmērs ir 5,40 m. Akcija
guva lielu atbalstu, tāpēc nolemts to turpināt arī nākamajā gadā.
Staiceles Mūzikas un mākslas skola projekta ,,Stādīju kociņu,, ar moto ”Kopā nākotnes mežam” ietvaros notika kociņu
stādīšana
4.

Alūksnes
novads

Alūksnes novada Jaunannas pagastā, kopīgi sadarbojoties pagasta pārvaldei un iedzīvotājiem, tika labiekārtota vide, lai nodrošinātu
iedzīvotājiem iespējas pilnvērtīgi atpūsties sakoptā vidē, tika labiekārtota un sakopta iedzīvotāju iecienītā peldēšanās vieta Alūksnes

novada Jaunannas pagastā pie Pededzes upes.
Par projekta līdzekļiem tika izgatavota pārģērbšanās kabīne, kura tika uzstādīta peldvietā . Kabīnes izgatavošanu veica vietējais
uzņēmums „Sinda un KO”, bet tās uzstādīšanai un peldvietas vides sakopšanai tika sarīkota kopēja pagasta pārvaldes un iedzīvotāju

talka. Talkas laikā iedzīvotāji palīdzēja uzstādīt pārģērbšanās kabīni, peldvietā tika izvietoti soliņi un atkritumu urna, tika izpļauta un
novākta zāle. Pēc talkas sekoja kopīga cienasta baudīšana.
Jūnijā sākumā šajā vietā tika sarīkota vēl viena iedzīvotāju talka, kuras laikā tika atjaunots tiltiņš pār dzirnavu dambi. Tagad Pededzes
labā krasta iedzīvotājiem ir jāmēro ievērojami īsāks ceļš uz peldvietu, Zaķusalu un dabas taku „Bebru valstībā”. Nepieciešamos
kokmateriālus tiltiņam sagādāja pagasta pārvalde, bet tiltiņa atjaunošanu veica paši iedzīvotāji talkas veidā.
Peldvietas ikdienas uzturēšanu veic Jaunannas pagasta pārvalde.
Informācija par projekta realizāciju un labiekārtotās peldvietas foto tika publicēts reģionālajā laikrakstā „Malienas Ziņas”.

5.

Amatas
novads

6.

Apes

1.septembrī, Zinību dienā, Amatas novada Spārē sabrauca neierasti liels skaits skolēnu un skolotāju no visa Amatas novada,
lai kopīgi, pēc 84 gadiem, atklātu Rakstnieku parku un tajā iekopto atpūtas vietu, kā arī piedalītos „Meža dienas” pasākumā,
atjaunojot Spāres liepu aleju.
Uz pasākumu ieradās arī Rakstnieku parka idejas autoru Alvīnes un Kārļa Skalbergu meita Ieva Skalberga, kurai parka
tapšanas laikā bijis vien gads, tomēr vecāki par šo notikumu stāstījuši daudz. Pēc Skalbergas kundzes aicinājuma parks tika
papildināts ar vēl vienu kociņu, kas stādīts par godu Amatas novada rakstniecei un novadpētniecei Melānijai Vanagai. Kociņš
tika dēstīts ar Melānijas Vanaga muzeja vadītājas Ingrīdas Lāces rokām, Sklabergas kundzei piepalīdzot. Turpmāk ikviens,
kurš vēlēsies smelties iedvesmu vietā, kur viesojušies un daļiņu sevis iedēstījuši zināmi 30-to gadu rakstnieki, varēs izbaudīt
parka īpašo auru piesēdot nelielajā atpūtas vietā.
Rakstnieku parka aizsākumi meklējami tālajā 1930.g. 4. maijā, kad toreizējo Spāres Valsts sešklasīgo skolu un patversmi pēc
Kārļa un Alvīnes Skalbergu aicinājuma apmeklēja Trauksminieku grupas literāti Arvīds Borincs, Aleksandrs Čaks, Arvīds
Grigulis, Jānis Grots, Valdis Lukss, Jānis Plaudis, Emils Skujenieks, Austra Skujiņa, Adolfs Talcis, Jānis Trimda, Pāvels
Vīlups un Elvīra Bramberga. Noslēdzot viesošanos katrs no viesiem pēc skolas pārziņa Kārļa Skalberga aicinājuma nolēma
iestādīt vienu kociņu. Pēc 30 gadiem tradīciju turpināja Arvīds Grigulis, iestādot vēl vienu kociņu, viņam sekoja arī Valdis
Lukss, kā arī Laimonis Vāczemnieks un Jānis Plotnieks.
Kociņu stādīšanas prieku un gandarījumu par paveikto varēja izbaudīt arī Amatas novada skolu audzēkņi, kuri savām rokām
stādīja liepas, lai atjaunotu Spāres liepu aleju, kas ved uz Rakstnieku parku un 1. pasaules kara upuru piemiņas vietu.
Daudziem no bērniem koku stādīšana bija kas jauns, tādēļ dabas zinātāju Daces Eipures un Lūcijas Kārkliņas palīdzība
noderēja.
Pēc aktīvas koku stādīšanas bērni tika aicināti iepazīties ar Daces Eipures meža dzīvnieku izbāzeņu kolekciju, kā arī kopā ar
Lūciju Kārkliņu nodoties glezniņu veidošanai no dabas materiāliem, kas turpat uz vietas tika veikli salasīti.
Projekts īstenots ar Amatas novada pašvaldības, Spāres internātpamatskolas un „Meža attīstības fonda” atbalstu.
1) Apes pilsētas BMX trases teritorijā iniciatīvas „Nāc un piesēdi Apē!” ietvaros zem nojumes tika uzstādīts

novads

apaļkoka galds ar krēsliem, kas kalpo ne tikai ikdienas vajadzībām, bet arī BMX sacensību organizatoriskajam darbam
(arī šogad augusta mēnesī mēs rīkojām BMX
treniņsacensības, kur jaunais uzstādītais galds bija tieši
kā punkts uz
“i”).

Soli tika uzstādīti, pateicoties Apes jaunajam uzņēmējam Valdim Zasam.
Pagājušo gadu sacensību organizēšanas vajadzībām galdu un
solus mēs vedām no mājām, tad tagad šie uzstādītais galds ar
soliem ļoti atviegloja organizatorisko darbu.

Otra mūsu vēlme bija turpināt darbu pie solu uzstādīšanas Apes pilsētas teritorijā. Solus
izgatavoja Apes uzņēmējs, izmantojot ozolkoka, laukakmeņa un metāla elementus. Solus mēs
uzstādījām renovētās Dzirnavu ielas gājēju un riteņbraucēju ietves malā, kurā jau iepriekš tika uzstādīts informatīvais

stends laivas formā. Šobrīd šī vieta izskatās pievilcīgi, ir saistoša tūristiem un vietējiem iedzīvotājiem, jo līdztekus
informācijas iegūšanai var piesēst un atpūtināt kājas.

Šādi izskatās mūsu veidotie soli ietves malā.

7.

8.

Baldones
novads

Balvu
novads

Baldones novada pašvaldība novada svētku dienās aicināja jauniešus un māmiņas ar bērniem atklāt “Zaļajā pieturā’’ Daugavas
ielā 6a smilšu kastes ar soliņiem uzstādīšanu. Baldones novada pašvaldība jau trešo gadu piedalās Meža dienās 2014.
Meža dienu mērķis ir 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. Moto: „Kopā
nākotnes mežam!”, veicinot veselīgu dzīvesveidu izglītojot par meža nozari, kā arī parādot interesanto Latvijā dažādajā
Eiropā. Projektu atbalsta un finansē Meža attīstības fonds. Aktīvas atpūtas veicinošu mazo arhitektūras formu izveidei
materiāli tika iegādāti no koka. Arī iegādāti Latvijas apstākļiem atbilstoši stādāmie materiāli no Latvijas dārzniecībām,

piemēram, plūškoks, zelta jāņoga.
Pasākuma laikā tika organizēts arī konkurss “Koki Baldonē” ar mērķi informatīvi izglītot jauniešus par interesanto pašvaldībā
daudzveidīgajā Latvijā un Eiropā. Jauniešiem un bērniem bija jāatpazīst dažādu koku un krūmu sugas, kas aug Baldones
novadā. Bērni savā īpašumā ieguva vērtīgas balvas – koku stādus, kuri cerams rotās šo bērnu pagalmus daudzu gadu garumā.
Paldies visiem, kas bija ieradušies un īpašs paldies par dalību konkursā. Paldies arī māmiņām, kuras uzdeva jautājumus par
laukumu un tā labiekārtošanu. Uzklausījām ierosinājumus, kuri tiks ņemti vērā attīstot ‘’Zaļo pieturu’’.
Laikā brīdī starp izlaidumiem Balvu Valsts ģimnāzijas skolotāji, skolēni un vecāku pārstāvji labiekārtoja skolas apstādījumus.
Jauni apstādījumi bija nepieciešami, jo 2014.gada pavasarī noslēdzās ģimnāzijas rekonstrukcijas 1. kārtas darbiem - veicot
ēkas kompleksa rekonstrukciju un siltināšanu, tādejādi tika izpostīti visi augi, krūmi un rožu stādījumi ap skolas ēku.
Paldies Latvijas Pašvaldību savienības projektam ,,Interesantais pašvaldībā daudzveidīgajā Latvijā un Eiropā", kas deva
iespēju veidot skaistāku apkārtējo vidi un ainavu, kā arī uzlabotu ne tikai skolēnu, bet arī pilsētas iedzīvotāju dzīves kvalitāti.
Kopā iestādītas 13 šķirņu stādi gan lapu koki, gan skuju koki (kopumā 90 stādi).
Gūstot gandarījumu no kopā darbošanās, apzaļumošanas darbus veica skolēni kopā ar skolotājiem un vecākiem

9.

Burtnieku
novads

10. Dagdas
novads

Apkārtnes, atpūtas un vēsturisku vietu sakopšanas talkās dažādās Burtnieku novada vietās tika atjaunota Burtnieku aleja,
notika “Olimpiešu parka” koku stādījumu atjaunošana Valmieras pagastā un atpūtas vietas ierīkošana Rencēnu pagastā pie
Sedas.
Dagdas novada Dagdas pagastā pie Valsts kultūras pieminekļa – Dagdas pilskalna ierīkota nojume–galds ar mērķi uzlabot

dzīves kvalitāti, uzlabojot vidi
.
11. Daugavpils Līksnas pagasta ļaudis jau desmit gadus strādā pie Līksnas muižas parka sakopšanas, atjaunošanas un labiekārtošanas
darbiem. Pasākuma „Meža un dārza dienas 2014” ietvaros Līksnas muižas parkā tika veikta teritorijas labiekārtošana un
novads
apzaļumošana. 2011. gadā paplašinātajā parka teritorijā tika iestādītas 13 košumkrūmu un koku šķirnes . Lai veiktu parka
apzaļumošanu, tika rīkota talka, kurā piedalījās Līksnas pagasta iedzīvotāji. Jaunajā parka teritorijā tika uzstādīti atpūtas soli

12. Dobeles
novads

13. Gulbenes
novads

un krēsli ar galdu
.
.Dobelē Lielajā Talkā uzsvars tika likts uz Bērzes upes krastos izveidotās Veselības takas sakārtošanu. Abos krastos trepītēm
atjaunojām koka pakāpienus un izveidojām pārejas tiltiņus pār avotiņiem.
Kā ikkatru gadu, arī šopavasar Vēsturiskajā tirgus laukumā amatnieki rādīja amatniecības prasmes, prezentēja savus darbus,
mācīja iedzīvotājiem, kā izgatavot dažādus priekšmetus no koka, stāstīja par kokmateriālu īpašībām un praktisko
izmantošanu, notika gadatirgi ar dažādiem stādiem un koka izstrādājumiem.
7.jūnijā Dobeles novada svētkos amatnieki tirgojās ar pašu audzētiem stādiem, kokiem un dažādiem koka izstrādājumiem.
2.augustā pilsdrupās notika Pilssvētki ar seno Zemgaļu skolu. Meistari mācīja kā pielāgot koku dažādām dzīves situācijām un
kā mūsu senči senos rīkus izmantoja gan darbam, gan aizsardzībai. Svētkos tika sumināti skaistāko sētu īpašnieki novadā.

Pededzes zaļā promenāde ir izveidota ar mērķi uzlabot dzīves kvalitāti Litenes pagastā, labiekārtojot vidi un teritoriju,
izveidojot upes zaļo promenādi, uzlabojot atpūtas, kultūras un tūrisma infrastruktūru, kas attīstītu un veicinātu Litenes un
Gulbenes novada atpazīstamību Latvijā.

Pededzes zaļā promenāde atrodas Muižas parkā. Litenes pagasta muižas parks ir kultūras vēstures piemineklis. 2010.gadā, lai
aizsargātu parka teritoriju no pavasara plūdiem, tika izveidots uzbērums-aizsargvalnis. Valnis ir 6 metri plats, 180 metri garš.
2013.gadā tapa vaļņa turpinājums - vēl 130 metri. Valnis ir izveidojies par iecienītu atpūtas zonu parkā, tādēļ tas tika
pārveidots par Pededzes upes zaļo promenādi.
Projekta ietvaros iegādājāmies egles apaļbaļķus 9m3, no uzņēmuma z/s‘’Druvenieki’’, kuri tika pārstrādāti brusās un koka
detaļās. No iegūtā materiāla uzņēmums z/s‘’Druvnieki’’ piesaistot savu līdzfinansējumu un meistarus/galdniekus
uzkonstruēja, izgatavoja un uzstādīja 5 baltus koka solus. Soliņu dizains veidots funkcionāls un piemērots sēdēšanai uz abām
pusēm. Promenāde papildināta ar laternām un dekoratīvajiem stādiem. Solu sānos esam iestādījuši parka rozes, kas jau
nākamgad varētu priecēt apmeklētājus ar saviem ziediem un jauko ziedu aromātu. Par rožu un ziedu stādu stādīšanu, laistīšanu
rūpējās NVA projektā iesaistītie skolēni. Augi iegādāti uzņēmumos z/s Kalnaboķi, AS Latvijas Valsts Meži. Promenādes ieeju
rotā koka arka, kas vēl gaida savu skaisto rotu, ko veidos vīteņaugi.
Promenādes atklāšana notika 16.augustā, laikā, kad Litenes pamatskolā pulcējas absolventi uz skolas salidojumu un
apmeklētāji uz koncertu muižas parka estrādē. Pastaigājoties pa zaļo promenādi ir sajūt, ka tikko pa to gājusi muižas baronese,
un malkojusi tēju, raugoties uz balto muižu upes krastā klausījusies lakstīgalu skaņās. Tāpēc, kā īpašu pasākuma atklāšanas
kulmināciju izvēlējāmies Barona Volfa un Baroneses klātbūtni pie promenādes atklāšanas. Mūzikas skaņām skanot barons un
baronese aicināja iedzīvotājus pastaigāties pa promenādi un izjust vietas pasakaino un romantisko noskaņu.
Zaļo promenādi jau novērtējuši Gulbenes novada svētku pasākumu, Nacionālo bruņoto spēku sauszemes karavīri,

Litenes pamatskolas salidojuma apmeklētāji un vietējie iedzīvotāji
14. Inčukalna

Inčukalna novadā tika veiktas šādas aktivitātes:

.

novads

Kārļzemniekos: Veco stādījumu kopšana- zaru un sauso koku izzāģēšana un jauna koka stādīšana
Inčukalnā: lapu koku stādīšana gar bērnu parku (Atmodas iela 1a), Aleksandra parkā, vecam pastam pieguļošajā teritorijā,
veidojot perspektīvā dabisku norobežojumu starp parkiem un tam pieguļošajām ielām un veidojot glītu ainavisko koptēlu.
Vangažu pilsētā tika veikti stādījumi Straujupītes krastos un pie Vangažu ezera, kā arī veidota kļavu aleja gar Vidzemes ielu
un veikti dekoratīvie stādījumi pilsētas centrā, tādējādi veidojot pievilcīgu atpūtas zonu pilsētvidē un norobežojošas stādījumu
joslas gar ielām.

Sagatavota prese relīze, kas tiks ievietota oktobra avīzē „Novada Vēstis”

15. Jaunpils
novads

.

Inčukalna pagasta pašvaldības ēku un teritorijas apsaimniekošanas daļa un Vangažu pilsētas pārvaldes atbildīgie darbinieki
ilgtermiņā rūpēsies par stādījumu kopšanu.
Jaunpils novada pašvaldība Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) projekta „Interesantais pašvaldībā daudzveidīgajā Latvijā
un Eiropā” ietvaros ar Meža attīstības fonda finansiālu atbalstu 25.07.2014. Jaunpils novadā, Jaunpils centrā, turpinot Pīlādžu
parka attīstības ideju, iestādīja 7 koku dižstādus. 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. Stādmateriālu piegādātājs SIA “Ķikši”, pavadzīmes Nr. KIK-2014-57 ar 24.07.2014. Stādu
izmērs 3.5 - 4.0 m, stumbra apkārtmērs 10 - 12 cm, kompaktas sakņu sistēmas kamolos. 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 ir publicēta 11.08.2014. pašvaldības mājas lapā www. jaunpils.lv un Jaunpils novada Domes portāla Draugiem.lv

16. Jēkabpils
17. Jēkabpils
novads

18. Jelgavas
novads

lapā un būs publicēta domes laikrakstā „Jaunpils Vēstis” septembra numurā.
Jēkabpils pilsētas pašvaldība šogad "Meža dienas 2014" projekta ietvaros realizēja ideju par veselīga dzīves veida uzlabošanu
un izveidoja āra trenaženieri "Lūša gulta". Ar to uzlabota iedzīvotāju dzīves kvalitāte. Āra trenažieri izgatavoti no koka un
uzstādīti Jēkabpils Mežaparkā.
Dignājas pamatskolas apkārtni rotā vairāk nekā 100 sugu koku un krūmu stādījumi. Šajā gadā ir atjaunoti un papildināti
dekoratīvo koku un krūmu stādījumi (veidots kā dendrārijs) sakarā ar skolas 150 gadu jubileju. Skolēnu un vietējās sabiedrības
ieteikums ir pie katra auga piestiprināt sugas nosaukumu. Tās ir koka plāksnes ar iededzinātu vai citādi iestrādātu auga
nosaukumu.
Jelgavas novadā Vilces pamatskola ir viena no nedaudzajām, kam piešķirts EKO skolas statuss. Skola ir kultūrvēstures objekts un tai
blakus ir skaists vēsturisks parks. Skolas jeb Vilces muižas parks robežojas ar Latvijas Valsts Mežu pārraudzībā esošo Vilces dabas parku.

Abos parkos dažādu projektu ietvaros tiek veikta labiekārtošana, uzstādīta infrastruktūra apmeklētājiem. Lai parks būtu vēl interesantāks
un aizraujošāks, tajā uzsākta izglītojošu un atraktīvu elementu uzstādīšana.
Sniedzot iespēju Vilces skolas bērniem un Vilces parka apmeklētājiem iepazīt dabu, viena no iespējām ir vizuāli atraktīvi elementi,
kas paliek atmiņā. Viens no pirmajiem soļiem dabas iepazīšanā ir koku sugu atšķiršana. Šim nolūkam parkā izvietotas koka lapas
(darinātas no koka) ar raksturīgo dzīslojumu un nosaukumu latviski un latīniski.
Aktivitātes ietvaros izveidotas:
1. Stilizētas koka lapas (90 X60 cm) no kokmateriāla – ozols, kļava, liepa un lapegles čiekurs;
2. Atbilstošā koka latviskā un latīniskā nosaukuma iestrādāšana izgatavotajā lapā;
3. „Lapu” apstrāde pret bojāšanos un sagatavošana uzstādīšanai, uzstādīšana.

Turpinot projektā iesāktās aktivitātes ir iespēja papildināt parku ar citiem atraktīviem elementiem, dažādiem kukaiņu un augu veidoliem
izstrādātiem kokā.

19. Jūrmala

20. Kandavas
novads
21. Kārsavas
novads

Mellužu estrāde. Lai nodrošinātu kvalitatīvu un drošu atpūtu vecākiem ar bērniem un netraucētu koncertu klausīšanos
pasākumu apmeklētājiem, šā projekta ietvaros ir atjaunoti aizsargstādījumi gar Mellužu prospektu, iestādot krāšņi ziedošu
jasmīnu krūmus.
Veselības un sociālās aprūpes centrs „Sloka" ierīkoja tūju dzīvžogu, lai turpinātu senioriem labiekārtot teritoriju un

piebremzētu Lielupes vējus
.
Aizsargājamā dendroloģiskā stādījuma „Cēres parks” atjaunošana.
Kokaudzētavā Baltezers tika iegādāti pieci tūju stādi, kas tika paredzēti akcijas izmaksu tāmē, un Kārsavas novada pašvaldība
iegādājās vēl papildus stādus Kārsavas pilsētas estrādes labiekārtošanai. Kopā estrādes teritorijā un pilsētvidē laika posmā no
27. līdz 29. augustam tika iestādīti 10 lodveida tūju stādi, kas veidos pilsētas tēlu iedzīvotājiem pievilcīgāku un zaļāku. Tika
izgatavoti koka informatīvie stendi, viens no tiem ir saskaņā ar akcijas izmaksu tāmi un divus Kārsavas novada pašvaldība
pasūtīja papildus, lai pilsētas teritorijā stendu izvietošanā pieturētos pie vienota stila. Informatīvo stendu uzstādīšana dažādās
pilsētas daļās veicinās iedzīvotāju informētību par aktuālajām lietām novada pārvaldē un to iesaisti lēmumu pieņemšanā, kas
veicina novada attīstību. Lai izzinātu Kārsavas novada iedzīvotāju viedokli par plānotajiem labiekārtošanas darbiem gājēju
ceļa Kārsavas- Malnava posmā, vides skola „Rītupe” izplatīja aptaujas anketas un Kārsavas novada pašvaldība rīkoja publisko
apspriešanu ar Malnavas ciema iedzīvotāju iesaisti. Iedzīvotāji iesniedza 39 aizpildītas anketas, kas atspoguļoja iedzīvotāju
kopējo nostāju šīs teritorijas labiekārtošanas jautājumā, kā arī izcēla vēlamās koku šķirnes stādīšanai. Sekoja arī vairāki
ieteikumi, kā piemēram, teritorijas attīrīšana no vecajiem un morāli novecojušajiem kokiem un krūmiem, kas esošo teritoriju
darīja vizuāli nepievilcīgu.

22. Kocēnu
novads

23. Kokneses
novads

Tādējādi tika nolemts veikt gājēju ceļa posma labiekārtošanas darbus, pirms koku stādīšanas. Tika noorganizēta veco koku
izgriežšana un iztīrīšana no krūmiem un koku saknēm. Šis process arī daļēji aizkavēja koku stādīšanas pasākumu, kas pēc
laika grafika tika paredzēts augusta beigās un Kārsavas novada svētku ietvaros.
Z/s „Aptiekas” tika iegādāti 25 pīlādžu stādi un papildus Kārsavas pašvaldība izgatavoja 6 soliņus un iegādājās 3 miskastes,
lai ierīkotu atpūtas vietas. Pīlādžu stādīšana notika sadarbībā ar vienu no labākajām lauksaimniecības izglītības iestādēm
Latvijā- Malnavas koledžu. Izglītības programmas „Dārzkopība” audzēkņi kopā ar pasniedzējiem un Kārsavas novada
pašvaldības darbiniekiem iekopa gājēju ceļa Kārsava- Malnava teritoriju. Šī bija laba pieredze sadarbībai gan ar izglītības
iestādi- Malnavas koledžu, gan ar nevalstiskā sektora pārstāvjiem- vides skolu „Rītupe”.
Vika pasaku parka atjaunošana un labiekārtošana (dekoratīvo apstādījumu izveidošana un koka konstrukcijas šūpoļu
uzstādīšana) Dikļu pagastā

Pasākuma norises vieta: Pērses pamatskolas apkārtne, Irši, Iršu pag., Kokneses nov.

Laiks: 07.06.2014 .
Iršu pagasta pārvaldes, Pērses pamatskolas darbinieki un skolēni, Ģimenes krīzes centra “Dzeguzīte” bērni un pagasta

iedzīvotāji 7. jūnija rītā pulcējās nogāzē pie Pērses pamatskolas, kur stādīja eglītes un košumkrūmus - tika iegādātas un
iestādītas 4 parastās egles, 3 vilkābeles, 4 hortenzijas.
Lai nākotnē stādījums izskatītos skaists un krāšņs, Edgars Bite pārdomāti izvēlējās stādu materiālu un radoši izveidoja
stādījumu kompozīciju, un pamācīja, kā pareizi jāstāda kociņi. Ar skanīgām dziesmām par mežu, Iršu pagasta sieviešu
vokālais ansamblis, visos pasākuma dalībniekos radīja īpašu svētku noskaņojumu.
Pasākuma norises vieta: Kokneses parks, Koknese

Laiks: 02.07.2014.
2. jūlijā, Kokneses novada svētku nedēļā, Kokneses parkā pie koka skulptūras "Mūžībai" notika kociņu un krūmu stādīšana.
Šajā pasākumā piedalījās Kokneses novada domes komunālās nodaļas darbinieki, pagaidu sabiedriskajos darbos iesaistītie
pagasta iedzīvotāji un Kokneses Ģimenes atbalsta Dienas centra pienākumu izpildītāja Ieva Jankovska ar mazajiem centra
apmeklētājiem. Pasākuma laikā tika iestādīti 4 koki un 16 krūmiņi – 1 parūkkoks, 3 parastās kļavas, 6 filadelfi, 1 sarkanais
ozols, 3 rododendri, 3 irbenes, 7 Japānas spirejas, 3 hortenzijas, kas veidos skaistu ziedošu kokaugu grupu un priecēs gan
Kokneses iedzīvotājus, gan Kokneses ciemiņus.
Turpinot tradīciju ar koka skulptūru izveidošanu Kokneses parkā, starp iestādītajiem augiem izvietotas 4 skaistas koka bekas,
kas lieliski papildina parka ainavu.
Pasākuma norises vieta: Vecbebru muižas parks, Vecbebri, Bebru pag., Kokneses nov.

Laiks: 02.09.2014
.
Pasākumā iesaistītas Bebru pagasta izglītības iestādes, kopīgi katrai skolai un tās audzēkņiem sniedzot iespēju iestādīt savus
kociņus Vecbebru muižas parkā par godu Zinību dienai un jauna mācību gada sākumam. Pasākuma laikā tika iestādīti 2 egles,
5 kļavas, 2 bērzi, 3 hortenzijas un 1 virsis, kas turpmāk priecēs visus parka apmeklētājus un garāmgājējus.
Pasākuma dalībnieki - Vecbebru profesionālās un vispārizglītojošās internātvidusskolas, Bebru pamatskolas, PII „Bitīte”
audzēkņi un pedagoģiskie darbinieki, pašvaldības pārstāvji
24. Krustpils
novads

Krustpils novada pašvaldība minētā projekta realizācijas ietvaros kopā ar iedzīvotājiem iesaistījās teritorijas apzaļumošanā. Atašienes
pagastā kopā ar pagasta iedzīvotājiem tika atjaunināti pagasta pārvaldes apstādījumu teritorija. Krustpils pagastā kopā ar pagasta
jauniešiem notika darbs pie pagasta pārvaldes un sporta zāles apstādījumu ierīkošana, tā veidojot izpratni par estētiskas un sakoptas
vides nozīmi. Mežāres pagastā kopā ar pagasta iedzīvotājiem projekta realizācija tika ietverta topošā Mežāres parka ainavas veidošanā.

Variešu pagastā turpinājās darbs pie jaunās estrādes
apzaļumošanas. Vīpes pagastā pagasta iedzīvotāji tika iesaistīti pie kluba un bibliotēkas apzaļumošanas darbiem

25. Līvānu
novads

Līvānu pilsētas galvenā iela – Rīgas iela, vienlaikus ir arī tranzītsatiksmes maģistrāle (virzienā Rīga – Daugavpils – Krievija).
Projekta aktivitātē tika iesaistīti Līvānu pilsētas iedzīvotāji (ģimenes), kuriem bija iespēja darboties, iestādot savu liepu

stādiņu, lai padarītu mūsu pilsētu zaļāku un uzlabotu apkārtējo vidi pievilcīgāku.
Ģimenēm, kas bija ieradušās uz pasākumu tika izdalītas zīmītes, kurās bija iespēja ierakstīt katram savu novēlējumu
iestādītajai liepiņai vai pilsētai, kā arī darba procesā un pēc liepiņu stādīšanas varēja iegūt daudz pozitīvas, noderīgas
informācijas no Cūkmena, kas bērniem bija kā liels piemērs (autoritāte), kura ieteikumus bija vērts ņemt vērā.

Pasākums izvērtās ļoti sirsnīgs un iedzīvotājiem bija liels gandarījums par paveikto darbu.
26. Naukšēnu Meža dienu 2014 ietvaros Naukšēnu novada pašvaldība pie Doktorāta Naukšēnu pagastā izveidoja koka bruģa klājumu un
Ķoņu pagastā Ķoņu kalnā iestādīja dekoratīvos kokus un krūmus.
novads
27. Ogres un Latvijas Pašvaldību savienības projekta „Interesantais pašvaldībā daudzveidīgajā Latvijā un Eiropā”, “Meža dienas 2014”
ietvaros, augustā un septembrī Ogres un Ikšķiles novadu pašvaldību aģentūra "Tūrisma, sporta un atpūtas kompleksa „Zilie
Ikšķiles
kalni” attīstības aģentūra" apsaimniekotajā teritorijā tika izgatavoti un uzstādīti šādi āra trenažieri:
novadi
- 2 ierīces vēdera preses trenēšanai;
- 2 līdztekas;
- 2 pievilkšanās stieņi;
- 4 trenažieri līdzsvara attīstīšanai;

- 1 futbola vārti;
- 3 soliņi.
Ierīču veidošanai izmantotas koka brusas 100x100 mm, kokmateriāli ir ēvelēti, impregnēti augstspiedienā un nokrāsoti ar

28. Ogres
novads

tekstūrdekoru
.
Āra trenažieri tika uzstādīti vairāku talku ietveros, iesaistot aktīvākos Ogres un Ikšķiles sporta entuziastus, Ogres tehnikuma
audzēkņus, kā arī izsludinot talku Ikšķiles un Ogres novadu mājaslapā.
Talku dalībnieki un citi teritorijas apmeklētāji tiek iepazīstināti ar LPS projektu, projekta finansētāju – Meža attīstības fondu,
Meža dienu ideju, Meža dienu 2014 aktuālo devīzi: „Kopā nākotnes mežam!”, ar ideju sakārtot vidi, uzlabot dzīves kvalitāti
novada teritorijā. Tiek popularizēta kokmateriālu izmantošana mežu teritoriju labiekārtošanai.
Projekta ietvaros uzstādītos āra trenažierus un soliņus turpmāk uzturēs lietošanas kārtībā un papildinās aģentūra.
Madlienas pagastā izveidota Latvijas Pagastu ozolu birzs, kam šajā gadā aprit 10 gadi. 2004. gada 30. aprīlī, dienu pirms
Latvijas uzņemšanas Eiropas Savienībā, PAV pārstāvji pulcējās Madlienā. Apzinoties, ka jau daudzus gadus pagasti atrodas
“zem āmura” un to liktenis nākotnē vēl joprojām nav īsti skaidrs, radās doma iemūžināt Latvijā tobrīd vēl esošos 453 pagastus
ar ozolu birzi. Birzs vietas izvēli noteica vēstures fakts, ka 1938. gadā Madliena tika atzīta par Latvijas ģeogrāfisko centru,
tāpēc vieta šķita atbilstoša tam, lai atstātu vēstījumu nākamajām paaudzēm. Ar VAS “Latvijas valsts meži” atbalstu Meža
dienās Madlienas vidusskolas vecajam parkam tapa turpinājums – Latvijas pagastu ozolu birzs.

Šogad atjaunoja un papildināja stādījumus un uzstādīja norādes zīmi un informācijas stabu

.

Tagad birzī zaļo 217 ozoliņi. Katrs atbraucējs saņēma simbolisku dāvaniņu – Madlienas ozolu birzs ozola
zīli. Klātesošos uzrunāja visi 3 bijušie Pagastu apvienības valdes priekšsēdētāji Lidija Škoļnija, Aleksandrs Lielmežs un
Gunārs Laicāns.
Ar muzikālu pārsteigumu – īpaši šim notikumam radītu dziesmu – visus sveica Ogres novada domes priekšsēdētājs
madlienietis Artūrs Mangulis:
“Kamēr ozoli saknes dzīs,
Šai zemē tu vienmēr būsi brīvs.”

29. Pārgaujas
novads

30. Priekules
novads

Stalbes vidusskola jau ceturto mācību gadu ir Ekoskola. Lai vēl vairāk skolēnos veicinātu interesi par apkārtējo vidi, mūsu

vēlme ir izveidot vēl vienu mācību klasi, šoreiz dabā- Zaļo klasi.
Darbs pie zaļās
klases izveides sākās līdz ar jauno mācību gadu un vēl šoruden skolēni uzsāks mācības brīvdabas klasē.
Priekule ir zaļa pilsēta Kurzemes dienvidrietumos. Muižas pils uzbūvēta 1797. gadā, kurai blakus atrodas pils parks.
Šodien muižas ēkā darbojas Priekules vidusskola. 2014./2015. mācību gads Priekules vidusskolā iesākās ar meža un dabas
izzināšanu. 2. septembra rītā skolēni pa klašu grupām tika izglītoti kādā ar mežu saistītā jomā. 1.-3. klases bērni klausījās
putnu balsis un centās atminēt to īpašniekus, kā arī atbildēja uz skolotājas uzdotajiem jautājumiem. 4.-6. klases skolēnu
uzdevums bija izkrāsot putnus. Kad tas bija izdarīts, bioloģijas skolotāja parādīja, kādās krāsās katrs putns ir un pastāstīja par
viņu dzīvesveidu. 7.-9. klases audzēkņi pulcējās vēstures kabinetā, lai skatītos informatīvas filmas un multfilmas.
Vidusskolēni bija sadalījušies grupās, lai veiktu savu uzdevumu. Katra grupa saņēma 10 dažādus koku un krūmu zarus.
Skolēnu uzdevums bija tos atpazīt un pateikt, kur tos var izmantot. Kad viņi bija to paveikuši, skolotāja papildināja skolēnu
stāstījumu.
Vēlāk katra klase devās uz savu kabinetu, lai kopīgi veidotu savas klases koku. Kokā radoši bija jāiekļauj tas, kas
simbolizē katru klases kolektīvu.
Meža dienu atklāšana notika sporta stadionā. Skolēnus uzrunāja visiem zināmais Cūkmens, kurš dalījās atmiņās par to,
kā ticis pie sava šī brīža izskata un vārda. Lai tas neatkārtotos, viņš aicināja skolēnus dot tīrības zvērestu: nemēslot mežā,
skolā, mājās un savākt aiz sevis atkritumus, lai nepārvērstos par cūkām.
Skolēniem bija sagatavotas 12 radošās stacijas, kurās bija iespēja pamēģināt pīt groziņu un veidot putnu būrīti, atpazīt
kokus un krūmus, pārbaudīt savas zināšanas par Latviju, minēt mīklas un skaitīt tautasdziesmas, piedalīties stafetē un dziedāt
dziesmas, krāsot attēlus un zīmēt uz asfalta. Liela aktivitāte bija vērojama pie Cūkmena automašīnas, kurš bērnus izglītoja par
dažādiem apkārtējās vides saudzēšanas jautājumiem, dalīja kartītes ar autogrāfiem, kā arī dāsni apdāvināja. Katras klases
kolektīvs iestādīja koku skolas jaunajā parkā, kā arī deva savam kokam vārdu. Kad radošās stacijas bija veiksmīgi izietas, visi

kopā ieturēja pusdienas – uz ugunskura vārītu zupu .
Meža dienu nobeigumā katra klase prezentēja savu klases koku, tie bija izdevušies ļoti dažādi un interesanti.
31. Priekuļu
novads

Priekuļu novadā Meža dienu 2014 ietvaros tika realizēts projekts – koku un dekoratīvo augu
stādīšanas pasākums „Atstāj pēdas savā novadā”, lai labiekārtotu Priekuļu Saieta nama pagalmu sadarbībā ar novada
labiekārtošanas nodaļas vadītāju, novada jauniešu domi un Priekuļu jauniešu centra organizētās Vasaras skolas dalībniekiem.
Pasākums notika 30. jūlijā, kurā piedalījās 35 bērni un jaunieši, kā arī citi speciālisti no jauniešu centra, sociālā dienesta un
novada domes. Vislielāko prieku un interesi šis pasākums radīja Vasaras skolas bērnos (6 – 12 gadi), kuri iepazina, kā iestādīt
koku un citus augus, kā arī veicinot atbildības sajūtu pret to, ko pats esi izdarījis, lai saudzētu dabu un mežu.
Taču tas nebija parasts koku un augu stādīšanas pasākums. Kokus un augus stādot, vairāku augu izraktajās bedrēs tika ierakta
stikla burciņa (pudele) ar novēlējumu un ziņu no šiem laikiem, lai atstātu savas „pēdas” nākošajām paaudzēm. Kas zina kas
atradīsies šajā vietā pēc daudziem simtiem gadu? Līdz ar to šīs burciņas noteikti nonāks kāda cita rokās!
Iniciatīva par šāda pasākuma realizēšanu nāca no Jauniešu domes puses, labiekārtot ēkas apkārtni un pagalmu izveidojot

apstādījumus ap ēku un vietu atpūtai, jo pēc ēkas rekonstrukcijas nav domāts par ēkas apkārtni. Lielās talkas laikā jau tika
uzsākta pagalma tīrīšana, sakopšana un apzaļumošana.
19. jūlijā Priekuļos notika Puķu draugu Saiets, kura laikā sakoptajā pagalmā tika izveidots koka skulptūru dārzs, kuru veidoja
koktēlnieki no Latvijas un Igaunijas. Uzstādītās koka skulptūras arī būs kā Priekuļu Saules parka turpinājums un tur arī
atradīsies visu laiku.
Līdz ar to jauniestādītie koki un dekoratīvie augi ir kā papildinājums Saieta nama pagalma labiekārtošanā un Saules parka

32. Raunas
novads

turpinājuma izveidē
.
Jau šobrīd vieta ar sastādītajiem augiem un skulptūrām rada patīkamu atmosfēru, gan jauniešiem, gan vecāka gada gājuma
Priekuļu novada iedzīvotājiem, kur pastaigāties, pasēdēt zaļajā zālājā un arī kādu dienu noorganizēt kādu radošu pasākumu.
Raunas novada pašvaldība Meža dienu 2014 pasākuma ietvaros labiekārtojusi (veikti apzaļumošanas darbi; kociņu un augu
stādīšana saskaņā ar pievienoto pieņemšanas aktu) šogad izveidoto gājēju celiņu, tā nodrošinot Drustu pagasta centra vizuālo
pievilcību un zaļo atpūtas zonu. Projektā ar interesi iesaistījās Drustu pamatskolas skolēni un pedagogi, kā arī Jauniešu centra
bērni, pētot un analizējot stādāmos augus un pozitīvi novērtējot īstenoto ieceri- veicināt aktīvu dzīvesveidu, pielāgojot
infrastruktūru velobraucējiem un kājāmgājējiem.
Daiļdārzniece Anita Lubūze un vides speciāliste Sallija Lakina uz tikšanos ar jauniešiem uzaicināja biologu un patiesu
savas nozares entuziastu Andri Urtānu, kas ar aizrautību stāstīja un vizuālos materiālos parādīja dabas bezgalīgo evolūciju un
daudzveidīgumu. Skaidroja bioloģijas saistību ar citām zinātnēm un analizēja stādāmo augu ilgmūžību, kopšanas

33. Rēzeknes
novads

nepieciešamību, augu vizuālo mainīgumu.
Raunas parka sakopšanā un koku stādīšanā piedalījās Raunas vidusskolas visu klašu audzēkņi un audzinātāji, līdz ar to
uzņemoties rūpes katrs par savu iestādīto koku. Skolēni izveidos informatīvos aprakstus par kokiem un tos prezentēs „Rudens
dienu” pasākumā vidusskolā.
Visas projekta paredzētās darbības tika veiktas bērnu neformālo apmācību laikā, kuras norisinājās ŪTC „Bāka” no 15.07 līdz
18.07. Apmācībās „Jaunie dabas draugi” piedalījās bērni vecumā no 10-14 gadiem no Rēzeknes un Viļānu novadiem un viens
vakars neformālo apmācību laikā tika veltīts šīs atpūtas vietas labiekārtošanai. Bērni ar lielu prieku stādīja gan holandes
liepas, gan tūju stādus un vēlāk izmantoja guļbaļķu galdu ar soliem piknikam un atpūtai pēc darba.

Katram iestādītajam kociņam ir savs saimnieks no šīm apmācībām un kopā ar apmācību
vadītājām tika nolemts tos apciemot vairākus gadus uz priekšu. Jāatzīmē, ka z/s „Keibmalas” pagatavotais galds ar soliem uz

doto brīdi ir ļoti iecienīts vietējo iedzīvotāju un atpūtnieku vidū, kuri ciemojas ŪTC „Bāka”, jo līdz šim atpūtas vieta pie

34. Riebiņu
novads

ugunskura nebija gana aicinoša.
Tāpat arī stādu nelielās alejas ceļa abās pusēs šo vidi veido patīkamu un aicinošu uz atpūtu pie dabas. Tāpat arī šiem kokiem
saaugot, pierādīsies to praktiskā nozīme, jo tie radīs aizvēju šajā vietā, kurā allaž pūš gana spēcīgs un pastāvīgs vējš.
“Sakoptai videi Riebiņos sakām – JĀ!”
Riebiņu novada domes iesniegtā projekta mērķis bija uzlabot Riebiņu ciemata iedzīvotāju dzīves kvalitāti, uzlabojot apkārtējo
vidi, veicot ciemata sakopšanas un apzaļumošanas pasākumus.
Iepriekšminētā projekta ietvaros tika iegādāti 10 liepu kociņu stādi un 9 guļbūves soliņi. Liepu kociņi tika iestādīti gar
jaunizveidoto gājēju ietvi, kas iet gandrīz visa Riebiņu ciemata garumā. Arī guļbūves soliņi tika uzstādīti gar gājēju ietvi, lai

cilvēki varētu apsēsties un atpūsties.
Riebiņu ciemata sakopšanas talkā ar aktīvu dalību piedalījās pašvaldības darbinieki.

Projekta noslēgumā sakopšanas talkas dalībnieki devās ekskursijā uz Līgatni

.

35. Ropažu
novads
36. Rucavas
novads
37. Rūjienas
novads

. Meža dienu ietvaros pamatideja ir ļaut meža zaļumam ienākt novada ciemos, padarot tos daudz dzīvākus. Meža dienās
iegādātie stādi ļoti palīdzēja publisko telpu darīt krāšņāku.
Rucavas pirmsskolas izglītības iestādes „Zvaniņš” teritorijā tika izgatavoti koka zirdziņi, un īpaši bērnu augumiem piemērots
dārza galdiņš ar soliņiem.
2014.gada Meža dienu ietvaros turpināja aizsāktās aktivitātes Ternejas parkā un veidoja pameža stādījumu parka austrumu un
rietumu dāļā. Stādījumā akcents tika likts uz mazpilsētai raksturīgajām ceriņu grupām, kas organizēs parka plānojuma telpu un
priecēs iedzīvotājus ar ziedu krāšņumu un smaržas burvību. 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 2014.gadā bija kā papildinājums jau novadā notiekošajām NVO organizētajām apmācību cikla
nodarbībām ainaviskās telpas un dārza plānošanā. Pašvaldībai sadarbojoties ar NVO, apmācību dalībniekiem un vietējiem
aktīvajiem iedzīvotājiem, tika noorganizēta skaista stādīšanas akcija.
Pasākumā aktīvu dalību ņēma Jauniešu Multifunkcionālāis centrs un nevalstisko organizāciju pārstāvji. Kopumā tika iestādīti

33 stādi.
Lai efektīvāk sasniegtu mērķauditoriju un popularizētu „Meža dienas 2014” pasākumu Rūjienas novada pašvaldība izsūtīja
preses relīzes – Rūjienas novada laikrakstam ”Rūjienas Vēstnesis”; 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://rujiena.lv/public/request.php?navi=1&p1=0&p2=2152; u.c.

38. Rundāles
novads
39. Salas
novads

40. Saldus
novads

Šogad notika Rundāles pils meža parka atjaunošana un šis arī bija Meža dienu Centrālais pasākums.
Projekts „Ērtākai dzīves videi Salas novadā” īstenots atbilstoši plānotajām aktivitātēm. Nodrošinot Salas ciema iedzīvotāju
dzīves un vides kvalitāti, veidojot Salas novada teritoriju pievilcīgu esošo un potenciālo uzņēmēju acīs 1.septembrī tika
iegādāti un uzstādīti 2 soli pie labiekārtotā gājēju celiņa uz Salas ciema aizsargdambja , lai ļaudis varētu pēc pastaigas pasēdēt
un atpūsties ainaviskā vietā Ziemeļsusējas upes krastā. Salas ciema teritorijā iestādītas īpašas purpura ābeles Royalty.
Šai skaistajā, rudenīgajā dienā - 2.septembrī, mēs, Zirņu pagasta pārvaldes darbinieki, iedzīvotāji un Zirņu pamatskola ar
darbiniekiem un audzēkņiem, esam uzsākuši dzejas dienu gaitas, kuras atspoguļojās izmantojot Latvijas pašvaldību savienības
projektā „Interesantais pašvaldībā daudzveidīgajā Latvijā un Eiropā” iegūto atbalstu, stādot kokus pagasta pagalmā, lai
izdaiļotu pagasta apkārtni. Veiksmīgās pagasta un skolas sadarbības procesā, tika piesaistīta visa Zirņu pamatskola, kura tika
aicināta uz pasākumu, ne tikai atpūsties pie dabas un paklausīties dzeju, bet arī, lai saprastu to, ka no dabas ne tikai jāņem, bet
jādod arī pretī. Pasākums tika uzsākts ar Imanta Ziedoņa pārsteidzošo personības aprakstu, to, kā dzejnieks nodibināja dižkoka
grupu un kā tā nes svētību un piemiņu. Tālāk norisinājās koku stādīšanas process, kurā klātesošie, kā arī skolēni, bija
sagatavojuši kādu dzejas rindu, kuru fonā kociņi tika likti savā vietā un ierakti. Iedzīvotāji, gan vecāka gada gājuma, gan
jaunie censoņi - bija ļoti iepriecināti par to, ka pēc viņu darbiņa paliks kaut kas skaists un krāšņš arī pagastam. Pasākuma

gaitā tika iestādītas 8 ošlapju kļavas „Flamingo”, kā arī daži krūmiņi.
Pampāļu pagasts aktīvi piedalījās Latvijas Valsts mežu organizētajās „Meža dienās – 2014”. Pasākuma ietvaros tika iegādāti
koku, košumkrūmu un daudzgadīgo puķu stādi Pampāļu pamatskolas pirmsskolas izglītības iestāde „Pumpuriņš” apkārtnes
apzaļumošanai. Stādi tika izvietoti gan dažādās kompozīcijās gan arī atsevišķi. Pasākuma mērķis bija uzlabot vidi, kurā aug,
spēlējas un mācās bērni. Tā kā ēkā zem viena jumta atrodas gan pirmsskolas izglītības iestāde „Pumpuriņš”, gan Pampāļu
pagasta dienas centrs un bibliotēka, tad iegādātie stādi priecēs ne tikai bērnus, bet arī lielu daļu Pampāļu iedzīvotāju.
Iegādātā materiāla stādīšanā piedalījās gan bērnudārza personāls, gan bērni. Kopīgs darbs šādās reizēs bērnos audzina darba
mīlestību un pozitīvu attieksmi, bet galvenais, rada skaistu, pozitīvu un veselīgu vidi bērnu attīstībai.

Pampāļu pagasta pārvalde visu iedzīvotāju vārda pateicas par lielisko iespēju iegādāties stādus un uzlabot vidi, kurā dzīvo un

mācās pagasta mazie un lielie iedzīvotāji.
Valsts meža dienesta darbinieki kopā ar Kursīšu pamatskolas skolēniem atjaunoja stādījumus, Kursīšu pagasta pārvaldes
darbinieki ierīkoja atpūtas vietu. Kursīšu pamatskolas skolēnu darbmācības stundā un mājās sagatavotie putnu būrīši tika
izvietoti birzs apkārtnē.
Valsts meža dienesta darbinieki skolēniem stāstīja par meža ugunsgrēkiem un to nesto postu, pēc tam skolēniem tika
sagatavota aizraujoša stafete, kur katrs varēja izmēģināt uz muguras pārnēsājamo ugunsdzēsības aprīkojumu, motorsūkni un
ko spēj ugunsdzēsības automašīnas šļūtenes spēks. Skolēniem bija arī sagatavots konkurss par mežu un dabu. Pēc pasākuma
Kursīšu pamatskolas skolēniem un visiem iesaistītajiem bija gandarījums par “Meža dienas 2014” pasākuma ietvaros
paveikto. Atjaunoti Neatkarības birzs stādījumi. Ierīkota atpūtas vieta, kur turpmāk Kursīšu pagasta iedzīvotāji un viesi varēs
atpūsties un baudīt skaisto dabas skatu uz Kursīšu dīķi, sēžot pie galdiņa, kas novietots Neatkarības birzī. Pasākuma norise
tika atspoguļota laikrakstā “Saldus Zeme”, informatīvajos izdevumos “Saldus novada vēstis” un “Kursīšnieks”. Foto galerijas
tika ievietotas Kursīšu pagasta mājaslapā (www.kursisi.lv) un sociālā portāla www.draugiem.lv lapā “Kursīši. Pasākumi.

Notikumi. Aktualitātes.”

41. Saulkrastu
novads

Saulkrastu novada Saulrieta takas (no Baltās kāpas līdz peldvietai „Centrs” ) labiekārtošanas darbos Meža dienās takas malā

tika novietoti soli
un Saulkrastu apkārtnē mītošo putnu figūras takas malā esošajās dižpriedēs vai citos kokos ar

42. Siguldas
novads

savdabīgām formām.
2013.gada septembrī Siguldā durvis vēra “Laurenču sākumskola”, kurā pamatizglītību apgūst skolēni no 1.-6.klasei. Skola
atrodas Gaujas Nacionālā Parka teritorijā, dabā. Skola piedāvā skolēniem padziļināti apgūt dabaszinības un tehnoloģijas, tāpēc
ik dienas skolēni dodas pastaigās, dabaszinību stundas un vairākas interešu izglītības nodarbības notiek brīvā dabā. Šogad
projekta ietvaros tika iegādāti 2 (divi) koka āra galdi ar krēsliem, kas dos lielisku iespēju apsēsties dabaszinību stundas laikā,

kā arī atvilkt elpu un pulcēties sarunām pastaigu laikā.
Tāpat projekta ietvaros tika iegādāti dekoratīvo augu stādi, kas nu izdaiļo dobes pie Laurenču sākumskolas ieejas, līdz ar to

43. Skrīveru
novads
44. Skrundas
novads

radot sakoptas un reprezentablas vides iespaidu
.
Apzaļumotas 2 galvenās gājēju ielas Skrīveros: Daugavas un Purapuķes ielas ar ābeļu stādiem un uzstādīti soli abās ielās.
Skrundas jauniešu centra jaunieši kopā ar Skrundas novada pašvaldības darbiniekiem pie Skrundas novada pašvaldības ēkām
Raiņa ielā 11 un Amatnieku ielā 1 Skrundā izveidoja jaunas puķu dobes, kas papildinātas ar košumkrūmu un mūžzaļo krūmu
stādījumiem. Iegūstot jaunu mītni Amatnieku ielā 1, Skrundas jauniešu centrs pagājušā gada izskaņā pievērsa iedzīvotāju
uzmanību pagalmā augošajai sudrabeglei. Ziemā šī egle tiek rotāta ar pašdarinātiem koka dekoriem, un tās tuvumā tiek
uzslietas lielas kamanas ar briežiem. Bet kā eglei goda vietu ierādīt arī vasarā? Jaunieši “Meža dienu” ietvaros ap egli

izveidoja ziedu un krūmu stādījumu

.

Veicot iedzīvotāju aptauju par atpūtas soliņu izvietošanu novadā, vairums iedzīvotāju ieteica soliņus izvietot parkā pie
Skrundas kultūras nama, kas izsenis ir bijusi iemīļota iedzīvotāju pastaigu un atpūtas vieta.

Vēl divi soliņi tika uzstādīti gar iedzīvotāju iecienīto pastaigu vietu pie Skrundas
baznīcas.

45. Tērvetes
novads

2012.gadā Tērvetes novada Bukaišu pagastā ir uzsākta „Melnā stārķa parka” ierīkošana.
Projekts tika īstenots laika posmā no 26.maija līdz 5.septembrim. Projekta īstenošanas vieta – Tērvetes novada Bukaišu
pagasts. Projekta ietvaros notiek dažādas aktivitātes: jūlija sākumā piedaloties pagasta daiļdārzniekam un vietējiem
iedzīvotājiem tika veidoti dekoratīvo kokaugu stādījumi, augustā no finiera tapa seši melno stārķu silueti, kuri ir uzstādīti
parka teritorijā. Septembra beigās būs izzinoši informējošs pasākums novada iedzīvotājiem par putniem dabā. Aprīļa mēnesī
Bukaišu pamatskolas vides pulciņa vadītāja novada iedzīvotājiem bija noorganizējusi tematisko pēcpusdienu „Melnais stārķis
Latvijā”. Pasākuma ietvaros bija viktorīnas, konkursiņi par un ap melno stārķi, kā arī iepazināmies ar projekta „Melnais

46. Valkas
novads
47. Varakļānu

stārķis. Dzīvības lidojums” gaitu.
Visi pasākumi un aktivitātes notika saskaņā ar projekta tāmi un uzdevumu.
Projekta mērķis ir pilnībā sasniegts – labiekārtota apkārtējā vide, sabiedrība informēta un izglītota par melno stārķi.
Kārķu pagastā Meža dienām ir stipras tradīcijas – tās organizētas jau pirmajā brīvvalsts laikā, šogad notiks11. reizi, kopš to
atjaunošanas 2004. gadā.
Lai taka būtu interesantāka un aizraujošāka, šā projekta ietvaros izveidot vairāki objekti: Kukaiņu viesnīca, Meža Telefons un
baļķu soliņi.
Varakļānu novada pašvaldība Mežu dienu ietvaros ir īstenojusi projektu ‘’Kopā nākotnes mežam’’. Par piešķirto finansējumu

novads

48. Viesītes
novads
Projekta vadītāja
12.11.2014.

Varakļānu novada pašvaldība iegādājās stādāmo materiālu un koka mēbeļu komplektu. Varakļānu novada pašvaldība
sadarbībā ar Varakļānu vidusskolas 10.klases skolēniem, Sociālās un veselības aprūpes centra iemītniekiem, kā arī domes
darbiniekiem izveidoja jaunus apstādījumus Varakļānu parka teritorijā un uzstādīja koka mēbeļu komplektu.
Varakļānu novada pašvaldība nodrošinās atpūtas vietas turpmāku uzturēšanu un stādījumu kopšanu, kā arī nākotnē plāno
papildināt jaunizveidoto atpūtas vietu ar papildus koka mēbelēm un atpūtas būvi- lapeni.
Viesītes novads Meža dienās atjaunoja soliņus Mīlestības saliņas estrādē un izveidoja košumkrūmu un daudzveidīgu koku
sugu stādījumus estrādes teritorijā.
Sniedze Sproģe

