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Parks tas ir….

Parks ir estētiska apzaļumota dabas teritorija tās dabiskajā vai 

cilvēka pārveidotajā formā. Parka nozīme parasti tiek saistīta ar 

atpūtu vai rekreāciju. (Vikipēdija)

Parks — sabiedriskas vai kultūrvēsturiskas nozīmes dabas 

objekts, kurā ir dabas elementu, būvju un mazo arhitektūras formu 

daudzveidība un īpaši veidota infrastruktūra (Meža likums)

Parks —teritorija ar mākslīgi veidotiem apstādījumiem (arī ar 

dabiskām audzēm), alejām, ceļiem, takām, ūdensbaseiniem, 

atpūtas vietām, ēkām, laukumiem. Pilsētu un lauku apstādījumu 

sistēmā parkus papildina dārzi. (AkadTerm)

«Vēsturiskam parkam, kas vecāks par 50 gadiem...» (MKN Nr.123)



Vēsturisko parku teritorijas 
Daugavpils novadā, kas pašlaik 

ir pieejamas sabiedrības 
atpūtai, izglītošanai un 

audzināšanai



• muižas apbūve nesaglabājās, bet parka 
teritorijā ir saredzama tā plānojuma struktūra, 
sugu daudzveidība un/vai ainavu arhitektūras 
detaļas

• muižas apbūve saglabājās (daļēji), bet parka 
teritorija ir kardināli pārveidota/izpostīta

• muižas apbūve nesaglabājās, un arī parka 
teritorijā nav saredzama tā plānojuma 
struktūra, sugu daudzveidība un/vai ainavu 
arhitektūras detaļas

Vēsturisko parku grupas: 



Ambeļu muižas parks



Līksnas muižas parks





Vēsturisko parku grupas: 

• parks, tā daļa vai tajā esošs objekts ir valsts 
aizsargājams kultūras piemineklis

• parks, tā daļa vai tajā esošs objekts ir 
Daugavpils novada aizsargājamo kultūras 
mantojuma objekts



• parks, tā daļa vai tajā esošs objekts ir īpaši 
aizsargājamā dabas teritorija

• parks, tā daļa vai tajā esošs objekts nav īpaši 
aizsargājamā dabas teritorija

Vēsturisko parku grupas: 



• Parks vai tā daļa nav pašvaldības īpašums

• Parks vai tā daļa ir pašvaldības īpašums

• Parks vai tā daļa neatrodas pašvaldības 
īpašumā, bet ir noslēgta vienošanās ar zemes 
īpašnieku

Vēsturisko parku grupas: 



Lielbornes muižas parks





Vaboles muižas parks



Phare ACCESS Programmas projekts 

«Baltijas ekosistēmas vērtību saglabāšana: Dienvidaustrumu Latvijas ainavas» 

(2002.)

Faunas un floras inventarizācija

Ainavu inventarizācija

Parka rekonstrukcijas 

priekšlikumi

Vaboles 

muižas 

parks







Juzefovas muižas parks





Jaunsventes un Medumu parkiem tiek 
izstrādāti rekonstrukcijas projekti

Projekta ietvaros paredzētas šādas aktivitātes:

• Juzefovas parka pārbūves 1. kārta;

• 3 semināri par parku apsaimniekošanu, uzturēšanu;

• zaļās klases;

• mācību pieredzes apmaiņas braucieni uz Latvijas 

un Krievijas projekta sadarbības partneru parkiem;

• Juzefovas parka festivāls. 

Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014. –
2020. gadam Eiropas Kaimiņattiecību instrumenta sadarbības 

projekts “Parki bez robežām” (2019.-2021.)



Daugavpils novada svētki 

Juzefovas muižas parkā



Vecsalienas (Červonkas) muižas pils parks





2016.-2017.g

DU Dabas izpētes un izglītības 

centrs sadarbībā ar Daugavpils 

novada domi īstenoja Latvijas Vides 

aizsardzības fonda projektu 

„Dabas vērtību inventarizācija un 

rekonstrukcijas projektu izstrāde 

Medumu un Jaunsventes parkiem, 

saskaņā ar aizsargājamo ainavu 

apvidus “Augšzeme” dabas 

aizsardzības plānu”.

Medumu muižas parks

Sventes (Jaunsventes) muižas parks



Medumu muižas parks

daba.gov.lv





Sventes (Jaunsvenets) muižas parks

NKMP arhīvs





Lielā talka- 2018 un Lielā talka-2019 

Jaunsventes muižas parkā















vēsturiskie parki

vakar šodien rīt



Daugavpils novada dome

Tel. +371 65422238

dome@daugavpilsnovads.lv

www.daugavpilsnovads.lv

Paldies par JŪSU ieguldījumu 
Daugavpils novada vēsturiskā 

mantojuma saglabāšanā!

Izmantotas Daugavpils novada domes, aģentūras 
«TAKA» un personīgā arhīva fotogrāfijas

http://www.dnd.lv/

