
Saules parka ierīkošana Priekuļu novadā

Labiekārtošanas darbu vadītājs, 
ainavu tehniķis 

Jānis Sirlaks



Priekuļu Saules parks



Kā radās ideja par parku?

2009. gads - pagastu apvienošana

Mērķis:

vienots simbols, kopīgs darbs, 
sadraudzība



1. solis. Koku stādīšana (2010)

Lielās talkas laikā

Piedalījās: izglītības 
iestādes, klubi, 
kolektīvi, biedrības, 
sportisti u.c.

Finansējums: V.Zatlera
izsludinātais Meža 
dienu konkurss 



2. solis. Apgaismojums, celiņi, soliņi (2010)

Finansējums: Cēsu 
rajona lauku 
partnerība – LEADER 
un pašvaldība

Publiskais 
finansējums: 14940Ls



3. solis. Saules pulkstenis (2011)

Konkurss: 

sešgadnieka ideja par 

šķelmīgo saulīti

Sadarbība ar: 

astronomu Mārtiņu Gillu

u.c.

Finansējums:

pašvaldības 15 4443 EUR + 

sponsori

Pulcēšanās vieta svētkos



4. solis. Veselības taka (2012)

Ideja no austrumu 
medicīnas

Sadarbība ar Dr. Tereško

Finansējums: 3296 EUR

Daļējs atbalsts: Hipotēku 
bankas projektu 
konkursam „Mēs paši”



5. solis. Dūdieviņš (2012)

DVĒSELE -
Dūdieviņš

Tēlniece Inta 
Berga

KOSMOSS –

Saules pulkstenis

ZEME –

Veselības taka



6. solis. Koka skulptūru dārzs (2014)

Pirms Skulptūru parka

Pirmo reizi Puķu 
draugu saieta ietvaros

Koktēlniecības plenērs

+ Katru gadu papildina 
ar mākslas skolas 
diplomdarbiem



7. solis. Labierīcības (2013-2014)

Pašvaldības 
finansējums: 
31932 EUR

Pašvaldības 
darbinieku darbs



8. solis. Rododendru dārzs (2015-2017)

Pirms tam aizaugusi, 
degradēta teritorija

Meža dienu 
finansējums 

Ap 50 šķirnēm un 40 
hibrīdi 

Sadarbībā ar Babītes 
rododendru audzētavu



Kadiķu, īvju, viršu un hortenziju dārzs 
(2017-2019)

LPS projekta 
“Pašvaldību labie darbi 
parkos Latvijas 
simtgadei” un Meža 
dienu ietvaros

10 dažādu šķirņu virši, 
kas raksturīgi Latvijas 
meža ainavai

Kopā 400 viršaugi



Citi saules pulksteņi un 
veselības takas novadā



Mārsnēnos (2013)

Vienojošais elements: 
latviskās jostas motīvs 
ar tautiskajām zīmēm

Pašvaldības 
finansējums: 4377 EUR

Pašvaldības darbinieku 
darbs



Liepā (2015)

Vienojošais elements: 
Liepu lapas u.c. dabas 
elementi 

Pašvaldības 
finansējums: 3155 EUR

Pašvaldības darbinieku 
darbs



Veselava (2014)

Veselības taka Veselavas 
bērnu dārzā

Finansējumu: 
Latvijas Vides aizsardzības 
fonds - 4286 EUR 

pašvaldība - 1428 EUR



Ģerbonis

Stilizēti attēlota saule ar 
ciparnīcu vidū



Saules parka nākotne…



Paldies par uzmanību!


