Aizraujošs ceļojums muižu parkos četros gadalaikos
(Four Seasons Exciting Journey in Manor Parks – 4SeasonsParks) Nr.LLI-313
Četri projekta partneri: vadošais partneris - Jelgavas novada pašvaldība, partneri - Zemgales plānošanas
reģions, Kokneses novada dome, Rokišķu Reģionālais muzejs, Pakruojis rajona pašvaldība
MĒRĶIS - veicināt kultūrvēstures objektu ilgtspēju, palielināt to pievilcību apmeklētājiem.
Lai nodrošinātu parku ilgtspēju un saglabāšanu nākamajām paaudzēm, partneri no Latvijas un Lietuvas
strādā pie kopīga projekta ieviešanas. Projekts veicinās daudzveidīga, pievilcīga pārrobežu tūrisma
piedāvājuma attīstību un kultūras mantojuma saglabāšu abpus robežai.
Projekta aktivitātes ietver četru muižu parku labiekārtošanu Elejā, Koknesē, Rokišķos un Pakruojis, 3 jaunu
tūrisma maršrutu izstrādi, apmācības 100 tūrisma profesionāļiem un 50 parku apsaimniekotājiem, pieredzes
apmaiņas vizītes pie projekta partneriem un ārvalstu žurnālistu vizīti. Katrs partneris organizēs pasākumu,
piemēram, Orientēšanās nakti vai Ziemassvētku festivālu, kas vērsti uz plašas auditorijas piesaisti. Lai
popularizētu labiekārtotos parkus, partneri piedalīsies 2 tūrisma izstādēs Balttour (Rīgā) and Vivatour
(Viļņā).
Projekta aktivitātes:
Kokneses parkā tiks veikta Pērses ūdenskrituma imitācijas un atpūtas zonas izbūve, apzaļumošanas darbi,
parka dendroloģiskā inventarizācija, šūpoļu, parka shēmu, informācijas stendu un virzienu norāžu
izgatavošana un uzstādīšana. Ūdenskrituma imitācijas izbūves un apzaļumošanas darbus veic SIA “VV
Būvnieks”.
Elejas muižas parkā tiks atjaunotas vēsturiskās pastaigu takas, izbūvēts tiltiņš pāri dīķim uz pussalu,
sakārtotas caurtekas, uzstādīts tūristu skaitītājs, soliņi un atkritumu urnas. Parkā tiks izveidota skulptūra
“Mīlestībai” sievietes veidolā, kas simbolizēs mīlestību un skulptūra “Saruna”, kas ļaus cilvēkiem
sarunāties, stāvot katram savā ūdenstilpnes krastā. Līdztekus tam tiks izveidots Elejas muižas pārvaldības
plāns.
Roķišķos tiks uzstādīts tūristu skaitītājs, koka šūpoles, soliņi, kā arī iegādāts zāles pļāvējs.
Pakruojis tiks uzstādīts daudzfuncionāls interaktīvais āra stends, izveidots vērienīgs ziedu dārzs ar
automātisku ūdens laistīšanas sistēmu, tiks veikta celiņu izveide un zālāja atjaunošana.
Projekta rezultātā tiks uzlabota parku infrastruktūra, apmeklētājiem piedāvāti kopīgi produkti un tiks
uzlabotas tūrisma profesionāļu un parku apsaimniekotāju zināšanas. Projekta ieviešana rezultēsies ar trīs
jaunu kopīgu tūrisma maršrutu izstrādi un “4SeasonsParks” atlaižu kartes ieviešanu.
Projekta kopējās izmaksas, EUR
692 246,78
ERAF finansējums, EUR
588 409,75
Kokneses novada domes projekta budžets, EUR
103 844,79
Kokneses novada domes līdzfinansējums, EUR
15 576,72
Īstenošanas laiks: 01.03.2018.- 29.02.2020. (24 mēneši)
Programmas mājas lapa www.latlit.eu; par Eiropas Savienību: www.europa.eu
Projekta vadītāja: Ieva Rusiņa, T. 65128569, 27298666, ieva.rusina@koknese.lv
Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par publikācijas saturu pilnībā atbild
Kokneses novada dome un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

