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Asares muižas parka vispārēja dendroloģiskā apsekošana un bioloģiskās daudzveidības novērtējums
Asares muižas parks ir līdzīgs parkveida pļavas biotopam. Parks ir apsaimniekots, tajā sastopamas bioloģiski vecu koku rindas, alejas un grupas.
Dominējošās savvaļas sugas – parastā liepa (Tilia cordata), mazāk – parastā kļava (Acer platanoides), parastais ozols (Quercus robur).
Piemistrojumā sastopami arī āra bērzs (Betula pendula), parastā egle (Picea abies), parastā priede (Pinus sylvestris), parastā vīksna (Ulmus laevis),
parastais osis (Fraxinus excelsior), parastā ieva (Padus avium) un vītoli (Salix sp.). Ap bioloģiski vecajiem kokiem krūmu maz. Kā ieslēgums
parkā izveidots augļu – ābeļu dārzs.
Vietām pioniersugas veido grupas, ap kurām sastopami arī krūmi – parastā lazda (Corylus avellana) un Eiropas segliņš (Euonymus europeus).
No aizsargājamiem savvaļas augiem parkā konstatēts kārpainais segliņš (Euonymus verrucosus).
Kopumā parkā konstatēti 11 svešzemju koku taksoni – seši skujkoku un pieci lapkoku taksoni (skat. 2.tab.). Svešzemju koki un krūmi – papeles
(Populus spp.), Sibīrijas baltegle (Abies sibirica), Menzīsa duglāzija (Pseudotsuga menziesii), vienkrāsas baltegle (Abies concolor), robīnijas
(Robinia spp.), Rietumu tūjas (Thuja occidentalis), Eiropas lapegle (Larix decidua), zeltlietus (Laburnum spp.), zirņu pacipreses šķirne
(Chamaecyparis pisifera ‘Filifera’). ķirši (Cerasus spp.). Parkā daudz krūmu grupu – dominē filadelfi (Philadelphus sp.), parastais ceriņš (Syringa
vulgaris) un ceriņi (Syringa sp.), retāk – spirejas (Spiraea), Japānas spirejas šķirne (Spiraea japonica cv.), Tatārijas sausserdis (Lonicera tatarica),
baltais grimonis (Swida alba), alpu jāņoga (Ribes alpinum), irbeņlapu fizokarps (Physocarpus opulifolius), parastā karagāna (Caragana
arborescens), kā arī dobēs kopā ar ziemciešu stādījumiem aug vairākas Tunberga bārbeles šķirnes (Berberis thunbergii cv., viena no tām ‘Erecta’),
horizontālā klintene (Cotoneaster horizontalis), mazā kapmirte (Vinca minor), parastā mahonija (Mahonia aquifolia) un horizontālā kadiķa šķirne
(Juniperus horizontalis). Vairums no svešzemju taksoniem, gan kokiem, gan krūmiem, ir stādīti pēdējos 5-20 gados. Parkā aug arī par invazīvām
uzskatāmas svešzemju krūmu sugas – pīlādžlapu sorbārija (Sorbaria sorbifolia) un vārpainā korinte (Amelanchier spicata). Tā kā parks tiek
apsaimniekots, krūmu grupas ir ierobežotas un sugu tālāka pašizplatīšanās nenotiek.
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Apsekotajā teritorijā kopumā konstatēti savvaļas sugu četri dižkoki un trīs potenciālie dižkoki: āra bērzs - potenciālais dižkoks; parastā liepa –
četri dižkoki un divi potenciālie dižkoki; kā arī viens svešzemju taksona dižkoks – Sibīrijas baltegle (skat. 1. un 2.tab.).
Viens dižkoks vērtējams ar labu vitalitāti (2), četri dižkoki un potenciālie dižkoki - ar vidēju vitalitāti (3), viens dižkoks – ar vāju (4) un viens –
āra bērzs – ar ļoti vāju (5). Bērza ainaviskā vērtība ir zaudēta, bet tas atrodas vietā, kas tieši neskar parka apmeklētāju drošibu, tādēļ to var saglabāt
kā struktūru bioloģiskās daudzveidības nodrošināšanai.
Kopumā parkā dominējošo lielo savvaļas koku vitalitāte vērtējama kā laba (2) un vidēja (3). Ar teicamu (1) vitalitāti vērtējami atsevišķi
jaunstādītie koki un Sibīrijas baltegle.
Veco koku stumbri klāti gan ar ķērpjiem, gan ar sūnām. Uz atsevišķiem kokiem sastopamas koksnes sēnes. Konstatēti dobumaini koki, koki ar
resniem, arī nokaltušiem zariem, kas īpaši nozīmīgi bezmugurkaulniekiem.
Skrajmeža daļā zemsedzi veido platlapju mežam raksturīgas sugas – zilā vizbulīte (Hepatica nobilis), cīrulīši (Corydalis spp.), smaržīgā vijolīte
(Viola odorata), meža tulpe (Tulipa sylvestris), dzeltenais vizbulis (Anemone ranunculoides) un pavasara mazpurenīte (Ficaria verna).
Zāliena daļa atvērumos jeb laucēs intensīvi apsaimniekota, sastopamas nedaudz sugas (ārstniecības pienene (Taraxacum officinale), skarenes (Poa
spp.), parastā kamolzāle (Dactylis glomerata), podagras gārsa (Aegopodium podagraria)), kas pieder pie auglīga zāliena raksturīgām sugām, kas
labi pacieš nomīdīšanu.
Dažās vietās parkā sastopamas mitras ieplakas, kas agrāk, iespējams, funkcionējušas kā dīķi.
Atmirusī koksne praktiski nav sastopama, konstatēta liela kritala vienā no aizaugušajiem dīķiem.
Nozīmīgi bioloģiskai daudzveidībai (kukaiņiem, zirnekļiem) ir laukakmeņu žoga fragmenti apkārt muižas parkam.
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1.tabula
Parkā konstatētie vietējie koku taksoni, tai skaitā dižkoki un potenciālie dižkoki
Nr.
plānā

Taksona
latīniskais
nosaukums

Taksona latviskais
nosaukums

Apkārtmērs (p)
1,3 m augstumā,
cm

Vitalitātes
novērtējums

Piezīmes

276

5

Pusbeigts, vainagā maz dzīvu
zaru
POTENCIĀLAIS DIŽKOKS
DR pusē 1 mh vaļējs dobums,
trupe; vainagā kaltuši un lauzti
zari
DIŽKOKS
D pusē pie apakšas vaļējs
dobums, trupe, stumbram
noplēsta miza; apm. 5 mh lūzis
liels skeletzars, vainagā kaltuši
un lauzti zari
DIŽKOKS
Stumbrs no sāniem plakans;
vainagā kaltuši un lauzti zari
POTENCIĀLAIS DIŽKOKS
Rindas stādījumi, kopā astoņi
koki, pārējie zem p300 cm

1.

Betula pendula

Āra bērzs

2.

Tilia cordata

Parastā liepa

364 (1,2 mh)

3

3.

Tilia cordata

Parastā liepa

505

3

4.

Tilia cordata

Parastā liepa

344

3

5.

Quercus robur

Parastais ozols

308

2

6.
7.

Quercus robur
Tilia cordata

Parastais ozols
Parastā liepa

350
338

2
2

8.

Tilia cordata

Parastā liepa

384

4

Aptuvenā atrašanās vieta
teritorijā
Parka koptā daļa

Liepu alejas R gals

Liepu alejas R gals

No sporta laukuma uz D, tuvāk
ceļam
Gar sporta laukuma A malu

Parka koptā daļa
Nedaudz sasvērusies ZA
No pilsdrupām uz R
virzienā; vainagā nedaudz
kaltuši zari
POTENCIĀLAIS DIŽKOKS
No R puses no apakšas līdz 4
No parka ZR malā esošās
mh daļēji vaļējs dobums, trupe, vecās saimniecības ēkas uz D
daudz kaltušu zaru vainagā
DIŽKOKS
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Nr.
plānā
9.

Taksona
latīniskais
nosaukums

Taksona latviskais
nosaukums

Apkārtmērs (p)
1,3 m augstumā,
cm

Vitalitātes
novērtējums

Piezīmes

515

3

Apm. 6 mh D pusē lūzis liels
zars; apm. 9 mh D pusē vaļējs
dobums senāk lūzuša zara
vietā, trupe
DIŽKOKS

Parastā liepa

Tilia cordata

Aptuvenā atrašanās vieta
teritorijā
Liepu alejas A gals

2.tabula
Parkā konstatētie svešzemju koku taksoni, tai skaitā dižkoki un potenciālie dižkoki.
Nr.
plānā

Taksona latīniskais nosaukums

Taksona latviskais
nosaukums

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Cerasus sp.
Populus sp.
Populus sp.
Populus sp.
Populus sp.
Populus sp.
Populus sp.
Populus sp.
Populus sp.
Populus sp.
Rhus typhina
Abies sibirica

Ķirši

13.
14.
15.

Pseudotsuga menziesii
Abies concolor
Robinia sp.

Menzīsa duglāzija
Vienkrāsas baltegle
Robīnija

Sibīrijas baltegle

Apkārtmērs (p)
1,3 m augstumā,
cm
152
148
114
155
169
165
144
137
166
273

Vitalitātes
novērtējums

37
62

2
1
2

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1

Piezīmes

Krūmveidīgs
DIŽKOKS
Jauns koks
Jauns koks

Aptuvenā atrašanās vieta
teritorijā
Celiņa malā gar parka ZA malu
Dīķa A un DA mala
Dīķa A un DA mala
Dīķa A un DA mala
Dīķa A un DA mala
Dīķa A un DA mala
Dīķa A un DA mala
Dīķa A un DA mala
Dīķa A un DA mala
Dīķa A un DA mala
No papeļu grupas uz R
No dīķa nedaudz uz Z, celiņu
krustojuma stūris
No Sibīrijas baltegles uz A
No Sibīrijas baltegles uz A
Parka koptās daļas aptuvens
centrs, no Sibīrijas baltegles uz
ZA, sorbāriju grupas Z malā
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16.
17.
18.
19.
20.
21.

Thuja occidentalis
Thuja occidentalis
Thuja occidentalis
Thuja occidentalis
Abies concolor
Larix decidua

Rietumu tūja
Rietumu tūja
Rietumu tūja
Rietumu tūja
Vienkrāsas baltegle
Eiropas lapegle

Apkārtmērs (p)
1,3 m augstumā,
cm
127
114
127
99
39
202

22.

Abies concolor

Vienkrāsas baltegle

15

2

23.
24.

Laburnum sp.
Chamaecyparis pisifera ‘Filifera’

Zeltlietus
Zirņu
pacipreses
šķirne

-

2
1

Nr.
plānā

Taksona latīniskais nosaukums

Taksona latviskais
nosaukums

Vitalitātes
novērtējums
2
2
2
2
1
2

Piezīmes

Jauns koks
Vainagā nedaudz
kaltuši zari
Krūmveidīgs
Jauns koks

Aptuvenā atrašanās vieta
teritorijā
Parka koptās daļas Z mala
Parka koptās daļas Z mala
Parka koptās daļas Z mala
Parka koptās daļas Z mala
Parka koptās daļas Z mala
Sporta laukuma Z gals
No sporta laukuma uz D, tuvāk
ceļam
No pilsdrupām nedaudz uz Z
Celiņa, kas iet pa diagonāli
cauri parka koptajai daļai malā

Indikatori
Dabiskas dzīvotnes
Ainaviska vide

Indikatori

Vērtējums (punkti)

1
0

Saimnieciskā darbība
Sasaiste ar biotopiem

1.att.
vecu koku rinda - būtisks orientieris un 2.att.
pārvietošanās koridors sugām. Koki apauguši ar sūnām
un ķērpjiem

Vērtējums (punkti)

0
2
3

- dabiska dzīvotne

rindas atliekas - būtisks
3.att. Koka dobums - veidojies zara nozāģēšanas 4.att. Laukakmens
orientieris un pārvietošanās koridors sugām. Dabiska
rezultātā. Dabiska dzīvotne
dzīvotne

5.att.
ar
kritalu - dabiska dzīvotne.
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ainavu un 6.att.

nokaltis koks, neizmantots
un
pils drupas ar
pagrabiem - dabiskas
dzīvotnes. Fragmentēta ainaviskā vide
Lapas
nosaukums

"AizraujoŠs ceļojums muižu parkos četros gadalaikos"
Nr.LL-313

Mērogs
1:2000

Lapu
sk. 1

Lapas
Nr. 1

ASARES MUIŽAS PARKS -

Z

7

Veģetācija
7

Zāliena teritorija, lauce
Ūdensteces un dīķi
Sporta laukums

6

5

Muižas vēsturiskā apbūve
Muižas vēsturiskās apbūves drupas

21.

Pārējā apbūve

4
3

Ceļu infrastruktūra
5.
4.

22.
parka
biotopu
sasaiste ar
dabiskiem
biotopiem

23.

8

7.
20.
16.

19.
18.
17.

1

Syringa vulgaris

Sorbaria
sorbifolia

15.

Euonymus
verrucosus

12.

dobe

1.

parka biotopu sasaiste ar kapu teritoriju

13.

9.

11.
10.

8.

7.

5.
6.

2.

1

Asares muižas pilsdrupas

2

Dārznieka māja (tagad Asares
novadpētniecības muzejs)

3

Saimniecības ēkas

4

Sporta laukums

5

Muižas pārvaldnieka māja (tagad
Asares pagasta pārvalde, bibliotēka,
pagasta novadpētniecības ekspozīcija)

6

Saimniecības ēka (tagad dzīvojamā
māja)

7

Spirta dedzinātavas drupas

8

Muižas magazīnas klēts

9

Piemiņas vieta Asares pagasta
represētajiem iedzīvotājiem

10

dobe

4.
3.

Īpašuma robeža

13

11

Corylus avellana
Syringa vulgaris
Spiraea japonica

14.
2

Krūmu grupas

9

1.
24.

drupas -

Amelanchier spicata

Philadelphus
sp.
Swida alba

14

12

Muižas vecie kapi un kapliča

13

Muižas krogs un zirgu stadula (tagad
veikals un kultūras nams)

14

1.

Vietējie koku taksoni un Nr. tabulā

20. Svešzemju koku taksoni un Nr. tabulā

9.
12

2.

6.

3

8. 3

9.

3.

Asares muižas parka vispārējās dendroloģiskās apsekošanas un koku stāvokļa novērtējuma rezultātus skatīt tabulās Nr.

Siltumnīcas paliekas
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10

Asares evaņģēliski luteriskā baznīca

11

Piemineklis 1919. - 1920. gadā
kritušajiem Augškurzemes partizānu
pulka karavīriem

Lapas
nosaukums
"AizraujoŠs ceļojums muižu parkos četros gadalaikos"
Nr.LL-313

Mērogs
1:2000

Lapu sk. Lapas Nr.
1
1
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Mg biol. Aivas Bojāre
Sugu un biotopu eksperte
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Kroņvircavas muižas parka vispārēja dendroloģiskā apsekošana un bioloģiskās daudzveidības novērtējums
Kroņvircavas muižas parku veido divas atšķirīgas daļas, ko atdala autoceļš: apsaimniekotā parka daļa ir līdzīga parkveida pļavas biotopam, bet
neapsaimniekotā parka daļa ir aizaugusi un pārveidojusies par platlapju meža biotopu.
Apsaimniekotajā parka daļā sastopamas bioloģiski vecu koku rindas, alejas un grupas. Dominējošās sugas – parastais ozols (Quercus robur),
liepas (Tilia spp.) un parastā kļava (Acer platanoides). Saglabājušies vecu Holandes liepu (Tilia x europea) alejas stādījumi. Piemistrojumā
sastopami arī citas koku sugas. Vietām sastopamas jaunas parastās liepas, blīgznas (Salix caprea), retāk ābeles (Malus sp.), ap kurām sastopami
arī krūmi, īpaši dominē parastā lazda. Sastopamas jaunas vilkābeles (Crataegus spp.), parastā bārbele (Berberis vulgaris) un vietām - rozes (Rosa
sp.).
Veco koku stumbri klāti gan ar ķērpjiem, gan ar sūnām. Uz atsevišķiem kokiem sastopamas koksnes sēnes. Daudzi no kokiem ir dobumaini, ar
resniem un arī nokaltušiem zariem, kas īpaši nozīmīgi bezmugurkaulniekiem. Zemsedzi zem kokiem veido platlapju mežam raksturīgas sugas –
zilā vizbulīte (Hepatica nobilis), dzeltenais un baltais vizbulis (Anemone nemorosa, A.ranunculoides), dzeltenā zeltnātrīte (Galeobdolon luteum)
un pavasara mazpurenīte (Ficaria verna).
Starp kokiem atrodas lieli atvērumi – lauces ar zālienu. Zālienos sastopamas tikai dažas sugas (ārstniecības pienene Taraxacum officinale, podagras
gārsa Aegopodium podargraria, parastā kamolzāle Dactylis glomerata un citas graudzāles), kas pieder pie auglīga zāliena raksturīgām sugām, kas
labi pacieš nomīdīšanu. Zāliens tiek apsaimniekots, nopļauts.
Parka apsaimniekotajā daļā izveidotais dīķu komplekss daļēji aizaudzis ar lielajiem lakstaugiem – parasto niedri Phragmites australis, vilkvālītēm
Typha spp., meža meldru Scirpus sylvatica un kārklu Salix spp. krūmiem, kā arī ar ūdensaugiem. Dīķu vides atjaunošanai nepieciešams no tiem
izvākt ūdensaugus un izpļaut krastmalas lakstaugus un krūmus.
Atmirusī koksne šajā parka daļā sastopama tikai atsevišķu kritalu veidā.
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Pēc dabas aizsardzības pārvaldes dabas datu pārvaldības sistēmas “Ozols” informācijas parka apsaimniekotajā daļā reģistrēts dižkoks – parastā
liepa un potenciāls dižkoks – parastais ozols, kā arī viena īpaši aizsargājamās sugas, kurai veidojami mikroliegumi, lapkoku praulgrauža
Osmoderma eremita atradne dzīvā kokā.
Neapsaimniekotajā parka daļā izveidojies platlapju meža biotops, kur dominē vietējie koku un krūmu taksoni. Tajā sastopami dažādvecuma
audze – gan bioloģiski veci koki, to grupas, gan arī dabiski atjaunojušies koki, t. sk. pioniersugas. No kokiem pārsvarā dominē lapkoki – lielu
dimensiju parastie ozoli (Quercus robur, skat 1.tab.), parastā kļava (Acer platanoides), parastā liepa (Tilia cordata, lielākais koka – p370 cm),
parastais osis (Fraxinus excelsior, potenciāli lielākais koks – p237 cm). Pamežā dominē platlapju mežiem raksturīgās vietējās krūmu sugas –
parastā ieva (Padus avium), parastā lazda (Corylus avellana), Eiropas segliņš (Euonymus europeus), retāk - blīgzna (Salix caprea). Daudz izkritušu
koku (pārsvarā parastais osis), tai skaitā lielu dimensiju. Gar autoceļa malu - baltalksnis (Alnus incana), ošlapu kļava (Acer negundo), kārkli (Salix
sp.). Gar autoceļa malu aug baltalksnis (Alnus incana), ošlapu kļava (Acer negundo) un kārkli (Salix sp.). Gar parka ZR daļā esošā dīķa Z malu
fragmentāri saglabājušies vecu Holandes liepu (Tilia x europea, skat 1.tab.) alejas stādījumi (iespējams, vēsturiskie stādījumi). Gar parka Z
vidusdaļas atvērumi jeb lauces, kas aizaugušas ar krūmāju. Z malu saaugušas jaunas vilkābeles (Crataegus sp.), visticamāk sēklaudži. Kaut arī
audzi ietekmē dabiskais traucējums – pašizrobošanās, tomēr auglīgo augšņu dēļ lauces strauji aizaug ar krūmājiem.
Veco koku stumbri klāti ar ķērpjiem un sūnām. Uz atsevišķiem kokiem sastopamas koksnes sēnes. Bagātīgi konstatēta atmirusī koksne
(galvenokārt lielu dimensiju oši), galvenokārt kritalu veidā un dažādās sadalīšanās pakāpēs (ar mizu, bez mizas). Vairumā gadījumu tā ir
veidojusies dabiski. Vietām sastopamas mitrākas ieplakas, kas dažādo vides apstākļus. Zemsedzi veido platlapju mežam raksturīgas sugas – vizbuļi
(Anemone spp.), dzeltenā zeltnātrīte (Galeobdolon luteum), Kasūbijas gundega (Ranunculus cassubicus) un pavasara mazpurenīte (Ficaria verna).
Kopumā apsekotajā teritorijā konstatēti tikai trīs svešzemju lapkoku taksoni – Holandes liepu (Tilia x europea), parastā zirgkastaņa (Aesculus
hippocastanum) un parastais dižskābardis (Fagus sylvatica) (skat.2.tab.). Lai noteiktu parkā konstatēto vilkābeļu, rožu, vītolu u.c. taksonu
piederību sugas līmenī, apsekošanu jāveic veģetācijas periodā lapainā stāvoklī.
Aizsargājamie un retie koku un krūmu taksoni netika konstatēti.
Apsekotajā teritorijā kopumā konstatēti 14 dižkoki un 9 potenciālie dižkoki: parastais ozols – astoņi dižkoki un seši potenciālie dižkoki; parastā
liepa – viens dižkoks; Holandes liepa – pieci dižkoki un trīs potenciālie dižkoki (skat.1.tab.).
Kopumā savvaļas koku vitalitāte vērtējama kā laba (2) un vidēja (3). Par cik apsekošana tika veikta bezlapu stāvoklī, pilnībā nebija iespējams
novērtēt mežainajā parka daļā augošo parasto ošu vitalitāti. Pieļaujams, ka pamatā ir sastopami koki ar vāju (4) vitalitāti. Alejās stādīto Holandes
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liepu vitalitāte pamatā vērtējama kā vidēja (3) vai atsevišķiem kokiem kā vāja (4) un ļoti vāja (5). Koku vitalitāti ir ietekmējis gan koku vecums,
gan tas, ka koki agrāk tikuši cirpti. Koki pamatā ir ar aplauztām galotnēm, vainagos daudz kaltušu un lauztu zaru, lielākai daļai ir trupe.

1.tabula
Parkā konstatētie vietējie koku taksoni, tai skaitā dižkoki un potenciālie dižkoki.
Nr.
plānā

Taksona latīniskais
nosaukums

Taksona latviskais
nosaukums

Apkārtmērs
Vitalitātes
(p) 1,3 m
novērtējums
augstumā, cm

1.
2.

Fraxinus excelsior
Quercus robur

Parastais osis
Parastais ozols

133
331

2
3

3.

Salix fragilis

Trauslais vītols

230

3

4.

Fraxinus excelsior

Parastais osis

237

3

5.

Quercus robur

Parastais ozols

348 (0,8 mh)

4

6.

Quercus robur

Parastais ozols

315

2

7.

Quercus robur

Parastais ozols

546

3

Piezīmes

A pusē no apakšas līdz 2 mh vaļējs
dobums, trupe, kaltuši zari vainagā
Apm. 8 mh nolūzis liels zars,
iekāries zaros
Kaltuši zari vainagā; agrāk zāģētu
zaru vietās veidojas dobumi, trupe;
vainags plats, bet samērā vienpusējs,
vērsts uz D
3 mh dalījies vairākos stumbros, R
un D stumbri nolūzuši
Nedaudz sasvēries ZR virzienā;
vainags nedaudz vienpusējs, vērsts
ZR virzienā; vainagā nedaudz
kaltušu un lauztu zaru; 4 mh no
galvenā stumbra atiet liels sānzars
DR virzienā
Vainagā kaltuši un lūzuši skeletzari
DIŽKOKS
Apzīmēts ar informatīvo zīmi

Aptuvenā
atrašanās vieta
teritorijā
ZR daļa
ZR daļa
Z daļa, koku
rinda gar lauces R
malu
Z daļa gar lauces
Z malu
Z daļa, gar lauces
A malu
Z daļa gar ceļu

Z daļa gar ceļu –
koptā daļa
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Nr.
plānā
8.

Taksona latīniskais
nosaukums

Taksona latviskais
nosaukums

Apkārtmērs
Vitalitātes
(p) 1,3 m
novērtējums
augstumā, cm

Piezīmes

Aptuvenā
atrašanās vieta
teritorijā

Quercus robur

Parastais ozols

378

3

No Z puses veidojas neliels dobums
1 mh, trupe, vainagā kaltuši un
lauzti zari
POTENCIĀLAIS DIŽKOKS

Z daļa gar ceļu –
koptā daļa

Quercus robur

Parastais ozols

453

2

ZA daļa –
mežainā daļa

Quercus robur

Parastais ozols

407

2

Quercus robur

Parastais ozols

409

2

Quercus robur

Parastais ozols

325

2

Vainags nedaudz šķībs A virzienā,
nedaudz kaltuši un lauzti zari; apm.
10 mh no stumbra atiet liels zars D
virzienā
DIŽKOKS
Vainagā nedaudz kaltuši un lauzti
skeletzari
DIŽKOKS
Vainagā nedaudz kaltuši un lauzti
skeletzari
DIŽKOKS
Vainagā nedaudz kaltuši zari

Quercus robur

Parastais ozols

380

2

Quercus robur

Parastais ozols

448

2

Quercus robur

Parastais ozols

351

2

12-13 mh dalās divos galotnes
stumbros; vainagā nedaudz kaltuši
un lauzti skeletzari.
Tuvākajā apkārtnē vēl trīs lieli ozoli
ar apkārtmēru līdz 3 m
POTENCIĀLAIS DIŽKOKS
5 mh dalās divos stumbros; vainagā
nedaudz kaltuši un lauzti skeletzari.
Tuvākajā apkārtnē (uz A) vēl seši
ozoli ar apkārtmēru līdz 3 m
DIŽKOKS
Vainagā nedaudz kaltuši un lauzti
zari

ZA daļa –
mežainā daļa
ZA daļa –
mežainā daļa
ZA daļa –
mežainā daļa
ZA daļa –
mežainā daļa

ZA daļa –
mežainā daļa

ZA daļa –
mežainā daļa
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Nr.
plānā

Taksona latīniskais
nosaukums

Taksona latviskais
nosaukums

Apkārtmērs
Vitalitātes
(p) 1,3 m
novērtējums
augstumā, cm

Quercus robur

Parastais ozols

429

2

Quercus robur

Parastais ozols

384

2

Quercus robur

Parastais ozols

336

2

Quercus robur

Parastais ozols

369

2

Quercus robur

Parastais ozols

382

2

Quercus robur

Parastais ozols

430

3

Quercus robur

Parastais ozols

383

4

Quercus robur

Parastais ozols

347

3

Quercus robur

Parastais ozols

480

2

Piezīmes

Aptuvenā
atrašanās vieta
teritorijā

5 mh dalās divos stumbros; vainagā
nedaudz kaltuši un lauzti skeletzari
DIŽKOKS
4 mh dalās divos stumbros; vainagā
nedaudz kaltuši un lauzti skeletzari
POTENCIĀLAIS DIŽKOKS

ZA daļa –
mežainā daļa

Vainagā nedaudz kaltuši un lauzti
skeletzari.
Blakus vēl viens mazāks ozols
Vainagā nedaudz kaltuši un lauzti
skeletzari
POTENCIĀLAIS DIŽKOKS
No R puses iespējams zibens rēta no
1 līdz 7-8 mh; vainagā nedaudz
kaltuši un lauzti skeletzari; uz
stumbra sēra piepe
POTENCIĀLAIS DIŽKOKS
Daudz lūzušu un kaltušu skeletzaru
DIŽKOKS
No A puses līdz 4 mh stumbrs bez
mizas, trupe, daudz kaltušu skelet
zaru vainagā
POTENCIĀLAIS DIŽKOKS
Vainagā nedaudz kaltuši un lauzti
skeletzari, D pusē apmēram 1,8-2
mh veidojas nelieli dobumi, trupe
Vainagā nedaudz kaltuši un lauzti
skeletzari.
DIŽKOKS
Apzīmēts ar informatīvo zīmi

ZA daļa –
mežainā daļa

ZA daļa –
mežainā daļa

ZA daļa –
mežainā daļa
ZA daļa –
mežainā daļa

ZA daļa –
mežainā daļa
ZA daļa –
mežainā daļa
ZA daļa –
mežainā daļa
ZA daļa –
mežainā daļa
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Nr.
plānā

Taksona latīniskais
nosaukums

Taksona latviskais
nosaukums

Apkārtmērs
Vitalitātes
(p) 1,3 m
novērtējums
augstumā, cm

Tilia cordata

Parastā liepa

370

2

Salix fragilis

Trauslais vītols

366

3

Piezīmes
A pusē divas palielas sakņu atvases
DIŽKOKS
Apzīmēts ar informatīvo zīmi
Sasvēries DR virzienā; vainagā
stipri aplūzuši zari

Aptuvenā
atrašanās vieta
teritorijā
D daļa; ceļa labā
puse; lauces A
daļa gar ceļu
DR daļa; gar dīķa
(visvairāk uz D)
malu esošās
nelielas lauces
DA malā

2.tabula
Parkā konstatētie svešzemju koku taksoni, tai skaitā dižkoki un potenciālie dižkoki.

Nr.
plānā

Taksona latīniskais nosaukums

Taksona latviskais
nosaukums

Apkārtmērs (p)
1,3 m augstumā,
cm

Vitalitātes
novērtējums

Piezīmes

1.

Tilia x europea

Holandes liepa

304

3

A pusē 3 mh vaļējs dobums; 4
mh dalās 5 stumbros; R pusē no
sakņu kakla aug liela atvase.
DIŽKOKS

2.

Tilia x europea

Holandes liepa

320

3

3 mh dalās trīs stumbros; R un Z
stumbri 4 mh dalās 2 stumbros;
A pusē pie apakšas neliels
dobums, iespējams trupe, kaltuši
zari vainagā.
DIŽKOKS

Aptuvenā
atrašanās
vieta
teritorijā
Z daļa; alejas
fragments gar
dīķa Z malu;
ceļa kreisā
puse
Z daļa; alejas
fragments gar
dīķa Z malu;
ceļa kreisā
puse
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Nr.
plānā

Taksona latīniskais nosaukums

Taksona latviskais
nosaukums

Apkārtmērs (p)
1,3 m augstumā,
cm

Vitalitātes
novērtējums

Piezīmes

3.

Tilia x europea

Holandes liepa

241

3

Vienpusējs vainags, vērsts uz Z

4.

Tilia x europea

Holandes liepa

273

3

5.

Tilia x europea

Holandes liepa

331

3

Tilia x europea

Holandes liepa

254

3

2 mh dalās 2 stumbros; R
stumbrs 4 mh dalās 2 stumbros,
trupe; ZA pusē pie sakņu kakla
veidojas dobums; vienpusējs
vainags, vērsta uz D
POTENCIĀLS DIŽKOKS
A pusē no 1,5 līdz 2 mh vaļējs
dobums, trupe; 2,5 mh dalās 2
stumbros; vienpusējs vainags,
vērsts uz ZA
DIŽKOKS
2 mh dalās 2 stumbros, kaltuši
zari vainagā; sasvēries D
virzienā

Tilia x europea

Holandes liepa

222

4

A pusē no apakšas līdz 2,5 mh
vaļējs dobums, trupe; bijuši divi
stumbri A stumbrs nolūzis;
sasvēries D virzienā

Tilia x europea

Holandes liepa

248

3

2 mh dalās divos stumbros, Z
stumbrs 4 mh dalās divos
dtumbros; stipri sasvēries D
virzienā; vienpusējs vainags,
vērsts D virzienā

Aptuvenā
atrašanās
vieta
teritorijā
Z daļa; alejas
fragments gar
dīķa Z malu;
ceļa kreisā
puse
Z daļa; alejas
fragments gar
dīķa Z malu;
ceļa kreisā
puse
Z daļa; alejas
fragments gar
dīķa Z malu;
ceļa kreisā
puse
Z daļa; alejas
fragments gar
dīķa Z malu;
ceļa kreisā
puse
Z daļa; alejas
fragments gar
dīķa Z malu;
ceļa kreisā
puse
Z daļa; alejas
fragments gar
dīķa Z malu;
ceļa kreisā
puse
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Nr.
plānā

Taksona latīniskais nosaukums

Taksona latviskais
nosaukums

Apkārtmērs (p)
1,3 m augstumā,
cm

Vitalitātes
novērtējums

Piezīmes

Tilia x europea

Holandes liepa

233

4

R pusē no apakšas līdz 2 mh
vaļējs dobums; R stumbrs
nolūzis, trupe, kaltuši zari
vainagā

Tilia x europea

Holandes liepa

219

5

Divi stumbri, abi nolūzuši, trupe;
dzīvs neliels zars uz ZA stumbra

Tilia x europea

Holandes liepa

295

3

2,5 mh dalās divos stumbros;
sasvēries Z virzienā; vainags
vienpusējs, vērsts uz Z
DIŽKOKS

Tilia x europea

Holandes liepa

232 (1,5 mh)

5

Aplūzis 3 mh, palikuši tikai
nelieli dzīvi zari un atvases

Tilia x europea

Holandes liepa

262

3

4 mh dalās divos stumbros,
kaltuši zari vainagā; vienpusējs
vainags, vērsts uz R
POTENCIĀLS DIŽKOKS

Salix sp. (fragilis ?)

Vītols

230

3

Apm. 8 mh nolūzis liels zars,
iekāries zaros

Fagus sylvatica

Parastais
dižskābardis

135/97/50

2

Aptuvenā
atrašanās
vieta
teritorijā
Z daļa; alejas
fragments gar
dīķa Z malu;
ceļa kreisā
puse
Z daļa; alejas
fragments gar
dīķa Z malu;
ceļa kreisā
puse
Z daļa; alejas
fragments gar
dīķa Z malu;
ceļa kreisā
puse
Z daļa; alejas
fragments gar
dīķa Z malu;
ceļa kreisā
puse
Z daļa; alejas
fragments gar
dīķa Z malu;
ceļa kreisā
puse
Z daļa, koku
rinda gar
lauces R malu
D daļa; ceļa
labā puse;
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Nr.
plānā

Taksona latīniskais nosaukums

Taksona latviskais
nosaukums

Apkārtmērs (p)
1,3 m augstumā,
cm

Vitalitātes
novērtējums

Piezīmes

Salix sp.

Vītols

366

3

Sasvēries DR virzienā; vainagā
stipri aplūzuši zari

Aesculus hippocastanum

Parastā zirgkastaņa

43

2

Aug tuvu pusbeigtam osim

Tilia x europea
Tilia x europea

Holandes liepa
Holandes liepa

276
298

3
3

POTENCIĀLS DIŽKOKS
DIŽKOKS

Aptuvenā
atrašanās
vieta
teritorijā
lauces A daļa
gar ceļu
DR daļa; gar
dīķa
(visvairāk uz
D) malu
esošās
nelielas
lauces DA
malā
DR daļa;
visvairāk D
esošā dīķa R
gals
Apm. 3 mh
dalās sešos
stumbros,
trupe

Indikatori
Dabiskas dzīvotnes
Ainaviska vide

Indikatori

Vērtējums (punkti)

2
2

Saimnieciskā darbība
Sasaiste ar biotopiem

Vērtējums (punkti)

1
0
5

ar salu,
partera
1.att.
vecu koku aleja - būtisks orientieris un 2.att.
pārvietošanās koridors sugām. Koki apauguši ar sūnām dabiska dzīvotne. Nepieciešami kopšanas darbi, lai
saglabātos ūdens spogulis
un ķērpjiem

3.att.
koka celms, koku lapas - dabiska 4.att. Parka
- izveidojies platlapju
dzīvotne.
lapas ir nozīmīga dabiskā meža biotops. Atmirusi koksne dažādās sadalīšanās
dzīvotne gliemežiem
pakāpēs. Dabiska dzīvotne

5.att. Sporta laukums skolas
- intensīvi 6.att.
nomīdīta zemsedze. Neproporcionāls laukums parka īpaši sikspārņiem
ainavā
SIA "Veido vidi"
Reģ. Nr.: LV43603058426
Adrese: Asteru iela 14a-49, Jelgava, LV-3001
Tālr.: +371 22007585
e-pasts: kristine.dreija@gmail.com

- dabiskas dzīvotnes,

Lapas
nosaukums
"AizraujoŠs ceļojums muižu parkos četros gadalaikos"
Nr.LL-313

Mērogs
1:2000

Lapu
sk. 1

Lapas
Nr. 1

KROŅVIRCAVAS MUIŽAS PARKS Z
6

Veģetācija

4

10

Zāliena teritorija, lauce

5

Ūdensteces un dīķi

parka biotopu
sasaiste ar
dabiskiem biotopiem

Muižas vēsturiskā apbūve
va
ca
Vir

3

Pārējā apbūve
Ceļu infrastruktūra

7
Takas

8

2

5.
1.
3.
2.

6.

1.

1

2.

4.

7.
9.

10.
8.

9.

Krūmu grupas

13.
11.

4.
3.

Kultūras pieminekļa robeža
5.

18.

Īpašuma robeža

10.

17.

9

12.

15.
14.

6.
11.

13.
9.

Rosa sp.

18.

15.
14.

7.

biotopa teritorija

23.

1. Kroņvircavas muižas parka vispārējās dendroloģiskās apsekošanas un koku stāvokļa novērtējuma rezultātus skatīt tabulās Nr.

2

Saimniecības ēka - muižas virtuve

3

"Kavalieru māja" (mūsdienās - skola)

4

Klēts - magazīna

5

Pārvaldnieka māja

6

Kūts

7

Klēts - stallis

8

Labiekārtots skvērs ar puķu dobēm un
strūklaku

9

Ūdens parteris

24.
22.

25.

Muižas pils atliekas

17.

19.

8.

1
16.

16.

Crataegus sp.

Koku taksoni un Nr. tabulā

12.

21.

20.

SIA "Veido vidi"
Reģ. Nr.: LV43603058426
Adrese: Asteru iela 14a-49, Jelgava, LV-3001
Tālr.: +371 22007585
e-pasts: kristine.dreija@gmail.com
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Kultūras nams / Pasta nodaļa

Lapas
nosaukums
"AizraujoŠs ceļojums muižu parkos četros gadalaikos"
Nr.LL-313

Mērogs
1:2500

Lapu sk. Lapas Nr.
1
1
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Dendroloģijas eksperte
Mg biol. Aivas Bojāre
Sugu un biotopu eksperte
Dr.Silv. Inga Straupe

Šaukēnu muižas parka vispārēja dendroloģiskā apsekošana un bioloģiskās daudzveidības novērtējums
Šaukēnu muižas parks ir līdzīgs parkveida pļavas biotopam. Parks ir apsaimniekots, tajā sastopamas bioloģiski vecu koku rindas, alejas un
grupas. Tā kā parks tiek intensīvi kopts, teritorijā pamatā dominē lapkoku sugas – parastā kļava (Acer platanoides), parastā liepa (Tilia cordata),
vīksna (Ulmus laevis), retāk parastais ozols (Quercus robur), parastā apse (Populus tremula) un atsevišķi parastā oša (Fraxinus excelsior), parastās
ievas (Padus avium), parastā pīlādža (Sorbus aucuparia) un Eiropas segliņa (Euonymus europeus) eksemplāri. No skujkokiem sastopama parastā
priede (Pinus sylvestris) un parastā egle (Picea abies). Krūmu stādījumu parkā nav, saglabājusies tikai viena parastā lazda (Corylus avellana).
Parks, salīdzinoši nesen, lielās platībās ir bijis aizaudzis ar spireju (Spiraea sp.) un pīlādžlapu sorbāriju (Sorbaria sorbifolia) audzēm, kas pēdējos
gados tiek intensīvi pļautas, bet joprojām turpina augt un ir labi saskatāmas.
Gar parka R un Z malu, kā arī parka R daļā saglabājušās vecās liepu un ozolu alejas. Gar R malu stādītā aleja ieaug krūmos. Kā ieslēgums parkā
izveidots augļu – ābeļu dārzs.
Veco koku stumbri klāti gan ar ķērpjiem, gan ar sūnām. Uz atsevišķiem kokiem sastopamas koksnes sēnes.
Zemsedzi veido platlapju mežam raksturīgas sugas – pavasara mazpurenīte (Ficaria verna), birztalu skarene (Poa nemoralis), parastā kumeļpēda
(Asarum europaeum), efeju sētložņa (Glechoma hederacea) u.c.
Zāliena daļa atvērumos jeb laucēs apsaimniekota, sastopamas nedaudz sugas (ārstniecības pienene (Taraxacum officinale), skarenes (Poa spp.),
parastā kamolzāle (Dactylis glomerata), podagras gārsa (Aegopodium podagraria), lielā strutene (Chelidonium majus)) kas pieder pie auglīga
zāliena un krūmāju raksturīgām sugām.
Vairākās vietās parkā sastopamas ieplakas ar dīķiem, kas sākušas aizaugt ar parasto niedri.
Atmirusī koksne sastopama maz - atsevišķu celmu un kritalu veidā. Nozīmīgs bioloģiskai daudzveidībai (kukaiņiem, zirnekļiem) ir akmeņu grupa
parka laucē
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Kopumā apsekotajā teritorijā konstatēti septiņi svešzemju koku taksoni – divi skujkoku taksoni un pieci lapkoku taksoni. Lai noteiktu parkā
konstatēto spireju un plūmju taksonu piederību sugas līmenī, apsekošanu jāveic veģetācijas periodā lapainā stāvoklī.
Aizsargājamie un retie koku un krūmu taksoni netika konstatēti.
Kopumā parkā dominējošo veco koku un svešzemju koku vitalitāte vērtējama kā laba (2). Ar vidēju (3) vitalitāti novērtēti koki, kuri aug iespiesti
starp lielajiem parka kokiem un ir nomākti vai sāk dabiski novecot (baltās apses). Baltais vītols, kas novērtēts ar vāju vitalitāti (4), ir stipri sasvēries
ceļa virzienā un var kļūt bīstams.
Alejās stādīto koku vitalitāte pamatā vērtējama kā vidēja (3). Koki ir samērā cieši stādīti, kā rezultātā tie ar vecumu sāk viens otru nomākt,
izveidojušies vienpusēji vainagi, kas vērsti uz ārmalām, daudz kaltušu zaru.
1.tabula
Parkā konstatētie koku un krūmu taksoni.

Nr.
plānā

Taksona latīniskais
nosaukums

Taksona
latviskais
nosaukums

Apkārtmērs
(p) 1,3 m
augstumā,
cm

Vitalitātes
novērtējums

1.

Thuja occidentalis

Rietumu tūja

188

2

2.
3.
4.

Malus domestica
Euonymus europeus
Larix decidua

Mājas ābele
Eiropas segliņš
Eiropas lapegle

369

2
2
2

Piezīmes

Nedaudz sasvērusies R
virzienā.
DIŽKOKS

Nedaudz vienpusējs vainags
uz R, 4 mh lūzuši apakšejie
skeletzari, 6-7 mh liela
raganslota, 6 mh dalās divos
stumbros.
DIŽKOKS

Aptuvenā atrašanās
vieta teritorijā
Parka vidusdaļa, noZ daļā
esošā dīķa uz DR.
Blakus jaunu egļu
puduris un parastā lazda
No tūjas uz D
No tūjas uz D
Pie sētas Z malas
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Nr.
plānā

Taksona latīniskais
nosaukums

Taksona
latviskais
nosaukums

Apkārtmērs
(p) 1,3 m
augstumā,
cm

Vitalitātes
novērtējums

Piezīmes

Aptuvenā atrašanās
vieta teritorijā

Iespiesta starp lielajiem parka
kokiem, kaltuši vainaga
apakšējie zari
Nedaudz vienpusējs vainags,
vērsts uz D, nedaudz kaltuši
apakšejie zari
Tiek intensīvi pļautas
Tiek intensīvi pļautas
Apmēram 5 m augsts

Parka vidusdaļa, no tūjas
uz ZR

5.

Larix decidua

Eiropas lapegle

184

2

6.

Larix decidua

Eiropas lapegle

257

2

7.
8.
9.

Spiraea sp.
Sorbaria sorbifolia
Juniperus communis

Spirejas
Pīlādžlapusorbārija
Parastais kadiķis

-

1

10.
11.

Salix alba
Salix alba

Baltais vītols
Baltais vītols

181
108 un 103

2
4

12.

Prunus sp.

Plūmes

-

3

13.

Sorbus hybrida

Hibrīdais pīlādzis

-

2

14.

Populus alba

Baltā apse

239

3

15.

Populus alba

Baltā apse

190

3

16.
17.

Larix decidua
Aesculus hippocastanum

Eiropas lapegle
Parastā zirgkastaņa

241
138

2
2

18.

Aesculus hippocastanum

Parastā zirgkastaņa

208

2

19.
20.

Aesculus hippocastanum
Aesculus hippocastanum

Parastā zirgkastaņa
Parastā zirgkastaņa

153
145

2
2

Stipri sasvēries R virzienā,
divi stumbri, trupe; var
izgāzties
Divi koki, sasvērušies R
virzienā, daudz kaltušu zaru
Koku grupa
Daudz sausu zaru vainagā,
izskatās panīkusi
Daudz sausu zaru vainagā,
izskatās panīkusi
Nedaudz kaltuši zari vainagā
Iespiesta starp lielajiem
kokiem
Iekšā vainagā aug jaunākas
kļavas
Nedaudz kaltuši zari vainagā

Parka vidusdaļa
Parka vidusdaļa
Pie ieejas slimnīcas
teritorijā
D daļā eesošā dīķa R gals
D daļā eesošā dīķa R gals
Gar sētas A malu
Gar iebraucamo ceļu,
tuvāk sētai
Parka Z daļa
Parka Z daļa
Parka Z daļa
Parka Z daļa
Parka Z daļa, ceļmala
Parka Z daļa, ceļmala
Parka Z daļa, ceļmala
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Nr.
plānā

Taksona latīniskais
nosaukums

Taksona
latviskais
nosaukums

Apkārtmērs
(p) 1,3 m
augstumā,
cm

Vitalitātes
novērtējums

Piezīmes

Nedaudz kaltuši zari vainagā,
2 mh dalās divos stumbros
Iespiesta starp lielākiem
kokiem, nomākta

21.

Aesculus hippocastanum

Parastā zirgkastaņa

228

2

22.

Aesculus hippocastanum

Parastā zirgkastaņa

101

3

Aptuvenā atrašanās
vieta teritorijā
Parka Z daļa, ceļmala
Parka Z daļa, ceļmala

Indikatori
Dabiskas dzīvotnes
Ainaviska vide

Indikatori

Vērtējums (punkti)

1
0

Saimnieciskā darbība
Sasaiste ar biotopiem

Vērtējums (punkti)

0
0
1

1.att.
vecu koku aleja - būtisks orientieris un 2.att. Ligzdas - dabiska dzīvotne
pārvietošanās koridors sugām. Koki apauguši ar sūnām
un ķērpjiem

3.att.
ainava - uzstādīts žogs parka
iekšienē. Zema ainaviskā vide. Augsta antropogēnā
ietekme / slodze

4.att.
pamatu drupas - dabiska dzīvotne.
Vienveidīga parka ainava, nav daudzpakāpju stādījumi

5.att.
ar kritalu - dabiska dzīvotne. Atjaunojama 6.att. Kritalas un sausoknis - dabiskas dzīvotnes.
vēsturiskā dīķu kaskāde ūdens spoguļa saglabāšanai
Vienveidīga ainaviskā vide

SIA "Veido vidi"
Reģ. Nr.: LV43603058426
Adrese: Asteru iela 14a-49, Jelgava, LV-3001
Tālr.: +371 22007585
e-pasts: kristine.dreija@gmail.com

Lapas
nosaukums
"AizraujoŠs ceļojums muižu parkos četros gadalaikos"
Nr.LL-313

Mērogs
1:2000

Lapu
sk. 1

Lapas
Nr. 1

Z

20.
18.
17.

21.
22.
14.

19.
15.

laukakmens pamatu drupas -

Alejas, koku rindas, koku grupas
9.

5.
1.
3.

2.
4.

6.

5

6

atjaunojama parka

13.

1

3

1

12.

2
11.

3

10.

2

9.

4

4

5
6

4
atjaunojama parka

1.

SIA "Veido vidi"
Reģ. Nr.: LV43603058426
Adrese: Asteru iela 14a-49, Jelgava, LV-3001
Tālr.: +371 22007585
e-pasts: kristine.dreija@gmail.com

Lapas
nosaukums
"AizraujoŠs ceļojums muižu parkos četros gadalaikos"
Nr.LL-313

Šaukēnų

Mērogs
1 : 2000

Lapu sk. Lapas Nr.
1
1
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Dendroloģijas eksperte
Mg biol. Aivas Bojāre
Sugu un biotopu eksperte
Dr.Silv. Inga Straupe

Onuškio muižas parka vispārēja dendroloģiskā apsekošana un bioloģiskās daudzveidības novērtējums
Onuškio muižas parks nav apsaimniekots un atgādina platlapju meža biotopu. Teritorijas ZR un R daļu līdz dīķim veido dabisks mežs, kurā
dominē parastā egle (Picea abies) ar nelielu parastās liepas (Tilia cordata), parastās kļavas (Acer platanoides) un parastā ozola (Quercus robur,
potenciāli lielākais – p 283 cm) piejaukumu. Parastā egle šeit ienākusi kā suga – platlapju koku konkurente, kas izmanto iespēju augt auglīgās
augsnēs un noēno platlapjus, ierobežojot to augšanu un ietekmējot to dabisko atjaunošanos. Uzsākot parka apsaimniekošanu, parastās egles grupas
izcērtamas. No vēsturiskajiem kokiem saglabājušās svešzemju sugas - Eiropas lapegles (Larix decidua) gar pilsdrupām un bioloģiski veca Veimuta
priede (Pinus strobus) pils priekšā. Pamežā sastopamas mežā dabiski augošās krūmu sugas – parastā ieva (Padus avium), parastā lazda (Corylus
avellana) un meža sausserdis (Lonicera xylosteum), kā arī savvaļā pārgājuši atsevišķi svešzemju krūmi un krūmu grupas – spirejas (Spiraea sp.),
rievainā roze (Rosa rugosa), sarkanais plūškoks (Sambucus racemosa).
Krūmu daudz, izveidojies ļoti biezs pamežs un paauga. Visā parkā vietām sastopami nelieli atvērumi – lauces. Paaugā sastopami jauni baltalkšņi
(Alnus incana), melnalkšņi (Alnus glutinosa) un oši (Fraxinus excelsior). Pamežā sastopamas savvaļas krūmu sugas – parastā ieva (Padus avium),
parastā lazda (Corylus avellana), Eiropas segliņš (Euonymus europeus) un meža sausserdis (Lonicera xylosteum), kā arī savvaļā pārgājuši atsevišķi
svešzemju krūmi un krūmu grupas – spirejas (Spiraea spp.), rievainā roze (Rosa rugosa) un sarkanais plūškoks (Sambucus racemosa).
Gar teritorijas DR daļā esošo dīķi, gar daļēji saglabājušos vēsturisko celiņu malām tuvāk dīķa malai, rindā stādītas apses (Populus sp.; skat. 1.tab.)
un arī melnalksņi (Alnus glutinosa). Gar celiņa otru pusi stādītas krūmu grupas jauktā secībā – ceriņi (Syringa sp.), spirejas (Spiraea sp.) un melnais
plūškoks (Sambucus nigra). Starp kokiem un krūmu grupām saauguši Eiropas segliņi (Euonymus europeus), vietām vārpainā korinte (Amelanchier
spicata), sausserži (Lonicera sp.), grimoņi (Swida sp.), jauni baltalkšņi (Alnus incana), melnalkšņi (Alnus glutinosa), oši (Fraxinus excelsior).
Parka daļā starp pilsdrupām un dīķi vairāk dominē lapkoki – parastā liepa, parastā kļava ar atsevišķām lielām parastām eglēm. Pilsdrupu nogāze
aizaug ar spirejām. No šajā daļā agrāk stādītajiem retākiem kokiem tika konstatēts tikai nobeigusies āra bērza šķirne ‘Youngii’ (Betula pendula
‘Youngii’), Sibīrijas baltegle (Abies sibirica) netika atrasta.
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Lielāka sugu daudzveidība sastopama ap bijušo dzīvojamo māju (uz R no pilsdrupām) – mazā kapmirte (Vinca minor), filadelfi (Philadelphus sp.),
kokveida hortenzijas šķirne (Hydrangea arborescens ‘Grandiflora’), parastais kadiķis (Juniperus communis), kā arī daudz augļu koku un krūmu –
mājas ābeles, plūmes, ērkšķogas, upenes un avenes. Visi šie stādījumi visticamāk tapuši salīdzinoši nesenā laikā, kad māja tikusi apdzīvota.
Veco koku stumbri klāti galvenokārt ar sūnām. Uz atsevišķiem kokiem sastopamas koksnes sēnes. Konstatēta atmirusī koksne, turklāt dažādos
veidos (sausokņi, stumbeņi, kritalas, celmi) un dažādās sadalīšanās pakāpēs (kalstoši, ar mizu, bez mizas). Vairumā gadījumu tā ir veidojusies
cilvēka saimnieciskās darbības rezultātā (celmi, kritalas), bet ir dabiski izveidojušies sausokņi un nelieli stumbeņi. Sastopami arī dobumaini koki,
kā arī koki ar resniem, nokaltušiem zariem, kas īpaši nozīmīgi bezmugurkaulniekiem.
Parkā sastopami dīķi (viens no tiem – liels) un ieplakas. Nogāzē konstatēti avoksnāji, par ko liecina mitrā augsne un dzelzs zāles Carex nigra ceri,
kā arī citi mitrummīloši augi, piemēram, pļavas bitene Geum rivale.
Zemsedzi veido platlapju mežam raksturīgas sugas – dzeltenais vizbulis Anemone ranunculoides un pavasara mazpurenīte Ficaria verna.
Atvērumos (zālienos) sastopams nedaudz sugu (ārstniecības pienene Taraxacum officinale, parastā kamolzāle Dactylis glomerata, podagras gārsa
Aegopodium podagraria), kas pieder pie auglīga zāliena raksturīgām sugām vai nezālienēm, kas labi pacieš nomīdīšanu.
No vēsturiskajiem kokiem, kas atzīmēti vecajos parka plānos saglabājušās Eiropas lapegles (Larix decidua) gar pilsdrupu A un R malu un
veimutpriede (Pinus strobus) pils priekšā.
Vecajos plānos iezīmētais augļu dārzs parka A daļā nav saglabājies.
Parasto liepu alejas vecie koki parka D daļā, saglabājušies vairāk gar ceļa kreiso pusi, gar labo pusi tikai atsevišķi koki. Iespējams, ka aleja jau
sākotnēji bijusi stādīta tikai gar vienu ceļa pusi.
Kopumā apsekotajā teritorijā konstatēti tikai četri svešzemju koku taksoni – divi skujkoku taksoni un divi lapkoku taksoni, krūmiem – desmit
taksoni. Lai noteiktu parkā konstatēto spireju, ceriņu, filadelfu u.c. taksonu piederību sugas līmenī, apsekošanu jāveic veģetācijas periodā lapainā
stāvoklī.
Aizsargājamie un retie koku un krūmu taksoni netika konstatēti.
Kopumā parkā dominējošo veco koku vitalitāte vērtējama kā laba (2) un vidēja (3). Vecajos parka plānos atzīmēto reto joprojām augošo vēsturisko
koku vitalitāte arī vērtējama kā laba un vidēja, izņemot veimutpriedi, kuras vitalitāte ir vāja (4).
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1.tabula
Parkā konstatētie koku un krūmu taksoni.
Nr.
plānā

Taksona
latīniskais
nosaukums

Taksona latviskais
nosaukums

Apkārtmērs (p)
1,3 m augstumā,
cm

Vitalitātes
novērtējums

Piezīmes

328

4

183/141/93

3

-

2
2

Pusbeigta, no DR puses līdz augšai
daļa stumbra bez mizas; galotne
nokaltusi, lielākā daļa skeletzaru
kaltuši un lauzti
Iespējams baltās apses šķirne ‘Nivea’.
Trīs stumbri, dalās pie apakšas;
vainagā kaltuši zari
Grupā ar spirejām
Grupā ar rozēm.
Pamežā

1.

Pinus strobus

Veimuta priede

2.

Populus alba

Baltā apse

3.
4.

Rosa sp.
Spiraea sp.

Roze
Spirejas

5.

Tilia cordata

Parastā liepa

225

2

6.

Quercus robur

Parastais ozols

283

2

7.
8.
9.

Picea abies
Picea abies
Acer platanoides

Parastā egle
Parastā egle
Parastā kļava

194
171
267

2
2
3

10.

Populus sp.

Papeles

243

2

11.

Populus sp.

Papeles

235

2

12.

Populus sp.

Papeles

215

2

Daļa apakšējo zaru nolīkuši līdz zemei,
daļa aplūzusi.
Uz A gandrīz beigts parastais ozols
Vainagā nedaudz kaltuši un lauzti zari

Daudz kaltušu zaru vainagā; aplauzti
skeletzari

Aptuvenā atrašanās
vieta teritorijā
Laucē pils priekšpusē

Laucē pils priekšpusē
Iebraucamā ceļa malā
Iebraucamā ceļa malā.
Parka Z un ZA daļa,
egļu mežā.
Neliela lauce parka
vidusdaļā uz DR no
pilsdrupām
Parka Z un ZA daļa,
mežā
No pils uz DA
No pils uz DA
Parka vidusdaļa
Parka DA daļa, starp
dīķi un celiņu
Parka DA daļa, starp
dīķi un celiņu
Parka DA daļa, starp
dīķi un celiņu
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Nr.
plānā

Taksona
latīniskais
nosaukums

Taksona latviskais
nosaukums

Apkārtmērs (p)
1,3 m augstumā,
cm

Vitalitātes
novērtējums

13.

Populus sp.

Papeles

223

2

14.

Salix alba

Baltais vītols

337

4

15.

Populus sp.

Papeles

205

3

16.

Populus alba

Baltā apse

380

2

17.

Tilia cordata

Parastā liepa

230

2

18.

Larix sp.

Lapegle

326

5

19.

Acer platanoides

Parastā kļava

278

2

20.

Acer platanoides

Parastā kļava

364 (1 mh)

2

21.

Larix decidua

Eiropas lapegle

180

2

22.
23.

Larix decidua
Larix decidua

Eiropas lapegle
Eiropas lapegle

220
200

2
3

24.

Larix decidua

Eiropas lapegle

233

3

25.

Quercus robur

Parastais ozols

273

2

26.

Tilia cordata

Parastā liepa

287

3

Piezīmes

Stipri sasvēries DA virzienā;izlūzuši
skeletzari, kaltuši zari vainagā
Bijis divu koku saaugums; R stumbrs
nozāģēts, trupe
Nedaudz aplauzti skeleti un kaltuši zari
vainagā
Sasvērusies ZA virzienā, vainagā
nedaudz kaltuši zari
Beigta, stumbrs bez mizas, dzeņu
sakalts
Vainagā nedaudz kaltuši zari

Divu koku saaugums; A stumbrs 2 mh
dalās divos stumbros
Stumbrā sadzītas naglas, lai novilktu
šņori ve;las žāvēšanai
No D puses pie apakšas noplēsta miza,
kaltusi galotne
Pie apakšas no R puses bojāts stumbrs,
1,6 mh dalās divos stumbros, ZA
stumbrs nozāģēts, no Z puses stumbrs
bez mizas, bojāta galotne
Vainagā nedaudz kaltuši zari
Vainags vienpusējs , vērsts uz A,
kaltuši zari vainagā. Apakšā saaugusi
spireja

Aptuvenā atrašanās
vieta teritorijā
Parka DA daļa, starp
dīķi un celiņu
Dīķa DA gals
Dīķa D gals
No dīķa Z gala nedaudz
uz pils pusi
No pils uz DR, nogāzes
apakša
No pils uz D, nogāzes
apakša
Pils aizmugures nogāze.
Apkārt daudz beigtu
koku
Pils aizmugures nogāze
Pils R mala
Pils R mala
Pils R mala
Pils A mala

Starp pili un bij.
Saimniecības ēku
Bij.saimniecības ēkas
ZA galā
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Nr.
plānā

Taksona
latīniskais
nosaukums

27.
28.

Sorbaria sorbifolia
Tilia cordata

Pīlādžlapu sorbārija
Parastā Liepa

29.

Caragana
arborescens
Quercus robus

Parastā karagana

30.

Taksona latviskais
nosaukums

Parastais ozols

Apkārtmērs (p)
1,3 m augstumā,
cm

Vitalitātes
novērtējums

402 (1,5 mh)

4

-

-

318 un 223

2

Piezīmes

Aptuvenā atrašanās
vieta teritorijā

Paliela grupa
Nolūzusi apm. 5 mh; bijis divu koku
saaugums, ZR stumbrs nozāģēts; no
apakšas dzen atvases
No liepas uz Z

No pils uz DA, ganībās
No pils uz DA, ganībās

Cieši blakus augoši divi koki.
Vainagā nedaudz kaltuši zari

Pils DA stūris, nogāzes
mala

No pils uz DA, ganībās

Indikatori
Dabiskas dzīvotnes
Ainaviska vide

1.att.
akmens
dabiskas dzīvotnes

Indikatori

Vērtējums (punkti)

2
2

un pils drupas -

Vērtējums (punkti)

2
0
6

Saimnieciskā darbība
Sasaiste ar biotopiem

2.att. Neliels
ar izteci uz
- dabiska
dzīvotne. Nepieciešami kopšanas darbi, lai saglabātos
ūdens spogulis

3.att. Ainaviski
parka vide - skats no pils 4.att.
uz parka daudzpakāpju stādījumiem, dažādas vitalitātes sikspārņiem
augi. Zema antropogēnā slodze

- dabiska dzīvotne, īpaši

celms un kritalas
5.att. Nokaltis koks / sausoknis - dabiska dzīvotne. 6.att.
dzīvotnes. Ainaviska parka vide
Ainaviska parka vide, skats no bij. ābeļu dārza puses
SIA "Veido vidi"
Reģ. Nr.: LV43603058426
Adrese: Asteru iela 14a-49, Jelgava, LV-3001
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-

dabiskas

Lapas
nosaukums
"AizraujoŠs ceļojums muižu parkos četros gadalaikos"
Nr.LL-313

Mērogs
1:2000

Lapu
sk. 1

Lapas
Nr. 1

ONUŠKIO

Z

atjaunojama parka
sasaiste ar dabiskiem
biotopiem

Spiraea sp. +
Sambucus racemosa

Rosa sp. +
Spiraea sp.
veidojamas stādījumu buferjoslas
jeb ekotons, parka pārejai uz
lauksaimniecības zemēm

3

6.

muižas ansambļa ēkas - drupas un
neapdzīvotas vai daļēji apdzīvotas
būves - dzīvotnes

2.
1.
21.
22.

2
Spiraea sp.

25.

23.
dīķis ar avoksnāju - dabiskas dzīvotnes

19.

3

20.

7.

17.
18.

dīķis - dabiskā dzīvotne

1

Pilsdrupas

Sorbaria sorbifolia
28.

2

Caragana arborescens
3

9.

laukakmens žoga atliekas - dabiskā dzīvotne
drupas, akmens kaudzes - dabiskā
dzīvotne

10.
11.

dīķis - dabiskā dzīvotne

12.
15.

26.

2

5.
8.

24.

1

30.

16.

9.

4
4

bioloģiski senu koku rinda /
aleja - pārvietošanās
koridors dažādām sugām,
piemēram, sikspārņiem

5

13.

14.

Syringa sp. +
Spiraea sp. +
Sambucus nigra

5

Syringa sp. +
Spiraea sp. +
Sambucus nigra

1. Onuškio

veidojamas stādījumu buferjoslas
jeb ekotons, parka pārejai uz
lauksaimniecības zemēm
veidojamas stādījumu buferjoslas
jeb ekotons, parka pārejai uz
lauksaimniecības zemēm

SIA "Veido vidi"
Reģ. Nr.: LV43603058426
Adrese: Asteru iela 14a-49, Jelgava, LV-3001
Tālr.: +371 22007585
e-pasts: kristine.dreija@gmail.com

Lapas
nosaukums
"AizraujoŠs ceļojums muižu parkos četros gadalaikos"
Nr.LL-313

Mērogs
1 : 2000

Lapu sk. Lapas Nr.
1
1

ASARES MUIŽAS PARKA AUTENTISKUMA UN INTEGRITĀTES NOVĒRTĒJUMS

A

8.

A

B
A

8.

A

B

A

A

A

A

4.

A

3.

B

A

B

13.
12. A

21.

5.

A

B
A

22.

A

B

9.

19.

15.

6.
1.

A 7.

17.

23.

20.

A

21.

18.

A

16.

24.

24.

B

A

10.

25.
21.

14.

2.

B

B

A
21.
24.

11.

A

A

26.

A
A
0

50

100

150

200

Apzīmējumi:
1

2

3

4

5

12
11

7

6
1-

8

9

10

A, B

13

augu dobes; 2 34un laukumi
5 elementi; 6 augsta autentiskuma
elements
bez
(5 punkti); 7 - augsta autentiskuma
elements
bet ir nelieli
jeb
(4 punkti); 8 autentiskuma
elements
bet
zudis (3 punkti); 9 - zema
autentiskuma
elements
ar
jeb
kas
elementu
vai atjaunojot (2 punkti); 10 zema autentiskuma
nav
bet ir
vieta
drupas) (1 punkts); 11 - jauns
ienests parka
I vai II Pasaules kara; 12 13 -

Piezīmes:
Asares
1991. gada
u.c.)

koki un

parka autentiskuma un
un citiem NKMP un LVVA

sagatavots, pamatojoties uz 1887. gada

un
aprakstiem,

Secinājumi:

ir

parka autentiskuma
nedaudz virs
parka teritorijas
ainavas
parka Z
un
Parka D puse ir ar
neapaugusi, klaja un
Parks
mantojuma un dabas teritoriju, kas
pie

SIA "Veido vidi"
Reģ. Nr.: LV43603058426
Adrese: Asteru iela 14a-49, Jelgava, LV-3001
Tālr.: +371 22007585
e-pasts: kristine.dreija@gmail.com

Lapas
nosaukums
"AizraujoŠs ceļojums muižu parkos četros gadalaikos"
Nr.LL-313

ar koeficientu 2,8. Ir
pieejamus
iecerei
par
var

Kultūras mantojuma autentiskuma un integritātes
novērtējums –

Pielikums Nr.3 punkts 10.5

KROŅVIRCAVAS MUIŽAS PARKA AUTENTISKUMA UN INTEGRITĀTES NOVĒRTĒJUMS
A

A

A
A

B

A

A
A

A

B
B

B
A

A

A
B

A

B

A
B
B 2.

A
A

B
A
A

6.

A

B
A

B

7.

A

5.
A
B 4. A
3.
B

A

B
A

12.

B

A

A
A

14.

B

17.

13.

B

16.

8.

B

10.

B

A

va

ca

Vir

A1.

A
A

A

A

11.

A

B
A A

A
A

B
A

15.

A

A

A
A
9.

B

B

B

A

A

A

B
B

A

0

50

100

150

200

Apzīmējumi:
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
A, B 13

4 - Secinājumi:
parka autentiskuma
un laukumi
5 augsta autentiskuma
elements
parka
teritorijas
bez
(5 punkti); 7 - augsta autentiskuma
bet ir nelieli
laika
ir
jeb
(4 punkti); 8 autentiskuma
elements
bet
zudis (3 punkti); 9 - zema Parka ZA
platlapju
biotops ar
sugu
autentiskuma
elements
ar
jeb
kas
elementu
vai
mantojuma un dabas teritoriju, kas
atjaunojot (2 punkti); 10 zema autentiskuma
nav
bet ir
vieta
drupas) (1
punkts); 11 - jauns
ienests parka
I vai II Pasaules kara; 12 13 tips: A -

1-

Piezīmes:

koki un

augu dobes; 2 -

parka autentiskuma un

3elementi; 6 elements

sagatavots pamatojoties uz 1779. gada

SIA "Veido vidi"
Reģ. Nr.: LV43603058426
Adrese: Asteru iela 14a-49, Jelgava, LV-3001
Tālr.: +371 22007585
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nedaudz virs
ainavas un
ir
ar to parks
pie

Lapas
nosaukums
"AizraujoŠs ceļojums muižu parkos četros gadalaikos"
Nr.LL-313

ar koeficientu 2,7. Ir
parka ZR
ir izveidojies
par
var

par

Kultūras mantojuma autentiskuma un integritātes
novērtējums -

Pielikums Nr.3 punkts 10.6.

ŠAUKĒNŲ

8.
3.

4.

7.

15.

14.

B
11.

10.

9.

5.

12.
7.
6.

13.

1.

B

2.

0

1

2

3

4

50

100

5

150

200

12
11

7

6
1-

8

9

10

B

13

koki un

augu dobes; 2 34un laukumi
5 elementi; 6 augsta autentiskuma
elements
bez
(5 punkti); 7 - augsta autentiskuma
elements
bet ir nelieli
jeb
(4 punkti); 8 autentiskuma
elements
bet
zudis (3 punkti); 9 - zema
autentiskuma
elements
ar
jeb
kas
elementu
vai atjaunojot (2 punkti); 10 zema autentiskuma
nav
bet ir
vieta
drupas) (1 punkts); 11 - jauns
ienests parka
I vai II Pasaules kara; 12 13 -

ir

parka autentiskuma
nedaudz zem
parka teritorijas
ainavas un
necaurredzams betona bloku
Parks
par

ar koeficientu 2,2.
kas

izjauc
mantojuma un

(Nr. 1. - 23.)
parka autentiskuma un

sagatavots, pamatojoties uz 1959. gada

parka
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Lapas
nosaukums
"AizraujoŠs ceļojums muižu parkos četros gadalaikos"
Nr.LL-313

Kultūras mantojuma autentiskuma un integritātes
novērtējums –

Pielikums Nr.3 punkts 10.7.

ONUŠKIO

A

18.

18.
5.

8.

2.

12.
1.

21.

6.

3.

13.
B

17.
9.

10.

15.

11.

19.

4.

16.

14.
A

20.
7.

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1-

50

100

150

200

12
A, B 13

koki un

augu dobes; 2 34un laukumi
5 elementi; 6 augsta autentiskuma
elements
bez
(5 punkti); 7 - augsta autentiskuma
elements
bet ir nelieli
jeb
(4 punkti); 8 autentiskuma
elements
bet
zudis (3 punkti); 9 - zema
autentiskuma
elements
ar
jeb
kas
elementu
vai
atjaunojot (2 punkti); 10 zema autentiskuma
nav
bet ir
vieta
drupas) (1
punkts); 11 - jauns
ienests parka
I vai II Pasaules kara; 12 13 tips: B (Nr. 1. - 26.)

1982. gada parka

parka autentiskuma un
un citiem

sagatavots, pamatojoties uz 1958. gada un
(kvr.kpd.lt) pieejamiem

parka autentiskuma
parka teritorijas
ainavas un
ar to parks
par

SIA "Veido vidi"
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nedaudz virs

Lapas
nosaukums
"AizraujoŠs ceļojums muižu parkos četros gadalaikos"
Nr.LL-313

ar koeficientu 2,8. Ir
un
mantojuma un dabas teritoriju,

Kultūras mantojuma autentiskuma un integritātes
novērtējums -

Pielikums Nr.3 punkts 10.8.

4.pielikums

TEMATISKAIS UN FUNKCIONĀLAIS ZONĒJUMS
AINAVU KVALITĀTES MĒRĶIS:
vietas komplekso

veidojot vienotu

piesaistes objektu ar

mantojuma

un

Asares

parka teritoriju

pagasta centru, atjaunojot

tam

un tematisko

REKREATĪVĀ ZONA:
AINAVU PARKA DAĻA
1. Pastaiga
kulises,

skatu
vides

dizaina

objekti,

gaismas

2. Mierīga atpūta
3. Dīķu labiekārtojums
4. Privātu pasākumu norises vieta
elementi un dizaina
objekti]

Z

PĻAVAS DAĻA
1. Publisku pasākumu norises vieta
[amatnieku
vietas
teltis
un
nojumes,

2. Dabas izziņa
klases,
objekti,

un
stendi,

APZĪMĒJUMI

F/P

7

P
F/P

7

skatuve
un citiem

F/P
F/P

P

vides dizaina
takas, dabiskie

F/P
F/P

6

5

F/P

F/P

3. Rotaļas

F/P

4. Aktīvā atpūta
3

5. Mierīga atpūta
J/P

4

F/P

F/P
P

P

6. Puķu pļavas [labirinti]

Aleja, koku rindas

P
P

P

F/P

13

9

3

F/P

F/P

J/P

10
3

J/P

P

1

F/P

14

12

11

EKSPLIKĀCIJA

1

J/P

2

8
elementi

3
2

F/P
16

4

P
5

P
F/P

F/P
6
15

7

REKREATĪVĀS ZONAS KONCEPCIJA

A S A R E S

8

PILSDRUPAS

M

A S
I Ž

APBŪVES STRUKTŪRA

ARHITEKTŪRAS MAZĀS FORMAS

11

P
A
RK

F/P

stabus;
VEĢETĀCIJA

12

F/P

AUGĻU DĀRZA DAĻA

REPREZENTATĪVĀ ZONA:
PILS FASĀDES LAUKUMS UN
SKATU PERSPEKTĪVA

10

S

1. Augļu koki un krūmi
2. Mierīga atpūta

9

U

F/P

13

1. Kultūrvēsturisko vērtību izcelšana
laukuma
un zvanu
2. Skata perspektīvas atjaunošana
3. Pulcēšanas vietas
4. Izstāžu un instalāciju vieta

14
VEIDOT PASTAIGU MARŠRUTUS
- atjaunot

15
un vides

stendus un
16

SIA "Veido vidi"
Reģ. Nr.: LV43603058426
Adrese: Asteru iela 14a-49, Jelgava, LV-3001
Tālr.: +371 22007585
e-pasts: kristine.dreija@gmail.com

Asares

Lapas
nosaukums
"AizraujoŠs ceļojums muižu parkos četros gadalaikos"
Nr.LL-313

Mērogs
-

Lapu sk. Lapas Nr.
13
1

ASARES MUIŽAS PARKS KONCEPCIJAS PAMATOJUMS:
Muižas pils atrodas drupu stāvoklī, parka teritorijai zudusi saistība ar galveno ēku. PSRS laikā neapbūvētajā vietā, muižas ansambļa ziemeļaustrumu pusē tika izveidota daudzstāvu māju apbūve, un uz parku veidojusies apmeklētāju plūsma, iestaigājot jaunus celiņus, līdz ar to parka vēsturiskais gājēju tīkls dabā nav nolasāms. Labi saglabājusies Asares muižas parka
sākotnējā plānojuma un telpiskā struktūra. Asares muižas parks ir viens no trim Latvijas vecajiem parkiem, kur galvenā skata perspektīva virzīta no pils uz baznīcas torni.
Asares muižas parka nākotnes attīstības scenārijs paredz vēsturisko plānojumu respektējošus un mūsdienu sabiedrības vajadzībām nepieciešamus labiekārtojuma risinājumus, līdz ar to publiskai ārtelpai jābūt daudzfunkcionālai, vienlaicīgi tematiski un stilistiski vienotai. Attīstības koncepcija paredz muižas parka identitāti veidojošo elementu – vēsturisko stilu
daudzveidības, skatu perspektīvas un parka dendroloģiskās vērtības izcelšanu, kultūrvēsturiskā mantojuma konservēšanu un jauno funkciju ieviešanu.

Z
Veģetācija - koku un krūmu apaugums
Zāliena teritorija, lauces
Ūdensteces, dīķi

ZVANU TORNIS

F/P

DRUPAS

P
F/P

DRUPAS

Vēsturiskās apbūves pamatu drupas

F/P
5

STADULA

F/P

F/P

P

Muižas vēsturiskā apbūve

4

F/P

F/P

Pārējā apbūve

F/P

Skatu perspektīva

F/P
3

J/P

ZVANU TORNIS

P

P

Aleja, koku rindas

F/P
P

P

F/P
6

F/P

3

Skatu perspektīva pāri
parkam uz Asares
evaņģēliski luterisku
baznīcu

J/P

F/P

7

3

Pašvaldības īpašuma robeža

P

P

1

F/P

F/P

Fiziskās personas īpašuma robeža

J/P

Juridiskās personas īpašuma robeža

8

J/P
ZIRGU STADULA

laukums):
2

F/P
9

F/P

F/P
F/P

ASARES MUIŽAS PARKS (fotogrāfija, 2019. gada aprīlis)

- attīrīt un vizuāli izcelt skatu;
- veidot skata kulises no
dekoratīviem dažādos laika
posmos ziedošiem krūmiem,
regulāri kopt un ierobežot
augšanu;
- neparedzēt skatu aizsedzošus
koku un krūmu stādījumus;

- atjaunot parādes
laukuma struktūru;
- atjaunot pulcēšanas
vietas funkciju;
- atjaunot baložu un
zvanu torņus;

2

Dārznieka māja (tagad Asares
novadpētniecības muzejs)

3

Saimniecības ēkas

4

Muižas pārvaldnieka māja (tagad
Asares pagasta pārvalde, bibliotēka,
pagasta novadpētniecības ekspozīcija)

5

Saimniecības ēka (tagad dzīvojamā
māja)

6

Muižas magazīnas klēts

7

Piemiņas vieta Asares pagasta
represētajiem iedzīvotājiem

8

Piemineklis 1919. - 1920. gadā
kritušajiem Augškurzemes partizānu
pulka karavīriem

9

Siltumnīcas paliekas

F/P

F/P

ELEMENTI:
- pārvietot skatam priekšā
esošo bērnu rotaļu laukumu;
- skata robežās neparedzēt
stacionārus labiekārtojuma
elementus;

Asares muižas pilsdrupas

P

P

ASARES MUIŽAS PARKS (fotogrāfija, 2019. gada aprīlis)

1

- atjaunot ceļa konfigurāciju;
- atjaunot segumu;
- nodrošināt vides pieejamību;
- atjaunot aleju;
SIA "Veido vidi"
Reģ. Nr.: LV43603058426
Adrese: Asteru iela 14a-49, Jelgava, LV-3001
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Lapas
nosaukums
"AizraujoŠs ceļojums muižu parkos četros gadalaikos"
Nr.LL-313

Mērogs
-

Lapu sk. Lapas Nr.
13
2

ASARES MUIŽAS PARKS Ūdensteces, dīķi
Muižas vēsturiskā apbūve

P

Z

Vēsturiskās apbūves pamatu drupas

F/P

5

F/P

4

Pagasta pārvalde, bibliotēka, informācijas
centrs

F/P

Pārējā apbūve
Esošie apstādījumi

F/P
Proj. apstādījumi

Lauku tūrisma daļa: atjaunotas
Augškurzemē vēsturiski lielākās
spirta dedzinātavas
ēkas (ekskursijas – spirta
dedzināšanas procesa vērošana)

Esošā aleja, koku rindas

3

F/P

P

Proj. amatniecības centrs,
radošās darbnīcas
Baložu un zvanu torņu
atjaunošana

F/P

Esošs dendroloģiski vērtīgs koks
Proj. koks
Zāliena teritorija, lauces

P

P
F/P

J/P

Proj. izjādes maršruts (skatīt
Gājēju un transporta kustības
organizācijas shēmā)
Proj. gājēju maršruts (skatīt
Gājēju un transporta kustības
organizācijas shēmā)
Proj. velo maršruts (skatīt
Gājēju un transporta kustības
organizācijas shēmā)

Parādes laukuma atjaunošana atbilstoši
vēsturiskai situācijai,
cilvēku pulcēšanās vietas izveide, esošo
sporta laukumu likvidēšana

6

P
Proj. dabas vērtību un bioloģiskās
daudzveidības izziņas maršruts

Proj. informācijas stends
Proj. virziena norāde

10

Proj. katedras tipa informācijas stends

3

Proj. soliņu vietas

7

3

Proj. gājēju celiņu tīkls

Proj. kultūrvēsturisko vērtību izziņas
maršruts
8
J/P
Vēsturiskā žoga stabu atjaunošana

1

Proj. transporta ceļu tīkls
Proj. dabas vērtību un bioloģiskās
daudzveidības izziņas maršruts
Proj. kultūrvēsturisko vērtību izziņas
maršruts

P

Proj. izziņu un sajūtu taka

9

Proj. pilsdrupu nostiprināšanas
konstrukcijas, oranžērijas
telpas izveide
Proj. augļu dārzs

Proj. vieta āra ekspozīcijām

Esošā augļu dārza papildināšana
Proj. bērnu izziņu iekārtas
Proj. stacionārā zaļā klase

Proj. lauce privātiem
pasākumiem vasaras sezonas
laikā

Proj. pārvietojamā zaļā klase

2
Proj. āra estrāde

Proj. lauce sporta aktivitātēm

Proj. slēpošanas trase
11

Siltumnīcas atjaunošana
ārstniecības augu audzēšanai,
"farmācijas kabineta"
veidošana

Esošs akmens žogs un stabi

Auto stāvlaukums

P

P

F/P
Vieta pārvietojamai zaļai klasei

F/P

Autentiskās lapenes
atjaunošana
vēsturiskajā vietā
Proj. veselīga dzīvesveida
laukums ar inventāru (āra
trenažieriem, vingrošanas
iekārtām)
Proj. bērnu rotaļu laukums

Proj. dīķu savienojošais kanāls
Proj. koka tiltiņi
Proj. izziņu un sajūtu taka

F/P

Fiziskās personas īpašuma robeža

J/P

Juridiskās personas īpašuma robeža

1

Asares muižas pilsdrupas

2

Dārznieka māja (tagad Asares
novadpētniecības muzejs)

3

Saimniecības ēkas

4
5

F/P

Proj. āra estrāde
Proj. lauce publisku pasākumu
rīkošanai (amatnieku tirdziņi,
gadskārtu svinības,
sadziedāšanās pasākumi)

F/P

Proj. punktveidā izvietotas bērnu izziņu
iekārtas
F/P

6
7
8
9

Proj. koka platforma
Dīķa tīrīšana un paplašināšana

Proj. stacionārā zaļā klase

Muižas pārvaldnieka māja (tagad
Asares pagasta pārvalde, bibliotēka,
pagasta novadpētniecības ekspozīcija)
Saimniecības ēka (tagad dzīvojamā
māja)
Muižas magazīnas klēts
Piemiņas vieta Asares pagasta
represētajiem iedzīvotājiem
Piemineklis 1919. - 1920. gadā
kritušajiem Augškurzemes partizānu
pulka karavīriem
Asares evaņģēliski luteriskā baznīca

10

Muižas vecie kapi un kapliča

11

Siltumnīcas paliekas

Vēsturiskā akmens žoga atjaunošana

SIA "Veido vidi"
Reģ. Nr.: LV43603058426
Adrese: Asteru iela 14a-49, Jelgava, LV-3001
Tālr.: +371 22007585
e-pasts: kristine.dreija@gmail.com

Pašvaldības īpašuma robeža

Lapas
nosaukums
"AizraujoŠs ceļojums muižu parkos četros gadalaikos"
Nr.LL-313

Mērogs
1:2000

Lapu sk. Lapas Nr.
13
3

ASARES MUIŽAS PARKS -

PAPILDINOT AR MODERNIEM ELEMENTIEM UN
atjaunot drupas izmantojot
modernu pieeju, daļēji atjaunojot ziemas dārza funkciju, saglabāt un izcelt parādes laukuma regulāro plānojumu, paredzēt cilvēku pulcēŠanās vietas

SKATUVE,
NOJUMES: lauce dažādiem publiskiem pasākumiem, tajā skaitā
tirdziņiem, zaļumballēm, gadskārtu svētku svinēŠanai (Lieldienu ŠŪpoŠanās, Ziemassvētku bluķa vilkŠanai utt.)

: zaļā klase bērnu dabas izziņas nodarbĪbām, sajŪtu takas vērstas uz bērnu maņu attĪstĪbu
un uzmanĪbas vērŠanu uz skaņām, krāsām, kustĪbām

PASTAIGU
VIETAS, IZVIETOTI
OBJEKTI: galvenās pastaigu taciņas paredzēts veidot ar grants iesegumu, retāk izmantojamās takas izpļaut sezonas laikā,
labiekārtots parka romantiskais dĪķis, parks papildināts ar tematiskajām dobēm (ārstniecĪbas augu, vēstursikos dārzos augoŠu augu dobēm)

pikniks, dzimŠanas dienas svinĪbas, kristĪbas, kāzu svinĪbas u.c. pasākumi

SPORTA
vēsturiskā mantojuma daudzveidĪbu

vienkrāsaini āra trenažieri, vingroŠanas iekārtas

: talkas vietējo iedzĪvotāju kopienas saiŠu stiprināŠanai, iespēja
mŪsdienĪgas rotaļu un sporta iekārtas, kas izceļ un papildina RUDENS TALKAS, NELIELI
izvietot pārvietojamus labiekārtojuma elementus nelieliem pasākumiem - meistarklasēm, izglĪtojoŠām lekcijām, svētku
piknikam

SIA "Veido vidi"
Reģ. Nr.: LV43603058426
Adrese: Asteru iela 14a-49, Jelgava, LV-3001
Tālr.: +371 22007585
e-pasts: kristine.dreija@gmail.com

Lapas
nosaukums
"AizraujoŠs ceļojums muižu parkos četros gadalaikos"
Nr.LL-313

Mērogs
-

Lapu sk. Lapas Nr.
13
4

ASARES MUIŽAS PARKS VIRZIENA NORĀDE NR.1 [M 1:50]

VIRZIENA NORĀDE NR.2 [M 1:1]

INFORMATĪVAIS
STENDS PIE
GALVENAJAM IEEJĀM

0.72

0.75

Muižas pils
Manor house

0.23

Muižas pils
Manor house

Baznīca
Church

Muzejs
Museum

Augļu dārzs
Orchard

Muzejs
Museum

0.15

Baznīca
Church

0.22

Augļu dārzs
Orchard

0.14

LITERATŪRAS STUDIJA

IEDVESMAS AVOTS

IEDVESMAS AVOTS
tērauds
Tonis: RAL 7015
tērauds
Tonis: RAL 7016

tērauds
Tonis: RAL 7015
tērauds
Tonis: RAL 7016

3.00

2.87

Asares muižas ēkas drupas 2019. gadā
2.50

0.30

Asares muižas kungu māja
(vācu: Herrenhaus Asßern) jeb
Asaru pils
līdz Latvijas
agrārajai reformai 1920. gadā
piederēja Valteru-Vittenheimu
dzimtai, tagad Aknīstes novada
pašvaldībai.

Asares muižas kungu māja
(vācu: Herrenhaus Asßern) jeb
Asaru pils
līdz Latvijas
agrārajai reformai 1920. gadā
piederēja Valteru-Vittenheimu
dzimtai, tagad Aknīstes novada
pašvaldībai.

0.50

tērauds
Tonis: RAL 7015
0.95

0.95

0.95

0.95

BALOŽU TORNIS
UN ZVANU TORNIS
Pigeon tower and Bell
tower

0.95

LITERATŪRAS STUDIJA

KATEDRAS TIPA INFORMATĪVAIS STENDS NR.2
SĀNSKATS
PRETSKATS

2.40

SĀNSKATS

0.30

MUIŽAS KUNGU MĀJA
Manor house

tērauds
Tonis: RAL 7016

Asares pamatskola. Apkaimes uzkopŠana,
193- (Avots: www.zudusilatvija.lv)

KATEDRAS TIPA INFORMATĪVAIS STENDS NR.1

PRETSKATS

tērauds
Tonis: RAL 7016

tērauds
Tonis: RAL 7016

ATKRITUMU URNA

SOLS NR. 1 [M 1:50]
PRETSKATS

SĀNSKATS

LITERATŪRAS STUDIJA

LITERATŪRAS STUDIJA

1.50

koks
Tonis: dabīga koka tonis

tērauds
Tonis: RAL 7016

tērauds
Tonis: RAL 7016
0.40
0.74

0.74

0.42

1.
2.

Muižas ansambļa teritorijā ieteicams izmantot vienāda dizaina (pēc formas, materiāla un toņa) labiekārtojuma elementus;
Visi izmēri doti metros.

SIA "Veido vidi"
Reģ. Nr.: LV43603058426
Adrese: Asteru iela 14a-49, Jelgava, LV-3001
Tālr.: +371 22007585
e-pasts: kristine.dreija@gmail.com

Lapas
nosaukums
"AizraujoŠs ceļojums muižu parkos četros gadalaikos"
Nr.LL-313

Mērogs
-

Lapu sk. Lapas Nr.
13
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ASARES MUIŽAS PARKS -

1.

[M 1:30]

1. Visi izmēri doti milimetros.

SIA "Veido vidi"
Reģ. Nr.: LV43603058426
Adrese: Asteru iela 14a-49, Jelgava, LV-3001
Tālr.: +371 22007585
e-pasts: kristine.dreija@gmail.com

Lapas
nosaukums
"AizraujoŠs ceļojums muižu parkos četros gadalaikos"
Nr.LL-313

takas

Mērogs
-

Lapu sk. Lapas Nr.
13
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ASARES MUIŽAS PARKS -

PRETSKATS

SĀNSKATS
50

M
1,8

1,7

1,6

1,5

M
1,4

1,8
1,3

1,2

1,7

1,0
1940

0,9

1,5

1,4

Gravēta,
ietonēta
informācija

1940

1,1

1,6

Gravēta
informācija

0,8

0,7

0,6

0,5

1,3

500

Impregnēts koka
dēlis

1,2
200

EsoŠā
zemsedze
EsoŠā pamatne

Impregnēts koka
dēlis ar nospicētu
galu

50

VIRSSKATS 200

SOLA DIMENSIJAS

3000

2500
1800

1820
1150

1400

2160

445
500

smilŠu kastes
ārmala, h=0.3m

vieta smiltĪm

1495

50

R1
0
kastĪte krĪtiŅiem

00
R10

1. Visi izmēri doti milimetros.

SIA "Veido vidi"
Reģ. Nr.: LV43603058426
Adrese: Asteru iela 14a-49, Jelgava, LV-3001
Tālr.: +371 22007585
e-pasts: kristine.dreija@gmail.com

Lapas
nosaukums
"AizraujoŠs ceļojums muižu parkos četros gadalaikos"
Nr.LL-313

Mērogs
-

Lapu sk. Lapas Nr.
13
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ASARES MUIŽAS PARKS Ūdensteces, dīķi
Muižas vēsturiskā apbūve

P

Z

Vēsturiskās apbūves pamatu drupas

F/P

5

F/P

4

F/P

F/P

Vēsturiskā skatu perspektīva pāri
parkam uz Asares evaņģēliski luterisku
baznīcu

Esošie apstādījumi
Proj. kokaugu grupa
Esošā puķu dobe
Proj. puķu dobe

Galvenā ieeja parka teritorijā

F/P

F/P

P

3

Proj. katedras tipa informācijas stends
ar informāciju par Asares muižas kungu
māju un parādes laukumam pieguļošo
vēsturisko apbūvi

Pārējā apbūve

Proj. katedras tipa informācijas stends
ar informāciju par Baložu un Zvanu
torņiem
Liepu alejas pakāpeniskā
atjaunošana

Piekļuve lauku tūrisma zonai (pie atjaunotas
Augškurzemē vēsturiski lielākās spirta
dedzinātavas ēkas)
Proj. dažādos laika posmos ziedošo
ziemciešu un sīpolpuķu dobe

Ieeja muižas ansambļa teritorijā no
dzīvojamās apbūves teritorijām

Esošā aleja, koku rindas

Galvenā iebrauktuve muižas ansambļa
teritorijā (iebraukšana iespējama tikai ar
atļaujām)

Esošs dendroloģiski vērtīgs koks
Proj. koks

P

P

Esošā lauce, zāliena teritorija

Galvenā ieeja muižas ansambļa
teritorijā
10

F/P
J/P

6

Proj. puķu pļava
Proj. sīpolpuķu pļava

3

Proj. skata kulises veidojošās
dekoratīvo krūmu grupas

1

P

7

J/P

Proj. augļu koki
domestica, Pyrus communis, Prunus
avium, Prunus domestica u.c.)

Proj. informācijas stends

Stends ar informāciju par muižas ansambļa
vēsturisko attīstību, esošiem apskates
objektiem, piedāvātām aktivitātēm

3

Proj. katedras tipa informācijas stends
ar informāciju par skata perspektīvu
noslēdzošo baznīcu

Proj. lauce

Proj. virziena norāde
Proj. katedras tipa informācijas stends

8
Proj. ieeja / piekļuve

Proj. augļu koki
Pyrus communis, Prunus avium, Prunus
domestica u.c.)

P

Proj. iebrauktuve
Esošs ceļu tīkls

9

Proj. katedras tipa informācijas stends
ar informāciju par Abies sibirica
dižkoku

Proj. gājēju celiņu tīkls

Proj. dekoratīvo krūmu stādījumi parka celiņu
krustpunktos, ievērojot ainavu parku
veidošanas principus un kombinējot dažādos
laika posmos ziedošus krūmus ar dekoratīvu
lapojumu krāsu akcentu veidošanai
Proj. dekoratīvo ābeļu rinda (piem. Malus x
purpurea "Royalthy" u.c.)

Proj. virziena norāde uz tempļa kalnu
un lapeni
Skats uz pilsdrupām

2

Piekļuve pie lapenes un tempļa kalna
Skatu perspektīva uz Asares
vējdzirnavām

F/P

11
Skats uz dīķi

F/P

P

Transporta ceļu tīkls muižas ansambļa
teritorijā
Transporta kustības virziens
Proj. soliņu vietas
Proj. atkritumu urna

Stends ar informāciju par muižas ansambļa
vēsturisko attīstību, esošiem apskates
objektiem, piedāvātām aktivitātēm

Skatu līnija
Esošs akmens žogs un stabi

Proj. gājēju plūsma no stāvlaukuma uz
muižas parka teritoriju

Proj. koka tiltiņš
Proj. piegādes, apsaimniekojošo,
operatīvo transportlīdzekļu plūsma

Skats uz puķu pļavu un dīķi
P

Proj. katedras tipa informācijas stends
ar informāciju par siltumnīcu jeb
"farmācijas kabinetu" un ārstniecības
augiem

Proj. aizsargstādījumu rindas (piem. Acer
pseudoplatanus "Brilliantissimum", Acer
campestre "Postelense" u.c.)

Proj. puķu pļava
Proj. dažādos laika posmos ziedošās
sīpolpuķes, ziemcietes, zālveida
ziemcietes, mitrumu mīloši augi (piem.
Crocus, Tulipa, Iris, Calamagrostis
brachytricha u.c.)

Fiziskās personas īpašuma robeža

J/P

Juridiskās personas īpašuma robeža

Proj. auto stāvlaukums
56 autostāvvietas, 3 autobusu stāvvietas

1

Asares muižas pilsdrupas

Iebrauktuve auto stāvlaukumā

2

Dārznieka māja (tagad Asares
novadpētniecības muzejs)

3

Saglabājamās esošās puķu dobes

F/P

Proj. vientuļi augošs vītols (piem. Salix

4

Proj. ārstniecības augu dobe

5

sepulcralis var. chrysocoma u.c.)

6

Proj. koka platforma
Proj. apgriešanās laukums
Proj. ūdensaugi un mitrumu mīloši augi
(piem. Acourus calamus, Nymphaea

Proj. piegādes,
apsaimniekojošo, operatīvo
transportlīdzekļu plūsma

Proj. dažādos laika posmos ziedošās
sīpolpuķes, ziemcietes, zālveida ziemcietes,
mitrumu mīloši augi

F/P

F/P
Proj. vītols (piem. Salix alba

Vēsturiskā akmens žoga atjaunošana

sepulcralis var. chrysocoma
u.c.)

Piekļuve pie lauksaimniecības teritorijām

7
8
9

SIA "Veido vidi"
Reģ. Nr.: LV43603058426
Adrese: Asteru iela 14a-49, Jelgava, LV-3001
Tālr.: +371 22007585
e-pasts: kristine.dreija@gmail.com

Pašvaldības īpašuma robeža

F/P

Saimniecības ēkas
Muižas pārvaldnieka māja (tagad
Asares pagasta pārvalde, bibliotēka,
pagasta novadpētniecības ekspozīcija)
Saimniecības ēka (tagad dzīvojamā
māja)
Muižas magazīnas klēts
Piemiņas vieta Asares pagasta
represētajiem iedzīvotājiem
Piemineklis 1919. - 1920. gadā
kritušajiem Augškurzemes partizānu
pulka karavīriem
Asares evaņģēliski luteriskā baznīca

10

Muižas vecie kapi un kapliča

11

Siltumnīcas paliekas

Lapas
nosaukums
"AizraujoŠs ceļojums muižu parkos četros gadalaikos"
Nr.LL-313

Mērogs
1:2000

Lapu sk. Lapas Nr.
13
8

ASARES MUIŽAS PARKS STĀVLAUKUMA DETALIZĀCIJA

STĀVLAUKUMA IZVIETOJUMA SHĒMA

Z

Z

Grants segums

2.50

Kustības virziens

6.00
2.50
5.00

Eko–bruģakmens segums

6.00

Kokaugu stādījumi

EsoŠais autoceļŠ

LITERATŪRAS STUDIJA

1.

2.
3.

Stāvlaukuma risinājums iekļauj 56 vieglo automašīnu stāvvietas (3 stāvvietas paredzētas cilvēkiem ar īpašām vajadzībām) un
3 autobusu stāvvietas;
Apstādījumos plānoti gan koki, gan krūmi, kas nodrošinās apēnojumu un termoregulāciju. Atdalošajā joslā starp stāvvietu un
augļu dārzu paredzēts stādīt dekoratīvās ābeles;
Visi izmēri doti metros.

SIA "Veido vidi"
Reģ. Nr.: LV43603058426
Adrese: Asteru iela 14a-49, Jelgava, LV-3001
Tālr.: +371 22007585
e-pasts: kristine.dreija@gmail.com

Lapas
nosaukums
"AizraujoŠs ceļojums muižu parkos četros gadalaikos"
Nr.LL-313

Mērogs
1:500

Lapu sk. Lapas Nr.
13
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ASARES MUIŽAS PARKS PRIEKŠLIKUMI PARKA CELIŅU IERĪKOŠANAI
Seguma griezums

1.
2.
3.

Seguma konstrukcija

Biezums,
cm

1. Drupināta grants (0-25)

7-8

2. Šķembu maisījums (0-45)

7-8

3. Esošā grunts

drupinātas grants
gājēju celiņš

koka apmale (10x1.5 cm)
piestiprināta pie koka
mietiņa (kokmateriāli
impregnēti)

2.20

Grants seguma konstrukcija

PRIEKŠLIKUMS ROTAĻU LAUKUMU SEGUMA
IERĪKOŠANAI

PRIEKŠLIKUMS PARĀDES UN LAUKUMA PIE
PILSDRUPĀM SEGUMA IERĪKOŠANAI

drupinātas grants
gājēju un velo celiņš
koka apmale (10x1.5
cm) piestiprināta pie
koka mietiņa
(kokmateriāli
impregnēti)

3.00

PRIEKŠLIKUMS PUĶU PĻAVU IERĪKOŠANAI
koka apmale
(10x1.5 cm)
piestiprināta pie
koka mietiņa
(kokmateriāli
impregnēti)

drupinātas grants celiņš
pārvietošanai ar pajūgu

3.50

1. Visi izmēri doti metros.

SIA "Veido vidi"
Reģ. Nr.: LV43603058426
Adrese: Asteru iela 14a-49, Jelgava, LV-3001
Tālr.: +371 22007585
e-pasts: kristine.dreija@gmail.com

Lapas
nosaukums
"AizraujoŠs ceļojums muižu parkos četros gadalaikos"
Nr.LL-313

Mērogs
-

Lapu sk. Lapas Nr.
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ASARES MUIŽAS PARKS KOKA TILTIŅA DIZAINA PRIEKŠLIKUMS [M 1:50]
PRETSKATS

SĀNSKATS

LABAS PRAKSES PIEMĒRI

0,9

0,9

1,74

1:12

1,20

1,20

1,20

1,20

1,5
1,7

5,00

VIRSSKATS

1,20

1,20

1,20

1,7

1,5

1,47

ŪDENSMALU LABIEKĀRTOJUMA PRIEKŠLIKUMI

1,20

5,00

PRIEKŠLIKUMI VIDES PIEEJAMĪBAS NODROŠINĀŠANAI
KOKA LAIPAS SAVIENOJUMA VIETA AR GRANTS CELIŅU

PRETSKATS [M 1:25]

KOKA PLATFORMAS PRIEKŠLIKUMI [M 1:100]

VIRSSKATS [M 1:50]

VIRSSKATS

PRETSKATS
Dīķis

Koka laipa

60

Koka laipa
Esoša zemsedze

Metāla režģis

Metāla režģis
60

Celiņš

Celiņš
Nogāze
LABAS PRAKSES PIEMĒRI

60

Dekoratīvo
stādījumu dobe

Paragiu

1. Visi izmēri doti
metros.

SIA "Veido vidi"
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Lapas
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-
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ASARES MUIŽAS PARKS APSTĀDĪJUMU VEIDOŠANAS PRINCIPI
PASĀKUMU VIETU, LAUČU VEIDOŠANA GAR CELIŅIEM

DAUDZPAKĀPJU STĀDĪJUMU VEIDOŠANA

Esošie vai jauni
stādīti koki
Vidēja augstuma
kokaugi
Zemsedzes augi

LAUČU VEIDOŠANA

TUVĀKU UN TĀLĀKU SKATU LĪNIJU VEIDOŠANAS PAMATPRINCIPI

1. Apsekot

skatus visos gadalaikos un

skata malu

un

kokaugu

kokaugiem aizaugusi lauce
3.

LABAS PRAKSES PIEMĒRI

Stowe park , Anglija. Skatu

uz Stowe house. Skatu

Windsor Great park, Anglija. Skatu
uz ezera ainavu.
Skatu
malas veido
augstuma
grupas un
koki

skatu

lauces,

SIA "Veido vidi"
Reģ. Nr.: LV43603058426
Adrese: Asteru iela 14a-49, Jelgava, LV-3001
Tālr.: +371 22007585
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skatu malu

grupu vainagu

ja skata malu veido

Lapas
nosaukums
"AizraujoŠs ceļojums muižu parkos četros gadalaikos"
Nr.LL-313

Mērogs
-

Lapu sk. Lapas Nr.
13
12

ASARES MUIŽAS PARKS Ūdensteces, dīķi
Muižas vēsturiskā apbūve

P

Z

F/P

5

F/P

4

Vēsturiskās apbūves pamatu drupas

F/P

Pārējā apbūve

F/P

Esošie apstādījumi
Proj. apstādījumi

Proj. velosipēdu novietnes

F/P

Esošā aleja, koku rindas

Proj. galvenā ieeja
parka teritorijā

F/P

P

3

Proj. koks

P

P

Zāliena teritorija, lauces

P
F/P

J/P

Proj. gājēju celiņu minimālais
platums ir 2.2 m

6

Proj. sols
Proj. gājēju celiņu tīkls

10

3

Proj. transporta ceļu tīkls

7

3

Proj. gājēju plūsma

1

J/P

Proj. piebraucamā ceļa
izjādēm paredzēta ceļa
platums ir 3.5 m

Proj. velo plūsma

8

Proj. piegādes, apsaimniekojošo,
operatīvo transportlīdzekļu plūsma
Proj. izjādes maršruts

P
9

Proj. gājēju un velosipēdistu
celiņu minimālais platums ir 3 m

Proj. ieeja / piekļuve
Proj. iebrauktuve
Transporta kustības virziens
Esošs akmens žogs un stabi

2
P

11

P

F/P

Pašvaldības īpašuma robeža

F/P

Fiziskās personas īpašuma robeža

J/P

Juridiskās personas īpašuma robeža

F/P
1

Asares muižas pilsdrupas

2

Dārznieka māja (tagad Asares
novadpētniecības muzejs)

3

Saimniecības ēkas

4
5
6

F/P

7

F/P

F/P

8
9

SIA "Veido vidi"
Reģ. Nr.: LV43603058426
Adrese: Asteru iela 14a-49, Jelgava, LV-3001
Tālr.: +371 22007585
e-pasts: kristine.dreija@gmail.com

Muižas pārvaldnieka māja (tagad
Asares pagasta pārvalde, bibliotēka,
pagasta novadpētniecības ekspozīcija)
Saimniecības ēka (tagad dzīvojamā
māja)
Muižas magazīnas klēts
Piemiņas vieta Asares pagasta
represētajiem iedzīvotājiem
Piemineklis 1919. - 1920. gadā
kritušajiem Augškurzemes partizānu
pulka karavīriem
Asares evaņģēliski luteriskā baznīca

10

Muižas vecie kapi un kapliča

11

Siltumnīcas paliekas

Lapas
nosaukums
"AizraujoŠs ceļojums muižu parkos četros gadalaikos"
Nr.LL-313

Mērogs
1:2000

Lapu sk. Lapas Nr.
13
13

ONUŠKIO

klases,
objekti,

un
stendi,

vides dizaina
takas:

[amatnieku

vietas
teltis un nojumes,
un

joslas,

[piknika vietas,

skatuve
citiem

lauces sporta

vietas un

zonas

Z

Koki, koku rindas, grupas, alejas

skatu

laivu

1

Pilsdrupas

2
3
4

4
5

2

6
1

7

Pamatu drupas

Onuškio

parks
vecuma

3
2

O N U

K

5

I

O

M

laukuma

U
I

7

A S

elementi un dizaina
objekti]

P
A

R
K

S

[ziemas

6

SIA "Veido vidi"
Reģ. Nr.: LV43603058426
Adrese: Asteru iela 14a-49, Jelgava, LV-3001
Tālr.: +371 22007585
e-pasts: kristine.dreija@gmail.com

Lapas
nosaukums
"AizraujoŠs ceļojums muižu parkos četros gadalaikos"
Nr.LL-313

Mērogs
-

Lapu sk. Lapas Nr.
13
1

REPREZENTATĪVĀS ZONAS ATTĪSTĪBAS KONCEPCIJA
PARKA REPREZENTĀCIJAS PAMATVĒRTĪBAS (ainavu parka daļas zona):

PARKA REPREZENTATĪVĀ ZONA

PARKA REPREZENTĀCIJAS PAMATVĒRTĪBAS (parādes laukuma daļa):

Z

KLASICISMA PILS

APZĪMĒJUMI

VĒSTURISKĀS APBŪVES STRUKTŪRA

VEĢETĀCIJA
Skats

ĢEOMETRISKIE STĀDĪJUMI

pils

4

2

Koki, koku rindas, grupas, alejas
1

3
2

5

RELJEFS

7

)

REPREZENTATĪVĀS ZONAS KONCEPCIJA (ainavu parka daļā):

)

REPREZENTATĪVĀS ZONAS KONCEPCIJA (parādes laukuma daļā):
6

VEĢETĀCIJA:

KLASICISMA
PILS:
- veikt pils

ANSAMBĻA GALVENĀS STRUKTŪRAS

PIEBRAUCAMAIS CEĻŠ (APLIS)

ŪDENS SPOGULIS

EKSPLIKĀCIJA

darbus;

1

- atjaunot

Pilsdrupas

APBŪVES
STRUKTŪRA:
- atjaunot

PIEBRAUCAMAIS
CEĻŠ:

- atjaunot

simetriju;
- atjaunot
segumu;

funkcijas.
funkciju.

2
ainavu parka
iecerei
veidot skatu

vides

3
STĀDĪJUMI:
- veidoti

4
5

kulises un

- atjaunoti
6
ŪDENS SPOGULIS:

RELJEFS:

7

KONCEPCIJAS APRAKSTS:
ir
gadus ir pamesta un ar zemu

un nobrauktuves.
VEIDOT PASTAIGU MARŠRUTUS:
- atjaunot

un vides

stendus un

Parka

ar parka
un
ir novecojusi, izpletusies,

Pamatu drupas

darbiem,

tas, ka teritorija ilgus

ANSAMBĻA GALVENĀS STRUKTŪRAS:

koncepcija tiek
uz kompleksa
un jaunu funkciju
teritorijai.
N. Ordas
izcelti
kompleksa ainavu
aspekti - klasicisma pils, ainavu parka
reljefs un parka
spogulis. SIA "Veido vidi"
Lapas
nosaukums
aspekti tiek izcelti atverot
skatus, sakopjot un papildinot
veidojot lauces,
reljefu,
parka Reģ. Nr.: LV43603058426
vai atjaunojot kompleksa
un parkam tiek
jaunas,
funkcijas. Tiek Adrese: Asteru iela 14a-49, Jelgava, LV-3001 "AizraujoŠs ceļojums muižu parkos četros gadalaikos"
Tālr.: +371 22007585
e-pasts: kristine.dreija@gmail.com

Nr.LL-313

Mērogs
-

Lapu sk. Lapas Nr.
13
2

ONUŠKIO

Z

elementi

stafetes)
Proj. koks

4

2

1
Proj. atkritumu urna

3
2
Lauce publisku

Proj.

5

Proj.
Proj.
elementi

7

Proj.

Lauce, kur

Proj.

6
1

Pilsdrupas

2
3
4
5
6
7
SIA "Veido vidi"
Reģ. Nr.: LV43603058426
Adrese: Asteru iela 14a-49, Jelgava, LV-3001
Tālr.: +371 22007585
e-pasts: kristine.dreija@gmail.com

Pamatu drupas

Lapas
nosaukums
"AizraujoŠs ceļojums muižu parkos četros gadalaikos"
Nr.LL-313

Mērogs
1:2000

Lapu sk. Lapas Nr.
13
3

ONUŠKIO

- celiņi, mierĪgas atpŪtas vietas ar soliņiem
un galdiņiem, pastaigu, velo un izjāžu takas

- mierĪgas atpŪtas
vietas, laivu piestātne un saliņa dĪķĪ, ŠŪpoles

parādes laukuma simetrijas un ziemcieŠu
stādĪjumu atjaunoŠana

- pārvietojamas tirdzniecĪbas nojumes, skatuve svētkiem, festivāliem u.c. pasākumiem

- pārvietojami labiekārtojuma elementi, dizaina objekti,
dekorācijas kāzām, kristĪbām, citiem svētkiem

- atjaunota viena no muižas saimniecĪbas ēkām, izvietoti info
stendi un norādes

- dabisko materiālu un toņu bērnu rotaļu iekārtas

- dabĪgo materiālu veidotas ŠķērŠļu joslas,
koka un dabĪgā tekstila vingroŠanas iekārtas, uzturētas lauces
sporta spēlēm un citām aktivitātēm

- bijuŠās saimniecĪbas ēkas drupās

- piknika vietas, telŠu vietas, sŪpuļtĪkli, zonas meditācijai. DabĪgas koka un
akmens mēbeles, dabĪga materiāla un toņu tekstils

SIA "Veido vidi"
Reģ. Nr.: LV43603058426
Adrese: Asteru iela 14a-49, Jelgava, LV-3001
Tālr.: +371 22007585
e-pasts: kristine.dreija@gmail.com

- izzinoŠie un interaktĪvie vides dizaina objekti, info stendi,
sajŪtu takas. Dabiski, meža biotopam raksturĪgi mateirāli, zemsedze

Lapas
nosaukums
"AizraujoŠs ceļojums muižu parkos četros gadalaikos"
Nr.LL-313

Mērogs
-

Lapu sk. Lapas Nr.
13
4

REKREATĪVO AKTIVITĀŠU LABIEKĀRTOJUMA ELEMENTU PRIEKŠLIKUMI
LABIEKĀRTOJUMA ELEMENTU PRIEKŠLIKUMI
STACIONĀRS SOLS AINAVU PARKA DAĻAI [M 1:25]

PRETSKATS

SĀNSKATS

LITERATŪRAS STUDIJA

1.68

koks
Tonis: dabīga
koka tonis

IEDVESMAS AVOTS

0.40

0.795

tērauds
Tonis: RAL 7016

muižas ansambļa saimniecības ēka 20. gs.
otrajā pusē
0.550

BRĪVI STĀVOŠS KOKA ATPŪTAS KRĒSLS AINAVU PARKA DAĻAI [M 1:25]

PRETSKATS

SĀNSKATS

LITERATŪRAS STUDIJA

1.20

koks
Tonis: dabīga
koka tonis
0.28
0.40
0.17

0.30

0.35

0.55

PIEZĪMES
1.
2.

SIA "Veido vidi"
Reģ. Nr.: LV43603058426
Adrese: Asteru iela 14a-49, Jelgava, LV-3001
Tālr.: +371 22007585
e-pasts: kristine.dreija@gmail.com

Lapas
nosaukums
"AizraujoŠs ceļojums muižu parkos četros gadalaikos"
Nr.LL-313

Mērogs
-

Lapu sk. Lapas Nr.
13
5.1

ONUŠKIO
LABIEKĀRTOJUMA ELEMENTU PRIEKŠLIKUMI
VIRZIENU NORĀDE NR.1 [M 1:50]

VIRZIENU NORĀDE NR.2 [M 1:1]

0.75
0.75

RŪMAI
Palace

INFORMACIJOS CENTRAS
Information Center

TVENKINYS
Pond

AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO
AIKŠTELĖ
Parking lot

0.23

Rūmai
Palace

Informacijos Centras
Information Center

0.23

0.15

Tvenkinys
Pond

Automobilių Stovėjimo Aikštelė
Parking lot

0.15

IEDVESMAS AVOTS

IEDVESMAS AVOTS
Materiāls:
Tonis: RAL 7015

Materiāls:
Tonis: RAL 7015

Materiāls:
Tonis: RAL 7016

Materiāls:
Tonis: RAL 7016

3.06

3.00

2.50

KATEDRAS TIPA INFORMATĪVAIS STENDS NR.1

KATEDRAS TIPA INFORMATĪVAIS STENDS NR.2

2.50

PRETSKATS

PRETSKATS
STUDIJA

0.35
0.45

0.25

0.25
0.25

0.94

Materiāls:
Tonis: RAL 7015

Materiāls:
Tonis: RAL 7015

0.74

Materiāls:
Tonis: RAL 7016
INFORMATĪVAIS STENDS PIE
GALVENAJAM IEEJĀM

0.80

0.80
0.66

Materiāls:
Tonis: RAL 7016
ATKRITUMU URNA

STACIONĀRS SOLS MEŽA PARKA DAĻAI [M 1:35]

PRETSKATS

0.37

Materiāls: koks
Tonis:
koka tonis

0.84

0.43

Materiāls:
Tonis: RAL 7016

Materiāls:
Tonis: RAL 7016

0.60

1.30
1.50

SIA "Veido vidi"

1.
2.

"Pētījums par piļu un muižu parkiem Zemgales

Adrese: Asteru iela 14a-49, Jelgava, LV-3001 plānošanas reģionā un Paņevežu un Šauļu apriņķos"
e-pasts: kristine.dreija@gmail.com

Nr.LL-313

Lapas
nosaukums

muižas parks
Rekreatīvo aktivitāšu labiekārtojuma elementu
priekšlikumi

-

Lapu sk. Lapas Nr.
13
5

ONUŠKIO

Dabas vēroŠana un izziņa

1.

RadoŠā izpausme

Mijiedarbība

[M 1:25]

PRETSKATS

LITERATŪRAS STUDIJA

PRETSKATS

PRETSKATS

SĀNSKATS

0.53
0.47

SĀNSKATS

3 dažādu materiālu rotējoŠi
elementi: 1.koks, 2. metāls,
3. plastmasa
0.21

Informācijas daļa

STENDA PLĀKSNES VIRSSKATS

Trīsdaļīgs rotējoŠs
metāla elements

RotējoŠs elements
0.50
0.30

1.36

Informācijas daļa

0.15

SKATS NO AIZMUGURES

1.36
0.25

0.25

0.25

0.25

Koka pamatne

30°

0.5 0.3
0.04
1.00

Impregnēts apaļkoka stabs

0.15
0.85

0.32

0.05

0.97

0.84

0.15

Impregnēts apaļkoka stabs

0.1

0.12

RotējoŠs elements

EsoŠā zemsedze

EsoŠā zemsedze

Koka pamatne

1.80

1.70

Metāla stiprinājums stendā

EsoŠā pamatne
EsoŠā pamatne
Laukakmeņi
Laukakmeņi
Impregnēts krustveida
stiprinājums

0.10
0.60

kukaiņu māja koka zaru žāklī

PRETSKATS

SĀNSKATS

VIRSSKATS

0.60

Impregnēts krustveida
stiprinājums
Blietēta esoŠā pamatne

Blietēta esoŠā
pamatne

PRETSKATS

LITERATŪRAS STUDIJA

PRETSKATS

LITERATŪRAS STUDIJA

3.50
0.20

0.05

mietiņŠ figūru uzlikŠanai

M

0.30

1,8

1,7

dažādas formas figūras
ar caurumu vidū

1,6

1,5

M
1,4

1,8
1,3

1,2

1,7

0.85

1,1

1,6

Gravēta informācija

1,0

1.94

VIRSSKATS

0,9

0,8

1,5
0,7

0,6

1,4
0,5

Impregnēts koka dēlis

1,3

1,2

0.50

0.20

zemsedze

0.60

LITERATŪRAS STUDIJA

vieta pētāmā
objekta izvietoŠanai
VIRSSKATS

Impregnēts koka
dēlis ar nospicētu galu

0.20

1.10

0.20

0.20

palielināmais stikliņŠ

0.05

SIA "Veido vidi"
Reģ. Nr.: LV43603058426
Adrese: Asteru iela 14a-49, Jelgava, LV-3001
Tālr.: +371 22007585
e-pasts: kristine.dreija@gmail.com

Lapas
nosaukums
"AizraujoŠs ceļojums muižu parkos četros gadalaikos"
Nr.LL-313

Mērogs
-

Lapu sk. Lapas Nr.
13
6

ONUŠKIO

1. SOLI [M 1:50]

2. SKATUVE [M 1:50]
LITERATŪRAS STUDIJA

PRETSKATS

PRETSKATS

stabili zari, izmantojami kā atzveltne

LITERATŪRAS STUDIJAS

1.80

0.30

soli - koka baļķi

2.00
VIRSSKATS

VIRSSKATS
6.50

stabili zari, izmantojami
kā atzveltne

Skatuves aizmugure - viegla konstrukcija kā tāfele
(iespēja fonu vai dekorācijas uzzĪmēt).
PaŠas tāfeles forma radoŠa, piemēram, meža vai
muižas siluets.

soli - koka baļķi
4.00

PRETSKATS

LITERATŪRAS STUDIJAS

PRETSKATS

liela izmēra stāstnieka
krēsls - karaļa vai barona
krēsls
0.30-0.40

soliŅu forma asociatĪva ar augu valsti
1.80

VIRSSKATS

4.50

augsta atzveltne

roku balsti

VIRSSKATS

augsta atzveltne
roku balsti
puslokā izvietoti soliŅi
SIA "Veido vidi"
Reģ. Nr.: LV43603058426
Adrese: Asteru iela 14a-49, Jelgava, LV-3001
Tālr.: +371 22007585
e-pasts: kristine.dreija@gmail.com

Lapas
nosaukums
"AizraujoŠs ceļojums muižu parkos četros gadalaikos"
Nr.LL-313

Mērogs
-

Lapu sk. Lapas Nr.
13
7

ONUŠKIO

Z

Ieeja mantojuma
Proj. kokaugu grupa

Proj. koks

Proj. lauce

4
avotaine, mitra vieta

2

Ieeja mantojuma

u.c. info)

1

Proj. ieeja

auto + 2 autobusi)

3

Proj. iebrauktuve

2

Acorus calmus)

5

Proj.

Proj. atkritumu urna

7
(Malus × domestica)

Proj. koka laipa

6

1

Pilsdrupas

2

teritorijas

3
4
5
6
7

SIA "Veido vidi"
Reģ. Nr.: LV43603058426
Adrese: Asteru iela 14a-49, Jelgava, LV-3001
Tālr.: +371 22007585
e-pasts: kristine.dreija@gmail.com

Pamatu drupas

Lapas
nosaukums
"AizraujoŠs ceļojums muižu parkos četros gadalaikos"
Nr.LL-313

Mērogs
1:2000

Lapu sk. Lapas Nr.
13
8

ONUŠKIO

Z

Z

Iebrauktuve auto
stāvvietā

5.50

Eko bruģa segums
2.50

Stiprinātā zāliena
segums
Auto

Kustības virziens

Kokaugu stādījumi

parka A
pie
10 vieglo auto novietnes ikdienas
ar
eko
iesegumu.
novietot
120 vieglo auto un 2
autobusus uz
kas
gan koki,
gan
kas
un
starp
un
-

120

vieglo

(3
ar

SIA "Veido vidi"
Reģ. Nr.: LV43603058426
Adrese: Asteru iela 14a-49, Jelgava, LV-3001
"AizraujoŠs ceļojums muižu parkos četros gadalaikos"
Tālr.: +371 22007585
e-pasts: kristine.dreija@gmail.com
Nr.LL-313

un 2 autobusu

Lapas
nosaukums

Mērogs
1 : 500

Lapu sk. Lapas Nr.
13
9

ONUŠKIO

LABAS PRAKSES PIEMĒRS

Seguma griezums

Seguma konstrukcija

Biezums,
cm
7-8

1.
2.
3.

koka apmale (10x1.5 cm)

7-8
-

2.20

Grants seguma pastaigu celiņi Elejas muižas parkā, 2018.
gada fotogrāfija

Grants seguma konstrukcija

koka apmale (10x1.5

LABAS PRAKSES PIEMĒRS

LABAS PRAKSES PIEMĒRS

3.00

Priežu mizu mulčas seguma rotaļu laukums

Granīta seguma ceļš

koka apmale
(10x1.5 cm)
LABAS PRAKSES PIEMĒRS

LABAS PRAKSES PIEMĒRS

3.50

Gumijas seguma rotaļu laukums

Parka mitrās vietās izvietojamā koka laipa

SIA "Veido vidi"
Reģ. Nr.: LV43603058426
Adrese: Asteru iela 14a-49, Jelgava, LV-3001
Tālr.: +371 22007585
e-pasts: kristine.dreija@gmail.com

Lapas
nosaukums
"AizraujoŠs ceļojums muižu parkos četros gadalaikos"
Nr.LL-313

Mērogs
-

Lapu sk. Lapas Nr.
13
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ASARES MUIŽAS PARKS APSTĀDĪJUMU VEIDOŠANAS PRINCIPI
DAUDZPAKĀPJU STĀDĪJUMU VEIDOŠANA

PARKA AINAVAS TĀLO SKATU LĪNIJU VEIDOŠANAS PAMATPRINCIPS

Vidēja augstuma
kokaugi

1. Veidot skatu
malas,
skatu
kokus,
un papildinot,
ar
un
auguma
un zema auguma kokiem,
(Crataegus
submollis) ;
2. Veidot jaunas skatu
pamatojoties uz ainavu teoriju un parka
raksturu;
3. Skatu
veidot dinamiskas, papildinot ar

Zemsedzes augi

4. Skatu

Esošie vai jauni
stādīti koki

lauces

veidojot

5. Veidot parka

gar
izmantojot

APSTĀDĪJUMU VEIDOŠANA VIRSOTNĒS UN IELEJĀS

kokaugiem aizaugusi lauce
TUVĀKU UN TĀLĀKU SKATU LĪNIJU VEIDOŠANA

Dolna

Claremount

krupa
SIA "Veido vidi"
Reģ. Nr.: LV43603058426
Adrese: Asteru iela 14a-49, Jelgava, LV-3001
Tālr.: +371 22007585
e-pasts: kristine.dreija@gmail.com

Lapas
nosaukums
"AizraujoŠs ceļojums muižu parkos četros gadalaikos"
Nr.LL-313

Mērogs
-

Lapu sk. Lapas Nr.
13
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Pamatu drupas
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nosaukums
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Mērogs
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