MEŽA DIENAS 2021 – pašvaldību darbi parkos un izpratnes par mežu veidošana.
Moto: „Veidosim daudzveidīgu Latviju un tīkamu tās ainavu!”.

Pretendents

LATVIJAS PAŠVALDĪBU SAVIENĪBA
PIELIKUMS nr.1.

n.p.k

Pašvaldība

1.

Aizkraukles
novads

Parki/
mežaparki

Paveiktie darbi. Pasākuma rezultāts
(radītās materiālās vērtības)

Kokneses parks Meža dienu 2021 ietvaros tika iegādāts apstrādāts,
impregnēts kokmateriāls, no kura Kokneses parka daļā,
kur atrodas viduslaiku pilsdrupas, tika izgatavots un
uzstādīts jauns, izturīgs koka tiltiņš ar margām
apmeklētāju drošības uzlabošanai, jo vecais koka tiltiņš
bija nolietojies un drošības apsvērumu dēļ tika nojaukts.

Izglītojošie pasākumi
Izglītojošais pasākums tika plānots klātienē Kokneses
kultūras namā, tomēr valstī noteiktās Covid-19 izplatības
mazināšanas nolūkos, pasākums tika rīkots attālinātā
formātā. Pasākumā piedalījās jaunieši, Kokneses
apvienības pārvaldes pārstāvji, senioru klubiņš
“Pīlādzītis” un citi iedzīvotāji. Attālināti pat vienkāršāk
aptvert dažādas iedzīvotāju grupas.
Projekta pasākumi popularizēti mājas lapā:
http://koknese.lv/aktualitates1/kokneses_viduslaiku_pil
sdrupas_jauns_tiltins

Tas ved līdz pilsdrupu mūrim, kur paveras krāšņs skats uz Informācija ievietota arī Aizkraukles novada
Daugavu, tādējādi priecējot ne tikai vietējos iedzīvotājus, informatīvajā izdevumā “Domes Vēstis” oktobra
numurā.
bet arī lielo tūristu plūsmu.

Pēc projekta labiekārtoto parku uzturēs Aizkraukles
novada domes Kokneses apvienības pārvalde.
Draudzības
parks Pļaviņās

Labiekārtota ugunskura vieta Draudzības parkā, uzstādīti
11 koka soli un 4 koka atkritumu urnas No iepirktajiem
kokmateriāliem Pļaviņu apvienības pārvaldes
labiekārtošanas dienesta vadītājas Aldas Zenfas vadībā
Projekta “Meža dienas 2021”ietvaros sadarbībā ar LVM
tika izgatavoti soli un atkritumu urnas.
Vidusdaugavas reģiona Meža apsaimniekošanas
plānošanas vadītāju Jāni Belicki Pļaviņu vidusskolā
organizēts izglītojošs pasākums vidusskolēniem no 10.12. klasei par meža apsaimniekošanas ciklu, katra posma
nozīmi un cilvēka lomu tajā, par AS “Latvijas valsts meži”
uzņēmuma darbības pamatprincipiem un vērtībām.
Lekcijas ilgums 2 h.
Projekta pasākumi popularizēti : Pļaviņu apvienības
pārvaldes mājaslapā
https://www.plavinunovads.lv/lv/jaunumi/meza-dienas2021-projekta-aktualitates un publicēts 2021. gada
oktobra Aizkraukles novada pašvaldības informatīvajā
izdevumā Nr.3 (356)
Projekta gaitā labiekārtoto parku (izveidoto
infrastruktūru) pēc projekta uzturēs Pļaviņu apvienības
pārvalde

“Maizītes” upes Ainaviskas un izglītojošas zaļās zonas izveide Skrīveru
ieleja Skrīveros centrā Iestādīti ap 25 dažādu sugu koki; izpētītas ap 10
dažādu sugu esošiem koki. Projekta mērķis - ierīkot
ainavisku zaļo zonu Skrīveru centrā sabiedrības
izglītošanai un atpūtai. Projekta gaitā piesaistīts ainavu
arhitekts esošo koku izvērtēšanai un sakopšanai, kā arī

īstenots izglītojošs seminārs ar izdales materiāliem un
praktiskās uzskates līdzekļiem

ielejas apstādījumu skices izstrādei. Tika saglabāti gan
dabā esošie koki, gan iestādīti jauni koki, daudzveidības
uzlabošanai, tika pievienotas informatīvas zīmes ar koka
izcelsmes valsti, nosaukumu un raksturojumu. Projekta
īstenošanā piedalījās arī Andreja Upīša Skrīveru
vidusskolas “Ekoskola”, tās organizētās Ekopadomes
dalībnieki. Viena no ekoskolu programmas tēmām ir vide.
Sadarbojoties ar Skrīveru pagasta pārvaldes Vides
pārvaldības speciālisti Lienu Valdmani- Girgensoni,
Ekoskolas dalībnieki un tās vadītāja Danute Podvinska
izstrādāja savu aktivitāšu plānu šī projekta
īstenošanai:1)Izveidojot dizainu informatīvajam
materiālam par kokiem;2)Koku izpēti veica 5. un 7. klašu
audzēkņi (pētot esošos un jaunos kokus: to veidus un
vecumu, nosakot koku sugu izplatības areālu un mērot
koku augstumu ar trijstūra principu, u.c.) 3) Projektā tika
īstenota koku stādīšana, iesaistot Ekopadomi un A.Upīša
Skrīveru vidusskolas audzēkņus; 4)Izveidoti izzinoši
materiāli, kas popularizē aktivitātes skolas mājaslapā un
Ekopadomes sociālajos tīklos; 5)Piedalījās semināra
organizēšanā par meža apsaimniekošanu, ko vadīja Sēlijas
nodaļas vecākā mežsaimniecības konsultante Inga Buša.

Projekta pasākumi popularizēti Skrīveru pagasta
pārvaldes mājas lapā:
https://www.skriveri.lv/lv/sakartos-maizites-ieleju/
Ekopadome Facebook lapā:
https://fb.watch/8LsolHvQkz/ Citur:
Avīze Skrīveru vārds, aprīlis 2021., 3.lpp.:
https://www.skriveri.lv/wpcontent/uploads/2021/04/SkriveruVards_aprilis.pdf
Aizkraukles novada avīze - 2021.gada novembrī

Projekta gaitā labiekārtoto parku pēc projekta uzturēs
Skrīveru pagasta pārvalde
2.

Alūksne

Atpūtas un
sporta parks
“Mežinieki”

2021.gada jūlijā Alūksnes novada pašvaldībā sagatavota
dokumentācija “Atpūtas un sporta mežaparka
“Mežinieki” infrastruktūras attīstība” un projekta ietvaros
uzsāka sakārtot Alūksnes Tempļakalna teritoriju un tās
mazās koka arhitektūras formas, konkrēti – veica koka
tiltiņa izbūvi.

Izglītojošs pasākums: Atpūtas un sporta parka
“Mežinieki” meža teritorijas apsaimniekošana: Meža
apsaimniekošanas principi atpūtas un sporta parkā
“Mežinieki”; Potenciālo ainavisko atvērumu, skatu līniju
apzināšana teritorijā un to izkopšanas, uzturēšanas
principi; Dendroloģiskās un ainaviskās vērtības parkā.
Pasākuma laikā tā dalībniekiem tika stāstīta un
pārrunāta Tempļakalna parka un Rotondas vēsture, tā
nozīme un ainaviskā vērtība mūsdienās, kā arī
apspriestas turpmākās parka attīstības ieceres.

Pasākumā piedalījās pārstāvji no Alūksnes novada
pašvaldības administrācijas, ANP aģentūras “SPODRA”,
kā arī šo personu ģimenes locekļi. Šīs ir iestādes un
personas, kas ikdienā uztur Tempļakalna parku, par to
Pasākuma laikā tika veikta vecā koka tiltiņa demontāža un rūpējas un attīsta to.
jauna koka tiltiņa, kas savieno vēsturisko Tempļakalna
Informācija par pasākuma norisēm ievietota vietējos
aizsargvalni ar gājēju pastaigu takām, izbūve.
laikrakstos un interneta saitēs.

Projekta gaitā mazo arhitektūras formu Tempļakalna
parkā pēc projekta uzturēs Alūksnes novada pašvaldības
aģentūra “SPODRA”.
3.

Augšdaugavas Līksnas parks
novads

Iegādāti 6 koka soli - Parka apmeklētājiem nodrošināta
atpūtas vieta.

Līksnas pagasta bibliotēkā bija organizēts pasākums
“Mežs – mums un nākamām paaudzēm”, kur pagasta
iedzīvotāji iesaistījās diskusijā par mežu nozīmi,
pievēršot īpašu uzmanību jautājumiem par meža
apsaimniekošanu un dabas aizsardzību mežā.
Pasākumā piedalījās mežsaimniecības speciālists Aivars
Skrinda, pēc diskusijas notika neliela ekskursija Līksnas
Muižas parkā, sniegta informācija par koku un krūmu
sugām. Pasākumā piedalījās pagastā dzīvojošie jaunieši,
dažāda vecuma pagasta iedzīvotāji

Iegādāti koka mieti un saplāksnis - Izgatavotas
informatīvās plāksnītes ar koku sugu nosaukumiem , lai
parka apmeklētājiem palīdzētu orientēties daudzveidīgajā
koku sugu klāstā
Projekta gaitā labiekārtoto parku (izveidoto
infrastruktūru) pēc projekta uzturēs Līksnas pagasta
pārvalde

Projekta pasākumi popularizēti:
Mājas lapā http://liksna.lv/meza-dienas-2021-2 /
https://www.facebook.com/liksnasbiblioteka

Bebrenes
muižas parks

Meža un dārza dienās parasti pierasts aktīvi darboties
pavasarī, bet arī rudenī, kad daba pošas pie miera, birst

Muižas parka stāstnieka pavadībā pirmsskolas un skolas
vecuma bērni iepazina kokaugu sugas, mācījās atšķirt

krāsainas lapas un koki piesedz zemi ar siltu lapu
kokus pēc lapām, koka silueta, koksnes faktūras.
paladziņu, cilvēks var paspēt vēl iepazīt dabas sniegto
Pieaugušajiem, jauniešiem un bērniem piedāvāta iespēja
bagātību – dažādus kokus, to daudzveidīgo pielietojumu. ieraudzīt koksnes kā dabas materiāla izmantojamības
variantus izglītojošu vides objektu veidošanā. Sniegta
Pateicoties Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) projektam
iespēja apgūt meža kā resursa vērtība.
Bebrenes muižas parks un vēsturiskais centrs šoruden
atkal kļuvis bagātāks un interesantāks bērniem.

No ozola un oša apaļkoka ir izgatavots:
-

Vides spēles ‘’Koku sugas parkā’’ – 2 gab.;

izglītojošs līdzsvara trenēšanas tiltiņš ‘’Koku
lapas’’ – 1 gab.
Projekta gaitā labiekārtoto parku (izveidoto
infrastruktūru) pēc projekta uzturēs Augšdaugavas
novada pašvaldības Bebrenes pagasta pārvalde
Dvietes parks
AS Latvijas valsts meži tika iegādāti 24 parasto liepu, 1
parastā ozola un 4 sarkano ozolu stādi. Iegādātie stādi
tika iestādīti Dvietes parkā nevis vienkopus, bet dažādās
vietās, kurās bija nepieciešams atjaunot stādījumus.

Pasākumā piedalījās:Bebrenes vispārizglītojošās un
profes ionālās vidusskolas 1. un 4. klases skolēni; PII
‘’Zvaniņš’’ Bebrenes filiāles bērni; Bebrenes pagasta
pārvaldes darbinieki.
Projekta pasākumi popularizēti: Mājas lapā
www.manabebrene.lv;www.facebook.com/manabebren
e.lv ;izdevums ‘’Ilūkstes novada vēstis’’

Aknīstes iecirkņa mežkopis Roberts Plonis izglītoja
pasākuma dalībniekus par meža apsaimniekošanas
principiem Dvietes parkā, par piemērotu stādu izvēli un
to pareizu stādīšanu, par nākotnes parkiem, par koku
sugu daudzveidību un to nozīmi vietējā teritorijā. Viņš
bija sagādājis daudz uzskatāmu materiālu, grāmatu un
bukletu, un ikviens interesents varēja paņemt līdzi

materiālus par viņu interesējošiem jautājumiem. Šie
materiāli ikvienam interesentam patlaban ir pieejami arī
Dvietes pagasta pārvaldē.
Pasākumā piedalījās Dvietes pagasta pārvaldes
darbinieki, biedrību “ Dvietiņa ” un “ Dvietes vīnogas”
SIA “ Līgaiši ” tika iegādāti kokmateriāli. No iegādātajiem
biedri, jaunieši, pagasta labiekārtošanas strādnieki,
kokmateriāliem tika izgatavots koka tiltiņš, 2 koka soliņi
algoto pagaidu sabiedrisko darbu strādnieki, seniori.
un 1 galdiņš, kā rezultātā parka atpūtas vietu
infrastruktūra tika papildināta ar jauniem koka
Projekta pasākumi popularizēti:
elementiem.
Mājas lapā www.ilukste.lv un uz Dvietes pagasta
pārvaldes informācijas stenda. Par projekta rezultātiem
informācija arī izdevumā “Ilūkstes novada vēstis ”.

Projekta gaitā labiekārtoto parku (izveidoto infrastruktūru
un iegādātos stādus) pēc projekta uzturēs Dvietes pagasta
pārvalde, pārvaldes vadītāja Iveta Plone
4.

Ādažu novads Vējupes parks

Turpinot attīstīt un pilnveidot Vējupes peldvietai
pieguļošo teritoriju, teritorija papildināta ar jauniem
labiekārtojuma elementiem. Lai iedzīvotājus informētu un
izglītotu par mežu daudzveidību novadā , sagatavota
izglītojoša informatīvā planšete. Projekta ietvaros
izgatavoti un uzstādīti koka sauļošanās soli. Soli ir daļēji
mobili. Paredzēts, ka peldvietas tuvumā tie tiks uzstādīti
dabā gada siltajam periodam – aprīlis- septembris,
savukārt ziemas periodā tie tiks uzglabāti Saimniecības un
infrastruktūras daļas noliktavās. Sauļošanās soli uzstādot

Iedzīvotāju izglītošanai un informēšanai par mežu
daudzveidību novada teritorijā, kokaugu izplatību un
meža apsaimniekošanas pasākumiem sadarbībā ar meža
nozares speciālistiem tika izstrādāts informatīvais
stends, kas novietots pie Vējupes peldvietas.

netiek betonēti, bet tie uz garām metāla caurulēm tiek
iedurti zemē.

Projektā izveidotā infrastruktūra tiek nodota
apsaimniekošanai un uzturēšanai Ādažu novada
saimniecības un infrastruktūras daļai (SID).

Šis stends ir brīvi pieejams visiem peldvietas teritorijas
apmeklētājiem, informācija stendā attēlotā atraktīvā un
uzrunājošā infografikā, īpaši domājot, lai vizuāli uzrunātu
bērnus un aicinātu viņus iepazīties ar tur redzamo
informāciju.
Pasākumā “Iečāpo aktīvā pastaiga” piedalīties varēja
jebkurš interesents, gan Ādažu novada pašvaldībā
dzīvojošs, gan viesis. Visaktīvākie pasākuma apmeklētāji
ir ģimenes ar bērniem.

Lai šajā periodā, kad organizētu pasākumu ir salīdzinoši
maz, bet iedzīvotāji daudz staigā svaigā gaisā, kā
Papildus šī gada oktobrī Ādažu novada pasākumā “Iečāpo primārais izglītojošās daļas pasākums ir informatīvā
stenda izveidošana un eksponēšana brīvi pieejamā
aktīva pastaiga” Mežizstrādes inženieris Raitis Kubuliņš
uzrunāja pasākuma apmeklētājus – ģimenes ar bērniem vietā. Informatīvās planšetes vizuālais materiāls ir košs,
pamanāms un īpaši bērnus uzrunājošs. Tāpat pasākuma
un sniedza informāciju par Ādažu novada mežu
apmeklētājiem tika iepazīstināti ar Mežu dienu projekta
daudzveidību, to izmantošanu aktīvās atpūtas laikā un
aktivitātēm un tika aicināti pastaigu maršrutos iekļaut arī
vēlamajiem saudzēšana pasākumiem.
iepazīšanos ar informatīvo stendu pie Vējupes
peldvietas.
https://www.adazi.lv/meza-dienu-ietvaros-vejupespludmale-izveidots-informativs-stends-berniem-parmeza-daudzveidibu-novada/

5.

Balvu novads Muižas parks
Baltinavā

Valsts meža dienesta pārstāve Vija Ločmele ne tikai cītīgi
piedalījās stādīšanas darbos, bet arī klātesošajiem
Meža dienas ietvaros, Mīlestības saliņā tika atjaunoti
stādījumi. Atjaunots vecais tiltiņš uz “Mīlestības saliņu”, atgādināja par mežu nozīmīgumu cilvēka dzīvē, mežu
tāpat arī uzbūvēts jauns tiltiņš uz blakus esošo pussaliņu. apsaimniekošanu. Pastāstīja, kāpēc nepieciešams
Viens atjaunots un viens uzbūvēts jauns gājēju
tiltiņš, iestādīti košumkrūmi - Rietumu tūjas “Smaragd”,
Ungārijas ceriņi un Pelēkās spirejas Mīlestības saliņas un
pussaliņas labiekārtošanai.
atjaunot mežus.

Projekta pasākumi popularizēti

Talkā stādīt iegādātos košumkrūmus ieradās Baltinavas
vidusskolas Skolēnu pašpārvalde, 12. klase, 6.klase,
7.klase, skolotājas Agita Zelča un Solveta Logina, kā arī
mazākie palīgi no 1.klases un pagarinātās dienas grupiņas
skolēni, kopā ar skolotāju Rudīti Laganovsku. Stādīšanā
piedalījās arī sieviešu biedrības “Vaivariņi” pārstāves un
Baltinavas muzeja vadītāja Antra Keiša un darbiniece
Anita Ločmele. Valsts meža dienesta pārstāve Vija
Ločmele.

Baltinavas pagasta mājas lapā:
https://www.baltinava.lv/news/3326-meza-dienas2021-baltinava.html
https://www.baltinava.lv/news/3336-milestibas-salinabaltinava-iestaditi-kosumkrumi.html
Balvu novada mājas lapā:
http://balvi.lv/index.php?option=com_kalendarskom&vi
ew=kalendarskom&datums=2021-10-05&lang=lv
Baltinavas pagasta Facebook profilā:

Projekta gaitā labiekārtoto parku (izveidoto infrastruktūru https://www.facebook.com/media/set/?vanity=baltinav
un iegādātos stādus) pēc projekta uzturēs Balvu novada aspagasts&set=a.233923618766157
pašvaldības Baltinavas pagasta pārvalde
Balvu novada avīzē “Balvu Novada ziņas”:
https://failiem.lv/u/n7j36durf

Rugāju
dendroloģiskais
Pasaules talkas ietvaros tika aicināti iedzīvotāji un pagasta
dārzs
iestādes kopīgi papildināt dendroloģisko dārzu ar jauniem
stādiem un augiem, kuri papildināja jau 2020. gadā
iestādītos stādījumus. Dendroloģiskais dārzs tika
papildināts ar 41 jaunu stādu (koki, košumkrūmi, augi
u.c.)
Lai veiktu dendroloģiskā dārza labiekārtošanu, kurā
iedzīvotājiem un ciemiņiem būtu patīkami baudīt šo
izzinošo vietu, dārzs tika papildināts ar soliņiem,
atkritumu tvertnēm un norādi. Dendroloģiskais dārzs
labiekārtots un papildināts ar 2 soliņiem, 3 atkritumu
tvertnēm un norādes zīmi.

MEŽA DIENU 2021 IETVAROS NOTIKA IZGLĪTOJOŠIE
PASĀKUMI:
•
Oktobra sākumā norisinājās Rugāju vidusskolas
un Eglaines pamatskolas 1.-4.klašu skolēnu mācību
pārgājiens dabā, kur tika iepazīti dabā sastopamie koki
un augi, iepazīta meža loma cilvēka dzīvē, koku nozīme
ainavā. Pēc tam skolēni, darbojās komandās,
nostiprināja iegūtās zināšanas izzinošās spēlēs.
•
Laika periodā no 23.09.21.-04.10.21. norisinājās
Rugāju vidusskolas un Eglaines pamatskolas pirmsskolas
bērnu radošo darbu konkurss, kur bērni no dabas veltēm
izpaudās radoši, radot mākslas darbiņus par tēmu “Kas
kaitēja nedzīvot diža meža maliņā”. Bērni darbu
veidošanas procesā iepazina dabas un meža dažādību un
to izmantošanas iespējas.
•
15.10.2021. noorganizēts ZOOM seminārs par
tēmu: “Lauku ainavas veidošana un apsaimniekošana”.

Pasākumā piedalījās : Pārgājienā – 65 sākumskolas
skolēni Seminārā - 23 interesanti Radošajā konkursā –
32 pirmsskolas vecuma bērni Dendroloģiskā dārza
papildināšanā- 20 iedzīvotāji
Projekta gaitā labiekārtoto parku (izveidoto infrastruktūru
un iegādātos stādus) pēc projekta uzturēs Rugāju pagasta
pārvalde, saimnieciskā daļa

Projekta pasākumi popularizēti:Mājas lapā:
https://www.facebook.com/rugaajunovads

http://balvi.lv/files/Balvu_Novada_Zinas/2021/BNZ_08_
10_INT.pdf
Informācija tika nosūtīta Latvijas Lauku konsultāciju un
izglītības centram, kurš izsūtīja saviem klientiem epastos informāciju par semināra norisi.
Muižas parks
Viļakā

28.septembrī Viļakā notika “Meža dienas 2021”, kur
Viļakas pilsētas pārvalde, projekta ietvaros, iegādājās 35
parastās liepas, kuras sastādīja Viļakas (Marienhauzenas)
muižas parkā – papildinot liepu aleju. Iegādātie
košumkrūmi tika sastādīti Viļakas Muižas parkā
apstādījumu dobē. Iegādātie zāģmateriāli izmantoti 3
gabalu koka puķu podu izgatavošanā un liepiņu atbalsta
stabiņiem.
Pasākums bija noderīgs un izzinošs.
Apmierinātas visas interešu grupas un “Meža dienas
2021” ir izdevušās.

“Meža dienu” izglītojošā daļā bija Latvijas Valsts Meži
mežkopes Annas Āzes ieteikumi Viļakas pilsētai, kā liepu
aleju pilsētai un bija lepna, ka Viļakā ir tik krāšņs parks.
Mežkope dalījās ar praktiskiem ieteikumiem koku
stādīšanā un to kopšanā, stādot liepiņas ar Viļakas Valsts
ģimnāzijas 9.klases audzēkņiem vēsturiskajā liepu alejā.
Valsts meža dienesta Vecākais mežzinis Edgars Skučs
pastāstīja par aktualitātēm meža īpašniekiem, uzsverot,
ka “Meži ir jākopj, jāstāda, lai tas būtu skaists. Privātie
tikai domā, kā vairāk izcirst.” Par šīs vasaras rūpēm
mežos E.Skučs uzsvēra-egļu mizgraužu izplatību, kas
šogad savairojušies pēc karstās vasaras, tie noposta egļu
audzes. Rādīja praktiskus padomus, ka var un vajag
jauno liepu stādīt vecajā koka celmā.

Viļakas pilsētas pārvalde nodod Viļakas pilsētas pārvaldes
Saimniecības nodaļai un Ēku un apsaimniekojamās
teritorijas pārzinim būt par atbildīgām personām Latvijas
Pašvaldību savienības 2021.gada projektā, un tālāk
Pasākumā piedalījās: Skolēni, ģimnāzijas direktore,
rūpēties par projektā paveikto. Uzturēt un rūpēties par
pašvaldības darbinieki, meža speciālisti.
apstādījumiem Viļakas pilsētas – Muižas parkā (Pils ielā 6)

par 35 gab. parastām liepām alejā un košumkrūmiem
apstādījumos. Uzraudzīt 3 gab. dekoratīvās puķu kastes.

Projekta pasākumi popularizēti:
1)
Viļakas pilsētas pārvaldes mājas lapā “Meža
dienu” informācija par pasākumu
http://vilaka.lv/2021/09/23/meza-dienas-2021-vilaka/
2)
Balvu novada mājas lapā notikumu kalendārā:
http://balvi.lv/index.php?option=com_kalendarskom&vi
ew=kalendarskom&datums=2021-09-28&lang=lv
3)

“Meža dienu” plakāti uz ziņojumu dēļiem.

4)
Ziemeļlatgales reģionālajā laikrakstā “Vaduguns”
Nr.75 no 2021.gada 01.oktobra 11. un 12.lpp. “Meža
dienas 2021 Viļaka – liepu pilsēta!”
5)
Viļakas pilsētas pārvaldes mājas lapā -: Baltinavā,
Rugājos un Viļakā realizē Latvijas Pašvaldību Savienības
projektu “Meža dienas 2021 – pašvaldību darbi parkos
un izpratnes par mežu veidošana” – Viļaka (vilaka.lv)
6)
Balvu novada pašvaldības informatīvajā
izdevumā “Balvu novada ziņas” oktobra izdevumā
6.

Bauskas
novads

Jaunsaules
Projekta ietvaros papildināti apstādījumi Jaunsaules
skolas (muižas) Simtgades parkā. Noorganizēta izglītojošā lekcijas
parks
Vecsaules pamatskolas audzēkņiem, veikti apstādījumi
Jaunsaules parkā. Pasākumā piedalījās pārstāvji no
amatierkolektīviem, aktīvie vietējās kopienas pārstāvji.

Tika organizēta dabas stunda brīvā dabā, kurā bērniem
tika veikta izglītojošā lekcija par stādījumu nozīmi
dzīvajiem organismiem.

Projekta pasākumi popularizēti Mājas lapā
www.bauska.lv
Uzturēšanu apņemas nodrošināt Bauskas novada
pašvaldības iestāde “Vecsaules pagasta pārvalde”.
Ānes- Mēmeles Meža dienu-21 pasākumi sākās ar informatīvo un
parks
izglītojošo daļu, kam sekoja talka . Talkas dalībnieki
izzāģēja ainavu aizsedzošos krūmus, savāca kritušos zarus
un atpūtas vietā arī lapas, iztīrīja no ceriņu saknēm
priežu audzi un sagatavoja vietu stādījumiem, kā arī
iestādīja kokus un krūmus, veidoja vides objektu un
izgatavoja un uzstādīja solus. Tā kā teritorija ir liela, darba
bija ļoti daudz. Noslēgumā Skaistkalnes pagasta
pārvaldniece Ineta Skustā pateicās visiem par lielo
ieguldīto darbu un cienāja ar ugunskurā gatavotu
cienastu.
Meža dienu otrajā dienā parku iepazina Skaistkalnes
vidusskolas 7.klases skolēni, veicot pētniecisko darbu
populārāko sugu noteikšanā un dižkoku meklēšanā.

13.10.Meža konsultāciju pakalpojumu centra speciāliste
R.Daščiora informēja klātesošos par mežu un parku
apsaimniekošanas aktualitātēm, kā arī bioloģiskās
daudzveidības aizsardzību un saglabāšanu veidojot
jaunus stādījumus.
14.10 Vides gide L. Indriķe un Valsts mežu dienesta
mežzinis P.Dumbrausks Skaistkalnes vidusskolas 7.klases
parka izziņas pasākumā ar praktisku uzdevumu palīdzību
noskaidroja populārākās kokaugu sugas, ainavas
elementus, kultūrvēsturisko nozīmi, kā arī veica
mērījumus dižkoku noteikšanai.

Izveidotas rododendru grupas un atjaunoti parka
stādījumi, kopā iestādot 30 vienības. Veikti
labiekārtošanas darbi, attīrot no krūmiem ainaviskās
vietas, uzstādot solus, izveidojot vides objektu dabas
izglītības nolūkos.

Pasākumā piedalījās Skaistkalnes pagasta pārvaldes
darbinieki, biedrības LSK „Mēmelīte” dalībnieces, viedo
ciemu iniciatīvas grupas pārstāvji, Skaistkalnes
vidusskolas 7.klase

Projekta pasākumi popularizēti:Mājas lapā
https://vecumnieki.lv/novads-pasakumi/2124/mezaIzmērīti parka lielākie koki.
dienas-skaistkalne ,
Projekta gaitā labiekārtoto parku (izveidoto infrastruktūru https://www.facebook.com/photo?fbid=230894119078
663&set=a.213656207469121 ,
un iegādātos stādus) pēc projekta uzturēs Bauskas
novada pašvaldības iestādes „Vecumnieku novada dome” https://vecumnieki.lv/sabiedriba-aktualais/3644-mezastruktūrvienība Skaistkalnes pagasta pārvalde
dienas-2021-memeles-parka
Iesniegti raksti par pasākumu norisi laikrakstos „Bauskas
dzīve” un „Bauskas novada vēstis”
7.

Cēsu novads Parkveida
priežu mežs
Jaunpiebalgā

Jaunpiebalgas Mūzikas un mākslas skolas parkveida
priežu meža teritorijas labiekārtošana. Meža dienu 2021
ietvaros Jaunpiebalgas mūzikas un mākslas skola
parkveida teritorijā tika ierīkota atpūtas zona pie jau
izkoptā dīķa esošajā pļaviņā, tika iestādīts vītols, ozols,
pīlādži, baltie grimoni, vilkābeles u.c. dekoratīvie koki.
Parka teritorijā tika uzstādīti seši koka soli.

Projekta ietvaros 2021.gada 29.septembrī Jaunpiebalgas
Mūzikas un mākslas skolas parkā norisinājās lekcija “Es
vēlos skaistu vidi”, kuru vadīja AS “Latvijas valsts meži”
mežu apsaimniekošanas plānošanas vadītājs Vilmārs
Katkovskis, kas pastāstīja par parkveida meža
saglabāšanu, tā apsaimniekošanu, kopšanu, ainavas
veidošanu, koku izvēli – to nozīmi teritorijā, dabas
saudzēšanu. Interesentiem bija iespēja lekcijas laikā
piedalīties dažādās izglītojošās aktivitātēs - koku vecuma

noteikšanā, kā izrādās parka priežu vecums ir apmēram
120-130 gadi, kā arī varēja noteikt to garumu.

Pasākumā piedalījās gan skolas audzēkņi, gan pedagogi,
gan citi interesenti.
Projekta gaitā labiekārtoto parku pēc projekta uzturēs
Cēsu novada Jaunpiebalgas apvienības pārvalde

Ungurmuižas
romantiskais
dārza parks un
lielais meža
parks

Projekta pasākumi popularizēti Mājas lapā
www.jaunpiebalga.lv ; Facebook, Informatīvais biļetens
“Avīze Piebaldzēniem”

Izstrādāti izglītojoši pasākumi - sadarbībā ar I.Krumholcu
Ungurmuiža “Meža dienās” piedalās jau vairāku gadu
garumā, sakārtojot un iekopjot teritoriju, kā arī izglītojot un R.Mežaku – lekciju cikls dabā “Muižas ainava - mežs
un dārzs”, “Dižkoki – vērtība Ungurmuižā un novada
sabiedrību par dabas vērtību saglabāšanu. Muižas
teritorijā”, kas tiks turpināts 2022.gada aprīlī, lai
romantiskais dārza parks un lielais meža parks ir
interesentiem dabā rādītu mūsu dabas bagātības un to
neatņemama Ungurmuižas kultūrvides sastāvdaļa, kas
prasa neatliekamu atjaunošanu un uzturēšanu ilglaicīgā pareizu kopšanu un saglabāšanu nākamajām paaudzēm.
Tad tiks turpināti arī dobju iekopšanas darbi.
periodā. Parki ne tikai atspoguļo reģiona vēsturisko un
dabas vidi, tie nes līdzi simbolisko, un kultūras
nozīmīgumu, kas veido arī nacionālo identitāti. 2021.gadā
uzmanība pievērsta muižas parka dižkokiem, kā arī baroka
muižas dārza atjaunošanai – projekta izstrādei, stādu
iegādei un ziemciešu dobju izveides sākšanai. Pateicoties
“Meža dienu” rīkotajam ikgadējam pasākumam un
finansiālajam atbalstam, ir izstrādāts veicamo darbu plāns “Meža dienu” projekta ietvaros uzsākts realizēt lekciju
Ungurmuižas baroka dārza izveides projektam
ciklu dabā. Tā visprecīzāk un uzskatāmāk var informēt

2021/2022.gadam, saskaņā ar ainavu arhitektes Ievas
Kampes Krumholcas parka/ dārza stādījumu projektu.

par procesiem, par dižkoku pareizu saglabāšanu, meža
kopšanu un vēsturisku dārzu iekopšanu.

Tika rīkota talka esošo novecojušo stādījumu pārcelšanai,
zemes sagatavošanai, kā arī dobju iekopšanai jauno
stādījumu veidošanai. Projekts ir realizējams ilgā laika
periodā, jo prasa lielus finansiālus un darbaspēka
resursus, katru gadu tiek plānveidīgi izpildīti konkrēti
darbi. Projekta ietvaros iestādīti 8 ceriņu stādi
(pateicoties mūziķes Noras Lūses un biedrības “Riga
Piano” atbalstam), savukārt tagad rudenī veidotas
ziemciešu dobes pie ieejas parkā un parka puses muižas
ieejas. Iegādāti 245 ziemciešu stādi.

Projekta pasākumi popularizēti Ungurmuižas mājaslapā
http://ungurmuiza.lv/2021/10/05/uzsakts-ungurmuizasbaroka-darza-iekopsanas-projekts/
Cēsu novada Pārgaujas apvienības pārvaldes majaslapā
http://www.pargaujasnovads.lv/?nid=4183&yearID=202
1&monthID=10&dayID=06
Informācija par pasākumu publicēta arī informatīvā
izdevuma “Pārgaujas Vēstis” oktobra numurā.

Pasākumā piedalījās Ungurmuižas atbildīgie darbinieki,
novada iedzīvotāji, dabas aizsardzības interesenti,
dārzkopji. Projekta gaitā labiekārtoto parku pēc projekta
uzturēs: SIA “Ungurmuiža”, kas ir Cēsu novada
pašvaldības kapitālsabiedrība.
Saules parks
Priekuļos

Turpinot attīstīt Saules parku tiek veikta stādījumu
paplašināšana Papildināti rododendru stādījumi ar 25
stādiem

Izglītojošajā daļā bija iespēja tikties ar mežsaimniecības
speciālistu Gunti Briltu, kurš iepazīstināja ar mežu
stāvokli visā novadā. Tika stāstīts par esošo katastrofālo
situāciju par kukaiņu nodarītajiem bojājumiem mežos
augošajām eglēm. Bija iespēja arī uzdot jautājumus un

saņemt atbildes par Gaujas Nacionālā Parka
noteikumiem.
Projekta pasākumi popularizēti: Mājas lapā:
http://www.priekuli.lv/vidzeme-un-latvija/5177-mezadiena-2021-priekulos-22-septembri ;

Pasākumā piedalījās pašvaldības darbinieki un vietējie
iedzīvotāji

http://www.priekuli.lv/pasvaldiba/projekti/5185-mezadienu-ietvaros-paveiktais-saules-parka-priekulos

Projekta gaitā labiekārtoto parku (iegādātos stādus) pēc
projekta uzturēs Cēsu novada pašvaldības Priekuļu
apvienības pārvaldes Saimnieciskās nodaļas
labiekārtošanas dienests
Nēķena parks
Taurenē

Ar Latvijas Pašvaldību savienības atbalstu 2021. gada 7.
oktobrī Nēķena muižas parkā Taurenē notika talka
“Veidosim daudzveidīgu Latviju un tīkamu ainavu!”

Mežsaimniecības inženiere un ainavu dizainere Vineta
Radziņa uzrunāja talciniekus vēstot par koku nozīmi
cilvēka dzīvē, aktualizēja meža nozares statistiku, stāstīja
par kokiem ainavā, ainavas saglabāšanu un veidošanu,
pieskārās muižu parku īpatnībām, atjaunošanai,
kokaugu, krūmu stādīšanas pamatprincipiem.

Jau vairākkārt Nēķena parka un muižas apstādījumi
papildināti, paplašinot parkā esošo augu sugu
daudzveidību, Vecpiebalgas novada pašvaldībai
Jāsaka gan, ka nenotika lekcija tās tradicionālajā
piedaloties “Meža dienās”. “Meža dienu 2021” iecereizpratnē, jo “Asniņa” audzēkņi ir zinātkāri, zinoši, aktīvi,
labiekārtot muižas parka teritoriju, saglabājot Itāļu
terases veida dārzu stilu ir īstenota. Bet mazie ekoskoliņas darbīgi un droši – veidojās saruna, kas aizrāva visus
talcinieki nu zina, kā pirms stādīšanas ietvarstādu saknītes klātesošos. Seniores atzina, ka bijis interesanti,
jāpakutina, kur rudenī meklējams sudrabs (sudraba kļavas uzzinājušas arī ko jaunu un dzirdējušas atbildes uz
dižstāds parkā), ka čupačupi rodami ne tikai veikalā (tūju jautājumiem, kurus pašām nebūtu ienācis prātā
topiāriji parkā). „Nēķena muižas” kompleksa apbūve un pajautāt.
sakoptais parks ir pievilcīgs apskates objekts tūristiem un
Projekta pasākumi popularizēti:
iespēja atpūtas un aktīva dzīvesveida organizēšanai

pagasta iedzīvotājiem. Šī projekta ietvaros tika turpināts
veidot parka ainavu ar dekoratīvajiem augiem.

Vecpiebalgas apvienības pārvaldes mājas lapā:
https://vecpiebalga.lv/meza-dienas-taurene/
https://vecpiebalga.lv/meza-dienas-taurene-2/
Vecpiebalgas apvienības pārvaldes FB konts:
https://www.facebook.com/search/top?q=vecpiebalgas
%20apvien%C4%ABbas%20p%C4%81rvalde (4.10.2021)
Laikraksts “Druva”: “Meža dienās kopj parkus”,
07.10.2021.
“Katrs koks un krūms nākotnes videi”, 13.10.2021.

Pēc ainavu dizaineres Vinetas Radziņas apstādījumu
plāna, tika iestādīti 73 košumkoki un krūmi, izvietoti 3
soliņi. Talkā strādājaTaurenes pirmsskolas “Asniņš”
vecākie bērni- ekoskoliņas aktīvisti, audzinātājas, senioru
klubiņa “Randiņš” dāmas, Taurenes kultūras un
saimniecības darbinieki
Projekta gaitā labiekārtoto parku pēc projekta uzturēs
Cēsu novada pašvaldības Vecpiebalgas apvienības
pārvalde
8.

Dienvidkurze Misiņkalna
mes novads dabas parks
Misiņkalna taku teritorijas stāvlaukumos izvietoti 3 lieli
Aizputes pilsētā.
info stendi ar teritorijas karti,pastaigu maršrutiem, u.c.
informāciju un 6 katedru veida info stendi A4 formāts ar
karti un pastaigu maršrutiem, un atrašanās vietas atzīmi.
Atpazīstama, apzīmēta labiekārtotā Misiņkalna taku un

Misiņkalna dabas parks, Aizputes pilsētā - 1. oktobrī
Kazdangas muižā norisinājās Latvijas Mežu Sertifikācijas
padomes (LMSP) rīkotais seminārs "Latvijas meža
resursu ilgtspējīga izmantošana. Koku ieaudzēšana un
audzēšana dažādos zemes lietojuma veidos –
ieguldījums Latvijas bioekonomikā”.

Tebras upes krastu teritorija ap 100 ha platībā Aizputes

pilsētā.
Durbes Raibās
muižas parks

Durbes Raibās muižas parks – Izglītojošo daļu
nodrošināja MKPC Dienvidkurzemes nodaļa, Grobiņas
nodaļa (Dienvidkurzemes nodaļas mežsaimniecības
konsultante Agrita Šēnberga) organizēja izglītojošo
Degradētas teritorijas rekonstrukcijas otrajā kārtā
semināru par ēdamām un neēdamām sēnēm. Seminārs
teritorija tika papildināta ar plānojumam un apkārtējai
videi atbilstošiem kokaugu stādījumiem. Par piešķirtajiem notika 17.septembrī, Lieģu mežā, Tadaiķu pagastā,
Dienvidkurzemes novadā. Dalībniekiem bija iespēja
līdzekļiem tikai iegādāti un sastādīti vairāk kā 60 dažādi
praktiski piedalīties sēņu meklēšanā, atpazīšanā un
kokaugu (Krastu kļava – 6 gab., Ošlapu kļavas – 2 gab.,
ievākšanā dabā. Semināra noslēgumā tika veidota
Krāšņās veigeles – 3 gab., Lamarka korinte – 9 gab.,
savākto sēņu izstāde. Bagātīgi izzinošo izglītojošo
Sarkanās hortenzijas – 6 gab., Vanhuta spireja – 6 gab.,
Parastais filadelfs – 4 gab., Parastās liepas – 7 gab., Baltais semināru vadīja Inita Daniele.
Ķīnas bērzs – 7 gab., Melnais bērzs – 2 gab., Parastās
egles – 4 gab., Kalnu priede – 5 gab.

Dubeņu ciema
zaļā zona

Realizējot projektu Grobiņas pagasta Dubeņu parka
27.09.2021. Izglītojoša lekcija Zentas Mauriņas Grobiņas
teritorijā, nokaltušo un bojāto priežu vietā izveidoti jauni vidusskolā, lektore ainavu arhitekte Dinija Feldmane par
koku un dekoratīvo krūmu stādījumi.
koku kopšanu un ainavu arhitektūras nozīmi un
plānošanu; izglītojošo lekciju par koku kopšanu un
ainavu arhitektūras nozīmi noklausījās 11. un 8.klases
skolēni.

Kopskaitā iestādīti 5 gb. Sarkanie ozoli; 6 gb. Ziemzaļie
rododendri “Nova Zembla”, kuri piestādīti pie tādas pašas
Dubeņu ciema zaļā zona šķirnes jau esošā stādījuma; 7 gb. Ziemzaļajiem
2021.gada 27.septembrī ar izglītojošu lekciju par koku
rododendriem “Golden gate” un 7 gb. “Persy Wiseman”, kopšanu un ainavu arhitektūras nozīmi un veidošanu
kuriem tika veidota atsevišķa dobe.
viesojās ainavu arhitekte Dinija Feldmane. Lekcija notika
11. un 8.klases skolēniem.
Bišu Dzeņa
labirinta parks
Saraiķos

2021. gada Meža dienu ietvaros tika izveidots košs lapu
kokaugu labirints par godu retajam putnam Bišu dzenim. Bišu Dzeņa labirinta parks Saraiķos – Pēc stenda
Labirints papildināts ar informatīvo stendu par labirintu. uzstādīšanas notiek diskusijas brīvā sarunu veidā ar
Pasākuma rezultātā iegūts informatīvais stends tēmu - ’’Pazīsti savu mežu!’’.
par Bišu dzeņa labirintu un Saraiķu nosaukuma zīme.

Kalētu
mežaparks’’Prie Papildināta informācija par parkā esošajām skulptūrām;
diens’’
Pie ‘’Skumjo meiteņu lapenes’’ izveidota un uzstādīts
ainavai pielāgots ‘’Priediena grāmatu namiņš’

Meža dienās tika organizēta ‘’Meža ekspedīcijas’’ lekcija
mežziņa, meža pataloga Sigurda Spingas vadībā. Mērķa
grupa- Kalētu Mūzikas un mākslas pamatskolas
audzēkņi, piemājas un zemnieku saimniecību īpašnieki
u.c. interesenti. Uz 25 norādes zīmēm sniegta izzinoša
informācija par esošo skulptūru Interesenti ieguva
informāciju par meža nozares nozīmību un nozares
statistikas datiem novadā salīdzinot ar Latviju un
Dienvidkurzemes novadu. Informācija tika sniegta gan
skolēniem, gan pieaugušo auditorijai.

Izveidota brīva piekļuve grāmatām un citiem izzinošiem
materiāliem par dabu. Esošie materiāli būs pielāgoti visu
vecuma grupu interesentiem. Cilvēki, atpūšoties
mežaparkā papildus var iegūt vērtīgu informāciju par
dabu.
Kalētu mežaparks “Priediens” - Informatīvajā lekcijā
mežzinis informēja par meža nozares nozīmību,

statistikas datiem, meža platībām Dienvidkurzemes
novadā, salīdzinot ar Latviju. Uzzināja par koku sugu
īpatnībām, meža stāviem un to savstarpējo mijiedarbību.
Tika saņemti vērtīgi padomi, kas nepieciešams ņemt
līdzi, ejot mežā, kā neapmaldīties un pēc kā vadīties, lai
sasniegtu konkrēto galamērķi.
Rucavas
ARBORETUMS –
Rucavas centra
stādījumi

Rucavas arborētums pie Rucavas estrādes - iegādāti 2,18
m3 kokmateriāli
Izgatavoti 3 galdi un 6 soli

Rucavas pamatskolas teritorija Iegādāti 10 kalna priežu
stādi - Iestādītas 10 priedītes

Rucavas
ARBORETUMS – Rucavas centra stādījumi - Pasākumā
piedalījās Rucavas pamatskolas audzēkņi, kas, ņemot
vērā valstī noteiktos epidemioloģiskos ierobežojumus,
tika sadalīti darbam grupās. A/S “Valsts meži” pārstāvis
Kārlis Altītis stāstīja par mežu kopšanas specifiku un
mežu nozīmi mūsu ikdienā, par mežu izciršanas
noteikumiem un sekām. Ikviens varēja saņemt atbildes
uz sev interesējošiem jautājumiem. Vecāko klašu
audzēkņi iestādīja 10 priedītes pie skolai līdzās esošās
kailcirtes.

Projekta gaitā labiekārtoto parku (izveidoto infrastruktūru Projekta pasākumi popularizēti
un iegādātos stādus) pēc projekta uzturēs
https://grobinasskola.lv/raksts/kas-veido-ainavu
Dienvidkurzemes novada pašvaldība.
www.aizputesnovads.lv

www.https://leismalite.lv/meza-ekspedicija-kaletupriediena/
http://www.priekulesnovads.lv/sabiedriba/Dienvidkurze
mes-novada-Kaletu-pagasta-parvalde-sobrid-realizeMeza-attistibas-fonda-projektu-Meza-dienas-2021-Sigada-Meza-dienas-2021-motoVeidosim-daudzveidiguLatv
https://www.facebook.com/photo?fbid=449814319025
0573&set=pcb.1549834192021386
www.pavilosta.lv ,
http://www.pavilosta.lv/rightmenu1/-projekti
9.

Dobeles
novads

Lakstīgalu parks

Pasākumā piedalījās arī Auces vidusskolas skolēni,
kuriem Auces administrācijas darbinieki pastāstīja par
pasākuma “Meža dienas 2021” nozīmi un būtību, kā arī
tika izstāstīts par koku augšanu un attīstību un par koku
nozīmi dabā.

Dobeles novada pašvaldības Auces administrācija
pasākuma “Meža dienas 2021” ietvaros veica teritorijas
pie Auces vidusskolas labiekārtošanas darbus. Šajā
teritorijā ir izveidots veloparks. Turpinot šīs vietas
labiekārtošanu tika iestādītas dekoratīvās ābeles un
plūmes, kā arī dažādu šķirņu hortenzijas. Nākotnē
plānots vēl izveidot taciņas un uzstādīt soliņus, tādejādi

Informācija par pasākumu ievietota Auces
administrācijas mājas lapā https://www.auce.lv/zinas1lapa/meza-dienas-2021-ietvaros-auce-stadija-d/

izveidojot jauku atpūtas vietu pilsētā. Pasākuma “Meža
dienas 2021” ietvaros tika iestādītas 14 dekoratīvās
ābeles, trīs dekoratīvās plūmes un 8 skarainās hortenzijas.
Pasākumā piedalījās Auces administrācijas darbinieki un
Auces vidusskolas skolēni.
Projekta gaitā labiekārtoto parku pēc projekta uzturēs
Dobeles novada pašvaldības Auces administrācija
Parks Pļavas
ielā 3, Dobelē

Turpinās parka ierīkošanas trešā kārta-apzaļumošana.

Diplomēts mežzinis R. Sīpols iepazīstināja ar tēmāmMežkopības un mežzinātnes vēsture un nozīmīgums
mūsdienās. Dažādu meža apsaimniekošanas principu
salīdzinājums. Mežsaimniecības nozīmīgums Latvijas
tautsaimniecībā.
Pasākumu atklāja pašvaldības izpilddirektors, Domes
priekšsēdētājs izteicās par meža nozari un tās
nozīmīgumu, vides pārvaldības speciāliste iepazīstināja ar
iegādātajiem stādiem un par kādiem līdzekļiem tie
iegādāti. Tika uzaicināti jaunieši un pedagogi no Dobeles
mūzikas skolas(parks atrodas blakus mūzikas skolai),
ieradās pašvaldības darbinieki un citi interesenti (arī
avīzes ”Zemgale” žurnāliste).
Projekta gaitā labiekārtoto parku un stādus aprūpēs SIA
“Dobeles Komunālie pakalpojumi” un uzturēs arī pēc
projekta.

Pasākums popularizēts: Dobeles novada pašvaldības
mājas lapā- saite
https://www.dobele.lv/lv/news/dobele-isteno-projektumeza-dienas-2021 ,
https://www.dobele.lv/lv/news/dobeles-novada-domesvadiba-piedalas-plavas-ielas-terases-apzalumosana ,
Facebook, laikrakstā “Zemgale” 2021.gada 21.
septembrī.

Mežmuižas pils Parka solu (2 gab.) un centrālās puķu dobes dekoratīvo
komplekss - pils puķu kastu-apmaļu izgatavošana izvietošanai un
un parks
uzstādīšanai pils parka ezera terasē

Pasākumā piedalījās jaunieši vecumā no 15 līdz 17
gadiem.
Pjrojekta gaitā labiekārtoto parku pēc projekta uzturēs
Dobeles novada Tērvetes administrācija
10.

Gulbene

Stāmerienas
muižas parks

Izglītojošs pasākums jauniešiem „Meža
apsaimniekošanas pamatprincipi. Meža ainaviskā un
sociāli ekonomiskā nozīme Zemgales reģionā.”
Izglītojoša lekcija jauniešiem par Latvijā sastopamām
savvaļas koku sugām, kuras veido mūsu mežu
ekosistēmas. Informācija par mežu platībām Tērvetes
administrācijas teritorijā, par to apsaimniekotājiem.
Ārpus meža augošu koku apsaimniekošana un citi mežu
kopšanas noteikumi. Pasākumu vadīja mežzinis Guntis
Dude.
Projekta pasākumi popularizēti Tērvetes administrācijas
mājas lapā www.tervetesnovads.lv sadaļā Projekti/
Realizētie projekti
Izglītojošs pasākums. Dalībnieki ieguvuši zināšanas par
meža nozīmi, apsaimniekošanas jautājumiem, ainavas
veidošanu, aktualitātēm, dabas aizsardzības aspektiem.

Koka soliņu iegāde un izvietošana. Izvietoti 2 komplekti –
koka galdiņi ar soliņiem parka teritorijā esošās atpūtas
zonas labiekārtošanai. Stādījumu iegāde un stādīšana.
Veikta 50 dažādu koku un krūmu iegāde un stādīšana
parka daļas norobežošanai un ainavas papildināšanai
Stāmerienas parkā saskaņā ar ainavu arhitektes plānu.

Projekta ietvaros organizēts izglītojošs pasākumu:
ilgtspējīga meža apsaimniekošana un ainavas veidošana

(īss saturs: meža kopšanas pamatprincipi, koku nozīme
ainavas veidošanā, koku sugu nomaiņa mežā, meža
nozares aktualitātes un statistika, dabas aizsardzības
aspekti); vieta - Stāmerienas muižas parks; lektors Vineta Radziņa (SIA “Laba Vide” ainavu dizainere).
Izglītojošajā pasākumā un stādīšanas aktivitātē kopā
piedalījās aptuveni 20 cilvēki.
Projekta pasākumi popularizēti Gulbenes novada
pašvaldības Facebook profilā: publicēts 08.10.2021. un
kā pasākuma aktivitāte 05.10.2021.
Pasākumā piedalījās Gulbenes novada Stāmerienas
Gulbenes novada pašvaldības mājas lapā
pagasta seniori, novada jaunieši, pašvaldības
www.gulbene.lv:
administrācijas darbinieki, Stāmerienas pagasta pārvaldes
https://www.gulbene.lv/lv/zr/pin/9172-meza-dienupārstāvji.
2021-aktivitates-sogad-aizvadis-stamerienas-pils-parka
Projekta gaitā labiekārtoto parku pēc projekta uzturēs
Radio Vidzeme Skonto 8. oktobrī sadaļā “Gulbenes
Gulbenes novada pašvaldības aģentūras “Gulbenes
Novada Ziņas”
tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrs”
struktūrvienība Stāmerienas pils sadarbībā ar
Laikraksts “Dzirkstele” 2021.gada 6.oktobrī
Stāmerienas pagasta pārvaldi.
www.dzirkstele.lv publicējis informāciju par plānoto
pasākumu.
Laikraksta “Dzirkstele” 2021. gada 12. oktobra izdevumā
raksts par paka ainavas veidošanu Meža dienu ietvaros.
11.

Jelgavas
novads

Staļģenes
muižas parks

30. septembrī, Jaunsvirlaukas pagasta Staļģenes muižas
parkā projekta Meža dienas 2021 ietvaros, piedaloties
LLKC meža apsaimniekošanas nodaļas speciālistam
Edgaram Iecelniekam, Staļģenes vidusskolas skolēniem un
pašvaldības darbiniekiem, norisinājās koku un krūmu

Projekta realizācijas laikā, 2021. gada 30. septembrī, tika
noorganizēts informatīvi izglītojoša rakstura pasākums,
kura ietvaros Latvijas lauku konsultācijas centra meža
apsaimniekošanas nodaļas speciālists Edgars Iecelnieks
stāstīja par ilgtspējīgu un gudru saimniekošanu Latvijas

stādīšanas talka. Projekta ietvaros tika iestādīti 45 jauni
lapu koki, lapu krūmi un skuju kokaugi.

mežos un kāda ir to atjaunošanas nozīme, Staļģenes
vidusskolas skolēnus iesaistīja interaktīvā koku
atpazīšanas spēlē. Jelgavas novada pašvaldības muižu
parku dārzniece Evita Matule stāstīja par kokaugu
stādīšanas īpatnībām, to kopšanu, kā arī kāda ir
dendroloģisko stādījumu nozīme muižas parku ainavas
veidošanā.

Pasākumā piedalījās kopā 40 dalībnieki-Staļģenes
vidusskolas 5. un 9. klases skolēni; pašvaldības darbinieki;
vides, LLKC un pašvaldību speciālisti.
Projekta gaitā labiekārtoto parku (iegādātos stādus) pēc
projekta uzturēs Jelgavas novada pašvaldība,
Jaunsvirlaukas pagasta pārvalde.

Projekta pasākumi popularizēti Jelgavas novada
pašvaldības mājaslapā:
http://www.jelgavasnovads.lv/lv/pasvaldiba/projekti/pa
slaik-istenosana/meza-attistibas-fonds/17218/mezadienas-2021
http://www.jelgavasnovads.lv/lv/novadazinas/17219/meza-dienas-2021-jelgavas-novadastalgenes-muizas-parka

Ozolnieku
Melioratoru
parks 0,86ha

Ozolnieku Melioratoru parks tika izveidots pagājušā
gadsimta 80.-tajos gados kā publiska vieta, kur godināt
Ozolnieku ciema pamatlicējus un attīstītājus melioratorus. Parkā tika stādīti dažādi svešzemju koku
stādījumi, kuri gadu gaitā tika papildināti. Daļa no tiem
gadu gaitā ir saslimuši un ir jālikvidē, vietā stādot jaunus
kokus. Meža dienu 2021’ pasākuma ietvaros skvērā pie

Pasākuma ietvaros, lai pievērstu sabiedrības uzmanību
koku nozīmei pilsētvidē, parku un skvēru stāvoklim un
labiekārtošanai, pēc pašvaldības aicinājuma, LLKC Meža
pakalpojumu centra speciālisti sagatavoja 2 video
lekcijas: "Koku nozīme pilsētvides ainavā” un “Koku sugu
nomaiņa mežā un pilsētvidē", kas ir vērtīgs, izpratni
veidojošs informācijas avots ikvienam iedzīvotājam.

Melioratoru akmens Ozolniekos veikta teritorijas
labiekārtošana – papildināti koku stādījumi, iestādot 3
“Remonti” šķirnes parastās egles, 3 dekoratīvās ābeles
un 2 Pensilvānijas ošus.

Ānes parks,
3,2ha

Ānes parks ir jaunākais parks Ozolnieku novadā. Ānes
parks ir dabiski veidojies dažādu koku sugu grupa.
Sakopjot degradētu teritoriju ciema centrā, kur ilgus
gadus bija gan mazdārziņi, gan sadzīves atkritumu
novietne, atklājās skaistas jaunu koku grupas. Jauno,
sakopto Ānes parku pastaigām un rāmai atpūtai ir
iecienījuši vietējie iedzīvotāji. Lai izveidotu kompaktu un
skaistu parka kopainu, to ir nepieciešams papildināt ar
jauniem koku un krūmu stādījumiem. Ozolnieku novada
pašvaldība 2021.gadā plāno uzsākt parka labiekārtošanu
ar rotaļu un aktīvās atpūtas elementiem. 2022.gadā
plānota taciņu labiekārtošana. Ānes parkam ir izstrādāts

labiekārtošanas plāns
Jaunveidojamajā Ānes parkā pašlaik norit bērnu
rotaļu laukuma aprīkojuma uzstādīšana, šai teritorijai

Šobrīd video lekcijas ir skatāmas publicitātes raksta saitē
šeit: https://ozolnieki.lv/aktualitates/aktualitatessabiedriba/meza-dienu-2021-ietvaros-top-jaunistadijumi-ozolniekos-un-ane , bet tās ir paredzēts
ievietot mājas lapā pastāvīgi, kā arī piedāvāt tās
noskatīties novada skolu audzēkņiem. Aicinām
noskatīties!

Projekta gaitā labiekārtoto parku (iegādātos stādus) pēc
projekta uzturēs Jelgavas novada pašvaldības Ozolnieku
un Ānes ciemu pārvalžu saimnieciskie darbinieki
Projekta pasākumi popularizēti Mājas lapā
https://ozolnieki.lv/aktualitates/aktualitates sabiedriba/meza-dienu-202 1-ietvaros-top-jaunistadijumi -ozolniekos-un-ane

Meža dienu 2021’ ietvaros ir iegādāti koku un krūmu
stādi. Parka teritoriju papildinās 3 baltie vītoli, 3
baltmizas Himalaju bērzi, 2 baltie Ķīnas bērzi, 15 kalnu
priedes, 15 “Pink Paradise” šķirnes parastās klinšrozītes
un 15 “Country Red” šķirnes Japānas spirejas.
12.

Jēkabpils
novads

Kena parks
Jēkabpilī

Kokaugu stādīšana: Papildināts dendroloģiskais sugu
sortiments parkā

Pasākumā piedalījās pašvaldības darbinieki un iedzīvotāji.
Projekta gaitā labiekārtoto parku pēc projekta uzturēs
Jēkabpils novada pašvaldības Pilsētvides departaments

Rubenes dabas Rubenes dabas parkā "Meža dienas 2021" projekta
parks
ietvaros Rubeņu pamatskolas skolēni, skolotāji un parka
darbinieki kopīgi iestādīja 104 tūjas, savukārt jaunajā
atpūtas vietā pie Daugavas Vandānos košumkrūmus
stādīja Dignājas pagasta pārvaldes darbinieki un skolēni
no Dignājas pamatskolas.

Ainavu arhitekta Jāna Vagoliņa lekcija ” Gobu, ošu, ozolu
sugu straujas kalšanas un atmiršanas cēloņi un to
ietekme uz ainavas plānošanu Jēkabpilī”. Vagoliņa kungs
sniedza atbildes uz aktuālo situāciju Jēkabpils parkos, kur
notiek strauja gobu un ošu kalšana un tādejādi izretinās
parku koku dominējošās grupas. Interesentiem tapa
skaidrots, ka stādot dažādu sugu koku grupas, panākam
parka maksimālu saglabāšanu pret invazīvām kukaiņu
sugām un slimībām. Projekta pasākumi popularizēti:
https://www.jekabpils.lv/lv/jaunums/projekta-mezadienas-2021-ietvaros-stadis-kokus-un-krumus
https://radio1.lv/lv/Pasvaldibu-zinas/1/50784/Projekta%E2%80%9CMeza-dienas-2021%E2%80%9D-stadiskokus-un-krumus-Viesite-Vandanos-Rubene-unJekabpili-Kena-parka
Lekcija “Meža nozare Latvijā. Meža atjaunošana”- 30.
septembrī Zasas vidusskolas 7.-8. klases skolēniem tika
organizēts izglītojošs pasākums par meža nozīmi un tā
gudru apsaimniekošanu. Pasākumu vadīja Meža
konsultāciju pakalpojumu centra, Sēlijas nodaļas
Mežsaimniecības konsultante Inga Buša. Informēti par

meža nozari, tās nozīmību aptuveni 26 Zasas vidusskolas
jaunieši.

Projekta gaitā labiekārtoto parku pēc projekta uzturēs
Jēkabpils novada Rubenes pagasta pārvalde.
Projekts popularizēts: www.jekapilsnovads.lv ,
www.jekabpils.lv https://www.jekabpils.lv/lv/jaunums/meza-dienu-unpasaules-talkas-aktivitates-rubenos-un-vandanos

Jauniešiem tika rādīti izglītojoši video par meža nozīmi
Latvijā, kokiem mežā, meža ilgtspēju. Jaunieši tika
iesaistīti praktiskos uzdevumos. Sniegta plašāka
informācija no piesaistītā speciālista, noslēgumā –
jautājumu -atbilžu sadaļa (ar balvām!).

Citur sociālie tīkli (Facebook.com) https://www.facebook.com/jekabpilslv/posts/440244136 Video “Rubenes dabas parks” par koku nozīme parkā,
parka ainavas veidošanās stāsts. Rubenes dabas parka
6507097
apsaimniekotāja Laura Traine, sadarbībā ar pašvaldības
https://www.facebook.com/jekabpilslv/videos/46579029 sabiedrisko attiecību speciālistu Kasparu Sēli
17595181 /
https://www.facebook.com/jekabpilslv/videos/4
657902917595181/
13.

Krāslavas
novads

Meža parks
Dagdas novada
muzeja
"Andrupenes
lauku sēta"
teritorijā.
Krāslavas
pilsētas parks

Šī gada 30.septembrī tika organizēta izglītojoša mācību
stunda Dagdas vidusskolas 9.klases skolēniem, kuras
ietvaros AS “Latvijas valsts meži” Dienvidlatgales reģiona
plānotāja Jāņa Kavuna pavadībā skolēni piedalījās
izglītojošajā ekskursijā uz Dagdas pagasta Murānu mežu.
Tur skolēni aplūkoja mežaudzes, cirsmu un priežu
jaunaudzi, kā arī uzzināja, kā pareizi to izkopt, lai
Dagdas pusē, Andrupenē ir veikta
ievērojami palielinātu augšanas telpu un samazinātu
labiekārtošanas elementu uzstādīšana atpūtas vietas
meža audzēšanas cikla ilgumu. Krāslavā 12.oktobrī
izveidošanai meža parkā muzeja “Andrupenes lauku sēta”
notika mācību ekskursija Krāslavas Valsts ģimnāzijas 8.a

teritorijā - projekta ietvaros iegādāti kokmateriāli un
uzstādīts galds ar nojumi.

klases audzēkņiem pa Krāslavas pils parku, ko vadīja
Krāslavas Vēstures un mākslas muzeja speciāliste Alla
Lomanovska. Ekskursijas laikā īpaša uzmanība tiks
pievērsta parka vēsturei un dendroloģiskajām
bagātībām.

Krāslavas pils parkā regulāri tiek atjaunoti stādījumi,
ņemot vērā Latvijā pazīstamās parku arhitektes Ilzes
Māras Janeles norādījumus. Šogad parkā projekta
ietvaros tika iestādīti 32 košumkrūmi (filadelfi, ceriņi,
ligustri, fizokarpi), tai skaitā trīs Amūras ceriņi pils
pagalmā. Krāslavas pils parkam izgatavotas mazās
arhitektūras formas, ievērojot jau integrēto parka
attīstības dizainu (divi koka soliņi un koka konstrukcija pils
staļļu saimnieciskās daļas nodalīšanai).
Izglītojošajos pasākumos piedalījās vispārizglītojošo
skolu (Dagdas vidusskolas 9.klases un Krāslavas
ģimnāzijas 8.a klases) audzēkņi.

Projekta īstenošanā iesaistījās Krāslavas novada
pašvaldības un tās iestādes “Dagdas pilsētas un pagastu
apvienība” Attīstības nodaļas, pašvaldības aģentūra
“Labiekārtošana K”, Dagdas pilsētas un pagastu
apvienība, Krāslavas Vēstures un mākslas muzejs, muzejs
“Andrupenes lauku sēta”, AS “Latvijas Valsts meži”
Projekta pasākumi popularizēti:
Pasākumā piedalījās:

https://kraslava.lv/zinas/pilns-raksts/meza-dienasIzglītojošajos pasākumos piedalījās vispārizglītojošo skolu kraslavas-novada-2021
(Dagdas vidusskolas 9.klases un Krāslavas ģimnāzijas 8.a
https://www.facebook.com/kraslavasnovads ziņa
klases) audzēkņi.
20.10.2021
Projekta īstenošanā iesaistījās Krāslavas novada
http://www.dagda.lv/otherpages/pilns-zinaspašvaldības un tās iestādes “Dagdas pilsētas un pagastu
saturs/backto/11/article/meza-dienu-aktivitatesapvienība” Attīstības nodaļas, pašvaldības aģentūra
“Labiekārtošana K”, Dagdas pilsētas un pagastu

apvienība, Krāslavas Vēstures un mākslas muzejs, muzejs kraslavas-novada-pasvaldibas-dagdas-pilsetas-un“Andrupenes lauku sēta”, AS “Latvijas Valsts meži”
pagastu-apvieniba.html
Projekta gaitā Krāslavas pils parka soliņus un stādījumus
ikdienā uzturēs Krāslavas novada pašvaldības aģentūra
“Labiekārtošana K”, Andrupenē – Krāslavas novada
pašvaldības Dagdas pilsētas un pagastu apvienības
Andrupenes pagasta pārvalde.
14.

Kuldīgas
novads

Snēpeles muižas Koku un krūmu stādījumi-iestādīti 39 dažādi koki un
parks.
krūmi. Putnu būrīši, koka mietiņi- izgatavoti 12 dažādu
putnu būrīši, pielikti mietiņi pie iestādītajiem kokiem un
krūmiem

Pasākuma izglītojošo daļu vadīja meža
konsultante Sigita Vaivade. Viņa iepazīstināja ar
dažādām meža aktualitātēm, izstāstīja par svarīgākajiem
darbiem mežā šobrīd. Pēc tam katram pasākuma
Pasākumā piedalījās dalībniekam bija jāiejūtas kāda koka, putna, krūma vai
sēnes lomā un jāpasaka galvenās lietas, ko katrs koks,
dažādi interesenti un mežu īpašnieki, pašvaldības
darbinieki. Epidemioloģiskā situācija neatļāva piedalīties putns vai augs dod apkārtējai videi, Sigita papildināja
katra teikto ar interesantiem faktiem.
arī skolēniem, kas bija uzrunāti.
Par iestādītajiem kokiem un krūmiem turpmāk rūpēsies Projekta pasākumi popularizēti: kuldiga.lv/kuldigasKuldīgas novada pašvaldības Snēpeles pagasta pārvaldes novads/aktualitātes-pagastos/6087-snepele-mezadiena-iestada-kokus-un-krumus ;
darbinieki.
Facebook.com/Snēpeles pagasts ;Laikraksts
“Kurzemnieks” 19.oktobra numurs; “Kuldīgas novada
vēstis” novembra numurs

Skrundas
pilskalna taka

Projekta ietvaros ar klājeniskiem augiem nostiprināta
Skrundas estrādes parka daļa - nogāze, kura atrodas virs
pastaigu takas gar Ventas upi, tādējādi to padarot vizuāli
pievilcīgāku un apmeklētājiem patīkamāku. Augiem ir
funkcionāla un estētiska nozīme. Veicot stādījumus ir
nostiprināta nogāze, lai tā nebūtu pakļauta erozijai. Šāds
rezultāts ir panākts iestādot 100 augus.

Pasākumā piedalījās seniori un Skrundas vidusskolas
skolēni, kā arī pašvaldības darbinieki un Skrundas
komunālās saimniecības darbinieki.
Projekta gaitā labiekārtoto parku pēc projekta uzturēs
Kuldīgas novada pašvaldības Skrundas pilsētas un
Skrundas pagasta pārvalde un pašvaldības
kapitālsabiedrība SIA Skrundas komunālā saimniecība.

Pasākumā MEŽA DIENAS 2021pašvaldību darbi parkos un izpratnes par mežu
veidošanu tika iestādītas dažādas mežā un parkos
sastopamas augu sugas, kuras nostiprina Skrundas
pastaigu takas nogāzi. Pasākumā tika veikts izglītojošais
darbs ar Skrundas senioriem un jauniešiem – iesaistot
augsnes sagatavošanas un augu stādīšanas procesā.
Stāstījumu par augu nozīmi dabā, un apkārtējā vidē , to
kopšanu veica profesionāla ainavu arhitekte Solveiga
Dzene.
MEŽA DIENAS 2021 pasākuma ietvaros veicamās
aktivitātes tika izziņotas Skrundas vidusskolā, senioru
apvienībā “Ceriņi” un pie informācijas stendiem
Skrundas pilsētā.
Sociālajos tīklos
https://www.facebook.com/search/top?q=visitskrunda
novada laikrakstā Kuldīgas novada vēstis (novembrī)

15.

Limbažu
novads

Puikules muižas Pie muižas ir 4,9 ha liels regulāra itāļu stila parks, kas
parks
pārveidots naturālistiskā ainavu parkā. Parku sāka veidot
barons Fon Klots 18.gs., tā ierīkošana turpinājās līdz pat
20.gs. Pils priekšlaukums ir regulāra plānojuma ar

Brīvzemnieku pagasta īpašnieku mežos sastopamas pāri
par 50 vietējām koku un krūmu sugām. Taču galvenā
loma kokaudzes veidošanā ir tikai 9 sugām (bērzi, egles,
priedes, baltalkšņi, melnalkšņi, apses, oši, ozoli).Pagājušā

koptiem zālieniem un celiņiem. Pārējā parka daļā ir brīva
plānojuma koku stādījumi ar nelielām laucītēm.
Stādījumu pamatā ir ap 23 vietējās koku sugas, daudz
liepu un ozolu, arī egles, kļavas, oši, vīksnas un gobas,
skaisti lapegļu stādījumi. Sastopami arī atsevišķi eksotiski
augi. Parks ir kopts, pamežs iztīrīts. Šobrīd strādājam pie
izstrādātā parka atjaunošanas plāna īstenošanas
Izzāģējam bīstamos kokus, atjaunojam stādījumus,
gatavojam parka ainavu elementus un veidojam
apstādījumus. Projekta ietvaros šogad tika atjaunots
Puikules muižas parka lapegļu stādījums. Izgatavoti un
uzstādīti jauni soliņi.
Pasākumā piedalījās : Brīvzemnieku pagasta 7 mežu
īpašnieki , Brīvzemnieku pagasta jaunieši un PII Auseklītis
2 vecumu grupiņas bērni un pedagogi, Limbažu
vidusskolas 6 klases bērni, vecāki un pedagogi, Senioru
biedrības pārstāvji no Brīvzemnieku pagasta un Katvaru
pagasta, Valsts Mežu dienesta mežzine.

Par projekta laikā veikto ieguldījumu- 30 gb.lapegļu
stādījumu un 3gb.soliņiem materiāli atbildīgā iestāde ir
Limbažu novada Brīvzemnieku pagasta pārvalde.

gadā pagasta teritorijā īpašnieku mežos visvairāk
atjaunots egļu un bērzu jaunaudzes. Kopā ar mežzini
pieaugušie diskutēja par meža kopšanas un atjaunošanas
plusiem un mīnusiem, par koku kaitēkļu un klimata
ietekmju problēmām mežos. Bērniem bija iespēja iepazīt
koku uzmērīšanu, dastošanu .Varēja sacensties koku
lapu un koku paraugu atpazīšanā.

Projekta pasākumi popularizēti:
Mājas lapā : www.aloja.lv; https://www.limbazi.lv/lv;
https://www.facebook.com/brivzemniekupagasts ,
laikrakstā “Auseklis”

Meža parks pie Oktobra sākumā Limbažu Lielezera apsaimniekotājs Limbažu
pašvaldības aģentūru “ALDA”, veica kokmateriālu un
Lielezera
stādu iegādi. 6.oktobrī, iesaistot skolēnus, Limbažu
Lielezera pludmalē meža parka daļā tika iestādīta
Virdžīnijas ieva, ķiršveida plūme, ošlapu kļava un fēzera
baltegle. Tika arī atjaunota tūrisma objekta „Limbažu
Lielezera dabas taka” koka seguma takas daļa 25 m2
platībā. Nodrošināta Limbažu Lielezera meža parka daļas
stādījumu papildināšana, uzlabojot teritorijas
ainaviskumu. Nodrošināta tūristu un vietējo iedzīvotāju
Informāciju par mežu
droša pārvietošanās pa parkā esošo laipu un saglabāta
apsaimniekošanas nozīmi pasākuma dalībniekiem
sakopta apkārtējā vide gar Lielezeru.
nodrošināja konkursa “Čiekurs” laureāts Gatis Lācis. Tika
Pasākumā piedalījās Limbažu Lielezera apsaimniekotāja – sniegta informācija par galvenajiem meža kopšanas
darbiem, apsaimniekošanas nepieciešamību un mežu
p/a ALDA, pārstāvji, kā arī Limbažu vidusskolas skolēni.
nozīmi novada attīstībā.

Projekta pasākumi popularizēti: Limbažu novada
pašvaldības tīmekļa vietne:
https://www.limbazi.lv/lv/jaunums/meza-dienuietvaros-labiekarto-puikules-muizas-parku-un-parku-pielimbazu-lielezera-pludmales
Projekta gaitā labiekārtoto parku (izveidoto infrastruktūru Limbažu novada pašvaldības informatīvais izdevums
un/vai iegādātos stādus) pēc projekta uzturēs Limbažu
“Limbažu novada ziņas” (6.lpp):
novada pašvaldības aģentūra “ALDA”
https://www.limbazi.lv/lv/media/14175/download

16. Ludzas novads Gaismas dārzs

Projekta “Gaismas dārza ainaviskās vides pilnveidošana”
mērķis - saglabāt dabas bagātības, pilnveidot Gaismas
dārzu, veidojot daudzveidīgu un tīkamu ainavu sasniegts pilnībā. Kā viena no projekta aktivitātēm 24.
septembrī plkst. 12.00 tika rīkotas apmācības un
plkst.13.00 notika talka Gaismas dārzā Ludzā, Krāslavas
ielā 4A, tika iestādīti 62 koki un krūmi (4 ievas, 16 ceriņi,
35 jasmīni, 6 ozoli un 1 sudrabegle, kuru uzdāvināja SIA
“Latvijas Valsts meži pārstāvis)).

Pasākuma
informatīvā daļa tika rīkota ar mērķi rosināt jauniešus
iepazīt apkārtējās vides sniegtās neierobežotās iespējas
un koku nozīmi cilvēka dzīvē. Apmācību “Ainavu
veidošana un koku nozīme” nodrošināšanai tika
pieaicināts Valsts Meža dienesta Ziemeļlatgales reģiona
vadītājs Dainis Rudzīts, kurš 12.klases audzēkņus
informēja par Gaismas dārzā augošajiem kokiem un
krūmiem un to daudzveidību, par koku nozīmi ikdienā un
ekonomikā, kā arī tika rīkota viktorīna un par pareizajām
Pasākumā piedalījās Ludzas pilsētas vidusskolas 12.klases atbildēm skolēni saņēma dāvaniņas. Apmācībās
skolēni un pedagogs, pašvaldības darbinieki un Ludzas
piedalījās 15 jaunieši, bet talkā 25 jaunieši un Ludzas
novada iedzīvotāji, kopumā 25 cilvēki.
pilsētas iedzīvotāji.
Meža dienu pasākumi tika popularizēti Ludzas novada
pašvaldības mājas lapā http://www.ludzasnovads.lv ,
sociālajos tīklos https://www.facebook.com
Par pasākumiem Meža dienu 2021 ietvaros:

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

17.09.2021. Meža dienas 2021 ietvaros aicinām uz koku
stādīšanas talku https://ludzasnovads.lv/jaunumi/mezadienas-2021-ietvaros-aicinam-uz-koku-stadisanas-talku/
Par pasākuma norisi:

stādītiem koku stādiem nepieaugs vai nokaltīs, pašvaldība 24.09.2021.“Meža dienas 2021” ietvaros iestāda kokus
iespēju robežās pārstādīs kociņus.
Gaismas dārza teritorijā
https://ludzasnovads.lv/jaunumi/meza-dienas-2021ietvaros-iestada-kokus-gaismas-darza-teritorija/
Pasienes
vēsturiskais
muižas parks

Saskaņā ar vēsturisko muižas parka plānu – ierīkoti un
papildināti daudzgadīgie stādījumi muižas parkā. Tika
iestādītas 6 platlapu Amerikas liepas, 2 šķirnes liepas, 10
parastie ozoli, 10 sarkanie ozoli, 1 parastā liepa.
Papildināti liepu un ozolu rindas stādījumi.
Pie liepu apļa izvietojām solus. Izvietoti trīs soli. Izveidota
vieta, kur var atpūsties parka apmeklētāji.
Izglītojošs pasākums – par parkā augošu koku un stādu
kopšanu, koku nozīmi vēsturiskajā ainavā, par koku sugu
Pasākumā piedalījās Ludzas novada Pasienes pagasta
nomaiņu parkā . Šie jautājumi svarīgi un nepieciešami
iedzīvotāji.
mūsu pagasta cilvēkiem un tūrisma veicināšanai.
Izglītojošais seminārs- mežsaimnieks Kārlis Skrastiņš
pastāstīja par "Mežs cilvēka dzīvē un meža
apsaimniekošanas nozīme"
Projekta pasākumi popularizēti
Ludzas novada mājaslapā ludzasnovads.lv

Projekta gaitā labiekārtoto parku (izveidoto infrastruktūru
un/vai iegādātos stādus) pēc projekta uzturēs Ludzas
novada Pasienes pagasta pārvalde.

17.

Ogres novads Dabas parks
“Ogres Zilie
kalni”

Dabas parkā 'Ogres zilie kalni" visi vides elementi, mazās
arhitektūras formas ir būvētas no koka, un kas vietām
savu laiku ir nokalpojis, tāpēc projekta ietvaros, ņemot
vērā neprognozējamo inflāciju un projekta finansējuma
samazinājumu, tika atjaunoti vairāku būtiski noslogotāko
kāpņu koka detaļas, margas, pakāpieni, grīdas
Veiktie darbi nodrošināja parka apmeklētāju drošību un
segums.Dabas parkā salabotas trepes, kas nodrošinājušas vides pieejamību.
drošu pārvietošanos dabas parka teritorijā.
Pasākumā piedalījās Ogres un Ikšķiles novadu pašvaldību
aģentūra „Tūrisma, sporta un atpūtas kompleksa „Zilie
kalni” attīstības aģentūra” darbinieki, būvvaldes ainavu
arhitekts, biedrība “Nesēdi mājās” .
Projekta pasākumi popularizēti: https://ziliekalni.lv/
Projekta gaitā labiekārtoto parku (izveidoto
infrastruktūru) pēc projekta uzturēs Ogres un Ikšķiles
novadu pašvaldību aģentūra „Tūrisma, sporta un atpūtas
kompleksa „Zilie kalni” attīstības aģentūra”

Taurupes
muižas parks.

Parks veidots 19.gs. otrajā pusë brîvâ plănojumă.
Stădîjumu pamată galvenokărt vietëjăs koku sugas.
Daudzi koki ir bioloģiski novecojuši. To koksne ir
satrunëjusi un pie lielăkăm vëja plūsmăm tiek nolauzti vai
izgăzti ar visăm saknëm. Ar katru gadu koku skaits parkā
samazinăs. Lai saglabătu parku, bojā găjušo koku vietă
iestădīti jauni koki. Muižas parks ir ekskursantu apskates
objekts. Šeit notiek skolëniem măcîbu stundas, skolas
izlaidumi, sporta nodarbîbas, dažădi pagasta pasākumi,
un notikuši ari novada pasăkumi.

Jaunjelgavas novada z.s. ”VAIROGI “ līdzīpašnieks un
vadītājs ANDRIS. KALNOZOLS runāja ar talkas
dalībniekiem par meža nozīmi un tā apsaimniekošanu,
atbildēja uz jautājumiem, dalījās savā pieredzē.
Pasākumi popularizēti sociālajos tīklos un novada
pašvaldības mājas lapā.

Muižas parks tiek regulări kopts, to arī turpmāk uzturēs
pagasta pārvalde.
Aizsargājamie
dendroloģiskie
stādījumi
“Rembates
parks”

Senā parka dīķa krastu apzaļumošana, kas ainaviski
iekļaujas kopējā vidē un atvieglos krastu
apsaimniekošanu. Rembates parks atrodas Lielvārdes
pilsētā. Parks veidots ap 1858.gadu kā ainavu parks pie
Rembates muižas. Parkā ir bijis dīķis, kas apņēmis
sauszemi, veidojot saliņu. Uz šo brīdi parkā pie dīķa ir
saglabājusies un atsegta 19.gadsimta laikā veidotā
ūdenskrituma kaskāde. Dīķa krasts ar esošo kaskādi ir
stāvs , grūti apsaimniekojams un vizuāli nepievilcīgs.
Projekta ietvaros tiks veikta dīķa apzaļumošana,
respektējot Aizsargājamo dendroloģisko stādījumu
“Rembates parks” daļas rekonstrukcijas projekta
(2019/2020)ieteikumus.

Izglītojošs pasākums, kurā piedalījās Lielvārdes

pamatskolas skolēni.

Preslera svārsts – ieurbjot kokā, redz
koka stāvokli.

Pasākumā piedalījās Lielvārdes pamatskolas skolēni.
Projekta gaitā labiekārtoto parku pēc projekta uzturēs
Lielvārdes pilsētas un pagasta pārvalde.

Noorganizēts izglītojošs pasākums , kurā piedalījās
skolēni. Pasākuma laikā skolēni iepazina koku sugas,
noteica koka mūžu un mērīja to lielumus. Pasākuma
dalībnieki uzzināja koka mūža aprites ciklu, to pārstrādi
un izmantošanas veidus.
Projekta pasākumi popularizēti Lielvārdes mājas
lapa,“Lielvārdes Ziņas”, Lielvārdes facebook vietnē.

Bērzu birzs
Ikšķilē

Projekta ietvaros iegādāti kokmateriāli, lai izveidotu koka
soliņu komplektus “Bērzu birzs” teritorijā . Nekustamais
īpašums “Bērzu birzs” aiz Ikšķiles vidusskolas ir populāra
pastaigu vieta gan Ikšķiles iedzīvotājiem, gan viesiem.
Bērzu birzs teritorijā ir izvietoti astoņi vides objekti - koka
soli. Uz koka krēslu komplektiem ir izvietotas norādes ar
QR kodu kā lejuplādēt “Actionbound” aplikāciju un kā
spēlēt izveidoto spēli “Meža dienas Ikšķilē”.

Projekta ietvaros tika izveidota izglītojoša video lekcija
un interaktīva spēle “Meža dienas Ikšķilē” mobilajā
aplikācijā “Actionbound”. Izveidotais video un spēle
sniedz iespēju skolēniem un vietējiem iedzīvotājiem un
pilsētas viesiem izpildot uzdevumus un atbildot uz
jautājumiem, neierastā veidā izglītoties par mežiem un
to apsaimniekošanu.
Izveidotais video ir popularizēts pārvaldes, Ikšķiles
vidusskolas un Ikšķiles jauniešu centra mājaslapās un
sociālajos medijos, video un spēli tālāk izmantos arī
Ikšķiles vidusskolas dabaszinību skolotāji savā darbā ar
skolēniem.

Pasākumā piedalījās (kādas interešu grupas?):
Pasākumā piedalījās Ikšķiles novada pašvaldības
administrācijas darbinieki, Ikšķiles vidusskolas audzēkņi,
novada iedzīvotāji.

Projekta gaitā labiekārtoto parku (izveidoto infrastruktūru
un/vai iegādātos stādus) pēc projekta uzturēs (no
nodošanas -pieņemšanas akta):
Izveidotos solus uzturēs Ogres novada pašvaldība,
Projekta
uzturēšanas un atjaunošanas darbus veiks pašvaldības SIA pasākumi popularizēti mājas lapās:
“Ikšķiles māja”.
Ikšķiles un Tīnūžu pārvaldes mājaslapā sadaļā projekti:

https://ikskile.lv/index.php/lv/attistiba/projekti
-

Ikšķiles un Tīnūžu pārvaldes mājaslapā:
https://ikskile.lv/lv/jaunumi/meza-dienas-2021veidosim-daudzveidigu-latviju-un-tikamu-ainavu-video
Ikšķiles vidusskolas mājaslapā:
https://www.ikskilesvidusskola.lv/a/jaunumi/mezadienas-2021-veidosim-daudzveidigu-latviju-un-tikamuainavu
Ikšķiles un Tīnūžu pārvaldes mājaslapā:
https://ikskile.lv/lv/jaunumi/ikskile-uzstadits-jaunsvides-objekts
Ikšķiles un Tīnūžu pārvaldes Facebook lapā:
https://www.facebook.com/IkskilesTinuzuparvalde/post
s/235572015269975
Ikšķiles jauniešu centra Facebook lapā:
https://www.facebook.com/IKJauniesi/posts/194798753
2050115
Ikšķiles vidusskolas Facebook lapā:
https://www.facebook.com/ikskilesvidusskola/posts/34
0084564579853
Ikšķiles jauniešu centra Instagram kontā:
https://www.instagram.com/p/CVDKPkyIafS/

Fakti.lv Youtube kanālā:
https://www.youtube.com/watch?v=7k2oBKvq9mk
18.

Preiļu novads Preiļu parks.

Laika periodā no 04.10.-08,10 tika stādīti košumkrūmi un
koki - jasmīni, spirejas, bārbeles , fiziokarpi, forsītijas,
Noticis 1 izglītojošs seminārs“Meža dienu 2021”
deicijas, vītoli u.c.
Palielināts dažādu sugu un šķirņu ietvaros. , 04.10.2021. notika praktiski izglītojošs
koku un krūmu klāsts Preiļu parkā.
seminārs “Meža apsaimniekošana parka vidē –
praktiskais un svarīgais”. Semināra vadītāji speciālisti –
Daiga Lietauniece un Andrejs Kudlis mācot un arī
praktiski Preiļu parkā rādot, kā veicama meža
apsaimniekošana parka vidē.
Projekta pasākumi popularizēti

Pasākumā piedalījās:
Novada iedzīvotāji, seniori, jaunieši u.c.

Mājas lapā https://preili.lv/pasakums/219334/krokusustadisanas-talka-preilu-parka/
https://www.facebook.com/322127842044018/photos/
a.322616698661799/960291688227627/

Projekta gaitā labiekārtoto parku pēc projekta uzturēs
Preiļu novada pašvaldība sadarbībā ar tās struktūrvienību
“Preiļu muižas komplekss un parks”.
Galēnu parks
Riebiņos

Parks kura platība ir 5,9 ha, ir aizsargājams valsts nozīmes
dabas objekts. Kungu mājai piegulošais parks sākts veidot
18. gs. vidū franču stilā ar centrālo dīķi un dārzu ap to.
Savos ziedu laikos tas aizņēmis trīs reizes lielāku platību
nekā tagad. Tas bijis ļoti kopts – mākslīgi veidotajos
grāvjos vienmēr tecējis ūdens, bet parka centrālajā dīķī
ziedējušas ūdensrozes un dzīvojuši gulbji. Mūsdienās
parka ģeometriski simetriskais plānojums vēl joprojām ir

Projekta ietvaros tika organizēta izglītojoša nodarbība
Galēnu pamatskolas bērniem, nodarbību vadīja Astrīda
Rudzīte (Preiļu novada vecākais mežzinis). Novadīta
izglītojoša nodarbība ““Mežu apsaimniekošana un koku
nozīme ainavā to aizsardzība un saglabāšana”

daļēji saglabājies – pa perimetru parku ietver koku alejas
un rindas, bet tā vidusdaļā sausi grāvji imitē bastiona
nocietinājumus. Parkā vērojama koku un krūmu sugu
daudzveidība, bet ievērības cienīgas noteikti ir senās
lapegles, kuras ieskauj parka centrālo laukumu, veidojot
savdabīgu norobežojumu, kā arī kārpainie segliņi, kuri
noteikti nepaslīdēs garām vērīgākajiem parka
apmeklētājiem. Galēnu parks ir bieži apmeklēts, lai radītu
pievilcīgāku parka teritoriju, bija nepieciešamība
iegādāties kokmateriālus bērnu rotaļu laukuma
konstrukciju izgatavošanai Galēnu parkā.Uzstādīta koka
Pasākumā izglītojošajā daļā bērni ar interesi klausījās par
konstrukcija, bērnu rotaļu laukums.
koku stādīšanu, kopšanu, Galēnu parkā atrodamajām
koku sugām, uzdeva dažādus jautājumus.
Projekta pasākumi popularizēti Mājas lapās:
http://riebini.lv/lv/jaunumi/get/nid/4354

Izglītojošajā pasākumā piedalījās sākumskolas bērni no
Galēnu pamatskolas.

https://preili.lv/220183/realizets-projekts-meza-dienas2021/

Par projekta ietvaros uzstādīto rotaļu laukumu uzturēs
Galēnu pagasta pārvalde.
19.

Rēzeknes
novads

Dricānu parks
Koku stādu iegāde un stādīšana. Tika iestādīti 45 dažādu
koku stādi.

Tika uzaicinātas Dricānu pagasta ģimenes, katra savā
laikā un vienas mājsaimniecības ietvaros. Dabas zinātāja
un praktiķe Valentīna Svarinska novadīja sarunu - lekcija,
ko mežs var dod cilvēkam, kā to kopt un saprast, kā arī
radošo darbnīcu- Kļava lapas skaistums. Tika izmantotas
arī infografikas no nodarbību programmas

informatīvajiem pasākumiem jauniešiem un skolēniem
mežsaimniecībā.(www.llkc.lv) No kļava lapām tika
veidoti padupsnieki pirtij un cepures, mazākie bērni
veidoja kļavas lapu rozītes, kuras katrs pēc nodarbības
varēja paņemt līdzi.
Pasākumā piedalījās: Vairākas ģimenes un pagasta
iedzīvotāji ar individuālu uzaicinājumu un apmeklējuma
laiku. Kopskaitā piedalījās ap 45 cilvēki visas dienas,
16.oktobra, laikā.

Projekta pasākumi popularizēti Mājas lapā www.
rezeknesnovads.lv un facebook.

Projekta gaitā labiekārtoto parku pēc projekta uzturēs
Dricānu pagasta pārvalde
20.

Rīga

Mārupītes
mežaparks

Atbilstoši izstrādātajam Mārupītes mežaparka teritorijas
plānojumam tika veikti krūmu stādījumi, kas raksturīgi šai
teritorijai. Iestādītas 15 parastās lazdas un 7 parastās
ievas un tika atjaunotas trīs laipas pār Mārupīti un tās
attekām.

Pasākumā piedalījās LDF, Bieriņu apkaimes, Torņkalna
iedzīvotāji, RD pārstāvji, Fr.Brīvzemnieka skolas skolēni

Pasākuma dalībnieki tika iepazīstināti ar Mārupītes
mežaparka dabas daudzveidību un tās nozīmi
mežaparkā. LDF un PDF (Uģis Rotbergs) pārstāvji dalījās
pieredzē par savu iesaisti Mārupītes mežaparka
teritorijas plānojuma un saistošo noteikumu izstrādē
(apstiprināti RD 18.08.2021. ar Nr.86). Galvenās
problēmas – kā sabalansēt iedzīvotāju vēlmes ar dabas
daudzveidības saglabāšanu, mežaparka ainavas
veidošanu un infrastruktūras ierīkošanu ņemot vērā
dabas vērtības.

Projekta gaitā labiekārtoto parku (izveidoto infrastruktūru
un/vai iegādātos stādus) pēc projekta uzturēs : SIA “Rīgas
meži” atbilstoši 31.01.2017. Pārvaldes uzdevuma
deleģēšanas līgumam Nr.RD-17-83-lī ,ar kuru šī teritorija
ir nodota apsaimniekošanā.

Projekta pasākumi popularizēti:
Mājas lapā https://www.riga.lv/lv/jaunums/piemarupites-oktobra-vidu-notiks-koku-stadisanas-talka ,
https://mvd.riga.lv/pie-marupites-notiks-kokustadisanas-talka/ ….
Bieriņu apkaimes biedrības feisbook lapā
https://mvd.riga.lv/pie-marrupites-iestaditas-ievas-unlazdas/
https://www.riga.lv/lv/jaunums/pie-marupitesiestaditas-ievas-un-lazdas
Latvijas radio

21.

Ropažu
novads

Ropažu muižas Projekta mērķis – atjaunot Ropažu muižas parka
parks
krāšņumu un ainavisko vērtību, veidojot to par patīkamu
uzturēšanas vietu novada iedzīvotājiem un ciemiņiem, kā
arī sabiedrības informēšana par meža apsaimniekošanas
jautājumiem un ainavu nozīmi dabā un mūsu dzīvē. Lai
veiksmīgi tiktu izpildīts mērķis, 8. oktobrī, visas dienas
garumā, notika praktiskie stādīšanas darbi Ropažu muižas
parkā, kuru laikā, ainavu tehniķes vadībā, pašvaldības
pārstāvji un vides speciālisti, Ropažu vidusskolas skolēni
un skolotāji stādīja skuju un lapu kokaugus.Projekta
mērķis ir izpildīts. Praktiskajos stādīšanas darbos
atjaunots parka krāšņums un ainaviskā vērtība – iestādīti
20 skuju un lapu kokaugi – baltegles, lapegles, divdaivu
ginka koki, kļavas, ceriņlapu katalpas, nokarenais zeltzaru
vītols, baltie zīdkoki un ievas.

Sabiedrības
informēšanai par aktuāliem meža un ainavu vērtību
jautājumiem, 5. oktobrī, notika izglītojoša lekcija Ropažu
vidusskolas 4. klases skolēniem par ainavu nozīmi un to
labiekārtošanu. Izglītojošās daļas ietvaros veiksmīgi
novadīta 1 lekcija par ainavu labiekārtošanu un tās
nozīmi Ropažu vidusskolas 4. klašu bērniem. Lekcijā
piedalījās 17 bērni. Papildus ainavu arhitektes Valdas

Eglītes aizrautīgajam stāstījumam, bērniem tika rādīta
uzskatāma prezentācija.
Informācija par “Meža dienām 2021” un to ietvaros
darāmajiem darbiem. Publikācija “Projekta “Meža dienas
2021” ietvaros Ropažu muižas parkā stādīs skuju un lapu
kokaugus”: Ropažu novada pašvaldības informatīvajā
izdevumā “Tēvzemīte”, 08.10.2021., Nr. 340, 5. lpp.
Pasākumā piedalījās Ropažu novada pašvaldības iestāžu Pieejams:
darbinieki un vides speciālisti, Ropažu vidusskolas skolēni https://ropazi.lv/file/get/?f=/uploads/TVZ_102021.pdf
un skolotāji.
https://ropazi.lv/lv/ropazu-novadaProjekta gaitā labiekārtoto parku pēc projekta uzturēs
dome/jaunumi/o/projekta-meza-dienas-2021-ietvarosRopažu novada pašvaldība, SIA “Vilkme”.
ropazu-9052
Informācija par “Meža dienu 2021” aktivitātēm Ropažu
novada pašvaldības sociālā tīkla kontā Facebook,
publicēts 13.10.2021.
22.

Salaspils

Atvasītes
mežaparks

Projekta ietvaros ir iegādāti kokmateriāli soliņiem, galdam Izglītojošas nodarbības 4-7 g. grupām nodarbības
un tāfelei. Ir uzsākts strādāt pie Meža klases ierīkošanas “Cilvēks un mežs, cilvēka un meža mijiedarbība”. Tiek
darbiem, kā arī ir uzsākti darbi pie izglītojošo aktivitāšu
pārrunātas un izspēletas interaktīvās spēles:
plānošanas.
Izveidota Meža klase, uzstādīta āra tāfele,
Kādas aktivitātes mežā iespējams veikt, kas jāievēro,
koka soli un galds, sakopta mežaparka teritorija.
atrodoties mežā, kā un kāpēc cilvēku priekšstati un
sajūtas atšķiras, atrodoties vienā un tajā pašā vietā. Par
to pārliecinās kopā aktīvi darbojoties.
Klausies/skaties zinātnieku ierunātās pasakas –
pieaicināti speciālisti no Salaspils Mežzinātnes institūta
“Silava” un Nacionālā Botāniskā dārza.

Pasākuma aktivitātēs piedalījās Salaspils novada
pašvaldības iestāde “Komunālais dienests”, pirmsskolas
izglītības iestādes “Atvasīte” bērni, viņu vecāki un
darbinieki.

Projekta pasākumi popularizēti:

Projekta gaitā labiekārtoto parku pēc projekta uzturēs
Salaspils novada pašvaldības iestāde „Komunālais
dienests” .

https://www.facebook.com/100064320804718/posts/2
40096198144405/

23. Saldus novads Brocēnu Meža
parks.
Meža parkam ir izstrādāts mets. Teritorija ir ainaviska
meža teritorija blakus Cieceres ezeram. Teritorija ir
labiekārtota un ir iedalīta kā mierīgā zona. Pārējā
teritorija ir iedalīta kā aktīvā teritorija un nodrošina
rekreācijas iespējas iedzīvotājiem, viesiem, kā arī
ģimenēm ar bērniem.
Šogad turpināti rododendru stādījumi

Projekta gaitā labiekārtoto parku pēc projekta uzturēs
Brocēnu pārvalde

Sociālie mēdiji (salaspils.lv; Facebook.com),
https://salaspils.lv/lv/node/1212

Meža dienās kā citus gadus arī šogad rīkojām kopā ar
Brocēnu jauniešu centru “KOPĀ” - pasākumu par meža
apsaimniekošanas dzīves cikliem, par nozares nozīmību
ekonomikas attīstībā, par meža ekonomisko, sociālo un
vides aspektu, to saprātīgu līdzsvaru. Brocēnu pilsētas un
Cieceres pagasta mežzinis palīdzēja veidot izpratni, kā
meža nozarē strādāt ilgtspējīgi un reizē videi draudzīgi,
kā saudzēt dabu, to apsaimniekojot. Mežsargs izstāstīja
kā ģērbties dodoties uz mežu, ko drīkst/nedrīkst darīt
mežā, apskatīt kokus un noteikt to aptuveno vecumu,
pārrunāt par meža ekosistēmu, noteikt meža tipu utt.
Brocēnu novada kopējā platība sastāda 49 652,3 ha, t.sk.
Teritorijas struktūrā pa zemes lietošanas veidiem lielāko
īpatsvaru aizņem meži (23 935,4 ha jeb 48,2%). No
novada kopējās platības, t.sk. privātās meža zemes – 7
199,6 ha jeb 28,3%; valsts meža zemes - 17 675,7 ha jeb
70% un pašvaldības meža zemes – 539 ha jeb 2,1%.
Projekta pasākums tika popularizēts pašvaldības mājas
lapā www.broceni.lv .
www.facebook.com/brocenu-novads

24.

Saulkrasti

Meža parks,
Meža parks izveidots pirms trim gadiem. Projekta „Meža
Neibādes un
Svētku ielas ceļa dienas 2019 ’’ ietvaros iestādītie dekoratīvie stādījumi ir
labi ieaugušies un priecē parka apmeklētājus. Jaunie
joslas
apzaļumošana stādījumi iekļauj šogad parkā izbūvēto bērnu rotaļu un
atrakciju laukumu. Augi izvēlēti ar dažādu ziedēšanas
laiku un spilgtu lapu krāsojumu rudens sezonā. Stādījumi
papildināti ar 37 dekoratīviem augiem

Bērnu un jauniešu iesaistīšana augu stādīšanā,
izskaidrošana , kā pareizi darāma atsevišķu augu sugu
stādīšana Dalībnieku izglītošana par koku un
košumkrūmu daudzveidību meža parkā, to sugu un
šķirņu īpatnībām un atšķirībām, sezonalitātes ietekmi uz

Pasākumā piedalījās ašpvaldības darbinieki, skolnieki un
bērnu dārza audzēkņi.

auga izskatu.

Mājas lapā
https://saulkrasti.lv/jaunumi/pasvaldiba-unsabiedriba/saulkrastu-meza-dienas-2021-iestaditisesdesmit-dekorativie-augi/
Projekta gaitā labiekārtoto parku (iegādātos stādus) pēc
projekta uzturēs Saulkrastu novada pašvaldības
labiekārtošanas daļas darbinieki

Saulkrastu novada pašvaldības Facebook kontā:
https://www.facebook.com/SaulkrastuNovads/post
s/174877891497391

25.

Sigulda

Allažu Tautas
nama parks

Izzinošajā nodarbībā, ko vadīja Rietumvidzemes vecākais
plānotājs Artis Tahtahunovs, kas pārstāv Latvijas Valsts
meža dienestu. Nodarbībā piedalījās Allažu pamatskolas
bērni, skolotāji kā arī vecāki. Nodarbība izvērtās
aizraujoša, interesanta, jo bija arī praktiski veicami darbi
(koku diametru mērīšana, koka augstuma noteikšana –
zinātniskā un “tautas metode”, gadskārtu mērīšanas
veidi u.tml) ,kas bērnos radīja arvien vairāk jautājumu
par meža nozīmību,par tā kopšanu, par koku sugām, par
koku ilgmūžību un to stādīšanu. Ieelpots rudens gaiss
Pie Allažu tautas nama iestādīti 12 vilkābeļu dižstādi ,kas mežā, uzzināts daudz jauna un saistoša, lai gribētos par
veidos krāšņu norobežojošu joslu. Papildinot kopējo
meža daudzveidību uzzināt vēl, pateicoties zinošajam
atjaunojamā parka ainavu, vilkābeļu josla veidos pamatu nodarbības vadītājam.
dekoratīvajiem stādījumiem. Ar moto: “Veidosim
daudzveidīgu Latviju un tīkamu tās ainavu” Siguldas
novada pašvaldības darbinieki, Allažu pamatskolas bērni,
skolotāji, vecāki turpināja darboties projektā “Meža
dienas 2021”. Pēc darba visi kopīgi gleznoja meža ainavu
un piedalījās viktorīnā par izzinošajā meža nodarbībā
apgūto, pie ugunskura cienājās ar tēju un pīrādziņiem.
Kopīgiem spēkiem tapusī glezna pēc pasākuma aizceļojusi
uz Allažu pamatskolu, atgādinot par Meža dienu
pasākumu. Gandarījums par padarīto, lai varētu turpināt
labiekārtošanu, veidojot tīkamu ainavu.
Projekta pasākumi popularizēti: www.sigulda.lv ,
Siguldas novada pašvaldības ikmēneša informatīvajā
Allažu Tautas nama parka stādījumus uzturēs Allažu
Tautas nama personāls, sadarbojoties ar Siguldas novada izdevumā, Siguldas novada pašvaldības sociālajos
pašvaldības Teritorijas attīstības pārvaldes speciālistiem. kontos, Allažu pamatskolas sociālajos kontos.

26.

Smiltenes
novads

Ape

Projekta ietvaros Apē Vaidavas dabas takas parkā tika
iegādātas un iestādītas Apes muižai raksturīgas vairāku
stādu grupas, tādējādi radot strukturētu un vizuāli
skatāmu un baudāmu ainavu visā labiekārtojamajā
teritorijā. Stādīšanā tika iesaistīti dažādu paaudžu vietējie
iedzīvotāji - gan seniori, gan skolēnu klašu grupas, gan
iestāžu, kolektīvu pārstāvji. 14.oktobrī notika izglītojošais
pasākums.
Izglītojošajā pasākumā, tiekoties ar mežzinātnes doktori
un bioloģijas maģistri LVMI Silava vadošo pētnieci un
“vītolu krustmāti” Dagniju Lazdiņu klātesošie varēja
uzzināt par kailsakņiem un ietvarstādiem, stādu veidiem
un to stādīšanas īpatnībām un kopšanas atšķirībām, kā
arī par dižstādiem un kas jāzina par to stādīšanu un
kopšanu. Pasākuma ietvaros tika iestādīts dižkoks –
nokarenais zeltzaru vītols.
Piedalījās vietējie iedzīvotāji - gan pieaugušie, gan
jaunieši. Apes pilsētas iestāžu darbinieki, Dāvja Ozoliņa
Apes pamatskolas skolēni un skolotāji, seniori,
pašdarbnieki, bezdarbnieki u.c.

Projekta pasākumi popularizēti:

Projekta gaitā labiekārtoto parku pēc projekta uzturēs
Smiltenes novada pašvaldības Apes pilsētas un pagasta
pārvalde

https://smiltenesnovads.lv/blog/class/ape-meza-dienuietvaros-tiksanas-ar-dagniju-lazdinu/

Mājas lapā www.smiltnesnovads.lv:
https://smiltenesnovads.lv/blog/class/meza-dienas2021-ari-apes-pilseta/

Mājas lapā www.apesnovads.lv:
https://www.apesnovads.lv/2021/10/meza-dienuietvaros-tiksanas-ar-dagniju-lazdinu/

Mājas lapā www.alūksniešiem.lv:
https://aluksniesiem.lv/multimedia/foto-meza-dienas2021-ape/?fbclid=IwAR2C-7g9c-YI9GCZGAhIEGotHrjM1BWM6VUewRtSyqn5L2VHCtTuT6dfwo
Sociālajos tīklos:
Facebook.com:
https://www.facebook.com/Apesnovad/posts/4487815
197946136
https://www.facebook.com/aluksniesiem.lv/posts/4383
418265113170
https://www.facebook.com/Apesnovad/posts/4468223
453238644
Informācija par projekta īstenošanu ievietota Smiltenes
novada pašvaldības informatīvajā izdevumā – “Smiltenes
Novada Pašvaldības Vēstis” Nr.10

Raunas parks
Projekta ietvaros tika nomainīti apstādījumi Raunas
Brīvības piemineklim. Ziemcietes nomainījām pret
košumkrūmiem. Lielu atbalstu pasākuma realizācijā
sniedza Raunas kolekcijas dārza īpašnieki Jānis un Ilva.
Raunas Brīvības piemineklis projekta rezultātā kļuva
bagātāks par vairāk nekā 100 jauniem krūmiem.
Pasākuma gaitā ieguvām informāciju par mežu nozīmi

Lai vairāk uzzinātu par mežu un parku nozīmi Latvijā un
pilsētvidē, Meža dienu 2021 projektam piesaistījām
mežzini Jāni Lodziņu, kurš ir arī Raunas kolekcijas dārza
īpašnieks. Viņš mums sniedza izsmeļošu informāciju par
parku nepieciešamību pilsētvidē un pastāstīja par
pareizu krūmu un koku stādījumu veidošanu parkos un
apstādījumos. Kā arī abi kolekcijas dārza īpašnieki Ilva un
Jānis mums pastāstīja par piemērotākajiem augiem gan
parkos, gan arī mūsu katra pasākuma dalībnieka dārzā.

Latvijā un parku nepieciešamību pilsētvidē.

Projekta pasākumi popularizēti:
Mājas lapā www.rauna.lv
Sociālajā vietnē www.facebook.com/raunaspagasts

Meža dienu projekta 2021 realizācijā Raunas pagastā
piedalījās Raunas pagasta pārvaldes darbinieki, Raunas
kolekcijas dārza īpašnieki, Raunas pagasta iedzīvotāji.
Katrs pielika savus “zaļos pirkstiņus” apstādījumu
veidošanā.
Projekta gaitā labiekārtoto parku (iegādātos stādus) pēc
projekta uzturēs Raunas pagasta pārvalde
Smiltenes
vidusskolas
parks un Variņu
parks

Šogad 7.oktībrī un 11.oktobrī Meža dienu ietvaros tika
jaunizveidoti Smiltenes vidusskolas Dakteru ielā 27
Papildus stādīšanas darbiem, skolēni tika iepazīstināti ar
reprezentatīvās zonas apstādījumi pie internāta ēkas, kā praktiskām iemaņām kā pareizi iestādīt augus, lai tas
arī jaunizveidots skvērs pie Variņu kultūras nama.
augtu un attīstītos, kā arī ar to, kā tiek plānoti un kopti
Apstādījumu jaunizveidošanu pie Smiltenes vidusskolas apstādījumi. Skolēni uzzināja arī par stādāmo augu
veica 9a, 9b, 9c klase kopā ar mājturības skokotāju Līgu īpašībām. Papildus skolēniem tika pastāstīts arī par mežu
Kaupi un Variņos pie kultūras nama 7. klase kopā ar
apsaimniekošanu un to nozīmīgumu Smiltenes novadā
pagasta pārvaldnieku Uldi Birkenšteinu un skolas direktori un Latvijā.
Taigu Kalniņu.

Pirms darbiem Agija Kukaine (pašvaldības Teritorijas
apsaimniekošanas speciāliste) skolēnus iepazīstināja par
apstādījumu nozīmīgumu pilsētvidē, apstādījumu
ierīkošanas un kopšanas pamatprincipiem, lai tiktu
ierīkoti ilgmūžīgi apstādījumi. Kā arī A/S LVM pārstāvji
Sandra Ābele un Arnis Purs pastāstīja par mežu
apsaimniekošanu un to nozīmīgumu novadā un Latvijā.
Meža dienu ietvaros pie Smiltenes vidusskolas internāta
ēkas tika iestādītas dažādas ziemcietes un krūmi – Fasēna
kaķumētras ‘Junior walker’, Molīnijas niedru
‘Transparent’, Skarainās hortenzijas ‘Magical Candle’,
Kadiķus ‘Gold star’, kas bagātinās skolas ārteplas ainavu
visos gadalaikos. Pie Variņu kultūras nama tik aizveidots
jauns skvērs, kura tika iestādīti Āra bērzi, Tatārijas kļavas,
Baltegles un Serbijas egles, kas padarīs pagasta ārtelpu
daudzveidīgāku un krāšņu visos gadalaikos.
Projekta gaitā iegādātos un iestādītos stādus pēc projekta
uzturēs Smiltenes vidusskola un Variņu pamatskola
27.

Talsi

Strazdes muižas teritorijā tika izveidots labirints no
Strazdes
muižas parks dekoratīvajiem krūmiem. Apmeklētājiem ir iespēja
izstaigāt vienu no Strazdes muižas teritorijām un
iesaistīties spēlē kopā ar Strazdes muižas rūķiem “Parka

Projekta pasākumi popularizēti:
Smiltenes novada pašvaldības mājaslapā
www.smiltenesnovads.lv un
https://www.facebook.com/

rūķu labirints”, kas veicina kustības svaigā gaisā, aicina
saudzēt dabu un piedalīties labirinta veidošanā. Šis
labirints tiks katru gadu papildināts ne tikai par projektu
līdzekļiem, bet arī rīkotas akcijas, kurās ikviens varēs
ziedot atbilstošas sugas apstādījumus, tā piedaloties
labirinta augu stādījumu papildināšanā. Strazdes muižas
teritorijā tika izveidots labirints no dekoratīvajiem
krūmiem.

Tiņģeres muižas
parks

Uzbūvēts tiltiņš ar margām 1,25 * 2,60 m

Lekcija “Koksnes daudzveidība un tās izmantošanas
veidi”. Izglītojošais pasākums tika realizēts piesaistot
A/S “Latvijas Valsts meži”, Ziemeļkurzemes reģiona,
Grīņu iecirkņa mežkopi Jāni Zēbergu. J.Zēbergs nolasīja
lekciju “Koksnes daudzveidība un tās izmantošanas
veidi”, kas sniedza klausītājiem vērtīgu informāciju par to
kādiem mērķiem kāda veida koksne labāk izmantojama.
Kāda mēbelēm, kādu koksni izmanto
celtniecībā/būvniecībā, kāda koksne noder un ir efektīva
krāsns kurināšanai, tāpat dzirdējām par koksnes

estētiskajām vērtībām, šķiedru skaistumu un apstrādes
iespējām.

Valdemārpils
“Ceriņu parks”

Iegādāti un papildināti apstādījumi. Pasākuma dalībnieki
piedalījās košumkrūmu stādīšanā. Papildinot esošo
“Ceriņu parku” ar jauniem stādiem papildināts jau esošais
parks, radot patīkamu, estētisku un pievilcīgu
iedzīvotājiem. Iestādīti jauni košumkrūmi, veidojot
estētisku pilsētvidi.
Noticis izglītojošs pasākums. Pilsētas dārzniece
iepazīstināja dalībniekus ar faktiem, kas saistīti ar
stādiem un to augšanas īpatnībām.

Laucienes parks

Izgatavoti un uzstādīti 6 soliņi parka teritorijā

Noticis izglītojošais pasākums. Arborists (kokkopis) Uģis
Ventiņš vadīja mācību lekciju Laucienes pamatskolas
skolēniem par nemežu teritorijas koku vainagu kopšanu.

Vēl varēja uzzināt par arborista aprīkojumu un izglītības
iespējām.

Notika arī arborista paraugdemonstrējums.
Spāres muižas
parks

Labiekārtojumus pēc projekta uzturēs Ģibuļu, Laucienes,
Strazdes, Īves pagastu pārvaldes un Valdemārpils
pilsētas un Ārlavas pagasta pārvalde.
Spāres muižas parks papildināts ar krūmu stādījumiem
balstoties uz izstrādāto atzinumu par Spāres muižas parku Projekta pasākumi popularizēti:
un vēsturiskā apbūves centra apstādījumiem. Iestādīti
http://www.valdemarpils.lv/ive/meza-dienas-2021jauni košumkrūmi.
projekts-tingeres-parka-jauns-tiltins/
https://talsunovads.lv/zinas/novada/talsu-novadapasvaldiba-isteno-projektu-meza-dienas-2021/

28.

Tukuma
novads

Jaunpils pils
parks.

Pasākuma mērķis bija: papildināt parka koku un
košumkrūmu stādījumus. Lai realizētu pasākuma
pilnvērtīgu izpildi tika apzinātas Latvijas stādaudzētavas,
izvēloties vislabākos variantus tika iegādātas dažādas
baltegles, pīlādži, vilkābeles, liepas, sārtā zirgkastaņa, kā
arī košumkrūmi – forsītijas, filadelfi u.c. Rūpējoties par
kultūras mantojuma un kultūrvēsturiskajām ainaviskām

Latvija Valsts Meži Dobeles iecirkņa (kurā ietilpst arī
Jaunpils un Viesatu pagasti) mežkopis Jānis Kokins
prezentēja: Par to, cik nozīmīgi ikdienas dzīvē ir meži,
parki kādu lomu spēlē meliorācija tajos, kā arī prezentēja
LVM darbības iepriekšējā sezonā un paredzamos darbus
nākotnē. Gan parkam, gan mežam, tāpat kā jebkurai
ekosistēmai, ir triju veidu funkcijas: vidi regulējošās,

vērtībām. Ir veikti parka labiekārtošanas darbi, papildināts nodrošinošās un kultūras. Parkam ir nepieciešama
apstādījumu sortiments.
regulāra kopšana un atjaunošana, lai uzturētu tā
funkcijas un kvalitāti, saglabājot parka kultūrvēsturiskās
un ainaviskās vērtības, kā arī parka pamatfunkcijas, kas
nodrošina rekreācijas iespējas visām iedzīvotāju
paaudzēm.
Projekta pasākumi popularizēti
https://www.jaunpils.lv/
https://www.facebook.com/jaunpilsnovads
Pasākumā piedalījās: Dažādas vecuma grupas – gan
pamatskolnieki, gan pieaugušas personas, kuru vēlme bija
izzināt un izprast meža un parka veidošanās nozīmi.
Piedalījās 25 interesenti.
Projekta gaitā labiekārtoto parku (iegādātos stādus) pēc
projekta uzturēs Jaunpils un Viesatu pagastu
labiekārtošanas nodaļa.
Dendroloģiskais
valsts nozīmes
dabas
piemineklis –
dendroloģiskie
stādījumi
“Cēres parks”

Meža dienu izglītojošais pasākums “Meža ilgtspējīga un
atbildīga apsaimniekošana kā ieguldījums mūsu
nākotnē”, kuru vadīja kvalificēts mežkopis, notika mežā,
kur norisinājās dažādas meža apsaimniekošanas
darbības. Izglītojošs pasākums Cēres pamatskolas
skolēniem par tēmu “Meža ilgspējīga un atbildīga
apsaimniekošana kā ieguldījums mūsu nākotnē” reālā
vidē, īstā mežā ar praktiskiem piemēriem, kur varēja
Projekta ietvaros tika iegādāti kokmateriāli, krāsa, skrūves
redzēt dažādus meža apsaimniekošanas veidus, kā
u.c. nepieciešami materiāli āra solu un galdu
kopšanu, atjaunošanu, aizsardzību.
izgatavošanai. Projekta ietvaros tika izveidota Cēres
parka “zaļā klase”, kurā gan projekta ietvaros, gan pēc

projekta īstenošanas organizēt izglītojošus un atraktīvus
pasākumus brīvā dabā par meža, stādījumu un citām
nozīmīgām dabas tēmām.
Projekta gaitā labiekārtoto parku pēc projekta uzturēs
Tukuma novada pašvaldība, Cēres pagasta pārvalde
Informācija par projekta pasākumiem tika izvietota Cēres
pamatskolā, pasākumi netika plašāk popularizēti, ņemot
vērā valstī noteiktos ierobežojumus. Informācija par
projekta rezultātiem un izveidoto “zaļo klasi” publicēta
Kandavas un pagastu apvienības mājaslapā:
www.kandava.lv un www.ceresskola.lv
Ziedoņa ķiršu
dārzs, Mālkalns,
Tukums,
Tukuma
novads.

Izglītojošo pasākumu vadīja kvalificēts mežkopis Viesturs
Valdis Dreimanis. Pasākumā piedalījās 20 Cēres
pamatskolas skolēni. Pasākuma laikā skolēni uzzināja
kāda ir veiksmīga un atbildīga meža apsaimniekošana, lai
mežs nestu labumu arī nākotnē, kā jārūpējas par mežu
un kāda ir atbildīga rīcība pret mūsu dabas bagātību mežu.
Meža dienu ietvaros tika organizēts izglītojošs pasākums
par meža un parka kopšanu, koku nozīmi ainavā, par
koku sugu nomaiņu mežā, apsaimniekošanas dzīves
ciklu, par nozares nozīmību ekonomikas attīstībā un
vides aspektu. Koku stādīšanai tika pieaicināti
dārzkopības un ainavu veidošanas speciālisti, kuri
palīdzēja veidot izpratni, kā nozarē strādāt ilgtspējīgi un
reizē videi draudzīgi, kā saudzēt dabu to apsaimniekojot.
Visus interesentus iepazīstināja ar Ziedoņa dārza
Mālkalnā veidošanas iecerēm.

Meža dienas 2021 projekta ietvaros darbi tika plānoti
jaunveidojamā Ziedoņa ķiršu dārza teritorijā, kas ir daļa
Projekta pasākumi popularizēti:
no Mālkalna parka. Šobrīd sadarbībā ar ainavu
arhitektiem ir tapis Mālkalna attīstības plāns 2021.Mājas lapā https://www.tukums.lv/lv/projekts/meza2027.gadam, lai izveidotu jaunu apskates un tūrisma
dienas-2021
objektu. 15.oktobrī Ziedoņa ķiršu dārzā, Tukumā, Tukuma
novadā, iestādīti 7 Japānas ķiršu (Sakuras) dižstādi.
Papildināta iepriekš ierīkotā sakuru stādu grupa un citi

iepriekš izveidoti ķiršu stādījumi, turpinot dārza

apzaļumošanu un attīstību.
Mālkalnā sakuru stādīšanā piedalījās Tukuma novada
pašvaldības darbinieki un pilsētas aktīvisti, t.sk.,
dārzniece, ainavu arhitekte, darbu vadītāji,
palīgstrādnieki.
Ziedoņa ķiršu dārzs Mālkalnā, Tukumā iestādītos kokus
uzturēs Tukuma novada pašvaldība, atbildīgā ainavu
arhitekte Maija Fogele.
29. Valkas novads Kārķu Meža
parks
Lustiņdruva

Izgatavots 1 vides objekts – Rūķa māja. “Rūķa māja”
uzbūvēta pastaigu takā, veidojot atraktīvu vides objektu,
kas saistošs ikvienam, īpaši ģimenēm ar bērniem.

Piektdien, 15. oktobrī notika praktisks un teorētisks
seminārs dabā mežu īpašniekiem, apsaimniekotājiem un
interesentiem “Meža apsaimniekošana un ainavas
veidošana”, lektors Mežzinātnes institūta „Silava” un
Latvijas Lauksaimniecības universitātes Meža pētīšanas
8. oktobrī notika vides objekta Rūķu mājiņas atklāšana,
stacijas direktors Mārtiņš Līdums. Pasākuma norises
tajā piedalījās Kārķu pagasta pārvaldes pārstāvji, pagasta
vieta bija Kārķu un Ērģemes pagasti – plānotās meža

iedzīvotāji, Vidzemes mazpulku vadītāju saieta dalībnieki, parku teritorijas. Seminārā tika ieskicētas vīzijas šo
Ērģemes bērnudārza bērni.
teritoriju attīstībai un meža parka noteikumu izstrādei.
Projekta ietvaros izgatavoto vides objektu Rūķa mājiņu
Lustiņdruvā uzturēs Kārķu pagasta pārvalde.
Projekta pasākumi popularizēti:

15. oktobrī seminārā piedalījās Kārķu pagasta, Naukšēnu
pagasta un Rūjienas pašvaldību pārstāvji, kuriem
ikdienas darbs saistīts ar ainavu veidošanu attiecīgā
pašvaldībā.

Mājas lapā www.valka.lv , facebook karkupagasts
Laikraksta Ziemeļlatvija 2021. g. 5. un 12. oktobra
izdevumos.
30.

Valmieras
novads

Mūrmuižas
parks

Mūrmuižas ciema parka teritorijā norisinājās kokaugu un
dekoratīvo krūmu stādīšana. Pie koku un krūmu
stādīšanas piedalījās bērnudārza bērni ar audzinātājām un
auklītēm, kā arī iedzīvotāji. Tika uzstādīta koka laipa pie
ūdenskrātuves, kas nodrošinās cilvēkiem drošu piekļuvi
pie ūdens. Pasākuma laikā tika iestādīti 14 koku stādi un
12 krūmu stādi; uzstādītas plāksnītes ar koku, krūmu
nosaukumiem un informāciju, kura bērnudārza grupiņa
šos kokus, krūmus ir iestādījusi.

Praktiskais seminārs par meža bioloģisko un
saimniecisko nozīmi, par koku augšanas ilgumu un
praktisku meža stādīšanu, kopšanu, koku aizsardzību
pret pārnadžu bojājumiem izmantojot dažādu veidu
līdzekļus.Pēc praktiskā semināra Trikātas skolas skolēni
kopā ar mežu konsultāciju pakalpojuma centra
darbinieku, iestādīja 200 priežu ietvarstādus. Meža
atjaunošana tika veikta izcirtumā, kur iepriekš vētrā tika
nolauzti koki, atjaunošana tika veikta iepriekš sagatavotā
augsnē, izveidojot pacilas.

Pasākumā piedalījās Brenguļu, Kauguru un Trikātas
apvienības jauniešu, kuri dienu pirms pasākuma izraka
bedres stādiem, ZS “Mazputniņi”, kas nodrošināja ar
rudens lapu izvešanu no parka, pašvaldības darbinieki,
kuri palīdzēja bērniem stādīt stādus, bērnudārza
“Projekta gaitā labiekārtoto parku (izveidoto
infrastruktūru un iegādātos stādus) pēc projekta uzturēs
Brenguļu, Kauguru un Trikātas apvienības pārvaldes
saimnieciskā nodaļaPasaciņa” bērni un vietējie iedzīvotāji.

Budenbrokas
muižas parks

10. oktobrī “Meža dienu” projekta ietvaros Budenbrokas
muižā norisinājās talka, kuras mērķis bija padarīt
krāšņāku un bagātīgāku muižas parku. Līdz šim parka
teritorija bija vienmuļa, tajā atradās tikai lielie koki –
ozoli, lapegles. Lai piešķirtu videi nedaudz estētiskāku
vizuālo tēlu, sadarbībā ar Latvijas Lauksaimniecības
universitātes absolventi – ainavu arhitekti Agnesi
Vasiļjevu tika izveidota skice muižas dārzam.
Apstādījumos izmantoti tādi augi kā rododendri,
hortenzijas un kalnu priedes. No rododendriem muižas
parka centrā tika izveidota “U” veida dobe, kas pēc
gadiem skaisti sakuplos un veidos muižas cienīgu ainavu.
Savukārt hortenzijas un kalna priedes iestādītas gar
muižas parka teritorijas robežu.

Pasākuma ietvaros bērni tika informēti par mežu un
parku apsaimniekošanu, kā arī par koku nozīmi teritorijā.
Pieaicināts tika meža konsultāciju pakalpojumu centra
darbinieks, kurš izstāstīja par koku un krūmu stādīšanu,
kā arī palīdzēja ar praktiskiem padomiem stādīšanas
laikā.
Projekta pasākumi popularizēti Mājas lapā:
www.valmierasnovads.lv, www.valmieraszinas.lv ,
facebook.lv (Brenguļu, Kauguru un Trikātas apvienība);
afišas Mūrmuižas ciemā un bērnudārzā “Pasaciņa”

“Meža dienu” ietvaros ar ievadlekciju talciniekiem dalījās
Meža konsultāciju pakalpojuma centra Ziemeļvidzemes
nodaļas vecākais mežsaimniecības konsultants Andris
Vīrs, daloties ar saviem pieredzes stāstiem mežu
apsaimniekošanā.
Projekta pasākumi popularizēti :
Mājas lapā: https://www.valmierasnovads.lv/mezadienas-budenbrokas-muiza/
https://www.facebook.com/Kocenuapvieniba
https://www.instagram.com/budenbroki/

Iestādīti 16 gab. rododendri, 27 gab. hortenzijas,
23 gab. kalnu priedes.
Talkā pulcējās pašvaldības darbinieki, vairāki
Budenbrokas muižas biedrības atbalstītāji un citi
interesenti, kuri aktīvi izrādījuši interesi muižas attīstībā.
Projekta gaitā labiekārtoto parku pēc projekta uzturēs
Valmieras novada pašvaldība, Kocēnu apvienības
pārvalde
Sēļu muižas
parks

Pateicoties projekta “Sēļu muižas parka apstādījumu
veidošana” konkursa “Meža dienas 2021” atbalstam
turpinājām parka apstādījumu veidošanu sadarbībā ar
Latvijā izcilu parku ainavu speciālistu Jāni Sirlaku. Saskaņā
ar ainavu tehniķa izstrādāto plānu tika iegādāti stādi
klasicisma stilā veidotiem stādījumiem Sēļu muižas
parterī. 14.10.2021.Meža dienas – 2021 ietvaros notika
apstādījumu stādīšanas talka, kurā piedalījās gan
pašvaldības Mazsalacas apvienības saimniecības
strādnieki, gan vietējie iedzīvotāji, uzņēmēji un mežu
Mežu dienas – 2021 ietvarā Sēļu muižā notika arī
apsaimniekotāji. Sēļu muižas parterī izveidots klasicisma izglītojošas sarunas - Par mežu apsaimniekošanu Latvijā
ornamentālais stādījums, kas būs kā aizsākums turpināt – izaicinājumiem un problēmām stāstīja

veidot klasicisma stādījumus, aizvien vairāk izceļot Sēļu
muižas un parka kultūrvēsturisko nozīmību.

Rietumvidzemes reģiona meža apsaimniekošanas
plānošanas vadītājs Vilmārs Katkovskis. Ainavu tehniķis
un vēsturisko parku pētnieks iepazīstināja ar vēsturisko
parku attīstību Latvijā 17. – 19.gadsimtā. Ikvienam bija
iespēja uzdod sev interesējošos jautājumus par mežu
apsaimniekošanu un stādījumu veidošanu.
Projekta pasākumi popularizēti Mājas lapā - Valmieras
pašvaldības mājas lapā www.valmiera.lv ; portālos
Valmieras ziņas – www.valmieraszinas.lv , Facebook –
www.facebook.lv , reģionālais laikraksts “Liesma”

Pasākumā piedalījās vietējie iedzīvotāji, uzņēmēji, mežu
apsaimniekotāji. Projekta gaitā labiekārtoto parku
(iegādātos stādus) pēc projekta uzturēs : Atbildīgā par
stādījumiem Sēļu pagasta Tautas nama vadītāja Ināra
Blūma. Sēļu muižas parka stādījumus aprūpēs
dārzniece/sētniece
Naukšēnu meža
Naukšēnu novadā Meža dienu 2021 ietvaros iegādāti
parks
kokmateriālus šūpoļu izgatavošanai un uzstādīšanai meža
parka teritorijā, kas atrodas ap Naukšēnu Cilvēkmuzeju,
līdz ar to ir veicināta ģimeņu vēlme un iespējas pavadīt
laiku pie dabas - labiekārtotā un sakārtotā vidē. Iegādāti
materiāli un izgatavotas koka šūpoles pie Naukšēnu
Cilvēkmuzeja.
Naukšēnu pagastā Meža dienu 2021 ietvaros oktobra
Pasākumā aktīvi piedalījās jaunieši - Naukšēnu vidusskolas
vidū uz parku pie Cilvēkmuzeja tika aicināti Naukšēnu
skolēni
vidusskolas skolēni. Mežzinis Jānis Čeirāns jauniešiem
pastāstīja par koku nozīmi ainavā un koku sugu nomaiņu

mežā. Skolēni izzināja meža un ainavas veidošanās
procesu, noteica koku sugas, mērīja koku resnumu un
garumu, vēroja kokus ainavā.
Projekta pasākumi popularizēti:
Mājas lapā www.valmierasnovads.lv :
https://www.valmierasnovads.lv/valmieras-novads2021-gada-meza-dienas-kluvis-zalaks /

Izveidotā infrastruktūra (šūpoles) nodota Valmieras
novada Kultūras pārvaldes Naukšēnu Cilvēkmuzeja
atbildībā (materiāli atbildīgā persona ir krājumu glabātāja
Valmieras novada pašvaldības Naukšēnu apvienības
Una Blaumane).
Facebook kontā:
https://www.facebook.com/Nauksenuapvieniba/posts/2
34065128747245
Informācija publicēta arī Valmieras novada pašvaldības
informatīvā izdevuma oktobra numurā.
Ternejas parks
Rūjienā

Meža dienu ietvaros tika organizēts divu dienu izglītojošs
pasākums Rūjienas vidusskolas visām klasēm, kur Meža
Projekta ietvaros turpinājās Ternejas parka dienvidu daļas
pētīšanas stacijas direktors Mārtiņš Līdums iepazīstināja
ainavas veidošana, ierīkojot ziedošo, smaržīgo parka rožu
vidusskolas jauniešus ar meža nozīmi mūsu reģionā un
un korinšu grupu. Vieta iecerēta kā atpūtas vieta parka
Latvijā kopumā, kā arī katra individuāla cilvēka dzīvē.
apmeklētājiem, taču papildus tā arī norobežos parku no
Divās pasākuma dienās mežu tēma tika iekļauta visos
blakus esošajām ēkām. Parka rozes sasniegs 1,5 – 2,0 m
mācību priekšmetos, tai skaitā matemātikā, valodās u.c.
augstumu, to ziedēšanas laiks ir no jūnija līdz pirmajām
Praktiskajā pasākuma daļā 6. klases skolēni piedalījās
salnām. Projekta ietvaros Ternejas parkā, Rūjienā tika
Ternejas parka stādījuma veidošanā.
Noorganizēts
iestādīti 44 parka rožu krūmi, kā arī 3 Lamarka korintes.
divu dienu izglītojošs pasākums Rūjienas vidusskolas
skolēniem.

Projekta gaitā labiekārtoto parku (iegādātos stādus) pēc
Vidusskolēniem bija iespēja piedalīties izglītojošā
projekta uzturēs: Valmieras novada pašvaldības Rūjienas
nodarbībā par meža nozīmi tautsaimniecībā, kā arī vides
apvienības Saimnieciskā nodaļa
aizsardzībā. Projekta pasākumi popularizēti:
Mājas lapā: https://www.valmierasnovads.lv/valmierasnovads-2021-gada-meza-dienas-kluvis-zalaks/
Citur: Rūjienas apvienības facebook profils https://www.facebook.com/Rujienasapvienibaizsardzībā
Trikātas ielas
skvērs Strenčos

Projekts tika realizēts, lai labiekārtotu rekultivēto
teritoriju, kas Strenču novada iedzīvotājiem un pilsētas
viesiem būs savdabīgs atpūtas un reizē atveldzēšanās
objekts. Tas deva iespēju ikvienam interesentam padarīt
Strenču pilsētu skaistāku, uzzināt vēl nezināmo pasākuma

Pirms koku stādīšanas mežsaimniecības
inženieris, AS “PATA Strenči” meža resursu daļas vadītājs
Reinis Muižnieks Meža dienu 2021 pasākuma
dalībniekiem pastāstīja par mežu ekonomisko nozīmi
mūsu ikdienas dzīvē un ārpus meža augoša koka

izglītojošā daļā un iegūt praktisku pieredzi koku stādīšanā.
Trikātas ielas apstādījumus veido 33 dažādkrāsu kļavu un
1 nokarenā zeltzara vītola dižstādi. Labiekārtojamā
teritorija iekļaujas vienotā ainaviskā ansamblī ar
jaunizveidoto Strenču psihoneiroloģiskās slimnīcas
dendroloģisko stādījumu teritoriju gar Trikātas ielas malu.
Stādījumus materiālajā atbildībā pieņēma Strenču
apvienības pārvaldes (Pārvalde) Saimnieciskās nodaļas
īpašumu apsaimniekošanas speciāliste Inese Kārkliņa un
turpmāk to apsaimniekošanu nodrošinās Pārvaldes
Saimnieciskā nodaļa.

nozīmību pilsētas vides kvalitātes stāvokļa uzlabošanā,
kā arī deva padomus koku stādīšanā. Pasākuma
izglītojošajā daļā un koku stādīšanā piedalījās 57 visu
paaudžu cilvēki, kurus bija sasniegusi informācija par
pasākumu, un kuriem bija vēlme pavadīt brīvdienu tieši
šādi – stādīt kokus, dodot savu pienesumu Strenču
pilsētvides labiekārtošanai.
Izvietotas 6 afišas par plānoto pasākumu novada
teritorijā; Afiša
https://www.facebook.com/events/410793367059940/
?ref=newsfeed
Norises atskats:
https://www.facebook.com/Strencuapvieniba/posts/31
0220100851040

Lucas skvērs
Valmierā

56% no Valmieras Lucas skvēra kokiem ir
introducētās sugas, no kurām visplašāk sastopamā ir
asā egle. Tās ir sliktā stāvoklī, un pakāpeniski tiek
likvidētas. Tādēļ ir nepieciešama šo egļu stādījumu
atjaunošana. Lai atjaunotu aso egļu stādījumus
Lucas skvērā, Meža dienās 2021 tika iestādīti 7 asās
egles Picea pungens šķirnes Hoopsii stādi.
Meža dienās 2021 Valmierā, Lucas
skvērā notika izglītojošs seminārs “Meži un
mežsaimniecība Latvijā un Valmieras novadā”. Semināru
vadīja Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra
Cēsu nodaļas vecākā mežsaimniecības konsultante Laila
Šestakovka. Seminārs iepazīstināja ar mežu

Pasākumā piedalījās Valmieras Pārgaujas sākumskolas 6.E apsaimniekošanas pamatprincipiem un ar mežu kā
klases jaunieši, Valmieras novada pašvaldības un SIA
Latvijai un Valmieras novadam nozīmīgu
“Valmieras namsaimnieks” darbinieki. Kopā 30 dalībnieki. tautsaimniecības nozari.
Projekta pasākumi popularizēti:
Mājas lapā www.valmierasnovads.lv šeit:
https://www.valmierasnovads.lv/valmiera-lucas-skverameza-dienas-iestaditas-septinas-asas-egles/
Meža dienās 2021 iestādītās egles turpmāk kops SIA
“Valmieras namsaimnieks”. Tas tiks darīts 26.07.2021.
līguma Nr. 05.418/7.4.1/21/7 par Burkānciema teritorijas
kopšanu ietvaros. Lucas skvērs ar tajā esošajiem
apstādījumiem ir daļa no šī līguma aptvertās teritorijas.

https://www.valmierasnovads.lv/galerijas/valmieralucas-skvera-meza-dienas-iestaditas-septinas-asas-egles
Pašvaldības Facebook šeit:
https://www.facebook.com/Valmierasnovads
Portālā “Valmieras Ziņas” šeit:
https://www.valmieraszinas.lv/valmiera-lucas-skverameza-dienas-iestaditas-septinas-asas-egles/

31.

Varakļānu
novads

Varakļānu
muižas
romantiskā stila Varakļānu novada pašvaldība ar Mežu dienu 2021
ainavu parks.
projekta starpniecību parka teritorijā, netālu no
Varakļānu nuižas pils Pils ielā 29, Varakļānos, atjaunoja
koka tiltiņu, kas iet pāri Kažavas upītei un savieno ar pils
apbūves teritoriju. Izbūvējot tiltiņu, tika ievērota parka un
pils kopējā arhitektūra. Atjaunots viens tiltiņš pāri
Kažavas upei, netālu no Varakļānu muižas pils.

2021.gada 14.oktobrī Varakļānu pils muižas parkā notika
izglītojošs pasākums Meža dienu 2021 ietvaros.
Izglītojošo pasākumu vadīja Valsts meža dienesta
darbiniece Māra Vāveriņa. Semināra dalībnieki tika
izglītoti meža apsaimniekošanas un kopšanas jomā,
meža nozares attīstību Latvijā. Saistībā ar valstī esošo
epidemioloģisko situāciju izglītojošā pasākumā piedalījās
tikai pārstāvji no Varakļānu vidusskolas 9 un 10 klases.
Semināru apmeklēja 20 personas.
Projekta pasākumi popularizēti Varakļānu novada
pašvaldības mājaslapā www.varaklani.lv

https://www.varaklani.lv/novada-dome/projekti

Projekta ietvaros atjaunoto tiltiņu uzturēs Varakļānu
novada pašvaldība.

Pašvaldību atskaites apkopoja projekta vadītāja Sniedze Sproģe.

