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1. Projekta apraksts

Latvijas pašvaldības Meža dienās 2017 turpināja aizsākto tradīciju un organizēja vietējo
sabiedrību sakopt vēsturiskos parkus, dažviet sāka veidot arī jaunus parkus un skvērus. Šo
ieceru atbalstam izmantoja Meža attīstības fonda līdzekļus projekta ”Pašvaldību labie darbi
parkos Latvijas simtgadei” ietvaros. Atbalstu saņēma Latvijas apstākļiem atbilstoša,
ģenētiski un fizioloģiski konkrētam reģionam piemērota stādāmā materiāla iegādei vai/un
kokmateriālu iegādei dažādu mazo arhitektūras formu izveidei, kas atjaunos
kultūrvēsturisko parku vērtību un papildinās atpūtas vietas parkos.. Arī šī gada moto bija:
„Kopā nākotnes mežam!”.
Pasākumus popularizēja vietējos izdevumos, kā arī reģionālā līmenī.
Veikti darbi 67 pašvaldībās, bet plānots bija 68 (pēdējā brīdī Cēsu pašvaldība atteicās , jo
aizkavējās citi darbi, lai veiktu labiekārtošanu. Šos līdzekļus veiksmīgi apguva Alūksnes
novada Ērmaņu muižas parkā, kas plānots bija nākošajā finansējuma gadā.). saskaņotas
izmaiņas ar LAD.

1.

Pašvaldība
Aglonas
Māras
parka
labiekārtoš
ana

Paveiktie darbi 2017.gada Meža dienās
Projekta laikā īstenota ideja par mazo arhitektūras formu Māras parkā
izveidošanu - avota vietas sakārtošana- avota tīrīšana, vāka atjaunošana,
laukuma un pieejas pie avota labiekārtošana ar koka bruģi, koka solu
uzstādīšana. Avota vieta pirms projekta nebija izmantota kopš padomju gadiem.

ZMNotp1_210316; Valsts atbalsta piešķiršanas kārtība meža nozares attīstībai

2017. gada oktobrī Komunālais dienests veiks analīzes avota ūdenim un
turpmāk to monitorēs.

Avota ieskandināšanas pasākums. Pasākuma laikā dalībnieki informēti
par avotiem Latvijā, Aglonas novadā. Iedzīvotāji tiek aicināti sakārtot
viņiem zināmās avotu vietas.

Pasākumā piedalījās Aglonas novada iedzīvotāji, parka apmeklētāji,
jaunieši. Projekta laikā sakārtoto infrastruktūru uzturēs Aglonas novada
domes Komunālais dienests saskaņā ar 05.10. 2017. gada materiālu
pieņemšanas aktu. Projekta pasākumi popularizēti
www. aglona.lv, http://www.aglona.lv/aktualitates/labie-darbi-latvijassimtgadei-2/
2.

Alojas
skolas
(Mācitājmu
ižas)
parks:
Apzināsim
skolas
parka
kokus

Pie skolas ir zaļā teritorija - skolas parks ar 100-gadīgiem kokiem. Skolas parka
centrā ir izbūvēts laukums, uz kura var notikt dažādas aktivitātes- mācību
stundas, tikšanās, sacensības, dejas. Taču nav solu, uz kā apsēsties. Projektā
skolas parkā tika izgatavoti un uzstādīti 4 koka soli, lai kopā var apsēsties 20
cilvēki - apmēram viena klase.
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Tā turpmāk mācību vidi būs iespējams pārnest skolas parkā. 22. septembrī
viena klase piedalījās parka koku uzmērīšanā un skaitīšanā. Pēc tam skolēni
rezultātus apkopos un prezentēs savus rezultātus. Mērķis- noskaidrot katras
koka sugas lielākos eksemplārus – dižkokus. Pasākuma izglītojošā daļa
1)
Atpazīt parkā augošo koku sugas;
2)
Koku stumbru un augstuma uzmērīšana;
3)
Rezultātu analīze un prezentēšana.

Pasākumā piedalījās Alojas Ausekļa vidusskolas sākumskolas skolēni,
skolotāji, pašvaldības darbinieki.
Projekta pasākumi popularizēti Alojas pašvaldības mājas lapā
www.aloja.lv http://www.aloja.lv/2017/09/22/alojas-ausekla-vidusskolassakumskoleni-dabaszinibu-stunda-iemeginaja-jaunos-osa-koka-solus/
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3.

Dižkoku
apzināšan
a Alūksnes
muižas
parkā un
jaunu
kokaugu
stādījumu
veidošana
Tempļakal
na parkā.

Pirmajā dienas daļā veicām Alūksnes muižas parkā esošo dižkoku apsekošanu,
katru no tiem, raksturojot pēc to sugas, novietojuma, apkārtmēra, augstuma,
stumbru skaita, stāvokļa, nozīmes ainavā un citiem parametriem. Pēc
apsekošanas veicām dižkoka apzīmēšanu ar speciālo informatīvo zīmi.
Otrajā dienas daļā veicām iegādāto kokaugu stādīšanu, pirms tam un stādīšanas
laikā norādot pareizākos veidus un nosacījumus konkrēto kokaugu stādīšanai.
Koku stādīšanas vietas Tempļakalna parkā tika izvēlētas tādas, kurās vētras
laikā bijuši izgāzti koki un pakāpeniski izveidojušās atvērtas lauces.
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Pasākuma laikā jauniešiem tika izstāstīti un parādīti veidi, kā raksturot un atpazīt
kokus, apsekojot un aprakstot Alūksnes muižas parkā esošos dižkokus. Pēc
dižkoku apsekošanas, jauniešiem bija iespēja pašiem iestādīt savus kokus
Tempļakalna parkā, ar domu, cik mums visiem tie ir svarīgi un nozīmīgi. Pirmajā
dienas daļā redzot to, cik ļoti lieli, vareni un ainavai nozīmīgi var izaugt dažādas
sugas koki, mēs radām lielāku cieņu pret kokiem, arī stādīšanas brīdī. Visas šīs
dienas aktivitātes notika pilsētai no Pasākumā tika iesaistīti Ernesta Glika
Alūksnes Valsts ģimnāzijas mazpulcēni 15 jauniešu sastāvā. Jauniešus pavadīja
ģimnāzijas Mazpulka vadītāja Inese Marķitāne, kas pēc Meža dienu pasākuma
atzina, ka arī turpmāk vēlētos jauniešus (arī citas vecuma grupas) iesaistīt šāda
veida koku stādīšanas, izzināšanas un iepazīšanas aktivitātēs.
Šo pasākumu rīkoja Alūksnes novada pašvaldības ainavu arhitekte kopā ar
pilsētas dārznieci un arboristiem. zīmīgās un vēsturiskās teritorijās.

Projekta gaitā labiekārtoto parku turpmāk kops un uzturēs Alūksnes novada
pašvaldības aģentūra “SPODRA”, kura nodarbojas ar pilsētas zaļo zonu
apsaimniekošanu, koku un apstādījumu kopšanu un citiem pilsētas
apsaimniekošanas darbiem. Informācija par pasākuma norisi tiks ievietota
Ernesta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas mājaslapā, sadaļā FOTO un Alūksnes
novada pašvaldības mājaslapā, sadaļā Projekti.
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Jauna
parka
veidošana
Ērmaņu
muižā.

Ērmaņu muiža
atrodas Alūksnes novada Malienas pagastā.. Muiža celta apmēram 1823. gadā,
bet esošo saimnieku – komponista Uģa Prauliņa ģimenes mājas stāsts aizsākās
1913. gadā, kad muižā dzīvoja Prauliņu dzimta (Uģa vectēvs), taču padomju
laikos ar izsūtīšanu mainījās arī saimniecībā notiekošais. Kādu laiku muižā bijusi
pienotava un vēlāk strādnieku dzīvokļi. 2009. gadā muižā atgriezās Prauliņu
dzimta, lai māja varētu ar jaunu sparu un enerģiju tikt apdzīvota. Muižas vērtība
un skaistums ir ticis novērtēts, jo Ērmaņu muižas kungu māja ir viens no
izcilākajiem 19. gs. koka arhitektūras pieminekļiem Latvijā.

Komponists savu īpašumu atjauno lēni un prātīgi (tikai ar zinošu ar speciālistu
palīdzību) un veido Ērmaņu kultūrmuižu (termins kultūrmuiža pilnībā atbilst tam,
kāds ir šīs ēkas mērķis - tas ir klasicisma, apgaismības un mākslas templis, kas
negaida perfektu restaurāciju, bet jau tagad priecē cilvēkus ar kultūras
baudīšanu). Prauliņu ģimene uzskata, ka svarīgāk muižu visupirms piepildīt ar
saturu, savukārt materiālā atjaunotne lai nāk lēnām, toties pamatīgi. Neskatoties
uz to, ka muiža gluži tāpat kā Rīga joprojām nav pabeigta, tas neliedz baudīt
atmosfēru un mākslu jau tagad, tāpēc šeit noticis jau ne viens vien pasākums –
koncerti zem klajas debess un dzejas lasījumi, kas tā vien gaida jau nākamo
tikšanos ar apmeklētājiem.
Arī apkārtne pamestības gados bija ļoti aizlaista, sapostīta, tādēļ, praktiski, tiek
veidots jauns parks, saglabājot vērtīgos kokus un īpašo - upes līča ainavu.
Veikti pirmie stādījumi, kas jāturpina.

4.

Alsungas
“Muzeja
atpūtas
parks”

Izveidots daudzgadīgo ziedu un mūžzaļo koku parks “Muzeja parks” Alsungas
muzeja teritorijā, kas atrodas pašā Alsungas centrā Skolas ielā 11a. Izveidota
dobe “Suitu josta”, kas tapusi pateicoties projekta „PAŠVALDĪBU LABIE DARBI
PARKOS LATVIJAS 100-GADEI”, kā arī pateicoties iedzīvotāju atbalstam. Dobe
izveidota no dažādiem Latvijā audzētiem bārbeļu stādiem, kuri dobē veido
dažādus Latvju rakstu zīmes, dobe veidota pēc 2016.gada ainavu arhitekta
izveidota dobes plānojuma. Projekta ietvaros izveidota arī otra dobe ar
alsundznieku seno lauku sētu tradicionālo apstādījumu augiem (flokšiem,
pojenēm, Miķelīšiem u.c.), dobe tapusi par godu Latvijas simtgadei. Darbu
organizēja entuziastu dārznieku grupa, tika organizēta talka dobju sastādīšanai.
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Izveidotās dobes pie Alsungas muzeja priecē ikviena garāmgājēja skatu, kā arī ir
ka laba vizītkarte Alsungai, jo muzeju apciemo daudz viesi un tūristi.

Projekta ietvaros iedzīvotāji tika informēti, ka par godu Latvijas simtgadei tiks
izveidots “Muzeja parks” un aicinājām alsundzniekus ziedot seno lauku sētu
tradicionālo apstādījumu augus (flokšiem, pojenēm, Miķelīšiem u.c.). Kopīgi ar
dārznieku grupu un iedzīvotājiem tika sastādītas jaunās dobes. Šīs vasaras
nobeigumā tika iedibināta jauna tradīcija pie Alsungas muzeja jaunizveidotajām
skaistajām dobēm rīkot “Dārza svētkus”, kur nepiespiestā jaukā atmosfērā,
priecājāmies par paveikto darbu, pateicāmies atbalstītājiem un ziedotājiem, kas
palīdzēja tapt “Muzeja parkam”, kā arī kalām plānus tālākiem darbiem ar kuriem
padarīt Alsungu vēl sakoptāku un skaistāku.
Pasākumā piedalījās vietējo iedzīvotāju dārznieku grupa, kura uzņēmās vadību,
lai taptu “Muzeja parks”.

5.

Amatas
novada
Spāres

Dobes tapšanu atbalstīja gan vietējie iedzīvotāji, ziedojot senos puķu stādus,
gan vietējie uzņēmēji un pašvaldība, tika informēta gan skola, gan bērnudārzs,
lai arī jauno paaudzi iesaistītu labu darbu darīšanā.
Alsungas komunālais iecirknis ir atbildīgs par pašvaldības labiekārtošanu un
uzturēšanu, līdz ar to arī veiks projekta laikā labiekārtotās teritorijas uzturēšanu
pēc projekta beigām, kā arī iespēju robežās plānos budžeta līdzekļus situ jostas
dobes turpināšanai un papildināšanai.
Projekta pasākumi popularizēti Alsungas novada mājaslapā.
http://alsunga.lv/lv/realizetie_projekti
http://alsunga.lv/lv/read/1501573758-d%C4%81rza-sv%C4%93tki
http://alsunga.lv/lv/galerija/
Jaunieši ar intelektuālās attīstības traucējumiem, kopā ar galdnieku izgatavoja
galdu ar diviem soliem. Darba procesā jaunieši apguva jaunas zināšanas un
darba iemaņas kokmateriālu apstrādē, mērīšanā un izstrādājuma izgatavošanā.
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muižas
parks

Galds ar soliem nav uzstādīti tiem paredzētajā vietā, jo šobrīd norisinās parka
labiekārtošanas darbi, bet tas tiks izdarīts pavasarī. Par inventāru turpmāk
rūpēsies Spāres internātskola.

Parkā tika iestādīts bērzs, tādā veidā paplašināta koku sugu daudzveidība
Zināšanas un praktiskas iemaņas - kā no kokmateriāliem izgatavot āra mēbeles
(galdnieks Juris Cibuļskis). Koka sugu daudzveidība, to atpazīšana Spāres
muižas Rakstnieku parkā ( dabaszinību skolotāja M.Rukmane).

Meža un koku tematika latviešu dziesmās un dzejā (Aivara Lapšāna izpildījumā).
http://www.sparesskola.lv/jaunumi/

6.

Apes
novada
Gaujienas
muižas
parks

Projekta ietvaros tika sagatavoti kokmateriāli atbilstošā sortimentā, lai izveidotu
stacionārus solus Gaujienas parkā. Soli tika ierīkoti, ierokot betona pamatnes un
pieskrūvējot koka brusas.

Tika organizēts izglītojošs velobrauciens pa Ziemeļgaujas aizsargājamo ainavu
apvidus biotopiem, iepazīstot dižkokus, alejas, mežaudzes, Gaujienas un
Zvārtavas muižu parkus. Pamatojoties uz Ziemeļgaujas biotopu izpētes
materiāliem, katrā pieturpunktā Gaujienas tūrisma organizatore Sanita Sproģe
iepazīstināja velobrauciena dalībniekus ar dabas vērtībām.
Iesaistījās Gaujienas iedzīvotāji, Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskolas
audzēkņi, Gaujienas mūzikas un mākslas skolas audzēkņi.
Gaujienas pagasta pārvalde turpinās rūpēties par labiekārtoto vietu.
Vairāk informācija: www.apesnovads.lv
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7.

8.

Auces
novada
Vecauces
muižas
parks

Ādažu
Ūdensrožu
parks

Auces novada pašvaldība pasākuma “Meža dienas 2017” ietvaros turpina
Vecauces muižas parka labiekārtošanu. 2016.gada pasākumā “Meža dienas
2016” tika uzbūvēts tiltiņš, kas ved uz dīķa saliņu un šogad uz saliņas tika
izgatavoti soliņi, tādejādi veidojot uz salas atpūtas zonu. Solu izgatavošanu
veica Auces novada pašvaldības kapitālsabiedrība SIA “Auces komunālie
pakalpojumi”.

Tā kā šajā Vecauces muižas parka daļā atrodas pirmsskolas izglītības iestāde
“Vecauce”, tad tās audzēkņi būs vieni no parka labiekārtošanas ieguvējiem –
audzēkņi varēs doties izzinošās pastaigās pa parku.
Pasākumā piedalījās Auces novada pašvaldības administrācijas darbinieki, kā
arī pirmsskolas izglītības iestādes “Vecauce” audzēkņi.
Tā kā parka daļa, kurā tiek veikti labiekārtošanas darbi, ir pašvaldības īpašumā,
tad pēc projekta īstenošanas labiekārtoto parku uzturēs Auces novada
pašvaldība.
Informācija par pasākumu ievietota Auces novada pašvaldības mājas lapā
www.auce.lv
Ūdensrožu parks Ādažu novada Kadagas ciemā jau vairākus gadus ir vieta, kur
notiek Lielās talkas aktivitātes. Ārī šajā gadā ūdensrožu parkā Lielajā talkā
pulcējās gan apkārtnes māju iedzīvotāji, gan nacionālo bruņoto spēku karavīri,
kuru ikdienā “dzīvo ” tiešā parka tuvumā. Kopā ar karavīriem ik gadu tiek attīrīts
kāds meža sektors, lai parka daļa būtu pārredzamāka un gaišāka.
Lielajā talkā tika iztīrīta mala gar Līņu ezeriņu, kas atrodas parka teritorijā. Tā kā
meža ezeriņš ir iecienīta atpūtas vieta, tika uzstādīti galdi ar soliem un atkritumu
urnām, lai var rīkot piknikus. Lai ģimenēm jautrākas pastaigas mežā, viens galds
tika uzstādīts arī bērnu šķēršļu takas tuvumā.

Piknika vieta pie bērnu sķēršļu takas
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piknika vieta pie ezeriņa

9.

Baldones
Ceriņu
parks

Ūdensrožu parks pamazām tiek attīrīts no pameža augiem padarot to
pievilcīgāku tuvākās apkārtnes iedzīvotājiem ikdienas atpūtai. Lai bērnus un
jauniešus radinātu saudzēt mežu, kopt to un uzturēt tīkamu, lielākā daļa
pasākumu tiek organizēti talku veidā, kad tiek aicināti iesaistīties un piedalīties
gan tuvākās apkārtnes iedzīvotāji, gan Ādažu novada iedzīvotāji no tālākiem
ciemiem. Izglītojošu motīvu vadīta ir arī labiekārtojuma elementu izvēle – dabīga
koka šķēršļu trase. Šādi labiekārtojuma elementi veicina jaunāka vecuma bērnu
fizisko prasmju attīstību – līdzsvara noturēšana, prasmes kāpt, turēties arī
pievilkties.
Lielās talkas pasākumā piedalījās Kadagas daudzdzīvokļu mājas iedzīvotāji,
Nacionālo bruņoto spēku karavīri
Projekta gaitā labiekārtoto parku pēc projekta uzturēs: Ādažu novada
Saimniecības un infrastruktūras daļa
Projekta pasākumi popularizēti: www.adazi.lv un laikrakstā “Ādažu vēstis”
Par godu Latvijas simtgadei, Ceriņu parkā Rīgas ielā 54, Baldonē, projekta Meža
dienas 2017 ietvarā ar Meža attīstības fonda finansējumu, jau otro gadu tiek
atjaunoti parka stādījumi. Ceriņu parkā atrodas slavenais Baldones sēravots
„Ķirzaciņa”, kas ir iekļauts valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā.
Mūsdienās Ceriņu parkā pie Ķekaviņas upītes joprojām iespējams apmeklēt
avotiņu un nogaršot sērūdeni. Ceriņu parka skulptūru dārzā apskatāmas arī
Baldones mākslas skolas direktora T. Muzikanta veidotās skulptūras –
1996.gadā atklātais „Putns” un 1998.gadā atklātais „Putns -2”. Tomēr savulaik
parkā pie sēravota uzstādītās skulptūras – „Māra” (tautā dēvētu arī par Mildiņu),
„Ķirzaciņa”, „Vāverīte” jo 90-jos gados nozagtas vai sabojātas. 2013. gadā ar
LEADER atbalstu tika īstenota Ceriņu parka rekonstrukcijas 1.kārta - izbūvēts
apļveida bruģēts laukums pie kādreizējās strūklakas "Vāverīte" atrašanās vietas,
uzstādīti soliņi, uzstādīta "Vāverītes" strūklakas pamats un novietne. Nomainītas

gājēju celiņu plātnes ar bruģa klājumu.
Realizējot Ceriņu parka rekonstrukcijas 1.kārtu tikta veicināta Baldones novada
teritorijas pievilcība, kā arī apdzīvotības un dziedniecisko ūdens resursu
saglabāšana. Atjaunošana un labiekārtošana ir vitāli svarīga, lai ne tikai
veicinātu teritorijas pievilcību, bet arī, lai saglabātu pieeju avotiem arī mūsdienās
un nākamajām paaudzēm. 2015. gada 30.jūlijā ar iedzīvotāju līdzdalību, ziedojot
nepieciešamo finansējuma daļu, tika atklāta skulptūra "Māra''.
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2017.gada augustā tika uzstādīta sēravota skulptūra “Vāverīte’’, savukārt
“Ķirzaciņu’’ paredzēts uzstādīt un atjaunot paviljonu, kur tā atrodas 2018.gada
pavasarī – ar Rietumu bankas fonda saņemtu finansiālu atbalstu. Patreiz norit
paviljona rekonstrukcija.
Šogad, turpinot un pabeidzot dobju iekopšanas un stādu atjaunošanas darbus,
parkā 23. septembrī tika atzīmēta Baldones kūrvietas 220. gadadiena. Svētku
viesi "stāstu teltī" varēja baudīt tēju un cepumus un iepazīties ar muzeja
materiāliem par Baldones kūrvietas vēsturi, kā arī dalīties savās zināšanās un
atmiņās par Baldones vēsturi. Jaunākos apmeklētājus priecēja bērnu un
jauniešu centra "Baltais ērglis" darbinieces, kuras bija sarūpējušas mazajiem
dažādas aktivitātes un rotaļas. Tāpat sanākušos cilvēkus izklaidēja Baldones
amatierteātris "Sudraba nagla", kas skatītājiem bija sarūpējis priekšnesumu par
Baldones kūrvietas skaistumkaralieni. Pēc izrādes Baldones tūrisma attīstības
biedrība aicināja interesentus doties pārgājienā pa Baldones kūrvietai
nozīmīgām vietām - dūņu ieguves vietu, bijušajām vasarnīcām un baronu fon
Korfu iespējamo atdusas vietu. Savukārt Jātnieku sporta klubs "Atēna"
gribētājiem piedāvāja braucienu zirgu pajūgā pa Baldoni.

10.

Balvu
Jaunatnes
parks

Sagaidot Latvijas simtgadi – Ceriņu parku rotās atjaunots skulptūru
ansamblis un atjaunotas dobes ar vēsturiskajiem stādījumiem., tādējādi
saglabājot un nododot kultūrvēsturisko mantojumu nākamajai paaudzei.
Latvijas pašvaldības Meža dienās 2016.gadā uzsāka jaunu tradīciju - 3 gadu
garumā padarīt Latviju krāšņāku ar koku stādījumiem un/vai mazo koka
arhitektūras objektu izvietošanu parkos, gatavojoties Latvijas simtgadei.
Pagājušā gada septembrī Jaunatnes parkā, Ezera ielā 1, Balvos tika iestādīti
dažādi koki un košumkrūmi (krasta kļava-3 gab., baltais grimonis-15 gab.,
divirbuļu vilkābele-5 gab., zeltzaru vītols-5gab.). Izglītojoša pasākuma laikā
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Balvu pamatskolas 5a. un 5b. klases skolēni tika iepazīstināti ar informāciju par
konkrētajām koku/krūmu sugām, to nozīmi cilvēka veselības uzlabošanā un
uzturēšanā.
Šogad 25.septembrī notika vēl viens izglītojošs pasākums, kurā piedalījās Balvu
pamatskolas 3c.klase ar audzinātāju. Skolēniem tika sniegta informācija par
projekta pagājušā gada aktivitātēm parkā. Pēc tam notika tautasdziesmu par
kokiem konkurss, kur bērni priecēja ar daudzām skaistām latviešu dainām, kas
vēsta par mūsu bagātību- Latvijas “zaļo zeltu”- kokiem. Skolēni bija sagatavojuši
arī ilustrētas tautasdziesmu grāmatas, par ko viņiem liels paldies!
Lai mums visiem būtu lielāka iespēja baudīt Jaunatnes parka atmosfēru, koku
paēnā- projekta ietvaros tika uzstādīti trīs soliņi un atkritumu urnas.
Lai koki turpina augt, zaļot un priecēt mūs, bet uzstādītie soliņi ilgi sniedz iespēju
baudīt skaisto skatu uz Bolupi atpūtas brīžos!

11.

Bauskas
novada
“Rītausmu
ciema

Latvijas pašvaldības Meža dienās 2017 turpina tradīciju (2016-2018) - padarīt
Latviju krāšņāku ar koku stādījumiem.
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sporta un
atpūtas
parka
izveide”
Īslīces
pagastā

Piedaloties šajā projektā jau otro gadu stādam kokus un veidojam parku pie
Īslīces kultūras nama, Īslīces pagastā, Bauskas novadā. Šogad parka teritorija
tika papildināta ar 28 jauniem kociņiem – 1 egli, 12 liepām, 10 kļavām un 5
ozoliem. Koku stādīšanai ar mazo ekskavatoru tika izraktas bedrītes, koku
saknes pirms stādīšanas tika izmērcētas un pēc iestādīšanas stādi tika
nostiprināti ar mietiņiem. Organizējot koku stādīšanu, tika iesaistītas arī citas
organizācijas (Īslīces pagasta pārvalde, biedrības “Rītausmu nami” un sieviešu
klubs “Rītausmas”), kā arī vietējie iedzīvotāji un Īslīces vidusskolas skolnieki.
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Pirms koku stādīšanas skolēni tika iepazīstināti ar parkam izvēlēto koku
stādiem, to formām un augstumiem. Ainavu arhitektes norādītajās vietās tika
izvietoti koku stādi, tika izrunāts un parādīts, kā pareizi un cik dziļi zemē tie
stādāmi. Koku stādīšana kā liels piedzīvojums un notikums bija mazajiem
pirmsskolas bērniem. Viņi, apstaigājot topošā parka teritoriju, iepazinās ar
kociņiem, mācījās pēc lapu formas un krāsas tos atpazīt un atšķirt.
Pasākumā piedalījās:
•

Īslīces vidusskolas 12 klase (16 jaunieši un 2 skolotājas)

•

Īslīces vidusskolas pirmsskolas bērnu grupa (25 bērni un 5 skolotājas)

•

Pagasta iedzīvotāji (12 personas)

•

SIA “Kvēle” darbinieks (ekskavatora vadītājs)

•

Biedrību “Rītausmu nami” un sieviešu klubs “Rītausmas” pārstāvji.

Projekta gaitā izveidotās infrastruktūras un labiekārtotā parka teritorijas ikdienas
uzturēšanu nodrošinās Bauskas novada pašvaldības kapitālsabiedrība SIA
“Vides serviss”.
Projekta pasākumi popularizēti

12.

Brocēnu
parks

•

Laikrakstā “Bauskas novada vēstis”, 29.septembris;

•

Bauskas novada mājas lapa www.bauska.lv

Projekta realizētājs - jauniešiem no Brocēnu novada skolām – Brocēnu
vidusskolas 6.a, 8.b, 8.c, 12.b klase, Remtes pamatskolas 9.klase un Blīdenes
pamatskolas vides pulciņš ”Dabas draugi”.
Brocēnu novada jaunieši Brocēnu Mežaparkā iepazinās ar jau
esošajiem dabas resursiem Cieceres ezerā krastā un pastiprināti tiks izglītoti par
meža nozari, uzsvaru liekot uz esošo koku daudzveidību Brocēnu pilsētā.
Mežzine pastāstīja par kokiem Mežaparkā, mācīja mērīt augstumu, caurmēru,
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noteikt koku vecumu, pastāstīja, kādas koku sugas Mežaparkā aug vislabāk.
Projekta ietvaros Brocēnu novada jaunieši izgatavoja Latvijas simtgadei
skaistākos, latviskākos putnu būrīšus, kurus noslēguma pasākuma laikā
piestiprināja pie kokiem Brocēnu Mežaparkā, kas atrodas Cieceres ezera krastā.
Jaunieši putnu būrīšus izvēlējās izgreznot ar senajām latvju zīmēm, kopā tika
izgatavoti 54 būrīši - dzeguzei, mājas strazdam, urālpūcei, kovārnim, meža
balodim, pupuķim, bikšainajam apogam, lielajai zīlītei, dzilnītim, baltajai cielavai.
Pēc projekta Brocēnu novada jaunieši sekos līdzi un rūpēsies par putnu būrīšu
stāvokli.

13.

Burtnieku
novada
Bauņu
muižas
parks
(Jēkabkaln
s) Matīšu
pagastā.

Projekta pasākumi popularizēti Brocēnu novada mājas lapā – www.broceni.lv, kā
arī oficiālajā Brocēnu novada laikrakstā, informatīvs plakāts Brocēnu Mežaparkā.
Paldies Latvijas Pašvaldību savienībai par iespēju organizēt šādu izglītojošu
pasākumu!
Mitrumnoturīgu koka saplākšņa informatīvo plākšņu ar impregnētiem koka
stabiem uzstādīšana Jēkabkalnā. Jēkabkalns ir vēsturiski nozīmīga vieta, jo šeit
notikuši II Dziesmusvētki. 2015. gadā vietējie novada iedzīvotāji Lielajā talkā
sakopa teritoriju. Burtnieku novada pašvaldība sadarbībā ar VAS „Latvijas valsts
meži” labiekārtoja piebraucamo ceļu, izveidoja tiltu uz Katrīnas solu un uzstādīja
informācijas stendu, kurš vēsta par Bauņu muižas un Dziesmusvētku vēsturi.
Jēkbakalnā atrodas arī sols, uz kura apsēsties un izjust vietas spēcīgo
enerģētiku. Lai turpinātu iesākto darbu Jēkabkalnā, Meža dienu 2017 projekta
realizācijas laikā tika uzstādīti 6 katedras veida stendi, iezīmējot atsevišķas koku
sugas. Stendi palīdzēs nākotnē dabas taku izmantot kā mācību un izziņas vietu
skolēniem, dabas pētniekiem un ceļotājiem.

Projekta rezultātā uzstādītās plāksnes sniedz iespēju ceļotājiem, novada
iedzīvotājiem, kā arī skolniekiem apzināt un dabā iepazīt šādas koku sugas:
Eiropas lapegle, Pelēkais riekstukoks, Parastā liepa, Parastā egle, Priede. Uz
informatīvajām plāksnēm rakstītais sniedz informāciju par koku, to ziedu un
augļu izskatu, kā arī par koku izmantošanas iespējām.
Informatīvo stendu informācijas sagatavošanā Burtnieku novada pašvaldības
darbinieki sadarbojās ar Latvijas valsts mežiem, piesaistot Latvijas valsts mežu
speciālisti Guntu Krastiņu. Stendu izvietošanā piedalījās Burtnieku novada
Matīšu pagasta pārvaldes darbinieki.
Uzstādītos stendus uzturēs Burtnieku novada pašvaldības Matīšu pagasta
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14
15.

Cēsu Pils
parks
Daugavpils
novada
Vaboles
parks

pārvalde sadarbībā ar Latvijas valsts mežiem.
Projekta pasākumi popularizēti :
Burtnieku novada pašvaldības mājas lapa (www.burtniekunovads.lv)http://burtniekunovads.lv/public/lat/jaunumi1/5117/
http://burtniekunovads.lv/public/lat/attistiba/projekti/Q2l0aSBwcm9qZWt0aQ==/
Facebook lapā- https://www.facebook.com/burtniekunovads/
Reģionālais portāls “Valmieras Ziņas” (www.valmieraszinas.lv)http://www.valmieraszinas.lv/sagaidot-latvijas-simtgadi-jekabkalna-uzstadainformativos-stendus/
Neparedzētu rekonstrukciju darbu iekavēšanās dēļ ( laika apstākļi) šogad
nevarēja veikt Meža dienu ieplānotos darbus.
Kokmateriāli koka tiltiņa izgatavošanai Vaboles parkā
Tika atjaunots tiltiņš pār Aukstiņas upīti, šādi uzlabojot Vaboles parka ainavisko
vērtību un nodrošinot drošāku pārvietošanos.
Projekta aktivitātēs cītīgi piedalījās Vaboles vidusskolas skolēni, kuri bioloģijas
skolotājas Marutas Kurigas vadībā iepazinās ar parka dabas retumiem un
objektiem no viņas fotokloekcijas , ko pēc tam pētija dabā akcijā „Izzini Vaboles
parku”.Vaboles vidusskolas skolēni, pagasta jaunieši, pagasta pārvaldes
darbinieki
Projekta gaitā labiekārtoto parku Vaboles pagasta pārvalde

Projekta pasākumi popularizēti: https://www.daugavpilsnovads.lv/25091-2/

16.

Dagdas
novada
Skolas
parks
Andzeļu
pagastā

. Par iegūto finansējumu tika iegādāti un iestādīti dekoratīvie lapu koki,
košumkrūmu stādi, tūjas.
Projekta ietvaros 14.09.2017. Andzeļu skolas parkā tika iestādīti 90 koki un
krūmi, kā arī līdztekus tam notika izglītojošs pasākums Andzeļu pamatskolas
skolēniem.
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Pasākuma ietvaros skolēni tika iepazīstināti ar interesantiem faktiem, kas saistīti
ar iestādītajiem kokiem un krūmiem - Amūras ceriņiem, pīlādžiem, dažādām
tūjām un rievainajām rozēm. Skolēni guva informāciju par to, kādas ir šo koku un
krūmu augšanas īpatnības un cik vērtīgi tie ir mūsu veselībai. Tika iegūta ne tikai
teorētiskā informācija, bet arī iespēja iepazīt un aplūkot šos kokus un krūmus.
Projektā tika iesaistīti Andzeļu pagasta darbinieki, Andzeļu pamatskolas skolēni
un skolotāji, Bērnu un Jauniešu centra apmeklētāji, brīvprātīgie.
Projektā gaitā iegādātos stādus pēc projekta uzturēs Andzeļu pagasta pārvalde.
Projektā pasākumi popularizēti Dagdas novada pašvaldības mājas lapā
www.dagda.lv

17.

Durbes pils
parks

Durbes novada pašvaldībai Latvijas Pašvaldību savienības un AS “Latvijas
Valsts meži” Meža dienu 2017 projekta “Pašvaldību labie darbi parkos Latvijas
simtgadei” ietvaros tika piešķirts finansējums Durbes pilskalna parka stādījumu
papildināšanai. Moto: “Kopā nākotnes mežam!”.
Pateicoties šim projektam pērn tika izveidots Durbes pilskalna parks. Šogad
turpinājās parka stādīšana. Meža dienās 22.septembrī piedalījās A.Kronvalda
Durbes pamatskolas 1.-4. klašu skolēni ar audzinātājām.
Skolēniem tika dots uzdevums no dažādiem dabas materiāliem izdomāt un
izveidot Durbes pilskalna parka simbolu.

1.klase par parka simbolu bija izvēlējušies egli un to izveidoja no lapām,
čiekuriem un egļu zariem.
2.klase par parka simbolu veidoja saulrietu Durbes ezera krastā. Klase simbolu
izveidoja no dažādiem ziediem un rezultāts izdevās ļoti krāsains.
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18.

Grobiņas
novada
Dubeņu
skolas
parks

3.klase par parka simbolu arī izvēlējās veidot koku. Skolēni koku izveidoja no
čiekuriem un fonam izmantoja spilgtos pīlādžus.
4.klase par parka simbolu izvēlējās Beātes uzzīmēto simbolu. Gatavojoties meža
dienām 4.klases skolēni zīmēja dažādus parka simbolus, un par piemērotāko
tika izvēlēts Beātes uzzīmētais simbols. No čiekuriem, akmentiņiem un
dažādiem citiem dabas materiāliem tika izveidota egle, kuras viducī ir sirds.
Skolēni kopā ar skolotājām izveidoja četrus skaistus un interesantus simbolus,
kurus noteikti varēsim izmantot, veidojot Durbes pilskalna parka simbolu.
Šogad Durbes pilskalna parks tika papildināts ar kastaņiem, lazdām,
hortenzijām, parūkkoku un dažādiem citiem krāšņiem kokiem. A.Kronvalda
Durbes pamatskolas 1.-4. klases skolēni palīdzēja iestādīt jaunos parka kokus.
Parks atrodas Grobiņas pagasta apdzīvotajā vietā Dubeņi, parka platība 3.09 ha.
Galveno audzi veido skujkoki, ozoli un bērzi. Teritorija ir daļēji izkopta un publiski
pieejama. Parka teritorijā atrodas brīvdabas estrāde un vairāki sporta laukumi.
Saskaņā ar Dubeņu ciema ainavu attīstības plānu, parku paredzēts papildināt ar
vidē iederīgiem apstādījumiem, palielinot dendroloģisko daudzveidību.
Apstādījumos vēlamies izmantot augus, kuri pacieš noēnojumu un skābu augsni,
kombinējot tos ar saulmīļiem. Parka daļā ap brīvdabas estrādi, galvenokārt, aug
parastās priedes. Galvenie veicamie darbi: stādījumu plāna izstrāde un
saskaņošana, zemes darbi, t.sk. stādījumu ierīkošana un kopšana.
2017. gada augustā tika realizēta projekta ideja. Projektā tika iesaistīti Grobiņas
novada jaunieši. Sākumā tika iezīmētas stādīšanas vietas, ainaviski sapludinot
ar esošo mežu.
Jaunieši noraka virsējo velēnu un augsni pārrokot, pievienoja Ploces purva
dārza kūdru 1.6 m2, kā arī virskārtai 800 litrus priežu mizu mulču. Sastādīšanas
dienā un arī turpmāk stādījumus laistīja.

Kopā tika iestādīti trīs dažādu veidu kadiķa koki, zirņu paciprese, klinšrozītes,
bārbele, parastā īve un parastais dižskabārdis. Apstādījumi tika iestādīti zonā pie
brīvdabas estrādes, kas kopumā tika atjaunota arī no ārpuses nokrāsojot, radot
vietu bērniem un jauniešiem, brīvā laika pavadīšanas iespējām.
Projekta pasākumi popularizēti): Grobiņas novada domes mājaslapa.
http://grobina.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=2362:pavaldbu
-labie-darbi-parkos-latvijas-simtgadei&catid=10:vispareji&Itemid=119

19.

Gulbenes
novada
Rankas
parks

Lai Latviju padarītu krāšņāku ar koku stādījumiem parkos, Gulbenes novada
pašvaldībā Meža dienu 2017 ietvaros ar kokiem un košumkrūmiem tika
papildināts Lizuma muižas parks un uzsākta Rankas parka veidošana. Lizuma
muižas parks atrodas tiešā Lizuma vidusskolas, kas iekārtota Lizuma muižas
pilī, apkārtnē, tādēļ par tā uzturēšanu un stādīju atjaunošanu rūpējas Lizuma
vidusskola. Rankas parka veidošana ir Rankas pagasta pārvaldes iniciatīva, lai
vietējiem iedzīvotājiem un viesiem radītu sakoptu vidi un jauku atpūtas vietu.
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Lizuma muižas parka stādījumu papildināšana norisinājās 20.septembrī, kopumā
parka teritorijā iestādot 51 jaunu košumkrūmu. Pasākumā piedalījās Lizuma
vidusskolas sākumskolas audzēkņi, audzinātājas un bērnu vecāki. Katram
bērnam tika dota iespēja iestādīt kādu košumkrūmu un uzzināt vairāk par
stādījumu kopšanu un parka uzturēšanu.
Rankas parka veidošana ir Rankas pagasta pārvaldes iniciatīva, lai vietējiem
iedzīvotājiem un viesiem radītu sakoptu vidi un jauku atpūtas vietu. Projekta
ietvaros tika iegādāti 34 koku un košumkrūmu stādi, un parka veidošanā tika
iesaistīti Rankas pamatskolas 8.klases audzēkņi, kuri 11.septembrī dabaszinību
stundā apmeklēja parku un iepazinās ar tajā iestādītajiem kokiem un krūmiem, to
īpašībām, parka turpmāko uzturēšanu un kopšanu.
Pasākumā piedalījās - Lizuma vidusskolas sākumskolas audzēkņi, viņu vecāki,
audzinātājas;
Rankas pamatskolas 8.klases audzēkņi, dabaszinību skolotāja, skolas
direktore, Rankas pagasta pārvaldes vadītājs;
stādu iegādes un parku plānošanas jautājumos tika iesaistīta Gulbenes
novada domes vides dizaina un labiekārtošanas speciāliste Laima Šmite–Ūdre
Lizuma muižas parku uztur un arī projekta ietvaros iestādītos košumkrūmus
kops Lizuma vidusskola. Tās budžetā ir ieplānoti resursi un personāls parka
uzturēšanai.
Par Rankas parka uzturēšanu atbildīga Rankas pagasta pārvalde, tās budžetā ir
ieplānoti resursi un personāls parka uzturēšanai.
Projekta pasākumi popularizēti 1)
Lizuma vidusskolas interneta mājas
lapa: http://www.lizumavidusskola.lv/index.php/lv/292-kosumkrumu-stadisana
2)
Gulbenes novada domes interneta mājas lapa:
http://www.gulbene.lv/lv/projekti/2017g/290-17apr/3730-mzs1710

20.

Inčukalna
Aleksandra
parks un
Bērnu
parks

3)
Publikācija Gulbenes novada informatīvajā izdevumā “Gulbenes Novada
Ziņas” plānota tikai 18.oktobrī.
Veco koku vai zaru izzāģēšana, jaunu stādījumu veikšana Aleksandra parkā un
Bērnu parkā.
Funkcionālu mazo arhitektūru formu veidošana, izvietošanai Aleksandra parkā
un Bērnu parkā. Aktivitātes realizācijai nepieciešams kokmateriāls;
„Sajūtu takas” Aleksandra parkā pilnveide.
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21.

Jaunjelgav
as novada
Vīgantes
parks

Pašā Daugavas krastā atrodas 10 ha lielais Vīgantes muižas parks. Parkā
saglabājušies eksotisku koku stādījumi, redzami vairāki dīķi. Parks izveidots
Vīgantes muižas laikā 19.gs beigās un 20.gs sākumā. Parkā auguši 64 sugu
koki, bet barona fon Bēra lepnums bijis rožu laukums.

Staburaga pagasta Vīgantes parka teritorijā Meža dienu projekta ietvaros
2017.gadā ir uzstādīts rotaļu laukums bērniem. Izmantotie materiāli-koka, bērnu
rotaļu laukumu izgatavoja un piegādāja SIA’’Preces darbam’’ ,uzstādīja
Staburaga pagasta pārvaldes līgumstrādnieki.

22.

Jaunpils
Pils parks

Jaunpils novadā, Jaunpilī, parkā iepretim Jaunpils pilij, netālu no muižas laika
alus brūža atrašanās vietas, 2017. gada Meža dienu aktivitāšu ietvaros, tika
iestādīti Serbijas egles/picea omorica stādi ar stāda augstumu 2.0-2.2 m.
Stādbedru sagatavošanas laikā tika atrastas vairāk kā 100 gadu vecas Jaunpils
alus brūža pudeļu lauskas, kas nodotas Jaunpils muzeja fondu glabātuvē.
Stādmateriāla piegādātājs: SIA “Blīdene”.

LPS projekts Meža dienas 2017.

Pasākuma realizācijas laikā tika apgūtas ainava telpiskās plānošanas iemaņas,
veikta krūmu apauguma tīrīšana, kā arī gūta pieredze lielu skuju koku stādu
stādīšanā. Dalībniekiem bija iespēja uzzināt par egļu taksonomisko
daudzveidību, ekoloģiju un bioloģiju, kā arī par kultūrvēsturisko vērtību
apzināšanas nozīmīgumu.
Pasākumā piedalījās Jaunpils novada domes darbinieki, Jaunpils vidusskolas
skolēni Projekta gaitā labiekārtoto parku pēc projekta uzturēs Jaunpils novada
domes labiekārtošanas nodaļa)
Projekta pasākumi popularizēti pašvaldības informatīvajā izdevumā “Jaunpils
vēstis” (oktobra numurs) un mājas lapā: http://www.jaunpils.lv/index.php

23.

Jēkabpils
Mežaparks

Atbilstoši pieteikumam 2016.gadā tika izgatavots 1.elements- galds. Ņemot vērā
uzstādīšanas tehnoloģijas izmaiņas, 2017.gadā tika izgatavots 3.elements –
sēdeklis, atpūtas vietai “Cielavas ligzda”,

2018.gadā tiek plānots izgatavot 2-elementu ēnu režģi un organizēt atpūtas
vietas atklāšanas pasākumu.
Projekta gaitā labiekārtoto parku pēc projekta uzturēs Jēkabpils sporta centrs

LPS projekts Meža dienas 2017.

24.

Jēkabpils
novada
Zasas
muižas
parks

Projekts realizēts Jēkabpils novada Zasas pagasta pārvaldē , Zasas parka
teritorijā. Lai projektu realizētu, tiltiņa atjaunošanai no Mežu attīstības fonda tika
piešķirti 500 EUR. Rezultātā piešķirtā finansējuma ietvaros tika iegādāti
kokmateriāli un atjaunots Zasas dzirnavu slūžu tilts. Tilts veic vairākas funkcijas.
Galvenā ir slūžu apkalpošana pie ūdens līmeņa regulēšanas Zasas upē, kas
atrodas parka teritorijā.

Pasākuma izglītojošā daļa :Kā viena no aktivitātēm bija pasākuma organizēšana
ar izglītojošu un informatīvu mērķi, kurā tika iesaistīti bērni, jaunieši un
pieaugušiem Pasākums tika noorganizēts Jēkabpils novada svētku laikā šī gada
25.augustā. Novada iedzīvotājiem, pašvaldības starptautiskajiem sadarbības
partneriem bija iespēja iegūt informāciju un iziet Zasas muižas parku, kurā tika
atjaunots tiltiņš. Tāpat Zasas muižas parkā šī gada 23.augustā norisinājās
LIZDA Jēkabpils starpnovadu arodbiedrības biedru sporta spēles, kuru
dalībniekiem bija iespēja iepazīt atjaunoto tiltiņu.
Pasākumā piedalījās novada iedzīvotāji, pašvaldības starptautiskie sadarbības
partneri, viesi, Jēkabpils ukraiņu biedrība u.c.Projekta gaitā labiekārtoto pēc
projekta uzturēs Zasas pagasta pārvalde, pārvaldes vadītās Juris Krūmiņš
Projekta pasākumi popularizēti Jēkabpils novada informatīvais izdevums “Ļaudis
un darbi”, 09.2017., “Brīvā Daugava”, 07.09.2017.

25.

Jelgavas
novada
Kalnciema
parks gar
Lielupipromenāde

Turpinot 2014., 2015. un 2016.gados dalību Meža dienu projektos, 2017.gada
vasarā tika iegādāti kokmateriāli un Kalnciema Lielupes ielas promenādei
izgatavoti koka soliņi laivu izskatā.

LPS projekts Meža dienas 2017.

26.

Kandavas
novada
Zemītes
parks promenāde

Materiālus soliņiem sagādāja un soliņus laivu veidolā izgatavoja vietējie
Kalnciema kokapstrādes meistari.
Šiem soliņiem laivu veidolā tieši šeit Kalnciemā Lielupes krastā ir simboliska
nozīme – tie jaunākajām paaudzēm liek aizdomāties par rosību Lielupē, kad
gadsimtiem ejot Lielupi “vagoja” gan lielākas tirdzniecības laivas, gan mazākas
zvejnieku laiviņas, kad upes krastos “andelēja” no tuvākām un tālākām vietām
vestas preces, kad bērni cerīgām actiņām vērās upes virzienā gaidot tēvus
pārnākam no zvejas ar brangu un gardu zivju lomu.
Īss apraksts: 20.septembrī Zemītes pagasta aktīvākie iedzīvotāji šī projekta
ietvaros sakopa Zemītes promenādes teritoriju un no koka sagatavēm
saskrūvēja un uzstādīja divus komplektus ar galdiem un soliem pie Zemītes
promenādes kamīna. Šajā vasarā tika nojaukts vecais pagasta malkas šķūnis kā
tas sākotnēji tika paredzēts Zemītes promenādes sakopšanas plānā 2017.gadā.
Pasākuma izglītojošā daļa: Tika rādīts piemērs, ka labiekārtošanas darbus var
darīt pakāpeniski, atbilstoši konkrētā brīža iespējām un arī pa nelielām finansēm
var sakopt teritoriju.
Pasākumā piedalījās: Zemītes aktīvākie iedzīvotāji, Zemītes promenādes
sakopšanas darbos tika iesaistīti Zemītes pamatskolas skolēni.

Projekta gaitā labiekārtoto parku pēc projekta uzturēs Kandavas novada domes
Zemītes pagasta pārvaldes vadītāja Rita Diduha.
Projekta pasākumi popularizēti: www.kandava.lv un informācija tiks ievietota
pašvaldības informatīvajā izdevumā Kandavas Novada Vēstnesis jaunākajā
numurā.
Saite uz publikāciju Kandavas novada domes tīmekļa vietnē:
http://kandava.lv/projekti/kandavas_novads_piedalas_projekta_pasvaldibu_labie
_darbi_parkos_latvijas_simtgadei

27.

Kocēnu
novada
Kokmuižas
parks

Angļu stila parku paplašināja Šrēderu dzimtas saimniekošanas laikā. 2012.gadā
Kokmuižas parkā notika rekonstrukcija, kuras rezultātā izveidots jauns muižas
partera plāns un tā centrā
novietots, pirmais Latvijā, sfērisks saules pulkstenis. 2015.gada 12.septembrī
Kokmuižas parkā tika rīkoti pirmie Kokmuižas svētki, kurus plānots organizēt kā
tradicionālus ikgadējos svētkus. 2015.gadā Kokmuižas parka teritorijā
norisinājās vērienīgi zemes izlīdzināšanas, labiekārtošanas darbi, teritorijas
sakārtošana, teritorijas pārbūves darbi.

LPS projekts Meža dienas 2017.

28.

Kokneses
novada
Kokneses
parks

2017.gada vasarā izbūvētas koka laipas parka teritorijā gar ezera krastu –
nostiprināta ezera krastmala un izbūvētas koka laipas, uz kurām varēs sēdēt un
vērot rāmo ezeru.
Meža dienu 2017 pasākumu ietvaros Kokneses pagastā Koknesē, piedaloties
pirmsskolas izglītības iestādes “Gundega” audzēkņiem un komunālās nodaļas
darbiniekiem, tika labiekārtots Kokneses parks. Pasākuma ietvaros iestādīti
dažādi dekoratīvie koki- piecas tūjas, astoņi kadiķi, viena priede, četras egles,
divas īves, sešas bārbeles, divas klintenes, viena goba, viena mahonia, viens
fizokarps un divas bārbeles. Iršu pagastā labiekārtota Muižas magazīnas atpūtas
vieta, iestādīti dažādi dekoratīvie stādījumi – viens bērzs, pieci kadiķi, seši kārkli,
sešas hortenzijas, trīs tūjas un piecas peonijas. Bebru pagastā tika turpināta
pilnveidot “Veselības taku” Mežaparkā. Uzstādīts līdzsvara baļķis, rāpšanās
stabi un spēka baļķi.

Kokneses pagastā – dekoratīvo koku un košumkrūmu
stādījumi Kokneses parkā

Bebru pagastā “Veselības takas
izveide Mežaparkā”

29.

Krāslavas
pils parks

Iršu pagastā
dekoratīvo koku un košumkrūmu stādījumi Muižas magazīnas atpūtas vietas
labiekārtošanai
Meža dienu ietvaros notika izglītojošs pasākums pirmsskolas izglītības iestādes
“Gundega” bērniem, kurā bērni atpazina parkā esošos kokus. Pasākuma laikā
dārzniece pastāstīja par Kokneses parku un kokiem tajā, kā noteikt to augstumu,
caurmēru, vecumu, kādas sugas koku šeit aug.
Šogad Iršu pagastā kokus un košum
krūmus stādīja Iršu pārvaldes darbinieki.
Izveidoto uzturēs: Kokneses pagastā (Kokneses parkā – Stādu iegāde) –
Kokneses komunālā nodaļa.Iršu pagastā (Muižas magazīnas atpūtas vietas
labiekārtošana” - stādu iegāde) – Iršu pagasta pārvalde. Bebru pagastā
(Veselības takas izveide Mežaparkā – mazo koka arhitektūras objekta
izveidošana) – Bebru pagasta pārvalde.
http://koknese.lv/projekti
Šogad Meža dienu projekta ietvaros 31.augustā Krāslavas pils parka teritorija
tika papildināta ar jauniem kokaugu stādījumiem. Augi tika stādīti parka
centrālajā daļā pie pils ieejas un grotas, kā arī parka rietumu daļā gar gājēju
celiņu pie akmens mūra sienas. Apstādījumi tika veidoti pēc parku un ainavas
arhitektes I.M.Janelis izstrādātajiem apstādījumu izveidošanas plāniem.

LPS projekts Meža dienas 2017.

Krūmi un koki tika iegādāti Kalsnavas kokaudzētavā.

Pasākuma laikā tika stāstīts un rādīts, kā pareizi jāstāda koki un krūmi. Par to
kāpēc ir nepieciešams mulčēt augu dobes. Pasākumā piedalījās pašvaldību
darbinieki un pilsētas iedzīvotāji.
Projekta gaitā labiekārtoto parku pēc projekta uzturēs Krāslavas pašvaldības
aģentūra ”Labiekārtošana K”. (sk. 3.3)
http://kraslava.lv/fileadmin/Portala_faili/Pasvaldiba/Normativie_akti/Saistosie_not
eikumi/000122.pdf
Projekta pasākumi popularizēti
http://www.kraslavasvestis.lv/zinas/browse/3/article/3/meza-dienu-2017pasakums-kraslavas-pils-parka.html
http://www.kraslavasvestis.lv/zinas/browse/2/article/3/kraslavas-pilsetas-parksklust-ziedosaks.html

30.

Krimuldas
novada
Lēdurgas
dendroloģi
skais parks

Lēdurgas Dendroparkā 8. septembrī ( sākums plkst. 10:00) pasākuma Meža
dienu ietvaros jau otro gadu norisinājās rododendru kolekcijas stādījumu
papildināšana.

LPS projekts Meža dienas 2017.

Pasākumu apmeklēja un piedalījās stādīšanā ap 80 dalībnieku. Pasākuma gaitā
dalībnieki tika: 1)iepazīstināti ar projektu un tā mērķiem;
2) dalībnieki izglītoti par stādījumu veidošanu;
3)iestādīti 29gb jaunu, parkā neesošu šķirņu un sugu rododendru stādi;
4)pirms un pēc stādīšanas: savesta kūdra, veikta laistīšana;
4)tika izveidoti akmens krāvumi, kas ainaviski iekļaujas šādos dārzos;
Pasākuma izglītojošā daļa : 1) par rododendru stādīšanu, augšanas īpatnībām,
kopšanu pastāstīja parka vadītāja un dārzniece Ilze Rubīna; 2) par rododendru
stādījumu iekļaušanu un veidošanu ainavā un saderību ar to, kā arī par iespēju
tajā veidot mazās arhitektūras formas,izglītoja un stāstīja ainavu arhitekte Dace
Actiņa
Pasākumā piedalījās vietējo skolu 9.-12.kl. skolēni ar klases audzinātājiem;
domes darbinieki; Dendroparka sadarbības partneri; vietējo biedrību pārstāvji;
novada iedzīvotāji
Projekta pasākumi popularizēti:
1) http://krimulda.lv/aktualitates-krimuldas-novada/ledurgas-dendroparkaaizvaditas-meza-dienas-stadot-rododendrus-latvijas-simtgadei
2) http://www.ledurgasdendroparks.lv/
3) http://www.auseklis.lv/?cat=557&expand_article_id=20476
4)https://www.facebook.com/teiksmainaKrimulda
5) http://www.draugiem.lv/krimulda/gallery/?pid=441379069

31.

Lielvārdes
novada
Rembates
parks

Projekta ietvaros Rembates parkā veikta košumkrūmu apstādījumu un jaunu
kokaugu stādījumu un soliteraugu dobju ierīkošana parkā, akcentējot un
iezīmējot parka ainavu un ieviešot augu sortimenta dažādību.
Parka apstādījumu atjaunošanā izmantoti Latvijas apstākļiem atbilstoši, ģenētiski
un fizioloģiski Vidzemes reģionam piemēroti koku un krūmu stādi – Japānas
spireja (šķirnes „Gold Mound”, „Firelight”, „Candlelight”, „Albiflora”), pelēkā
spireja „Grefsheim”, skarainā hortenzija „Grandiflora”, parastā klinšrozīte
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„Abbotswood”, rievainā roze „Sniedze”, iegrieztā stefanandra „Crispa”, lielā
fotergila un Lemuāna filadelfs.
Rembates parks ir valsts nozīmes aizsargājams dabas objekts. Visi parka
atjaunošanas un labiekārtošanas darbi tiek veikti, ievērojot Dabas aizsardzības
pārvaldes atzinumā par Rembates parka metu minētos ieteikumus.

Foto Nr.1 “Pasākums - apstādījumu
ierīkošana Rembates parkā”
Autors: S.Zvirbule

Foto Nr.2 “Rembates parka apstādījumi” Autors: D.Skrūzmane
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Foto Nr.3 “Informatīva plāksne par projekta īstenošanu” Autors: S.Zvirbule
2017.gada 25.septembrī Lielvārdes novada pašvaldības speciālisti Pašvaldības
īpašumu apsaimniekošanas nodaļas ainavu arhitektes un daiļdārznieces vadībā
piedalījās apstādījumu ierīkošanas pasākumā, kura mērķis bija izglītot vietējo
sabiedrību par reģionam piemērotu stādu izvēli un pareizu izvietošanu ainavā,
un to kopšanas īpatnībām.
Projekta īstenošana notika Meža dienu ietvaros, pasākuma moto: „Kopā
nākotnes mežam!” Rembates parkā bija nozīmīgs atbalsts esošo stādījumu
papildināšanā un sistematizēšanā. Pasākumā piedalījās pašvaldības speciālisti
un dažādas interešu grupas, t.sk jaunieši.
Pēc projekta īstenošanas, Lielvārdes novada pašvaldības Administrācijas
īpašumu apsaimniekošanas nodaļa vismaz piecus gadus nodrošinās Rembates
parka kopšanu un uzturēšanu pašvaldības budžetā paredzētā finansējuma
apmērā.
Projekta pasākumi popularizēti:
Informatīva plāksne par projekta īstenošanu (skatīt foto Nr.3)
Publikācija Lielvārdes novada pašvaldības tīmekļa vietnē:
http://www.lielvarde.lv/?option=com_content&view=article&Itemid=536&id=3889
431

32.

Limbažu
novada
Ārciema
parks
Pāles
pagastā

ĀRCIEMA PARKS atrodas Limbažu novada Pāles pagastā, tā kopējā platība ir
8,1 ha. Ārciema parks stādīts laika posmā no 1902.- 1914.gadam. Viens no
visjaunākajiem muižas parkiem Latvijā.
Šogad Ārciema parkā ELFLA projekta “Ārciema parka labiekārtošana” ietvaros
tika izveidota izzinoša dabas taka, kas iepazīstina ar vairākām vietējām un
svešzemju koku un krūmu sugām. “Meža dienu 2017” projekts ir ELFLA projekta
lielisks turpinājums – sākotnēji labiekārtojot parku, noslēgumā – iestādot
košumkrūmus. Parkā pārsvarā ir lieli koki, tādēļ izvēlētie krūmi ir labs
papildinājums kopējai parka ainavai. Iegādātie stādi izvēlēti pēc ainavu
arhitektes Ilzes Māras Janelis ieteikuma.
Tā kā stādus stādīja skolēni, tad pasākums viennozīmīgi vērtējams kā
izglītojošs. Dažiem no viņiem šo krūmu stādīšana bija pirmā pieredze.
Pasākuma laikā varēja just bērnu ieinteresētību un vēlmi darboties.
Projekta ietvaros iegādātos stādus stādīja Pāles pamatskolas 7. klases skolēni
(audzinātāja Inese Luste), nedaudz piedaloties arī 5. klases skolēniem (skolotāja
Iveta Šteinberga).
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33.

Ludzas
Dendroloģi
skais parks
- Runtortas
parks

Projekta gaitā labiekārtoto parku pēc projekta uzturēs Limbažu novada
pašvaldības Pāles pagasta pārvalde
Projekta pasākumi popularizēti laikraksts “Auseklis”
Limbažu novada Ziņās, Limbažu novada mājas lapā, Pāles pagasta mājas lapā
vēl tiek gatavota informācija.
. Ludzas novada pašvaldība sadarbībā ar Latvijas pašvaldību savienību un Meža
attīstības fondu projekta Meža dienas ietvaros, šā gada septembra beigās,
turpināja dendroloģiskā stādījuma Runtortas parks apstādīšanu ar koku stādiem.
Projekta mērķis ir padarīt Latviju krāšņāku ar koku stādījumiem parkos
gatavojoties Latvijas simtgadei. Šogad Ludzas novada pašvaldība par Latvijas
pašvaldības līdzekļiem ir iegādājusies 18 kociņus (4 parastās kļavas, 4 parastos
ozolus un 10 liepas). Kociņi ir iestādīti Runtortas parka teritorijā.
Ņemot vērā jauko Ludzas novada pašvaldības sadarbību ar Latvijas pašvaldību
savienību, koku stādu stādīšana tiks turpināta arī 2018.gadā.

iestādīti kociņi laika periodā no 26-27 septembrim; ievietota informācija
pašvaldības mājas lapā http://www.ludza.lv/jaunumi/meza-dienas-ludzasnovada/
27.09.2017. veikta vietas fotofiksācija.
Koku stādījumu vietās Runtortas parkā pašvaldība ik gadus veiks teritorijas
kopšanu - zāles pļaušanu, atkritumu vākšanu, ja tādi būs. Ja koku stādi kaut
kādu apstākļu dēļ nokaltīs, koku stādi tiks atjaunoti.
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34.

Madonas
Mīlestības
graviņa

Madonas pilsētas Mīlestības graviņa 20. septembrī tika papildināta ar jauniem
kokaugu stādījumiem. Stādu sortiments, kas iegādāts no Kalsnavas
kokaudzētavas izvēlēts tā, lai pilsētas parku padarītu krāšņāku krāsu un
kokaugu šķirņu daudzveidības ziņā. Kopskaitā tika iestādīti 68 stādi-lapegles,
egles, ceriņi, ievas, bērzi, kļavas, pīlādži, hortenzijas, irbenes u.c.

Projekta realizācijā labiekārtošanas darbu speciālistes, arboristes un ainavu
arhitektes vadībā skolēniem bija iespēja izzinošā un praktiskā veidā stādīt
kokaugus kā paliekošu vērtību nākamajām paaudzēm. Pasākuma laikā
speciālisti iepazīstināja visus klātesošos ar projekta vīziju, kā arī pastāstīja par
pareizu kokaugu stādīšanu, kopšanu un to nozīmi pilsētvidē. Ar lielu atbildības
un piederības sajūtu augi tika stādīti, simbolizējot mīlestību pret savu dzimteni,
pilsētu un vidi, kurā dzīvojam.

Pasākumā piedalījās Madonas pilsētas vidusskolas un Madonas valsts
ģimnāzijas skolēni, klašu audzinātāji, pilsētas iedzīvotāji un pilsētas
labiekārtošanas darbu speciālisti.
Jauno apstādījumu uzturēšanas un kopšanas darbus nodrošinās Madonas
novada pašvaldības Īpašumu uzturēšanas dienests.
Projekta pasākumi popularizēti
Interneta publikācijas, sociālie tīkli:
http://www.madona.lv/lat/?ct=aktualitates_novada&fu=read&id=6851
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1550287415032300&id=57317216
6077168
https://twitter.com/MadonasNovads/status/910140509091450881
http://www.draugiem.lv/madonasnovads/say/?pid=1747529026
Reģionālais laikraksts:
http://www.estars.lv/raksti/2/35747
Madonas novada pašvaldības informatīvais izdevums “Madonas novada
Vēstnesis”:
http://www.madona.lv/lat/box/files/vestnesis/2017/vestnesis_2017_gada_septem
bris.pdf
Vidzemes televīzija:
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=gRU9uKDQBGk
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35.

Mazsalaca
s novada
Valtenberģ
u muižas
parks

Projekta ietvaros iegādāti kokmateriāli (zāģmateriāli), no kuriem izveidota
nojume ar jumtu. Izgatavotā nojume nodrošina iespēju iedzīvotājiem un novada
viesiem uzturēties pie dabas arī lietus un sniega apstākļos. Ģimenēm ar bērniem
nojume turpmāk kalpos kā tehnisks palīglīdzeklis dabas iepazīšanas procesā.
Pasākumā piedalījās Mazsalacas novada uzņēmējs, pašvaldības speciālisti.

.
Projekta gaitā labiekārtoto parku pēc projekta uzturēs Mazsalacas novada
pašvaldība
Projekta pasākumi popularizēti: Mazsalacas novada mājas lapā
(www.mazsalaca.lv) un Mazsalacas novada pašvaldības ikmēneša informatīvajā
izdevumā “Mazsalacas novada ziņas” (publikācija sagatavota un tiks ievietota
izdevuma oktobra mēneša numurā).

36.

Naukšēnu
novada
Cilvēkmuz
eja atpūtas
parks

“Meža dienu 2017” ietvaros Naukšēnu novada aktīvās atpūtas teritorijā pie
Cilvēkmuzeja tika iestādīti 57 koku un krūmu stādi. Teritorija tika papildināta ar
grimoņiem, korintēm, ceriņiem, lazdām, vilkābelēm un citiem stādiem, kā arī tika
izveidota pīlādžu aleja, kurā šobrīd aug 14 dažādas pīlādžu šķirnes.
Interesanti, ka vēstures arhīvos saglabājies attēls, kurā redzams, ka 1933.gada
maijā šajā teritorijā iedzīvotāji pulcējās uz puķu un koku stādīšanas talku, lai
teritoriju padarītu skaistāku un zaļāku!

Koku un krūmu stādīšanas aktivitātē piedalījās dažāda vecuma Naukšēnu
novada iedzīvotāji, tai skaitā bijušie un esošie “Doktorāta” darbinieki.
Projekta gaitā labiekārtoto parku pēc projekta uzturēs Naukšēnu Cilvēkmuzeja
krājumu glabātāja Diāna Glušonoka
Projekta pasākumi popularizēti
http://www.naukseni.lv/?lang=1&id=23&txt_id=4049

37.

Ogres
novada
Dabas un
izziņu

Projekta ietvaros bija plānots iestādīt klinteņu dzīvžogu kas vizuāli un mentāli
norobežos Dabas un izziņu parka „Latvijas pagastu ozolu birzs” publisko daļu
no Madlienas vidusskolas pieguļošās teritorijas. Stādīšanas darbi, kas notika
saulānā rudens pēcpusdienā ietvēra plānotās apstādījumu zonas nospraušanu
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parks
„Latvijas
pagastu
ozolu
birzs”

dabā, velēnas noņemšanu, stādāmbedru sagatavošanu, nomainot neauglīgāko
augsnes slāni pret auglīgu trūdzemi. Klinteņu kailsakņi tika stādīti precīzā
attālumā. Kopumā tika iestādīti 333 klinteņu stādi.

Kailsakņu stādi ir videi draudzīgāks apstādījumu ierīkošanas risinājums, jo netika
izmantoti plastmasas puķu podi. Tika apgūti lineāro apstādījumu ierīkošanas
principi. Pašvaldības darbinieku piedalīšanās labiekārtošanas darbos veicinās
projekta lielāku atpazīstamību un labāku stādu ieaugšanu.
Pasākumā piedalījās apkaimes iedzīvotāji, skolotāji, biedrība “Meža projekti”,
Madlienas pagasta pārvaldes, Ogres novada domes centrālās administrācijas
pārstāvji.
Projekta gaitā labiekārtoto parku pēc projekta uzturēs Ogres novada pašvaldība

Projekta pasākumi popularizēti Ogres novada pašvaldības mājas lapā
www.ogresnovads.lv
sociālajās vietnēs www.facebook.lv, avīzē Ogrēnietis.

38.

Olaines
novada
Mini parks
“Jāņupe”

39.

Pārgaujas
novada
Auciema
un
Raiskuma
muižas
parki

Mini parks tiek veidots Dārzkopības kooperatīva “Jāņupe-2” teritorijā. Tiek
izgatavotas skices mini parka “Jānupe” ierīkošanai, sastādīts 1/5 ha platībā.
Parka apmežotā daļa tiek izkopta, iztīrīta no sīkā pameža, ierīkoti pastaigu
celiņi. Ierīkota neliela estrāde ar nojumi, bērniem šūpoles.
Gar dīķa malu šogad iestādīti košumkrūmi.
Mini parku izmantos apmēram 330 dārzkopības kooperatīva “Jāņupe-2 ģimenes
.
Auciema muižas un Raiskuma muižas ēkas ar tām pieguļošajiem vēsturiskajiem
ainaviskajiem parkiem ir nozīmīgākie Raiskuma ciema teritorijas kultūrvēsturiskie
objekti un saistoši apskates objekti gan Latvijas, gan ārvalstu tūristiem, kā arī
būtiska atpūtas zona vietējiem iedzīvotājiem. Parku uzturēšanu nodrošina
pašvaldība ciešā sadarbībā ar Dabas aizsardzības pārvaldi. Projekta ietvaros
pirmo reizi abos parkos tika izveidota tūrisma izziņas infrastruktūra – Auciema
muižas parkā izvietots informatīvs koka stends par muižas un parka vēsturi,
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Raiskuma muižas parkā – informatīvs koka stends par muižas un parka vēsturi,
kā arī divi mazāki koka stendi pie atsevišķiem parka kultūrvēstures un dabas
objektiem – muižas kompleksa izveidotāja Otto fon Fegelzaka piemiņas akmens
un pie parkā saglabātajiem eksotiskajiem kokiem.

Koka informatīvais stends Raiskuma muižas parkā un Auciema muižas parkā.
Apkopoti vēsturiskie fakti un senās fotogrāfijas par Raiskuma muižas un
Auciema muižas kompleksiem. Radošā darbā izveidota Raiskuma muižas
kompleksa ēku un parka shēma, apzināti saglabājušies eksotisko koku
stādījumi. Iegūtā informācija publicēta publiskai apskatei uz jaunizveidotajiem
informatīvajiem koka stendiem.
Pasākumā piedalījās: Raiskuma pagasta pārvaldes darbinieki, Raiskuma ciema
iedzīvotāji.
Projekta gaitā labiekārtoto parku pēc projekta uzturēs Pārgaujas novada
pašvaldības Raiskuma pagasta komunālās daļas darbinieki
Projekta pasākumi popularizēti Pārgaujas novada pašvaldības izdevumā
“Pārgaujas Novada Vēstis” oktobra numurā, kā arī interneta mājas lapā
www.pargaujasnovads.lv

40.

Pāvilostas
novada
Vērgales
muižas
parks

41.

Plaviņu
novada
Aiviekstes
pagasta
parks

Vērgales pagasta pārvaldes darbinieki kopā ar labiekārtšanas strādniekiem
stādīšanas darbus paveica jūlijā. Koku konteinerstādus iegādājāmies Grobiņas
novada kokaudzētavā “Īve”. Koka materiālus solu sēdvirsmām pasūtījām SIA”
Metāldarbnīca”. Koku stādi parkā tika iestādīti saskaņā ar izstrādāto “ Vērgales
parka labiekārtošanas projektu”.
Par iestādītajiem koku stādiem turpmāk rūpēsies Vērgales pagasta pārvalde.
Projekta pasākumi popularizēti Pāvilostas novada avīze un novada mājaslapā.
Pļaviņu novada, Aiviekstes pagastā pie pagasta pārvaldes un bibliotēkas ēkas
atrodas iedzīvotāju iemīļota pulcēšanās vieta, laukums, kur tiek rīkoti
sabiedriskie pasākumi. Laukumā ir ierīkots bezmaksas WIFI.
Augstākminētajā vietā veidotajā parkā šogad izvietoja koka soliņus.
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42.

Preiļu
muižas
parks

Turpinot pašvaldības iesāktos parka labiekārtošanas darbus un Meža dienu
aktivitātes, šogad septembrī Preiļu muižas parkā, Raiņa bulvārī tika uzstādīti 2
koka soliņi un 1 atkritumu urna. Jaunie objekti uzstādīti Raiņa bulvārī pie gājēju
celiņa, kas ved uz pili. Koka soliņu un atkritumu urnas izgatavošanu un
uzstādīšanu veica SIA “Preiļu Saimnieks” Labiekārtošanas un apzaļumošanas
daļas speciālisti, kas ikdienā veic parka labiekārtošanas un parka sakopšanas
darbus. Šāda tipa koka soliņi un atkritumu urnas iepriekš uzstādīti arī citviet
parkā, domājot par parka apmeklētāju atpūtu pastaigu un ekskursiju laikā, un
pateicoties Meža dienu projektam, tie pieejami arī Preiļu pils teritorijā.

Projekta gaitā labiekārtoto parku pēc projekta uzturēs Preiļu novada dome
sadarbībā ar SIA “Preiļu Saimnieks”

.
Projekta pasākumi popularizēti:
http://www.preili.lv/page/474?news_id=20356
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43.

Priekules
novada
Purmsātu
muižas
parks
Virgas
pagastāJauns
parks
“Senču
balss”

Preiļu novada domes mājaslapā www.preili.lv
https://twitter.com/PreiluNovads/status/917653436509900805
Preiļu novada domes Twitter konts
https://www.facebook.com/preili.lv/posts/1177695502330791
Preiļu novada domes Facebook konts
No 11.09. – 19.09.2017. tika veikti priekšdarbi parka stādīšanai:
1. parka skice pārnesta dabā stādīšanas vietā
2. ar piketa kociņiem atzīmētas koku stādīšanas vietas
3. ar zemes urbi veidotas bedres stādīšanai
4. iebetonēts pamats 4 soliņiem
5. iegādāts un sagatavots kokmateriāls soliņiem un informācijas dēlim
6. LVM Jelgavas kokaudzētavā iegādāti 100 ozolu stādi – 30 purva ozoli, 70
parastie ozoli
20.09.2017. notika parka “Senču balss” stādīšana. 21.09. – 25.09.2017. tika
pabeigta soliņu gatavošana un uzstādīts informācijas dēlis ar parka izveides
mērķu aprakstu, finansētāja atsauci un logo.

Virgas pagasta Purmsātu iedzīvotājus par parka izveides projektu informēja
2016. gada oktobra iedzīvotāju sanāksmē, kur tas guva atbalstu. Purmsātu
speciālās internātpamatskolas skolēniem tika skaidroti parka izveides
patriotiskie, vides aizsardzības, dabas resursu pilnveides mērķi, nākamo
paaudžu ieguvums. Pirms ozolu stādīšanas Krīvu kalna mežkopis A. Ērglis
skolēniem stāstīja par ozolu stādījumu kopšanu, pareizu zālāja pļaušanu parkā.
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44.

Priekuļu
Saules
parks

parku stādīja Purmsātu speciālās internātpamatskolas skolēni, pedagogi,
darbinieki, piedalījās Priekules novada pašvaldības priekšsēdētājas vietnieks A.
Cīrulis, izpilddirektors A. Razma, attīstības nodaļas vadītāja U. Ržepicka,
izglītības vadītāja A. Purviņa, sabiedrisko attiecību speciāliste I. Dreimane, Krīvu
kalna mežkopis A. Ērglis, reģionālā laikraksta “Kurzemes vārds” žurnāliste un
reportieris.
Projekta gaitā labiekārtoto parku pēc projekta uzturēs Priekules novada
Purmsātu speciālā internātpamatskola.
Projekta pasākumi popularizēti:
https://www.liepajniekiem.lv/zinas/novados/simts-ozoli-latvijai-209024 portāls
liepājniekiem.lv 21.09.2017
http://www.priekulesnovads.lv/aktualitates#menu-anchor portāls
priekulesnovads.lv 14.09.2014., http://purmsatusk.mozello.com/sakums/a/
Purmsātu skolas mājas lapa, 11.09.2017., reģionālais laikraksts “Kurzemes
vārds” 21.09.2017.
Projekta rezultātā Priekuļu Saules parkā pie rododendru dārza tika iestādīti 38
kadiķi un 9 īves. Jauniestādītie kadiķi un īves ir bagātīgs papildinājums Priekuļu
Saules parka teritorijai. Tas piesaistīs vēl vairāk apmeklētājus - it īpaši jauniešu
un bērnus, kas spēs dalīties savā pieredzē, ka ir iesaistījušies parka teritorijas
labiekārtošanā, tādejādi rādot piemēru vienaudžiem, kā veikt labos darbus
novada labā.
Bērniem, aktīvi piedaloties koku stādīšanā, tika pastāstīts, kā pareizi iestādīt
kokus un citus augus. Izglītojot viņus par apkārtējās vides saudzēšanu un rūpēm
par dabu, tas radīja viņos interesi uzzināt vairāk par to, kā arī veicināja
atbildības sajūtu pret savu darbu, augiem un vidi.
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Labiekārtošanas struktūrvienības vadītāja Jāņa Sirlaka vadībā, kurš ir arī
diplomēts ainavu tehniķis, dārznieks, darbos iesaistījās Priekuļu Jauniešu centrs
“REST[e]” un tā organizētā Vasaras radošo darbnīcu dalībnieki.
Projekta ietvaros iegādāto un iestādīto 38 kadiķu un 9 īvju stādu turpmāko
uzturēšanu un kopšanu Saules parkā veiks Priekuļu novada labiekārtošanas
nodaļas strādnieki.

Projekta pasākumi popularizēti:
http://www.priekuli.lv/novads/daba-un-vide/3046-meza-dienu-2017-ietvarossaules-parka-iestaditi-kadiki-un-ives#!DSCN2897
https://www.facebook.com/Priekulu
novadsLV/?hc_ref=ARTOBqXo0bGSThFuwdHPWMORSnebi19CKpFVvZH3wryiqHLTklSghYb41ejW06JdC8&fref=nf
http://www.draugiem.lv/priekulunovads/

45.

Raunas
parks

Darbu gaitā tika izveidots celiņš no lapenes līdz avotiņam. Veidojot celiņu,
vispirms tika noņemta velēna atzīmētajā vietā. Lai celiņa vietā turpmāk neaugtu
nezāles, pamatnē ieklāja ģeotekstilu. Ar impregnētiem mietiem atdalītas ārējās
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celiņa malas un izveidota vajadzīgā forma, nostiprināti mieti. Ieklāts priežu mizu
mulčas pamats.
Atjaunotajā parkā ikviens var patīkami atpūsties, kā arī iepazīties ar informatīvo
aprakstu par senajām koka ūdens caurulēm, kas tika izraktas no zemes
atjaunojot parku, kā arī apskatīt lapenē eksponēto koka ūdens caurules
fragmentu.

Pa jaunizveidoto celiņu turpmāk varēs ērti aiziet līdz avotiņa iztekai, kur dabā
apskatāms, kā avota ūdens tek pa koka caurulēm.

Parka infrastruktūras labiekārtošanas mērķis ir saistīts ar Raunas vidusskolas
projektu veidot izglītojošo taku, kurā izzināt, iepazīt un novērot dabas parādības.
Celiņa izveidošanā piedalījās pašvaldības darbinieki

Projekta gaitā labiekārtoto parku pēc projekta uzturēs Raunas novada domes
saimnieciskais dienests
Projekta pasākumi popularizēti:Raunas novada mājas lapā www.rauna.lv ,
pašvaldības laikrakstā “Raunas novada vēstis”, pašvaldības Facebook kontā

46.

Rēzeknes
novada
Lūznavas
muižas
parks

Saskaņā ar Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) 2017.gada projekta
„PAŠVALDĪBU LABIE DARBI PARKOS LATVIJAS SIMTGADEI” ietvaros
apstiprināto finansējumu Rēzeknes novada Lūznavas muižas projekta idejai –
mazo arhitektūras formu - 1 galda un 2 solu izveide Lūznavas muižas parkā,
sniedzam sekojošu pārskatu par projekta realizāciju:
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47.

Riebiņu
novada
Geļenovas
parks
Rušonas
pagastā.

•
Lūznavas muižu pēc vērienīga rekonstrukcijas no 2015. gada septembra
līdz 2017. gada septembrim ir apmeklējuši vairāk nekā 40 000 apmeklētāju, kas
devušies ekskursijās muižas un parka apskatē, apmeklējuši kamerkoncertus,
izstādes, brīvdabas un svinīgos pasākumus, seminārus, pieredzes apmaiņas
tikšanās un citas te notiekošās aktivitātes. Iecienīta vieta Lūznavas muiža
kļuvusi arī kāzu svinību vai kādu to daļu norisei – te kāzu dienā 2017.gadā
viesojušies 40 jaunie pāri.
•
Mazo arhitektūras formu izgatavošana tika veikta no 09.09. –
25.09.2017., galda un solu izgatavošanu un uzstādīšanu veica amata meistars,
Rēzeknes novada iedzīvotājs, Artis Rubuļņīks, kuram ir ilggadēja kokapstrādes
meistara pieredze;
•
25.09.2017. Lūznavas muižas parkā tika uzstādītas mazās arhitektūras
formas. Mazo arhitektūras formu uzstādīšana parka ainavā notika saskaņojot ar
Lūznavas pagasta pārvaldes saimniecības daļas vadītāju.
•
Projekta gaitā izveidoto mazo arhitektūras formu (galds, soli) uzturēšanu
pēc projekta nodrošinās Lūznavas pagasta pārvalde, ņemot tās uzskaitē
Lūznavas muižas kompleksa inventarizācijas sarakstā
Projekta ietvaros tika iegādāti 5 guļbūves soliņi un 15 kociņu stādi. Guļbūves
soliņi tika izvietoti dažādās vietās : Pie parka galvenajām taciņām un ar skatu uz
Bicānu ezeru, lai cilvēki varētu apsēsties, atpūsties un izbaudīt parka burvību.
Kociņu stādi tika izvietoti pie galvenajām taciņām, kur ikviens interesents var tos
aplūkot .Lai parka apmeklētāji varēti rast izpratni par parkā sastopamajām koku
un krūmu sugām, katram stādam klāt tika pievienota informatīvā plāksne ar koka
sugas latīnisko un latvisko nosaukumu. Projekta ietvaros tika sakopta Geļenovas
parka teritorija novākti, nolūzušie, nogāztie koki.

Riebiņu novada Geļenovas parka sakopšanās talkā piedalījās Riebiņu novada
domes mežzinis, kas sakopšanas talkas apmeklētājiem sniedza informāciju par
kociņu pareizu stādīšanu, kopšanu, kaitēkļu apkarošanu, par postījumiem ko var
nodarīt nelabvēlīgi laikapstākļi. Geļenovas parka sakopšanas talkā arī aktīvi
piedalījās Rušonas un Riebiņu pašvaldības darbinieki un pagasta iedzīvotāji.
Pēc projekta visus uzturēšanas pasākumus veiks Riebiņu novada dome.
Projekta pasākumi popularizēti Riebiņu novada mājaslapā:
http://riebini.lv/lv/jaunumi/get/nid/2380
Riebiņu novada domes informatīvajā izdevumā:
Riebiņu novada ziņas Nr.8(139), 4.lpp.

48.

Rīgas
pilsētas
(Austrumu
izpilddirekc
ija)
Ķengaraga
promenāde

2017.gada vasarā Ķengaraga promenādē, Mazjumpravas muižā, darbu uzsāka
mobilā kultūrtelpa “Strops” , Latvijas simtgades Rīgas pilsētas projektu un
pasākumu programmas 2017. – 2021.gadam programmas ietvaros, kuru
apmeklēja ne tikai Rīgas iedzīvotāji, bet arī mūsu viesi no Latvijas pilsētām un
novadiem. Daudzi apmeklētāji izteica nožēlu un ierosinājumu, ka pie esošajām
koka slitām – velo turētājiem būtu nepieciešams funkcionāli daudzveidīgs koka
stends, kas atspoguļotu Mazjumpravas muižā vēsturi, kā arī stenda otrā puse
tiktu izmantota informācijas izvietošanai. Izpilddirekcija ņēma vērā apmeklētāju
ierosinājumus un izveidoja koka stendu, kas iekļaujas Mazjumpravas muižas
vizuālajā veidolā, to papildinot ar kokā veidotu informācijas stendu, nodrošinot
iedzīvotājiem vajadzīga objekta izveidi, uzlabojot sākotnēji apstiprināto
piedāvājumu.
Pilsētvidē tapis objekts, kuram ir izglītojoša nozīme mazo koka arhitektūras
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objektu izveidē un vietas popularizēšana. Ir izgatavots ziņojuma dēlis no apaļo
kokmateriālu baļķiem ar jumtu Ķengaraga promenādē -Mazjumpravas muižā.

49.

Roja Plocis

Rojas novada dome šogad piedalījās akcijā “Meža dienas 2017”, kas norisinājās
aprīļa beigās. Šī gada akcijas devīze ir “Kopā nākotnes mežam!” un par Latvijas
Pašvaldību savienības piešķirto finansējumu tika iegādāti rododendri. Nedēļu
pēc Lielās talkas domes darbinieki, neskatoties uz nejauko laiku, devās Plocī un
iestādīja astoņpadsmit rododentrus, kā arī uzkopa teritoriju no atkritumiem.

Pasaulē šīs dienas mērķis ir pievērst sabiedrības uzmanību meža nozīmīgumam
un iespējām, ko tas var sniegt šodienas un rītdienas paaudžu vajadzību
apmierināšanai, veicināt izpratni, cik svarīgi ir mežs un koki mūsu dzīvē, kā arī
pievērst uzmanību sasāpējušiem jautājumiem, piemēram, pārmērīgai tropisko
mežu izciršanai.
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50.

Ropažu
muižas
parks

2017. gadā atbilstoši iepriekš plānotajam projekta “Pašvaldību labie darbi parkos
Latvijas simtgadei” atvēlētā finansējuma ietvaros Ropažu vēsturiskajā muižas
parkā izveidojusi jaunu apstādījumu grupu, iestādot septiņus krāšņi ziedošus
rododendrus. Parkā izvietots arī dekoratīvs koka soliņš, kurš pavasarī tiks
apaudzēts ar vīteņaugiem un kalpos par romantisku tikšanos vietu parkā.
Atbildību par augu turpmāko uzraudzību un kopšanu, teritorijas kopšanu un
uzraudzību uzņemas Ropažu novada pašvaldība.
Projekta “Pašvaldību labie darbi parkos Latvijas simtgadei” atvēlētā finansējuma
ietvaros Ropažu novada pašvaldība šogad izveidoja jaunus stādījumu grupu
Ropažu parkā, iestādot krāšņi ziedošus rododendrus. . Laika gaitā augi
saaugsies un veidos skaisti zaļojošu, krāsainu un krāšņi ziedošu augu kopu.
Rododendri tika iestādīti ar Ropažu vidusskolas Ekoskolas koordinatores Silvijas
Kantānes un viņas Ekoskolu programmā iesaistīto skolēnu – Ropažu
vidusskolas audzēkņu - palīdzību. Skola atrodas blakus parkam un Ropažu
parkā notiek dažnedažādas aktivitātes arī skolas audzēkņiem, tādēļ ir īpaši
svarīgi, ka augu stādīšanā un parka iekopšanā piedalās skolēni. Dekoratīvais
koka soliņš izvietots Ropažu parkā un šobrīd tiek sagatavots apaudzēšanai ar
vīteņaugiem.

Dekoratīvs koka soliņš Ropažu parkā.

Rododendru dobe Ropažu parkā
Par to varat lasīt arī šeit:
https://ropazi.lv/lv/novads/jaunumi/o/skoleni-ropazos-stada-abeles-unrododendrus-5815

51.

Rucavas
skolas
parks

Tika demontētas vecās, nokalpojušās šūpoles. Lai to vietā radītu citas, tika
iegādāti kokmateriāli no vietējā uzņēmēja. Skolas darbinieki pēc skices
izgatavoja jaunas šūpoles. Lai viss kalpotu ilgāk, iebetonēja pamatus un
impregnēja koka detaļas. Ir uzstādītas baļķa šūpoles, uz kurām var šūpoties
vismaz 5 bērni. Šūpolēm vienā galā ir kāpņu sienas. Uz zemes izveidota šķēršļu
baļķi, pa kuriem var staigāt un trenēt līdzsvaru
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52.

Rūjienas
Ternejas
parks

Tā kā šūpoles ir uzstādītas skolas meža teritorijā, kur visapkārt ir koki, tad
izglītojošā pasākumā tika mācīts atpazīt kokus, kas aug skolas mežā.
Dabaszinību skolotāja stāstīja par meža saglabāšanu un kopšanu. Bērni dalījās
grupās un mežā meklēja kokus, atzīmējot atrastos kokus sagatavotās darba
lapās.
Pasākumā piedalījās Rucavas pamatskolas 1.-9.klases 67 skolēni, 12 pedagogi
un 7 skolas darbinieki. Tika sveikti darbinieki, kuri darināja šūpoles un šķēršļu
joslu.Projekta gaitā labiekārtoto parku pēc projekta uzturēs Rucavas novada
domes Komunālā pārvalde.
Projekta pasākumi popularizēti
http://www.rucava.lv/index.php/projekti
Rucavas novada domes informatīvais izdevums “Duvzares vēstis” 2017. gada
oktobra numurs.
Rūjienā Ternejas parkā 20.septembrī notika Meža attīstības fonda un Rūjienas
novada pašvaldības finansētā projekta koku un krūmu stādīšanas pasākums.
2017.gada Meža dienu ietvaros turpināja aizsāktās aktivitātes Ternejas parkā un
veidoja pameža stādījumu parka Rietumu daļā. Tika veidotas jaunas krūmu
grupas, kas sastāv no Bērzlapu spirejām, hortenzijām, Sniega filadelfiem. Radot
labu, praktisku piemēru, tieks 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.
Pasākumā aktīvu dalību ņēma Rūjienas specializētās pirmskolas izglītības
iestādes “Vārpiņa” audzēkņi un nevalstisko organizāciju pārstāvji. Kopumā tika
iestādīti 43 stādi.
Lai efektīvāk sasniegtu mērķauditoriju un popularizētu „Meža dienas 2017”
pasākumu Rūjienas novada pašvaldība izsūtīja preses relīzes – interneta vietnei
www.rujiena.lv. Mērķauditorijas piesaistē sadarbojās ar Rūjienas specializēto
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pirmskolas izglītības iestādi “Vārpiņa” un novada bibliotēku.

Informācija par pasākumu skatāma interneta vietnēs :
http://www.rujiena.lv/public/request.php?navi=1&l=lv&p1=0&p2=4801
https://www.facebook.com/rujiena/
http://www.rujiena.lv/public/request.php?navi=9&l=lv&p2=613

53.

Salaspils
Doles
muižas
parks

Doles muižas parks (9,1 ha) ir 18.gadsimta beigu un 19.gadsimta sākuma dārzu
mākslas paraugs. Muižas parkam ir ievērojama kultūrvēsturiska vērtība. Parka
apkārtne, īpaši Daugavas krasti ir izcila un saudzējama dabas vide. Taču parka
teritorijas norobežošanai ir nepieciešams iestādīt dzīvžogu. Kā ātraudzīgākais
un praktiskākais stādu materiāls tika atzīts ceriņu dzīvžogs. Ceriņi jau vēsturiski
ir auguši Daugavas krastos.

Daugavas muzeju un tā apkārtējo parku ik gadus apmeklē 25 000 apmeklētāju.
Liela daļa no apmeklētājiem ir skolas vecuma bērni, kuri tiek iepazīstināti ne tikai
vēstures liecībām muzeja telpās, bet arī ar parkā augošajiem kokiem un ainavu
veidošanas principiem veco muižu parkos.
Darbus vadīja profesionāļu komanda, piedalījās skolēni no Salaspils
1.vidusskolas.
Projekta pasākumi popularizēti Daugavas muzeja mājas lapa, www.daugavas
muzejs.lv un Salaspils novada domes mājaslapa,www.salaspils.lv
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54.

Saldus
novada
Zaņas
pagasta
parks
Kareļi

Saldus novada pašvaldības Zaņas pagasta pārvalde jau otro gadu iesaistījās
projektā ’’Pašvaldību labie darbi parkos Latvijas 100 - gadei” meža dienu 2016.2018 ietvaros. - esam ieplānojuši apzaļumot Zaņas pagasta Kareļu ciema
centru, jo ar laiku vēlamies izveidot skaistu atpūtas vietu (parku). Ar iepriekšēja
gada projekta palīdzību iegādājāmies stādus, kas atdalīja mazāk pievilcīgu
ainavu no vietas, kur vēlamies iekārtot skaistu un zaļu atpūtas vietu, kur nākotnē
redzam glītus celiņus, interesantus vides objektus un lauku trenažierus aktīvai
atpūtai pagasta iedzīvotājiem. 2017. gadā sakopām atpūtas vietu, iegādājāmies
stādus – 10 lielas kļavas, kuras iestādījām. Pagasta pārvalde par saviem
līdzekļiem mūsu nākotnes sapņu parkā iegādājās un iestādīja 3 sarkanās
vilkābeles.

Pie stādu stādīšanas tika piesaistīti attiecīgie speciālisti - Blīdenes stādu
audzētavas vadītāja Solveiga Dzene un viņas darbinieki, kuri apstāstīja par
stādu īpatnībām, par to kopšanu un slimībām. Viņa iezīmēja, kā pareizi veidot
mūsu parku, lai nākotnē viņš būtu skaists un funkcionāli izmantojams. Esam ļoti
gandarīti un pateicīgi par Jūsu piešķirto finansējumu, kā rezultātā arī mūsu
pagastā esam izdarījuši labu darbu Latvijas simtgadei - kopīgiem spēkiem,
padarot krāšņāku gabaliņu no mīļās Latvijas!
Projekta aktivitāšu realizēšanā piedalījās pašvaldības darbos iesaistītie
bezdarbnieki, kuri strādā algotos pagaidu sabiedriskos darbos, pagasta
pārvaldes darbinieki, uzņēmēji, jaunieši, kā arī tika piesaistīti profesionāļi
(Blīdenes stādu audzētavas vadītāja) kas palīdzēja izveidot ainavu, kā arī
pastāstīja par koku kopšanu, slimībām utt.
Stādījumus kops un uzturēs Zaņas pagasta pārvalde
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55.

Skrundas
Estrādes
parks

Projekta pasākumi popularizēti https://www.facebook.com/zanaspagasts/?fref=ts
https://zana.saldus.lv/,
laikrakstā Brocēnu novadam un Saldus novadam “Saldus zeme”, kā arī ir
izvietots plakātiņš pie stādiem.
Tika iegādāti kokmateriāli (apstrādāts, impregnēts, masīvkoks), lai Skrundas
estrādes parkā, kur kā pastaigu vietu izvēlas gan Skrundenieki, gan tās viesi,
uzstādītu masīvkoka krēslu par godu Kuršu valdniekam. Izglītojošajā pasākumā
bērni un jaunieši ar otrreiz izmantojamajiem materiāliem (tapetes, plakāti)
apvākoja mācību grāmatas.
Paralēli radošajam darbam – grāmatu apvākošanai, tika runāts par to, kas ir
grāmata, no kā tā tiek gatavota. No kā tiek gatavots papīrs? Kādus
kokmateriālus izmanto papīra ražošanai? Un cik ir nepieciešamas nozāģēt
kokus, lai sagatavotu mācību grāmatas? Un kāda ir mūsu attieksme pret kokiem,
kur koki visvairāk atrodas pilsētās? Kur mums patīk atpūsties vislabāk parkos,
vai uz pilsētas bruģa? Bērnu un jauniešu zināšanas un izpratne par mežu, koku
un parku nozīmi mūsu dzīvē bija atšķirīga.
Pasākumā piedalījās Skrundas novada bērni un jaunieši. Skaitliski ap 27.

Projekta gaitā labiekārtoto parku pēc projekta uzturēs Skrundas novada
pašvaldība
Projekta pasākumi popularizēti: http://www.skrunda.lv/index.php?&fn_page=6

56.

Smiltenes
Vecais
parks

Parks atrodas gleznainā Vidusezera krastā Smiltenē. Tā teritorija ir nozīmīga
atpūtas vieta pastaigām un velotūristiem. Vecais parks vēsturiski veidots kā
ainavu parks- ūdens, mežs, lauces. Parkam 3 galvenās ieejas, dažādu sugu
kokaugi. Parks atšķiras no citiem ar daudzām stāvām nogāzēm. No 1987.2002.g.Vecais parks bija Valsts nozīmes aizsargājams objekts.
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Šogad Meža dienu ietvaros Smiltenē tika organizēta Vecā parka apstādījumu
papildināšana un Eiropas Sociālā fonda projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un
profesionālās izglītības iestādēs” aktivitāte, kur rezultātā Smiltenes vidusskolas skolēni
no 9. Līdz 12.klasei tika iepazīstināti ar ainavu arhitekta profesiju, kā arī papildināti Vecā
parka apstādījumi.
Jau vairākus gadus Smiltene ar Meža dienu un Meža attīstības fonda atbalstu
saņem augus publiskiem apstādījumiem Smiltenē, arī šogad tika iestādīti dažādi augi –
kļavas, bērzi, egles, kalnu priedes un grimoņi. Papildus stādīšanas darbiem, jauniešus
iepazīstinājām ar praktiskām iemaņām kā pareizi iestādīt augu, lai tas augtu un attīstītos,
kā arī ar to, kā tiek plānota un kopta parka ainava.
Jaunieši bija ieinteresēti uzzināt gan par stādīšanu,
gan par ainavu arhitekta profesiju, jo to veicināja
projekts
“Karjeras
atbalsts
vispārējās
un
profesionālās izglītības iestādēs” un karjeras
konsultante Smiltenes vidusskolā Rita Rozīte.
Ar iestādītajiem augiem plānots radīt ainavu, kas būs
pievilcīga visos gadalaikos.
Paldies Pašvaldību
savienībai, kas ik gadu dod iespēju Smiltenes parkos
un skvēros iestādīt kādu skaistu koku un krūmu, kas bagātina mūsu ainavu un līdz ar to
iepriecina gan iedzīvotājus, gan pilsētas viesus.

57.

Strenču
pilsētas
Priežu
parks

Pasākums Priedes – rododendru draugi!
Pasākuma aktivitātes:
Dekoratīvo kokaugu stādījumu veidošana (Valkas iela 16, Strenčos)
Par Meža dienu 2017 ietvaros piešķirtajiem līdzekļiem tika iegādāti un
iestādīti 28 skujkoki par kopējo summu 499,80 euro, lai izveidotu
dendrāriju līdzās pašvaldības galvenajai ēkai. Skujkoku sastāvā izvēlēti
priežu un egļu stādi no 18 dažādām šķirnēm un to variācijām.
Stādīšanas darbus vadīja novada apzaļumotāja Indra Lielkāja, kas
dalībniekiem izsmeļoši pastāstīja par skujkoku nozīmi apstādījumos. Par
to, ka skujkoki nodrošinās labu augteni jau līdz šim izveidotajiem
stādījumiem no dažādiem rododendru šķirņu stādiem, skābinot augsni. Šī
iemesla dēļ pasākumam dots nosaukums “Priedes - rododendru draugi”.
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Apzaļumotājas iecere ir līdzās katram stādiņam izvietot plāksnīti ar sugas
un šķirnes nosaukumiem, lai augi ne tikai priecētu acis, bet dotu arī
zināšanas par tiem.

Mežu dienu 2017 pasākuma dalībnieki bija - pašvaldības nodaļu un
iestāžu darbinieki, 1. klasītes skolēni un pedagogi.
Pie izveidotajiem stādījumiem tika izvietota Meža dienu zīme ar projekta
nosaukumu “Priedes - rododendru draugi”.
Relīze par pasākumu lasāma un bilžu galerija skatāma saitē:
http://www.100darbilatvijai.lv/2017/09/13/priedes-rododendru-draugi/
http://www.strencunovads.lv/aktualitates/priedes--rododendru-draugi
Stādījumu materiālajā atbildībā pieņēma un to apsaimniekošanu turpmāk
nodrošinās Strenču novada domes Īpašumu apsaimniekošanas un tehniskā
nodrošinājuma nodaļa.
58.

Talsu
novada
Spāres
muižas
parks
Ģibuļu
pagastā.

Tika iegādātas impregnētas kokmateriālu sagataves. Ģibuļu pagasta pārvaldes
strādnieki izgatavoja divus tiltiņus, piestiprinot dēlīšus pie iepriekš izgatavotajām
metāla konstrukcijām, kā arī izgatavoja un uzstādīja informācijas stendu. Tiltiņi ti
ka izvietoti pār parka grāvīti, ievērojot novada ainavu arhitektes ieteikumus.

Ģibuļu pagasta pārvaldes strādnieki izgatavoja tiltiņus un informācijas stendu, tā
apgūstot darbus ar kokmateriāliem. Spāres muižas darbinieki sarīkoja pasākumu
iedzīvotājiem, kurā tika apsekoti un atpazīti Spāres muižas parka koki, tika lasīti
dzejoļi par kokiem, kuri aug Spāres muižas parkā.
Pasākumā piedalījās Spāres amatierkolektīvu (amatierteātra, līnijdeju,
vok.ansambļa, tautas lietišķās mākslas) un interešu klubiņu (senioru un sieviešu
klubi) dalībnieki.
Projekta gaitā labiekārtoto parku pēc projekta uzturēs Talsu novada pašvaldības
Ģibuļu pagasta pārvalde
Projekta pasākumi popularizēti (
http://www.talsi.lv/uploads/filedir/TALSU%20NOVADA%20ZINAS/2017/talsunov
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adazinas16_1-12.pdf
http://www.gibulupagasts.lv/news/194-jaunumi-sp-res-mui-as-park.html

59.

Tērvetes
novada
Augstkalne
s
Mežmuižas
pils parks

Latvijas Pašvaldību savienības 2017.gada projekta „PAŠVALDĪBU LABIE
DARBI PARKOS LATVIJAS SIMTGADEI” ietvaros izgatavoti divi koka soli un
divas koka atkritumu urnas. Tie uzstādīti Mežmuižas pils parka teritorijā. Projekta
finansētājs – Meža attīstības fonds.

60.

Tukuma
pilsētas
parks;
A.Lerha
Puškaiša
parks
Džūkstē;
“Latvijas
simtgades”
parks
Slampē

Tukuma pašvaldība koku stādus iestādīja 3 parkos:
1.septembrī Pasaku tēva A.Lerha Puškaiša parkā Džūkstes pagastā,
Tukuma novadā. Iestādīti dažādas šķirnes 9 ceriņi;
17.septembrī Latvijas simtgades parkā Slampes pagastā, Tukuma
novadā. Iestādīti dažādas šķirnes 8 ceriņi, 3 lapegles;
21.septembrī Tukuma pilsētas parkā (Lielā iela 36A, Revolūcijas ielā 2),
Tukums. Iestādītas 3 lapegles.
Visos pasākumos piedalījās dārznieks, kas norādīja vietu, kur iestādīt kokus.
Izglītoja pasākuma dalībniekus, kā pareizi stādīt, kā tos kopt un uzturēt, lai labāk
augtu.

Džūkste.
Pasaku tēva A.Lerha Puškaiša parkā Džūkstes pagastā piedalījās Džūkstes
pamatskolas 1. un 9. klases skolēni, pedagogi, Slampes un Džūkstes pagastu
pārvaldes dārzniece, Džūkstes pagasta pārvaldes darbinieki un pagasta
iedzīvotāji;
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Slampe.
Latvijas simtgades parkā Slampes pagastā piedalījās pasākuma “Triju mākslu
satikšanās” dalībnieki – dzejas, mūzikas un mākslas pārstāvji, Slampes un
Džūkstes pagastu pārvaldes dārzniece, Slampes pagasta pārvaldes darbinieki
un iedzīvotāji;

Tukums.
Tukuma pilsētas parkā piedalījās Tukuma novada priekšsēdētājs Ē.Lukmans,
pašvaldības administrācijas darbinieki, ainavu arhitekte, Tukuma pilsētas d
Pasaku tēva A.Lerha Puškaiša parkā Džūkstes pagastā un Latvijas simtgades
parkā Slampes pagastā iestādītos kokus uzturēs Slampes un Džūkstes pagastu
pārvalde, atbildīgā pagastu pārvaldes vadītāja Dace Pole.
Tukuma pilsētas parkā iestādītos kokus uzturēs Tukuma novada Dome, atbildīgā
Arhitektūras nodaļas arhitekte Aivita Milta.ārzniece, SIA “Clean R” darbinieki.
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61.

Valka Avotkalns
jeb
Heidelberg
a

Projekta pasākumi popularizēti:
1) https://www.facebook.com/Tukumapasvaldiba/
2)
http://www.tukums.lv/lv/156-zias/7346-aicin%C4%81mst%C4%81d%C4%ABt-kokus-pasaku-t%C4%93va-a-lerhapu%C5%A1kai%C5%A1a-park%C4%81-d%C5%BE%C5%ABkst%C4%93
(aicinājums stādīt kokus);
3)
http://www.tukums.lv/lv/156-zias/7359-%C5%A1oreiz-ceri%C5%86i%E2%80%93-d%C5%BE%C5%ABkstes-pasak%C4%81m-tic (Džūkstes
pagasts);
4)
http://www.tukums.lv/lv/156-zias/7416-tukuma-novadapa%C5%A1vald%C4%ABba-turpina-trad%C4%ABcoju-padar%C4%ABt-latvijukr%C4%81%C5%A1%C5%86%C4%81ku-ar-koku-st%C4%81d%C4%ABjumiem
(Tukums);
5)
http://www.tukums.lv/lv/156-zias/7395-me%C5%BEa-dienas-slampe
(Slampes pagasts)
6)
Tukuma Neatkarīgās Tukuma ziņas, 2017.gada 19.septembris Nr.109
(2582), (raksts pievienots pielikumā);
7)
Tukuma novada Domes informatīvajā izdevumā 2017.gada oktobris Nr.9
(151), (izdevums pieejams http://www.tukums.lv/lv/tukuma-novada-pasvaldiba1/tukuma-laiks)
Avotkalns jeb Heidelberga Valkā tiek veidots kā pilsētas meža parks, kurā ir
sabiedriskas nozīmes objekti ar dabas elementiem, būvju un mazo arhitektūras
formu daudzveidību un īpaši veidotu infrastruktūru. Šajā reizē tika ierīkotas
atpūtas vietas ar soļiņiem ap nelielu priežu jaunaudzi ar skatu uz trenažieru
laukumu, dīķiem ar strūklaku, meža ieloku un pilsētas „mikrorajonu”. Valkas
teritorijas apsaimniekošanas nodaļa ar saviem resursiem izveidoja ceļiņus līdz
paredzētajiem soliņiem un pamatni zem tiem. Kokmateriālu konstrukcijas
sagatavoja vietējā uzņēmēja Sergejs Kunceviča firma SIA „Folkland Timber”.
Kopā to visu lika un ar enkuriem zemē iestiprināja pašvaldības darbinieki un
ļaudis, kuri ir darba meklējumos. Šo darba procesu no malas katru dienu vēroja
bērnu dārza „Pasaciņa” audzēkņi ar stāstu par notiekošo no audzinātājām un
darba veicējiem, arī kāds ieinteresēts garāmgājējs.
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Darba gaitā klātesoši katru dienu bija pirmsskolas vecuma bērni. Audzinātājas
un darba vadītāja pastāstīja par darba procesu un apkārt esošiem kokiem, to
daudzveidību un izmantošanu mūsu ikdienā, un kā saudzēt šīs vērtības.
Pasākumā piedalījās klātesoši bērni ar audzinātājām, pašvaldības darbinieki,
uzņēmējs ar saviem darbiniekiem un ļaudis, kuri ir darba meklējumos.
Izvetotos soliņus ikdienā pārraudzīs Valkas pilsētas teritorijas apsaimniekošanas
nodaļa.
Projekta pasākumi popularizēti www.valka.lv

62.

Meža
parks
“Lustiņdruv
a” Kārķu
pagastā

Zvēru kafejnīcas izbūve meža parkā “Lustiņdruva” notika talkas veidā,
sadarbojoties vietējiem meistariem ar ģimenēm, kuras piedalījās pasākumā.
Kokmateriālu konstrukcijas sagatavoja vietējais uzņēmējs Artūrs Bērziņš.
Vietējie kokamatnieki talkas laikā uzbūvēja zvēru kafejnīcu, vecāki ar bērniem
palīdzēja nobeicēt, lai konstrukcijas būtu ilglaicīgi izturīgas.

Valmieras
pilsētas
Lucas
parku
(skvērs)

Pasākumā piedalījās dažāda vecuma bērni, sākot no pirmskolas vecuma
bērniem līdz pamatskolas vecāko klašu skolēniem. Mazpulku vadītāja, bioloģijas
skolotāja pastāstīja par zvēriem, kas novēroti Lustiņdruvā un par zvēru barību,
kas ir piemērota nest uz šo zvēru kafejnīcu
Pasākumā piedalījās vietējie kokamatnieki, mazpulcēni un ģimenes ar bērniem.
Izbūvēto zvēru kafejnīcu uzturēs Valkas novada Kārķu pagasta pārvalde
Projekta pasākumi popularizēti www.valka.lv
2017.gada 12.septembrī Lucas skvērā Valmieras 5.vidusskolas pirmo
klašu skolēni kopā ar vecākiem un skolotājiem stādīja dekoratīvo krūmu stādus,
kas iegādāti Lauku atbalsta dienesta līdzfinansēta Latvijas pašvaldību
savienības projekta “Pašvaldību labie darbi parkos Latvijas 100-gadei” ietvaros.
Pasākuma moto “Kopā nākotnes mežam!”.
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Pašvaldība projekta ietvaros iegādājās 66 dekoratīvo krūmu stādus - klinšu
rozes, hortenzijas, lielās fotergilas, gludmalu kārkls, bārbeles u.c.

Pasākuma ietvaros Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Prevencijas un
sabiedrības informēšanas nodaļas vecākā speciāliste Sandra Vējiņa
pirmklasniekus izglītoja par tēmām:
Kā nepieļaut meža ugunsgrēku,
Kā neapmaldīties mežos,
Kūlas ugunsgrēki.
Savukārt mežsaimniecības inženieris–vides eksperts Vilnis Velde bērnus
iepazīstināja ar Latvijā visbiežāk sastopamajiem kokiem un pastāstīja, kā var
noteikt koku vecumu pēc gadskārtu apļiem.
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63.

Varakļānu
muižas
parks

Pasākumā piedalījās Valmieras 5.vidusskolas pirmo klašu skolēni, viņu vecāki
un skolotāji. Tāpat pasākumā piedalījās Valmieras pilsētas pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste vides komunikācijā Līga Bieziņa,
mežsaimniecības inženieris–vides eksperts Vilnis Velde un Valsts
ugunsdzēsības un glābšanas dienesta darbinieki.
Labiekārtoto parku pēc projekta īstenošanas uzturēs un apsaimniekos Valmieras
pilsētas pašvaldības Nekustamā īpašuma apsaimniekošanas pārvalde.
Informācija un foto par pasākumu publicēta Valmieras pilsētas pašvaldības
mājas lapā www.valmiera.lv:
http://www.valmiera.lv/lv/jaunumi/zala_valmiera/17041_pirmo_klasu_skoleni_luc
as_skvera_stada_dekorativos_krumus, reģionālajā ziņu portālā
www.valmieraszinas.lv: http://www.valmieraszinas.lv/meza-dienu-ietvarosvalmieras-skoleni-lucas-ielas-skvera-stada-kosumkrumus/#11, un Valmieras
pilsētas Facebook lapā.
Varakļānu pilsētā atrodas VARAKĻĀNU MUIŽAS romantiskā stila ainavu parks.
Pievilcību piedod Kaževas upītes līčloču gaita ar daudzajiem tiltiņiem, kas ļoti
prasās pēc remonta. Šogad projekta ietvaros atkal vienu tiltiņu atremontējām,
turpināsim gadu no gada šo darbu.

Tāpat Varakļānu novada dome turpinās uzturēt atremontētos.
Popularizējām projektu, kurā piedalījās novada iedzīvotāji un skolu
jaunieši, pašvaldības mājas lapā un vietējā laikrakstā.
64.

Vecpiebalg
as novada
„Nēķina
parks”
Taurenē

Projekta īstenotāji apzināja situāciju Taurenes pagasta „Nēķina parkā”, kurā jau
iepriekšējos gados „Meža dienu” projektu ietvaros tika labiekārtota parka
teritorija. Blakus atpūtas soliņiem tika izveidota dobe dekoratīvajiem
stādījumiem, parka teritorijā tika iestādīti dažādu sugu koki un dekoratīvie stādi,
tādejādi paplašinot parkā esošo augu sugu daudzveidību. Izveidotajā atpūtas
teritorijā regulāri tiek pļauts zālājs, kopti iestādītie augi, savākti atkritumi.
Uzturot kārtībā Taurenes pagasta „Nēķina parka” teritoriju, pagasta
iedzīvotājiem tiek nodrošinātas aktīva dzīvesveida iespējas sakoptā vidē, parks
kļūst kā pievilcīgs apskates objekts gan iedzīvotājiem, gan tūristiem. Tiek
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saglabāta parka ainaviskā, izglītojošā un ekoloģiskā vērtība.
Teritorijas sakopšanā un augu stādīšanā piedalījās pašvaldības darbinieki un
citi pagasta iedzīvotāji, kuriem ir svarīga vides sakoptība. Parka teritorijas
ikgadējā sakopšanā esam iesaistījuši arī Taurenes pamatskolas audzēkņus un
pedagogus, meža speciālistus.

Dzērbenes
Pils parks

Projekta gaitā labiekārtoto parku pēc projekta uzturēs Vecpiebalgas novada
pašvaldības Taurenes pagasta pārvalde.
Projekta pasākumi tiks popularizēti pašvaldības izdevumā „Vecpiebalgas novada
ziņas”.
Dzērbenes pagastā Dzērbenes Pils un parks tai apkārt ir Dzērbenes lepnums
un daudzu tūristu iecienīta vieta. Tai ir sava interesanta vēsture ar daudziem
nostāstiem, kā arī ļoti skaista apkārtne ap to – ar dīķiem, alejām, uzkalniņiem un
vēl saglabājušos seno staļļu kompleksu, kas ir ļoti bēdīgā stāvoklī. Parka kopējā
platība aizņem gandrīz 5,5 ha.

Ar Meža dienu projekta palīdzību šogad veicām stādījumu papildināšanu.
Par to rūpēsies Dzērbenes pagasta pārvalde. Izglītojošajā daļā sertificēta
meža speciāliste Zanda Zvejniece mūs izglītoja par dažādu koku sugu
stādīšanu un piemērotiem augšanas apstākļiem. Projekta pasākumus
popularizējām Vecpiebalgas novada ziņās.
65.

Ventspils
novada
Popes
muižas
parks

Biedrība "Popes muiža" ar Ventspils novada pašvaldības atbalstu turpina
rūpēties par Popes muižas parku un dārzu. Ar vietējo popiņu atbalstu vairākkārt
Popes muižas parkā rīkotas sakopšanas talkas, kuru laikā izzāģēja liekos kokus
un krūmus, kā arī atjaunoja vēsturiskos akmens krāvuma tiltiņus. Lai turpinātu
Popes muižas parka kopšanu ir izgatavoti un uzstādīti 3 soliņi. Vasaras periodā
soliņi atradīsies muižas parkā, lai pagurušie varētu atpūsties un baudīt parka
skaistumu, bet ziemā soliņi tiks novietoti Popes skolas noliktavā, lai tā tos
saglabātu ilgāk.
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22.09.2017 Popes muižā notika lekcija par tēmu - "Popes muižas apstādījumu
īpatnības", kuras ietvaros tika popularizēts projekta „PAŠVALDĪBU LABIE
DARBI PARKOS LATVIJAS 100-GADEI” rezultāts: 3 solu izgatavošana un
uzstādīšana Popes muižas parkā.
Pasākumā piedalījās Popes skolas pedagogi; vietējie iedzīvotāji; interesenti,
kuru vaļasprieks ir sava novada vēsture; interesenti, kuru aizraušanās ir dārzu
un apstādījumu kopšana.
Popes muižas parks ir pašvaldības īpašums un 3 soliņus uzturēs Ventspils
novada pašvaldības Popes pagasta pārvalde.
Projekta pasākumi popularizēti
https://www.facebook.com/search/top/?q=ventspils%20novada%20pa%C5%A1v
ald%C4%ABba
http://www.draugiem.lv/ventspilsnd.lv/news/post/Popes-parka-uzstadasolinus_15240594
https://twitter.com/ventspilsnovads/status/917740118831779840

66.

Viesītes
novada
Riekstu
meža
parks.

Projekta ietvaros ir iegādāti kokmateriāli (dēļi un brusas) laipu nomaiņai.
Atjaunotas 4 laipas aktīvās atpūtas takas labiekārtošanai.
Pašvaldība iegādājās stādus saskaņā ar projekta pieteikumā izstrādāto plānu.
Pasākuma laikā ir iestādīti kociņi - Parastais pīlādzis (Sorbus aucuparia).
Projekta noslēgumā 2017.gada 19.septembrī tika organizēts projekta noslēguma
un koku stādīšanas pasākums.
Projekta rezultātu uzturēšanu pēc projekta beigām nodrošinās Viesītes novada
pašvaldība.
2017.gada 19. Septembrī organizēts projekta noslēguma pasākums Riekstu

meža parkā.
R. Feldmane ar mazpulcēniem demonstrēja, kā pareizi stādīt kokus. Viesītes
Jauniešu iniciatīvas centrā tika izveidota kompozīcija, lai parādītu, kā izmantot
meža veltes.
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Popularizēšana: www.viesite.lv Viesītes novada vēstis 2017.gada septembris Nr. 9
“Viesītē īstenots Meža dienu projekts”;
http://www.viesite.lv/?p=34729#more-34729 Viesītē īstenots Meža dienu projekts
http://www.viesite.lv/?p=34633 Projekta „PAŠVALDĪBU LABIE DARBI PARKOS
LATVIJAS 100-GADEI” noslēguma pasākums

67.

Viļānu
Lakstīgalu
un Zvirbuļu
salas parks

68.

Zilupes
Pilsētas
parks

http://www.viesite.lv/?p=33634 “Projektu ietvaros sakārto Riekstu mežu”
Lakstīgalu sala un blakus esošā Zvirbuļu sala, kuras ieskauj Maltas upe, ir
Viļānu novada un tā viesu iemīļotas atpūtas vietas, kur var gan vientulībā baudīt
dabas krāšņumu un klausīties Maltas upes skaņas, gan kuplā pulkā svinēt
svētkus un gadskārtu ieražas. Maltas upe tās ievziedos un lakstīgalu treļļos
slīgstošās salas ir kļuvušas par Viļānu novada simbolu un radušas vietu mūsu
ģerbonī.
Meža dienu ietvaros šogad papildinājām iedzīvotāju iemīļoto vietu ar jauniem
soliem un atkritumu urnām.
Latvijas simtgadei par godu pilsētas teritorijā izveidota pilnīgi jauna atpūtas
vieta pilsētas centrā, līdz ar to uzlabojot pilsētas vizuālo tēlu. Pilsētas parkā
ierīkoti jauni apstādījumi, kuru iegādei tika izmantoti līdzekļi no valsts atbalsts
meža nozares attīstībai 2017.gadā. Par piešķirtiem līdzekļiem tika iegādāti koku
un krūmu stādi daudzgadīgo apstādījumu ierīkošanai pilsētas parkā.

Kokaudzētas SIA „Meža Rasas” speciālisti pastāstīja visiem interesentiem par
mūsu novadam ģenētiski un fizioloģiski piemērotu koku un krūmu stādu
sortimentu un to kopšanu un aicināja ik vienu novada iedzīvotāju ierīkot
apstādījumus arī savā privātajā teritorijā par godu Latvijas simtgadei.
Pasākumā piedalījās skolēni, pensionāri, pašvaldības darbinieki, tūrisma
nozares uzņēmēji, kultūras darbinieki u.c. interesenti
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Projekta gaitā labiekārtoto parku pēc projekta uzturēs Zilupes novada
pašvaldība Projekta pasākumi popularizēti pašvaldības mājas lapā, fotoizstādē
pilsētas svētkiem

Apliecinu, ka sniegtā informācija ir patiesa.
Projekta vadītāja Sniedze Sproģe
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