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Alūksnes novada pašvaldība 

 

Projekta nosaukums Dižkoku apzināšana Alūksnes muižas parkā un jaunu 

kokaugu stādījumu veidošana Tempļakalna parkā. 

 

Darbu īss apraksts (līdz 5 teikumiem): 
Pirmajā dienas daļā veicām Alūksnes muižas parkā esošo dižkoku apsekošanu, katru no 

tiem raksturojot pēc to sugas, novietojuma, apkārtmēra, augstuma, stumbru skaita, stāvokļa, 

nozīmes ainavā un citiem parametriem. Pēc apsekošanas veicām dižkoka apzīmēšanu ar 

speciālo informatīvo zīmi.  

Otrajā dienas daļā veicām iegādāto kokaugu stādīšanu, pirms tam un stādīšanas laikā 

norādot pareizākos veidus un nosacījumus konkrēto kokaugu stādīšanai. Koku stādīšanas 

vietas Tempļakalna parkā tika izvēlētas tādas, kurās vētras laikā bijuši izgāzti koki un 

pakāpeniski izveidojušās atvērtas lauces.  

Dažas bildes: 

 Dižkoka apzīmēšana

 Visa jauniešu grupa 



 Koku stādīšanas procesā 
 

Pasākuma izglītojošā daļa (līdz 3 teikumiem): 
Pasākuma laikā jauniešiem tika izstāstīti un parādīti veidi, kā raksturot un atpazīt kokus, 

apsekojot un aprakstot Alūksnes muižas parkā esošos dižkokus. Pēc dižkoku apsekošanas, 

jauniešiem bija iespēja pašiem iestādīt savus kokus Tempļakalna parkā, ar domu, cik mums 

visiem tie ir svarīgi un nozīmīgi. Pirmajā dienas daļā redzot to, cik ļoti lieli, vareni un 

ainavai nozīmīgi var izaugt dažādas sugas koki, mēs radām lielāku cieņu pret kokiem, arī 

stādīšanas brīdī. Visas šīs dienas aktivitātes notika pilsētai nozīmīgās un vēsturiskās 

teritorijās. 

Pasākumā piedalījās (kādas interešu grupas?):  
Pasākumā tika iesaistīti Ernesta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas mazpulcēni 15 jauniešu 

sastāvā. Jauniešus pavadīja ģimnāzijas Mazpulka vadītāja Inese Marķitāne, kas pēc Meža 

dienu pasākuma atzina, ka arī turpmāk vēlētos jauniešus (arī citas vecuma grupas) iesaistīt 

šāda veida koku stādīšanas, izzināšanas un iepazīšanas aktivitātēs. 

Šo pasākumu rīkoja Alūksnes novada pašvaldības ainavu arhitekte kopā ar pilsētas 

dārznieci un arboristiem.  

Projekta gaitā labiekārtoto parku (izveidoto infrastruktūru un/vai 

iegādātos stādus) pēc projekta uzturēs (no nodošanas – pieņemšanas akta): 
Alūksnes novada pašvaldības aģentūra “SPODRA”, kura nodarbojas ar pilsētas zaļo zonu 

apsaimniekošanu, koku un apstādījumu kopšanu un citiem pilsētas apsaimniekošanas 

darbiem. 

Projekta pasākumi popularizēti (norādīt avotus un saites): 
Ernesta Glika Alūksnes valsts ģimnāzijas mājaslapā –  

Alūksnes xxx -  

Projektā izlietotās summas (norādīt pa piešķirtajām pozīcijām un pa 

teritorijām, ja projektu ievieš dažādās vietās): 

Kokaugu stādu iegāde - 497.7 EUR ar PVN. Rēķina Nr.xxxxxx  
 

 

 

 


