MEŽA DIENAS 2019. - PAŠVALDĪBU DARBI PARKOS
PROJEKTA ATSKAITE
Latvijas Pašvaldību savienība kopīgi ar 61 Latvijas pašvaldību turpināja pirms 4 gadiem aizsākto tradīciju - kopt senos un jaunizveidotos parkus,
atjaunot dendroloģiskos stādījumus un sakopt alejas, papildināt tās ar jauniem stādījumiem.
Meža dienu 2019 pasākumi notika visos Latvijas vēsturiskajos novados (59 novados un 2 lielajās pilsētās), veicot parku kopšanu, stādījumu
atjaunošanu, mazo arhitektūras formu (pašvaldību simbolu, tiltiņu, solu, galdu, atkritumu urnu u.c.) izvietošanu parkos, kā arī izglītojot Meža
dienu pasākumos par parku plānošanas un labiekārtošanas jautājumiem, koku nozīmi ainavā un parku arhitektūrā un izvietojot informācijas
stendus, lai ikdienā parku viesi var uzlabot savas zināšanas.
Pasākumi pašvaldībās notika ar izglītojošu aspektu par zaļo teritoriju nozīmi, par parku veidošanu, koku kopšanu, ainavas uzturēšanu.
Pasākumi popularizēti kā vietējā, tā reģionālā līmenī.
Projekta īstenošanā katra pašvaldība iesaistīja dažādus partnerus- LVM, VMD speciālistus, vides ekspertus, arboristus, dārzniekus. Pasākumu
norisē piedalījās konkrētā novada vai pilsētas pašvaldības darbinieki, dažādas iedzīvotāju interešu grupas, t.sk. jaunieši, tautas mākslas kolektīvi
un sportisti. Par projektā izveidotajiem objektiem, stādījumiem turpmāk rūpēsies konkrētās pašvaldības institūcija.

Moto: „Veidosim daudzveidīgu Latviju un tīkamu ainavu!"
Paveiktie darbi parkos, mežaparkos, dendroloģisko stādījumu un aleju atjaunošanā:

1.

Aizpute

Kazdangas parks. Pie "Kazdangas sirds" (sirdsveida akmens dobe, kas atdala Meiteņu dīķi no Zēnu dīķa, gar kuru novietoti akmens
soliņi). 2019.gada koks Krimas liepas- alejas saglabāšanai. Hortenzijas, aktinīdijas un fizokarpi - lai veidotu ainavisku telpu cilvēka

acu augstumā. Pie Brūža dīķa. Vītoli - lai atjaunotu stādījumu. Pie Kazdangas Kultūras un pieaugušo izglītības centra iestādīts zaļo
duglāziju, kā parka papildinājums un skujkoks kā dabai draudzīgs risinājums Ziemassvētkiem. Aiz Dzirnezera pie informācijas stenda
izveidota vizuāla aizmugure, lai nošķirtu no kapu daļas. Ligustras un filadelfus. Dzirnezera labā krastā pie skulptūras "Varde" (viena
no 12 koka skulptūrām parkā) izveidota ainaviska vieta. Amorfi. Dzirnezera labā krastā aiz skulptūras "Varde". Vītoli. Kaplejā
atjaunots 2015.gadā izveidotais augu labirints. Spirejas.

2.

Aloja

Veiktie stādījumi padarīs Kazdangas parku vizuāli pievilcīgāku, pie kokiem izveidotas informatīvas plāksnes, kas mudinās
iedzīvotājus, skolēnus un viesus iepazīt Kazdangas muižas parka koku un krūmu daudzveidību.
Pasākumā piedalījās Kazdangas pagasta iedzīvotāji, jaunieši
Projekta gaitā labiekārtoto parku pēc projekta uzturēs Kazdangas pagasta padome
Projekta pasākumi popularizēti:
www.kazdanaasDils.com
https://www.facebook.com/KAZDANGASPILS/
www.aizDutesnovads.lv
Aizputes novada informatīvā izdevuma "Aizputes avīze" 2019.gada novembra numurā
Jau 2017.gadā Alojas novada pašvaldība iesaistījās Meža attīstības fonda pasākuma "Meža dienas 2017" projektā un Alojas skolas
parkā tika uzstādīti 4 pamatīgi oša koka soli. Tā kā uzstādītie koka soli ir ļoti iemīļota vieta gan skolēnu, gan pieaugušo vidū, to šī
gada projekta ietvaros papildinājām ar 7 gab. masīvā oša/granīta soliem. Soli noder gan skolēniem atpūtas brīžos starpbrīdī, gan arī
dažādām ārpustelpu aktivitātēm un pasākumiem, kuras tiek organizētas parka teritorijā.
Pasākuma atklāšanā iesaistīti Alojas skolas skolēni un pedagogi. Skolēni kopā ar mācību spēkiem papildus izzināja skolas parka
vēsturi, iepazina Latvijas mežu un dabas daudzveidību, to nepieciešamību cilvēkiem. Skolotāji ar skolēniem iesaistījās dažādās
aktivitātēs t.sk. viktorīnās par dabu un tās atjaunojamajiem resursiem.
Pasākumā piedalījās Alojas skolas skolēni un pedagogi, domes pārstāvji.
Projekta gaitā labiekārtoto parku pēc projekta uzturēs Alojas novada pašvaldība.
Projekta pasākumi popularizēti Alojas novada mājas lapā www.aloja.lv , sociālajos tīklos un reģiona laikrakstā Alojas novada vēstis.

3.

4.

Alūksne

Ape

Pasākuma laikā tika veikti dažādu kokaugu stādu stādīšanas darbi ap Alūksnes muižas parkā esošo, 2018. gadā uzbūvēto Putnu
paviljonu, lai bagātinātu paviljona apkārtnes ainavu. Tika izvēlēti kokaugi, kas piesaista dažāda veida parkā sastopamos putnus
(bagātīgi ziedoši, bagāti ar sēklām, ogām), ainaviskā ziņā sasauktos ar paviljonu, kura arhitektūrā meklējamas līdzības ar Japānu
(Kalnu priedes, kokaugi ar sarkanu lapu krāsu) un akcentam arī kādi agri pavasarī ziedoši krūmi.
Pasākumā piedalījās pārstāvji no Alūksnes novada pašvaldības administrācijas, ANP aģentūras "SPODRA" un Alūksnes muzeja
darbinieki, kā arī šo personu ģimenes locekļi. Šīs ir iestādes un personas, kas ikdienā uztur parku, par to rūpējas un attīsta to.

Pasākuma laika tā dalībniekiem tika stāstīta un pārrunāta parka un Paviljona rašanās vēsture, tā nozīme un vērtība mūsdienās, kā
arī runāts par parkā sastopamo dendroloģiju un to, kāpēc nepieciešams papildināt parku ar jauniem kokaugu stādījumiem.
Projekta gaitā labiekārtoto parku pēc projekta uzturēs Alūksnes novada pašvaldības aģentūra "SPODRA". Informācija par
pasākuma norisēm -vietējos laikrakstos un interneta saitēs
Projekta ietvaros Bormaņmuižas parkā tika iestādīti kopumā 28 koki un 15 krūmi, kā arī tika uzstādīts soliņš un atkritumu urna, lai
cilvēki varētu apsēsties, atpūsties un izbaudīt parka burvību. Stādus pagasta pārvalde iegādājās Smiltenes kokaudzētavā, kura
nodrošina Latvijas apstākļiem un reģionam atbilstošu, ģenētiski un fizioloģiski piemērotu stādāmo materiālu. Stādīšanas pasākums
tika organizēts oktobra mēnesī kā talka, piesaistot Apes novada daiļdārznieci, kura izglītoja talkas dalībniekus stādu kopšanā un
stādīšanā. Talkā aktīvi piedalījās vietējie iedzīvotāji, kā arī aģentūras "Komunālā saimniecība" un pagasta pārvaldes darbinieki.

Stādīšanas pasākums tika organizēts oktobra mēnesī kā talka, piesaistot Apes novada daiļdārznieci, kura izglītoja talkas dalībniekus
stādu kopšanā un stādīšanā.
Pasākumā piedalījās vietējie iedzīvotāji - seniori, pašdarbnieki, bezdarbnieki, skolotāji u.c.
Projekta gaitā labiekārtoto parku pēc projekta uzturēs Apes novada pašvaldības komunālā aģentūra "Komunālā saimniecība".
Projekta pasākumi popularizēti
Mājas lapā: http://www.apesnovads.lv/2019/10/meza-dienu-2019-dalibniece/
Sociālajos tīklos: Facebook.com:
https://www.facebook.com/Apesnovad/posts/2567301436664198? xts [01=68.ARCTzjU7xaYchP8K diiyNSB0eI9G2KDMcZowP
Pq5b0rFT8h-y5gJwtc1fAd5Qy1LVx5qMoviDbnUxl zV5BUY8D0mbsH_VhjgzFgAeHujFVq4K4J4fGzIJbN7FxXxmbSA2DkZP32tPEQR4AgFGTP922iJSaO0jzh7cgs3uDbFEoRdPHdKo7YbdfdJtsAZlTg
byB_AGrDafVcaX6_pTrFjNqyVMXO4hQnnkpGW8HqgCeYRxzs5IElfZ2m6USzurVUiYx2nXqugCNdfg5T4edwuMdnDvLvbjquaoW13x1A
Al50wMf3mH3LvwEdWuc8UQyY8y_DMKIdbK1i11Se3wIDx4g&_tn__=-R
Informācija par projekta īstenošanu tiks ievietota Novada informatīvajā izdevumā - Apes novada ziņas Oktobris/Novembris
numurā, kā arī tiks ievietota reģionālajā laikrakstā Alūksnes un Malienas Ziņas.
Gaujienas muižas parks. Saskaņā ar projektu, tika sagatavoti kokmateriāli atbilstošā sortimentā, lai izveidotu stacionārus solus
Gaujienas parkā. Soli izvietoti atbilstoši plānotajai pastaigu takai muižas parkā izcilāko ainavu vērošanai un atpūtai pēc attāluma un
reljefa kāpumu pārvarēšanas.

5

Ādaži

Mežu dienu pasākumu organizēja Gaujienas pagasta iestāžu darbinieki kopā ar Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskolas jauniešiem.
Dalībnieki tika iepazīstināti ar parka ainaviskajām vērtībām un parka attīstības plānu. Pasākuma dalībnieki veica plānoto parka
pastaigu maršrutu, pārvarot reljefa kāpumus un izbaudīja atpūtu uz jaunajiem soliem. Pasākumā piedalījās Gaujienas iedzīvotāji un
jaunieši
Projekta gaitā labiekārtoto parku pēc projekta uzturēs Apes novada komunālā saimniecība
Projekta pasākumi popularizēti Mājas lapā www.apesnovads.lv
Vējupes pludmale ir lielākā peldvieta Ādažu ciemā, kas ir iecienīta iedzīvotāju un novada viesu atpūtas vieta. Peldvietas zona
pamazām tiek labiekārtota - ir uzstādīti rotaļu laukumi bērniem, izveidotas vietas pludmales volejbola laukumiem, ierīkoti soliņi. Uz
centrālo peldvietas zonu no Gaujas ielas ved koka laipa - taka, kas ir piemērota izmantošanai māmiņām ar ratiem, gan arī cilvēkiem
ar kustību traucējumiem. 2018.gada vasarā tika uzstādīta laipa uz pontoniem Vējupes ūdenī, bet trūka savienojuma posms laipai
takai ar peldošo laipu.
Lai nodrošinātu ērtu nokļūšanu ūdenī cilvēkiem ar kustību traucējumiem, projekta ietvaros tika izgatavoti savienojošie laipas posmi
- 3m garš panduss kas ar slīpu plakni nolaižas līdz laipai ( kopējais garums 8m) smilšu seguma līmenī un savienosies ar peldošo
laipu. Tā kā Vējupes ūdeņi rudens un pavasara palu ietekmē maina savu augstumu, tad laipu posmi, ko paredzēts tuvojoties vasaras
sezonai uzstādīt tieši uz smiltīm, rudens un ziemas periodā tiks uzglabāti noliktavā. Laipas, kas ieved tieši ūdenī, nepieciešamas arī
priekš bērniem un jauniešiem dažādu ūdens sporta aktivitāšu cienītājiem - supotājiem, laivotājiem - lai ērti līdz ūdenim nogādātu
un ievietotu peldlīdzekļus
Lai karstajās vasaras dienās peldvietas apmeklētājiem būtu iespējams patverties no karsējošās saules, pieguļošajā meža daļā tika
uzstādīti 3 piknika galdi ar soliem.

6.

Bauska

Sezonāli pārvietojami laipas posmi
Piknika vietas meža malā
Vējupe un tai pieguļošā meža daļa ir Ādažu ciema centra "zaļā rota", tā ir vieta, kas dod iespēju atpūsties visu cauru gadā- vasarā
pludmalē, ziemā uz ledus slidojot vai slēpojot, starpsezonās iedzīvotāji daudz pastaigājas apkārt Vējupei. Lai bērnus un jauniešus
radinātu saudzēt mežu, kopt to un uzturēt tīkamu, tiek organizētas sakopšanas talkas. Ik gadu notiek tradicionālais komandu kross
"Apkārt Vējupei", vasarā pludmalē notiek gan Zumbas festivāli, gan bērnu un jauniešu sporta spēles un pasākumi.
Pasākumā piedalās Ādažu vidusskolas skolēni, tuvākās apkārtnes iedzīvotāji.
Projekta gaitā labiekārtoto parku pēc projekta uzturēs Ādažu novada Saimniecības un infrastruktūras daļa
Projekta pasākumi popularizēti www.adazi.lv un laikraksts "Ādažu vēstis"
Lai Garozas muižas parks mūsdienās kļūtu piemērots gan sportiskām, gan kultūras aktivitātēm, 2018.gada vasaras mēnešos parkā
veikti vērienīgi labiekārtošanas darbi ar Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) finansējumu un Bauskas novada
pašvaldības atbalstu. Projektā veikta teritorijas celiņu tīkla iekārtošana, autostāvvietu ierīkošana, asfalta seguma laukuma izbūve ar
soliem pie estrādes, koku un krūmu stādījumu sakopšana, bīstamo koku likvidēšana, labiekārtojuma elementu (solu, atkritumu
urnu, ziņojumu dēļa) uzstādīšana, teritorijas apgaismojuma izbūve. Ar šīm aktivitātēm 3 hektāru plašajā parkā tika iecerēts atgriezt
kaut nelielu daļu no parka vēsturiskās spozmes un padarīt to piemērotu sabiedrisko aktivitāšu īstenošanai mūsdienās.Veicot parka
uzturēšanas darbus, tika konstatēts parka esošo koku sliktais stāvoklis. Lai saprastu kurus bojātos kokus būtu lietderīgi izzāģēt, kā
arī lai saglabātu parku nākamajām paaudzēm, priekšlikumus izstrādāja Ilze Māra Janelis, kas ir pieredzējusi muižu un parku
vēsturiskās ainavas pētniece un arhitekte. Projekta ietveros kopā tika iestādīti 145 stādi, kas tika iegādāti Zaļenieku kokaudzētavā.
Projekta ietvaros ziemas mēnešos tika izzāģēti bojātie un bīstamie koki. Pavasarī Mežotnes pagasta iedzīvotājs Edvīns Strazdiņš no
sava dārza parkam atvēlēja kalnu kļavas, lazdas, dižskabāržus, plūškokus un saldos ķiršus.

Darbi turpinājās septembrī, kad tika iegūti līdzekļi stādu iegādei. No Zaļenieku kokaudzētavas tika atvesti un iestādīti 145 stādi, kur
lielākais daudzums ir dažādi košumkrūmi (rozes, jasmīni, ceriņi, hortenzijas, zeltstaru vītoli, bārbeles, kļavas, lapegles utt).
Stādi tika izvēlēti tā, lai tie augot veidotu dažādu augstumu, formu, labi iekļautos jau esošajā parka ainavā un kopā veidotu skaistus
krāsu salikumus.

Stādīšanā piedalījās Mežotnes pagasta pārvaldes Jauniešu darba organizatori ar jauniešiem, Mežotnes sākumskolas skolēni ar
pedagogiem, kā arī Bauskas Pirmskolas izglītības iestāde "Zīlīte", kas plāno iegūt eko skolas statusu. PII "Zīlītes" audzinātājas kopā
ar bērniem un vecākiem pēc stādu iestādīšanas izstaigāja parku, iepazinās ar parka dažādību, mācījās atpazīt koku sugas un
klausījās putnu balsīs.
Pasākumā piedalījās: Bauskas novada domes administrācija; Mežotnes pagasta pārvalde; Mežotnes sākumskola; PII "Zīlīte";
Zemessardzes 53 kājnieku bataljons; Bauskas jaunsargi; SIA "Lielmežotne"; Garozas ciemata iedzīvotāji.
Lielu atbalstu sniedza Zemessardzes 53.kajnieku bataljona zemessargi, kuri komandiera vadībā apņēmās stāvā nogāzē sastādīt
rozes.
Projekta gaitā labiekārtoto parku (izveidoto infrastruktūru un/vai iegādātos stādus) pēc projekta uzturēs pašvaldības iestādes
Mežotnes pagasta pārvalde un pašvaldības kapitālsabiedrība SIA "Vides serviss".
Projekta pasākumi popularizēti:
https://www.bauska.lv/lv/iaunumi/atiaunoti-garozas-muizas-parka-apstadiiumi-6686;
http://www.bauskasdzive.lv/vieteias-zinas/papildinati-stadiiumi-garozas-muizas-parka-181473
7.

Brocēni

Brocēnu Meža parks. Meža parkam ir izstrādāts mets. Meža parka mets izstrādāts 3 zemesgabalos ar kadastra Nr. 84050050023;
84050040078; 84050040133. Teritorija, kurā tika veikts projekts ir ar kadastra Nr. 8405 005 0023 un sastāv no 30, 6 ha. Teritorij'a ir
ainaviska meža teritorija blakus Cieceres ezeram. Teritorija ir labiekārtota un ir iedalīta kā mierīgā zona. Pārējā teritorija ir iedalīta

ka aktīva teritorija un nodrošina rekreacijas iespējas iedzīvotajiem, viesiem, ka ari ģimenem ar berniem.

8.

Cēsis

Pasākuma izglītojoša daļa - "Kopa mēs varam". Izzini mežu mērķis bija izglītot ģimenes - par meža nozīmi un vērtību. Tika aicinatas
ģimenes ar bērniem pavadīt laiku, efektīvi līdzdarbojoties roku roka, lai radītu veselīgu dzīves vidi pilsēta.
Pasakuma piedalījas ģimenes ar bērniem, uzņēmēji, cilvēki kam rūp vide, kura dzīvo.
Projekta gaita labiekartoto parku pēc projekta uzturēs Brocēnu novada pašvaldība
Projekta pasakumi popularizēti:
www.broceni.lv
www.facebook.com/brocenu-novads
Maija parkā pēdējo gadu laika nacies nozaģēt paris liepas, kas auga parka gar celiņa malu un atradas rindveida stadījuma. Kopa ar
skolēniem tika iestadītas trīs holandes liepas (Tilia vulgaris) no stadaudzētavas "Ķikši". Liepas tika iestadītas tajas pašas vietas, kur
auga iepriekšējas, lai laika gaita nepazustu rindveida stadījums.
Skolēni ar interesi klausījas par koku stadīšanu un kopšanu, Maija parka atrodamajam koku sugam, uzdeva dažadus jautajumus.
Pasakuma piedalījas sakumskolas skolēni un skolotaji, Cēsu novada pašvaldības darbinieki.

Projekta gaitā labiekārtoto parku pēc projekta uzturēs Cēsu novada pašvaldības Īpašumu apsaimniekošanas pārvalde.
Projekta pasākumi popularizēti pašvaldības mājaslapā http://www.cesis.lv/lv/sakums/aktualitates/pasvaldiba/kopa-ar-skoleniematjauno-maija-parka-liepu-sta
9.

Dagda

Dagdas novada pašvaldība projekta "Meža dienas 2019" ietvaros atjaunoja vecos nolietotos (sapuvušos) un demontētus
labiekārtošanas elementus Jaundomes parka teritorijā. Izmantojot par projekta līdzekļiem iegādātos kokmateriālus tika izveidoti 3
jauni galdi (2,85 m) un 8 soliņi un viena atkritumu urna. Izveidoto infrastruktūru izvietoja Jaundomes muižas parka teritorijā,
nodrošinot atpūtas vietas muižas, dabas takas apmeklētājiem.
Pasākuma laikā jauniešus iepazīstināja ar kokapstrādes pamatu un vienkāršu koka konstrukciju izgatavošanas gaitu, iepazīstinot ar
darba rīkiem, sniedzot vispārējas lietošanas, glabāšanas pamācības, norādot uz individuāliem un vispārējai lietošanai paredzētiem
darba rīkiem.
Darba procesā piedalījās pašvaldības darbinieks, kā arī bērnu un jauniešu centra jaunieši.
Dagdas novada dome apņemas projekta gaitā izveidoto infrastruktūru Jaundomes parka teritorijā uzturēt arī pēc projekta
īstenošanas, veicot regulārus atkopšanas darbus un nepieciešamības gadījumā atjaunojot labiekārtotos elementus.

Bildēs ir attēlota labiekārtošanas elementu - soliņu, galdu izgatavošanas gaita un jauniešu aktīva līdzdalība koka mēbeļu tapšanā.
Projekta pasākumi popularizēti Dagdas novada ziņu portālā www.dagda.lv , Dagdas, Krāslavas un Aglonas novada laikrakstā
„Ezerzeme"
10.

Daugavpils

2019. gadā 16. oktobri tika veikti kokaugu stādījumi Esplanādes parkā Daugavpili. Parkā tika iestādīti 14 koki: 8 āra bērzi, 3 trauslie
vītoli "Bullata", 2 zeltzaru vītoli, 1 baltais vītols. Kokaugu stādīšanas materiāli tika izvēlēti ņemot vērā parkā esošo veģetāciju un

augšanas apstākļus.

11.

Daugavpils
novads

Stādījumiem tika izmantoti liela izmēra stādi. Pašvaldības mājas lapā izvietota publikācija, kas veltīta Meža dienām 2019 Daugavpilī,
kurā ir iekļauta informācija arī par to, kāpēc pilsētas teritorijā ir svarīgi izmantot apstādījumu veidošanai tieši liela izmēra stādus.
Pasākumā piedalījās pašvaldības iestāžu un uzņēmumu darbinieki:
Daugavpils pilsētas domes Pilsētplānošanas un būvniecības departaments;
Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde "Komunālās saimniecības pārvalde";
SIA "Labiekārtošana-D"
Projekta gaitā labiekārtoto parku pēc projekta uzturēs:
Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde "Komunālās saimniecības pārvalde"
Projekta pasākumi popularizēti:
Pašvaldības mājas lapā www.daugavpils.lv
Pilsētas sabiedriskajos medijos:www.grani.lv
www.gorod.lv Radio "Alise Plus"
Medumu parks. Aizsargājams dendroloģisks stādījums, daļa no īpaši aizsargājamā ainavu apvidus "Augšzeme" 12, 5 ha
(pašvaldības īpašumā) Parks veidots 19. gs pirmajā pusē kā Medumu muižas parks (pašlaik muižas ēkas gandrīz nav saglabājušās) .
Dominē 6 vietējo koku sugas - parastā kļava, melnalksnis, ozols, vīksna, goda, liepa. 17,2% no parkā apsekotajiem kokiem ir
platlapu liepa un tās šķirnes, ar labu vitalitāti un pašizsēju, Latvijā tā ir unikāla situācija. 2017. gadā ir sagatavots parka pārbūves
plāns (Arhitektes Ināras Caunītes birojs, Māras Janelis un Daugavpils Universitātes izpēte), kas ir saskaņošanas stadijā.

12.

Dobele

Parkā Meža dienu 2019 projekta ietvaros izveidots informācijas stends ar vispārīgu informāciju par parku, objektiem, karti.
Darbus veica Medumu pagasta pārvaldes administrācija un Medumu pamatskolas administrācija un vecāko klašu audzēkņi.
Turpmāk par izveidoto stendu un tā uzturēšanu atbildīga būs pagasta pārvalde.
Projekts popularizēts mājas lapā www.medumi.lv
Dobeles pilsētas parkā iestādītas 11 liepas, kas pagarina jau esošo liepu aleju gar ceļu, kas ved uz Dobeles Romas katoļu baznīcu.
Vecajā pilsētas parkā izveidota dobe ar skujeņiem un košumkrūmiem.
Parks atrodas vēsturiskajā pilsētas centrā blakus Kultūras namam , Amatu mājai, Vēsturiskajam tirgus laukumam, kur regulāri
notiek dažādi pasākumi, amatnieku tirdziņi.
Pasākuma izglītojošā daļa : 9.oktobrī parkā notika
pasākums, kur piedalījās dažādu koku stādu audzētāji, kuri apmeklētājus iepazīstināja ar koku šķirnēm un augšanas noteikumiem.
Piedalījās koka izstrādājumu un klūgu pinumu tirgotāji, kā arī citi daiļamata meistari.

Liepiņu stādījumi

Jaunizveidotā dobe

13.

14.

Durbe

Ērgļi

Pasākumā piedalījās Dobeles novada iedzīvotāji, kā arī viesi no citām pašvaldībām.
Projekta gaitā labiekārtoto parku un liepu stādījumus pēc projekta uzturēs SIA "Dobeles komunālie pakalpojumi"
zaļumsaimniecības nozare.
Projekta pasākumi popularizēti : Dobeles novada mājas lapā- http://www.dobele.lv/lv/news/papildinati-stadijumi-dobeles-parka
Durbes novada pašvaldības dārzniece par piešķirto finansējumu iegādājās stādus (liepas, dižskabāržus, īves) stādījumu
atjaunošanai, kā arī parkā tiks iestādītas parka rozes padarot parku vēl košāku. Liepas parkā iestādītas, izveidojot aleju.
Stādu stādīšana Dunalkas parkā notika 8.oktobrī un pašvaldības dārzniecei palīgos devās mazie Dunalkas dienas centra "Briedēna"
bērni ar audzinātājām. Bērniem lielu prieku sagādāja gan krokusu, gan liepu koku stādīšana.

Pašvaldības dārzniecei palīgos devās mazie Dunalkas dienas centra "Briedēns" bērni ar
audzinātājām. Bērniem lielu prieku sagādāja gan krokusu, gan liepu koku stādīšana.
Projekta gaitā labiekārtoto parku pēc projekta uzturēs Durbes novada pašvaldības daiļdārzniece
Projekta pasākumi popularizēti Reģionālajā zinu portālā rekurzeme.lv: https://www.rekurzeme.lv/vietejas-zinas/durbesnovada/foto-atjauno-stadijumus-dunalkas-parka-144400
Durbes novada pašvaldības mājaslapā: http://www.durbe.lv
Ērgļu muižas parkā tika atjaunots regulārais ābeļdārzs ar dekoratīvajām ābelītēm izglītojoši radošajā koku stādīšanas pēcpusdienā.
Pasākumā piedalījās Ērgļu vidusskolas skolēni un Ērgļu novada pašvaldības PII "Pienenīte" audzēkni. Par koku stādīšanu pastāstīja
Kalsnavas arborētuma pārstāve, kas bija arī sarūpējusi izzinošas spēles par kokiem. Savukārt Ērgļu novada pašvaldības
administrācijas darbinieki pašvaldības dārznieces vadībā stādīja parka rozes, izveidojot jaunu regulāras formas dobi gar dīķa malu,
blakus bērnu rotaļu laukumam. Parks tiks vēl papildināts ar trīs jaunām dekoratīvo stādījumu dobēm.

15.

Grobiņa

Izglītojoši radošā koku stādīšanas pēcpusdiena sadarbībā ar Kalsnavas arborētumu:
lekcija par koku stādīšanu
ābelīšu stādīšana parkā
izziņas spēles
Pasākumā piedalījās Ērgļu novada vidusskolas skolēnu un skolotāji, Ērgļu pašvaldības PII "Pienenīte" audzēkņi kopā ar vecākiem un
audzinātājām, Ērgļu novada pašvaldības administrācijas darbinieki.
Projekta gaitā labiekārtoto parku pēc projekta uzturēs Ērgļu novada pašvaldības ceļu uzturēšanas dienesta vadītājs
Projekta pasākumi popularizēti: Ērgļu novada pašvaldības mājas lapā https://www.ergli.lv/public/lat/pasakumi11/zina/490/
Madonas reģionālais laikraksts STARS
Par īstenoto projektu publicitāte sekos arī Ērgļu novada ziņās
Projekta ietvaros tika iestādīti 5gab nokarenais zeltzaru vītols, 3gab trauslais lodveida vītols, 8gab baltais grimonis, 5gab melnais
plūškoks, 36gab zemā kalnu priede, 15gab baltais grimonis, 30gab iegrieztā stefanandra, 5 gab amūras ceriņi un 3 gab ķīnas ceriņi.
Darbi veikti laika periodā no 2019. gada 20. septembra līdz 2019. gada 20. oktobrim. Apstādījumi ierīkoti Grobiņas pilskalna parkā.
Vēlējāmies papildināt Ālandes upes parka takas teritoriju, tā papildinot 2019. gada laikā izveidoto pastaigu taku.
Paveiktie darbi ir ļāvuši īstenot 2014. gada 31. jūlija tematisko plānojumu „Grobiņas pilsētas ainavu attīstības un pārvaldības plāns",
kur vienā no sadaļām ir paredzēts labiekārtot un izbūvēt pastaigu taku gar Ālandes upes krastiem.

16.

Gulbene

Pilsētas iedzīvotājiem un viesiem tiek dota iespēja pastaigāties pa jaunizveidoto Ālandes upes parka taku, kas apvieno Grobiņas
arheoloģisko ansambli un ir papildināta ar stādījumiem tā vairojot bioloģisko daudzveidību.
Pasākumā piedalījās Grobiņas novada domes darbinieki, kā arī SIA "Grobiņas HES". Stādīšanas procesu no malas vēroja interesenti
un garāmgājēji, kas nekautrējās uzdot jautājumus par notiekošo un izteica atzinību par apstādījumu vairošanu.
Projekta gaitā labiekārtoto parku pēc projekta uzturēs Grobiņas novada domes izpilddirektors Uldis Vārna ( pieņem darbu)
turpmāko stādījumu uzturēšanu veic „Grobiņas HES" SIA , pēc 2017. gada 3.aprīļa Deleģēšanas līguma NR.-2017/61.
„Par Grobiņas novada teritorijas labiekārtošanas darbiem".
Projekta pasākumi popularizēti Grobiņas novada domes mājaslapa www.grobinasnovads.lv. , www.liepajniekiem.lv un
Facebook.com Grobiņas novada lapā.
http://www.grobinasnovads.lv/index.php?option=com content&view=article&id=3040:landes-upes-park-110-iauni-koki-unkrmi&catid=10:vispareji&Itemid=119
https://www.liepainiekiem.lv/zinas/novados/grobinas-alandes-upes-parks-zalos-un-saraiku-labirints-vilinas-243635
https://www.facebook.com/Grobinasnovads/photos/pcb.2447928598588506/2447910528590313/?type=3&theater
2019. gada 9. oktobrī sadarbībā ar Gulbenes novada valsts ģimnāzijas 3.a un 5.b klases skolēniem un skolotājiem, pašvaldības
administrācijas un iestāžu darbiniekiem norisinājās Spārītes parka apstādījumu papildināšana ap Asaru ezeru ar košiem,
smaržīgiem, garšīgiem dekoratīvajiem kokaugiem. Pasākuma ietvaros tika iestādīti 47 kokaugi. Pasākumā piedalījās aptuveni 45
cilvēki. Projekta ietvaros Spārītes parkam atjaunoti arī 4 koka soli.

17.

Iecava

9. oktobra pasākumā piedalījās Gulbenes novada valsts ģimnāzijas skolēni, skolotāji, pašvaldības iestāžu darbinieki. Katram
bērnam, pieaugušajam tika dota iespēja iestādīt kādu kokaugu un uzzināt vairāk par stādījumu kopšanu un parka uzturēšanu,
savukārt pašvaldības vides dizaina un labiekārtošanas speciāliste iepazīstināja ar saviem pienākumiem, ainavu arhitekta darbu. Ar
bērniem kopā strādāja un darbus organizēja arī Gulbenes labiekārtošanas iestādes darbinieki, kam parka uzturēšana, stādījumu
veidošana ir viens no ikdienas darbiem. Pasākumā piedalījās kopā aptuveni 45 cilvēki -Gulbenes novada valsts ģimnāzijas skolēni,
skolotāji. Gulbenes labiekārtošanas iestādes darbinieki. Gulbenes novada pašvaldības administrācijas darbinieki.
Par Spārītes parka stādījumiem un soliņu uzturēšanu atbildīga ir Gulbenes labiekārtošanas iestāde, kam Spārītes parka uzturēšana
ir viens no darba uzdevumiem.
Projekta pasākumi popularizēti Gulbenes novada pašvaldības mājas lapā:
16.10.2019. https://www.gulbene.lv/lv/zr/pin/6562-meza-dienu-ietvaros-stada-kokus-sparites-parka
Gulbenes novada pašvaldības Facebook profilā: publicēts 09.10.2019. @gulbenesnovads
Dzirkstele.lv, 17.10.2019. publicēts: https://www.dzirkstele.lv/vieteias-zinas/meza-dienas-berni-stada-kokus-sparites-parka-170775
Atbilstoši pieteikumam Mežu dienas 2019, Iecavas vēsturiskajā muižas parkā, tika veikti attiecīgo koku sugu atjaunošanas
stādījumi. Neskatoties uz ļoti īso projekta īstenošanai atvēlēto laiku, plānotās aktivitātes tika veiktas ar nelielām korekcijām - 17
dižstādu vietā 38 nedaudz mazāka izmēra koku stādi (dižstādi bija jāpasūta krietni laicīgāk, lai būtu pieejami, bet tas nebija

iespējams, jo konkursa rezultāti bija zināmi diezgan velu).

18.

Ikšķile

Pasākumā tika pieaicināti pašvaldības pirmsskolas "Dartija" audzēkņi (6gadīgi) un darbinieki. Iestāde ir ekoskolu kustības dalībniece
un ir saņēmusi Zaļo karogu. Mācību procesā lielā vērtība tiek veltīta dabai, dabas procesiem. Par kokiem, to stādīšanu un aprūpi jau
bija izrunāts iepriekš nodarbībās un tagad bērniem bija iespēja vērot kā teorētiskās zināšanas tiek pielietotas praksē. Pasākumu
noslēgumā bērni skaitīja arī tautasdziesmas par kokiem un gāja aplūkot iepriekšēja gada Mežu dienu 2018 koku stādījumus.
Pasākumā piedalījās arī pašvaldības SIA "Dzīvokļu komunālā saimniecība " speciālisti, kas dārzkopības speciālistes S.Avotas vadībā
veica stādīšanas darbus. Process kopumā piesaistīja arī vairāku garāmgājēju uzmanību, kas ar interesi vēroja notiekošo.
Parks ir Iecavas pašvaldības īpašumā un tā uzturēšanas un kopšanas funkcija ir deleģēta pašvaldības SIA "Dzīvokļu komunālā
saimniecība". Līdz ar to arī turpmāk par koku stādījumiem rūpēsies SIA "Dzīvokļu komunālā saimniecība" savu finanšu līdzekļu
ietvaros.
Projekta pasākumi popularizēti Mājas lapā www.iecava.lv , laikrakstā "Iecavas Ziņas"
https://www.iecava.lv/lv/zinas/pasvaldiba/27620-atiauno-parka-stadiiumus
Projekta ietvaros ir atjaunota Ikšķiles senākās ielas - Rīgas ielas apstādījumi, iestādot kokus vietās, kurās koki ir izkrituši. Rezultātā
iestādītas Krimas liepas, kas stiprinātas ar stādiem atbilstošiem koku balstiem un atsaitēm. 2019. gada 17. oktobrī tika organizēta
izglītojoša mācību stunda dabas zinību ietvaros Ikšķiles vidusskolas skolēniem, kurā zinoši speciālisti izglītoja skolēnus par koku
nepieciešamību, nozīmi cilvēka dzīvē un koku šķirņu dažādību un augšanas īpatnībām. Skolēni aktīvi iesaistījās diskusijās un
piedalījās stādīšanas procesā.

19.

Ilūkste

Pasākumā piedalījās Ikšķiles novada pašvaldības administrācijas darbinieki, Ikšķiles vidusskolas audzēkņi, Ikšķiles novada iedzīvotāji.
Projekta gaitā labiekārtoto parku pēc projekta uzturēs Ikšķiles novada pašvaldības SIA "Ikšķiles māja".
Projekta pasākumi popularizēti
Mājas lapā www.ikskile.lv, https://www.ikskile.lv/lv/iaunumi/skoleni-atiauno-liepu-aleiu-rigas-iela
Facebook https://www.facebook.com/Ikskilesnovadapasvaldiba/
www.fakti.lv, http://www.fakti.lv/?url=echoart&ArticleId=19618
Informatīvajā izdevumā "Ikšķiles Vēstis" novembra izdevumā https://www.ikskile.lv/index.php/lv/pasvaldiba/ikskiles-vestis
Meža un dārza dienās parasti pierasts aktīvi darboties pavasarī, bet arī rudenī, kad daba pošas pie miera, birst krāsainas lapas un
koki piesedz zemi ar siltu lapu paladziņu, arī cilvēks var paspēt vēl izdarīt labus darbus. Domājot par pavasari un Latvijas zaļo dabas
rotu, ikvienam vērts iestādīt kādu koku, krūmu vai krāšņi ziedošu puķi.
Pateicoties Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) projektam Bebrenes muižas parks un vēsturiskais centrs šoruden atkal kļuvis
bagātāks ar 97 jauniem koku un krūmu stādiem. Stādi parkam izvēlēti saskaņā ar parku arhitektes Ilzes Māras Janelis izstrādāto
muižas parka rekonstrukcijas plānu.
Muižas parka stādījumi regulāri jāatjauno, jo pēc katras spēcīgākas vēja brāzmas vecie koki lūzt. Kā arī pamazām jāatjauno senā
muižas parka ainaviskā vērtība, kas zudusi vēsturiskā parka ''sakopšanas'' darbos.
Kokaugi Bebrenes muižas parkā tika stādīti ''Labo darbu nedēļas'' laikā. Visi tika aicināti paveikt kādu labu darbu gan Bebrenes
pagastā, gan Ilūkstes novadā.

ļsfp fj? ģ
20.

Inčukalns

Pasākumā piedalījās
Bebrenes vispārizglītojošās un profesionālās vidusskolas 6. un 8. klases skolēni;
Bebrenes pagasta pārvaldes darbinieki.
Projekta gaitā labiekārtoto parku projekta uzturēs Ilūkstes novada Bebrenes pagasta pārvalde
Projekta pasākumi popularizēti
Mājas lapā www.manabebrene.lv , www.bebrene.lv
Dvietes parka (7,41 ha) vēsturisko telpu veido Dvietes muižas apbūve, muižas pārvaldnieka ēka un muižas parks, kas tapis 19. gs.
vidū. Vērotāja uzmanību piesaista 3 kanāliņiem saistīti dīķi, 2 akmens dārzi un vairākas atpūtas vietas. Muižas ēkas, kas saglabājušās
no 19.gs., un tai piederošā parka teritorija glabā gadsimtu dvesmu no dzimtu aristokrātijas, kas vēl šodien nes Dvietes cilvēku
dabisko dzīvesprieku un darba tikumu.
Saskaņā ar Vēsturisko plānu, atjaunots parka stādījumu fonds un papildināta atpūtas vietas infrastuktūra ar nelieliem koka
elementiem.
Projekta gaitā labiekārtoto parku turpmāk uzturēs Ilūkstes novada Dvietes pagasta pārvalde
Aleksandra parks. Tika iegādāti liela izmēra košumkrūmi jaunu ainaviski interesantu stādījumu veidošanai, kas piemēroti publisko
teritoriju- parku apzaļumošanai un stādāmi diezgan vēlu rudenī. Pasākumu norises nodrošināšanai iegādāti Latvijas apstākļiem
atbilstoši, ģenētiski un fizioloģiski piemēroti stādāmie materiāli daļēji noēnotām vietām.
Pašvaldība papildus noslēgusi līgumu par ainavu arhitektūras veidošanu, lai izglītotu vietējo sabiedrību par parku veidošanas
kultūru un rādītu profesionālus rīkus un veidus augu izvietošanai esošajā ainavā, to stādīšanā, kopšanā un jauno stādījumu
saskaņošanā ar mazajām arhitektūras formām, kas jau izveidotas un uzstādītas parkā.
Pasākumā pārsvarā piedalījās pašvaldības darbinieki, kuri ikdienā ir un būs atbildīgi par ainaviskās vides uzturēšanu, stādījumu
kopšanu. Projekts tika realizēts kopā ar profesionālu ainavu arhitektu un dārznieku.
Parku aktīvi izmanto kultūras un izklaides pasākumu apmeklētāji, jo tur atrodas estrāde, un blakus esošās skolas skolēni.

21.

Jaunjelgava

22.

Jaunpils

Par stādījumiem un dobju uzturēšanu atbildīgs Inčukalna pagasta pašvaldības un teritorijas apsaimniekošanas daļas vadītājs Arnis
Uzuliņš, par ko sastādīts akts.
Projekta pasākumi popularizēti Mājas lapā www.incukalns.lv
https://www.incukalns.lv/public/lat/attistiba/projekti/#tabs-1
Vīgantes parkā tika iedēstīts kokaugu grupas stādījums, kā bija paredzēts projektā. Darbos piedalījās pašvaldības darbinieki un
iedzīvotāji. Stādījums tika veikts pēc ainavas arhitektes ieteikuma un izglītojoša apraksta. Stādījums tika veikt izmantojot pētījumu
par Vīgantes parku.
Stādījuma ierīkošanā piedalījās iedzīvotāji, kam interesē stādījumu izveidošana parkos, izmantojot parka izpētes materiālus.
Projekta gaitā labiekārtoto parku pēc projekta uzturēs Jaunjelgavas novada pašvaldības, Staburaga pagasta pārvalde.
Par projektu informācija ir pieejama Jaunjelgavas novada mājas lapā un Jaunjelgavas novada avīzē
Jaunpils parkā saskaņā ar izstrādāto labiekārtošanas projektu tika iestādīta mahoniju (mahonia aquifolium) grupa 30 stādi,
vīteņhortenzijas (hydrangea paniculata) 10 stādi tika iestādīti pie lielajiem parka kokiem, magnolijas (magnolia kobus) 2 koki
ziemeļu magnolijas un 2 kociņi zvaigžņu magnolijas, pīlādžlapu spirejas (sorbaria sorbifolia) tika izstādītas divās grupās pa nogāzi
kopā 50 stādi, bārbeles (berberis vulgaris) 10 stādi un viršu grupa 10 stādi tika iestādīti pie lapenes, kā arī 10 koki liepas (tilia
cordata) liepa parastā 5 koki un ( tilia cordata) holandes liepas 5 koki. Stādus piegādāja SIA "Blīdene". Lai sagatavotu stādīšanas
vietas tika novāki lazdu krūmi.

Tika analizētas iepriekšējo stādīšanas reižu nepilnības un nostiprinātas zinašanas par to, ka, nozāģējot vecos kokus, vēlams to vieta
iestādīt jaunus. Piedalījās arī dārzkope, kas praktiski parādīja, kā katra suga stādāma.

23.

24.

Jēkabpils
novads

Kocēni

Stādīšanā piedalījās dažādu vecumu vietējie iedzīvotāji un domes darbinieki. Bija talcinieki no dārzkopības biedrības un no
pensionāru biedrības.
Projekta gaitā labiekārtoto parku pēc projekta uzturēs Jaunpils novada domes labiekārtošanas nodaļa
Projekta pasākumi popularizēti pašvaldības informatīvajā izdevumā "Jaunpils vēstis" un mājas lapā
Projekta rezultātā tika iegādāti materiāli, lai Zasas pagastā uz Cerību saliņas izveidotu koka galdu, koka soliņus un koka atkritumu
urnas, kā arī tika iepirkti stādi. Pirms labiekārtoja Cerību saliņu tika izveidota pamatne no koka ripām - dabiskais bruģis. Uz pašas
saliņas tika nozāģēti krūmi un kokiem nozāģēti sausie zari, lai būtu sakoptāka un drošāka vide.
Pasākumā tika stāstīts kāpēc un kā ir labiekārtota Cerību saliņa. Jautājumu veidā atnākušajiem tika sniegtas atbildes uz
interesējošajiem jautājumiem. Nedaudz tika informēti par citiem darbiem, kas būs saistīti ar Cerību saliņu.
Pasākumā piedalījās pagasta iedzīvotāji, Zasas vidusskolas skolēni, pašvaldības darbinieki un reģionālā televīzija.
Projekta gaitā labiekārtoto parku pēc projekta uzturēs Jēkabpils novada pašvaldības Zasas pagasta pārvalde

Projekta pasākumi popularizēti mājas lapā - http://iekabpilsnovads.lv/?p=24315 un informatīvie paziņojumi tika izvietoti stendā
pie Zasas pagasta pārvaldes un tika informēti un aicināti mutiski iedzīvotāji
Kokmuižas parks. Projekta "Meža dienas 2019" ietvaros Kocēnu novada pašvaldība iegādājusies 65 koku un krūmu stādus - ozolus,
bērzus, kļavas, liepas, egles un ceriņus, kas rotās vēsturisko Kokmuižas aleju Ozolu ielā un Kokmuižas pils kompleksa teritoriju.
Iegādāti arī koka stabi- atsaites. Koku stādīšanas pasākums/ talka notika 18. oktobrī.

25.

Koknese

Pasākuma norisē piedalījās Kocēnu novada domes dārzniece, kura visiem klātesošajiem izstāstīja un praktiski ierādīja koku
stādīšanas pamatnosacījumus. Katram kokam tika piestiprināta atpazīšanas zīme, ka koki stādīti ar Meža attīstības fonda un Meža
dienu atbalstu. Pasākumā piedalījās Kocēnu novada domes darbinieki un iedzīvotāji. Tika pārstāvētas dažādas vecuma grupas.
Projekta gaitā labiekārtoto parku pēc projekta uzturēs Kocēnu novada domes Nekustamo īpašumu nodaļa.
Projekta pasākumi popularizēti:
Mājas lapā: http://www.koceni.lv/zinas/novadazinas/projektamezadienas2019ietvarosvesturiskajakokmuizasteritorijaatjaunoskokustadijumus
Citi interneta resursi:
https://www.valmieraszinas.lv/vesturiskaia-kokmuizas-teritoriia-atiaunos-koku-stadiiumus/
http://www.visit.valmiera.lv/lv/pasakumi/3856 projekta ldauomeza dienas 2019rdauo ietvaros vesturiskaja kokmuizas teritor
ija atjaunos koku stadijumus /
Kokneses novada dome iegādājās kokmateriālus jaunu koka kāpņu izbūvei Kokneses parka teritorijā. Jaunās koka kāpnes atrodas
pretī Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolai, Kokneses viduslaiku pilsdrupās pretī lielgabalam un priekšpils daļā uz laivu piestātni.
Kāpnes tika uzstādītas vietās, kur savu laiku iepriekšējās kāpnes bija nokalpojušas un nolietojušās, rezultātā uzlabota parka un
viduslaiku pilsdrupu apmeklētāju drošība. Kopā izgatavotas un uzstādītas trīs koka kāpnes, bagātinot un izkrāšņojot Kokneses parka
ainavu ar praktiskiem un vizuāli pievilcīgiem vides elementiem.

Izbūvētās kāpnes priekšpils daļā uz laivu piestātni ar vienu margu Kokneses parkā

Bildes no pasakuma ar koka kāpņu atklašanu:
'

26.

Krāslava

-

SWS5am ~

"Meža dienu 2019" ietvaros 19.oktobrī pasākuma "Veļu vakars" ietvaros notika koka kāpņu svinīgā atklāšana, kā arī informatīvi
izglītojošā daļa par koka elementu kopšanu un uzturēšanu, lai tie ilgāk saglabātos un kalpotu. Pasākums turpinājās ar folkloras kopu
priekšnesumiem - dziesmām, rotaļām un stāstiem.
Pasākumā piedalījās Kokneses novada domes un Tūrisma informācijas centra pārstāvji, folkloras kopa "Urgas" no Kokneses un
folkloras kopas no Jelgavas, Ogres, Pakrojas un Roķišķu reģioniem, kā arī ģimenes ar bērniem un seniori.
Projekta gaitā labiekārtoto parku (izveidoto infrastruktūru) pēc projekta uzturēs Kokneses novada domes Komunālā nodaļa.
Projekta pasākumi popularizēti mājaslapā www.koknese.lv un laikrakstā "Kokneses novada vēstis":
1)
http://koknese.lv/projekti/meza dienas 2019 kokneses novada
2)
http://www.viss.lv/dati/koknese/doc/Koknese-okt 2.pdf (skatīt 3.lappusi, izdevums bez maksas pieejams gan
elektroniskā, gan drukātā veidā dažādās iestādēs Kokneses novadā)
3)
http://koknese.lv/proiekti/istenotas meza dienas 2019 kokneses novada
Šogad skaistajā rudens mēnesī oktobrī Meža dienu 2019 ietvaros Krāslavas pils parkā notika augu stādīšanas darbi, kuru laikā tika
iestādīti 140 daudzgadīgie krāšņumaugi. Stādīšanas darbi notika Krāslavas pils parka lejas laucē pie parka dīķa un nogāzes terasēs
pretī grotai. Izvēlētie augi un to stādīšanas vietas tika noteiktas ņemot vērā SIA „Arhitektes Ināras Caunītes birojs" izstrādāto
Krāslavas pils parka apstādījumu plānu, kuru izstrādājusi pieredzējusi parku vēsturiskās ainavas speciāliste Ilze Māra Janelis.
Daudzgadīgie augi tika iegādāti Kalsnavas kokaudzētavā un stādu audzētavā „Sakstagals".

27.

Krimulda

Pasākuma laikā Meža dienu dalībniekiem tika rādīts un stāstīts par Krāslavas parka apstādījumu plānu, kuru ir paredzēts realizēt
tuvāko gadu laikā. Dalībniekus iepazīstināja ar šogad iegādātajām augu sugām, ar ko tās ir īpašas un kāda tām ir dekoratīvā vērtība
parkā.
Augu stādīšanas pasākumā piedalījās pašvaldību darbinieki no dažādām organizācijām.
Projekta gaitā labiekārtoto parku projekta uzturēs Krāslavas pašvaldības aģentūra „Labiekārtošana K".
http://kraslava.lv/fileadmin/Portala faili/Pasvaldiba/Normativie akti/Saistosie noteikumi/000122.pdf
http://kraslava.lv/fileadmin/Portala faili/Pasvaldiba/Normativie akti/Saistosie noteikumi/01.11.16/002Saistosie noteikumi Nr.3
par teritoriju labiekartosana un eku uzturesanu .pdf
Projekta pasākumi popularizēti:
http://www.kraslavasvestis.lv/zinas/browse/1/article/3/kosumkrumu-stadisana-kraslavas-parka.html
http://www.kraslavasvestis.lv/zinas/article/3/meza-dienu-2019-ietvaros-kraslavas-parka-iestaditi-140-augi.html
Lēdurgas dendroloģiskais parks „Dendroparks". Parka platība - 31.7 ha
Krimuldas novadā atrodas Lēdurgas Dendroparks, ko 1973. gadā sāka veidot Arvīds Janitens, kas papildus kolhoza "Lēdurga"
dārznieka darbam padomju saimniecības maz izmantotā tīrumu, meža un pārpurvotu pļavu platībā sāka stādīt kokus, krūmus un
ziemcietes. Lēdurgas dendroloģiskie stādījumi ir viena cilvēka mūža darbs, ilgu laiku bez pastāvīgiem palīgiem un pa laikam
nesaprasts un apšaubīts.
Meža dienu 2019.gada projektā iestādīta jauna rožu, bārbalu un spireju kolekcija.

Dārzniece izglītoja talciniekus par augsnes sagatavošana snozīmi, par stādu izvēli, talkas beigās - par dendroparka augu
daudzveidību.
Pasākumā piedalojās pašvaldības darbinieki, grupa "Labie darbi" un novada iedzīvotāji, kopā pāri par 20 cilvēkiem.

#'3 & ; uz pasākumu aicinaja plakati, kas izsūtīti ikgadejeim talciniekiem uz majam, ka ari izvietoti novada dažadas vietas.
Informācija atrodama novada majas lapa.
Par jaunajiem stadījumiem rūpēsies Lēdurgas Dendroparka darbinieki.
28.

Kuldīga

Sūru ielas posma Kuldīga papildinašana ar 10 gab. Fagus sylvatica - Parastais dižskabardis dižstadiem. Sūru iela ir maģistrala iela
Kuldīga 1.34 km garuma. 2000. gada, saskaņa ar taja laika spēka esošo Kuldīgas pilsētas teritorijas plana Zaļas struktūras un
publiskas telpas planu, tika stadīta koku rinda Sūras ielas kreisaja pusē. 11. oktobra talka parastie dižskabarža dižstadi tika sastadīti
brīvajas vietas, nodrošinot tos ar koka mietiem un atsaitēm. Pie iestadītajiem kokiem izvietota Meža dienu zīme un Meža attīstības
fonda logotips.

Dalībnieki iepazina parasto dižskabardi, pareizi iestadot kokus pilsētvidē, guva pieredzi par koku nozīmi pilsēta.
Pasakuma piedalījas Kuldīgas novada pašvaldības vadība, novada izglītības iestažu jaunie pedagogi, jaunieši un SIA "Kuldīgas
komunalie pakalpojumi" Zaļumsaimniecības daļas darbinieki.
Projekta gaita labiekartoto parku pēc projekta uzturēs Kuldīgas novada pašvaldība, nodots apsaimniekot SIA "Kuldīgas komunalie
pakalpojumi".
Projekta pasakumi popularizēti:
Kuldīgas novada pašvaldības majas lapa: https://www.kuldiga.lv/galerijas#0

29.

30.

Līvāni

Ludza

TV Skrundas sižets: Kuldīgā stāda dižskābaržus https://www.youtube.com/watch?v=4Btq0f33538
Laikraksts "Kurzemnieks" mājas lapā: https://www.kurzemnieks.lv/dzive/10684-atiauno-dizskabarzu-stadijumus/
Jau trešo gadu Meža dienu aktivitāte notiek Līvānu pilsētas parkā. 4. oktobrī, Līvānu pilsētas parkā (pretī Fabrikas ielai) Latvijas
Pašvaldību savienības Meža dienu projekta ietvaros iestādītas 14 Rojal Red šķirnes kļavas. Kociņu stādīšanā piedalījās
Līvānu novada domes deputāti, darbinieki, skolēni, kā arī SIA "Līvānu dzīvokļu unkomunālā saimniecība" pārstāvji.
Noslēgumā akcijas dalībnieki uzrakstīja novēlējumus, kas bija veltīti gan Līvānu novadam, gan jaunajām kļavām, un ar lentu
piestiprināja tos kociņiem.

Apzaļumošanas speciāliste veica apmācības par pareizu kociņu stādīšanu darbiniekiem, skolēniem un deputātiem. Latvijas valsts
meži stāstīja par pareizu stādīšanu un uzturēšanu.
Pasākumā piedalījās Līvānu novada domes darbinieki, novada deputāti, Latvijas valsts meži pārstāvji, bērni un jaunieši.
Projekta gaitā labiekārtoto parku pēc projekta uzturēs SIA "Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība"
Projekta pasākumi popularizēti:
https://www.youtube.com/watch?v=4sCeneitYd8&fbclid=IwAR3f1Pthcl1mqs
QVFtJKnjm54CiH_RLuA6sS-kPdPesQnrVKcSyciqPEDS0
http://livani.lv/page/201&news id=6541
https://www.facebook.com/Livanunovads/posts/1108300616038412
Projekta mērķis, saglabāt dabas bagātības, pilnveidot un kuplināt Gaismas dārzu veidojot daudzveidīgu un tīkamu Latvijas ainavu
ir sasniegts. Projekta uzdevumi ir īstenoti: Projekta "Kuplināsim Gaismas dārzu!" ietvaros ir iegādāti kokmateriāli 4 solu un 2
atkritumu urnu izgatavošanai, kuri tik iestādīti Gaismas dārza centrālajā laukumā, lai varētu organizēt dažāda veida pasākumus,
rīkot gadskārtu svētkus, varētu notikt arī mācību stundas piem. dabas zinības brīvā dabā, izveidojot āra klasi.
Kā viena no projekta aktivitātēm tika rīkota talka Gaismas dārzā Ludzā, Krāslavas ielā 4A. Gaismas dārzs tika izveidots 2017.gadā,
Saules zīmes jeb Ausekļa formā ar izteiktu centru. Kā atzari ir veidoti 8 celiņi, kas simbolizē saules ritumu - astoņas gadskārtas,
dārzā jau ir iestādīti 148 koki. Meža dienu 2019 ietvaros tika iestādīti 16 ievu stādi, kuri tika iegādāti ar projekta atbalstu, kā arī

apvienojot talku ar akciju "Laimes koki" tika iestādīti16 vītoli, 5 ozoli, 32 hostas stādi, ko ziedoja Ludzas novada iedzīvotāji. Akcija
"Peonijas stāds Gaismas dārzam!" šoreiz netika tik kupli atbalstīts, ziedoti tika 2peoniju stādi.
Talkā piedalījās gan bērni, jaunieši, skolotāji, vietējie iedzīvotāji un kaimiņu novadu iedzīvotāji.
•
Veidot bērnos un jauniešos atbildības sajūtu par dabas saglabāšanu - veidot dziļāku izpratni par dabas procesiem,
uzņemoties rūpes par kāda konkrēta koka izaudzēšanu;
•
Stiprināt Latvijas kā zaļas, ilgtspējīgas un vides jomā atbildīgas valsts starptautisko tēlu;
•
Veicināt aktīvāku sabiedrības iesaisti vides jautājumu risināšanā vietējā un globālā mērogā.
Meža dienu ietvaros talkā piedalījās Ludzas pilsētas ģimnāzijas 7. klašu skolēni, bērni tika iepazīstināti ar Gaismas dārza tapšanas
vēsturi. Pasākuma laikā notika arī praktiskās mācības, kā pareizi stādīt kokus, kādā dziļumā, kādai augsnei jābūt, kā kopt un kādas ir
Latvijai raksturīgākās koku sugas.

Pasākumā piedalījās Ludzas pilsētas ģimnāzijas 7.klases un 12.klases skolēni un skolotāji, Ludzas novada Bērnu un jauniešu centra
pārstāvji, biedrības māmiņu klubs "Puķuzirnītis" pārstāvji, Valsts probācijas dienesta Ludzas nodaļas darbinieki, Ludzas novada
pašvaldības darbinieki, Ludzas pilsētas un Rēzeknes iedzīvotāji. Kopumā Meža dienu 2019 pasākumos Ludzā piedalījās ap 45
cilvēkiem.
Pēc projekta īstenošanas labiekārtoto objektu uzturēs Ludzas novada pašvaldība, pašvaldībai ir noslēgts līgums ar SIA "Ludzas
Apsaimniekotājs" par pilsētas teritorijas labiekārtošanas un uzturēšanas darbiem. Ja kāds no stādītiem koku stādiem nepieaugs vai
nokaltīs, pašvaldība pārstādīs kociņus.
Projekta pasākumi popularizēti:
Meža dienu pasākumi tika popularizēti Ludzas novada pašvaldības mājas lapā http://www.ludza.lv , sociālajos tīklos
https://www.facebook.com
Par pasākumiem Meža dienu 2019 ietvaros:

http://www.ludza.lv/jaunumi/katram-savu-laimes-koku-koku-stadisanas-talka-gaismas-darza-ludz/
https://www.ludza.lv/kalendars/katram-savu-laimes-koku-koku-stadisanas-talka-gaismas-darza-ludza /
https://www.facebook.com/events/500569407186496/
Par pasākuma norisi:
https://www.ludza.lv/iaunumi/gaismas-darza-ludza-iestada-laimes-kokus/

MEZA DIENAS 2019. - PAŠVALDĪBU DARBI PARKOS
PROJEKTA ATSKAITE (2.daļa)
31.

32.

Mazsalaca

Naukšēni

Projekta ietvaros atjaunots viens no Valtenberģu muižas parka dīķu koka tiltiņiem, izgatavoti un uzstādīti koka soli parka teritorijā,
kā arī atjaunota daļa no parka vēsturiskajiem stādījumiem. Darbi veikti saskaņā ar SIA "Laba vide" 2017. gadā izstrādāto
Valtenberģu muižas parka ainavu attīstības plānu.
Koka konstrukciju izgatavošanā un stādīšanas darbos tika iesaistīti Mazsalacas vidusskolas skolēni. Darbu veikšanas procesā
skolēniem tika sniegts atbalsts, zināšanas par darbu pareizu veikšanu.

Pasākumā piedalījās pašvaldības Nekustamā īpašuma apsaimniekošanas nodaļas darbinieki, t.sk. dārzniece, un Mazsalacas
vidusskolas skolēni.
Projekta gaitā labiekārtoto parku pēc projekta uzturēs Mazsalacas novada pašvaldības Nekustamā īpašuma apsaimniekošanas
nodaļa, materiāli atbildīgā persona V. Kampuss (Nekustamā īpašuma apsaimniekošanas nodaļas vadītājs).
Projekta pasākumi popularizēti:
Mazsalacas novada mājas lapas fotogalerijā: https://www.flickr.com/photos/mazsalacasnovads/albums/72157711289695593
Mazsalacas novada pašvaldības Facebook kontā @Mazsalacasnovads
Īpaši aizsargājamajā dabas teritorijā (dendroloģiskie stādījumi) Ķoņu pagasta Dīķeres parkā ir uzstādīti trīs muižas parkam
piemēroti soliņi. Projekta ietvaros saskaņā ar Dīķeres parka rekonstrukcijas projekta apstādījumu un atklāto telpu ainavu sistēmas
izveides, sakārtošanas un uzturēšanas koncepcijas plānu iegādāti impregnēti un pēc izmēriem sagatavoti kokmateriāli parka solu
izgatavošanai. Soliņus lietošanai sagatavoja brīvprātīgie talcinieki. Pēc soliņu uzstādīšanas Ķoņu pagasta pārvaldes vadītāja Ņina
Krastiņa iepazīstināja klātesošos ar Dīķeres parka rekonstrukcijas projekta apstādījumu un labiekārtošanas plānu. Tāpat tika sniegta

informācija par piemērotākajām mazajām arhitektūras formām vecajos muižu parkos
Pasākumā piedalījās lauku un pierobežas iedzīvotāji
Projekta gaitā labiekārtoto parku pēc projekta uzturēs Naukšēnu novada vidusskola (direktore Aiga Stiere)

33.

Ogre

Projekta pasākumi popularizēti:
Mājas lapā http://www.naukseni.lv/?lang=1&id=23
Projekta ievaros tika papildinātas dendroloģiskā parka "Lazdukalni" dendrārija kolekcijas un atjaunoti koka mietiņi, lai varētu
piestiprināt plāksnītes ar koku sugu nosaukumiem. Jaunās plāksnītes tapa cita pašvaldības projekta ietvaros, kas pierāda, ka
projektus saliekot kopā var veicināt kvalitatīvāku publiskās ārtelpas atjaunošanu ar mūsdienīgiem paņēmieniem. Projektā iesaistītās
puses savstarpēji sadarbojās, ieguva zināšanas parku kopšanā un ierīkošanā, piemēram stādbedru sagatavošanā, augsnes
ielabošanā, koku vainagu veidošanā un ainavu arhitektūrā. Kopīgajos darbos tika kaldinātas idejas jaunu kopdares projektu
realizēšanai!

Pasākuma laikā tika apgūtas augu stādīšanas, pārstādīšanas un kopšanas prasmes. Parka vadītāja B. Špakovska stāstīja par koku
sugu augšanai nepieciešamo augsnes sastāvu, parkā augošajām koku sugām un parka rašanās stāstu. Labiekārtošanas darbos
brīvprātīgi iesaistījās Ogres novada pašvaldības centrālās administrācijas darbinieki, Ogres tehnikuma jaunieši, sabiedriskās
organizāciju dalībnieki. Atbalstu sniedza apkaimes iedzīvotāji.

34.

35.

Ozolnieki

Pārgauja

Pamatojoties uz Ogres novada pašvaldības darbu deleģēšanas līgumu, Parku ikdienā apsaimnieko SIA "Ogres namsaimnieks" un
biedrība "Lazdukalni 2000", kuras vadītāja B. Špakovska parku pārvalda, vada ekskursijas un informē sabiedrību par aktualitātēm
parkā.
Projekta pasākumi popularizēti Ogres novada mājas lapā:
http://ogresnovads.lv/lat/vide/?page=0&doc=36863 http://www.ogresnovads.lv/lat/zinas jaunumi/?page=0&doc=238734
un internetvietnē http://www.ogrenet.lv/ogre/aktualitates/44922/
Kokmateriālu iegāde Ozolnieku Veselības takas aprīkošanai ar veselības veicināšanas infrastruktūru bērniem.

Ozolnieku veselības taka ir Ozolnieku iedzīvotāju iecienīta veselīgas atpūtas vieta. Šeit savu brīvo laiku pavada gan ģimenes, gan
pirmsskolas izglītības iestāžu bērni. Lai veicinātu Veselības takas apmeklētāju veselību, tajā skaitā bērnu izglītošanu par veselīgu
dzīvesveidu, no projektā iegūtajiem kokmateriāliem tiek gatavota veselības veicināšanas infrastruktūra.
Pasākumā piedalījās ģimenes ar bērniem, Pirmsskolas izglītības iestāžu audzēkņi, u.c. interesenti.
Projekta gaitā labiekārtoto parku pēc projekta uzturēs Ozolnieku novada pašvaldība vai konkrēta pašvaldības iestāde/uzņēmums
Projekta pasākumi popularizēti mājas lapā www.ozolnieki.lv
Pārgaujas novadā 2019. gadā "Meža dienu" ietvaros izveidotas divas dobes Raiskuma muižas parkā, Raiskumā, Raiskuma pagastā,
Pārgaujas novadā. Dobes funkcionēs kā dekoratīvi parka elementi ne tikai iedzīvotājiem un viesiem, kas apmeklēs parku, bet no
atsevišķiem skatu punktiem pavērsies arī no galvenās ielas, kas ved gar parku. Plānotais augu sortiments atbilstošs parkā esošajiem
augiem - parka rozes, krastu kļavas, dažādas spirejas, klinteņu zemās formas. Dobēs ieturēta zaļa - balta tonalitāte ar dzelteniem
un purpura akcentiem, tādejādi sasaucoties ar parkā esošās Raiskuma muižas fasādes tonalitāti. Turpmākie darbi, kas saistīti ar
dobes ierīkošanu un uzturēšanu, paredzēti pavasarī.
Pasākuma apmeklētāji tika iepazīstināti ar Raiskuma muižas parka vēsturisko vērtību un tā attīstības perspektīvām, lai parks kļūtu
par vienotu, ainaviski veidotu un veldzējošu atpūtas vietu kā iedzīvotājiem, tā tūristiem.
Pasākumā piedalījās Pārgaujas novada pašvaldības darbinieki, pašvaldības dārzniece, Raiskuma pagasta vietējie iedzīvotāji,
konsultēja ainavu arhitekte.
Projekta gaitā labiekārtoto parku pēc projekta uzturēs Pārgaujas novada pašvaldības Raiskuma pagasta komunālās daļas darbinieki,
kuru ikdienas pienākumos ir parka teritorijas uzkopšana un uzturēšana.

36.

Pāvilosta

Projekta pasākumi popularizēti Pārgaujas novada pašvaldības internēta vietnē www.pargaujasnovads.lv un pašvaldības Facebook
kontā:
http://www.pargauiasnovads.lv/?nid=3644&yearID=2019&monthID=10&dayID=08
http://www.pargauiasnovads.lv/lv/sakumlapa/?nid=3651&yearID=2019&monthID=10&dayID=11
https://www.facebook.com/PargaujasNovads - 08.10.2019 un 11.10.2019.
Informācija par pasākumu tiks publicēta arī informatīvā izdevuma "Pārgaujas Novada Vēstis" oktobra numurā, laikrakstā Vidzemes
novadiem "Druva" oktobra numurā.
Lai piesaistītu lielāku sabiedrības uzmanību Saraiķu ciemam un izveidotu vietējiem iedzīvotājiem paredzētu atpūtas vietu, radās
ideja ieplānot un izveidot labirintu. Saraiķu labirinta tematikas galvenais varonis ir Bišu dzenis Merops apiaster. Iespējams, ka bišu
dzenis vairs neligzdo Saraiķos, bet šo krāšņo putnu idejiski iedzīvinājām labirintā. Augi, kas veido labirintu, izvēlēti bišu dzeņa krāsu
gammā. Lapu kokaugi, kas visplašāk un košāk parādītu bišu dzeņa krāsas, ir dažādās tunberga bārbeļu šķirnes - 'Aurea', 'Carmen',
'Erecta', 'Golden Rocket', 'Golden Torch', 'Orange Rocket', - bišu dzeņa balto krāsu varēs redzēt baltā grimoņa šķirnes
'Elegantissima' lapās. Labirints ir tikai nākamais solis jaunā Saraiķu parka izveidē, tādēļ papildus labirintam laukums tika papildināts
ar citiem lapu krūmu stādījumiem.

Pasākumu atklāj Saraiķu bibliotēkas vadītāja Inguna Kopštāle, izskaidrojot ''Meža dienu 2019'' plānu un izcelsmi. Pasākuma laikā
Pāvilostas novada ainavu arhitekte Anda Uzare izskaidro parka ainavas veidošanās principus, parāda kā pareizi iestādīt lapu krūmus,
kā arī paskaidro, kādu mēslojumu, kūdras substrātu labāk izvēlēties krūmiem, skuju un lapu krūmiem.

37.
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Preiļi

Priekule

Pasākumā piedalās vietējie Saraiķu iedzīvotāji dažādās vecuma grupās, citi Pāvilostas novada iedzīvotāji un Pāvilostas novada
ainavu arhitekte.
Projekta gaitā labiekārtotā parka iegādātos stādus uzturēs Pāvilostas novada pašvaldība
Projekta pasākumi popularizēti Pāvilostas novada mājaslapā:
http://www.pavilosta.Iv/lv/notikusie-pasakumi/2019gads/septembris/get/nid/6
"Pāvilostas Novada Ziņas" 2019. gada OKTOBRA numurā
Pēc piešķirtajiem projekta līdzekļiem tika iegādāts stādāmais materiāls - 23 košumkrūmi, kuri tika izstādīti Preiļu parka teritorijā
pie Skūpstu akmens un ap Ādama un Ievas salu. Pārējie līdzekļi izlietoti materiālu iegādei parka soliņu un atkritumu urnu
izgatavošanai. Projekta aktivitāšu ietvaros papildus tika sakopta teritorija pie Skūpstu akmens, ko veica Preiļu muižas kompleksa un
parka struktūrvienības darba grupa un brīvprātīgie vietējie iedzīvotāji.

Darbus vadīja un koordinēja Preiļu muižas kompleksa un parka komanda (parka dārzniece ar palīgiem), kas ikvienu interesentu
izglītoja un sniedza padomus, kā labāk ir sagatavot augsni košumkrūmu un koku stādīšanai, kad un kā labāk stādīt konkrētās
šķirnes. Lai stādīšanas dienā darbi ritētu raiti, iepriekš tika atzīmētas vietas, kur stādiņi stādāmi.
Pasākumā piedalījās Preiļu novada iedzīvotāji (brīvprātīgie un interesenti, parka aktivitāšu atbalstītāji), pašvaldības darbinieki un
Preiļu muižas kompleksa un parka komanda.
Projekta gaitā labiekārtoto parku pēc projekta uzturēs Preiļu muižas kompleksa un parka struktūrvienība.
Projekta pasākumi popularizēti:
Preiļu pašvaldības mājaslapā www.preili.lv, raksts "Meža dienu 2019 pasākums - pašvaldību darbi parkos", saite uz rakstu:
https://preili.lv/196200/meza-dienu-2019-pasakums-pasvaldibu-darbi-parkos /
Publicitātes avotā norādīta atsauce uz Meža attīstības fondu un Meža dienām un logo.
Latvijas Pašvaldību savienības 2019. gada projektu „Pašvaldību darbi parkos" Priekules novads realizē Bunkas pagasta Krotes parkā.
Projekta realizācijas gaitā tika iegādāti kokmateriāli divu gājēju tiltiņu atjaunošanai. Sadarbojoties ar vietējiem uzņēmējiem tika
izgatavoti un uzstādīti divi koka tiltiņi gājējiem.
Dienā, kad tika atklāti šie tiltiņi, Krotes parkā pulcējās Krotes Kronvalda Ata pamatskolas skolēni un vietējie ciema iedzīvotāji,
senioru biedrības "Bunkas Mežābele" aktīvisti. Krotes bibliotēkas vadītāja un vietējā novadpētniece Lita Vēkause iepazīstināja ar

Krotes parka vēsturi, parka krustmāte Evita Valdmane arī sveica visus klātesošos. Pēc apsveikumu saņemšanas tika pārgriezta lente
tiltam, kuru tad arī ar dziesmu visi pārgāja. Skolēniem bija noorganizēta izglītojoša un izzinoša rakstura spēle par to, kas atrodas
parkā, kas tajā dzīvo un aug.
Pēc katras klases uzdevumu izpildes atrādīšanas visi kopā baudījām liepziedu tēju un cienājāmies ar speķa raušiem.
Viens labs un svētīgs darbs ir atkal paveikts Krotes parkā.

39.

Rauna

Klātesošie tika iepazīstināti ar Krotes parka vēsturi, skolēni piedalījās izzinošā un izglītojošā spēlē par to, kas atrodams parkā, gan
vajadzīgais , gan nevajadzīgais, atkārtoja dabas zinību stundās apgūtās tēmas par dabu.
Parka tiltiņu atklāšanas pasākumā piedalījās Krotes Kronvalda Ata pamatskolas skolēni no 1-9 klasei, pirmsskolas 5.gad.grupiņas
bērni, skolas skolotāji, tehniskie darbinieki, pagasta pārvaldes darbinieki, biedrības "Bunkas mežābele" seniori un aktīvākie ciema
iedzīvotāji. Kopumā 72 dalībnieki.
Krotes parks ir pašvaldības īpašumā. Parku apsaimnieko Priekules novada Bunkas pagasta pārvalde, uzstādītie tilti ir Bunkas pagasta
saimniecības pārziņa atbildībā.
Pasākums popularizēts ar individuāliem aicinājumiem, kuri izsūtīti Krotes skolai, biedrībai "Bunkas mežābele", uzrunāti pagasta
aktīvisti. Ievietots novada mājas lapā. Projekta pasākumi atspoguļoti Priekules novada mājas lapā www.priekulesnovads.lv un
facebook lapā.
https://www.facebook.com/1440773622848539/posts/2401100693482489/
https://www.facebook.com/1440773622848539/posts/2401171283475430/
https://www.facebook.com/1440773622848539/posts/2401105590148666/____________________________________________
Piešķirtā finansējuma ietvaros iegādājāmies kokmateriālus, lai izbūvētu tiltu un taku, kas savieno iepriekšējā gadā Raunas
vidusskolas realizētā projekta izziņas taku ar Raunas parka galveno ceļu. Parka reljefs ir diezgan nelīdzens, tādēļ takas veidošanā
veicām rakšanas darbus, lai izveidotu līdzenu pamatni. Tilta un takas izveidošanā iesaistījās dažādu vecumu un dažādas interešu
grupas, kuras guva arī priekšstatu par to, ka taku iespējams izmantot gan aktīvās atpūtas mērķiem, gan nesteidzīgai atpūtai,
iepazīstot parku no cita skatu punkta. Raunas parks ar katru gadu kļūst arvien sakoptāks un acīm tīkamāks ne tikai Raunas novada
iedzīvotājiem, bet arī tūristiem, kuri apmeklē Raunu.

40.

Rēzeknes
novads

Projekta noslēdzošajā daļā iesaistījām Raunas bērnu un jauniešu centra bērnus un jaunatnes lietu speciālisti, Raunas novada
pašvaldības darbiniekus un Raunas novada iedzīvotājus. Jaunizveidotā taka atgādina sajūtu taku, jo pamatne tika izklāta ar koku
mizu mulču, kuras ieklāšanā klātesošie katrs pielika savu roku. Diena noslēdzās Raunas bērnu un jauniešu centrā "Pagrabiņš" ar
gardu medus maizi, piparmētru tēju un jaukām sarunām par realizētā projekta lietderību.
Meža dienu projekta realizēšanā piedalījās Raunas novada saimnieciskā dienesta darbinieki, Raunas bērnu un jauniešu centra bērni
un jaunieši, jaunatnes lietu speciāliste, programmas "Algoti pagaidu sabiedriskie darbi" dalībnieki, Raunas novada pašvaldības
darbinieki, Raunas novada daiļdārzniece, Raunas novada iedzīvotāji.
Realizētā projekta taku un tiltu pēc nodošanas uzturēs Raunas novada pašvaldība.
Projekta pasākumi popularizēti mājas lapā www.rauna.lv , ikmēneša laikrakstā "Raunas novada vēstis", sociālajā vietnē
www.facebook.com/raunasnovads
Par projektā piešķirtajiem līdzekļiem tika iegādāti košumkrūmi (vilkābeles, spirejas, jasmīni, bārbeles, plūškoki, grimoņi, ieva), kurus
iestādījām Rēzeknes novada Bērzgales pagasta Bērzgales muižas parka teritorijā. No kokmateriāliem izgatavoti soliņi, izvietošanai
pie parka dīķa, un teritorijā esošajai lapenei nomainīts jau trupēt sācis koka jumts.
Jau piesakot projektu, tika rūpīgi izvērtēta muižas parka teritorija, tajā esošie stādījumi, kā arī jaunu stādījumu ierīkošanas iespējas.
Tika izgatavots apzaļumošanas projekts. Košumkrūmu izvēlē tika likts uzsvars uz vietējiem klimatiskajiem apstākļiem piemērotiem
augiem, parkā jau augošajiem kokiem.
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Riebiņi

Pirms projektā paredzēto darbu uzsākšanas pārvaldes vadītājs dalībniekus iepazīstināja ar esošo projektu, tā prasībām. Par parka
teritorijas uzbūvi, kā arī par ainavas veidošanas pamatprincipiem un košumkrūmu stādīšanas īpatnībām klātesošos informēja
bērzgalietes - pamatskolas skolotāja Silvija Barkāne un pagasta kultūras nama vadītāja Daila Ekimāne, kuras ir beigušas Bulduru
sovhoztehnikumu un ieguvušas daiļdārznieka un ainavu arhitekta specialitātes.
Pasākumā piedalījās Bērzgales pamatskolas skolēni, pašvaldības darbinieki, kā arī pagasta iedzīvotāji.
Projekta gaitā labiekārtoto parku pēc projekta uzturēs Rēzeknes novada pašvaldības iestādes "Nautrēnu pagastu pārvalde"
struktūrvienība "Bērzgales pagasta pārvalde".
Projekta pasākumi popularizēti:
Rēzeknes novada mājas lapā www.rezeknesnovads.lv , Bērzgales pagasta mājas lapā www.berzgale.lv . Ziņa par īstenoto projektu
tiks ievietota informatīvajā izdevumā "Bērzgales ziņas", kurš tiks izdots novembrī.
Projekta ietvaros ir izveidots koka konstrukciju bērnu rotaļu laukums Riebiņu pagasta Riebiņu parkā, radot bērniem un vietējiem
iedzīvotājiem pilnvērtīgas brīvā laika pavadīšanas iespējas atbilstoši bērnu un sabiedrības interesēm, sekmējot aktīvās atpūtas,
vides sakopšanas un pieejamības aktivitāšu dažādošanu Riebiņu pagasta iedzīvotājiem, veicinot un dažādojot bērnu un vietējo
iedzīvotāju brīvā laika pavadīšanu ārpus dzīvojamām telpām. Bērnu rotaļu laukumu izveidošana ir ļoti nozīmīga Riebiņu ciemata un
apkārtējo ciematu bērnu attīstībā. Rotaļu laukuma izveidošana bija nepieciešama, jo rotaļāšanās bērnam ir vissvarīgākā nodarbe
pasaules izzināšanā un cilvēku iepazīšanā, rotaļāšanās palīdz trenēt un attīstīt dažādas bērna spējas, pozitīvi ietekmē bērnu
augšanas un attīstības procesus, spēlēšanās sekmē bērna psihi un attīsta sociālās attiecības, dažādas rotaļas un spēles nostiprina
bērna fiziskās un garīgās spējas, kā arī attīsta pašapziņu, rotaļāšanās laikā bērns apgūst dažādas zināšanas un prasmes.
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Roja

Riebiņu muižas parks atrodas Riebiņos, Riebiņu centrā. Tā kopplatība 6.8945 ha. 17. gs. sākumā Korfi uzceļ Riebiņu muižu tagadējā
vietā. 19. gs. to pēc Mihaela Veisenhofa norādījuma pārbūvēja. Mecenāte Jevgēnija Kerbedza 20. gs. sākumā namu izmantoja kā
mītni literātiem un māksliniekiem. Apskatāms arī parks un saimniecības ēkas. Parkā ir estrāde, dīķis un Feimankas upe. Ik gadus
estrādē notiek dažnedažādi kultūras pasākumi, kuru apmeklētāju skaits vienā pasākumā ir no 300 un vairāk. Kopumā vasaras
periodā estrādē rīkotos pasākumus apmeklē ap 5000 apmeklētāju
Ierīkojot laukumu bērniem Riebiņu muižas parkā, tiks sakārtota un papildināta Riebiņu muižas parka vide, piesaistīti arvien vairāk
apmeklētāji un popularizēts Riebiņu novads.
Riebiņu pagastā dzīvo 1365 iedzīvotāji, no tiem Riebiņu ciematā dzīvo 825 iedzīvotāji, 23.75 % no tiem ir bērni vecumā no 0- 18
gadiem, no 0-12 gadiem ir 103 bērni un no 12-18 gadiem 93 jaunieši. Ciemata infrastruktūra no padomju laikiem īpaši nav
mainījusies, tikai atpūtas teritorijas pagalmos vairs nemaz neizskatās pēc atpūtas laukumiem, tāpēc nepieciešamas kardinālas
izmaiņas, uz doto brīdi Riebiņu ciematā ir 2 labiekārtoti rotaļu laukumi daudzdzīvokļu māju pagalmos, lai padarītu Riebiņu novada
Riebiņu ciemata iedzīvotāju dzīves vidi pievilcīgāku un izveidojot plašu atpūtas teritoriju bērniem un jauniešiem. Teritorija, kas
izvēlēta projekta mērķim atrodas Riebiņu ciemata Riebiņu parka teritorijā. Liels pluss ir tas, ka bērnu rotaļu laukums atrodas pie
Riebiņu estrādes, kamēr vecāki varēs baudīt koncertus, bērni varēs rotaļāties.
Riebiņu novada dome nodrošinās projekta uzturēšanu.
Informāciju par projekta uzsākšanu, ieviešanas gaitu un projekta ieviešanas beigām publicēta vietējā preses izdevumā „Vietējā
avīze", kurā atspoguļotas visas projektā notikušās aktivitātes. Par projekta aktivitātēm un nozīmību visi Riebiņu novada iedzīvotāji
var uzzināt no bezmaksas ikmēneša novada avīzes „Riebiņu novada ziņas". Informācijas pieejamība nodrošināta Riebiņu novada
mājas lapā www.riebini.lv , un sociālajos tīklos.
Rojas novada pašvaldība projekta ietvaros veido atpūtas parku par vietējās sabiedrības aktīvās atpūtas un relaksācijas vietu, kā arī
vietu dažādu pasākumu organizēšanai. Projekta rezultātā plānots parka "Plocis" dīķa malu apstādīt ar vasaras un mūžzaļo
rododendru stādiem, tādejādi veidojot krāsainu rododendru aleju. Parks ar dīķi tiek veidots arī kā vieta, kur organizēt laulību
ceremonijas, jo ieplānota laipiņa pāri dīķim, kurā jau ir iestādītas ūdensrozes. Parkā notikuši dažādi pasākumi: tirdziņš, kur visiem
interesentiem bija iespēja nobaudīt un iegādāties dažādus gardumus, kas tapuši Rojas novadā; bijuši 3 akustiskie koncerti un sporta

dienas berniem.

Rojas novada pašvaldības daiļdārzniece pasākuma gaitā iepazīstināja ar rododendru stādīšanas noteikumiem, sniedza informāciju
par rododendru šķirnēm un kopšanu, līdz pat niansēm - kāda skābuma zeme nepieciešama rododendriem, kādam jābūt attālumam
no stādiem un laistīšanas nepieciešamību. Daiļdārzniece sniedza arī informāciju par rododendru sagatavošanu ziemai.
Pasākumā piedalījās (kādas interešu grupas):
Pasākumā piedalījās dažādas interešu grupas: Rojas ciemata iedzīvotāji - jaunieši un bērni, seniori un pašvaldības darbinieki.
Projekta gaitā labiekārtoto parku (izveidoto infrastruktūru un/vai iegādātos stādus) pēc projekta uzturēs (no nodošanas pieņemšanas akta):
Projekta laikā labiekārtoto parku uzturēs un turpinās labiekārtot Rojas novada pašvaldība no budžeta līdzekļiem. Rojas novada
dome ik gadu budžetā atvēlēs finanšu līdzekļus, kas tiks izmantoti, lai nodrošinātu izveidotā parka uzturēšanu un labiekārtošanu, kā
arī jaunu aktīvās atpūtas vietu izbūvi.
Projekta pasākumi popularizēti (norādīt avotus un saites):
Par projekta norisi un parka tālāku attīstību tika publicēta informācija Rojas novada pašvaldības mājas lapā www.roja.lv un Rojas
novada informatīvajā izdevumā "Banga".
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Ropaži

2019. gada 20. septembrī, atbilstoši Meža dienas 2019 projekta “Pašvaldību darbi parkos” atvēlētajam finansējumam un
pievienojoties Pasaules talkas koku stādīšanas akcijai “Laimes koki”, Ropažu novada pašvaldība sakopa un labiekārtoja
Ropažu novadā augošo ābeļu aleju pie valsts nozīmes autoceļa P10. Ābeļu aleja tika atjaunota ar vairāk kā 30 jaunām
dekoratīvām ābelītēm, lai saglabātu tās vizuālo pievilcību un vēsturisko nozīmi.

Pasākuma dalībniekiem tika izstāstīts par projektu Meža dienas 2019 un Pasaules talkas stādīšanas akcijas “Laimes koki”
mērķi un nozīmi ekosistēmas līdzsvara atjaunošanā. Mazajiem PII “Annele” audzēkņiem tika stāstīts kā pareizi jāstāda,
jāmēslo un jākopj jaunās ābelītes, kā arī cik nozīmīgi ir sakopt apkārtējo vidi un atjaunot stādījumus.
Pasākumā piedalījās Ropažu novada vidusskolas skolēni, PII “Annele” audzēkņi, VSAC “Vidzeme” filiāles “Ropaži”
iemītnieki, Ropažu novada pašvaldības iestādes darbinieki, Mucenieku patvēruma meklētāju izmitināšanās centra
iemītnieki.
Projekta gaitā labiekārtoto parku pēc projekta uzturēs Ropažu novada pašvaldības kapitālsabiedrība “Ciemats” SIA
Aicinājums pievienoties ābeļu stādīšanai un īsa informācija par pasākuma norisi publicēta sociālajā tīklā Facebook:
https://www.facebook.com/RopazuNovadaPasvaldiba /
Informācija par pasākuma nozīmīgumu un norisi publicēta pašvaldības mājas lapā:
https://ropazi.1v/lv/novads/iaunumi/o/abelu-stadisana-ropazos-mezu-dienu-2019-iet-7404____________________
44.

Rucava

Šogad projekta realizācija uzsākās vien 18.septembrī. Ļoti ātriem soļiem tika realizētas Meža dienas 2019. Pirmais solis - pēc
apstiprināšanas tika iegādāti materiāli no vietējā uzņēmuma SIA "Volter", tad Rucavas novada komunālā daļa ķērās pie darba,
izgatavojot koka šūpoles un vienu galda komplektu. Tos uzstādīja 2019. gada projekta ietvaros dendroloģisko stādījumu teritorijā.
Šie darbi turpina aizsākto Muižas kalna ainavas veidošanu un labiekārtošanu.

Dārziņa bērni ieradās kopā ar audzinātājām uz Muižas kalnu vērot dabu, kā mainās gadalaiki, kā iekrāsojušās rudens lapas. Diemžēl
slikto laikapstākļu dēļ nācās atlikt plānoto pikniku un dāvinātās egles iestādīšanu PII "Zvaniņš" teritorijā.

45.
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Rūjiena

Saldus

Pasākumā piedalījās pirmsskolas izglītības iestādes "Zvaniņš" bērni (no 4 -6 gadu vecumam).
Projekta gaitā labiekārtoto parku pēc projekta uzturēs Rucavas novada domes komunālā daļa.
Projekta pasākumi popularizēti mājas lapā http://www.rucava.lv/lv/projekti/meza-dienas/ un nākošajā informatīvajā izdevumā
"Duvzares Vēstis" novembra 10. numurā.
Lai īstenotu SIA "Laba Vide" 2017.gadā sagatavoto Endzeles muižas dendroloģiskā parka rekonstrukcijas plānu, Meža dienu 2019
projekta ietvaros tika veikts ceriņu alejas stādījums. Ceriņu stādi tika stādīti atbilstošā zemes maisījumā, izmantojot pašvaldības
resursus, kā arī nomas tehniku. Darbus pārraudzīja ainavu arhitekts Aivars Blūms.
Pasākuma dalībniekiem bija iespēja iepazīties ar dažādām ceriņu šķirnēm, to stādīšanas tehnoloģiju, kā ari uzzināt vairāk par
Endzeles muižas parku, tā vēsturi un dendroloģisko vērtību. Bērniem tā bija jauka, izglītojoša āra aktivitāte svaigā gaisā, palīdzot
stādīšanas darbos, kā arī iepazīstoties ar dažādu koku lapām un augļiem (čiekuri, valrieksti, kastaņi).

Pasākuma piedalījās Rūjienas novada pašvaldības, tai skaitā Jeru pagasta pārvaldes, darbinieki, Jeru pagasta vietējie iedzīvotāji, kā
arī SPII "Vārpiņa" vecāko grupiņu bērni, audzinātājas un auklītes.
Projekta gaitā labiekārtoto parku pēc projekta uzturēs Rūjienas novada Jeru pagasta pārvalde
Projekta pasākumi popularizēti:
Rūjienas novada mājas lapā http://rujiena.lv/public/request.php?navi=1&l=lv&p1=0&p2=6685
Rūjienas novada Facebook lapā:
https://www.facebook.com/rujienasnovads/
Lai realizētu projektu "Pašvaldību darbi parkos", Saldus novada pašvaldība šī gada 13. oktobrī, svētdienā, plkst. 10:00 aicināja
iedzīvotājus uz koprades talku takas labiekārtošanai Cieceres upes krastā, Kalnsētas parkā.
Pirms darbu uzsākšanas talciniekus uzrunāja pašvaldības izpilddirektora vietnieks Arvis Blūms, pateicoties iedzīvotājiem par
atsaucību un nenovērtējamo ieguldījumu, paskaidrojot kā Meža dienu projekts aizsāk ideju par vēsturiskās takas "Mākslas, mūzikas
un mīlestības ceļš" redzējumu, pie kuras darbs pēc šīs talkas turpināsies sadarbībā ar biedrību "Saldus Saule". Visas dienas garumā
cilvēki strādāja pie ieceres par nelielas skatu platformas izveidi ūdenskrituma malā, kā arī koka margu izvietošanas stāvākajās

nogāzēs, kur vijas takas. Lai izbūvētu terasi, bija nepieciešams pārvietot krastā esošās betona plāksnes, radot no tām spēcīgu
pamatu, kuru nostiprināja ar akmeņiem, vēlāk veicot līmeņošanu un virsmas seguma izveidi, turpinot ar tālākiem darbiem. Stāvās
nogāzes tika nostiprinātas ar margām aptuveni 130 m garumā, izvietojot mietus un savienojot tos divos līmeņos (lai ērti bērniem)
ar trosēm. Darbiem ritot līdz pat tumsai, lai uzmundrinātu talciniekus, Saldus novada uzņēmēji bija sarūpējuši cienastu un tēju, un
jau šobrīd Saldus novada iedzīvotāji aicināti doties pastaigās upes otrā krastā un izbaudīt lielisko ainavu, kas paveras no
jaunizbūvētās skatu platformas.

Pasākuma sākumā talcinieki tika iepazīstināti ar Meža dienu projekta ideju, kā arī plānotajiem darbiem, sadaloties grupās pēc
iespējām un interesēm. Projekts tika realizēts ar profesionāliem palīgiem - mežsaimniecības mežsargu, galdniecības speciālistu, kā
arī zemes darbu speciālistu, kas katrs moderēja cilvēku grupu un darbu.
Vietējie iedzīvotāji tika iesaistīti darbos, vienlaikus gūstot informatīvu un praktisku ieskatu. Jāpiemin, ka arī pašu talcinieku šķietami
ar nozari nesaistītas aizraušanās palīdzēja rezultātu padarīt ainaviskāku, piemēram, piemērojot mākslinieces skatījumu uz akmeņu
izvietojumu gar koka platformu.
Talku apmeklēja ap 35 cilvēki - pašvaldības darbinieki, deputāti, uzņēmēji, nozares profesionāļi, skolas vecuma jaunieši un viņu
ģimenes, dažādu pašvaldībā darbojošos biedrību, tostarp Bdr "Saldus Saule" aktīvisti.
Projekta gaitā labiekārtoto elementu - skatu platformas un margu uzturēšanu pēc projekta beigām nodrošinās Saldus novada
pašvaldības saimnieciskā nodaļa.
Projekta pasākumi tika popularizēti:
1)
Saldus novada laikrakstā "Saldus Zeme" 2019. gada 11.oktobra izdevumā - informatīva afiša par plānoto talku
2)
Saldus novada laikrakstā "Saldus Zeme" 2019. gada 15. oktobrī- raksts par cieceres upes krastā esošās takas aizvadīto
talku Kalnsētas parkā, lielās ieceres par "Mākslas, mūzikas un mīlestības ceļa" kontekstā ar atsauci uz Meža attīstības fondu un tā
ieguldījumu tajā
3)
Saldus novada pašvaldības sociālā tīkla Facebook kontā - https://www.facebook.com/salduslv/ , kur ievietotas 2
publikācijas par plānoto koprades talku (ap 50 cilvēku dalījās ar šo ziņu) un 1 publikācija ar atskatu uz paveiktajiem darbiem
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Saulkrasti

4)
Informācija Saldus novada aktīvo biedrību Facebook kontos, kas sadarbojas projekta īstenošanā
5)
Saldus novada mājas lapā - divi raksti novada mājas lapā ar aicinājumu piedalīties talkā - https://saldus.lv /parmums/aktualitates/posts/takas-makslas-muzikas-un-milestibas-cels-pirma-talka-kalnsetas-parka/ , kā arī atskatu uz paveikto https://saldus.lv/par-mums/aktualitates/posts/kalnsetas-parka-top-makslas-muzikas-un-milestibas-cels/
Darbi projekta ,,Meža dienas 2019 - pašvaldību darbi parkos,, ietvaros risinājās no 07.10.2019-09.10.2019. Tika ierīkoti rododendru
un burvjlazdu stādījumi gar Pirmo (Neibādes)ielu, kas ved no Saulkrastu stacijas uz jūru un Svētku ielu, kura izvietota
perpendikulāri Pirmajai (Neibādes)ielai, papildinot jau 20.06.2019 LPS organizētā semināra laikā veidotos stādījumus, kad tika
stādīti AS,, Latvijas valsts meži,, dāvinātie stādi. Tika realizēts koncepts par krāšņi ziedošu krūmu grupām uz priežu meža fona visā
veģetācijas sezonas garumā, kas radītu Saulkrastu iedzīvotājiem un viesiem tīkamu vidi un iedzīvinātu jaunizveidoto pilsētas daļu
kā pievilcīgu pastaigām, atpūtai un pasākumiem piemērotu ārtelpu.

Pasākuma izglītojošā daļa: ,,Meža dienas 2019,, talkas dalībnieki tika iepazīstināti ar stādīšanai paredzēto kokaugu dekoratīvajām
īpašībām dažādos gadalaikos, augu augšanas prasībām, kā arī pareizu stādīšanas tehniku. Vides veselības pulciņa dalībniekiem tika
dots uzdevums - divām komandām pēc izsniegtajām kartītēm un auga latīniskā nosaukuma iespējami ātrāk sameklēt stādīšanai
paredzētos kokaugus.
Pasākumā piedalījās: Zvejniekciema vidusskolas Vides veselības pulciņš, Saulkrastu novada domes darbinieki, Saulkrastu sociālā
dienesta klienti, kas iesaistīti pagaidu sabiedriskajos darbos.
Projekta gaitā labiekārtoto teritoriju un stādījumus pēc projekta realizācijas uzturēs: Saulkrastu novada domes Pašvaldības
nekustamo īpašumu apsaimniekošanas nodaļas Labiekārtošanas daļas darbinieki.
Projekta pasākumi popularizēti:
•
Vietnē Facebook.com
https://www.facebook.com/search/top/?q=saulkrastu%20novada%20pa%C5%A1vald%C4%ABba&epa=SEARCH BOX
•
Saulkrastu novada domes mājas lapā
https://saulkrasti.lv
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Skrīveri

Skrunda

Projekta ietvaros tika atjaunota veca Liepu ielas aleja un koku rinda pret Kultūra centru Sporta ielā. Iestādītas 80 parastas liepas
(kailsakņu) stādi, un nostiprināti tie ar balstiem.

Liepu iela atrodas blakus AUSV un dabaszinību stundās skolēniem ir iespēja iepazīties un vērot koku stādīšanas/augšanas procesu vecās alejas nomaiņu ar jauniem kokiem. Pavasarī Lielās Talkas ietvaros piedalās skolas teritorijas sakopšanas darbos.
Stādīšanas darbos piedalījās NVA darbinieki un Skrīveru Sociālā dienesta klienti, pašvaldības vides pārvaldības un labiekārtošanas
darbinieki.
Projekta gaitā labiekārtotās alejas pēc projekta uzturēs Skrīveru novada dome
Publikācijas Skrīveru novada mājas lapā un Facebook profilā.
Projekta rezultātā tika izgatavoti 6 masīvkoka soli, kas novietoti skvērā aiz Skrundas kultūras nama līdzās šogad izveidotajam bērnu
rotaļu laukumam. Mežā pie Mučukalna karjeras uz impregnētajiem koka stabiem izvietotas 10 informatīvās zīmes ar aicinājumiem
aktīvi atpūsties mežā un saudzēt to: "Kusties un elpo svaigu gaisu! Ko atnesi, to aiznes! Nāc līdzi mežā! Koks - skābekļa rūpnīca!
Nemēslo mežā! Nāc nūjot mežā! Izbaudi klusumu mežā! Mežs ir tavs stadions! Vēro dabu! Relaksējies mežā!"
Fitnesa trenere un aktīva dzīves veida piekritēja Madara Nikāze noorganizēja āra sporta nodarbību, lai informētu jauniešus par to,
kur un kā ir iespējams vingrot ārpus telpām, mežā, parkā utt. Pastāstīja par to, kā vislabāk mežu izmantot āra aktivitātēm.

Pasākumā piedalījās Skrundas vidusskolas 7.b klases skolēni ar skolotāju Janu Kozjuru, kā arī Skrundas sociālā dienesta darbiniece

50.

Smiltene

Marika Rimša-Buša ar jauniešiem ar funkcionālajiem traucējumiem.
Projekta gaitā labiekārtoto parku pēc projekta uzturēs Skrundas novada pašvaldība
Projekta pasākumi popularizēti mājas lapā http://www.skrunda.lv/lv/izglitiba/aktualitates/skrunda-aktivi-aizvaditas-meza-dienas2019/
Šogad 19.septembrī Meža dienu ietvaros Grundzālē tika organizēta piemiņas skvēra lapegļu nomaiņa un apstādījumu
papildināšana pie Grundzāles kultūras nama. Apstādījumu nomaiņu un papildināšanu veica 20 Grundzāles pagasta iedzīvotāji, kur
iedzīvotāji tika iepazīstināti ar apstādījumu ierīkošanas pamatprincipiem, kā arī radās vērtīgas diskusijas par apstādījumu kopšanu.
Smiltenes novada domes Grundzāles pagasta pārvaldniece Alda Zvejniece un Teritorijas apsaimniekošanas speciāliste Agija Kukaine
sadarbībā ar Grundzāles pagasta iedzīvotājiem iestādīja dažādus kokus - Kempfera (Japānas) lapegles, kalnu ķiršus, purpura ābeles,
sudrabegles, Serbijas egli, Krastu kļavas un baltos vītolus. Ar iestādītajiem augiem plānots radīt estētiski pievilcīgu ainavu un radīt
pievilcīgu ainavu visos gadalaikos
Savukārt 20.septembrī Meža dienu ietvaros Bilskā tika organizēta alejas papildināšanu ar 71 kļavu un 6 liepām. Alejas apstādījumu
papildināšanu veica 50 Bilskas pamatskolas skolēni kopā ar vecākiem, vecvecākiem, skolotājām, un pagasta iedzīvotājiem, kur
skolēni tika iepazīstināti ar apstādījumu ierīkošanas un uzturēšanas pamatprincipiem
Papildus stādīšanas darbiem, skolēnus un pagastu iedzīvotājus iepazīstinājām ar praktiskām iemaņām kā pareizi iestādīt augus, lai
tas augtu un attīstītos, kā arī ar to, kā tiek plānoti un kopti apstādījumi. Skolēni un iedzīvotāji uzzināja arī par stādāmo augu
īpašībām.
Pasākumā piedalījās Grundzāles pagasta iedzīvotāji, Bilskas iedzīvotāji un pamatskolas skolēni ar vecākiem, vecvecākiem un
skolotājiem.
28.oktobrī Meža dienu ietvaros Grundzālē tika organizēta apstādījumu papildināšana pie Grundzāles kultūras nama. Apstādījumu
papildināšanu veica Grundzāles iedzīvotāji, kur iedzīvotāji tika iepazīstināti ar liela izmēra koku ierīkošanas pamatprincipiem, kā arī
radās vērtīgas diskusijas par apstādījumu kopšanu. Smiltenes novada domes Teritorijas apsaimniekošanas speciāliste Agija Kukaine
kopā ar Grundzāles iedzīvotājiem iestādīja četrus liela izmēra kokus. Ar iestādītajiem augiem plānots radīt estētiski pievilcīgu
ainavu.
Savukārt 28.oktobrī Meža dienu ietvaros Bilskā tika organizēta alejas papildināšana ar divām liela izmēra kļavām. Alejas
apstādījumu papildināšanu veica Bilskas pamatskolas skolēni kopā ar skolotājām, kur skolēni tika iepazīstināti ar liela izmēra koku
stādīšanas un uzturēšanas pamatprincipiem.
Projekta gaitā iegādātos un iestādītos stādus pēc projekta uzturēs Grundzāles un Bilskas pagasta pārvalde
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Talsi

Papildus stādīšanas darbiem, skolēnus un iedzīvotājus iepazīstinājām ar praktiskām iemaņām, kā pareizi iestādīt liela izmēra kokus,
lai tas augtu un attīstītos, kā arī ar to, kā tiek plānoti un kopti koki parkos, skvēros un uz ielām. Skolēni un iedzīvotāji uzzināja arī par
stādāmo augu īpašībām.
Projekta pasākumi popularizēti:
Smiltenes novada domes mājaslapā www.smiltene.lv
https://www.facebook.com/bilskas.pamatskola.50? tn =%2CdlC-R-R&eid=ARCs1PQKhvywxTLCqw4EFefSz1gJ858FcRJqu5P8DtFQM0kD48LJic2ZEGqlBiivYT PikmklOLMoKA&hc ref=ARTz1eXlJz8eItpiQIIXpZLFvONz3VJM60kRlyAdEkAsyfgCi1Z4bzwwkJIJFGAoMY__________________________________________________________________
Tā kā esošie tiltiņi Dendroloģiskajā parkā ir novecojuši un zaudējuši savu estētisko kvalitāti, taču tie ir nozīmīgi parka
labiekārtojuma elementi, tika izgatavots jauns gājēju tiltiņš ar margām 1,5m platumā, ko droši var izmantot pastaigām un atpūtai
parka teritorijā. Labiekārtošanas darbi parkā tiks turpināti par pašvaldības līdzekļiem.
Projektā piedalījās Talsu pilsētas pārvaldes darbinieki un pilsētas iedzīvotāji.
Projekta gaitā labiekārtojot Talsu dendroloģisko parku, izveidoto infrastruktūru pēc projekta uzturēs Talsu pilsētas pārvalde.
Projekta pasākumi popularizēti:
Par projektā veiktajām aktivitātēm informācija ievietota Talsu novada mājas lapā www.talsi.lv (oktobra mēnesī) un novada
informatīvajā izdevumā (novembra izdevumā).
Projekta gaitā tika iegādāti kokmateriāli un izgatavoti 2 soli un 6 atkritumu urnas. Soli un atkritumu urnas tika uzstādīti Strazdes
muižas parkā, izveidojot atpūtas zonas.
Pasākuma laikā notika konkurss par koku sugu atpazīšanu Strazdes muižas parkā.
Pasākumā piedalījās Strazdes pagasta pārvaldes darbinieki un Strazdes pagasta iedzīvotāji.
Projekta gaitā labiekārtojot Strazdes muižas parku izveidoto infrastruktūru pēc projekta uzturēs Strazdes pagasta pārvalde

Par projekta veiktajam aktivitātēm informācija tiks ievietota Talsu novada majas lapa www.talsi.lv (oktobra menesi) un novada
informatīvajā izdevumā (novembra izdevumā).
Veikta Valdemārpils Ceriņu parka teritorijas sakārtošana, labiekārtošana (soliņu, atkritumu urnu uzstādīšana, apgaismojuma
ierīkošana). Izveidoti apstādījumi. Teritorija papildināta ar dažādiem kokaugu stādījumiem, galvenokārt ar ceriņu krūmu
stādījumiem.

Tērvete

Ņemot vērā projekta īstenošanas termiņu, kā arī teritorijas labiekārtošanas darbu turpinājumu par pašvaldības līdzekļiem vēl šogad
un pavasarī, izglītojošie pasākumi tiek plānoti pavasarī pēc visu darbu pabeigšanas.
Darbus veica pārvaldes darbinieki, pārvaldes dārzniece. Stādi piegādāti no kokaudzētavas "Robežnieki".
Projekta gaitā labiekārtoto parku pēc projekta uzturēs Valdemārpils pilsētas un Ārlavas pagasta pārvalde.
Projekta pasākumi popularizēti : par projektā veiktajām aktivitātēm informācija tiks ievietota Talsu novada mājas lapā www.talsi.lv
(oktobra mēnesī) un novada informatīvajā izdevumā (novembra izdevumā).
Projekta ietvaros īstenota divu koka solu un dekoratīvo stādu iegāde un uzstādīšana Augstkalnes vidusskolas teritorijā, ēkas
dienvidu pusē. Augstkalnes vidusskolas ēka atrodas Mežmuižas pils kompleksa teritorijā.
Apbūves ansamblis ( valsts nozīmes arhitektūras piemineklis ), veidots pie dzirnavu dīķa, netālu no Mežmuižas baznīcas. Pils celta

19.gs.vidu firstiem Liveniem, iespējams, pec arh. O.Dices projekta ķieģeļu neogotikas stila.
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Tukums

Izglītojošs pasākums par Mežmuižas pils kompleksu un parka vēsturi. Pasākumu norisē tika iesaistīti: Tērvetes novada kokamatnieks
Igors Šafars, Tērvetes novada pašvaldības darbinieki - projektu koordinatore Dace Vācere, būvvaldes vadītāja Linda Mierlauka,
dārznieces Antra Priede un Antra Lāce. Domes darbinieki praktiskā darbībā varēja pielietot apmācībās "Apmācības Zemgales piļu un
muižu parku apsaimniekotājiem" iegūtās zināšanas.
Pasākumu norisē iesaistīti Tērvetes novada domes darbinieki, tai skaitā dārznieki.
Projekta gaitā labiekārtoto parku pēc projekta uzturēs Tērvetes novada dome
Publikācija par projektu Tērvetes novada pašvaldības mājas lapā:
httD://www.tervetesnovads.lv/oroiekti/realizetie-projekti/
Tukuma novada pašvaldība koku stādus iestādīja divos parkos:
23. septembrī bērnu rotaļu un atpūtas laukumā "Putns parks" Degoles pagastā, Tukuma novadā iestādīti 33 koku stādi.
11. oktobrī Pasaku tēva A.Lerha Puškaiša parkā Džūkstes pagastā, Tukuma novadā iestādīti 34 koku stādi.
Visos pasākumos piedalījās dārznieks, kas norādīja vietu, kur iestādīt kokus. Izglītoja pasākuma dalībniekus, kā pareizi stādīt, kā tos
kopt un uzturēt, lai labāk augtu.
Pasākumā piedalījās:
1.
Bērnu rotaļu un atpūtas laukumā "Putnu parks" Degoles pagastā piedalījās pašvaldības darbinieki un ciema aktīvisti,
t.sk., dārzniece, ainavu arhitekte, sētnieki, palīgstrādnieki, uzraudzības grupas "Bitīte" bērni un audzinātājas.

2.
Pasaku tēva A.Lerha Puškaiša parka Džūkstes pagasta piedalījās Vadakstes, Slampes un Džūkstes seniori, pārvaldes
darbinieki un nozares profesionāle - pārvaldes dārzniece. Kopumā pasākumā piedalījās 58 cilvēki.

54.

Valka

Projekta gaitā labiekārtoto parku pēc projekta uzturēs:
1.
Bērnu rotaļu un atpūtas laukumā "Putnu parks" Degoles pagastā iestādītos kokus uzturēs Tumes un Degoles pagastu
pārvalde, atbildīgā pagastu pārvaldes vadītāja Lidija Legzdiņa.
2.
Pasaku tēva A.Lerha Puškaiša parkā Džūkstes pagastā iestādītos kokus uzturēs Slampes un Džūkstes pagastu pārvalde,
atbildīgā pagastu pārvaldes vadītāja Dace Pole. .
Projekta pasākumi popularizēti:Mājas lapā
https://www.tukums.lv/images/stories/2019.gads/Proiekti/Publikaciia Degole.pdf
https://www.tukums.lv/images/stories/2019.gads/Proiekti/Publikaciia Dzukste.pdf
Darbi veikti Meža parkā "Lustiņdruva", kas ir pašvaldībai piederoša teritorija Valkas novada Kārķu pagastā. Projekta ietvaros

paveiktais: Saimes galda un solu izbūve pie Jāņu Saieta priedes. Galds izgatavots no āra apstākļiem ļoti piemērotas koksnes lapegles, tas ir seštūrveida, vienlaicīgi pie galda var apsēsties 12- 15 cilvēku liela grupa, baudīt atpūtu un apēst sviestmaizes. Tas
atrodas 40 metru attālumā no ceļa Valka - Rūjiena.
Izgatavotas Lielās Rūķa Kurpes. Vides objekts izgatavots no ozolkoka, kas piemērots āra apstākļiem. Īsā laikā tas kļuvis par iecienītu
un atraktīvu fotografēšanās vietu, jo ikviens tajās iekāpt un fotografēties.
Veikta kāpņu restaurācija takas noslēgumā, darbs veikts ar kvalitatīviem un impregnētiem materiāliem.

55.

Valmiera

Vispirms notika pārgājiens gar Ķires upi, kas vijas caur Lustiņdruvas dabas parku, tādējādi iepazīstot augu, zvēru un kukaiņu pasauli
kas dzīvo parkā un upē. Pēc tam neliela talka un pie galda bija kopīgs mielasts un iepazīšanās ar dabas rotu meistari Danu Purvņu
un viņas gatavotajām dabas rotām.
Pasākumā piedalījās dažāda vecuma Kārķu pagasta sabiedrība, kā arī no kaimiņu pagastiem un netālu esošām pilsētām, kā arī
vietējās skolas mazpulcēni.
Projekta ietvaros izgatavotos objektus - galdu ar soliem, Rūķa Lielās Kurpes un atrestaurētās kāpnes uzturēs Valkas novada dome.
Projekta pasākumi popularizēti:
www.facebok.com. Kārķu pagasts, www.valka.lv , laikraksts "Valkas Vēstis".
2019.gada 16.oktobrī Vecpuišu parkam piegulošajā teritorijā gar Rīgas ielu Valmierā tika atjaunota koku rinda, iestādot deviņus
Holandes liepu dižstādus. Koku stādīšanu veica SIA "Valmieras Namsaimnieks" speciālisti. Koku stādi tika iegādāti stādaudzētavā
"Blīdene". Kokmateriālus stādīšanai sagatavoja SIA "Valmieras Namsaimnieks".

56.

Varakļāni

Liepu stādīšanu vadīja SIA "Valmieras Namsaimnieks" apzaļumošanas darbu vadītāja Dzintra Miķelsone. Stādīšanas laikā viņa
atbildēja uz jautājumiem par apstādījumiem un koku stādīšanu pilsētā, kā arī aicināja izmēģināt liepiņu stādīšanu un izzināt dažādas
nianses, kas veicina sekmīgu jauno kociņu ieaugšanu un iejušanos jaunajā vidē.
Tika izglītoti kopā aptuveni 20 gan Valmieras pilsētas pašvaldības darbinieki, gan valmierieši un pilsētas viesi, kuri par šo akciju
uzzināja garāmejot vai kuri labprāt mērķtiecīgi piedalījās koku stādīšanā un vēlējās uzzināt vairāk.
Projekta gaitā labiekārtoto parku pēc projekta uzturēs SIA "Valmieras Namsaimnieks" - Valmieras pilsētas pašvaldības
kapitālsabiedrība, kas saskaņā ar 2019.gada 31.janvāra Deleģēšanas līgumu Nr.01-830/2.4.4.8/19/34 1.1. punktu pilsētā veic
parku, skvēru publiskā lietošanā esošo teritoriju un zaļo zonu uzturēšanu.
Projekta pasākumi popularizēti:
•
Valmieras pilsētas pašvaldības mājaslapā:
https://www.valmiera.lv/lv/jaunumi/zala valmiera/22016 atjaunos liepu stadijumu gar vecpuišu parku/
kā arī fotogalerija šeit: https://www.valmiera.lv/lv/galeriias/1602 atjauno liepu stadijumu gar vecpuiscaronu parku/
Papildus žurnālistu publicētā informācija:
•
Laikraksts "Liesma", 17.10.2019., "Deviņas liepiņas Rīgas ielai": http://www.eliesma.lv/devinas-liepinas-rigas-ielai
•
Portāls "Valmieras Ziņas", 16.10.2019., "FOTO: Rīgas ielu turpmāk rotās deviņas liepas":
https://www.valmieraszinas.lv/foto-rigas-ielu-turpmak-rotas-devinas-holandes-liepas /
Atjaunot tiltiņu Varakļānu parkā tiek turpināti iepriekšējos gados iesāktie plānveida darbi arkveida tiltiņu uzstādīšanā visā parka
teritorijā. Tiltus būvē no koka konstrukcijām, tika iegādāti kokmateriāli un pašvaldības tehniskie darbinieki veica tiltu atjaunošanu.
Veicot darbus, tiek ievērots viens kopējs stils, izliekti arkveida tiltiņi, kas piedot parkam vizuāli estētisko pievilcību..

57.

Varkava

58.

Vecpiebalga

Tiltiņa atklašanas pasakuma interesenti no sakuma pulcējas Varakļanu muižas pilī, kur īsi tika izstāstīta pils un parka vēsture,
paradītas bildes no senajiem laikiem un bij iespējams izstaigat parku, lai redzētu ka tas ir saglabajies līdz mūsdienam.
Apmeklētajiem dzīvē varēja apskatīt nu jau ceturto tiltiņu kas atjaunots ar Mežu dienu atbalstu.
Atjaunota tiltiņa atklašana piedalījas Varakļanu novada pašvaldības darbinieki, novada nevalstiskas organizacijas un Madonas
novada fonda parstavji.
Tiltiņu un parka teritoriju uztur un apsaimnieko Varakļanu novada pašvaldība.
Informacija par projektu publicēta Varakļanu novada pašvaldības majas lapa https://www.varaklani.lv/novada-dome/proiekti
Dendroloģisko stadījumu "Vārkavas muižas parks" koka konstrukciju atjaunošana-atjaunoti gajēju tiltiņi, koka soli, uzstadīti koka
atkritumu konteineri.
Aktualizēta informacija par introducēto koku sugam ,kas sastopamas Varkavas muižas parka, ka arī muižas parka un muižas ēkas
vēstures svarīgakie notikumi.
Pasakuma piedalījas Varkavas vidusskolas skolēni, Varkavas novada un blakus novadu iedzīvotaji.
Projekta gaita labiekartoto parku projekta uzturēs Varkavas novada pašvaldība
Projekts un ta pasakumi popularizēti Varkavas novada informatīvaja izdevuma Ozolupe.
2019. gada 8. oktobrī Vecpiebalgas viesistabā - parka Vecpiebalgas centra notika talka "Veidosim daudzveidīgu Latviju un tīkamu
ainavu!". Talkas laika kopīgi stradajot, parka, pēc ainavu dizaineres Vinetas Radziņas apstadījumu plana, tika iestadīti 77 košumkoki
un krūmi, izvietoti 3 soliņi. Šī projekta ietvaros turpinajam veidot parka ainavu ar dekoratīvajiem augiem, kas netraucē turpmakai
labiekartošanai - tiltiņa būvniecībai un celiņu sakartošanai.
Talka, ainavu dizaineres V.Radziņas vadība, bija izglītojošs (teorētisks un praktisks) pasakums. lepazinam:
- dekoratīvos kokaugus un krūmus,
- lapu un skuju kokus,
- ietvarstadu priekšrocības,

- augu stādīšanas dziļumu,
- augsnes prasības,
- augu nostiprināšanas (piesiešanas veidus) utt.

59.

Viesīte

Soliņus iniciatīvu centra "Baigas strops" jaunieši un "Erasmus +" apmaiņas programmas brīvprātīgi no Portugāles nokrāsoja
Vecpiebalgas strīpainajam deķim raksturīgajās krāsās, turpinot Vecpiebalgas viesistabas konceptu.
Pasākumā piedalījās Vecpiebalgas novada iedzīvotāji - jaunatnes iniciatīvu centra "Balgas strops" aktīvisti, Vecpiebalgas vidusskolas
PII 6.gad. audzēkņu grupa un audzinātājas, senioru kluba "Pīlādzītis" dalībnieki, pašvaldības administrācijas darbinieki u.c.
interesenti.
Projekta gaitā labiekārtoto parku pēc projekta uzturēs Vecpiebalgas novada pašvaldība
Projekta pasākumi popularizēti mājas lapā :
https://vecpiebalga.lv/piedalies-talka-veidosim-daudzveidigu-latviiu-un-tikamu-ainavu/
https://vecpiebalga.lv/meza-dienu-talka-vecpiebalga/
Vecpiebalgas novada oficiālajā Facebook lapā: https://www.facebook.com/events/392032581724509/
Zemkopības ministrijas un Lauku atbalsta dienesta atbalstītajā vietnē Lauku tīkls:
http://www.laukutikls.lv/nozares/lauku-telpa-mezsaimnieciba/raksti/vecpiebalga-notikusas-meza-dienas
Augu daudzveidības palielināšana un teritorijas labiekārtošana Viesītē Kaļķu ielā 10.

60.

Viļaka

Teritorijas kopplatība 1,2 hektāri .Tā atrodas netālu no Viesītes vidusskolas, blakus labiekārtotam sporta laukumam. Pieguļošā iela
ir teicamas kvalitātes ar mazu satiksmes intensitāti.
Vēsturiski teritorija veidota kā Viesītes vidusskolas izmēģinājumu lauciņš, kur bērni un jaunieši skolotāju vadībā stādījuši dažādus
gan pazīstamus, gan retāk sastopamus kokus un krūmus.
Meža dienu 2019.ietvaros šajā teritorijā izveidojām krāšņumkrūmu dobi no tūjām, kadiķiem, hortenzijām, spirejām un
klinšrozītēm. Iestādījām vairākus mazāk pazīstamus kokus ar ziedošiem vainagiem, krāsainām lapām un īpatnējiem augļiem.
Jaunizbūvētā gājēju celiņu malās izvietojām soliņus ar atkritumu urnām. Uz saliņas ierīkojām ugunskura vietu un trijstūra veida solu
atpūtai un maltītes baudīšanai. Lai nokļūtu uz saliņas, tika izgatavots tilts ar margām.
Stādāmo materiālu iegādājāmies tuvākajā stādaudzētavā „Mežarasas " un Latvijas valsts mežu Pļaviņu kokaudzētavā.
Zāģmateriālus soliņiem, atkritumu urnām, tiltam un koku balstiem piegādāja vietējais kokmateriālu ražošanas uzņēmums sia
Eliora.
Projekta rezultāts ir iepriecinošs. Pamatīgi izbūvēto gājēju celiņu un atpūtas soliņu dēļ šo vietu ir iecienījušas jaunās māmiņas , kas
viegli pa teritoriju var pārvietoties ar ratiņiem un jaunieši, kas ātri pār tiltu var nokļūt uz saliņas, tur kurināt ugunskuru un baudīt
maltīti.
Viļakas novada domes Tehniskā nodaļa iegādājās košumkrūmu, ziemciešu, skujeņu stādus un ierīkoja košumkrūmu, ziemciešu un
skujeņu dobes parkā pie estrādes. Par projektā iegādātajiem stādiem ir atjaunoti ziemciešu apstādījumi pie dīķa.
Lai ievietotu projektā plānoto koka laipu, tad par pašvaldības līdzekļiem veica daļēju dīķa tīrīšanu. Tehniskās nodaļas strādnieki par
iegādātajiem kokmateriāliem izgatavoja un nokrāsoja koka laipu, lai saglabātu to ilgmūžību, tika iegādātas caurules un laipas
izvietotas uz pontoniem. Lai rastos sasaiste starp vides objektiem, no pašvaldībai piederošā bruģa Tehniskās nodaļas darbinieki
izgatavojuši gājēju celiņu. Pasākuma izglītojošo daļu organizējām kā talku, kurā bērni, jaunieši, seniori un citi interesenti sakopa
estrādes teritoriju, tā iepazinās ar projekta rezultātiem un mācījās atbildību pret parka teritoriju, to sakopjot, tika iegūtas gan
teorētiskas zināšanas kā izveidotas dobes, kāpēc izvēlas ziemcietes, kāpēc tiltiņu dīķī uzvieto un pontona, kā saglabāt ilgtermiņā
dabas resursus.

Pasakuma piedalījās Viļakas novada domes tehniskas nodaļas darbinieki, Viļakas novada un pilsētas iedzīvotāji, bērni un skolēni, ka
arī "Rudens talkas" dalībnieki.

61.

Zilupe

Projekta gaitā labiekārtoto parku pēc projekta uzturēs Viļakas novada pašvaldība
Projekta pasākumi popularizēti:
Mājas lapā http://vilaka.lv/ , Viļakas novada domes informatīvajā laikrakstā.
Turpinot iesāktos darbus pilsētas parka teritorijā, veidojot daudzveidīgu Latviju un tīkamu ainavu, kur jau iepriekšējos gados,
izveidoti gājēju celiņi, izveidotas atpūtas vietas - bērnu rotaļu laukumi, ierīkoti jauni apstādījumi, šogad par piešķirtiem līdzekļiem
no valsts atbalsts meža nozares attīstībai 2019.gadā tika iegādāti no masīvkoka izgatavoti 4 soliņi un 4 atkritumu urnas, kuras tika
izvietotas pie gājēju celiņiem pilsētas parkā. Līdz ar to padarot pilsētas parku daudz pievilcīgāku iedzīvotājiem un ieceļotājiem.
SIA"Akron" pārstāvji pastāstīja visiem interesantiem par koka nozīmi cilvēku dzīvē. Par izstrādājumiem un konstrukcijām no koka,
par iespējām ilgāk pagarināt to kalpošanas laiku. Kā arī par to, cik tieši nozīmīgi ir izstrādājumi un konstrukcijas no koka pilsētas
parkos un skvēros.
Pasākumā piedalījās skolēni, pensionāri, pašvaldības darbinieki, u.c. interesenti
Projekta gaitā labiekārtoto parku pēc projekta uzturēs Zilupes novada pašvaldība

Projekta pasakumi popularizēti: pašvaldības majas lapa, fotoizstādē pilsētas svētkiem

Projekta vaditajas

Sniedze Sproģe un Sandra Bērziņa

11.11.2019.

