Zaļa pilsētvide
Zemgalē un Ziemeļlietuvā

P
Astoņas
pieredzes – vienā

ilsētvides urbanizācija, kas saistīta ar ražošanas,
būvniecības un transporta kustības intensitātes
palielināšanos, pašvaldības rosina aizvien aktīvāk
domāt un gudri rīkoties, lai teritorijas attīstība
būtu ilgtspējīga, enerģijas resursus taupoša,
cilvēka veselībai un apkārtējai videi draudzīga. Tāpēc 2012.
gada pavasarī, lai paaugstinātu savas pilsētas parku, skvēru,
upju, dīķu un citu ūdenstilpju ekoloģisko un estētisko vērtību
Zemgalē un Ziemeļlietuvā, astoņas pašvaldības – Dobeles,
Jaunjelgavas, Jēkabpils, Pļaviņu, Akmenes, Birštonas, Biržu un
Rokišķu – Zemgales Plānošanas reģiona administrācijas vadībā
uzsāka Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas
2007. – 2013. gadam līdzfinansēta projekta „Aizsargāta zaļā
zona un ūdenstilpes Zemgalē un Ziemeļlietuvā” ieviešanu.
Gandrīz katras minētās pašvaldības teritorijas centram
piemīt mazpilsētas raksturs, vienīgi Jēkabpils vārds atrodams
Latvijas deviņu lielāko pilsētu vidū. Turklāt katrai no projekta
partneru pilsētām ir savs, atšķirīgs veidols, kas ietver unikālu
kultūrvēsturi, ainavu, tradīcijas un attīstības tendences. Lai
arī projekta saīsinātajā nosaukumā ir tikai divu vārdu „Zaļā
pilsētvide” – „Urban Green” savienojums, īstenībā visām
astoņām teritorijām piemīt arī zilās krāsas jēdziens, jo tās
izceļas ar bagātiem, gleznainu upju, ezeru un citu ūdenstilpju
ūdens resursiem, tostarp abu kaimiņvalstu lielāko upju Daugavas un Nemūnas ūdeņiem. Tie ir faktori, kas ņemami
vērā plānojot un veidojot mūsdienīgu pilsētvidi.
Tāpēc projekta ieviešanā partneru kopīgās aktivitātes
bija vērstas uz jaunu zināšanu apguvi un pieredzes apmaiņu

speciālistu vidū, kā arī uz pilsētnieku zaļās domāšanas
iedzīvināšanu un praktisku darbošanos pilsētvides sakopšanas
labā. Savukārt praktiskās rīcības pilsētu zaļās zonas
rekonstrukcijā un infrastruktūras izveidē galvenokārt izrietēja
no katras konkrētās pašvaldības tobrīd akūtām vajadzībām.
Aptuveni pusgadu pašvaldību pavisam 30 speciālistiem ilga
mācību semināri par ilgtspējīgu zaļo zonu plānošanu pilsētas
teritorijās. Nodarbības vadīja Latvijas Lauksaimniecības
universitātes Arhitektūras un būvniecības katedras kvalificēti
mācību spēki. Mācību laikā, teorētiskām nodarbībām
mijoties ar praktiskām, kursanti aplūkoja pavisam piecus
lekciju tematiskos blokus, tostarp tādus aktuālus jautājumus
kā sabiedrības iesaistīšana un izglītošana, zaļa un zila
pilsētas struktūra, bioloģiskie koridori, „jostas”, ilgtspējīgas
pilsētvides sistēmas, zaļās (pasīvās) ēkas, pilsētas resursi un
to izmantošana ilgtspējīgā plānošanā, pilsētas ilgtspējīgas
attīstības modeļi un scenāriji. Izmantojot teorētiskās atziņas
un kursantu sniegtos, kā arī pasaules praksē novērotos
pilsētvides plānošanas spilgtākos piemērus, latviešu un
lietuviešu valodā tapa universāla Rokasgrāmata – informatīvi
izglītojošs materiāls pašvaldību attīstības plānotājiem.
Bagātīgi ilustrētā izdevuma elektroniskā versija turpmāk būs
pieejama visu projekta partneru interneta vietnēs un to bez
maksas varēs izmantot ikviens interesents.
Citu aktivitāšu starpā projekta ieviesēji noorganizēja
visu astoņu pašvaldību izvirzīto sakoptāko privātmāju un
sabiedrisko ēku apzaļumošanas konkursu „Zaļākā dzīves
telpa”. Konkursa laikā abu kaimiņvalstu eksperti pavisam

apmeklēja vairāk nekā 30 objektus, vērtēja to arhitektonisko
risinājumu, saimnieciskā sektora un atpūtas zonas nošķirtību,
dekoratīvo augu un puķu stādījumu dažādību, mazo
arhitektūras formu izmantošanu, dārza iekļaušanos kopējā
ainavā, ūdens un dzīvo radību esamību, kā arī citus aspektus.
Objektu vērtēšana notika laikā, kad dārzi un apstādījumi līkst
krāšņos ziedos un jaušama to daudzveidība, kā arī īpašnieka
ieguldītā darba lielums. Vēlāk, Biržos noorganizētajā konkursa
noslēguma sarīkojumā, kopvērtējumā visvairāk punktus
ieguvusī Bižu pašvaldība Lietuvas un Dobeles pašvaldība
Latvijas pusē kā balvu saņēma apliecinājumu par projekta
3 000 eiro piešķīrumu apzaļumošanas plāna izstrādei kādai
jaunai, pilsētā līdz šim neapgūtai teritorijai, ko konkursa
laureāti ar prieku arī paveica.
Neordināri rīkojās Dobeles pašvaldība, kas sarīkoja
starptautisku Latvijas un Lietuvas profesionālu ainavistu
plenēru - konkursu ar mērķi ģenerēt jaunas idejas un izstrādāt
labiekārtojuma skiču projektu teritorijai, kas atrodas pilsētas
vēsturiskajā centrā, Bērzes upes krastā iepretim pilsdrupām.
Līdz konkursa finālam nonākušos sešu komandu izstrādātos
darbus nodeva sabiedrības apspriešanai, bet par uzvarētāju
atzina Jēkabpils un Pļaviņu apvienotās komandas „Kalcijs”
veikumu.
Pie projekta ieviešanas izglītojošām un sabiedrību
iesaistošām aktivitātēm jāmin arī Akmenē sarīkotā koku
stādīšanas talka vienā no jaunbūvju rajoniem, Birštonā
noorganizētais koktēlniecības un keramikas plenērs, Jēkabpilī
notikusī Mežaparka sakopšanas talka, Jaunjelgavā veiktā PET

pudeļu vākšanas akcija un īstenotais fotokonkurss ar tam
sekojošu izstādi „Kā mēs rūpējamies par savu pilsētu, labie un
sliktie piemēri”, Pļaviņās sarīkotais zīmējumu un literāro darbu
konkurss „Pļaviņu zaļās leģendas” un vēl citas aktivitātes.
Zemgales un Ziemeļlietuvas pašvaldībās, ieviešot projektu
nolūkā uzlabot vietējo iedzīvotāju dzīves telpu un pieeju
dabas resursiem, veikta septiņu parku rekonstrukcija, vienā
parkā apmeklētāju ērtībām uzstādīts jauns aprīkojums, bet
vēl četru zaļo zonu attīstībai nākotnē izstrādāts tehniskais
projekts. Jēkabpilī, piemēram, veikta Mežaparka ielas, kas ved
uz pilsētnieku iecienītu atpūtas vietu -Radžu ūdenskrātuvi,
rekonstrukcija. Grants segums nomainīts pret asfalta segumu,
izbūvēts automašīnu stāvlaukums, ierīkots mākslīgais
apgaismojums. Tāpat izstrādāts tehniskais projekts gājēju
un velosipēdistu deviņu kilometru celiņa izbūvei apkārt
ūdenskrātuvei.
Savukārt dobelnieki izbūvējuši pastaigu promenādi no
pilsētas galvenās ielas līdz gravai pilsdrupu dienvidu pusē.
Promenādes vidusdaļā un tālākajā galā ierīkots skatu laukums,
kas ļauj skatīt tik gleznaino Bērzes upes ieleju. Tāpat uzbūvētas
betona kāpnes uz pilsdrupām, vairāki izliektas formas tiltiņi,
ierīkoti gaismekļi, soliņi, atkritumu tvertnes un gaumīgi
apstādījumi. Arī Jaunjelgavā senatnīgā stilā rekonstruēts
Vecpilsētas parks, nomainot gājēju celiņu segumu, ierīkojot
bērnu rotaļu laukumu, apgaismes laternas, soliņus un akmeņu
mākslīgu krāvumu ar Daugavas ielejai raksturīgu augu dobēm.
Arī Ziemeļlietuvā, piemēram, Rokišķos jaunus vaibstus
ieguvis atpūtnieku iecienītais koka skulptora Ļongina Šepkus

piemiņas parks, kur ar projekta atbalstu
izbūvēti trotuāri, automašīnu stāvlaukums,
veikti citi infrastruktūras uzlabojumi. Bez
tam Rokišķos izstrādāts tehniskais projekts
muižas vēsturiskā parka rekonstrukcijai, kas
ietver jaunu celiņu ierīkošanu, veco un bojāto
koku nomaiņu pret jauniem, apgaismojuma
uzlabošanu un infrastruktūras pielāgošanu
riteņbraucēju vajadzībām. Vēl Lietuvas pusē –
Biržos, veicot Antana Dauguvieša parka
rekonstrukciju, izbūvēts celiņš kājāmgājējiem
un tiltiņš pār vietējo strautu, labiekārtota
peldvieta, ierīkots pastaigu laukums suņiem.
Jaunakmenes daudzdzīvokļu namu rajonā,
topošajā atpūtas parkā ierīkoti celiņi
kājāmgājējiem un riteņbraucējiem, iestādīti
70 jauni kociņi, veikti citi labiekārtošanas
darbi.
Šķirot brošūras, kas arī ir viens no
ieviestā projekta produktiem, nākamās
lappuses, varēsit gūt plašāku ieskatu par zaļās
pilsētvides raksturīgākajām iezīmēm visās
partnerpilsētās, to saistību ar infrastruktūru,
kultūrvēsturi, ūdens resursiem, atpūtu,
tūrismu, veselību, izglītību, kultūru un mākslu.
Juris Kālis,
Zemgales Plānošanas reģiona speciālists

Jēkabpils

Infrastruktūra
zaļā pilsētvidē
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ēkabpils atrodas Latvijas dienvidaustrumos.
Pēc iedzīvotāju skaita tā ir devītā lielākā Latvijas pilsēta, nacionālas nozīmes attīstības
centrs. Lai arī Jēkabpils vēsturiski vienmēr ir
bijusi izteikti rūpnieciska pilsēta, šodien tās
profils ir mainījies. Tagad pilsētas ekonomisko attīstību
virza tādas nozares kā kokapstrāde, mežrūpniecība un
loģistika. Jēkabpili dēvē par labo pārmaiņu pilsētu, kas
dinamiski attīstās un izceļas ar kvalitatīvu infrastruktūru,
jo iedzīvotāju prasības pēc lielāka komforta un drošības
nemitīgi aug.
Jēkabpils atrodas Daugavas abos krastos. Tāpēc, lai palu
laikā upe neapdraudētu pilsētnieku drošību, ir izbūvēts un
nostiprināts aizsargdambis, kas tagad pasargā pilsētu no
plūdiem un reizē ir arī iecienīta atpūtas vieta. Pilsētnieku
ģimenes labprāt dodas pastaigā pa Daugavas promenādi
un reizēm bauda arī jaukus koncertus tās amfiteātrī. Visus
infrastruktūras objektus pilsētā būvē tā, lai tie organiski
iekļautos apkārtējā ainavā un to papildinātu. Savukārt,
veicot ielu rekonstrukciju un labiekārtojot laukumus,
pilsēta ir ieguvusi vairākus jaunus, visnotaļ atraktīvus
pilsētvides objektus, piemēram, pilsētas simbolu - lūša
skulptūru, oriģinālus svarus, strūklaku Krustpils pils dīķī,
zirga skulptūru, aku un karuseli pilsētas vēsturiskajā
centrā. Pēdējā laikā minētos objektus ir papildinājusi
mazā vijolnieka skulptūra, kas izveidota godinot izcilā
latviešu skaņraža, novadnieka Jāzepa Vītola piemiņu viņa
150. jubilejā.

Ielu rekonstrukcija pilsētas infrastruktūru dara
pieejamāku un pievilcīgāku kā iedzīvotājiem, tā
uzņēmējiem un viesiem. Dzīves telpu tīkamāku
vērš gan sakoptas ietves un kvalitatīvs ceļa segums,
gan jauni stādījumi. Jēkabpils Mežaparkam un Zilā
karoga Radžu ūdenskrātuvei piemīt liels tūrisma
un rekreācijas potenciāls. Ieviešot „Urban Green”
projektu, Mežaparka iela ieguvusi asfalta segumu un
modernu apgaismojumu. Tāpat ir izstrādāts gājēju
un riteņbraucēju celiņa, kas vīsies ap ūdenskrātuvi,
tehniskais projekts. Jau tagad tā ir pilsētnieku
iecienītākā atpūtas vieta, kur vasarā var peldēties,
spēlēt pludmales volejbolu, staigāt pa baso pēdu
taku, bet ziemā - slēpot apgaismotā trasē, šļūkt ar
pūšļiem no kalniņa, pārbaudīt savus spēkus ziemas
auto sacensībās „Lūsis”.
No pilsētas centra attālākos objektos, bet sevišķi
Krustpils saliņā, kur estrāde saplūst ar dabu un
rada tīkamu oāzi, ir uzstādītas videonovērošanas
kameras, kas kalpo apmeklētāju drošībai un zaļās
zonas saglabāšanai. Lai iedzīvotājiem būtu ērtāka
nokļūšana Daugavas pretējā krastā, ir iecere būvēt
jaunu tiltu, bet noslogotākos ielu krustojumus
pārbūvēt par lokveida krustojumiem, kas samazinās
automobiļu satiksmē pavadīto laiku un veicinās gaisa
kvalitātes uzlabošanos. Jēkabpilieši vēlas dzīvot
un strādāt dinamiskā, ērtā un sakoptā pilsētvidē,
saskaņā ar dabu.

Pļaviņas

Ūdens resursi
zaļā pilsētvidē
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ie Pļaviņām, kur Daugava strauji pagriežas uz
rietumiem, Daugavā ietek Aiviekste – lielākā
pieteka, kas savāc ūdeņus no visas plašās
Austrumlatvijas zemienes. Uzņēmusi Aivieksti,
kas ir sena šķirtne starp Latgali un Vidzemi,
Daugava pagriežas un tālāk tek pa Vidzemes un Zemgales
robežu. Pie Aiviekstes ietekas Daugavā atrodas viena no
Latvijas vidienes mazpilsētām – Pļaviņas, kas savulaik ir
bijusi seno plostnieku un pārcēlāju apmešanās vieta. Pilsētas
tiesības tai piešķirtas 1927. gadā.
Kopš tā laika pamatīgi izmainījusies gan pati pilsēta, gan
latviešu likteņupe Daugava. Romantisma un patriotisma jūtu
piesātinātas ir gados vecāku cilvēku – novadnieku atmiņas
par savu jaunības dienu pilsētu. Tā vēl vecās, pirmskara laika
Pļaviņu ģimnāzijas absolvents, vēlāk direktors Alfrēds Staris
pašvaldības izdevumā „Pļaviņu Ziņas”, skolas 90. jubilejas
gadā, raksta: „ Pa sava kabineta atvērto logu es pilnībā
varēju izbaudīt visu gadalaiku burvību Pļaviņās pie Daugavas.
Pavasaros dobji runāja Daugavas krāces, nedaudz varēja
uztvert pat Skolas upītes čalas, pa logu ieplūda saldi rūgtenā
ievu ziedu smarža, kokos kā trakas pogoja lakstīgalas. To
visu vēl papildināja no mazās zālītes ieplūstošās bērnu kora
dziedātās tautasdziesmas skaņas”.
Mūsdienās pie Pļaviņām, kur vērojams spēkstacijas
uzplūdinājums, Daugava pārvēršas par lielu un varenu
ūdeņu klāju. Citāda ir kļuvusi arī apkārtnes ainava, tai nav
vairs sudrabainā viegluma, virs ūdeņiem šur tur tikai rēgojas
klinšainas saliņas, kādreizējās Daugavas krastu kraujas.

Kopš HES izbūves un Pļaviņu ūdenskrātuves izveides divdesmitā
gadsimta sešdesmitajos gados pilsēta katru pavasari kļūst par
pašvaldības un visas valsts rūpju objektu. Pļaviņiešu piedzīvoto
2013. gada 19. aprīlī vairāki mediji paguva nodēvēt par „gadsimta
plūdiem”, kad ūdens līmenis Daugavā kritisko robežu pārsniedza
par 2,4 metriem. Applūda tuvējais autoceļš, vairākas iestāžu ēkas
un aptuveni 100 mājokļu. Taču arī citos gados, pavasara palu laikā
pilsētiņā pulcējas gan caurbraucēji, gan citi interesenti, kurus vilina
Daugavas izveidotie milzīgie ledus krāvumi, kas dažkārt saglabājas
līdz pat maija vidum.
Tā kā Pļaviņas ar ūdens resursiem ir viena no bagātākajām
Zemgales mazpilsētām, to labāka apsaimniekošana un aizsardzība
kļūst par pašvaldības un iedzīvotāju ikdienas nepieciešamību. Tālab
2010. gada nogalē pilsētā beidzās vērienīga Eiropas Savienības
atbalstīta, gandrīz divarpus miljonu latu vērta projekta ieviešana.
Rezultātā izbūvētas jaunas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas,
vairākas sūkņu stacijas un cauruļvadi galvenokārt ielās, kur agrāk to
nebija. Tādējādi, neraugoties uz gruntsūdeņu augsto līmeni, pilsētā
uzlabojusies notekūdeņu savākšana un attīrīšana, nodrošināti jauni
pieslēgumi maģistrālajiem tīkliem, paaugstinājusies vides kvalitāte.
Ar ūdeņiem pļaviņiešu dzīve ir saistīta visos gadalaikos. Ziemā
notiek tautas slēpojumi pa Daugavas līdzenajiem ledājiem, vasarā
lielā cieņā ir makšķerēšana un izbraucieni ar laivām, tostarp ar
vikingu liellaivu „Lāčplēsis”. Ūdens tūristu ērtībām kalpo jaunas
laivu piestātnes, iekopti parki un atpūtas vietas Daugavas krastā.
Pilsētnieki vairākās paaudzēs lepojas ar to, ka dzīvo likteņupes
krastā, saudzē un mīl to, kopīgi svin svētkus un smeļ jaunu spēku
turpmākajām gaitām.

Birži

Zaļa pilsētvide
un tūrisms

V

ienu no gleznainākajām Lietuvas mazpilsē
tām – Biržus par sava ceļojuma galamērķi
izraugās ceļotāji no tuvām un tālām zemēm.
Pārsvarā tas tāpēc, ka pilsētiņai ir sena, ar
unikāliem faktiem piesātināta vēsture un
tā izceļas ar zaļu pilsētvidi, kas savu pievilcību nezaudē no
agra pavasara līdz vēlam rudenim. No pilsētas vēstures
zināms, ka kunigaitis Kristupas Radvila (1547–1603) savu
zemju un valsts ziemeļu robežas aizsardzībai Biržos uzcēla
Lietuvā tobrīd modernāko, lielāko un spēcīgāko itāļu stila
bastiona cietoksni. Darbus uzsāka 1575. gadā, uzbūvējot
dambi Apaščas un Aglonas upju satekā. Vēlāk izveidoja arī
bastiona valni, izbūvēja reprezentācijas ēkas un evaņģēlisko
Reformatoru baznīcu, kā arī arsenāla un pārtikas noliktavas,
kazarmas un citas ēkas. Cietoksnis un pilsēta kļuva par
vienotu aizsardzības kompleksu. Mūsdienās vairākkārtīgi
kara vētrās nopostītā Biržu cietokšņa reprezentācijas ēkas
ir atjaunotas un tajās izvietota Biržu publiskā bibliotēka
un muzejs „Sėla”. Tāpat atjaunotas divas šaujampulvera
noliktavas, tilts, turpinās arī arsenāla noliktavas renovācija.
Širvēna ezers ir vecākā mākslīgā ūdenskrātuve Lietuvā, kas
izveidota 1575. gadā, aizdambējot divas upes, kas plūst cauri
Biržiem un apsargā cietoksni un priekšpilsētu. Pār Širvēna
ezeru uzcelts 525 metrus garš un 2,45 metrus plats gājēju tilts,
kas ir garākais gājēju tilts pār ezeru Lietuvā. Šodien šo tiltu
bieži apmeklē makšķernieki, jaunlaulātie, pilsētnieki un viesi,
kuri vēlas izbaudīt klusumu un mieru, aizstaigāt līdz Astravas
muižai no kuras paveras lieliska pilsētas ainava. Biržu zemē

„nelabvēļa” teiktie vārdi „Kaut tu nogrimtu ...” diemžēl
var piepildīties, jo gruntsūdeņu dzelmē skalojas izšķīduši
ģipša, kaļķakmens, dolomīta, krīta vai sāls veidojumi,
kas veicina karsta iedobumu, kurus sauc par kritenēm,
rašanos. Biržu apkārtnē tādu jau ir aptuveni 9 000 ar
tendenci šim skaitam vēl vairāk palielināties. Karajimišku
ainavu parkā ar rezervāta statusu karsta kriteņu blīvums
ir vislielākais. Ievērojamākā no tām „Govs ala”, gandrīz
apaļš, piltuves veida iegruvums. Speleologi uzskata, ka tai
ir aptuveni 200 gadu, diametrs 10–12 metru, dziļums –
12,6 metri. Stāsta, ka šajā vietā nogrimusi govs, bet pie
alas palicis vairs tikai ķēdes gals.
Savukārt Kirkļu rezervāts ir aktīva virszemes 1 137
hektāru liela platība. Šeit var redzēt Kirkļu ezeru kopumu,
kas radies daudziem zemes iegruvumiem izjaucot ierasto
gruntsūdens līmeni. Tādējādi izveidojies ezeru kopums,
ko veido vairāk nekā 30 kopā savienojušies ezeriņi, kas
aizņem vairāk nekā četru hektāru lielu platību. Ziemeļu
daļā atrodas Līdžu (Lydžio) bedre, kas atvērusies jau tālajā
1915. gadā, un tā ir aptuveni 50 metrus gara un vietām
līdz pat 11 metrus dziļa.
Šie karsta ezeri ir īpaši, turklāt vienīgie Baltijas
valstīs ar pievilcīgiem, izliektiem krastiem, gleznainām
pussaliņām, zemes šaurumiem, līčiem un salām. Bez tam
Birži ir slaveni ar alus brūvēšanas tradīcijām, tostarp ar
alus himnu, ko, reizē ar miestiņa degustācijas procedūru,
muzeja ļaudis labprāt iemāca arī tūristiem.

Akmene

Zaļa pilsētvide
izglītībai

A

kmenes apvidus zemes dzīles ir bagātas
ar māla un kaļķakmens iegulām. Tālab
industriālā attīstība galvenokārt saistīta
ar dažādu būvmateriālu ražošanu, taču
tas pilsētniekus netraucē dzīvot zaļā un
sakoptā vidē. Pati daba iedzīvotājus ir apveltījusi ar resursu
lielu bagātību un daudzveidību. To racionāla izmantošana,
saprātīga aizsardzība un saglabāšana ir balstīta uz dziļām un
pamatīgām zināšanām, kas mērķtiecīgi krātas ne vien bērnu
dārza un skolas solā, bet arī ejot dabā, veicot izpētes un
popularizēšanas darbu.
Ar vides izglītību un dabas aizsardzības ideju izplatīšanu
nodarbojas tuvējā Kamanu Valsts dabas rezervāta
administrācija. Rezervāts izveidots ar mērķi saglabāt Kamanu
purvu – lielāko un vērtīgāko Ziemeļlietuvas molingu zemienes
purva kompleksu ar iekšējām sausajām teritorijām (salām
un pussalām), dumbrāju ieskautajiem purva mitrājiem un
ezeriņiem, kā arī purvā slīgstošiem mežiem, īpašu un retu
floru, faunu un micēliju. Skolotājiem un skolēniem, kuri
vēlas padziļināt zināšanas par dabu, piedāvā profesionāli
sagatavotu pedagoģisko izziņas programmu paketi, kas
sastāv no trim grupām un aptver 11 tēmas. Dabas klasē
skolēni var veikt arī zinātniskus eksperimentus.
Rezervātā ir ierīkota īpaša izglītības taka. Kopā ar gidu,
virzoties pa 3,6 kilometru garo taku, apmeklētāji apstājas
atsevišķās pieturvietās un vēro, kā augstā purva nogāze
tiek pakāpeniski pārklāta ar nepārtrauktu sūnu segumu,
bet ap koku stumbriem veidojas nelieli izciļņi. Ekskursijas

laikā, apmeklējot Kamanu seno ezeru, var redzēt arī ledus kušanas
laikmeta pēdas, kā arī zosis un pīles, kas te migrācijas laikā nolaižas
atpūsties. Nepamanīti nepaliek arī nelielie, izliektie un ilggadīgie
purva dumbrāji ar mirdzošiem mitrājiem. Dabā redzēto lieliski
papildina moderni iekārtotā pastāvīgā ekspozīcija par rezervāta
vēsturi un purva ekosistēmu.
Savukārt Ventas Reģionālais parks izveidots, lai aizsargātu Ventas
ielejas ainavu, rūpētos par tās dabisko ekosistēmu un kultūras
mantojuma vērtībām, nodrošinātu labu pārvaldību, un radītu
lieliskus apstākļus kā atpūtai, tā izglītojošam tūrismam. Organizētajās
izglītības programmās apmeklētājiem ir iespēja iepazīt parka ainavu,
ekosistēmu, kultūras mantojuma vērtības, Papiles jūras laikmeta
atsegumus, kas ir visredzamākais nedzīvās dabas mantojuma objekts,
jo atklāj pirms 160 miljoniem gadu izveidojušos sekla līča nogulumus.
Šajā parkā cilvēki var patstāvīgi vai organizēti doties ekskursijā un
redzēt noslēpumainos juras laikmeta akmeņus, ar rokām pieskarties
dinozauru laikmeta dzīvnieku paliekām – fosilijām. Šim nolūkam
izveidota Jurakalna ģeoloģiskā taka, kas ļauj Papilē esošo kultūras un
dabas mantojumu padarīt pieejamu apmeklētājiem.
Tikmēr Akmenes vietējā muzejā eksponēta unikālā B. Izenbeko
tauriņu (vairāk nekā 3500) kolekcija. Lielākā daļa apmeklētāju ir
pārsteigti par tauriņu formas, krāsas un rakstu dažādību un krāšņumu.
Muzejā skolas vecuma bērniem organizē saistošas un izglītojošās
mācību stundas. Katru gadu muzejā īsteno arī izglītojošu un ilglaicīgu
projektu „Tauriņu mājas”. Projekta īstenošanas laikā apmeklētājiem
ir iespēja ekspozīcijas zālē izvietotajā neparastajā stikla būvē, ko sauc
par tauriņu māju, skatīties, kā dzimst, dzīvo un barojas desmitiem
tropu klimata tauriņu.

Dobele

Kultūrvēsture
zaļā pilsētvidē

V

airāk nekā septiņi gadsimti
aizritējuši kopš Dobeles vārds
pirmo reizi ierakstīts vēsturē. Tā ir
viena no gleznainākajām Latvijas
mazpilsētām, kas izveidojusies
Bērzes upes ielokā un kuras dominante ir Zemgaļu
pilskalns ar Livonijas ordeņa pilsdrupām. Mūra pili,
seno zemgaļu koka pils vietā, ordenis uzcēla laika
posmā no 1335. līdz 1347. gadam. Līdz šodienai
gan saglabājušās tikai vareno, romantisko mūru
daļas. 2002. gadā uzsākta Dobeles pilsdrupu
konservācija, taču tas netraucē tūristu grupām
pils dāmas pavadībā doties ar vēstures elpu un
dažādiem nostāstiem piesātinātā ekskursijā,
vērot zaļumos slīkstošās pilsētas panorāmu.
Vēl senākas vēstures pieskārieni jaušami
bijušās zemgaļu senās pilsētas vietā, kur atklāta
piemiņas zīme varonīgajiem zemgaļiem, kuri
pēc sīvām kaujām ar Livonijas ordeni 1289. g.
nodedzināja savu pili un neuzvarēti aizgāja uz
Lietuvu.
Turpat netālu, zaļā pakalnā paceļas izcilā
latviešu tēlnieka Kārļa Zemdegas veidotais Dobeles
Atbrīvošanas piemineklis, kam bija lemts traģisks
liktenis. To pirmoreiz atklāja 1940. gadā, taču 10
gadus vēlāk, pēc padomju varas iestāžu rīkojuma,
saspridzināja. Piemineklis atjaunots par dobelnieku
ziedojumiem un otrreiz svinīgi atklāts 1996. gadā.

Dobeles vēsturiskajā centrā lieliski iederas Tirgus laukums. Tas izveidojies jau tālajā
1495. gadā vienlaikus ar baznīcas celtniecību.
Dobelnieku galvenā tirgošanās vieta ietver
20. gs. sākumā celtās ķieģeļu divstāvu ēkas,
kurās turīgie namsaimnieki ierīkoja tirgotavas
un viesnīcas. Pēc rekonstrukcijas 2012. gadā ir
atgūts plašs, bruģēts laukums ar Ginesa rekorda
cienīgu aku – strūklaku, kas veido oriģinālu,
kultūrvēsturisku akcentu mūsdienu pilsētvidē,
jo ūdens tecējuma tuvums cilvēku nomierina,
rosina sakārtot domas un baudīt atpūtas
mirkļus.
Savukārt pilsētas galvenā vertikāle ir Dobeles
evaņģēliski luteriskās baznīcas 45 m augstā
zvanu torņa smaile. Baltais dievnams ir celts
1495. gadā pēc Livonijas ordeņa mestra Valtera
fon Pletenberga pavēles un vairākkārt pārbūvēts.
Turklāt baznīcā atrodas vairāki unikāli mākslas
pieminekļi, piemēram, 2013. gadā advokāta
Andra Grūtupa baznīcai dāvinātais un visnotaļ
iespaidīgais granīta svečturis Svētā Grāla formā.
Vēl ievērību pelna fakts, ka Dobeles vācu
draudzes mācītāja amatā gandrīz 40 gadus
kalpojis ievērojamais senvēstures, latviešu
valodas un etnogrāfijas pētnieks Augusts
Bīlenšteins (1826 – 1907). Godinot viņa piemiņu,
baznīcas dārzā uzstādīta piemiņas zīme.

Rokišķi

Zaļa pilsētvide
kultūrai un
mākslai

K

atrai teritorijai piemīt sava neatkārtojamā
dabas un kultūrvēsturiskā unikalitāte, kas
izmantojama tēla un pazīstamības veidošanā.
Kaimiņvalsts
Lietuvas
ziemeļaustrumu
pilsētu Rokišķi un tās novadu dažkārt dēvē
par miniatūro Lietuvu, gan līdzīgās kontūras dēļ kartē, gan
vietējās upes Nemunelis nosaukuma dēļ, kas ir rada valsts
lielākajai upei – Nemūna. Zinot faktu, ka Rokišķu dominante –
Novada muzejs atrodas bijušās muižas galvenajā atjaunotajā
ēkā - pilī, kas kopā ar vēl 16 citām būvēm, tostarp 19.
gadsimta zemnieku lauku sētai piemītošām klētīm, smēdēm,
un riju, veido iespaidīgu muižas kompleksu ar lielu, skaistu
parku un dīķi, lieki sacīt, ka Rokišķu pilsētvide ir izteikti zaļa.
To paspilgtina vēl vairāki citi parki un skvēri, ar mīlestību
un izdomu kopti savrupmāju dārzi un sabiedrisko ēku
apstādījumi. Taču pilsētas galvenā iezīme ir tā, ka te, vairāk
nekā citviet Lietuvā, godā ceļ amatniecības un tautas mākslas
vissenākās tradīcijas, tostarp kokgriešanas.
Rokišķu iedzīvotāji lepojas ar to, ka tieši viņu novadā
šūpulis kārts lietuviešu izcilākajam koktēlniekam Ļonginam
Šepkam ( 1907. – 1985.), kas atzīts par vienu no 20.gadsimta
mākslas ģēnijiem, lai gan strādājis naivās jeb primitīvās
tautas mākslas žanrā. Trīsdesmit gadu laikā mākslinieks
izgatavojis aptuveni pusotru tūkstoti dažāda lieluma darbu
– no plaukstā ietilpstošiem bareljefiem līdz vairākus metrus
lielām telpiskām kompozīcijām. Lielākā daļa no viņa atstātā
mantojuma tagad glabājas jau pieminētā muzeja pastāvīgās
ekspozīcijas divās zālēs. Mākslinieka daiļrade, savdabīgais

skatījums uz dzīvi un neizmērojamā dabas mīlestība
atspoguļojas arī viņa piemiņas parkā, kas ar pašvaldības
gādību izveidots vienā no dzīvojamo namu mikrorajoniem.
Nepilnu desmit gadu laikā Lietuvas redzamākie koka
skulptori izgatavojuši un parkā izvietojuši vairāk nekā 60
neparastu skulptūru un skulpturālu kompozīciju, kas ir ne
vien savdabīgas improvizācijas par Ļ. Šepkas daiļrades un
dzīves tēmām, bet vienlaicīgi atklāj arī katra autora radošo
individualitāti. Skulptūru parka iekārtošana izmaksājusi
aptuveni pusotru miljonu litu, taču galvenais ir tas, ka
pilsētnieki un Rokišķu viesi to ir iemīļojuši un labprāt izmanto
savai atpūtai.
Mākslas objektu ienākšanu pilsētvidē raksturo vēl kāds
piemērs. Pirms vairākiem gadiem Rokišķu rajona pašvaldība
kopā ar vēl citiem Ziemeļlietuvas un Zemgales partneriem
Latvijas pusē ieviesa Vidusbaltijas amatniecības attīstības
projektu. Rezultātā Latvijā, Jēkabpils novada Zasā notika
kokamatniecības plenērs ar abu kaimiņvalstu kokgriezēju
piedalīšanos. Plenēra laikā dalībnieki no koka, ņemot
vērā katras valsts nacionālās iezīmes, izgatavoja dažādas
skulptūras un konstrukcijas bērnu rotaļu laukumam, ko
vēlāk iekārtoja Rokišķu muzeja brīvdabas sektorā. Minētais
rotaļu laukums veidots kā 19. gadsimta lauku sēta, kur kokā
atveidota gan saimniece ar bērnu uz rokām, gan saimnieks,
aitu ganiņš un zirgs, gan koka šūpoles un sētas fragments.
Tādējādi abu kaimiņvalstu amatnieki, kopā strādājot,
pilnveidoja savu meistarību un bagātināja pilsētvidi ar
jauniem darbiem.

Birštona

Zaļa pilsētvide
veselībai

L

ietuvas
vidienes
mazpilsēta
Birštona ir spilgts piemērs tam, kā
rūpīgi kopta, labiekārtota un zaļa,
ar apstādījumiem, sabalansētu
veco un jauno arhitektūru, kā arī
ar mākslas objektiem piepildīta pilsētvide var
sekmīgi kalpot gan vietējo iedzīvotāju, gan
iebraucēju harmoniska un veselīga dzīves veida
izkopšanai, pozitīvu emociju vairošanai.
Kūrorta vēsture un mūsdienas
Birštona ir viens no vecākajiem balneolo
ģiskajiem kūrortiem Lietuvā, kas ir ideāla
atpūtas vieta tiem, kas novērtē ilggadīgas
pieredzes un ārstēšanas tradīcijas. Ārstnieciskā
minerālūdens spēks jau no seniem laikiem šeit
atvilinājis Lietuvas kunigaišus, rakstniekus,
dzejniekus, māksliniekus, mūziķus, kā arī
daudzas citas atzītas personības. Turklāt visi viņi
ir atstājuši savas pēdas šajā mājīgajā kūrortā,
kuru no visām pusēm ieskauj Nemunas loki
un zaļojoši meži. Mūsdienu Birštona piesaista
ne tikai ar modernām ārstniecības iestādēm,
sanatorijām, Eiropā novērtētu minerālūdeni,
bet arī ar viesmīlīgām viesnīcām, restorāniem,
aktīva brīvā laika pavadīšanas iespējām,
daudziem neaizmirstamiem notikumiem. Ne
velti Birštonu sauc par Lietuvas džeza Meku.

Aktīvā atpūta
Tie, kuriem labāk patīk aktīvā atpūta, kas vērsta uz veselības
nostiprināšanu, Birštonā var izklaidēties gan gaisā, gan uz ūdens un
zemes. Tie ir lidojumi ar karstā gaisa balonu, braucieni pa Nemunu ar
izpriecu kuģīti un vikingu laivām, bet pa Verknes upi - ar smailītēm.
Tāpat iecienīta ir riteņbraukšana pa Žvērinču mežu un citiem
atjaunotiem velomaršrutiem. Savukārt dažādām spēlēm ir paredzēti
tenisa, basketbola, mini golfa, ķegļu un pludmales volejbola laukumi.
Ziemā populāra atpūtas vieta ir vietējais pakalns, kur ierīkotas trases
straujiem nobraucieniem ar slēpēm un ragaviņām.
Birštonas kūrorta centrālais parks
Parku veido pilsētā esošais meža nogabals ar spirgtu gaisu,
bagātīgu floru un faunu. Mežā dabiski izveidojies sazarots ceļu
tīkls. Viens no ceļiem it kā atkārto Nemunas lokus. Parks ar 25
ha lielu platību ir piemērots gan aktīvai atpūtai, gan tūrismam.
Tajā izveidotas sporta, skulptūru, velosipēdistu un atpūtas takas
ar bazalta segumu, kas rotaļīgi saplūst ar parka kopējo ainavu.
Sporta takā savdabīgus pieturas punktus veido basketbola,
rotaļu, skeitborda un mini golfa laukumi. Šeit var atrast arī
desmitiem trenažieru gandrīz visu muskuļu grupu vingrināšanai.
Savukārt Skulptūru taka veido teritoriju, kurā izvietoti gan
unikāli dabas objekti, gan mūsdienīgi mākslas darbi . Daudzas
skulptūras darinātas ar vieglas ironijas piedevu, ietverot dažādus
modernisma elementus. Tās gluži neviļus parka apmeklētājiem
atmiņā atsauc bērnībā piedzīvoto un pasaku grāmatās lasīto, raisa
pozitīvas emocijas un labu noskaņojumu, kas arī ir viens no stipras
veselības garantiem.

Jaunjelgava

Zaļa pilsētvide
atpūtai

P

ārvietojoties pa Daugavas kreiso krastu,
nevar pabraukt garām Jaunjelgavai un
nepamanīt tās galveno - Jelgavas ielu.
Jaunjelgava veido daļu no Daugavas kreisā
krasta koptēla. Turklāt Daugavas šajā pusē
tā ir vienīgā pilsēta visnotaļ garajā ceļa posmā no Ķeguma
HES līdz pat Jēkabpilij. Lēnām uzlabojoties ceļu stāvoklim,
pieaug arī transporta plūsma un Jaunjelgavas viesu skaits.
Pēdējos gados pašvaldība ir īstenojusi vairākus pilsētas
labiekārtošanas un infrastruktūras uzlabošanas projektus,
kas Jaunjelgavu dara pievilcīgāku atpūtai. Vēlmi ļauties
nesteidzīgai atpūtai pilsētas ielās, laukumos un skvēros,
vairo atsevišķi kultūrvēsturisko mantojumu raksturojoši
akcenti, tostarp savdabīga koka apbūve.
Atpūtniekus saista fakts, ka 13.gadsimtā Jaunjelgavas
vietā atradās sena sēļu pils, ko vācu krustneši nopostīja.
Tās vietā sāka veidoties apdzīvota vieta. Ap 1450.gadu te
izveidojās muiža. Savukārt 1590.gadā Jaunjelgavai Kurzemes
hercogs Frīdrihs piešķīra miesta tiesības, bet 1646.gadā
hercoga atraitne Elizabete Magdalēna to nosauca par
Fridrihštati un dāvināja 2830 desetīnu zemes. Tādējādi 1647.
gadā miestam tika piešķirtas pilsētas tiesības un ģerbonis.
Mūsdienās pilsētas vēsturiskais centrs, kas veidojies
17.–18. gs., ir valsts nozīmes pilsētbūvniecības piemineklis.
Centrā atrodas 1912. gadā jūgendstilā celta pilsētas domes
ēka, kas pilnībā saglabājusi savu autentiskumu. Divstāvu
ēkas abas fasādes bagātina skulpturāli veidojumi. Pilsētas
valdes nams ir vietējas nozīmes arhitektūras piemineklis.

Pilsētnieku un ciemiņu atpūtai kalpo Daugavas
krastā 2011. gadā izveidotā aptuveni divus kilometrus
garā pastaigu taka. Te izvietoti soliņi un galdiņi, vairākas
peldvietas, ģērbtuves, nelieli bērnu rotaļu laukumi, kā arī
ierīkota pārceltuve, izbūvēta pietauvošanās vieta laivām,
kuteriem un ūdens motocikliem. Diennakts tumšajā laikā
taka ir izgaismota un rada romantisku noskaņu pastaigām,
ekskursijām un dažādiem atpūtas pasākumiem. Dažādos
takas posmos apmeklētāji var izmantot autostāvvietu un
velosipēdu novietnes.
Jaunjelgavā sākta Vecpilsētas parka rekonstrukcija.
Plānots izbūvēt gājēju celiņus, ierīkot velosipēdu novietnes
un labiekārtot bērnu spēļu laukumu, kā arī veidot jaunus
apstādījumus, saglabājot un popularizējot Daugavas ielejai
raksturīgos augus. Vecpilsētas parkā guļ akmens lauva
– Jaunjelgavas simbols. Sākotnēji lauva atradies tirgus
laukuma vidū un no akas šļācis dzestru, garšīgu ūdeni. Kad
toreizējā vara laukuma vienā galā novietoja Staļina, bet
otrā – Ļeņina pieminekli, lauvam gods vairs nepienācās.
Savienojumu ar dziļurbumu likvidēja, bet pašu «nezvēru»
nobīdīja maliņā.
Sastaptie gleznotāji Daugavas malā, saullēktu un
saulrietu krāsas tverošie jaunieši pastaigu takās un apcerīgie
senioru pāri vecpilsētas kvartālos ļauj domāt, ka pilsētas
iedzīvotāji dzīvo un atpūtu bauda ciešā harmonijā ar dabu,
jo pat ielu nosaukumi – Meža, Liepu, Bērzu, Ceriņu, Pērses,
Stirnu, Saules un vēl citi liecina, ka Jaunjelgavai piemīt zaļai
pilsētvidei raksturīgas iezīmes.
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