Starptautiskais koka skulptūru festivāls
Kultūras un atpūtas parks “Mežaparks”, Rīga, Latvija

NOLIKUMS
I. Vispārīgie noteikumi
1. No 2017. gada 10.maija līdz 2017.gada 20.maijam Rīgas pilsētas pašvaldības
kapitālsabiedrība SIA “Rīgas meži” (turpmāk saukta – Organizators) organizē
Starptautisko koka skulptūru festivālu (turpmāk saukts – Festivāls).
2. Festivāla mērķis ir bagātināt Rīgas pilsētas un kultūras un atpūtas parka “Mežaparks”
piedāvātās atpūtas un izklaides iespējas, iepazīstināt ar pasaules jaunākajām profesionālās
mākslas tendencēm un sekmēt kultūras apmaiņu ar citām valstīm.
3. Festivāla temats ir - Mežaparks – Rīgas zaļā sirds (informatīvais apraksts par kultūras un
atpūtas parku “Mežaparks” – Nolikuma 2.pielikumā).
4. Festivāla laikā pašmāju un ārvalstu tēlnieki “Mežaparka” Zaļajā teātrī veidos lielizmēra koka
skulptūras par tēmu “Mežaparks – Rīgas zaļā sirds”. Parka apmeklētājiem būs iespēja bez
maksas vērot skulptūru radīšanas procesu. Festivālam noslēdzoties, skulptūras tiks uzstādītas
“Mežaparka” teritorijā, kļūstot par ilglaicīgiem vides objektiem, kas būs apskatāmi bez maksas
visiem “Mežaparka” apmeklētājiem.
5. Festivālā ir aicināti piedalīties Latvijas un ārvalstu tēlnieki un amatnieki, kuriem ir pieredze
darbā ar koku.
6. Paziņojums par Festivālu un Nolikums tiek publicēts tīmekļa vietnē www.rigasmezi.lv
7. Šis nolikums nosaka kārtību, kādā tiek iesniegti un novērtēti ideju pieteikumi Festivālam,
Festivāla norises kārtība un tā rezultātā izgatavoto autordarbu iegāde eksponēšanai publiskajā
telpā.
II. Festivāla norise, darbu vērtēšana un nodrošinājums.
8. Festivāls notiks divos posmos:
8.1. I posms. Koka skulptūru Festivāla skiču konkurss (no 2017. gada 27. janvāra līdz
2017. gada 28. februārim). Līdz 2017. gada 28. februārim mākslinieki iesniedz skiču
projektu skulptūrām. Līdz 2017. gada 8. martam komisija atlasa labākās 7 (septiņas)
iesniegtās skices un to autori iegūst tiesības piedalīties koka skulptūru veidošanas festivālā
(II posms), par to noslēdzot attiecīgu vienošanos ar Organizatoru.
8.2. II posms. Koka skulptūru veidošanas festivāls (no 2017. gada 10. maija līdz 2017.
gada 20. maijam). I posmā atlasīto labāko skiču autori patstāvīgi veido individuālo
skulptūru vai skulpturālu grupu – no viena vai vairākiem koka bluķiem (katram
māksliniekam atkarībā no pieteikumā norādītās informācijas par skulptūras izmēriem, tiks
nodrošināti no 1 līdz 3 koka bluķiem).
9. Dalībai Festivālā rīkotajā skiču konkursā iesniegtos skiču pieteikumus vērtēs Festivāla
konkursa komisija 5 cilvēku sastāvā.
10. Koka skulptūru festivāla skiču konkursā izvēlētās labākās skices tiek noteiktas pēc žūrijas
komisijas vērtējuma, kura, izvērtējot skices ņems vērā šādus kritērijus:
Skiču vērtešanas kritēriji

Nr.p.k.
1.

Tēmas atspoguļojums

2.

Radošums

Kritērija
maksimālā
skaitliskā vērtība
25
25
1

3.
4.

Tehniskais risinājums, tas, kā tiek izmantoti palīgmateriāli (gaismas
elementi, akmeņi), eksponēšanas sarežģītība
Iespēja cilvēkiem integrēties skulptūrā
Maksimālais punktu skaits kopā:

25
25
100

11. Sagatavojot skici un veidojot skulptūru, māksliniekam jāizpilda šādas prasības:
11.1. jāievēro vismaz viens no zemāk esošiem nosacījumiem:
11.1.1. Skulptūrā jāiekļauj dabīgs vai minimāli apstrādāts granīta
akmens (akmens izmēri jānorāda pieteikuma anketā);
11.1.2. Skulptūrā jāiekļauj izgaismojums, kas būtu skulptūras vizuāls
papildinājums diennakts tumšajā laikā. Skicē jāattēlo vēlamais
gaismas efekts. Pēc tam, kopā ar organizatora gaismas
speciālistu, tiks rasti tehniskie izgaismošanas risinājumi.
Paredzēti nelielas jaudas gaismas elementi ar saules baterijām.
11.2. sagatavojot skici un veidojot skulptūru, katram festivāla dalībniekam obligāti jāparedz
parka apmeklētājiem iespēja iekļauties skulptūrā (piemēram, apsēsties vai uzkāpt uz
skulptūras elementa), kļūstot par daļu no mākslas darba sižeta;
11.3. Jāparedz, ka mākslinieki paši saviem spēkiem veic arī skulptūru impregnēšanu,
krāsošanu, lakošanu u.tml.
12. Organizatora nodrošinātie Skulptūras izgatavošanas materiāli:
12.1. Koka bluķi: skulptūras vai skulpturālās grupas veidošanai katram māksliniekam tiks
nodrošināti no 1 līdz 3 koka bluķiem garumā no 2,5 m līdz 3,2 m un diametrā no 0,4 m
līdz 0,7 m, ar nosacījumu, ka vismaz viens koka bluķis garumā sasniedz 3 m un diametrā 0,5 m (Nolikuma 3.pielikums).
12.2. Pēc pasūtījuma (jānorāda pieteikuma anketā) katram māksliniekam papildus būs
pieejami:
12.2.1. Līdz 0,6 kubikmetriem dabīgu granīta laukakmeņu, kas ir viens akmens 1 metra
diametrā, vai arī attiecīgi vairāki mazāki (var būt arī viens mazāks);
12.2.2. Gaismas elementi ar saules baterijām;
12.2.3. Dažādi koka zāģmateriāli līdz 6 m garumam – brusas, dēļi;
12.2.4. Eļļas un krāsas;
12.2.5. Tērauda elementi skulptūru montāžai un uzstādīšanai.
13. Pēc skulptūras sekmīgas pabeigšanas, tās kļūst par SIA “Rīgas meži” īpašumu, tās autoram
saņemot autoratlīdzību EUR 700 apmērā par katru vienu darbu.
III.Dalībnieku pieteikšanās kārtība
14. Dalībnieku pieteikšanās un ideju pieteikumi dalībai konkursā jāiesūta līdz 2017.gada
28.februārim uz e-pastu: inese.vikluka@riga.lv. Pieteikumi, kas tiks iesūtīti pēc termiņa netiks
izskatīti.
15. Piesakoties Konkursam Dalībniekam jānodrošina aizpildītas pieteikuma anketas (Nolikuma
1.pielikums) iesniegšana, tai pievienojot šādus dokumentus:
 CV (īsa radošā biogrāfija);
 Fotogrāfija (krāsaina, JPG formātā, ar labu izšķirtspēju, kura tiks izmantota publicitātes
materiāliem);
 Konkursa skulptūras skice, kas skaidri atspoguļo skulptūras vizuālo un idejisko ieceri, kurā ir
iekļauts izgaismojums vai dabīgi granīta laukakmeņi, un iespēja apmeklētājam integrēties
skulptūrā. Skicē jānorāda skulptūras orientējoši izmēri, nosaukums un autors. Skices jāiesniedz
JPG formātā ar labu izšķirtspēju. Skices var tikt izmantotas publicitātes materiāliem.
 3 iepriekš veidoto koka skulptūru foto, JPG formātā ar labu izšķirtspēju. Fotogrāfijas var tikt
izmantotas publicitātes materiāliem.
 Ja ir nepieciešami citi tehniski palīglīdzekļi, kas nav minēti nolikumā, tie detalizēti jānorāda
pieteikuma anketā (organizatori izskatīs iespējas tos nodrošināt).
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IV. Transporta izdevumi
16. Organizators nodrošina Festivāla II posmā uzaicināto mākslinieku ierašanās uz Festivāla
norises vietu izdevumus, tajā skaitā, Latvijā ieceļojošām personām - vīzu noformēšanas
izmaksas un ceļa izdevumus to faktiskajā apmērā, uz vienu atlasītās skices veidotāju,
nepārsniedzot šādus izdevumu apmērus:
16.1. Vīzas – atbilstoši to izsniedzējas iestādes cenrādim;
16.2. Ceļa izdevumi – transporta biļešu vai degvielas izmaksas atbilstoši valstij, kuru
dalībnieks pārstāv:
 Latviju pārstāvošām personām – līdz EUR 50.
 Lietuvu, Igauniju pārstāvošām personām – līdz EUR 75.
 Eiropas valstis un Krieviju (Eiropas daļā), Ukrainu, Baltkrieviju pārstāvošām personām
– līdz EUR 250:
 Pārējās valstis un Krieviju (Āzijas daļā) pārstāvošām personām – līdz EUR 500.
17. Izdevumi dalībniekam jāpierāda uzrādot transporta biļetes oriģinālu un degvielas iegādes
čekus.
18. Organizatori nodrošina dalībnieku transfēru no / uz Rīgas dzelzceļa staciju, Rīgas autoostu vai
Rīgas lidostu.
V. Darba apstākļi, izmitināšana, drošība
19. Dalībniekiem no 9. līdz 21. maijam tiks nodrošināta naktsmītne ekonomiskās klases viesnīcā,
divvietīgos numuros. Ēdināšana tiks nodrošināta trīs reizes dienā no 9. maija vakara līdz
21.maija rītam. Darba vietā tiks nodrošināti atspirdzinoši dzērieni, tēja un kafija.
20. Koka skulptūru veidošana notiks brīvā dabā Rīgā, kultūras un atpūtas parka “Mežaparks”
Zaļajā teātrī. Darba stundas ir noteiktas no 9:00 līdz 19:00, visiem darbiem ir jābūt
pabeigtiem līdz 19. maija plkst. 19.00. Tehniskais personāls un tehnika būs pieejami katru
dienu tikai plkst. 9.00 – 16.30. Klimatisko apstākļu dēļ organizatori, konsultējoties ar festivāla
dalībniekiem, patur tiesības mainīt šeit noteikto Festivāla norises dienas kārtību.
21. Māksliniekiem pašiem jānodrošina:
21.1. darba rīki, kas nepieciešami Festivāla darba realizācijai;
21.2. darba apģērbs un individuālie aizsardzības līdzekļi (cimdi, respiratori, aizsargbrilles,
austiņas).
22. Skulptūras tiek veidotas publiski pieejamā vietā, kas nozīmē, ka parka apmeklētāji varēs
sekot visam skulptūru tapšanas procesam.
23. Organizatori nodrošina šādus koplietošanas darba rīkus (būs pieejami uz vietas ierobežotā
daudzumā):
 1 benzīna zāģi ar 63 cm garu sliedi;
 Benzīna zāģi māksliniekiem, kas ierodas ar lidmašīnu;
 Benzīnu, motoreļļu un ķēžu eļļu motorzāģiem;
 Elektrisko urbjmašīnu ar urbjiem līdz 40 mm diametrā;
 MMA (elektrodu) metināšanas iekārtu;
 1 kompresors ar gaisa sprauslu un krāsošanas pistoli;
 Elektriskais perforators akmens urbšanai ar urbjiem līdz 30 mm diametrā;
 125 mm diametra un 230 mm diametra leņķa slīpmašīna ar dimanta ripām akmens piegriešanai;
 Pacēlājs un krāns darbu cilāšanai. Pacelšanas tehnika pastāvīgi nebūs pieejama, tāpēc par
nepieciešamību izmantot šo tehniku, dalībniekam būs jābrīdina organizators iepriekš.
24. Organizatori nodrošina sekojošu tehniku un palīglīdzekļus: elektrības pieslēgumu (220 V) katrā
darba vietā, halogēna gaismas darba vietas izgaismošanai, un koka paletes. Ja ir nepieciešamas
papildus paletes, podesti vai citi, tajā skaitā, tehniski palīglīdzekļi, tas detalizēti jānorāda
pieteikuma anketā.
25. Dalībniekiem notiks instruktāža par darba drošību. Katrs dalībnieks ir atbildīgs pats par savu
drošību, savas skulptūras un pārējo dalībnieku drošību.
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26. Lai rūpētos par festivāla apmeklētāju drošību, mākslinieku darba vietas tiks nožogotas.
27. Festivāla laikā ideju var koriģēt vai papildināt, atbilstoši pieejamajiem kokmateriāliem un
eksponēšanas vietai, izmaiņas obligāti saskaņojot ar Organizatoru. Ja kāda apsvēruma dēļ,
piemēram, nepiemēroti laika apstākļi, mākslinieks vēlas atkāpties no iesūtītās skices vai mainīt
skulptūras vizuālo izskatu, tad tas ir obligāti jāsaskaņo ar Organizatoru, saņemot akceptu par
izmaiņām. Ja tiek veiktas izmaiņas bez saskaņojuma, tad Organizators patur tiesības
neizmaksāt ceļa izdevumus un neizmaksāt autoratlīdzību.
VI. Autortiesības
28. Festivāla ietvaros radītās koka skulptūras kļūst par organizatoru īpašumu. Organizatora
samaksātā atlīdzība par Festivāla ietvaros izgatavoto autordarbu ietver īpašuma tiesības uz
darbu, neierobežotas tiesības darba eksponēšanai, tajā skaitā brīvi izmantot darba fotogrāfijas,
video un bez ierobežojuma izvietot tos plašsaziņas līdzekļos.
29. Skulptūru autori patur tiesības izmantot darbu fotogrāfijas un darbu video savai
mākslinieciskajai reprezentācijai.
VII.

Festivāla norise

Trešdiena
10. maijs
Ceturtdiena 11. maijs

Līdz plkst.15.00 – ierašanās Rīgā;
Plkst. 17.00 – tikšanās pie Rīgas Zooloģiskā dārza (transfērs no
viesnīcas līdz Rīgas Zoo tiks nodrošināts), iepazīšanās ar
“Mežaparku”.
Plkst.20.00 – vakariņas, iepazīšanās ar organizatoriem un
dalībniekiem, tehniskā instruktāža.
Darbs pie skulptūras.
Darbs pie skulptūras.

Piektdiena
Sestdiena

12. maijs
13. maijs

Darbs pie skulptūras.
Darbs pie skulptūras.

Svētdiena

14. maijs

Darbs pie skulptūras.

Pirmdiena
Otrdiena
Trešdiena

15. maijs
16. maijs
17. maijs

Darbs pie skulptūras.
Darbs pie skulptūras.
Darbs pie skulptūras.

Otrdiena

9. maijs

Ceturtdiena 18. maijs
Piektdiena
19. maijs
Sestdiena
20. maijs
Svētdiena

21. maijs

Darbs pie skulptūras.
Darbs pie skulptūras.
Festivāla noslēguma pasākums.
Aizbraukšana.
I.

Festivāla organizatori

30. Festivālu organizē SIA “Rīgas meži”. Pārstāvis organizatoriskos jautājumos: Inese Vikļuka, epasts: inese.vikluka@riga.lv, mob. tālr.: +371 29378216
31. Festivāla mākslinieciskais vadītājs: Kārlis Īle, e-pasts: karlisile@inbox.lv, mob. tālr.: +371
29252270
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1.pielikums
PIETEIKUMA ANKETA
Starptautiskais koka skulptūru festivāls
Kultūras un atpūtas parks “Mežaparks”, Rīga, Latvija
Līdz 2017. gada 28.
inese.vikluka@riga.lv:

februārim

dalībniekam

ir

jāiesūta

elektroniski

uz

e-pastu

1. Aizpildīta pieteikuma anketa;
2. CV (īsa radošā biogrāfija);
3. Fotogrāfija (krāsaina, JPG formātā, ar labu izšķirtspēju, kura tiks izmantota publicitātes
materiāliem);
4. Skulptūras skice, kas skaidri atspoguļo skulptūras vizuālo un idejisko ieceri, kurā ir iekļauts
izgaismojums vai dabīgi granīta laukakmeņi, un iespēja apmeklētājam iekļauties skulptūrā.
Skicē jānorāda skulptūras orientējoši izmēri, nosaukums un autors. Skices jāiesniedz JPG
formātā ar labu izšķirtspēju. Skices var tikt izmantotas publicitātes materiāliem.
5. 3 iepriekš veidoto koka skulptūru foto, JPG formātā ar labu izšķirtspēju. Fotogrāfijas var tikt
izmantotas publicitātes materiāliem.
6. Ja ir nepieciešami citi tehniski palīglīdzekļi, kas nav minēti nolikumā, tas detalizēti
jānorāda pieteikuma anketā (organizatori izskatīs iespējas nodrošināt palīglīdzekļus).
Vārds, uzvārds
Dzimšanas datums
Ko pārstāv (valsts)
Pases numurs, kur, kad izdota,
derīguma termiņš
Personas kods
Dzīvesvietas adrese
Tālrunis
E-pasts
Skulptūras nosaukums
Skulptūras idejas apraksts
(līdz 10 teikumiem)
Tehniskās vajadzības (kas būs
nepieciešams skulptūras
izveidei – akmens, gaismas
elementi u.c. materiāli)
Ēšanas paradumi
(veģetārietis, vegāns u.c.)
Kontaktpersona, ar kuru
organizators varēs sazināties
ārkārtas situācijas gadījumā
Apstiprinot dalību festivālā, mākslinieks apstiprina, ka ir iepazinies ar festivāla nolikumu un tam
pilnībā piekrīt.
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2.pielikums
Informācija par kultūras un atpūtas parku “Mežaparks”
Jau vairāk nekā gadsimtu „Mežaparks” ir Rīgas zaļā sirds, jo pagājušajā gadā parkam apritēja
115 gadi. Bet vēl pirms tam, šī rīdziniekiem nozīmīgā vieta bija pieredzējusi Zviedrijas karali Gustavu
Ādolfu. Tieši tādēļ, līdz 20. gadsimta sākumam Mežaparks tika saukts par Ķeizarmežu (Kaiserwald).
Šis nosaukums radās pēc tam, kad 1621. gadā karalis Gustavs II Ādolfs, ar savu karaspēku pienācis pie
Rīgas, tagadējā Mežaparka ziemeļu daļā ierīkoja nometni. 20. gadsimta sākumā Ķeizarmežu oficiāli
pārdēvēja par Mežaparku.
Mežaparka apkārtne kopš seniem laikiem bija pazīstama kā iedzīvotāju iemīļota atpūtas un
pastaigu vieta. 1901. gadā Rīgas pilsētas valde, svinot Rīgas 700 gadus, pasniedza rīdziniekiem dāvanu
– lēmumu šajā teritorijā izveidot pilsētas lielāko parku – vietu, kur atpūsties, sportot, izklaidēties un
atjaunot spēkus. Projekta izstrādi tā uzticēja ievērojamajam ainavu arhitektam, Rīgas pilsētas dārzu
direktoram Georgam Kūfaltam, kurš arī bija patiesais idejas autors. Viņš sabiedrības ievērību bija
izpelnījies, veidojot dārzu Krievijas ķeizaram Nikolajam II un daudzus parkus Kaukāzā, Krimā,
Rēvelē un Rīgā.
Kūfalta piedāvātā Mežaparka plānojuma koncepcija balstījās uz tolaik Eiropā populāru
tendenci veidot dārzu pilsētas kā alternatīvu blīvi apbūvētajām, pārapdzīvotajām industriālajām
lielpilsētām, kāda tanī laikā bija arī Rīga. Plānojums veidots, cienot dabiskās apkārtējās vides vērtības
– kāpu reljefu, priežu mežu un Ķīšezera tuvumu. Parks ieplānots kā harmonisks pilsētas parka un
dabiskās meža ainavas savienojums, kas piedāvā pilsētniekiem iespēju atpūsties no urbanizētās vides,
pavadot laiku brīvā dabā netālu no pilsētas centra.
No seniem laikiem “Mežaparks” vilina dabas mīļotājus un bezrūpīgas atpūtas cienītājus,
sportistus, kā arī aktīva un veselīga dzīvesveida piekritējus. Dzejnieki un mākslinieki savai daiļradei
šeit ir smēlušies iedvesmu. Visos laikos darba ļaudis šeit ir pavadījuši pelnītas atpūtas brīžus, un
skaistus bērnības notikumus šeit ir piedzīvojuši bērni.
Kultūras un mākslas notikumu vieta
“Mežaparks” vienmēr ir bijis dažādu kultūras un mākslas pasākumu norises vieta. Pagājušā
gadsimta sākumā te tika svinēti Vasaras svētki, 1. maija svētki, Bērnu svētki, Līgo svētki un daudzi citi
pasākumi. Dažādas biedrības un organizācijas šeit ir rīkojušas plašus masu pasākumus.
Viens no pirmajiem nozīmīgākajiem izziņas, izklaides un kultūras objektiem parka teritorijā
bija Ziemeļeiropā pirmais Zoodārzs, kurš vēl šodien ir ļoti populārs un iemīļots. Padomju varas gados
parks piedzīvoja uzplaukumu, jo tika uzbūvēti vairāki lieli atpūtas objekti – kinoteātris “Uzvara”,
Bērnu rotaļu pilsētiņa, Bērnu dzelzceļš, panorāmas rats, tika pārbūvēta Zaļā teātra brīvdabas estrāde un
uzbūvēts deju paviljons, tika labiekārtota slidotava ar ātrslidošanas apli, izpletņlēcēju torni, un pats
nozīmīgākais - 1955. gadā tapa Lielā Dziesmu svētku estrāde. „Mežaparka” Lielajā estrādē ik pēc
četriem gadiem notiek Dziesmu svētki. Tieši estrādi latvieši mēdz dēvēt par “Latvijas koristu Meku”.
Šajā vietā mūsu tauta vispamatīgāk ir izjutusi savu vienotību un spēku. Lielajā estrādē notikuši
piecpadsmit Vispārējie Latvijas dziesmu svētki, vairāki Rīgas pilsētas un studentu Dziesmu svētki,
Skolēnu Dziesmu svētki, un pirms diviem gadiem Pasaules koru olimpiāde.
Noteikti jāpiemin Latvijas PSR Tautas sasniegumu izstāde, kas bija iekārtota Lielās estrādes
ēkā un darbojās līdz neatkarības atgūšanai. Šeit varēja apskatīt visu labāko, kas tika ražots mūsu
republikā, bet veikalos nebija nopērkams.
Šeit ir risinājušies visai latviešu tautai nozīmīgi notikumi - 1988. gadā „Mežaparka” Lielajā
estrādē vairāk nekā 120 000 cilvēku pulcējās zem sarkanbaltsarkanajiem karogiem tautas manifestācijā
„Par tiesisku valsti Latvijā”, kas kļuva par nozīmīgu soli ceļā uz Latvijas neatkarības atjaunošanu.
1993. gadā Svēto misi Lielajā estrādē noturēja Romas pāvests Jānis Pāvils II. Latvijas vēsturē
tas bija pirmais gadījums, kad mūsu zemi apmeklēja katoliskās baznīcas lielākā autoritāte.
Arī šodien parkā notiek lieli masu pasākumi – Lieldienas, sezonas atklāšanas pasākums,
Veselīga dzīvesveida diena, zaļumballes, Starptautiskās Bērnu aizsardzības dienas pasākums. Vienmēr
labi apmeklēti ir estrādes mākslinieku koncerti, kurus sniegušas pasaules mēroga zvaigznes kā Lady
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Gaga, Andrea Bočelli, Braiens Adamss, grupas “Pet Shop Boys”, “Scorpions”, “a-ha”, “The Killers”
un “Kings Of Leon”.
Iemīļota vieta ir Zaļais teātris, kas vasarā pulcē tūkstošiem brīvdabas izrāžu cienītāju.
Ik gadu „Mežaparkā” notiek vairāk nekā 150 dažādi pasākumi, kuri iedzīvotājiem dāvā iespēju
saturīgi, kvalitatīvi un interesanti pavadīt brīvo laiku.
Sports un sportiskas aktivitātes
Tieši “Mežaparkā” bija pirmā auto braukšanas trase Latvijā. Vēlāk šeit notika arī motociklu
sacensības. Tā tas turpinājās līdz tika uzbūvēta Biķernieku trase. Šeit notikušas tādas sabiedrībai
zināmas sacensības kā “Dzintara Volga”, “Zelta mopēds”. “Mežaparku” savu sacensību organizēšanai
bija iecienījuši arī veloklubi un orientēšanās sporta cienītāji.
No 1870. gada līdz šai dienai Ķīšezera notiek starptautiskas burāšanas sacensības. Šī ir arī
lieliska vieta burāšanai uz ledus. Jāatzīmē, ka pagājušajā gadsimtā šeit bija mājvieta diviem Rīgas
lielākajiem jahtklubiem – Rīgas un Vidzemes. Šobrīd šeit atrodas “Latvijas Bērnu un jaunatnes
Burāšanas bāze”.
Viens no pirmajiem sporta klubiem Latvijā “Keiserwald” tika dibināts tieši Mežaparkā, jo
blakus atradās ezers un mežs, kas sportošanai ir ļoti svarīgi.
Pirmās Latvijas brīvvalsts laikā un padomju varas gados Ķīšezera krastā atradās viena no
populārākajām Rīgas peldvietām, ar speciāli iekārtotām ģērbtuvēm.
Nozīmīgs sporta objekts padomju varas gados bija “Mežaparka” slidotava, kur bija izveidots
aplis ātrslidotāju treniņiem. Šeit izauga mūsu olimpiskā čempione ātrslidošanā Lāsma Kauniste.
Visos laikos “Mežaparkā” ir notikušas skriešanas un slēpošanas sacensības un treniņi. Arī
ikdienā cilvēki izmanto parku, lai paskrietu, pavingrotu uz trenažieriem un slēpotu. Pēdējos gados šiem
tradicionālajiem sporta veidiem ir pievienojušās - skrituļošana un nūjošana.
Pēdējos septiņus gadus parkā notiek viens no lielākajiem skrējieniem “Nike Riga Run”, kas
pulcina līdz par 7000 skrējēju. Otrs lielākais ir pirmais Latvijā sieviešu skrējiens.
Ziemā Lielās estrādes teritorijā darbojas “Sniega parks” ar piecām kameršļūkšanas trasēm, bet
bērni gūst prieku braucot ar ragaviņām no parka kalniņiem.
Mežaparks šodien ir plaši pazīstams arī ar BMX trasi, kur notiek starptautiska mēroga
sacensības.
“Mežaparks” ir ļoti populāra rīdzinieku sportisko aktivitāšu vieta. Nomas punktos var iznomāt
gan velosipēdus, gan skrituļslidas, gan slēpes un citu sporta inventāru.
Dabas vērtības
Šodien “Mežaparks” ir viens no skaistākajiem Rīgas zaļajiem parkiem - saule, vējš,
simtgadīgās priedes, smilšainās kāpas un Ķīšezera zilie plašumi ir parka galvenās dabas vērtības. Mūsu
parks lielāks un zaļāks par Ņujorkas Centrālparku. Parka teritorijā ir gandrīz 200 dižkoku – 200
gadīgas un vēl vecākas priedes. Līdzās priežu mežam aug arī cilvēka stādīti ozoli, liepas, kļavas un
citu sugu koki. „Mežaparks” var lepoties ar bagātu augu valsti. Šeit sastopamas vairāk nekā 250 augu
sugas. Līdzās smaržīgajai naktsvijolei, dabas mīļotāju skatu priecē savvaļas orhideju audzes, mežam
raksturīga avene, brūklene, mellene un vairāki ārstniecības augi. Par prieku sēņotājiem, rudenī šeit
nereti sastopamas baravikas, gailenes, bērzlapes un citas sēnes.
Pastaigājoties pa “Mežaparku”, reizēm paveicas ieraudzīt vāveres. Parkā dzīvo arī lapsas un
stirnas. Reizēm “Mežaparkā” iemaldas aļņi un mežacūkas. Vairumu meža dzīvnieku ieraudzīt ir grūti,
jo tie aktīvāk rosās vakarā, naktī vai no rīta. Vasaras vakaros pēc saulrieta parkā var ieraudzīt arī
sikspārņus. “Mežaparks” ir mājvieta vairāku putnu sugām, un pastaigājoties šeit var dzirdēt pūces,
vanaga, strazda un sīļa balsis, bet visaktīvākais ir dzenis. Ķīšezera pludmalē mitinās gulbji un pīles, un
parka apmeklētāji šos putnus labprāt baro.
“Mežaparks” ir Rīgas zaļā sirds un atpazīšanas zīme, unikāls četru gada sezonu atpūtas parks
veselīgam dzīvesveidam un jēgpilnai brīvā laika pavadīšanai.
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Izzinām “Mežaparku” (objekti)
Lielā estrāde
Mežaparka Lielā estrāde ir lielākais un pazīstamākais parka kultūras objekts, kas ir nozīmīgs visas
valsts mērogā. Estrāde būvēta 1955. g. pēc arhitektu V. Šņitņikova, G. Irbītes un K. Dannenhiršas
projekta. Kopš 1955. g. Mežaparka Lielā estrāde kļuvusi par Vispārējo latviešu Dziesmu un deju
svētku mājvietu. Vispārējie latviešu Dziesmu un deju svētki, kas notiek kopš 1873. g., ir neatņemama
latviešu tautas identitātes sastāvdaļa. 2008. g. šie svētki iekļauti UNESCO Reprezentatīvajā cilvēces
nemateriālā kultūras mantojuma sarakstā. Dziesmu un deju svētki ir tradicionāls latviešu kultūras
notikums, kas norisinās reizi četros gados.

Ķīšezers un pludmale
Blakus “Mežaparkam” atrodas Ķīšezers, kas ir desmitais lielākais ezers Latvijā. Kādreiz ezera ūdeņi
tecēja uz Gauju, bet tagad – pa mākslīgi rakto Mīlgrāvi uz Daugavu.
“Mežaparkā” atrodas neliela labiekārtota pludmale, kurai blakus iekārtota kafejnīca un ūdens inventāra
nomas punkts. Tajā iespējams iznomāt laivas, ūdens velosipēdus un peldošos pludmales krēslus, kā arī
novietot savu laivu. Skaisto skatu uz Ķīšezeru var vērot, arī sēžot pie izturīga koka galda kādā no
piknika vietām ezera krastā.
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Zaļais teātris
Zaļais teātris, kas atrodas “Mežaparka” centrālajā daļā, uzbūvēts 1949. Gadā. Tā paša gada vasarā tieši
šeit norisinājās “Mežaparka” svinīgā atklāšana. Te notikuši svētki, mītiņi, teātra izrādes un sporta
sacensības. Arī mūsdienās Zaļajā teātrī notiek koncerti, teātra izrādes, sportiskas aktivitātes un
korporatīvie pasākumi.

Bērnu rotaļu pilsētiņa
2008. g. “Mežaparkā” netālu no Zaļā teātra tika izveidota Latvijā lielākā rotaļu un sporta pilsētiņa un
atpūtas laukums bērniem ar dažādām atrakcijām. Šeit 1,5 ha platībā septiņās funkcionālajās zonās
izvietoti 40 dažādi rotaļu un aktīvās atpūtas atrakciju elementi. Atrakcijas un trenažierus var izmantot
kā visu vecumu bērni, tā arī viņu vecāki.
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Piedzīvojumu parks “Mežakaķis”
Viena no interesantākajām atpūtas vietām “Mežaparkā” ir piedzīvojumu parks “Mežakaķis”, kas
uzsācis darbu 2010. g. Tas paredzēts visu vecumu cilvēkiem, kuriem patīk aktīvs dzīves veids un
uzturēšanās dabā. “Mežakaķis” piedāvā ekstrēmu un ne tik ekstrēmu pastaigu kokos vairāku metru
augstumā. Te ierīkotas septiņas trases ar 78 šķēršļiem, kas jāpārvar, pārvietojoties pa trosēm, tīkliem,
dažādu konstrukciju tiltiņiem, šūpolēm, baļķiem, virvēm un kāpnēm, kā arī nobraucot pa trosi.

BMX trase “Mežaparks”
2011. g. “Mežaparkā” tika atklāta Rīgas BMX trase “Mežaparks” – pašlaik lielākā BMX trase Latvijā.
Eksperti to novērtējuši kā vienu no modernākajām BMX trasēm pasaulē. Trases veidotāji veiksmīgi
iekombinējuši trasi starp kokiem, saudzējot apkārtējo vidi un mežu. Šeit norisinājušās kā vietēja, tā
starptautiska mēroga BMX sacensības un BMX Pasaules čempionāta posmi.

10

Nūjošanas trases
2011. gadā “Mežaparkā” pirmo reizi Latvijā tika iezīmētas divas īpašas nūjošanas trases – 5 km gara
“zilā” trase ar zemu grūtības pakāpi un 8 km gara “sarkanā” trase ar vidēju grūtības pakāpi. Nūjotāju
“Mežaparkā” ir daudz, un lietpratēji šeit nūjo praktiski cauru gadu.

UFOGolf Mežaparks
2013. gadā “Mežaparkā” tika atklāts “UFOGolf Mežaparks” – pirmais disku golfa laukums Latvijā.
Disku golfs ir spēle, kas līdzinās īstajam golfam, vienīgi šeit nepieciešams mest īpašus diskus, ar
kuriem jātrāpa speciālos grozos. Disku golfu iespējams spēlēt arī ziemā vai diennakts tumšajā laikā,
piestiprinot diskiem lentītes vai gaismas diodes. Atšķirībā no īstā golfa, disku golfs ir ļoti demokrātiska
spēle, kuru var spēlēt jebkurš – neatkarīgi no vecuma, fiziskās sagatavotības vai dotībām.
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Jaunlaulāto kalniņš
“Mežaparka” ziemeļu daļā atrodas romantisku tradīciju vieta – Jaunlaulāto kalniņš ar rododendru
dārzu, kas zied ik pavasari un simbolizē nevīstošu laulātā pāra mīlestību. Rododendru dārzu, iepriekš
piesakoties, var papildināt ikviens romantiski noskaņotais pāris. Šeit atrodas arī citi kāzu tradīciju
elementi – tiltiņš, kuram pāri var pārnest līgavu, kāpnes ar deviņiem pakāpieniem un sols
jaunlaulātajiem. Jaunais pāris var izpildīt arī citu kāzu rituālu, pie tiltiņa ar akmeņiem iezīmējot
simbolisku likteņupes gultni.

Kafejnīcas
Vasaras sezonā “Mežaparkā” darbojas vairākas kafejnīcas. Blakus ieejai Rīgas Zooloģiskajā dārzā
atrodas restorāns “Dabamamma”, bet Ostas prospekta un Atpūtas alejas stūrī strādā kafejnīca
“Elizabete”. Vasaras kafejnīcas darbojas arī pie Bērnu rotaļu un sporta pilsētiņas un Ķīšezera
pludmalē.
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Rīgas Sniega parks
Ziemas sezonā “Mežaparka” Lielās estrādes teritorijā darbojas ziemas atpūtas komplekss “Rīgas
Sniega parks”, kurā iespējams gan slēpot, gan slidot, gan šļūkt ar kamerām pa speciāli ierīkotām
trasēm. Tas atrodas Lielās estrādes nožogotajā zonā. Sniega parkā darbojas slēpošanas un snovborda
apmācības skola bērniem un pieaugušajiem. Parkā ir kafejnīca un nomas punkts, kurā iespējams
iznomāt visu nepieciešamo inventāru.
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3.pielikums
Daļa pieejamo kokmateriālu
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