
 

 

 

 

Mežaparka Attīstības biedrības informatīvais izdevums 2015. gada aprīlī (27) 

--------------------------------------------------------------------- 
Mežaparka Attīstības biedrības 

atklātā kopsapulce 
2015. gada 18. aprīlī, pl. 11.00 

Rīgas Jāņa Poruka vidusskolas Mežaparka skolā, Lībekas ielā 27 
Aicināti visi interesenti 

Darba kārtība 
10.30 - 11.00 Dalībnieku reģistrācija 
11.00 - 11.30 Top Jaunais Mežaparks (SIA Domuss) 
11.30 – 12.00 Brēmenes iela un nožogojums pie Ķīšezera (K.Gailītis) 

12:00 – 12.15 Jaunumi Mežaparka skolā 2015./2016. mācību gadā (I.Andžāne) 
12.15 – 12.45 Jautājumi/atbildes un MAB darbības prioritātes nākamajam gadam   
12.45 – 13.00 MAB revīzijas komisijas ziņojums (B.Bernacka) 
13.00 – 13.30 MAB jaunās valdes un revīzijas komisijas vēlēšanas  
         - Diskusijas pie kafijas un līdzpaņemtajiem groziņiem. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Atskatoties uz Mežaparka ielu svētkiem 2014. gada 20. septembrī 
 

Sirsnīgi pateicamies ziedojumiem svētku organizēšanai: Edvīnam Samulim, Ingrīdai Zeidakai, 

Līgai Puriņai, Andrim Alsbergam, Veltai Janumai, Uldim Pabērzim, Sarmai Aivai, Vinetai 

Kiršteinei, Jānim Sausnītim, Edgaram Lecim. 

Paldies ilggadīgākajai svētku atbalstītājai Aijai Kalniņai no minirestorāna Gustavs Ādolfs par gardām 

uzkodām, SIETS auduma apdrukas darbnīcai, Kasparam Kreicim par ”Eiropas” maisiņiem, Šlaru ģimenei 

par elektrības piegādi uzpūšamai atrakcijai, ansambļa „Magonīte” dziedātājām un dziedātājiem par 

skanīgu uzstāšanos, J.Poruka vidusskolas Mežaparka filiāles kolektīvam par informatīvo atbalstu! 

Organizatori: Inita Andžāne, Zigurds Beinerts, Aleksandrs Briedis, Ieva Bukeiko, Lauma Krogzeme, 

Inese Mailīte, Miķelsonu-Zīvertu ģimene, Jānis Putniņš, Velta Siliņa, Zane Siliņa, Vilnis Šlars, Leču 

ģimene, Sauku ģimene, Urtānu-Emsiņu ģimene, Zeseru ģimene, Zīlānu ģimene, Mežaparka skolas 

atbalsta biedrība, Mežaparka Attīstības biedrība. 

Paldies par sadarbību: Pašvaldības policijai, Rīgas domes Satiksmes departamentam, Rīgas domei! 

Īpašs paldies par atsaucību visiem svētku dalībniekiem un Stokholmas ielas iedzīvotājiem! 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Kultūras un atpūtas parka „Mežaparks” 115 gadu jubileja 
  

Tuvojoties kultūras un atpūtas parka „Mežaparks” 115 gadu jubilejai, kas tiks svinēta nākamgad, 

SIA „Rīgas meži” aicina iedzīvotājus piedalīties "Mežaparka" stāstu grāmatas tapšanā, sūtot savas bildes 

un atmiņu stāstus. Katrai vietai ir savs stāsts, taču Mežaparkam to ir daudz. Jau vairāk nekā gadsimtu 

Mežaparks ir Rīgas zaļā sirds. Pilsētas lielākais un zaļākais parks redzējis ienākam Rīgā Zviedrijas karali 

Gustavu II Ādolfu, bijis liecinieks pirmā Ziemeļeiropas zoodārza būvniecībai un pieredzējis piecpadsmit 

Dziesmu svētkus. Mežaparkā kādreiz darbojusies bērnu dzelzceļa līnija, bet hipodromā norisinājušās 

zirgu sacīkstes. Šeit pat katram celiņam un pauguram ir savs stāsts! 

Tuvojoties Mežaparka 115 gadu jubilejai, esam nolēmuši izveidot Mežaparka stāstu grāmatu un 

piedāvājam arī jums kļūt par daļu no tās. Kāds ir jūsu stāsts par Mežaparku? Kādas ir jūsu atmiņas par 

šeit piedzīvotajiem notikumiem? Ko jūs par šo pilsētas zaļāko vietu atceraties ar prieku vai nostalģiju? 

No 2015. gada 1. marta līdz 20. aprīlim sūtiet savus stāstus un bildes ar paskaidrojošu komentāru 

uz e-pastu mezaparks@riga.lv vai iesniedziet mūsu koordinatoram personīgi restorānā „Daba Mamma” 

netālu no Rīgas Zooloģiskā dārza. Papildus informāciju par akcijas noteikumiem un materiālu 

iesniegšanas iespējām meklējiet www.rigasmezi.lv. Interesantākās bildes un stāstus iekļausim Mežaparka 

stāstu grāmatā, kas būs veltīta parka jubilejai un tiks izdota nākamgad. Visiem tiem, kuri būs piedalījušies 

un devuši savu artavu grāmatas tapšanā, dāvināsim brīvdabas koncertu Mežaparka Zaļajā teātrī. 

SIA „Rīgas meži” 
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Mežaparka apkaimes iedzīvotāji rīko svētkus sev un ciemiņiem 
 

Mežaparka iedzīvotāji vienmēr lepojušies ar savas apkaimes īpašo atmosfēru, iestājušies par to, 

lai saglabātu Mežaparka kultūrvēsturisko un vides vērtību, daudz darījuši, lai veicinātu apkaimes 

iedzīvotāju kopības izjūtas veidošanu un tās saglabāšanu, lai arī apkaimē nesen ienākušie iedzīvotāji 

justos piederīgi Mežaparkam. Pašu iecerēti un veidoti kopēji svētki ir labs veids, kā stiprināt apkaimes 

iedzīvotāju kopības sajūtu.  

Mežaparka apkaimes iedzīvotāji rīko svētkus sev un ciemiņiem - jau tradicionālie vietējās 

Mežaparka skolas saimes organizētie vasaras ieskaņas svētki sākotnēji iecerēti kā pasākums, atzīmējot 

mācību gada noslēgumu un svinot vasaras sākumu, kas parasti notika Stokholmas ielā 28 tikai vietējās 

skolas skolēniem un vecākiem, šogad 29.maijā ar jaunu nosaukumu „Vasarsvētki Mežaparkā” kļūs par 

ielu svētku formāta pasākumu ikvienam Mežaparka iedzīvotājam.  

Par Mežaparka apkaimes dzīvojamā kvartāla centru var uzskatīt Stokholmas ielas, Visbijas 

prospekta, Kokneses prospekta, Pēterupes ielu krustojumu. Šī ikvienam apkaimes iedzīvotājiem zināma 

centrālā tikšanās vieta pie kafejnīcas „Gustavs Ādolfs” veido simbolisku laukumu, tāpēc par galveno 

pasākumu norises vietu ar nolūku izvēlēta ārtelpa, Mežaparka ieliņas, jo tās visiem iedzīvotājiem ir 

kopīgas un tieši tur kaimiņi visbiežāk satiekas, ejot uz tramvaja pieturu, pastu, skolu, veikalu, skrituļojot 

vai aizbraucot ar divriteni.  

29. maijā visas dienas garumā notiks izzinošas, radošas un lustīgas aktivitātes iedzīvotājiem un 

ikvienam Mežaparka apmeklētājam – ekskursija pa Mežaparka ieliņām, izstāde par apkaimes vēsturi, būs 

iespēja krāsot katram savu īpašo Mežaparka soliņu, piedalīties sporta spēlēs, atvērt savu pagalmu 

kaimiņiem, klausīties koncertu, dejot zaļumballē un skatīties brīvdabas kino. 29.maijā ikviens aicināts 

atnākt, iesaistīties, iepazīties, uzzināt, novērtēt, piedalīties un sajust gandarījumu par piederību 

skaistākajai Rīgas apkaimei – Mežaparkam. Precīza svētku programma tiks izziņota maija sākumā.  

Ļoti ceram, ka pasākums „Vasarsvētki Mežaparkā”, pirmkārt, uzrunās katru Mežaparka 

iedzīvotāju iznākt no sava pagalma, iepazīties ar kaimiņu, atrast sev interesantu laika pavadīšanas un 

nodarbošanās veidu svētku laikā. Otrkārt – esam pārliecināti, ka kopīgi svētki vieno un stiprina piederības 

izjūtu vietai, kuru mēs saucam par savām mājām – Mežaparkam. Protams, ka ikviens rīdzinieks vai 

pilsētas ciemiņš, kas svētku laikā būs Mežaparkā, ir laipni aicināts piedalīties aktivitātēs vai vienkārši 

atpūsties, klausoties koncertus vai ekskursijā iepazīstot Mežaparka vēsturi. 

Kā īpašu notikumu šajā pasākumā vēlamies izcelt divām Mežaparka iedzīvotājām – publicistei, 

literatūrzinātniecei Saulcerīte Viesei un novadpētniecei Saulcerītei Neilandei veltīto izstādi, kuras 

ieguldījušas nenovērtējamu darbu, aicinot ikvienu, bet jo īpaši pašus mežparcniekus apzināties un 

novērtēt to, kāda vērtība ir Mežaparka lieliskā arhitektūra, harmoniskā vide, gan arī Mežaparkā kādreiz un 

arī tagad dzīvojošo kultūras, mākslas, zinātnes darbinieku ieguldījums Rīgas un Latvijas dzīvē. Izstādi 

esam iecerējuši izvietot Kokneses prospektā esošo veikaliņu, pasta, kafejnīcas skatlogos, pretī tramvaja 

pieturai un veloceliņam, lai to pamanītu un apskatītu ikviens.  

Pasākuma norisi atbalsta Rīgas dome, bet priecāsimies par ikviena iesaistīšanos un tāpat ceram, 

ka vietējie uzņēmēji piekritīs izstādes rīkošanai savās telpās un iesaistīties svētku organizēšanā. 

 

Mežaparka Attīstības biedrība 

Mežaparka skolas atbalsta biedrība 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Kā atbalstīt Mežaparka Attīstības biedrību? 

Iesaistoties MAB darbībā, kļūstot par tās biedru vai arī vienojoties par cita veida atbalstu, 

vai arī pārskaitot ziedojumu Mežaparka Attīstības biedrībai (MAB). 

 

MEŽAPARKA ATTĪSTĪBAS BIEDRĪBA 

Juridiskā adrese: Lībekas iela 27, Rīga, LV-1014 

Reģistrācijas nr. 40008030889 

Konta nr.: LV76HABA000140J037742 

Lūdzu norādīt ziedojuma mērķi. 


