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Darbu apraksts:
Meža dienu 2016 pasākumi notika 67 pašvaldībās (3 republikas nozīmes pilsētās un 64
novados) un pārstāvēti tika visi Latvijas reģioni. Šajā gadā iesākām 3 gadu darbu ciklu
parkos, lai ar labajiem darbiem sagaidītu Latvijas Republikas simtgadi. Tiek sakārtota vide
dzīves kvalitātes uzlabošanai teritorijās. Tika realizēti darbi, kas uzlabo kultūrvēsturisko
parku stāvokli, tiek veidoti daži jauni parki (pašvaldības sakopa vēsturiskos parkus un
atjaunoja tajos stādījumus un mazās arhitektūras formas, kā arī dažās veido jaunus parkus),
reizē veicina kopienā veselīgu dzīvesveidu, kā katru gadu, arī izglīto par meža nozari un
parāda interesanto Latvijā tik dažādajā Eiropā.
Pašvaldības iegādājās Latvijas apstākļiem atbilstošu, ģenētiski un fizioloģiski konkrētam
reģionam piemērotu stādāmo materiālu vai/un iegādājās kokmateriālus dažādu mazo
arhitektūras formu izveidei, kas atjauno kultūrvēsturisko parku vērtību un papildina atpūtas
vietas parkos. Pasākumus popularizēja kā vietējos izdevumos, tā reģionālā līmenī.
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Paveiktais 2016.gadā 67 pašvaldībās:

1.

Pašvaldību
parki
Aglonas
Māras parks

Paveiktie darbi projekta ietvaros

Meža dienu aktivitātes īstenoja dabas parka “Cirīša ezers” (NATURA
2000) teritorijā, Aglonas ciema atpūtas vietā (pašvaldības īpašums),
izveidojot un labiekārtojot jaunu parku – “Māras parku”. Plānotā parka
teritorijā atrodas 2. pasaules kara kritušo karavīru piemiņas vieta un
slēpošanas - nūjošanas trase.
Atpūtas vietā aug priežu un jaukto koku mežs, labiekārtota vide
atpūtniekiem un ģimenēm ar bērniem. Zemes vienība robežojas ar
daudzdzīvokļu mājām, t.sk. saimniecības ēkām, apdzīvotā teritorija nav
nodalīta no atpūtas vietas. Atpūtas vietu aktīvi izmanto visu gadu
vietējie iedzīvotāji un Aglonas novada tūristi.

Projekta aktivitāšu realizēšanā, 13.09.216. organizētajā “Košumkrūmu
stādīšanas talkā” tika iesaistīti Aglonas novada jaunieši, pašvaldības
darbinieki, pedagogi, NVO sektora pārstāvji un Aglonas novada
iedzīvotāji. Projekta rezultātā tika sakārtota, apzaļumota un sakopta
apkārtējā vide (Aktīvās atpūtas parkā Cirīšu ezera piekrastes joslā) un
iegūtas jaunas zināšanas vides dizaina, košumkrūmu stādīšanas
jomā, nodrošinot pasākuma izglītojošo aspektu.
2.

Alojas novada
Ungurmuižas
parks

Ungurpils muižas parkam ir raksturīgas ainaviskā plānojuma iezīmes,
neregulāras lauces, ceļus ietver alejas. Dzirnavezera pusē parks terasēs.
Stādījumu pamatā ir vietējās sugas – egles, oši, ozoli, liepas, bet ir arī
zirgkastaņas, Eiropas lapegles u.c. Tur, kur šobrīd ir parks, bijusi lībiešu pils
Perkile. Pilskalns vairs nav manāms, tā vietā 14.gs. sākumā būvēta Rīgas
arhibīskapa vasaļa pils. Ir saglabājušās no laukakmeņiem celtā aizsargmūra
paliekas pils vietas R pusē grāvja nogāzē. 17.gs. pils vietā izveidojās muiža.
Vecās pils vietā cēla jauno muižas kungu māju un ierīkoja dārzu, kā rezultātā
tika daļēji aizbērti vecie nocietinājuma grāvji. 1944.gadā vācieši atkāpjoties
nodedzināja arī Ungurpils muižas pili. Parks piekļaujas Ungurpils
dzirnavezeram. Parks ar alejām, ezers ar peldošām salām un teritoriju tam
apkārt iekļauts aizsargājamo dabas pieminekļu sarakstā un veido dabas
kompleksu.
Meža dienu ietvaros Alojas novadā šogad tika rīkota Ungurpils parka daļas
sakopšanas talka divu dienu garumā. 16.septembrī vairāki darboņi strādāja ar
trimmeriem, izpļaujot aizaugušās vietas parkā, bet 17.septembrī vairāki
ungurpilieši, skolotāja Aiva Nemme ar skolniekiem, daži novada deputāti,
pagasta pārvaldnieks, biedrības “Ungurpils ezera saimnieks” un tās vadītāja
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Andreja Hansona atbalstīti vāca nozāģētos krūmus, ierīkoja segumu
skvēriņam, kurā bija plānots uzstādīt soliņus. Savukārt 30.septembrī SIA
“Draugu dārzs” vadītāja Māra Siktāra vadībā tika uzstādīti 2 koka soliņi un
atkritumu urna. Gan soliņu izskatu, gan novietojumu parkā izvēlējās arhitekte
Ija Rudzīte. Par talcinieku ēdināšanu ar gardu zupu gādāja Anda Bondare.
Parka labiekārtošanu ir plānots turpināt arī turpmāk.
Par projekta norisi tika publicēta ziņa pašvaldības mājaslapā:
http://www.aloja.lv/2016/09/30/ungurpils-muizas-parks-top-arvien-sakartotaks/

3.

Alūksnes
Tempļa kalna
parks

Tempļa kalna parks atrodas uz Tempļa kalna pussalas. Parka kopējā platība ir
21,3097 ha. Parks atrodas Valsts nozīmes aizsargājama pilsētbūvniecības
pieminekļa “Alūksnes pilsētas vēsturiskais centrs” aizsargzonā. Parka teritorijā
atrodas vairāki tūrisma objekti - Rotonda- Slavas templis, Saules tilts un Skatu
tornis. Tempļa kalna parks ir plaši apmeklēts un ar pagājušo gadu ievērojami
augusi tā apmeklētība saistībā ar Skatu torņa uzbūvēšanu un atvēršanu
tūristu apmeklējumiem, kā arī ar gājēju tilta izbūvi, kas savieno Tempļa kalna
pussalu ar Pils salu. Tilts ir arī saikne ar Alūksnes pilsētas centru..
Parkā pārsvarā aug lielas, senas egles aptuveni 100 - 120 gadu vecas, kas ir
ar sakņu trupi un tās pamazām iet bojā astoņzobu mizgrauža izplatības dēļ.
Tāpat arī Alūksnē vērojama ošu slimības izplatība – Tempļa kalna pakājē, gar
Alūksnes ezera krasta promenādi jau saskatāmi parastie oši ar slimības
pazīmēm – kalstošiem zariem, ūdenszariem.
Saskaņā ar projekta uzdevumu un tāmi, tika ieplānots rīkot Meža dienu 2016
pasākumu Tempļakalna parkā, atjaunojot stādījumus. Tā kā stādījumiem
paredzētā vieta atrodas Valsts aizsargājama pieminekļa “Tempļakalns ar
apmetni” teritorijā, pasākuma laikā tika nodrošināta arheoloģiskā uzraudzība.
29. septembrī Alūksnes novada pašvaldības rīkotajā pasākumā Meža dienas
2016 piedalījās pašvaldības darbinieki, domes deputāti, Alūksnes novada
jaunieši un ģimenes ar bērniem, kopumā ap 50 dažāda vecuma grupu
pārstāvji. Pēc nelielas apmācības par to, kā pareizi stādīt, pasākuma sākumā
dalībnieki sadalījās komandās un Tempļakalna pakājē stādīja iepriekš
atvestos un pa vietām izliktos kokaugus.
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Kopā Tempļakalna parkā tika iestādīti 112 dažādi kokaugi. Pasākuma laikā
Alūksnes novada pašvaldības ainavu arhitekte Laura Mazule un arborists
Zigmārs Mazulis atbildēja uz jautājumiem par ainavas veidošanu, koku, krūmu
stādīšanu un kopšanu. Kad visi kokaugi bija iestādīti, pēc neliela
demonstrējuma un apmācības, interesentiem bija iespēja izmēģināt arborista
aprīkojumu, pielietojot sistēmu kāpšanai kokos.

4.

Alsungas
Muzeja
atpūtas parks

Pateicoties Latvijas Pašvaldību savienības projektam Alsungā tika uzsākta
“Muzeja atpūtas parka” izveide Skolas ielā 11A.
Ar Latvijas pašvaldību savienības atbalstu tika piesaistītas A/S “Latvijas valsts
meži“ Ainavu arhitektes, kuras izveidoja parka labiekārtošanas projektu un
apstādījumu plānu. Apstādījumu plānā tika paredzēta apjomīgas dobes
izveide ar suitu jostas motīviem.
Pirmajā kārtā suitu jostas izveidei, tika iegādātas bārbeles, lai veidotu dobes
rakstu. Taču ņemot vērā lielo stādu daudzuma nepieciešamību, lai pilnīgi
izveidotu dobi, kā arī ierobežoto līdzekļu pieejamību, Alsungas novada
pašvaldība par budžeta līdzekļiem iegādājās viengadīgās puķes no vietējiem
stādu audzētājiem, lai dobe būtu estētiski skaistāka un “pilnīgāka” jau pēc
1.kārtas realizēšanas, kā arī likvidēja dzīvžogus pēc ainavu arhitektu
ieteikuma.
Tika paredzēta suitu jostas stādīšanas talka Latvijas Pašvaldību
izpilddirektoru asociācijas (LPIA) biedru sanāksmē 5. Augustā, taču ņemot
vērā laikapstākļus, suitu jostu sastādīja Alsungas dārzkopji laicīgāk, lai
izpilddirektoru sanāksmē tā jau priecētu sanāksmes dalībniekus.
Alsungas komunālais iecirknis ir atbildīgs par pašvaldības labiekārtošanu un
uzturēšanu, līdz ar to arī veiks projekta laikā labiekārtotās teritorijas
uzturēšanu pēc projekta beigām, kā arī iespēju robežās plānos budžeta
līdzekļus situ jostas dobes turpināšanai un papildināšanai.
Projekta realizācijai tika iztērēti 300 EUR Tunberga bārbeļu “Orange
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rocket” 160 gb. iegādei no Latvijas Pašvaldību savienības atbalsta, bet 167
EUR tika iztērēti viengadīgo stādu – leduspuķu, samteņu, balzamīņu,
krustaiņu iegādei no pašvaldības budžeta.

5.

Amatas
novada
Spāres muižas
parks

Izgatavoti 8 koka soli ar atzveltni. Šos solus gatavoja Spāres
internātpamatskolas audzēkņi kopā ar galdnieku. Skolēni skolotāju vadībā
Spāres muižas parkā izveidoja sajūtu taku. Takā izmantoti tikai dabas
materiāli.
Noslēguma pasākumā 29.septembra pēcpusdienā notika Meža dienas
pasākums, kura laikā galdnieks Juris Cibuļskis klātesošajiem stāstīja ar
kādiem līdzekļiem vajadzētu apstrādāt koka konstrukcijas, lai tās labāk
saglabātos āra apstākļos un, lai tas arī būtu draudzīgs apkārtējai videi. Mēs
koka solus apstrādājām ar darvas eļļu. Pēc solu apstrādes visi devās uz
Spāres muižas parka āra virtuvi, kur pavāres un zāļu sievas Diānas Vanagas
vadībā norisinājās veselīga dzīvesveida laboratorija. Kopīgi pie ugunskura
runājām par veselīgu uzturu, degustējām dažādas tējas un putras.

Pasākumā kopumā piedalījās 50 cilvēki
Pie viena no koka soliem piestiprināta Meža dienu zīme. Turpmāk šie soli
atradīsies Spāres muižas parkā un mēs par tiem rūpēsimies, apstrādājot tos
ar darvas eļļu. Ziemas periodā soli tiks novietoti šķūnī.

6.

Apes novada
Gaujienas
muižas parks

Gaujienas muižas apbūves ansamblis un parks ir Valsts nozīmes arhitektūras
pieminekļi un ietilpst aizsargājamā ainavu apvidus “Ziemeļgauja” teritorijā.
Projekta ietvaros piešķirtie līdzekļi tika izlietoti atbilstoši apstiprinātajai projekta
tāmei zāģmateriālu iegādei soliem un tiltiņam. Projekta aktivitātes iekļāvās
Gaujienā uzsāktajā izglītojošo pasākumu sērijā pašvaldības iestāžu vadītāju,
darbinieku un skolēnu izpratnes veidošanai par parka veidošanas un sakoptas
vides principiem, lai iesaistītu sabiedrību mērķtiecīgā darbībā. Informatīvos
seminārus vadīja Arta Biļinska, Jelgavas LLA ainavu arhitektūras fakultātes
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diplomande, Gaujienas muižas parka ainavu projekta autore.

Projektā tika iesaistīti Gaujienas pašvaldības iestāžu vadītāji, darbinieki,
Gaujienas vidusskolas un Gaujienas mūzikas un mākslas skolas audzēkņi.
Pasākuma gaitā dalībnieki tika iepazīstināti ar parka ainaviskajām vērtībām,
trīspakāpju ainavu skatu perspektīvu attīrīšanu, dižkoku noteikšanu katra
cilvēka iespējām reāli paveikt labu darbu parka veidošanā. Gatavojoties
Latvijas simtgadei, realizētais projekts ir ļāvis turpināt Gaujienas muižas
parka, J.Vītola memoriālā muzeja „Anniņas” apkārtnes un Ziemeļgaujas
aizsargājamo ainavu apvidus Gaujienas dabas takas atjaunojošo kopšanu un
labiekārtošanu.

7.

Auces novada
Vecauces
muižas parks

19.gs izveidotais Vecauces muižas parks ir kopumā 13 ha liels, taču Auces
novada pašvaldībai ir 8,8 ha. Šajā parka daļā ir saglabājušies oriģinālie
stādījumi, kas tikuši padomju gados papildināti. Laika gaitā ir pilnībā
izzudušas mazās parka arhitektūras formas: tiltiņš uz dīķa saliņu un atpūtas
zona uz saliņas. Auces novada pašvaldība pasākuma “Meža dienas 2016”
ietvaros ir uzsāka Vecauces muižas parka labiekārtošana. 2016.gadā
septembrī parkā tika izgatavots tiltiņš, kas ved uz dīķa saliņu, kurā
turpmākajos “Meža dienu” pasākumos ir plānots izveidot atpūtas zonu. Tiltiņa
izgatavošanu veica Auces novada pašvaldības kapitālsabiedrība SIA “Auces
komunālie pakalpojumi”. Pasākumā piedalījās Auces novada pašvaldības
administrācijas darbinieki, kā arī pirmsskolas izglītības iestādes “Vecauce”
audzēkņi.
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8.

Ādažu
Ūdensrožu
parks

Tā kā šajā Vecauces muižas parka daļā atrodas pirmsskolas izglītības iestāde
“Vecauce”, tad tās audzēkņi būs vieni no parka labiekārtošanas ieguvējiem –
audzēkņi varēs doties izzinošās pastaigās pa parku.
2016.gadā Ādažu novada pašvaldība turpinot aizsākto tradīciju – pilnveidot
atpūtas vietas, kas veicinātu aktīvu bērnu un jauniešu dzīvesveidu un
pamatojoties uz izstrādāto Ūdensrožu parka koncepciju kopā ar NBS
organizēja parka sakopšanas talku un „Meža dienas 2016” ietvaros Latvijas
Pašvaldību savienības organizētājā projektā “Kopā nākotnes mežam”
iesniedza projektu par mazās arhitektūras formas bērnu rotaļām uzstādīšanu
Ūdensrožu parkā. Izvēlētais labiekārtojuma elements materiāls ir koks – videi
draudzīgs, meža teritorijai piemērots materiāls, un papildina esošos uzstādītos
elementus.
Pēc projekta pieteikuma apstiprināšanas 29.08.2016 Ādažu novada dome
noslēdza līgumu Nr.JUR 2016-08/673 ar Jāni Brenci par mazās arhitektūras
formas iegādi un uzstādīšanu Kadagas Ūdensrožu parkā. Pateicoties projekta
līdzfinansējumam, septembrī Ūdensrožu parkā pāris dienas notika aktīva
rosība, un esošo koka elementu taka tika papildināta ar jaunu sportisko
aktivitāšu kompleksu, kas piemērots līdzsvara, kāpšanas un veiklības
trenēšanai.

Ārī turpmākajos gados Ādažu novada pašvaldība plāno turpināt Ūdensrožu
parka labiekārtošanu. Šo ideju atbalsta Latvijas nacionālo bruņoto spēku
karavīri, kas savās iespēju robežās aktīvi atbalsta organizētās aktivitātes.

9.

Baldones
Ceriņu parks

Īstenots projekts Meža dienas 2016 ar moto: „Kopā nākotnes mežam!”. Par
godu Latvijai simtgadē, 7.oktobrī Ceriņu parkā Rīgas ielā 54, Baldonē
pasākuma “No paaudzes paaudzei’’ laikā, tika atjaunoti stādījumi. Stādījumus
kopīgi atjaunoja Baldones novada jaunsargi ar bērniem no bērnu centra
Baltais ērglis. Laipni aicināts un gaidīts tika ikviens interesents. Pašvaldība
laika periodā no 2016.-2017. gadam plāno veiktu stādījumu atjaunošanu.
Ceriņu parks Baldonē atrodas Ķekaviņas labajā krastā un ietver daļu
vēsturisko sanatorijas „Baldone” parku. Parks tika ierīkots 1985.gadā. Ceriņu
parkā atrodas arī slavenais Baldones sēravots „Ķirzaciņa”, kas ir iekļauts
valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā. Mūsdienās Ceriņu parkā pie
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Ķekaviņas upītes joprojām iespējams apmeklēt avotiņu un nogaršot sērūdeni.
Ceriņu parka skulptūru dārzā apskatāmas arī Baldones mākslas skolas
direktora T. Muzikanta veidotās skulptūras – 1996.gadā atklātais „Putns” un
1998.gadā atklātais „Putns -2”. Tomēr savulaik parkā pie sēravota uzstādītās
skulptūras – „Māra” (tautā dēvētu arī par Mildiņu), „Ķirzaciņa”, „Vāverīte” vairs
nerotā parku, jo 90-jos gados nozagtas vai sabojātas. 2013. gadā ar
LEADER atbalstu tika īstenota Ceriņu parka rekonstrukcijas 1.kārta - izbūvēts
apļveida bruģēts laukums pie kādreizējās strūklakas "Vāverīte" atrašanās
vietas, uzstādīti soliņi, uzstādīta "Vāverītes" strūklakas pamats un novietne.
Nomainītas gājēju celiņu plātnes ar bruģa klājumu. Realizējot Ceriņu parka
rekonstrukcijas 1.kārtu tikta veicināta Baldones novada teritorijas pievilcība,
kā arī apdzīvotības un dziedniecisko ūdens resursu saglabāšana.
Atjaunošana un labiekārtošana ir vitāli svarīga, lai ne tikai veicinātu teritorijas
pievilcību, bet arī, lai saglabātu pieeju avotiem arī mūsdienās un nākamajām
paaudzēm. 2015. gada 30.jūlijā ar iedzīvotāju līdzdalību skulptūras tapšanā,
ziedojot nepieciešamo finansējuma daļu, tika atklāta skulptūra "Māra''.
Līdz šim finansējums piesaistīts infrastruktūras sakārtošanai, tādēļ Meža
dienu 2016 un 2017 ietvaros plānota stādījumu atjaunošana.
Apraksts par projektu un bildes no pasākuma pieejamas Baldones novada
mājas lapas www.baldone.lv sadaļā pašvaldība/projekti.
http://www.baldone.lv/lv/pasvaldiba/projekti/citi
http://www.baldone.lv/lv/galerijas/120_meza_dienas_2016/

10
.

Balvu
Jaunatnes
parks

Projekta ietvaros 29.09.2016. Balvos Ezera 1, Jaunatnes parkā tika iestādīti
16 koki un 15 krūmi, kā arī līdztekus tam notika izglītojošs pasākums Balvu

pamatskolas 30 piekto klašu skolēniem.
Pasākuma ietvaros skolēni tika iepazīstināti ar interesantiem faktiem, kas
saistīti ar iestādītajiem kokiem un krūmiem- krasta kļavām, vilkābelēm,
zeltzaru vītoliem, un baltajiem grimoņiem. Skolēni guva informāciju par to,
kādas ir šo koku augšanas īpatnības un cik vērtīgi tie ir mūsu veselībai. Reizē
ar teorētisko informāciju, skolēni aplūkoja kokus un krūmus. Tika organizēta
viktorīna, kuras laikā tika apbalvoti labākie klausītāji un atbilžu zinātāji.

LPS projekts Meža dienas 2016.

Pēc skolēnu dzimšanas datumiem tika noteikts koks, kas dod cilvēkam
vislielāko enerģētisko lādiņu.
Kā mājasdarbs tika uzdots uzzīmēt katra koka logo, pēc darbu iesniegšanas
notiks konkurss, katrā koku grupā būs savs uzvarētājs. Logo tiks izveidots kā
plāksnīte, ko uzstādīs pie attiecīgajiem krūmiem vai kokiem, kas tikuši iestādi.
Klases tika apbalvotas ar pateicībām un saldumu veltēm.
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Bauskas
Ģimeņu
aktīvās
atpūtas parks

Brocēnu parks

Meža dienu projekta ietvaros esam uzsākuši veidot jaunu ģimenes aktīvās
atpūtas parku Bauskas novadā, lai padarītu Latviju un Bauskas novadu
krāšņāku ar koku stādījumiem, gatavojoties Latvijas simtgadei.
Koku stādījumu veidošana parka teritorijā tika veikta iedalītās summas
ietvaros. Šī pasākuma norisē tika iesaistīti Bauskas novada pašvaldības
iestāžu darbinieki. Projekts tika realizēts kopā ar profesionāliem darbiniekiem:
konsultējoties ar ainavu arhitektu, iesaistot pašvaldības kapitālsabiedrības
“Vides serviss” apzaļumošanas nodaļas darbiniekus, kas ierādīja
profesionālos stiķus koku izvietošanā ainavā, stādīšanā un kopšanā.
Pasākumu norises nodrošināšanai tika iegādāts Latvijas apstākļiem atbilstošs,
ģenētiski un fizioloģiski piemērots konkrētam reģionam stādāmais materiāls:
daiļais pīlādzis 3 gab., kalnu priede 16.gab., māka Ieva 3 gab., parastā lazda
2 gab. Projekta īstenošanai saņemts valsts atbalsts meža nozares attīstībai
2016.gadā. Projekta finansētājs “Meža attīstības fonds” Meža dienu ietvaros.
Pašvaldība visus darbus parkā veica saskaņā ar normatīvajiem aktiem un
nepieciešamajiem saskaņojumiem. Projekta gaitā labiekārtotā parka
uzturēšanu pēc projekta īstenošanas turpmāk nodrošinās pašvaldības
kapitālsabiedrība “Vides serviss”. Pie izveidotajiem stādījumiem pašvaldība
izvietos Meža dienu zīmi.
Atpūtas parka pilnīgai izveidei nepieciešami ievērojami līdzekļi, tāpēc
finansējums tiks meklēts dažādu projektu un programmu ietvaros, kā arī
līdzfinansēts no pašvaldības līdzekļiem. Parka atklāšana plānota Latvijas
simtgadē – 2018.gada 18.novembrī.
Brocēnu novada brīvprātīgie jaunieši organizēja sarunas Brocēnu novadā ar
iedzīvotājiem, kurās tika apspriesti jautājumi par nepieciešamajiem un
vēlamajiem uzlabojumiem Brocēnu pilsētā un Brocēnu novadā. Ņemot vērā
sarunās izteiktos viedokļus, Brocēnu novada pašvaldība kā vienu no
augstākajām prioritātēm ir izvirzījusi Brocēnu pilsētas vides labiekārtošanu un
uzlabošanu. Aptaujātie iedzīvotāji atzinuši, ka nepieciešams arī sniegt daudz
plašāku informāciju par vides kvalitātes uzlabošanu vienlaicīgi veicinot
veselīgu dzīvesveidu, ūdens un gaisa tīrību, novada esošām dabas vērtībām
un citiem ar vidi saistītiem jautājumiem. Informējot iedzīvotājus par šiem
jautājumiem, tiks sperts solis pretim ilgtspējīgas attīstības veicināšanai,
saglabājot vides kvalitāti un bioloģisko daudzveidību ap mums. Tā kā arī
novada jaunatne ir izrādījusi interesi par novada dabas un ģeogrāfiskām
bagātībām, un, lai veicinātu šīs intereses, izaugsmi un virzītu mūsu jaunatni
veikt arvien lielākus sabiedrībai lietderīgus darbus vides kvalitātes
uzlabošanas jomā ne tikai novadā, bet visā Latvijā un, varbūt, pat Eiropā.
Projekta realizācijā tiks iesaistīties Brocēnu novada Brīvprātīgie jaunieši un
Brocēnu novada jauniešu centrs „Kopā”. Brocēnu pilsētas vides
labiekārtošanas un vides kvalitātes uzlabošanas darbos.
Brocēnu novada brīvprātīgie jaunieši un Brocēnu novada jauniešu centrs „
Kopā” jaunieši vispirms devās ekspedīcijā pa Brocēniem. Mežzinis mācīja
atpazīt kokus, kā tos pārstādīt, pavairot, kādas ir augšanas īpatnības utt.
Lai izveidotu koku pases, tad tika vāktas lapas, meklēta papildus informācija
enciklopēdijās, grāmatās, internetā. Pēc koku pasu izgatavošanas, spēlēja
dažādas spēles saistībā ar kokiem.
Vēl kopā ar mežzini tika apgūtas zināšanas, kā noteikt debespuses pēc
kokiem, vecumu pēc koku ripām. Tika iemācīti noteikt koka apkārtmēru un
augstumu.
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Burtnieku
novada
Valmiermuižas
parks

No stādaudzētavas tika atvesti koki- 15 parastās lazdas, 1 parastais
dižskabārdis, 5 ošulapu kļavas un 1 baltais grimonis. Jaunieši kopā ar ainavas
speciālisti izvēlējās atbilstošu stādīšanas vietu aiz Brocēnu novada kultūras
un izglītības centra. Tad, kad vieta izvēlēta, vispirms puiši sagatavoja bedres
stādīšanai, un kopā ar meitenēm tos iestādīja. Par iestādīto koku aprūpi
uzņēmās Brocēnu novada brīvprātīgie jaunieši.
Meža dienu 2016 ietvaros, sestdien, 24.septembrī, Valmiermuižas pils parkā
tika iestādīti 100 sārti un balti rožu krūmi. Rozes Latvijas karoga krāsās pils
parkā iestādītas, lai atjaunotu vēsturisko puķu dobi, kas savulaik ir bijusi šī
parka rota.
Burtnieku novada pašvaldība Latvijas Pašvaldību savienības organizētajās
Meža dienās piedalījusies jau vairākkārt. Šī projekta ietvaros, atjaunota gan
ozolu aleja Burtnieku pagastā, gan vēsturiskie liepu alejas stādījumi Burtnieku
parkā. Lai turpinātu novada vēsturisko parku sakopšanas darbus un atjaunotu
šo parku kultūrvēsturisko vērtību, šoreiz košākas tika padarīts Valmiermuižas
pils parks.
Valmiermuižas pils parkā tika izveidoti rožu krūmu stādījumi, atgriežot parkam
tā zudušo elementu – puķu dobi –, kas Valmiermuižas pils medību rezidences
dārzā atradusies 18. gadsimtā. Plānots, ka divu gadu laikā rožu stādījumi
varētu pietiekami sakuplot, lai pilnā krāšņumā priecētu parka apmeklētājus
2018.gadā, kad Latvija svinēs savu simto dzimšanas dienu.
Vienlaikus sārtie un baltie rožu stādījumi būs veltījums Valmiermuižas
kādreizējai saimniecei un īpašniecei ģenerālienei Magdalēnai Elizabetei fon
Hallartei (1683 – 1753). Viņa bija pirmā sieviete, kas būtiski ietekmējusi ne
vien latviešu, bet arī Eiropas vēstures likteņus.
Viņas atbalsts bija izšķirošs pirmās latviešu garīgās atmodas (1739)
nodrošināšanā, kā rezultātā latviešu sabiedrība mainījās un tika likti pamati
vēlākās nācijas un valsts izveidei. Ar M. E. fon Hallartes rūpēm, tika izveidots
pirmais latviešu skolotāju seminārs un pirmā latviešu organizācija – brāļu
draudze. Pateicoties brāļu draudžu darbībai un M. E. fon Hallartes
ieguldījumam 18. gadsimta beigās Vidzemes latvieši un igauņi kļuva par
visizglītotākajiem zemniekiem tā laika Eiropā.
Rozes Valmiermuižas pils parkā stādīja Burtnieku novada pašvaldības,
Valmiermuižas kultūras biedrības talcinieki un citi čakli novada ļaudis,
piemiņai par šo pasākumu pie rožu stādījuma uzstādīts informatīvais stends.
Informācija plašsaziņas līdzekļos par Meža dienu 2016 pasākumu Burtnieku novadā:
http://www.tvnet.lv/zinas/regionos/626679par_godu_latvijas_simtgadei_valmiermuizas_pils_parka_stadis_100_sartas_un_baltas
_rozes
http://valmiera.pilseta24.lv/zina?slug=par-godu-latvijas-simtgadei-valmiermuizas-pilsparka-stadis-100-sartas-un-baltas-rozes-e7e03720de/1575270
http://valmieraszinas.lv/valmiermuizas-pils-parku-rotas-rozes-latvijas-karoga-krasas/
http://nra.lv/kultura/185843-valmiermuizas-pils-parka-stadis-100-sartas-un-baltasrozes.htm
http://www.la.lv/uzzini-ko-burtnieciesi-davinas-latvijai-simtgade/
http://ecomedia.lv/par-godu-latvijas-simtgadei-valmiermuizas-pils-parka-stadis-100sartas-un-baltas-rozes/
http://burtniekunovads.lv/public/lat/jaunumi1/4503/
Publikācija pašvaldības informatīvajā izdevumā “Burtnieku novada vēstis”, izdevuma
Nr.15 (108), elektroniski pieejams
http://burtniekunovads.lv/public/lat/pasvaldiba/par_pasvaldibu/burtnieku_novada_vestis
Sižets Vidzemes TV aplūkojams šeit: https://vimeo.com/184465395 (no 17:15 min)
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Cēsu Maija
parks

Ņemot vērā, ka piešķirtais finansējums nebija pietiekams visu nepieciešamo
100 rožu stādu iegādei, trūkstošo finansējuma daļu nodrošināja Burtnieku
novada pašvaldība.
Parka kopējā platība 2.2 ha.
Maija parks atrodas netālu no Pils parka, tā veidošana uzsākta 19 gs.,
veidojot šeit mākslīgās pilsdrupas, kaskādes un dīķi, atbilstoši tā laika parku
veidošanas jaunākajām modes tendencēm. Sākotnēji tas saukts par Alekša
parku.
Sagaidot Cēsu 800 gadu jubileju, Maija parkā veikti vērienīgi rekonstrukcijas
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darbi, retinot esošos kokaugus un izveidojot bagātīgus ziedošo augu
stādījumus, veikti dīķa tīrīšanas darbi. Pēdējās parka rekonstrukcijas laikā
(pirms 10 gadiem), Maija parka lielajā vītolā uzbūvēts katra bērna sapnis –
rotaļu mājiņa kokā. Rotaļu mājiņa tapusi pēc idejas skices kā autordarbs.
Diemžēl laika gaitā šī būve ir nolietojusies, kļuvusi nedroša, kā arī atsevišķi
elementi 10 gadu laikā sākuši bojāt koka mizu. Šī gada Meža dienās namiņš
atjaunots.
Darbi veikti Līgumā noteiktajos termiņos un labā kvalitātē, namiņa
atjaunošanai izmantoti kokmateriāli no vietējām kokzāģētavām.
Projekta mērķis bija atjaunot rotaļu namiņu, lai piedāvātu bērniem pēc
iespējas dažādas aktivitātes svaigā gaisā, dabas izzināšanas iespējas, rotaļu
prieku.

Pie atjaunotā namiņa uzstādītas projekta finansētāju Meža attīstības fonda un
Meža dienu logo.
Projekta publicitāte www.cesis.lv, sociālie tīkli, laikraksts “Druva”.
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Daugavpils
novada
Vaboles parks

Vaboles muižas apbūve ar parku ir vietējās nozīmes arhitektūras piemineklis,
kas iekļauts valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā. Parks veidots
kā ainavu jeb angļu stila grāfu Plāteru-Zībergu pusmuižas parks (19. gs.).
Parka platība – 7,0762 ha, t.sk. divi dīķi. Parka teritorijā atrodama 53 koku un
krūmu taksoni (sugas, pasugas, varietātes un šķirnes) – gan vietējās, gan
svešzemju. Te ir daudz ošu, ozolu, liepu, vītolu, gobu, melnalkšņu un ievu.
Parka centrā ir lapegļu audze. Austrumu daļā atrodas liepu aleja. Parka
lepnums ir Lielais ozols. Dendroloģisks retums ir Moltkes liepa, kas reti
sastopama Latvijas parkos. Pie viena no parka dīķiem atrodas atpūtas
laukums ar ugunskura vietu un āra kamīnu, kur ziemā notiek tradicionālais
folkloras pasākums „Aizgavenī cīmūs braucu”, vasarā- ielīgošana . Parkā
atrodas arī pasākumu laukums ar ugunskura vietu un skatītāju soliņiem, kur
kopš 1993.gada notiek Vasarsvētku sadancis, kas laika gaitā kļuvis par
Daugavpils novada tautas deju kolektīvu lielākajiem svētkiem.Ikdienā pa
parka celiņiem no Vaboles vidusskolas pamatēkas uz sākumskolas ēku
pārvietojas skolēni un darbinieki. Parku iecienījusi arī tūristi, t.sk. Skrindu
dzimtas muzeja apmeklētāji.
2002.gadā Vaboles parkam tika izstrādāts rekonstrukcijas priekšlikums
(autore Ilze Māra Janelis) un veikta dendroloģiskā inventarizācija (izpildītāji
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Andrejs Svilāns un Pēteris Evarts-Bunders). Izstrādātais rekonstrukcijas
priekšlikums ir ieviests tikai daļēji un tajā noteiktie stratēģiskie uzdevumi nav
zaudējuši aktualitāti.
Atbalstītā LPS projekta ietvaros Vaboles parka ainaviskās vērtības
saglabāšanai veikta stādījumu atjaunošana. Vaboles pagasta pārvaldes
darbinieki, Vaboles vidusskolas skolēni un jaunieši no 19.līdz 23.septembrim
iestādīja 14 sugu un šķirņu 105 dekoratīvos kokus un krūmus, 23.septembrī
pēc labi padarīta darba vienojoties pie lielā zupas katla projekta noslēguma
pasākumā. Omulīgā gaisotnē šeit notika arī interaktīvā viktorīna „Ieskaties un
ieklausies Vaboles parka dzīvē”, kurai atbildes bija rodamas nevis interneta
dzīlēs, bet skolēnu ikdienas novērojumos, pārvietojoties pa parku no vienas
skolas ēkas uz otru.
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Dagdas
novada
Konstantinova
s muižas
parks

Lai arī stādi ir nelieli, tie augs līdz ar skolēniem, kas apņēmās
stādījumus pieskatīt arī pēc vidusskolas beigšanas, un tā ir patiesa dāvana
mūsu valsts simtgadei
Konstantinovas vecā muižas parka stādījumu atjaunošana, stādot jaunus
kociņus sauso, vējā izgāzto un nolauzto koku vietā visā parka 0.8 ha teritorijā.
Pie tautas nama, kas atrodas blakus vēsturiskajam parkam , izveidota atpūtas
vieta, kur izvietoti koka soliņi un ierīkoti apstādījumi
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Durbes pils
parks

Durbe ir Latvijas mazākā pilsēta. Pilsētā šobrīd nav neviena publiska parka,
kur pastaigāt, atpūsties vai vienkārši baudīt dabu.
Durbes novada
pašvaldība iesaistījās pasākumā Meža dienās 2016 “Kopā nākotnes mežam”,
lai padarītu Latviju krāšņāku. Latvijas mazākajā pilsētā Durbē pasākuma
ietvaros tika iestādīts Durbes pilskalna parks. Parks tika izveidots pilskalna
pakājē iestādot 42 kokus. Meža dienu pasākums Durbē notika 2.septembrī.

Parks tika stādīts tukšā vietā, tāpēc iepriekš rūpīgi tika sagatavota
vieta, kur tika iestādīti koki. Koku izvietojumu izplānoju Durbes dārzniece. Uz
atbildīgo darbu koku stādīšanu tika aicināti visi Ata Kronvalda Durbes
vidusskolas skolēni ar skolotājiem. Dažām klasēm līdzi bija ieradušies arī
bērnu tēti, kuri lieliski palīdzēja pie koku stādīšanas. Koku stādīšana piedalījās
arī Durbes novada domes darbinieki.
Pirms koku stādīšanas visiem sanākušajiem bija jānoklausās
dārznieces stāstījumā kā pareizi jāstāda koki, pēc tam arī teorija tika parādīta
praktiski. Pēc pamācības uzklausīšanas sanākušie skolēni un domes
darbinieki varēja ķerties klāt pie koku stādīšanas. Visu procesu rūpīgi
uzraudzīja un kontrolēja Durbes dārzniece Madara Eihmane.
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Kā jau parkā stādīšanai tika izvēlēti dažādi koki, kā Purva ozoli, Ķēna
pīlādzis, Amerikas pīlādži, Krastu kļavas, Parastie dižskābārži, Sudraba
kļavas, Japānas lapegles, Japānas spirejas, Ošlapu kļavas, Baltmizas
Himalaju bērzus un Dekoratīvā ābelīte.
Iestādīto parku noteikti turpināsim pilnveidot, iestādot vēl citus kokus,
košumkrūmus, izveidojot taciņas un ierīkojot atpūtas vietas.
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Grobiņas
novada
Dubeņu skolas
parks

Gulbenes
novada
Liedes kalni
Jaungulbenē

Parks atrodas Grobiņas pagasta apdzīvotajā vietā Dubeņi, parka platība 3.09
ha. Galveno audzi veido skujkoki, ozoli un bērzi. Teritorija ir daļēji izkopta un
publiski pieejama. Parka teritorijā atrodas brīvdabas estrāde un vairāki sporta
laukumi.
Saskaņā ar Dubeņu ciema ainavu attīstības plānu, parku paredzēts papildināt
ar vidē iederīgiem apstādījumiem, palielinot dendroloģisko daudzveidību.
Apstādījumos vēlamies izmantot augus, kuri pacieš noēnojumu un skābu
augsni, kombinējot tos ar saulmīļiem. Parka daļā ap brīvdabas estrādi,
galvenokārt, aug parastās priedes. Galvenie veicamie darbi: bīstamo un
bojāto koku apzināšana un izzāģēšana, kā arī esošo celmu likvidācija,
stādījumu plāna izstrāde un saskaņošana, zemes darbi, t.sk. stādījumu
ierīkošana un kopšana.

2016. gada augustā Grobiņas novada domes Sociālā dienesta organizēto
skolēnu vasaras nodarbinātības pasākuma laikā tika realizēta projekta ideja.
Projektā tika iesaistīti 7 Grobiņas novada jaunieši. Sākumā tika iezīmētas
stādīšanas vietas, ainaviski sapludinot ar esošo mežu. Jaunieši noraka virsējo
velēnu un augsni pārrokot, pievienoja Ploces purva dārza kūdru 1.6 m2, kā arī
virskārtai 800 litrus priežu mizu mulču. Sastādīšanas dienā un arī turpmāk
stādījumus laistīja.
Kopā tika iestādīti 25 rododendru stādi un 12 hortenzijas. Tika veidotas dobes
dažādās vietās skolas parka teritorijā, kā arī, lielākie stādi tika stādīti pa
vienam. Stādiem ieaugoties, tie kopumā veidos ļoti skaistu un sakārtotu
ainavu, it īpaši jūlija un augusta mēnešos, kad ir to ziedēšanas laiks.
21.09.2016. norisinājās Gulbīša vidusskolas 8. un 9.klases skolēnu pārgājiens
uz Liedes kalniem (Jaungulbenes pagasts), kur par projekta līdzekļiem tika
uzstādīti koka soliņi, izveidojot jauku atpūtas vietu. Pasākuma laikā
vēsturniece A.Liniņa pastāstīja par unikālā dabas veidojuma – Liedes kalnu
vēsturi. Liedes kalni ir Liedes upes krastā izveidojies interesants dabas retums
– īpatnēja pauguru virkne, kas sākas pie Jaungulbenes pagasta Siladzirnavu
ezera un stiepjas ap 30 km uz dienvidrietumiem gar Liedes upi. Liedes kalni –
pilskalns, apmetne un kulta vieta ir Valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis
(Valsts aizsardzības Nr.830).
Pasākumā piedalījās arī Gulbenes novada Jaungulbenes pagasta pārvaldes
vadītājs un Gulbenes novada domes pārstāvji - vides dizaina un
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labiekārtošanas speciāliste Laima Šmite – Ūdre un galvenā zemes lietu
speciāliste Anita Deksne.

Publikācija: http://www.gulbene.lv/lv/zr/pin/2268-liedesk
Spārītes parks
Gulbenē

15.09.2016. norisinājās košumkrūmu stādīšana Spārītes parkā, Gulbenē.
Pasākumā piedalījās Gulbenes vidusskolas 6.a klases skolēni, Gulbenes
novada domes priekšsēdētāja vietnieks Andis Caunītis, vides dizaina un
labiekārtošanas speciāliste Laima Šmite – Ūdre, Gulbenes labiekārtošanas
iestāde un ainavu arhitekte Vineta Radziņa. Kopumā parkā iestādi 34
košumkrūmi – dažādu šķirņu ceriņi, hortenzijas un filadelfi.

Veiktās publikācijas:
http://www.gulbene.lv/images/att/pasv/laikr/2016/2016_09.pdf;
http://www.gulbene.lv/lv/zr/pin/2236-sp1609; http://15.gulbene.lv/vsk/?p=5071
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Ilūkstes
novada Lašu
mācītājmuižas
parks (Vecā
Stendera
muzejs)
Eglaines
pagastā

Labo darbu nedēļas ietvaros Eglaines pagasta aktīvie iedzīvotāji sarosījās
paveikt ko labu, skaistu un noderīgu kā pašiem sev, tā arī citiem par prieku.
Stendera muzejā trūktin’ trūka palīdzīgu roku Lašu mācītājmuižas parka idejas
īstenošanai, tāpēc sadarbībā ar Eglaines pagasta pārvaldi un Eglaines
pamatskolas kolektīvu 18.oktobrī pusdienas laikā tika atklāta Stādu talka.
Jau iepriekšējās dienās biedri no biedrības “Stendera novadnieki” un z/s
“Darbmīļi” veica teritorijas labiekārtošanas darbus. Parka veidošanā pēc
sastādītā plāna un konsultācijas ar daiļdārznieci Martu Petrovu, tika izvēlētas
kokiem un augiem piemērotās vietas Lašu mācītājmuižas parka teritorijā.
Koku stādi sagādāti ar Latvijas Pašvaldību savienības atbalstu un nogādāti
Stendera muzeja teritorijā. No AS “Latvijas Valsts meži” stādu piedāvājuma
tirdzniecības vietā tika izvēlēti vītoli, ozoli, rozes, spirejas, hostas, peonijas un
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dekoratīvā ābelīte. Savukārt augļkope Janīna Kursīte palīdzēja izvēlēties
jauno ābelīšu stādus no z/s “Ziediņi”, atbalstot ideju stādīt Latvijas apstākļiem
piemērotākās ziemas, vasaras un rudens ābeļu šķirnes.
Stendera muzejā ieradās Eglaines pamatskolas skolēnu kolektīvs divu
pedagogiem vadībā. Stādu diena iesākās, līdzko pirmie skolēni pameta savas
sēdvietas autobusā un devās izlūkot, kādi kociņi stādāmi, kādās vietās. Lielā
skolēnu grupa sadalījās – kamēr vieni pieķērušies, ozoliņiem, citi ābelītēm,
tikmēr tie, kuriem lāpstas nebija paķērušās līdzi, pagalmā palīdzēja sagrābt

Bebrenes
muižas
komplekss ar
parku

rudens lapas.
Katrai skolēnu grupiņai stādot bija savi jautājumi un interese – kur Stendera
muzejā tik daudz darba? Kāpēc tik daudz jaunu stādiņu? Kā jaunie stādiņi
pareizi jāstāda? Un kas te būs? Biedrības “Stendera novadnieki” dārzkope
Vija Lisovska un biedre Raja Vītola uzraudzīja, lai bērni kociņus iestāda pēc
visiem dārzniecības likumiem. Varēja novērot, ka bērni šos lauku darbus prot
un var arī pamācīt viens otru, ja kādam zināšanas bija plašākas.
Top Lašu mācītājmuižas parks! Eglaines pamatskolas 8. un 9.klases
skolēniem tika pastāstīts par MEŽU DIENAS 2016 projektu, kura īstenošanas
rezultāts pēc trīs gadiem būs dāvana Latvijai un mums pašiem valsts
simtgadē.
Bebrenes muižas parks ir izcils dārzu un parku mākslas piemineklis, viens no
vizuāli izteiksmīgākajiem ainavu parkiem Latvijā, tā platība 7,9 ha. Parks
ierīkots 19.gs. beigās, lai gan tajā saglabājušies apmēram 200 gadus veci
ozoli. Meža un dārza dienās parasti pierasts aktīvi darboties pavasarī, bet arī
rudenī, kad daba pošas pie miera, birst krāsainas lapas un koki piesedz zemi
ar siltu lapu paladziņu, arī cilvēks var paspēt vēl izdarīt labus darbus. Domājot
par pavasari un Latvijas zaļo dabas rotu, ikvienam vērts iestādīt kādu koku,
krūmu vai krāšņi ziedošu puķi.
Pateicoties Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) projektam ‘’Pašvaldību labie
darbi parkos Latvijas simtgadei’’ Bebrenes muižas parks un vēsturiskais
centrs šoruden kļuvis bagātāks ar jauniem koku un krūmu stādiem.
Bebrenes vispārizglītojošās un profesionālās vidusskolas 7. klases skolēni un
1. tūrisma pakalpojumu kursa audzēkņi senajā muižas parkā palīdzēja iestādīt
Maķedonijas priedes, bet vēsturiskajā Bebrenes centrā kalnu priedītes.
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Inčukalna
Aleksandra
parks
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Jaunjelgavas
novada
Vīgantes
parks

Savukārt Bebrenes seniori muižas parka austrumu malā iesākuši veidot savu
atpūtas ‘’saliņu’’, kurā šoruden iestādīta dekoratīvā ābele un hortenziju
krūmiņi. Līdz ar katru no šiem mazajiem darbiņiem, mūsu čaklo roku
pieskārienu mūsu Bebrene, Ilūkstes novads un Latvija kļūst krāšņāka un
zaļāka.
Inčukalna novadā 2016. gadā, atbilstoši apstiprinātajai tāmei, tika veiktas
šādas aktivitātes:
Tika iegādāti 1,949 m3 impregnēti zāģmateriāli, kurus piegādāja SIA
„Vēsmiņas”, no kuriem tika izgatavoti un uzstādīti soli atpūtas vietas
labiekārtošanai Aleksandra parkā. Pie izveidotajiem objektiem piestiprināta
informācijas plāksne, kurā norādīts projekta finansētājs un izvietots Meža
attīstības fonda un Meža dienu logo.

Pašā Daugavas krastā atrodas 10 ha lielais Vīgantes muižas parks. Parkā
saglabājušies eksotisku koku stādījumi, redzami vairāki dīķi. Parks izveidots
Vīgantes muižas laikā 19.gs beigās un 20.gs sākumā. Parkā auguši 64 sugu
koki, bet barona fon Bēra lepnums bijis rožu laukums.
Vīgantes muižas parks lepojas ar garu un kultūras tradīcijām bagātu vēsturi.
Sākot ar 1920.g. tur notika dažādi pasākumi. Ir ziņas, ka jau 1923.g. Vīgantes
parkā notikuši Dziesmu svētki, kuru virsdiriģents bijis vietējais sēlpilietis no
„Ādmiņiem” Jānis Apsalons. Šo svētku rīkošana kļuva par Vīgantes parka
nākamo tradīciju, un tos parasti rīkoja Jāņu dienā.
20.gs parks divas reizes smagi cieta. Pirmoreiz - Otrajā pasaules karā, kad,
vācieši atkāpjoties, nozāģēja daudzus lielus kokus. Otro reizi Vīgantes parku
izpostīja 1965. un 1966.gadā, kad pēc Pļaviņu HES uzcelšanas izveidojās
Pļaviņu ūdenskrātuve. Parka daļā, kuru skāra applūduma josla, nocirta kokus.
Bojā aizgāja parka lepnums - estrāde un amfiteātra veidā izkārtotās skatītāju
sēdvietas. 1977. gadā pārpalikušais parks tika ņemts valsts aizsardzībā.
Sadarbībā ar Latvijas Pašvaldības savienību, Jaunjelgavas novada
Staburaga pagastā ir realizēts projekts “Pašvaldību labie darbi parkos
Latvijas simtgadei”. Projekta darba uzdevums ir izpildīts- Staburaga pagasta
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Vīgantes parkā ir uzstādīts masīvs koka galds un 3 guļbaļķu soli. Visi
izmantotie materiāli ir 100 % koks.
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Jaunpils Pils
parks

Pašvaldība par saviem līdzekļiem ir iegādājusies un uzstādījusi informācijas
logo par šo realizēto projektu, atsaucoties uz projekta finansētājiem “Meža
attīstības fonds”, gan uz “Meža dienas 2016”, Lai saglabātos dabīgā koka
struktūra, esam arī koka priekšmetus nokrāsojuši.
Jaunpils vēsturiskajā centrā atrodas Jaunpils pils parks. Tas ir ainaviska stila
parks, kas sākts veidot jau 18. gadsimtā baronu fon der Rekes valdīšanas
laikā.
Realizējot projektu Jaunpilī, Jaunpils novadā 2016. gadā, tika veikta Jaunpils
parka nevēlamo krūmu apauguma novākšana un taciņas posma seguma
atjaunošana un 12 liepu dižstādu stādīšana Sudrabu ielā.
Koki iestādīti kvalificētu speciālistu vadībā, saskaņā ar ES Arboristu padomes
labas koku kopšanas (stādīšanas) un dārzkopības prakses standartu.
Stādmateriālu piegādātājs SIA “Blīdene”, pavadzīmes Nr. BLS 15/0041 ar
25.04.2015. izmērs 3.5 - 4.0 m, stumbra apkārtmērs 12 - 14 cm, kompaktas
sakņu sistēmas kamolos. Stādi stiprināti ar 2 virpotiem priedes koka mietiem,
ap kokiem izveidotas apdobes un stumbriem uzlikti prettrimerēšanas aizsargi.
Izmantotais stādmateriāls un stiprināšanas metodes būtiski samazinās
iespējamo vandālisma risku un nodrošinās sekmīgu visu koku ieaugšanos.
Projekta realizācijas gaitā izdevies paaugstināt publisko apstādījumu (parka)
funkcionatitāti, ainaviskumu un kvalitāti.

Darbos piedalījās Jaunpils pašvaldības darbinieki, nozares profesionāļi –
dārznieki-arboristi, sadarbojoties ar vietējiem iedzīvotājiem.
Koku kopšanu un parka celiņu uzturēšanu nodrošinās Jaunpils novada
labiekārtošanas nodaļa par budžeta līdzekļiem.
Informācija par pasākumu tiks publicēta domes laikrakstā „Jaunpils Vēstis”
septembra numurā.
2016. gadā Jaunpils pašvaldība uzsākusi Jaunpils parka labiekārtošanas
projekta izstrādi.
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Jēkabpils
Mežaparks

Mežaparks ir viens no Jēkabpils parkiem, kas atrodas Daugavas kreisajā
krastā blakus Radžu ūdenskrātuvei. Meža parks ir iecienītākā, visplašākā un
biežāk apmeklētākā atpūtas vieta pilsētā.
Parka pirmsākumi meklējami jau 1966.gadā, kad, lai pilsētu pasargātu no
dolomīta karjera putekļiem un trokšņa, tika 26,2 hektāru platība apstādīta ar
eglēm, priedēm, Sibīrijas ciedru priedēm, vairāku lapegļu veidiem, kopskaitā
izmantojot 20 dažādu koku un krūmu sugas.
Šobrīd parks tiek izmantots sportam, atpūtai, izklaides pasākumiem.
Jēkabpils pilsētas pašvaldība atpūtas vietu “Cielavas ligzda” realizē divos
gados, šogad tika izgatavots un uzstādīts tikai viens elements – galds.
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Jēkabpils
novada Zasas
muižas parks

Projekta ietvaros tika atjaunots viens no tiltiņiem pār Zasas upīti parka
teritorijā. Tilts savieno upītes krastu pie Zasas pilsdrupām un Cukurkalniņu.
Darbus veica komersants Ojārs Ģeidāns saskaņa ar noslēgto uzņēmuma
līgumu ZPP/16-26/16/36, 06.09.2016.
Darbu veica pašvaldības darbinieki, vidusskolas skolēni, piedaloties
profesionāliem meža nozares darbiniekiem
29.09.2016.notika pasākums tiltiņa atklāšanai
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Jelgavas
novada Vilces
dabas parks

Papildināts un pilnveidots Zasas parks, sakopta vide. Projektā tika iesaistīta
vietējā sabiedrība.
Vilces dabas parka teritorijā gadsimtiem ilgi vietējos iedzīvotājus un parka
apmeklētājus ir priecējis un ar veselīgu ūdeni dzirdījis Lielmātes avotiņš.
Laikam ejot konstrukcijas, kas atviegloja ūdens smelšanu, ir satrunējušas un
izbrukušas. Projekta laikā nepieciešams atjaunot avotiņa iztekas vietu,
padarot ērtāku piekļūšanu avota apmeklētājiem.
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Kandavas
novada
Zemītes parks
- promenāde

Kocēnu
novads.
Zilaiskalns svētvieta

Turpinot 2014. un 2015.gados aizsākto Vilces skolai piegulošā muižas parka
aprīkošanu ar dažādām interesantām un aizraujošām vides aktivitātēm, tajā
uzsākta izglītojošu un atraktīvu elementu uzstādīšanu, 2016.gada vasarā tika
iegādāti kokmateriāli Lielmātes avotiņa laipas atjaunošanai.
Zemītes pagasta centrā atrodas Zemītes dzirnezers, tā vienā pusē atrodas
Zemītes pils, kurā ir Zemītes pamatskola, bet ezera otrā pusē atrodas Zemītes
tautas nams, Zemītes pagasta pārvalde un bibliotēka ar pieguļošu
labiekārtojamu teritoriju, kuru pakāpeniski plānots izveidot par parku promenādi. Labiekārtojamā zeme 0,3 ha platībā ir pašvaldības īpašumā.
Pašreiz uz labiekārtojamās zemes atrodas pagasta lielās šūpoles, āra kamīns,
pie kura dažādos svētkos jau tagad atpūšas Zemītes pagasta iedzīvotāji un
viesi. Parkā paredzēts veikt jaunus stādījumus. Par godu Latvijas 100 gadu
jubilejai, parkā tiks izveidota puķu dobe ar sarkanbaltsarkaniem ziediem
Latvijas simtgades simbolikas formā.

27.septembrī Zemītes pagasta aktīvākie iedzīvotāji šī projekta ietvaros sakopa
topošās Zemītes promenādes teritoriju un uzstādīja divus koka solus un koka
atkritumu urnu, rādot piemēru, ka labiekārtošanas darbus var darīt
pakāpeniski, atbilstoši konkrētā brīža iespējām.
Valts nozīmes svētvieta “Zilaiskalns”, kuru ieskauj mežs 88,39ha platībā, tajā
skaitā parka teritoriju – 26,62 ha, kur ir pastaigu takas un atpūtas vietas.
Zilaiskalns – tā ir sena kulta vieta, kas līdz mūsdienām ir saglabājusies kā
spēcīga svētvieta ar daudzām spēcinošām enerģijām. Šī vieta ir ļoti pieprasīta
kā tūrisma objekts, skolēnu ekskursiju objekts un vasaras sezonā tas ir
piepildīts ar dažādiem kultūras pasākumiem. Kocēnu novada dome
apsaimnieko kalna infrastruktūru, organizē sakopšanas talkas un veic
dažādus saimnieciskos pasākumus, lai atpūtniekiem būtu pēc iespējas ērtāk
un patīkamāk uzturēties Zilākalna virsotnē.
Projekta ietvaros izgatavoti 4 koka soliņi, kuri tiks novietoti Zilākalna teritorijā
ceļa posmā no stāvlaukuma līdz kalna virsotnei. Projekta aktivitātes tika
īstenotas atsaucoties uz vietējo iedzīvotāju un tūristu vēlmēm, jo nereti kalna
apmeklētājiem ir ļoti tāls ceļš mērojams (~ 1000m) līdz kalna virsotnei, tādēļ
iedzīvotāju un tūristu labklājībai būtu nepieciešamība uzstādīt soliņus, lai
varētu arī atsēsties un atpūsties…
Ņemot vērā to, ka Zilākalna teritorija ir AS “Latvijas valsts meži” īpašums,
projekta ieviešanai bija nepieciešams saskaņojums par atpūtas soliņu
izvietošanu, bet Kocēnu novada dome vienmēr ir uzturējusi šo īpašumu
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Kokneses
novada Bebru
pagasta
Mežaparks

Iršu pagasta
Muižas parks

sakārtotu un tūristiem pieejamu, tādēļ katru gadu Zilākalna teritorijā notiek
sakopšanas talkas, kur piedalās arī Domes priekšsēdētājs. Atpūtas koka
soliņus izgatavoja Kocēnu novada uzņēmējs SIA “Meltekss EB”, kurš pēc
individuāliem pasūtījumiem izgatavo dažādus koka āra mēbeles. Tā arī šī
projekta ietvaros pēc individuāla pasūtījuma (šie soliņi ir unikāli, jo identisku
soliņu nekur nav un nebūs – uzņēmējs neražo āra mēbeles pēc viena modeļa,
katrs pasūtījums ir citādāks), tika saražoti atpūtas soliņi.
Bebru pagastā pirmās Meža dienas notika 2013. gadā. Iepriekšējos gados
projekta ietvaros iestādīti dekoratīvie koki un košumkrūmi Mežaparkā – 62
vienības, Vecbebru muižas parkā un Bebru pamatskolas apstādījumos 13
vienības, kā arī atjaunots tiltiņš uz Mežaparku. Iestādītie kociņi un
košumkrūmi ir paaugušies un ar krāšņo lapu rotu un augļiem priecē pagasta
iedzīvotājus.
Meža dienu moto ir “Kopā nākotnes mežam”. Projekta ietvaros turpinām
pilnveidot “Veselības taku” Mežaparkā. Taka vijas pa mežu izteikti
paugurainā apvidū, to var izmantot skrējēji, nūjotāji un riteņbraucēji. Uz takas
ir paredzēts veidot fizisko aktivitāšu vietas. Pirmajā izveidotajā ir izvietots
līdzsvara baļķis un, pateicoties projekta finansējumam iekārtots spēka un
līdzsvara elements, sastāvošs no 30 dažāda augstuma koka stabiem, ko
iegādājāmies SIA “Jauda-koks”. Teritorijas sagatavošanas un aprīkojuma
uzstādīšanas darbus veica Bebru pagasta komunālās nodaļas darbinieki Jura
Bāra vadībā.

Atklāšanas pasākums Veselības takas elementiem, iekļaujoties Latvijas
Pašvaldību savienības projektā “Pašvaldību labie darbi parkos Latvijas
simtgadei” notika 27. septembrī. Tajā piedalījās pašvaldības darbinieki un
Vecbebru internātvidusskolas audzēkņi. Stabu trase tika iemēģināta un atzīta
par interesantu un fizisku piepūli prasošu. Trases pilnveidošanas darbi
turpināsies.
Pagasta centrā Iršos ir atpūtas un sanākšanas vieta pie muižas klēts
“Magazīna” .Te top vieta, kur pagasta centrā Iršu cilvēkiem pulcēties, lai kopā
svinētu svētkus, rīkotu gadatirgus un citus pasākumus brīvā dabā. Iršu
muižas klēts – magazīna un tai pretī bijušās baltvācu kolonijas pagastmāja ir
vienīgie liecinieki, kas atgādina jaunajām paaudzēm par to, ka Iršu pagastam
ir sava īpaša vēsture. Pretī Iršu muižas klētij-magazīnai atrodas piemiņas
akmens baltvācu kolonijai “Hirschenhof 1766-1939”. 2016. gadā Kokneses
novada Iršu pagastā jūnijā atzīmēsim vācu kolonijas izveidošanas 250.
gadadienu.
Iršos pirmās Meža dienas notika 2014. gadā, kad tika iestādīti koki un
košumkrūmi Sporta svētku pasākuma laikā pretī Pērses sākumskolai
uzkalniņā. Pagājušajā gadā pagasta iedzīvotāji, palīdzot Sarkangalvītei un
Vilkam, stādīja dekoratīvās ābelītes ceļmalā pretī Ģimenes krīzes centram
“Dzeguzīte”, lai tās ik gadus priecē acis Iršeniešiem, ĢKC iemītniekiem un
iebraucējiem.
Šogad Iršu pagastā Meža dienu 2016. pasākums notika 9. septembrī,
iekļaujoties Latvijas Pašvaldību savienības projektā “Pašvaldību labie darbi
parkos Latvijas simtgadei”. Iršu pagastā nesen izveidota atpūtas vieta pie
Magazīna, tur jau iepriekšējos gados ir iestādīti koki un košumkrūmi. Meža
dienu moto ir “Kopā nākotnes mežam”. Mūsu nākotne ir mūsu bērni. Tādēļ
šogad kociņus stādīja skolēni. Katra Pērses sākumskolas klasīte, kopā ar
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Krāslavas pils
parks

Krimuldas
novada
Lēdurgas
dendroloģiskai
s parks

audzinātāju jaunizveidotajā parkā iestādīja savu kociņu. Kā pareizi stādīt
kociņus paskaidroja Pērses sākumskolas direktore un bioloģijas skolotāja
Gaļina Kraukle. Katram kociņam skandēja tautas dziesmiņu un novēlēja augt,
zaļot un precēt visus kas šeit atnāks.
Visus gadus pagasta iedzīvotāji ir aktīvi un atsaucīgi Meža dienu
dalībnieki. Arī šogad pasākums bija kupli apmeklēts, jauks un emociju
pārpildīts!
Tika iegādāti koki un krūmi, kuri ir piemēroti Krāslavas pilsētas augšanas
apstākļiem, lai labiekārtotu Krāslavas pilsētas parku (Grāfu Plāteru pils
kompleksa parks).
Pasākums tika organizēts 26.septembrī, kurā piedalījās vairāki pilsētas
pašvaldību darbinieki no Krāslavas novada domes, Būvvaldes, Krāslavas
novada pašvaldības aģentūras “Labiekārtošana – K”, Krāslavas pamatskolas
skolotāji, skolēni un Krāslavas pilsētas ainavu arhitekte Dzintra Skutele.
Pasākuma laikā tika stādīti koki un krūmi Grāfu Plāteru pils kompleksa
parkā un pie grota. Stādot krūmus tika papildus arī stāstīts un rādīts kā pareizi
sagatavot augsni pirms stādīšanas, un kā pareizi jāsakombinē dažādi krūmi,
pēc to lieluma un ziedu krāsas, lai pēc vairākiem gadiem tie izskatītos labi un
viens otru nenomāktu. Vēl kopā ar projekta realizēšanas dalībniekiem tika
kopīgi stādīti koki un stāstīts, kā pareizi jāstāda koki un ka stādīšanas laikā ir
jāparedz koka nostiprināšana, lai koks nekustētos un netiktu traumētas tā
mazās saknes, par augu laistīšanu u. tml. Parka labiekārtošanas darbus
uzraudzīja Krāslavas pilsētas ainavu arhitekte un Krāslavas novada
pašvaldības aģentūra “Labiekārtošana – K”.

Grāfu Plāteru pils kompleksa parkā izvēlēto augu sugas un to
izvietojums ir saskaņots ar vēsturisko parku speciālisti, arhitekti Ilzi Māru
Janeli. Pielikumā ir pievienots rasējums, kurā ir redzams, kā tika izvietoti
iegādātie stādījumi Krāslavas parka teritorijā.
Par parka apstādījumu uzturēšanu rūpēsies Krāslavas novada
pašvaldības aģentūra “Labiekārtošana - K”.
Krimuldas novadā projekta „PAŠVALDĪBU LABIE DARBI PARKOS LATVIJAS
SIMTGADEI” 2016.gadā Lēdurgas Dendroparkā tika papildināti rododendru
stādījumi. Parkā tika iestādīti 25 lieli rododendri no Latvijas Universitātes
Rododendru selekcijas un izmēģinājumu audzētavas “Babīte”, kas ir
selekcionāra R. Kondratoviča radītas šķirnes.

Kopā ar Krimuldas novada domes darbiniekiem, Lēdurgas pagasta
iedzīvotājiem un Krimuldas novada skolu skolēniem rododendrus stādīja
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Līvānu
pilsētas parks
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Ludzas

Latvijas Universitātes Rododendru selekcijas un izmēģinājumu audzētavas
“Babīte” speciālisti un Nacionālā botāniskā dārza direktors un dendrologs
Andrejs Svilāns. Iepriekš minētie speciālisti ne tikai piedalījās stādu stādīšanā,
bet veica arī izglītojošu darbu stāstot klātesošajiem par rododendru pareizu
stādīšanu un kopšanu. Talkā Lēdurgas Dendroparkā kopā piedalījās 101
dalībnieks.
Garlība Merķeļa Lēdurgas pamatskolas 6. un 8. klases skolēni talkas
dalībniekus priecēja ar oriģinālām vides instalācijās no Dendroparkā esošiem
dabas materiāliem, bet Lēdurgas kultūras nama ansamblis “Jautrās
vecmāmiņas” ar skaistām dziesmām godināja parka radītāju A. Janitēnu.
Šī diena bija piemērs, ka kopā var strādāt dažādu vecumu un profesiju cilvēki,
lai vienotos kopīgam mērķim. Uz atkal redzēšanos pavasarī pie ziedošiem
rododendriem Lēdurgas Dendroparkā
Limbažu pilsētā pie Limbažu Lielezera atrodas vietējo iedzīvotāju un pilsētas
viesu iecienīta peldvieta. Pludmali no pilsētas nodala meža zona, kas ir netālu
esošā Limbažu jaunatnes parka turpinājums, no kura aptuveni 1 ha plānots
labiekārtot rekreācijas vajadzībām.
Limbažu Lielezera pludmale un tai piegulošā meža zona ir vieta, kur atpūsties
ģimenēm.
Pie ezera atrodas Olimpiskā centra “Limbaži” airēšanas bāze, kurā jaunie
sportisti apgūst kanoe airēšanas un smaiļošanas sporta prasmes. Vasarā šeit
pastāvīgi notiek līdz pat 20 skolēnu sporta nometnes, tiek organizētas vietēja
un starptautiska mēroga sacensības.
2015.gadā Limbažu Lielezera pludmale pirmo reizi saņēma Zilo karogu
Tāpat pagājušogad peldvieta jau otro reizi iedzīvotāju balsojuma rezultātā
Vides izglītības fonda kampaņas Mana Jūra ietvaros ieguva Piekrastes balvu.
Tā kā pludmales teritorija ir neliela, rekreācijas nolūkos tiek izmantots un
labiekārtots netālu esošā Jaunatnes parka turpinājums - Lielezera pludmalei
piegulošais mežs, kurā ierīkotas pastaigu takas.
Lai paplašinātu iedzīvotāju iespējas atpūsties brīvā dabā, pastaigu takas
sākumā, Ievu un Jaunatnes ielas ietvertajā teritorijā, ir uzstādīts piknika galds
ar diviem soliem.

Darbus veica firma IK Remss un darbi tika pieņemti 26.09.2016.
Piknika galds ar diviem soliem ir nodots Limbažu novada Limbažu pilsētas un
pašvaldības īpašumu apsaimniekošanas nodaļas vadītājas Ilzes Pastvas
materiālajā atbildībā.
Līvānu pilsētas parku iesāka stādīt 1933. gadā. Līdz 1954. gada beigām
parku projektēja arhitekts Pabērzs. Šobrīd parks sastāv no 751 skujkoka un
777 lapu kokiem. Tajā atrodas vairāki nozīmīgi apskates objekti. Tā kā parkā
ir 706 m2 neapstādītas teritorijas, tad mēs daļā no tās, Līvānu pilsētas svētku
90 gadu jubilejā iestādījām jaunus kociņus.
Dendroloģiskais parks - Runtortas parks , 10.1 ha, aizsardzībā no 2001.gada.
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Nepieciešams turpināt parka stādījumu kopšanu un atjaunošanu, sakarā ar to,
ka regulāri teritorijā tiek izgāzti un izlauzti aizsargājamie koki.

Papildus, izveidota dabas taka, iestādīti kociņi un tiks veidotas mazās
arhitektūras formas (soliņi u.c. elementi) iedzīvotāju rekreācijas uzlabošanai.
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Madonas
novada Jāņa
dārzs Liezērē

Laika posmā no 19. līdz 28. septembrim Jāņa dārzā pie Liezēres pamatskolas
notika koka āra dambretes galda un solu uzstādīšana, košumkrūmu – trīs
irbeņlapu fizokarpu un divu koku – krasta kļavas un sarkanlapu ozola,
stādīšana un informatīvās Meža dienu zīmes uzstādīšana.
Darbus Madonas novada pašvaldības ainavu arhitektes vadībā veica Liezēres
pamatskolas skolēni un skolas personāls sadarbībā ar Liezēres pagasta
jaunatnes lietu speciālisti un biedrību “Ozols un zīle”.

Jaunās Jāņa dārza atpūtas zonas atklāšanas pasākums – AR DAMBRETI
DĀRZĀ notika 28. septembrī. Tajā piedalījās Liezēres pagasta pārvaldes
vadītājs, Liezēres pamatskolas skolēni, dambretes pulciņa pārstāvji un
treneris Elmārs Krampe, kurš aicināja visus klātesošos iepazīt dambretes
spēli, attīstīt savu prātu, lietderīgi pavadīt brīvo laiku un izbaudīt galda spēles
burvību brīvā dabā.

Pateicoties Latvijas Pašvaldību savienības finansējumam, Liezēres pagasts
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Biksēres
muižas parks
Sarkaņu
pagastā

spējis dažādot Jāņa dārza vidi, padarīt to pievilcīgāku pagasta iedzīvotāju, jo
īpaši – bērnu, brīvā laika pavadīšanas iespējām. Pasākuma dalībniekos
veicināta izpratne par koku un dabas daudzveidību, atbildības izjūta par vides
attīstībā ieguldīto darbu un līdzekļiem un rosināts prieks par uzturēšanos un
darbošanos brīvā dabā.
Iesaistot Sarkaņu pagasta iedzīvotājus tika organizēta sakopšanas un
labiekārtošanas talka Biksēres muižas parkā. 29. septembrī vietējie iedzīvotāji
un Sarkaņu pagasta pārvaldes darbinieki Biksēres parkā veidoja mazo
arhitektūras formu koka laipiņu bērniem. Neskatoties uz to, ka darbu bija
daudz un tos nācās veikt nepatīkamos laika apstākļos, talcinieki tika aicināti
uz viktorīnu, kurā bija nepieciešams atbildēt un dažādiem ar mežu saistītiem
jautājumiem, gan arī konkrētiem jautājumiem, kas saistīti ar Biksēres muižas
parku.

Iedvesmojoties no Meža dienu moto: “Kopā nākotnes mežam” Sarkaņu
pagasta pārvalde nevēlas apstāties Biksēres parka attīstībā un turpat blakus
jaunajai laipai tiek plānots izvietot gan soliņus un atkritumu urnas, gan arī vēl
kāda interesantu rotaļu iekārta, kā piemēram, līdzsvara baļķis, kura
gatavošana jau ir uzsākta!
Mētrienas
parks

Meža dienu 2016 ietvaros, parkā pie Mētrienas tautas nama tika veikti
labiekārtošanas darbi, izmantojot par projekta līdzekļiem iegādātos
kokmateriālus. Parka teritorijā izveidota jauna atpūtas vieta ar paštaisītiem
koka sēžamelementim. Mazie arhitektūras elementi darināti, izceļot koka
dabisko skaistumu, formu un faktūru. Darba procesā piedalījās pagasta
pārvaldes darbinieki, kopā ar brīvprātīgajiem iedzīvotājiem. Atklāšanas
pasākumā 30. septembrī tika organizētas sporta aktivitātes un rudens pikniks
parkā.

Mazākajiem pasākuma dalībniekiem bija iespēja izgatavot rudens lapu krelles
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parks
Skaņaiskalnā

un iesaistīties rotaļās.
Turpinot ideju ar moto “Kopā nākotnes mežam!”, parka teritorija nākotnē tiks
papildināta ar jauniem koku grupu stādījumiem un labiekārtojuma elementiem.
Skaņākalna dabas parks 115,46 ha platībā ir viena no skaistākajām vietām
Latvijā. Tas 3 km garumā priecē ar neparasto pievilcību visos gadalaikos.
Salacas upe no Valtenberģu muižas līdz Skaņamkalnam ir īpaši gleznaina.
Šeit atrodas teiksmām un nostāstiem bagāti dabas veidojumi: Vilkaču priede,
Velnakmens, Eņģeļu ala, Velna ala, Skābumbaļļas avots, Neļķu klintis.
Daudzu gadu garumā parka kopējais stāsts tika veidots caur Kurbada takas
pasaku tēlu atveidojumiem koka skulptūrās visa parka garumā, kā arī Rūķu
taku bērniem, Mīlestības tiltiņu un iespaidīgajām Sapņu trepēm. Nu jau
vairākus gadus parku rotā jauni koka veidojumi – dažādu putnu koka
skulptūras, kas veidotas gan kā putnu atveidojumi, gan interesantas rotaļas
bērniem, kas īstenots projekta “Putni salido mājās” ietvaros. Lai
apmeklētājiem būtu interesantāk izzināt putnus, kuru skulptūras izvietotas
parka teritorijā, tiek piedāvāti audiogida pakalpojumi – iespēja zvanīt uz
konkrētu telefona numuru un noklausīties stāstu par izvēlēto putnu un arī šī
putna dziesmu. Parks noslēdzas ar vienu no Latvijas populārākajiem
ģeoloģiskajiem veidojumiem - Skaņākalna klinti, kas ir ieliekta smilšakmens
siena ar unikālu akustisko efektu – skaidru atbalsi. Šī atbalss ir vienīgā šāda
veida atbalss Latvijā.Mazsalacā katru gadu jūlija beigās tiek svinēti Ērenpreisa
svētki, kuru neatņemama sastāvdaļa ir veco velosipēdu parādes brauciens,
kas noslēdzas pie Skaņākalna klints. Lai veidotu ciešāku saistību šiem
svētkiem ar parku, 2015. gadā parkā tika uzstādīta koka velosipēda skulptūra.

Gatavojoties Latvijas simtgadei, parkā plānots izveidot Ērenpreisa koka
velosipēdu parku ar 4 koka skulptūrām.
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Naukšēnu
novada
Cilvēkmuzeja
atpūtas parks

Divas tagad jau ir, tāpēc plānots laika posmā līdz 2018. gada jūlija Ērenpreisa
svētkiem izgatavot un uzstādīt katru gadu vēl pa vienai skulptūrai. Izveidotais
velosipēdu parks kalpos arī kā sava veida āra trenažieri parka apmeklētājiem,
kā arī par pieturvietu svinīgajā Ērenpreisa svētku parādes braucienā.
Teritorijas labiekārtošanas darbi jau vairāku gadu garumā veikti, izmantojot
Meža attīstības fonda atbalstu. 2013. un 2014. gadā ar Meža attīstības fonda
atbalstu un Naukšēnu novada pašvaldības līdzfinansējumu tika uzcelta lapene
pie Naukšēnu Cilvēkmuzeja un ieklāts koka ripu celiņš (113 m2). “Meža dienu
2015” laikā tika uzstādīti divi masīvkoka soli un izveidota taka, ko klāj šķeldas
segums. Visa teritorija ir kļuvusi par iecienītu atpūtas un pastaigu vietu
jauniešiem un ģimenēm, tajā tiek oranizēti dažādi pasākumi – novada svētku
aktivitātes, koptas latviešu tradīcijas, sanākot kopā Miķeļdienā, Lieldienās un
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citās svētku reizēs.
“Meža dienu 2016” ietvaros Naukšēnu novada aktīvās atpūtas teritorijā pie
Cilvēkmuzeja tika uzstādītas divas koka laipas, kas papildināja izveidoto
šķeldas taciņu, radot vides pieejamību dažādos gadalaikos un laikapstākļos.
Uzstādot laipas, tās tika nolīmeņotas un nostiprinātas, lai radītu iedzīvotājiem
drošu pārvietošanos pa taku.
Vēl “Meža dienu 2016” ietvaros tika uzstādīts umurkumurs, kas papildina
teritorijas aktivitāšu daudzveidību un veicinās latviešu tautas tradīciju
saglabāšanos. Spēku rāpties umurkumurā pirmo reizi jaunieši un vīri
izmēģināja jau 25. septembrī Miķeļdienas pasākumā.
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Ogres novada
Dabas un
izziņu parks
„Latvijas
pagastu ozolu
birzs”

Šie infrastruktūras objekti ir ieguldījums dabas takas pilnveidē un iedzīvotāju
veicināšanā aktīvi uzturēties svaigā gaisā!
.
Dabas un izziņu parks „Latvijas pagastu ozolu birzs”, platība - 2,73 ha, īss
raksturojums – Pašlaik Ogres novadā Madlienas pagastā aug divas Latvijas
pagastu stādītas ozolu audzes, lieli ozoli u.c. Latvijas koki, kā arī uzstādīti
vides objekti – soliņš, latvju rakstu zīmes, informācijas stends, veikta
apzaļumošana – I.Ziedoņa pīlādži utml.
Meža dienu 2016 ietvaros apstiprinātais finansējums Ogres novada
pašvaldības projektam “Dabas un izziņu parks „Latvijas pagastu ozolu birzs””
ir izmantots koka rotaļu elementu uzstādīšanai parka teritorijā, kas atrodas
Ogres novada Madlienas vidusskolas piegulošajā teritorijā.
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Pārgaujas
novada
Ungurmuižas
meža parks

Elementi ir uzstādīti 25.oktobrī.
Papildus ar Meža dienu 2016 atbalstu uzstādītajiem rotaļu elementiem Ogres
novada pašvaldības Madlienas pagasta pārvalde turpmāk plāno veikt
teritorijas labiekārtošanu un apzaļumošanu.
Pašvaldība izsaka pateicību par sniegto atbalstu projekta realizācijā,
nodrošinot publiskās ārtelpas pilnveidi.
Mini parks tiek veidots Dārzkopības kooperatīva “Jāņupe-2” teritorijā. Tiek
izgatavotas skices mini parka “Jānupe” ierīkošanai, tā teritorija sastādīs 1/5
ha.
Parka apmežotā daļa tiek izkopta, iztīrīta no sīkā pameža, ierīkoti pastaigu
celiņi. Ierīkota neliela estrāde ar nojumi un soliņi.
Mini parku izmanto apmēram 330 dārzkopības kooperatīva “Jāņupe-2
ģimenes .
Ungurmuižas 18.gs.dārza parka atjaunošana. Ungurmuižas dārza parks ir
neatņemama Ungurmuižas kompleksa sastāvdaļa, kas piesaista vairāk kā 10
000 apmeklētāju, taču gadu gaitā zaudējis daļu savas burvības, tāpēc
atjaunojam vēsturiskos stādījumus, lai ikvienam viesim radītu priekšautu par
muižas apkārtni 18.,19.gs., kā arī atjaunojam un izkopjam muižas dārzu tā
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vēsturiskajā vietā. Ieguldot salīdzinoši nelielus līdzekļus un savu darbu,
varēsim paveikt nozīmīgu darbu. Plānojam arī turpmāk organizēt talkas, tā
iesaistot vietējos iedzīvotājus, kā arī veicot izglītojošu darbu par seno parku

nozīmi
Projekta ietvaros iegādāti 3 koka soli novietošanai parkā. No SIA
“Ungurmuiža” līdzekļiem jau iegādāti rožu, jasmīnu un ceriņu stādi, kas jau
vasaras sākumā iestādīti plānotajās vietās, tā radot labāku iespaidu par
vēsturisko muižas apstādījumu apjomu.
Auciema
muižas parks
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Pāvilostas
Upesmuižas
parks

Muižas komplekss izvietojies pie Auciema ezera. Kungu māja celta 19.gs.,
pārbūvēta 19. un 20.gs. mijā. Parkā veidotas garas alejas, koku grupu
stādījumi. Parku caurvij neliela upīte, kuru šķērso vairāki velvēti akmens tiltiņi.
Mūsdienās muižā ierīkots Auciema tautas nams, kurā regulāri tiek organizēti
dažādi kultūras pasākumi. Iestājoties siltam laikam pasākumi daļēji tiek
organizēti arī Auciema muižas parkā.

Parka teritorijā plānots izpētīt vēsturiskos dendroloģiskos stādījumus un
iespēju robežās tos tuvākajā laikā atjaunināt, kā arī iespējams veikt jaunu
koku stādījumus. Parkam šobrīd tiek izstrādāts rekonstrukcijas projekts, kurā
tiks precizētas optimālā parka infrastruktūras sakārtošana, infrastruktūras
izveide. Šogad par projekta līdzekļiem uzstādīti soliņi.
Senais Upesmuižas pils parks, atrodas Sakas upes piekrastē, parka platība
5. 3379 ha, uz zemes gabala atrodas 2013. gadā rekonstruēta Upesmuižas
estrāde, vēl parkā atrodas Upesmuižas muižas vēsturiskās kāpnes (pati
muiža ir nodedzināta un palikuši tikai Upesmuižas muižas pamati, ko plānots
atjaunot un eksponēt), kā arī parkā atrodas trīs vēsturiskie akmeņi: kulta
akmens, akmens sols un robežakmens. Upesmuižas estrāde ir iecienīta
pasākumu vieta, bet parks ir populārs tūrisma objekts. 2015. gada parkam ir
izstrādāts Upesmuižas parka labiekārtošanas projekts, kam ir visi attiecīgie
saskaņojumi, veikta koku dendroloģiskā inventarizācija ar dendrologa Andreja
Svilāna atzinumu, izstrādāts detalizēts ainavu projekts ar stādu specifikācijām
un norādītām vietām to stādījumiem.
Projekta ieviešanas dalībnieki: Pāvilostas novada domes deputāti,
pašvaldības darbinieki, daiļdārznieku interešu kopa “Sārtene”, jauniešu NVO
“No idejas līdz attīstībai”, Sakas novada atklātais sabiedriskais fonds “Sakas
novada pensionāru nodibinājums” (vārīja talkas zupu), profesionāli mežā
nozares darbinieki, stādmateriālu izvēlējās un pasākumu koordinēja
pašvaldības parka dārzniece Gunita Vērniece.
Pamatojoties uz Upesmuižas parka labiekārtojuma projektu, svinīgā
pasākumā, atbilstoši piešķirtai summai, tika veikta koku stādīšanu
Upesmuižas parkā. Stādmateriāls tika iegādāts z/s “Īve” Grobiņas
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Plaviņu
novada
Aiviekstes
pagasta parks

Priekules
Korfu pils
parks

stādaudzētavā: ceriņi, lapegles, pīlādži, baltegles, skābarži, vilkābeles.
Turpmāk par iestādītajiem kokiem un krūmiem rūpēsies un nesīs atbildību
Pāvilostas novada pašvaldība- parka dārzniece.
Pļaviņu novada dome Latvijas Pašvaldību savienības 2016.gada projekta
„PAŠVALDĪBU LABIE DARBI PARKOS LATVIJAS SIMTGADEI” ietvaros ir
veikusi plānotos labiekārtošanas darbus, ar koku un košumkrūmu stādījumiem
izveidojot jaunu parku Aiviekstes pagastā.
Projekta prioritāte – teritorijas apzaļumošana pie Aiviekstes pagasta
pārvaldes, ar mērķi uzlabot apkārtējo vidi un iekārtot zonu mierīgai atpūtai
brīvā dabā.
Pagājušajā gadā izlolotā ideja par parka izveidi tika pieteikta un veiksmīgi
apstiprināta Latvijas pašvaldību savienības un Latvijas valsts mežu rīkotājā
projektu konkursā.
Par iegūto finansējumu tika iegādāti un iestādīti dekoratīvie lapu koki,
sudrabegles, košumkrūmi un tūjas dzīvžoga izveidošanai.
Labiekārtošanas darbos piedalījās Pļaviņu novada domes deputāti, Pļaviņu
novada domes priekšsēdētāja, priekšsēdētājas vietnieks, domes darbinieki,
jauniešu iniciatīvu centra “Ideja” apmeklētāji, kā arī Aiviekstes pagasta
labiekārtošanas darbu speciāliste, kura jauniešiem un pasākuma dalībniekiem
sniedza izglītojošu informāciju par koku, krūmu sugām un to stādīšanas,
kopšanas un augšanas apstākļiem.
To, kuru koku vai košumkrūmu kurš stādīt, deputāti, noteica izlozes kārtībā.
Iestādītie koki augs spēcīgi un krāšņi, jo katrs stādīšanas procesā ieguldīja
pozitīvu domu un noskaņu.

Pasākuma norises nodrošināšanai tika iegādāts Latvijas apstākļiem atbilstošs,
ģenētiski un fizioloģiski piemērots stādāmais materiāls.
Paraka labiekārtošanas darbi ir veikti saskaņā ar normatīvajiem aktiem,
nepieciešamajiem saskaņojumiem un 2016.gadā izstrādāto Aiviekstes parka
tehnisko projektu.
Pļaviņu novada dome apņemas projekta gaitā izveidoto infrastruktūru,
labiekārtoto parku uzturēt arī pēc projekta īstenošanas, veicot regulārus
sakopšanas darbus un nepieciešamības gadījumā atjaunojot stādījumus.
Parka platība 4 000 m2 (0,4 ha).
Priekule ir zaļa pilsēta Kurzemes dienvidrietumos. Priekules muižas pils
uzbūvēta 1797.gadā. Tai blakus atrodas pils parks. Saskaņā ar Priekules
novada “Teritorijas plānojumu 2015.-2026.gadam” parks ir vietējās nozīmes
piemineklis.
Priekules vidusskolā 2016. gada 19. septembrī Latvijas Pašvaldību savienības
2016. gada projekta „PAŠVALDĪBU LABIE DARBI PARKOS LATVIJAS
SIMTGADEI” ietvaros norisinājās pasākums ”Meža dienas 2016”.
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Pasākums iesākās ar dabas takas atklāšanu parkā pie „Zaļās klases”. Līdz
19. septembrim skolēni varēja vākt un nest dabas materiālus (zīles, čiekurus,
kastaņus, akmeņus, koka mizas utt.), lai aizpildītu taku. Pēc tam dalībniekiem
bija iespēja noklausīties uzaicināto speciālistu lekcijas par tēmu „Mežs”. 1. –
5. klašu skolēni klausījās Priekules pilsētas dārznieces E. Valdmanes stāstus
par Latvijas mežos sastopamiem kokiem. 6.- 8. klašu skolēni dzirdēja A.
Džeriņa stāstījumu par mežu. Un uzaicinātais lektors J. Šuba no Liepājas
Universitātes 9. – 12. klašu skolēniem stāstīja par meža dzīvniekiem.
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Priekuļu
Saules parks

Pasākuma galvenā daļa bija, kurā katrai klasei bija jāsagatavo konkrēts
uzdevums par tēmu „Mežs”. Sākumskolas skolēni bija sagatavojuši latviešu
tautasdziesmas, mīklas un ticējumus par mežu un dzīvo dabu, muzikālu
priekšnesumu un prezentāciju par mūsu planētas neparastiem mežiem.
Pamatskolas un vidusskolas skolēni bija sagatavojuši interesantus video par
piesārņojumu mežā, Priekules ģimeņu dārzu, mīklas par mežu, muzikālu
priekšnesumu.
Š.g.14.septembrī Priekuļos, Saules parkā, tika iestādīti rododendri Latvijas
Pašvaldību savienības (LPS) organizēto „Meža dienu 2016” projekta
„PAŠVALDĪBU LABIE DARBI PARKOS LATVIJAS SIMTGADEI” ietvaros.
Šogad tās notika ar moto “Kopā nākotnes mežam!”. Saules parka platība ir ap
4,5 ha, bet parks paplašinās un plānots, ka 2018.gadā tā kopplatība sasniegs
9 – 10 ha. Parks sastāv no vairākām daļām (saules pulksteņa un veselības
takas daļas, skulptūrdārza daļas). Šobrīd tiek veidota jauna daļu, kas atrodas
vecajā, pamestajā smilts karjerā ( 2 ha platībā), piegulošu esošajai parka
teritorijai.
Lai papildinātu Saules parka elementu daudzveidību, tika iestādīti Babītes
rododendru audzētavas selekcionāru izaudzētie 10 zaļie un 10 mūžzaļie
rododendru hibrīdi, kuriem līdz šai dienai vēl nebija nosaukumi. Hibrīdiem
nosaukumus deva PII „Mežmaliņa” audzēkņi. Bērni bija izvēlējušies
nosaukumus gan no pasakām, gan ietekmējoties no apkārtnē esošiem
objektiem, gan vērojot rododendru daudzveidību to krāsās un izmēros. Kad
rododendri bija iestādīti un nosaukumi sadalīti, pie darba ķērās mazās
grupiņas audzēkņi, kuri piedalījās augu aplaistīšanā ar līdzi paņemtajiem
spainīšiem un lejkanniņām.
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Pasākumā piedalījās pašvaldības darbinieki, bērnudārza audzēkņi un vietējie
iedzīvotāji, kuriem bija iespēja izzināt rododendru audzēšanas
pamatprincipus.

Kā īpašu krāšņumu esam iecerējuši sadarbībā ar LU Babītes rododendru
audzētavu izveidot Latvijā selekcionētos rododendru stādījumus, kurus sākām
veidot 2015.gadā par pašvaldības līdzekļiem, un turpinājām šogad saņemot
atbalstu dalībai projektā „PAŠVALDĪBU LABIE DARBI PARKOS LATVIJAS
SIMTGADEI”, kā arī šo ideju ir plānots turpināt arī turpmāk. Rezultātā parka
apmeklētāji varēs baudīt skaisto rododendru ziedēšanas laiku, kā arī Priekuļu
centrā tiks izveidota sakopta rekreācijas zona dažādām apmeklētāju
interesēm. Tā būs gan atpūtas, gan kā izzinoša vieta. Tas būs vērtīgs Priekuļu
novada iedzīvotāju pienesums sagaidot Latvijas valsts 100 gadi.
Saites uz publicitāti:
http://www.lps.lv/lv/zinas/pasvaldibas/3299-meza-dienu-2016-ietvarospriekulos-iestaditi-20-rododendri
http://priekuli.lv/home/daba-un-vide/2494-saules-parka-iestaditi-20-jaunirododendri
http://priekuli.lv/pasvaldiba/projekti/procesa/2482-rododendru-stadisanasaules-parka
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Raunas parks

Raunas centra nozīmīgāko un skaistāko daļu veido parks ar tam
pieguļošo pilskalna teritoriju, Brīvības pieminekļa ansambli, kalnaino reljefu un
senajiem kokiem.
Parks un pilskalns ar pilsdrupām veido kultūrvēsturisku ansambli, kas
nodrošina tā atrašanos Valsts nozīmes aizsargājamo objektu sarakstā (
Lēmums nr. 241). Tā kopējā platība ir 9.8 ha. Parka galveno daļu veido
pilskalns ar pilsdrupām, dziļām gravām, stāvām nogāzēm, kas apaugušas ar
vietējo sugu kokiem. Vietām stādītas atsevišķas eksotu sugas. Parka A daļā
atrodas skolas teritorija ar regulāri koptiem apstādījumiem un dīķi. R daļā
terasētā nogāzē iespaidīga piemiņas vieta veltīta Latvijas brīvības cīnītājiem
ar pieminekli “Dievs svēti Latviju”. Pilskalna Z malu norobežo upīte ar dziļām
gravām un piemineklis 1905. gada cīnītājiem, . Parka D malai pieslēdzas “15.
maija birzs”. Parka centrālajā daļā atrodas pilsdrupas ar izveidotu skatu torni,
estrāde, sabiedriskās tualetes un piemineklis 1941.g. nogalinātiem padomju
aktīvistiem.
Reljefs pārsvarā nelīdzens ar gravām un aizsarggrāvjiem. Celiņi ir gan
asfaltēti, gan grants, bet pie brīvības pieminekļa “Dievs svēti Latviju” granīta
šķembu. Parkā ir sastopamas gan vietējās koku sugas, gan introducētās, jo
īpaši tas dominē pēdējos stādījumos.
Parks pamatā kalpo kā atpūtas vieta, ko iecienījuši vietējie iedzīvotāji
un tūristi. Pēdējos gados parkā veikti dažādi uzlabojumi, lai veicinātu dažādas
aktivitātes, padarītu teritoriju pieejamu un interesantu. Parkā izveidots bērnu
un jauniešu atpūtas laukums ar dažādiem fiziskās izturības pārbaudes
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šķēršļiem, ierīkoti celiņi, izbūvēta atpūtas vieta – lapene, atjaunoti celiņi ar
izvietotiem soliņiem un atkritumu tvertnēm.
Regulāri lielākā parka teritorija tiek kopta, izzāģēti bīstamie koki,
atjaunoti kokaugu stādījumi.
Kā bija plānots, Meža dienu projekta pasākumi risinājās Raunas parka un tai
blakus esošajā teritorijā. Visi darbi norisinājās saskaņā ar plānoto grafiku.
Raunas parka teritorijā tika izveidoti jauni, kā arī papildināti esošie stādījumi.
Kopumā stādījumi tika papildināti ar 21 gb. kokaugiem. Stādīšanas darbos
iesaistījās pašvaldības darbinieki.
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Rēzeknes
novada
Lūznavas
muižas parks

Lielākie darbi saistījās ar ozolu alejas atjaunošanas darbiem. Šajos darbos
iesaistījās pašvaldības saimnieciskais dienests, kas rūpējās par vietas
sagatavošanu (krūmu izzāģēšanu un to novākšanu, zāles pļaušanu,
stādīšanas vietu rakšanu) un stādu piegādi. Ozolu stādīšanas darbos
iesaistījās dažāda vecuma jaunieši no Jauniešu centra. Kopumā alejā tika
iestādīti 20 parastā ozola stādi.
Paldies visiem atbalstītājiem !
Lūznavas muižas parks ir tipisks 19.gs.beigu un 20.gs.sākuma vēsturiskais
parks (23 ha), galvenie pamatstilu elementi – ainaviskums, romantisms.
Lūznavas parka dendroloģiskās kolekcijas veidotas 20.gs. sākumā. Līdz
mūsdienām parkā saglabājušās ap 17 vietējās un 49 introducētās koku un
krūmu sugas, 7 gleznaini dīķi.
Šūpoļu izgatavošana tika veikta no 02.09. – 16.09.2016., šūpoļu izgatavošanu
un uzstādīšanu veica amata meistars, Lūznavas pagasta iedzīvotājs, Andis
Mežulis, kuram ir ilggadēja kokapstrādes meistara pieredze un kurš veido
koka izstrādājumus Lotes parkam Igaunijā. Šūpoļu uzstādīšana parka ainavā
notika Lūznavas muižas parka dārznieces vadībā;

16.09.2016. Lūznavas muižas parkā tika uzstādītas stilizētas divvietīgas koka
šūpoles; 25.09.2016. notika koka šūpoļu atklāšanas pasākums ar aktivitātēm.
Lūznavas muižā notika koncerts - Rihards Lībietis orchestra, koncerta
apmeklētāji (70 cilv.) – pašvaldības darbinieki, dažādi interesenti, jaunieši tika
informēti par Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) 2016.gada projekta
„PAŠVALDĪBU LABIE DARBI PARKOS LATVIJAS SIMTGADEI” ietvaros
apstiprināto Lūznavas muižas parka projektu – šūpoļu izveidi un varēja
piedalīties foto akcijā ”Atklāj šūpoles Lūznavas muižas parkā”, kuras laikā visi
interesenti tika aicināti nofotografēties uz šūpolēm un iesūtīt fotogrāfijas
Lūznavas muižas Facebook lapai un veiklākie akcijas dalībnieki saņēma arī
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veicināšanas balvas no Lūznavas muižas.

Projekta gaitā izveidoto koka šūpoļu uzturēšanu pēc projekta nodrošinās
Lūznavas pagasta pārvalde, ņemot tās uzskaitē Lūznavas muižas kompleksa
inventarizācijas sarakstā (pasākuma pieņemšanas – nodošanas akts
16.09.2016.) 25.09.2016. tika informēti visi klātesošie par projektu, Lūznavas
muižas facebook lapā tika izvietotas fotogrāfijas ar šūpolēm, atbalstītājiem un
izveicīgākajiem foto akcijas dalībniekiem – links uz informāciju:
https://www.facebook.com/luznavasmuiza/photos/?tab=album&album_id
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Riebiņu
novada
Galēnu
muižas parks

Galēnu muižas parks - Galēnu muižas kungu mājas priekšā atrodas regulāra
plānojuma parks, ierīkots franču dārzu stilā grāfa Mihaila Borha laikā (1751.1811.). Pa perimetru parku ietver koku alejas un rindas, bet tā vidusdaļā sausi
grāvji imitē bastiona nocietinājumus. Parkā aug 14 eksotisku koku un krūmu
sugas. Šis parks ir aizsargājams valsts nozīmes dabas objekts, kura platība 5,9 ha. Teritorija tiek pastāvīgi kopta. Katru gadu aprīlī un maijā notiek parka
uzkopšanas talkas.
Projekta ietvaros tika iegādāti 8 guļbūves soliņi. Guļbūves soliņi tika uzstādīti
dažādās vietās pie parka galvenajām taciņām, lai cilvēki varētu apsēsties un
atpūsties. Galēnu muižas parka soliņu uzstādīšanā aktīvi piedalījās
pašvaldības darbinieki un pagasta iedzīvotāji.

Paralēli tam, Galēnu pamatskolā no 2016. gada 12. septembra līdz 2016.
gada 16. septembrim notika radošs zīmēšanas konkurss 5. – 9. klašu
skolēniem “Es Galēnu muižas parkā”, kura ietvaros skolēni zīmēja savas
sajūtas, domas par Galēnu parku.

Pēc konkursa, darbu izstāde bija skatāma Galēnu pamatskolā.
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Riebiņu novada dome piedalījās ar savu līdzfinansējumu, atvēlot līdzekļus
papildus materiālu iegādei soliņu krāsošanai un uzstādīšanai.
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Rīgas pilsētas
Austrumu
izpilddirekcijas
Dārziņu parks
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Roja Plocis
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Ropažu
muižas parks

Dārziņu parks atrodas Rīgas pilsētas D daļā, Latgales priekšpilsētas Dārziņu
apkaimē. Dārziņu parks robežojas ar Dārziņu 7. līniju un Jāņogu ielu. Aptuveni
1 km attālumā no Dārziņu parka atrodas Maskavas iela un Taisnā ielā, kur
kursē 18. un 31. autobuss. Pilsētas attīstības plānos paredzēts izbūvēt
veloceliņu Rīga- Dārziņi, kas perspektīvā varētu tikt izbūvēts līdz Rīgas
robežai un savienotu Rīgu ar Salaspili. Parks kalpotu kā pieturvieta un atpūtas
vieta ne tikai Dārziņu apkaimes iedzīvotājiem, bet arī tūristiem un īpaši velobraucējiem.
Sākotnēji Dārziņu parka izveidē aktīvi piedalījās Dārziņu apkaimes
iedzīvotājs, mākslinieks Vladimirs Kudojars, kurš parku izveidoja saviem
spēkiem. 2014.gadā parks pārgāja pašvaldības īpašumā un sakārtotās
īpašuma tiesības radīja iespēju pašvaldībai turpināt mākslinieka mūža darbu,
veidojot Dārziņu parku par mūsdienīgu atpūtas vietu, saglabājot parka reljefu
un esošo ainavu.
Šī gada projekta ietvaros iestādīti jauni kociņi.
Plocis (1,2ha) ir meža parks, kurā aug priedes, bērzi, egles, papardes un
sūna. No 2013. - 2015.gadam nekoptā parka teritorija tika sakopta – izzāģēti
nederīgie koki, krūmi, labiekārtoti celiņi, padziļināts un paplašināts dīķis, kurā
iestādītas sarkanās un baltās ūdensrozes. Tas tika paveikts par pašvaldības
finanšu līdzekļiem, bet 2014.gadā, piesaistot Eiropas savienības finansējumu,
parkā uzstādītas 6 koka aktīvam sportam atbilstošas ierīces, soliņi un
atkritumu tvertnes. Parks kļuvis par populāru pastaigu un atpūtas vietu
ģimenēm ar bērniem, nūjotājiem un pastaigu cienītājiem, arī slēpotājiem ziemā.
Šī gada Mežu dienu projekta ietvaros tika iegādāti rododendru stādi, kas
lieliski papildina Mežaparku.
Ropažu novada pašvaldība Ropažu vēsturiskajā muižas parkā izveidojusi
jaunu apstādījumu grupu, stādot spirejas un grimoņus. Atbildību par augu
turpmāko uzraudzību un kopšanu uzņemas Ropažu novada pašvaldība.
Ropažu parks ir ļoti sens muižas parks, vēsturiska vieta ar sen veidotiem
apstādījumiem muižas parka teritorijā. Laika gaitā apstādījumi tikuši izpostīti,
kā arī tiem nav bijusi pienācīga kopšana, kā rezultātā parks zaudējis savu
vizuālo pievilcību un vēsturisko nozīmi. Lai atjaunotu Ropažu parka krāšņumu
un to veidotu par patīkamu atpūtas vietu novada iedzīvotājiem un arī
ciemiņiem, Ropažu novada pašvaldība pēdējā gada laikā pievērsusi īpašu
nozīmi parka attīstības plānošanā.
Pašvaldība izstrādājusi Ropažu parka attīstības koncepciju, kuras ietvaros ir
paredzēti plaši labiekārtošanas darbi Ropažu parkā, izveidojot un labiekārtojot
jaunas pastaigu taciņas, veidojot promenādi gar Ropažu kanālu, aprīkojot tās
ar apgaismojumu un paredzot vietas jauniem soliņiem un jauniem
stādījumiem.
Ropažu parks ir lielākā un populārākā atpūtas vieta Ropažu novada
administratīvās teritorijas centrā – Ropažu ciemā. Cilvēki parkā aktīvi atpūšas
– skrien, vingro, izmantojot parkā uzstādītos āra trenažierus, tajā pastaigājas
jaunās māmiņas ar saviem mazuļiem, ik dienu pastaigās dodas pirmsskolas
izglītības iestādes audzēkņi ar savām skolotājām, ziemā parkā ir izveidotas
slēpošanas trases, vasarā peldas parkam blakus esošajā upē Lielā Jugla.
Parkā paredzēta vietā kroketa laukumiem, parka teritorijai blakus atrodas
Ropažu tenisa korti un pludmales volejbola laukumi. Parkā atrodas arī Ropažu
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estrāde, kur vasarā tiek rīkotas zaļumballes.
Jau veikta parkā augošo koku inventarizācija, kā arī kopā ar SIA “Labie koki”
ainavu arhitekti veikta parka stādījumu apsekošana, kā rezultātā ieteiktas
labākās vietas jaunu apstādījumu ierīkošanai un esošo rekonstrukcijai.
Ņemot vērā piesaistītās ainavu arhitektes ieteikumus un pašvaldības
izstrādāto parka attīstības labiekārtojuma plānu, Ropažu novada pašvaldība
tuvāko divu gadu laikā paredzējusi rekonstruēt daļu esošo apstādījumus un
veidot jaunu apstādījumu grupas.
Projekta “Pašvaldību labie darbi parkos Latvijas simtgadei” atvēlētā
finansējuma ietvaros Ropažu novada pašvaldība šogad izveidoja jaunus
stādījumu grupu Ropažu parkā pie dīķa, ar to palīdzību norobežojot parku no
valsts nozīmes ceļa P10 Ropaži – Inčukalns. Ar Ropažu vidusskolas
Ekoskolas koordinatores Silvijas Kantānes un viņas Ekoskolu programmā
iesaistīto skolēnu un skolotāju palīdzību parkā tika stādītas spirejas un
grimoņi, kas laika gaitā saaugsies un veidos skaisti zaļojošu, krāsainu un
krāšņu dzīvžogu, kas norobežos parka daļu no aktīvā autoceļa. Jauno
apstādījumu veidošanā piedalījās arī Ropažu novada pašvaldības pārstāvji –
domes priekšsēdētājs Zigurds Blaus, Administrācijas vadītāja Signe Grūbe,
Ropažu vidusskolas direktors Pēteris Salenieks un Sabiedrisko attiecību daļas
vadītāja Inga Koleča.
Sīkāk par to, kā tas notika, varat lasīt:
http://ropazi.lv/lv/izglitiba/jaunumi/o/aizsakot-un-turpinot-tradiciju-4822
http://ropazi.lv/lv/novads/jaunumi/o/meza-dienu-projekta-ietvaros-parka-stadagrimo-4913
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Rucavas
“Svētavots”
parkā (Muižas
kalns) pie
Sventājas

Parkā pie robežupes Sventājas Rucavā atrodas, tā sauktais, Muižas kalns.
16-18. gs. šeit atradās Kurzemes Hercogu muiža, šobrīd tā vietā tikai
piemiņas zīme, kalnā sastādīts dendroloģiskais dārzs, kam šeit Rucavas
maigajā klimatā ir labvēlīgi augšanas apstākļi un no kalna paveras skaists
skats uz mūsu kaimiņvalsti – Lietuvu.
Parkā, gleznainu ziedošu pļavu ietvarā, atrodas Leju svētavots. Par tā
rašanos vēsta teika. Rucavas muižnieka meita nelaimīgi iemīlējusi lietuviešu
zēnu, un no viņas asarām izveidojies šis svētavots. Izmazgā acis skaidrajā
Svētavota ūdenī
Un Tu pasauli ieraudzīsi gaišākām un skaidrākām acīm! Svētavots ir lielākais
Sventājas Senlejas avots. Šeit arī aug Latvijas lielākā un kuplākā ieva.
Tā kā finansējums bija samazināts no 1000 Eiro uz 400 Eiro – meklējām
iespējas padarīt darbus lētāk, vietējais uzņēmējs nāca pretī un piedāvāja
nemizoto un neēvelēto koksni par ievērojami lētāku cenu.

Mizas noņemšanu un ēvelēšanu veica Rucavas novada domes Komunālās
daļas darbinieki. Līdz ar to sanāca izgatavot piecus galdus (2,30x0,7x0,7) ar
soliem, nevis četrus kā bija paredzēts sākotnējā projektā. Iegādāti kopumā
6,031 m3 koksnes nevis 4 m3, kā bija paredzēts sākumā. Citu materiālu
izmaksas – krāsas, skrūves utt. ir segtas no Rucavas novada domes budžeta.
Galdu uzstādīti Muižas kalnā kā projektā sākotnēji bija paredzēts. Rucavas
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novada dome nodrošinās turpmāko projekta rezultātu uzturēšanu.
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Rūjienas
Ternejas parks

Muižas kalnā tiek veidots arborētums, un tas kļūst arvien populārāks kā
izglītošanas vieta par augus valsts daudzveidību.
Rūjienā Ternejas parkā 9.septembrī notika Meža attīstības fonda un Rūjienas
novada pašvaldības finansētā projekta koku un krūmu stādīšanas pasākums.
2016.gada Meža dienu ietvaros turpināja aizsāktās aktivitātes Ternejas parkā
un veidoja pameža stādījumu parka Rietumu daļā. Ternejas parka Rietumu
daļas ziemas akcenta stādījumu grupas veidošana. Pamatā dažādu krāsu
ziedošie grimoņu krūmi, kas ziemā krāsojas sārtos un okerīgos toņos pret
esošo Sibīrijas balto bērzu stumbru fona. Radot labu, praktisku piemēru, tiks
veicināta sabiedrības izpratne par pameža nozīmi kopējā ainavā. Ternejas
parks Rūjienas pilsētā ir populāra rekreācijas vieta ģimenēm ar bērniem un
vecāka gadagājuma cilvēkiem, kā arī to šķērso nozīmīgi caurstaigājamie
gājēju celiņi.
Pasākumā aktīvu dalību ņēma Rūjienas specializētās pirmskolas izglītības
iestādes “Vārpiņa” audzēkņi un nevalstisko organizāciju pārstāvji. Kopumā
tika iestādīti 29 stādi.
Lai efektīvāk sasniegtu mērķauditoriju un popularizētu „Meža dienas 2016”
pasākumu Rūjienas novada pašvaldība izsūtīja preses relīzes – interneta
vietnei www.rujiena.lv. Mērķauditorijas piesaistē sadarbojās ar Rūjienas
specializēto pirmskolas izglītības iestādi “Vārpiņa”, Multifunkcionālo jauniešu
dienas centru un aktīvajām NVO.

Informācija par pasākumu skatāma interneta vietnēs :
http://www.rujiena.lv/public/request.php?navi=1&l=lv&p1=0&p2=3865
http://valmieraszinas.lv/meza-dienu-ietvaros-rujiena-atjaunos-ternejas-parkastadijumus/
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https://lv-lv.facebook.com/rujiena/posts/1539996396212066
http://www.rujiena.lv/public/request.php?navi=9&l=lv&p2=557
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Salacgrīvas
novada Jāņa
Asara parks
Ainažos
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Salaspils
Meža ielas
parks
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Saldus novada
Zaņas pagasta
parks Kareļi

Jāņa Asara parks Ainažos (10787 m2) pirmskara laikos piederējusi pirmajam
Ainažu pilsētas galvam J.Asarim. teritorijā bija skaista māja ar rožu dārzu. Pēc
Latvijas neatkarības atjaunošanas J.Asara mantinieki šo teritoriju, kas jau bija
pierasts, ka ir parks, novēlēja Ainažu pilsētas domei.
Vēlējums- uzturēt parku un pilnveidot kā iedzīvotāju atpūtas zonu.
Šogad projekta ietvaros tika uzstādītas mazās arhitektūras formas
2014. gada vasarā tika izveidots Meža ielas parks (īpašnieks – Salaspils
novada pašvaldība) pie Meža ielas 7, 7a, 9, 9a mājām.
Parka plānojums tika izveidots atbilstošs priežu meža dabiskajai videi (cauri
mežam izveidoti grantēti celiņi, saglabājot galvenos virzienus, kurus ikdienā
lieto gājēji (skat. foto) – uz bērnudārzu, veikalu, pieturvietu un garāžām. Bērnu
rotaļu laukumā atjaunotas esošās iekārtas un papildinātas ar jaunām.
Izveidotas divas jaunas aktīvās atpūtas zonas, dažāda vecuma cilvēkiem.
Uzstādīti soliņi, atkritumu tvertnes un velosipēdu turētāji. Lai parkā uzturētu
tīrību, izvietotas arī speciālās tvertnes suņu ekskrementu savākšanai un
informāciju suņu īpašniekiem).
Celiņu trases un atpūtas vietu labiekārtojums veidots, saudzējot mežu. Visas
iekārtas izvietotas no kokiem brīvajās zonās.
Veikta priežu meža ainavas izkopšana, izzāģējot lapu koku invazīvo sugu
sējeņus – apses, kļavas un sīkos bērziņus. Saglabāti ainavai raksturīgie koki –
priedes, kā arī ozoli un pīlādži. Iztīrot pamežu, parka ainava kļuvusi
pievilcīgāka un saulaināka.
Šī projekta ietvaros priežu meža ainava papildināta ar meža videi ekoloģiski
atbilstošu krūmu un nelielu koku stādījumiem - rododendriem, korintēm,
forsītijām, segliņiem, lazdām, pīlādžiem u.c.
Saldus novada pašvaldības Zaņas pagasta pārvalde arī iesaistījās šajā
projektā un meža dienu 2016.-2018. plānotās aktivitātēs ieplānoja apzaļumot
Zaņas pagasta Kareļu ciema centru, un ar laiku izveidot skaistu atpūtas vietu.
Šī gada septembrī konsultējoties ar Brocēnu novada Blīdenes stādu
audzētavas vadītāju, kādi stādi būtu piemēroti mūsu objektam, kas atbilstu
vietējiem apstākļiem un iekļautos apkārtējā ainavā. Kopīgi nolēmām, ka
veidosim ātraudzīgu dzīvžogu, kas atdalītu mazāk pievilcīgu ainavu no vietas,
kur vēlamies iekārtot skaistu un zaļu atpūtas vietu, kur nākotnē redzam glītus
celiņus, interesantus vides objektus un lauku trenažierus, aktīvai atpūtai
pagasta iedzīvotājiem. Tika izvēlētas lazdas un pavisam kopā iegādājāmies
un iestādījām 50 lazdu stādus par 450,- EUR. Stādu izmaksas tika segtas no
LPS budžeta, ko finansēja Meža attīstības fonds, bet degvielas izdevumi un
laukuma grunts labiekārtošanas darbi tika segti no Zaņas pagasta pārvaldes
budžeta. Projekta aktivitāšu realizēšanā piedalījās Pašvaldības darbos
iesaistītie bezdarbnieki, kuri strādā algotos pagaidu sabiedriskos darbos,
pārvaldes darbinieki, uzņēmēji, kā arī sociālo pabalstu saņēmēji. Stādījumus
kops un uzturēs Zaņas pagasta pārvalde.
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Esam ļoti gandarīti un pateicīgi par Jūsu piešķirto finansējumu, kā rezultātā arī
mūsu pagastā esam izdarījuši labu darbu Latvijas simtgadei - kopīgiem
spēkiem, padarot krāšņāku gabaliņu no mīļās Latvijas!
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Skrundas
parks pie
kultūras nama
(“Padomu
bļoda”)

"Padomu bļodā" izgatavoti un uzstādīti masīvkoka soli, kur katrs var savus
padomus un vēstījumus atstāt (ieskrāpēt). Tie kalpos arī kā sēžamie āra
kinoteātrim.
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Smiltenes
Vecais parks

Parks atrodas gleznainā Vidusezera krastā Smiltenē. Tā teritorija ir nozīmīga
atpūtas vieta pastaigām un velotūristiem. Vecais parks vēsturiski veidots kā
ainavu parks- ūdens, mežs, lauces. Parkam 3 galvenās ieejas, dažādu sugu
kokaugi. Parks atšķiras no citiem ar daudzām stāvām nogāzēm. No 1987.2002.g.Vecais parks bija Valsts nozīmes aizsargājams objekts.
Meža dienu 2016 laikā Smiltenē 2016. gada 30.septembrī Vecais parks tika
papildināts ar daudziem skaistiem kokiem un krūmiem, kas bagātinās mūsu
parka ainavu. Kociņus un krūmus – grimoņus, spirejas, ceriņus, plūmes,
dekoratīvās ābeles un kļavas mums palīdzēja sastādīt Smiltenes vidusskolas
skolēni. Prieks, ka šo darbu darīja skolēni, jo viņiem bija iespēja sajust, kāda
vērtība ir kokiem un to ka koku un krūmu iestādīt nemaz nav tik vienkārši.
Prieks, ka viņi ieguva zināšanas par to, kā ir pareizi jāiestāda koks vai krūms.
Šie jaunieši noteikti būs tā sabiedrības daļa, kas nepostīs un, vairāk novērtēs
kas parkā ir iestādīts.
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Strenču
pilsētas
jaunais parks
(Valkas iela
4B)

Liels paldies Pašvaldību savienībai, kas ik gadu dod iespēju Smiltenes parkos
un skvēros iestādīt kādu skaistu koku un krūmu, kas bagātina mūsu ainavu un
līdz ar to iepriecina garām ejošas dvēseles.
Iekrāsosim Strenčus!
Pasākuma aktivitātes:
Dekoratīvo kokaugu stādījumu veidošana (Valkas iela 4B)
2015.gada pavasarī, izmantojot pašvaldības budžeta līdzekļus, jaunajā
pilsētas parkā notika Gaujas upes silueta veidošana no dekoratīviem stādiem.
Par Meža dienu 2015 ietvaros piešķirtajiem līdzekļiem tika iegādāti un iestādīti
35 dažādkrāsu ceriņu ietvarstādi, lai izveidotu norobežojošu dekoratīvo
stādījumu rindu pilsētas jaunizveidotajā parkā. No 5 m3 apaļkoku izveidots
plosta makets, kas kalpo kā mazā arhitektoniskā forma pilsētas tēla
popularizēšanai. Lai plosta makets izdotos tik liels, cik sākotnēji iecerēts, daļu
trūkstošo kokmateriālu ziedoja AS “Strenču mežrūpniecības saimniecība”.
Par Meža dienu 2016 ietvaros piešķirtajiem līdzekļiem tika papildināti
dekoratīvie stādījumi ar 11 dažādu nokrāsu kalnu priežu t.i. Pinus mugo
‘Ophir’ un Pinus mugo ‘Humpy’ un 6 dažādu krāsu vasarzaļu Rhododendron
šķirnes stādiem.
Mežu dienu dalībnieki bija - pašvaldības nodaļu un iestāžu darbinieki,
deputāti , tostarp divi no tiem ar augstāko izglītību mežsaimniecības
inženierzinātnēs, kas diplomēta ainavu arhitekta pavadībā ierīkoja
zaļumstādījumus iepriekš izprojektētās un saskaņotās parka zonās.
Pie izveidotajiem stādījumiem tika izvietota Meža dienu zīme ar projekta
nosaukumu “Izkrāsosim Strenčus!”

Relīze par pasākumu lasāma un bilžu galerija skatāma saitē:
http://strencunovads.lv/aktualitates/quotizkrasosim-strencusquot
Projekts tika realizēts, lai popularizētu Strenčus kā kokmateriālu pludinātāju plostnieku galvaspilsētu, veicinātu to atpazīstamību. Jaunais parks novietots
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Talsu novada
Laucienes
parks
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Tērvetes
sanatorijas
parks
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Tukuma
pilsētas parks

Strenču pilsētas tranzītielas (autoceļa A3 Inčukalns—Valmiera—Igaunijas
robeža posms) malā.
Talsu novada pašvaldības Laucienes pamatskolas teritorija 2,48 ha platībā,
kurā ir parks ar brīvdabas estrādi 0,96 ha platībā. Parkā ir seni lapegļu
stādījumi. Zemesgrāmata reģistrēta uz Talsu novada pašvaldības Laucienes
pamatskolas vārda. Parkā atrodas Laucienes brīvdabas estrāde, kurā ik
gadus notiek Laucienes pagasta dienu norises un citi izklaidējoši pasākumi
pagasta iedzīvotājiem un novada viesiem
Talsu novada pašvaldības Laucienes pagasta pārvalde papildinājusi
stādījumus Talsu novada Laucienes pagasta Laucienē parkā pie estrādes, un
tas ir valsts atbalsts meža nozares attīstībai 2016. gadā.
Platība 3 ha; koptā daļa ~ 1 ha ap sanatorijas ēku, ainaviskā daļa~ 2 ha;
ierīkojam taciņas, veidojam skatu punktus.
Projekta ietvaros plānojam uzstādīt koka soliņus ar atkritumu urnām
ainaviskajos skatu punktos.
1.oktobrī pie rehabilitācijas centra “Tērvete” īsi pirms ģimeņu sporta
sacensībām “Miķaļdienas sports” notika divu koka solu un divu atkritumu urnu
atklāšanas pasākums.
Pasākumā piedalījās sporta svētku dalībnieki – ģimeņu komandas,
t.sk.jaunieši.

Pasākumu norisē tika iesaistīti: rehabilitācijas centra „Tērvete” valdes
priekšsēdētājs Valdis Grīnvalds, Tērvetes novada pašvaldības darbinieki –
projektu koordinatore Dace Vācere, būvvaldes vadītāja Linda Mierlauka,
Latvijas valsts mežu dabas parks Tērvetē pārstāvis Jānis Udrass, kuri
piedalījās mazo koka arhitektūras formu izveidošanā un izglītoja pasākuma
dalībniekus to kopšanā.
Tukuma pilsētas parks atrodas Pauzera pļavās, kur sendienās bijušas pilsētas
zirgu ganības un atradās ganu māja. 1869.gadā Kurzemes gubernators
ieteica pilsētā ierīkot publisku dārzu atpūtai un greznumam. Parku ierīkoja
barons Pauls fon der Reke un 1877.gadā uzdāvināja pilsētai. Tas kļuva par
pilsētnieku iecienītu pastaigu vietu. Tajā bija stādīti dažādi svešzemju koki un
izveidoti grantēti celiņi. Tomēr parks pamazām panīka. 1896.gadā pilsētas
dome atļāva baronam Rekem parkā būvēt mūzikas estrādi un deju laukumu.
1901.gadā par pilsētas domes līdzekļiem parkā uzbūvēja paviljonu, un
vasarās, nedēļu nogalēs, tajā regulāri spēlēja orķestris. Parka apmeklētājiem
bija jāpērk ieejas kartes. 1905.gada revolūcijas laikā parkā notika vairāki
mītiņi. Pirms Pirmā pasaules kara parkā regulāri notika dažādi pasākumi.
1914.gadā, vakaros parku izgaismoja. Kara laikā parkā pasākumi nenotika.
1935.gada augustā parks nodēvēts par Vienības dārzu. To iznomāja Jānim
Freimanim, ar noteikumu, ka pilsētas valde reizi gadā parku var izmantot bez
maksas. 1935.gada 1.septembrī šeit notika tradicionālā Precību tirgus balle.
1955.gadā parku nodeva Tukuma rajona Patērētāju biedrībai, lai tā ierīkotu
atpūtas vietu ar celiņiem, estrādi un deju grīdu. Vēlāk ierīkoja karuseļus
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bērniem. 20.gs. 80. un 90.gados parks bija atstāts novārtā. 2002.gadā parkā
uzbūvēja jaunu estrādi, kur notika dažādi pasākumi. 2005.gadā pilsētas dome
izsludināja skiču projektu konkursu “pilsētas parka attīstībai”. 2006.gadā
izstrādāts detalplānojums Pauzera pļavām, t.sk., Pilsētas parkam.
2015.gadā ir izstrādāts teritorijas labiekārtojuma projekts “Pilsētas parka
labiekārtošana”, Lielā iela 36A un Revolūcijas iela 2, Tukums, Tukuma
novads. Būvprojekts paredz darbus sadalīt divās kārtās. 2015.gada rudenī
tika uzsākti Tukuma pilsētas parka labiekārtošanas 1.kārta, kas paredz
izbūvēt celiņu pa visa parka teritorijas perimetru skrituļošanai (asfalta segums)
un skriešanai (grants izsijas). Parka centrālajā daļā paredzēta vieta – bruģēts
laukums pārvietojamai estrādei. Plānots uzstādīt visā parka teritorijā atkrituma
urnas, velostendus, parka soliņus un izbūvēt apgaismojumu. Paredzēti divi
rotaļu laukumi ar rotaļu iekārtām – bērniem no 2 līdz 6 gadiem, 3+ gadiem, 6+
gadiem un viens laukums āra trenažieriem.

Zviedrijas pīlādzis, Platlapu liepa, Zirgkastaņa, Parūkkoks, Tulpju koks,
Etiķkoks, Lapegles, Hibrīdā zirgkastaņa, Āra bērzs (šķirne “Royal frost”),
Matsudānas vītoli (šķirne “Totuosa”), Lauku kļava (Acer campestre),
Mandžūrijas valrieksts (Juglans manshurica), Grieķu (karaliskais) valrieksts
(Juglans regia), Sirdsveida (Japānas) valrieksts (Juglans cordiformis), Eiropas
dižskābardis “Purpurea Latifolia” (Fagus sylvatica “Purpurea Latifolia”), Krastu
kļava (Acer ginnala), Vēdekļlapu kļava (Acer palmatum), Reliktā (Ķīnas)
metasekvoja (Metasequoia glyptostroboides), Olveida katalpa (Catalpa ovata),
Krāšņā katalpa (Catalpa speciosa), Japānas korķa koks (Phellodendron
japonicum).
Pie katra iestādītā koka tika izvietota Meža dienu un Meža attīstības fonda
logo, kas pierāda, ka pasākums tika organizēts ar valsts atbalstu meža
nozares attīstībai 2016.gadā.
Pasākuma dalībnieki: Tukuma novada pašvaldības deputāti, iestāžu
darbinieki, kā arī Tukuma novada Domes EnergoKomanda, veicinot zaļāku
vidi. Par to, lai koki tiktu iestādīti pareizi un augtu spēcīgi, gādāja Tukuma
pilsētas ainavu arhitekte un pilsētas dārzniece.
Projekta ilgtspēja:Par Tukuma pilsētas parkā iestādīto koku uzturēšanu
rūpēsies Tukuma novada pašvaldība.
Publikācija:
http://www.tukums.lv/lv/156-zias/6326-tukuma-pils%C4%93tas-park%C4%81iest%C4%81d%C4%ABti-vair%C4%81k-nek%C4%81-20-jaunu-koku
https://www.facebook.com/Tukuma-Novada-Pa%C5%A1vald%C4%ABba850932624961120/?fref=ts
A.Lerha
Puškaiša
parks Džūkstē

Pie Džūkstes Biedrību nama Pasaku tēvs A.Lerhis Puškaitis apmēram pirms
simts gadiem veidoja un stādīja parku, kurš ir kopts, labiekārtots, bet ir
palikusi neapstādīta parka daļa 0,5 ha platībā. 2015.gadā Slampes un
Džūkstes pārvaldes darbinieki iestādīja pirmās piecas Krimas liepas. Jauno
parka daļu gribam veltīt Latvijas simtgadei.
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Parka kopējā platība ir 2,49 ha
Projektā piedalījās Tukuma novada pašvaldības deputāts Indulis Zariņš,
Džūkstes pagastu pārvaldes darbinieki, Džūkstes draudzes pārstāvji,
biedrības ”Džūkste” un “Cidonya”, vecākās paaudzes klubs “Rosme”,
Džūkstes pasaku muzeja darbinieki, bibliotēku darbinieki, Džūkstes
pamatskolas vadība un skolas audzēkņi, Džūkstes kultūras nama
amatiermākslas kolektīvu pārstāvji no jauktajiem ansambļiem, deju kolektīva
”Pūces” un līnijdeju kolektīva “Čilli”. Par to, lai koki tiktu iestādīti pareizi un
augtu spēcīgi, gādāja Džūkstes pagastu pārvaldes daiļdārzniece.

Projekta ilgtspēja: Par Pasaku tēva A.Lerha Puškaiša parkā iestādīto koku
uzturēšanu rūpēsies Slampes un Džūkstes pagastu pārvalde.
Publikācija:
http://www.tukums.lv/lv/156-zias/6364-par-godu-latvijas-simtgadeisast%C4%81d%C4%ABti-koki-a-lerha-pu%C5%A1kai%C5%A1apark%C4%81
https://www.facebook.com/Tukuma-Novada-Pa%C5%A1vald%C4%ABba850932624961120/?fref=ts
“Latvijas
simtgades”
parks
Slampē

Slampes pagasts atrodas Zemgales līdzenumā un ir ticis Padomju laikos
daudz meliorēts. Slampē nav neviena parka un domājot, ko Latvijai uzdāvināt
simtgadē, nolēmām izveidot “Latvijas simtgades” parku.
2015.gadā tika uzsākta parka veidošana. Slampes un Džūkstes pagastu
pārvaldes darbinieki iestādīja pirmās 11 Holandes liepas topošajā parkā. Ar
valsts atbalstu meža nozares attīstībai tika iestādīta - Parastās gobas šķ.
“Camperdown” (2 gab.), Māka ievas (3 gab.), Kanādas egles (2 gab.),
Serbijas egles (2 gab.), Engeļmaņa egles (2 gab.), Japānas lapegles (2 gab.).
Ar pašvaldības finansējumu tika iestādīta - parastās egles šķ. “Acrocona” (2
gab.), Engeļmaņa egle (1 gab.), Japānas lapegles (2 gab.). Kopā parkā tika
iestādīti 18 koki.
Pie katra iestādītā koka tika izvietota Meža dienu un Meža attīstības fonda
logo, kas pierāda, ka pasākums tika organizēts ar valsts atbalstu meža
nozares attīstībai 2016.gadā.

Pasākuma dalībnieki: Zemgales vidusskolas audzēkņi un skolas vadība,
Zemgales vidusskolas jaunsargi, PII “Pienenīte” audzēkņi ar bērnu dārza
vadītāju un audzinātājām, z/s “Klaipiņi” vadītāja, amatiermākslas kolektīvu
dalībnieki- VPDK “Namejs”, SDK “JUMIS” un folkloras kopa “Pūrs”, pieaugušo
amatierteātris “Spārni”, Slampes bibliotekāres kopā ar bibliotēkas
apmeklētājiem, bijušais Slampes pagasta pārvaldes vadītājs Visvaldis
Girgensons, Slampes pagastu pārvaldes darbinieki. Visu procesu uzraudzīja
Slampes pagasta daiļdārzniece
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Projekta ilgtspēja: Par Latvijas simtgades parkā Slampes pagastā iestādīto
koku uzturēšanu rūpēsies Slampes un Džūkstes pagastu pārvalde.
Publikācija:
https://www.facebook.com/Tukuma-Novada-Pa%C5%A1vald%C4%ABba850932624961120/?fref=ts
http://www.tukums.lv/lv/156-zias/6398-kokust%C4%81d%C4%AB%C5%A1ana-slamp%C4%93
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Valka Avotkalns jeb
Heidelberga

Meža parks
“Lustiņdruva”
Kārķu pagastā

Cauri Valkas pilsētai kā dzīvības stīga vijas Pedeles upe un tās krastiem
piegulošās zaļās teritorijas. Viena no šādām vietām ir dīķu teritorija, kas
atrodas vienā no blīvāk apdzīvotajām vietām pilsētā – tautā saukta par
mikrorajonu. Vēsturiski šeit ir atradusies pilsētnieku ļoti iecienīta atpūtas vieta
– Avotkalns jeb Heidelberga, kas aptvērusi plašas zaļās teritorijas tuvākajā
apkārtnē. Šobrīd tuvumā atrodas dzīvojamais mikrorajons, pamatskola, bērnu
dārzs, lielveikals, sociālās aprūpes nams un poliklīnika, pilsētas estrāde.
Pašvaldība ir uzsākusi sakopt un labiekārtot zaļās teritorijas gar Pedeles upi,
veidojot pilsētas mežaparku.
Dīķu teritorijas platība ir gandrīz 8 ha, tai ir daudz potenciālo izmantotāju, taču
akūti trūkst labiekārtojums. Kopš strūklakas uzstādīšanas dīķī pērnā gada
vasarā, nav vakaru, kad teritorijā esošie soliņi būtu tukši.
Meža parks “Lustiņdruva”. Lustiņdruva ir Latvijas Valsts mežiem piederoša
teritorija Valkas novada Kārķu pagastā (10 ha). Tā atrodas blakus pagasta
centram – Ķires labajā krastā. Vēsturiski šī vieta jau muižas laikos un pirmajā
brīvvalsts laikā bijusi domāta kā atpūtas mežs. Tās tuvumā bija plānots būvēt
sanatoriju, jo netālu no upes iztek sēravoti. Diemžēl šī iecere netika realizēta.
Muižas laikā dārznieks mežā veidojis šķūrētus ieraktus celiņus. Vietējo
iedzīvotāju dzīvesstāsti liecina, ka tā bijusi arī jauniešiem iecienīta satikšanās
vieta. Jāņkalniņš ir 100 gadus un iespējams vēl senāka Jāņu svinēšanas
vieta, tajā skaitā padomju laikos šeit tika svinēti Jāņi, kurināts ugunskurs,
meža vidū bijis deju placis un notikušas brīvdabas izrādes. Tātad visos laikos
šeit bijusi lustīga dzīvošana, taču kopš Atmodas laika mežs pamazām apklusa
– sporta stundās bērni vairs neslēpoja, meža parks aizauga ar krūmiem, uz
takām sakrita koki. Tā pašvaldībai radās doma atkal meža parkā atgriezt
dzīvību – atbilstoši meža Lustiņdruva nosaukumam. Kārķos tradicionālajās
Meža dienās, pateicoties sadarbībai ar Latvijas valsts Mežiem un
Ziemeļvidzemes biosfēras rezervātu, aizsākās takas izveide, kas turpināsies
vienmēr, jo taka ir jākopj un to ir iespējams papildināt ar jauniem objektiem.
Pateicoties sadarbībai ar Latvijas Pašvaldību savienību un tās koordenētam
projektu konkursam un piesaistot vēl papildus finansējumu “Lustiņdruvā”
tapuši ļoti interesanti vietējo sabiedrību un tūristus piesaistoši objekti – Meža
Telefons, Meža Klavieres, Meža Binoklis, Lielais Krēsls, Lielie Rati, Kukaiņu
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Valmieras
pilsētas
Vienības
laukums
(parks)
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Varakļānu
muižas parks
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Vecpiebalgas
novada
„Nēķina parks”
Taurenē

Dzērbenes
Pils parks

Viesnīca u.c. Pagājušajā gadā šim atpūtas meža parkam pieguļošā teritorijā
uzbūvēta estrāde – Dabas koncertzāle un uzsākti zemes darbi salas izveidei,
kas iecerēta kā Tradīciju sala.
Valkas novada domes Kārķu pagasta pārvalde ikdienā veic teritorijas
sakopšanas darbus (taku tīrīšanu, zāles pļaušanu un nepieciešamos laipu vai
vides objektu remontdarbus).
Vienības laukums ir Valmieras pilsētas transporta ceļu ieskauts: starp
Upes, Limbažu un Rīgas ielu pie Matīšu šosejas. Bijušo garnizona placi no
pārējās pilsētas atdala pa laukuma perimetru esoša lapu koku rinda un dažas
egles laukuma ziemeļrietumu pusē. Reljefs ir līdzens. Esošie celiņi savieno
diagonāli pretējos Vienības laukuma stūrus, savienojot gājēju celiņus ar esošo
ielu krustojumiem. Laukuma iesegums pamatā ir zāliens.
Attīstība ir no ģimenes caur dzimtām novados uz kopīgo Latvijas
valsti, kas tālāk iekļaujas plašajā pasaulē, kur spēks ir vienotībā.
Valmieras pilsētas pašvaldība projekta "Meža dienas 2016" ietvaros
iegādājusies 23 kalnu priedes. Stādus paredzēts izmantot Vienības laukuma
labiekārtošanai Valmierā
Pārbūvētais Vienības laukums kalpos par svinīgu, Latvijas valstij un Valmierai
nozīmīgu pasākumu norises vietu. Vienības laukums vēstīs arī par Valmieras
un valmieriešu nozīmi valsts neatkarības ceļā – Valmieru kā pirmā Latvijas
valsts karoga tapšanas vietu, valmieriešus kā pirmos neatkarīgās valsts
finansiālos atbalstītājus, Brīvības cīņu dalībniekus, aktīvus dalībniekus
neatkarības atjaunošanā 1990.gadā 4.maijā, kā arī akcentēs citus nozīmīgus
faktus Latvijas vēsturē.
Varakļānu pilsētā atrodas VARAKĻĀNU MUIŽAS romantiskā stila ainavu
parks. Literatūrā tas minēts kā pirmais dokumentāli datētais ainavu parks
Latvijā. Parka platība ir 20,5 ha, tajā ir ~ 14 eksotisku koku sugas. Parks ir
aizsargājams Valsts arhitektūras piemineklis.pēc grāfa Mihaela Borha idejām
to projektējis reizē ar pils celtniecību Romas arhitekts un dārzu mākslinieks
Vinčenco Macoti. Vairāk nekā 200 gadu vecie koki ar savām diženajām
lapotnēm vedina uz varenuma un svinīga miera noskaņu. Pievilcību piedod
Kaževas upītes līčloču gaita ar daudzajiem tiltiņiem, kas ļoti prasās pēc
remonta.
Taurenes pagastā ir dendroloģiskais parks „Nēķina parks”, kura platība 16.1
ha. „Nēķina parks” atrodas Taurenes pagasta centrā, kurā iekļauta
vēsturiskās „ Nēķena muižas” kompleksa teritorija gar Gaujas krastu. Tajā
atrodas dekoratīvie stādījumi, kā arī apm. 150 gadu vecā meža audzes
teritorija „Cieres birze”. „Nēķina muižas” kompleksa apbūve un sakoptais
parks ir pievilcīgs apskates objekts tūristiem un iespēja atpūtas un aktīva
dzīvesveida organizēšanai pagasta iedzīvotājiem.
Dzērbenes pagastā Dzērbenes Pils un parks tai apkārt irDzērbenes lepnums
un daudzu tūristu iecienīta vieta. Tai ir sava interesanta vēsture ar daudziem
nostāstiem, kā arī ļoti skaista apkārtne ap to – ar dīķiem, alejām, uzkalniņiem
un vēl saglabājušos seno staļļu kompleksu, kas ir ļoti bēdīgā stāvoklī.Parka
kopējā platība aizņem gandrīz 5,5 ha.
Dzērbenes pagastā, Meža dienas 2016 ietvaros, paredzētie darbi ir veiksmīgi
pabeigti.
Mūsu pagastā koku un košumkrūmu stādīšana notika 18. septembrī - „Meža,
ziedu un dzejas” dienas ietvaros. Pasākums bija kupli apmeklēts.
Rīts sākās ar ainavu arhitektes Vinetas Radziņas stāstījumu par daiļdārzu
veidošanu, ko viņa papildināja ar vizuālu prezentāciju, kurā bija redzami gan
veiksmīgi dārza veidošanas piemēri, gan arī tādas lietas, ko veidojot dārzu,
nevajadzētu darīt.
Pēc tam visi talcinieki sadalījās trīs grupās – pie Pils, Sabiedriskā centra un
arī Dzērbenes centrā, kur visi kopā iestādījām 53 košumkrūmus un kokus.
Pie Sabiedriskā centra darbus vadīja profesionāls mežkopis Uldis Radziņš.
Pēc talkas, visi kopā pie ugunskura, dzērām tēju un pārrunājām dienā
paveikto, kā arī to, ko vēl varētu darīt, lai Dzērbene nākotnē kļūtu vēl
skaistāka un sakoptāka.
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Ventspils
novada Ances
muižas parks

Pasākums noslēdzās Pilī ar dzejas lasījumiem, ar mūsu pašu kora „Pie
Gaujas” skaistajām dziesmām.
Ances muiža ir būvēta kā tēva dāvana dēlam Ulriham Johannam fon Bēram.
Pie muižas bija izveidots grezns franču dārzs. Pēc 1766.gada ēka tiek
pārbūvēta un grezni izrotāta, ēkai šajā laikā ir divi stāvi, kuriem ir lieli logi un
parketi. Visas durvis, koka griesti un paneļi bija darināti no ozolkoka un
bronzas dekorēti. Skaisti kroņlukturi, marmora kamīns un liels skaits spoguļu
papildināja iekārtojumu.
Koku stādi tika iegādāti Zaļenieku kokaudzētavā.Par pašvaldības līdzekļiem
tika iegādāta kūdra augsnes ielabošanai,aukla kociņu nostiprināšanai un
mielasts talcinieku pacienāšanai.Mietus kociņu nostiprināšanai piešķīra SIA “
Odumi” .
Pasākumu ar uzrunu atklāja Ances pagasta pārvaldes vadītāja Aira Kajaka
,informējot par pasākuma būtību,par iegūto atbalstu,par darbu ,kas būs jāveic
un deva norādījumus par kociņu stādīšanu. Atklāšanu kuplināja Ances
pamatskolas skolēnu sagatavotais priekšnesums, kur tautas dziesmās tika
apdziedāts ošu un liepu daiļums,noderīgums un vērtīgums.
Sabiedriskā centra “ Ances muiža “ darbinieki un pārvaldes darbinieki
parūpējās par garšīgu zupu un pīrādziņiem talkas noslēgumā.

Lai pēc iespējas vairāk talcinieku piedalītos koku stādīšanas talkā par to tika
izlikta informācija pie stendiem pagasta centrā, Ances pamatskolā,informētas
pārējās pagasta iestādes. Uz pasākumu tika uzaicināti laikraksta Ventas balss
pārstāvji ,kuri ievietoja rakstu par pasākumu laikrakstā. Plaši pasākuma
norise bija atspoguļota arī Ventspils novada informatīvajā izdevumā
Ventspils novadnieks un Ventspils novada mājas lapā www.ventspilsnovads.lv
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Talkā piedalījās dažādu paaudžu cilvēki vecumā no 7-84 gadu vecuma
.Savstarpēji vienojoties vecākās paaudzes talcinieki uzdeva par pienākumu
jaunajiem rūpēties par iestādītajiem kociņiem nākotnē. Vēlējām ,lai tad ,kad
viņi būs mūsu vecumā, ar lepnumu varētu stāstīt un rādīt saviem bērniem un
mazbērniem: ,,Šos kociņus mēs stādījām…”
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Viļānu
Lakstīgalu un
Zvirbuļu salas
parks

Projekta ietvaros Lakstīgalu salā un blakus esošā Zvirbuļu salā, kuras
ieskauj Maltas upe, 2016.gada 9.septembrī tika īstenoti plānotie parka
labiekārtošanas darbi, kas tapa par Viļānu novada iedzīvotāju skaistu dāvanu
un sirsnīgu pienesumu Latvijas simtgadei:
Respektējot salas dabīgo apaugumu tika izzāģēti vecie krūmi un bīstamie
koki;
Papildinātas saliņas ar koku daudzveidību un dekoratīvo augu sugām;
Uzstādītas atkritumu urnas.
Parka izveidei Lakstīgalu un Zvirbuļu salās tika iegādāti 50 stādi – irbenes,
ievas, ceriņi, grimoņi, plūškoki un jasmīni. Stādu izvēli veica un stādīšanas
darbu kvalitāti pieskatīja labiekārtošanas darbu administratore Marija Indāne.
Kā arī no iegādātā kokmateriāla saimniecības nodaļas strādnieki izgatavoja
atkritumu urnu atbilstošu apkārtējai videi.

Uz stādīšanu pirms Tēvu dienas tikai aicināti Viļānu novada pirmklasnieki un
pašdarbnieki kopā ar tēviem, brāļiem, vectēviem un krusttēviem. Pavisam uz
pasākumu ieradās vairāk nekā 60 cilvēku. Pēc paveiktā darba bērni devās uz
radošajām darbnīcām, lai tēviem un vectēviem sagatavotu dāvanas –
apgleznotas medaļas.
Jau pavasarī ikviens varēs izbaudīt ziedu krāsu un smaržu buķeti,
pastaigājoties Lakstīgalu salā!
Projekta gaitā ierīkotā parka un labiekārtotās teritorijas uzturēšanu nodrošinās
Viļānu novada pašvaldības Kultūras nams un Saimnieciskās nodaļas
speciālisti.

Projekta vadītāja
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