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PAŠVALDĪBU LABIE DARBI PARKOS LATVIJAS SIMTGADEI
Paveikto darbu ATSKAITE
Projekta
LATVIJAS PAŠVALDĪBU SAVIENĪBA
īstenotājs:
Paveiktie darbi
Latvijas Pašvaldību savienība kopīgi ar 71 Latvijas pašvaldību atsaucās Meža dienu
aicinājumam- padarīt Latviju krāšņāku ar koku stādījumiem un mazo koka
arhitektūras objektu izvietošanu parkos, atzīmējot Meža dienu deviņdesmit gadi un
Latvijas simtgadi - un turpināja pirms 3 gadiem aizsākto tradīciju - kopt senos parkus
un veidot jaunus.
Moto: „Kopā nākotnes mežam!”.
Meža dienu 2018 pasākumi notika visos Latvijas vēsturiskajos novados (68 novados
un 3 lielajās pilsētās), veica parku kopšanu, stādījumu atjaunošanu, mazo arhitektūras
formu (pašvaldību simbolu, tiltiņu, solu, galdu, atkritumu urnu u.c.) izvietošanu
parkos, kā arī notika dažādi izglītojoši pasākumi par meža nozari, daudzviet izvietoti
informācijas stendi, lai ikdienā parku viesi var uzlabot savas zināšanas.
Svētku gadā realizējām 5 lielāka mēroga pasākumus:
Alūksnes novada Ērmaņu muižā kopā ar komponista Uģa Prauliņa ģimeni iestādīts
jauns dendroloģiskais parks;
Ludzas novada Gaismas dārzā izveidots jauns atpūtas un tradīciju parks degradētas
teritorijas vietā;
Ogres novada Madlienā Pagastu Ozolu birzī, kur uz pasākumu aicinājām citu
pašvaldību un sadarbības partneru pārstāvjus, turpinājām parka attīstības vīzijupapildinājām parku ar jauniem stādījumiem. Madlienā tika ielūgti arī bijušie pagastu
vadītāji un meža nozares pārstāvji, kas piedalījās Ozolu birzs stādīšanā 2004.gadā.
Daugavpils novada Juzefovas parkā piedalījās Latvijas Pašvaldību Izpilddirektoru
asociācijas biedri, asociācijas dibinātāji, bijušie asociācijas vadītāji un čehu kolēģi, lai
atzīmētu asociācijas 20 gadus. Čehu kolēģus praktiski iepazīstinājām ar Meža dienu
tradīcijām Latvijā.
Grobiņā pašvaldības un LPS darbinieki iestādīja rododendru stādījumu pils parkā,
reizē piedaloties Latvijas Simtgades rallijā, atbildot uz āķīgiem jautājumiem par
lietām un vietām maršrutā Rīga- Liepāja.
Pasākumi popularizēti kā vietējā, tā reģionālā, tā nacionālā līmenī.
Pilsētās un novados, kuros tika realizēti Meža dienu pasākumi, pašvaldību institūcijas
nodrošinās stādījumu un mazo arhitektūras formu kopšanu un uzturēšanu. Objektos
izvietots Meža dienu logo.

Projekta īstenošanā katra pašvaldība iesaistīja dažādus partnerus- LVM, VMD
speciālistus, vides ekspertus, arboristus, dārzniekus. Pasākumu norisē piedalīsies
konkrētā novada vai pilsētas pašvaldība, dažādas iedzīvotāju interešu grupas, t.sk.
jaunieši, tautas mākslas kolektīvi un sportisti.

