
Pāvilosta novada vēstījums par darbiem mežā un 
parkos 

Pāvilostas novada ainavu arhitekte

Anda Uzare



Pāvilostas novads

• Pāvilosta

• Vērgales pagasts

• Kopējā mežu platība – 310 ha 

→Upesmuižas parks – 8.06 ha

→Piecdesmitgades parks – 0.95 ha

→Simtgades parks – 2.57 ha

→Vērgales parks – 6.16 ha

→Ziemupes parks – 2.23 ha

→Saraiķu teritorija – 2.37 ha

Avots: Autores foto, 19.09.2018.Vērgales parks

Avots: Autores foto, 15.04.2018.Upesmuižas parks





Piecdesmitgades parks

• Pāvilosta

Avots: Google ielas attēli, 11.09.2011.Piedesmitgdes parks

Avots: www.pavilosta.lv, 11.09.2011.Piedesmitgdes parks
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Vēsturiskā attīstība 1/3

Ortofoto 1994.-1999.g. Ortofoto 2003.-2005.g.
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Skolotāju stādītie koki laika periodā no 1994.-1999.gadam vēl ir augumā mazi, nerada

noēnojumu. Laika periodā no 2003.-2005.gadam vēl ir nolasāmas stādīšanas rindas. Šī parka

daļa kļuvusi piepildīta. Liepām tuvāk Dzintaru ielai nākotnē iegūt skaistu vainagu traucēs

papeles.

Goda novadnieku, ievērojamu cilvēku stādītie koki tiek stādīti šajā parka daļā. Šī parka daļa ir

pietiekami piepildīta ar kokiem, ja vēlas stādīt vēl kādu koku, jāizvērtē vai to tiešām stādīt šeit.

Laukuma aizpildīšanai izmantotas kalnu priedes. Tās atstātas dabiski augošas, nav grieztas.

Priežu audzes papildināšanai izmantota Frēzera baltegle. Upes krastā sasējušies oši, liepas,

parastās ievas.

Taciņa izveidojusies pa gājējiem vēlamāko trajektoriju. Krokainai rozei izplešoties uz gājēju

celiņu arvien skaidrāk var redzēt ka celiņi attālinās viens no otra. Tā kā gājējiem un

riteņbraucējiem nav šķēršļu šajā vietā, tad šīs divas takas kļūst arvien taisnākas.

Pieminekļa zona represēto piemiņai nav mainījusies kopš pieminekļa uzstādīšanas. Šajā zonā

būtu jāiekļauj liepas, ko stādījuši represētie, taču tās nesavienojas ar pieminekļa kopējo

ansamblī.
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Ortofoto 2010.-2011.g.

Ortofoto 2016.-2018.g.

https://topografija.lv/

Autora konstrukcija

https://topografija.lv/


Vēsturiskā attīstība 2/3 - Dzelzceļš Simtgades parkā

Fotogrāfijas:

Pāvilostas novadpētniecības muzejs

Karte: https://topografija.lv/



Vēsturiskā attīstība 3/3 – Sākotnējā panorāma Sakas upes krastā 

Simtgades parks pēc sava nosaukuma neatbilst patiesībai. Daudzi

iebraucēji, kas Simtgades parkā ienāk pirmo reizi nesaprot kāpēc parkā

neaug simtgadīgi koki. Viss slēpjas tajā, ka lielākā daļa parku koku

stādīti pirms 40 gadiem, kad parks veidots Pāvilostas simtgadei par

godu, tāpēc arī nosaukts par Simtgades parku.

Fotogrāfijā, kas uzņemta ap laiku, kad Simtgades parks tika stādīts,

redzams, ka Sakas upes krasti ir lēzeni, vēl nav uzbērts Jāņkalniņš, bet

vietu parkā tas jau ir atradis.

Attēlā redzams, ka upes krasti vēl nav sākuši aizaug ar upes krastos

raksturīgo veģetāciju.

http://tradicijas.blogspot.com/2014/09/cilveki.html?view=timeslide

Autora konstrukcija

Skats uz Sakas upi no Pāvilostas tilta (pirms 1960. gada)

Skats uz Sakas upi no Pāvilostas tilta

20.06.2018.



Celiņi
Parkā paredzēt trīs veidu segumus:

1. Betona bruģa segums

2. Grants segums ar metāla apmali

3. Stiprinātā zāliena segums ar plastmasas apmali
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Simtgades parks 

Autora konstrukcija

Avots: Autora foto, 15.05.2020.



Vērgales parks



Ziemupes parks 1/3

Avots: Autores foto, 24.09.2020.



Ziemupes parks 2/3

Avots: Dainas Vītolas foto, 24.09.2018.



Ziemupes parks 3/3

Avots: Dainas Vītolas foto, 15.05.2019.



• Saraiķu labirinta tematikas galvenais varonis ir 
Bišu dzenis Merops apiaster. Latvijā agrāk 
bijis rets maldu viesis, bet kopš 2003. gada 
ligzdo katru gadu. Putns novērots Saraiķu 
apkārtnē no 2003.-2014.gadam. 

Saraiķi, Bišu dzeņa labirints, 1/3

Avots: Jāņa Jansona foto, 07.06.2015.



Saraiķi, Bišu dzeņa labirints, 2/3

Saraiķu labirinta  sagatavošana stādīšanai

Avots: Autora foto, 26.09.2019.

Saraiķu labirinta  ierīkošanas dienā

Avots: Autora foto, 26.09.2019.

Saraiķu labirinta  ierīkošanas dienā

Avots: Autora foto, 26.09.2019.



Saraiķi, Bišu 
dzeņa labirints, 3/3

Saraiķu labirinta  ierīkošanas dienā

Avots: Normunda Līcīša foto, 26.09.2019.


