
                

              

  Projekts Nr.11-06-LL08-L413203-000006 „Teteles parka labiekārtošana” 

 

Šī gada martā tika iesniegts projekta iesniegums „Teteles parka labiekārtošana” vietējās 

rīcības grupas Jelgavas lauku partnerības „Lielupe” izsludinātajā projektu konkursā, pasākumā 

„Lauku ekonomikas dažādošana un  dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju 

īstenošanas teritorijā”. Jūlija beigās saņemts lēmums par projekta apstiprināšanu un finansējuma 

piešķiršanu.   

Projektā paredzēts veikt Teteles parka daļas labiekārtošanu. Vecais muižas parks pie Teteles 

pamatskolas ir interesants gan kā vēstures, gan kā dabas objekts. Šeit, Lielupes krastā,  atrodas 

muižas medību tornis, kas savulaik kalpojis apkārtnes novērošanai. Parkā aug apmēram 20 dažādas 

koku un krūmu sugas. Daļa no tām Latvijā savvaļā nav sastopamas. Divi no kokiem oficiāli ir atzīti 

par dižkokiem. Parkā ligzdo dažādas putnu sugas. Parka galvenie apmeklētāji ir Teteles pamatskolas 

audzēkņi, bet to labprāt apmeklē arī  vietējie iedzīvotāji un viesi, priecājoties par skaisto ainavu, taču 

līdz šim šeit trūka uzskatāmas informācijas par parku, tā vēsturi, tajā sastopamo koku un krūmu 

sugām.                                                                                                                                                                                 

  Lai skaistais Teteles skolas parks kalpotu ne tikai kā vienkārša  pastaigu vieta, bet kā 

informācijas un izziņas avots gan skolēniem, gan vietējiem iedzīvotājiem un viesiem, projektā 

paredzēts veikt daļēju parka teritorijas labiekārtošanu daļā gar Teteles skolu - atjaunot zālienu 

aptuveni 1150 m
2
  platībā, ierīkot apstādījumus, atjaunot celiņus aptuveni 300 m

2
  platībā uzberot 

šķembu segumu,  veikt parka veco koku kopšanu, izzāģējot bīstamos zarus, uzstādīt 20 norādes zīmes  

pie parka kokiem ar to nosaukumiem, uzstādīt divpusēju informācijas stendu ar aprakstu par parka un 

medību torņa vēsturi, parkā sastopamām koku un augu sugām.  

 Projekta kopējās izmaksas plānotas 5481 latu apjomā, no kurām 4043 lati būs Eiropas 

lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) finansējums. Projekts jāīsteno līdz 2012.gada 

1.jūlijam. 

 

Projekta īstenošanas gaita: 

27.09.2011 

19.septembrī parakstīts līgums ar SIA „Labietis” par projektā paredzēto labiekārtošanas darbu 

veikšanu. SIA „Labietis” bija arī labiekārtošanas darbu skices izstrādātāji. Pēc firmas pārstāvja 

Andreja Vītoliņa teiktā, ja laika apstākļi atļaus, iespējams, paredzētie darbi tiks pabeigti jau šogad. 

 

  

 

 


