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Iecavas parka attīstības koncepcijas izstrādes pamatojums, mērķis un gaita
Iecavas parka attīstības koncepcija izstrādāta saskaņā ar IECAVAS NOVADA ATTĪSTĪBAS
PROGRAMMAS 2020.-2026. GADAM STRATĒĢISKĀ DAĻAS Iecavas novada investīciju plānā
iekļauto uzdevumu sadaļā "Mērķis M2 - Kvalitatīvi ceļi un komunālā saimniecība", saskaņā ar
Pasūtītāja izsniegto Projektēšanas uzdevumu un Iecavas novada domes 2020.g. 10. novembra
finanšu komitejas lēmumu un noslēgto līgumu ar SIA "Mikrominimus" par Iecavas parka attīstības
koncepcijas izstrādi. Līgums Nr. 433/2020/S ar SIA "Mikrominimus" noslēgts 2020.gada 30.
novembrī.
Iecavas parka attīstības koncepcijas mērķis ir izstrādāt teritorijas attīstības plānošanas
dokumentu - tematisko plānojumu - Iecavas parka attīstībai laika posmam (20-50gadi), kas
balstītas uz parka vēsturiskās ainavas plānošanas principiem un tajā sastopamo vērtību
saglabāšanu, kompozicionāli vienotas ainaviskās vides izkopšanu, parka pieejamības un
lietderības paaugstināšanu, un parka, kā estētiskas atpūtas vietas pilnveidi.
Koncepcijas izstrādi vadīja:
Mag. arch. Eduards Beernaerts, SIA "Mikrominimus" arhitekts, projektu vadītājs.
Koncepcijas izstrādē piedalījās, autori:
Mag. arch. Eduards Beernaerts - SIA "Mikrominimus" arhitekts, projektu vadītājs.
Dott. Arch. Matteo Umberto Poli - AOUMM S.r.l. Stp, Itālija, ainavu arhitekts, pētnieks un ainavu
arhitektūras profesors.
Cong Dinh Huynh - AOUMM S.r.l. Stp, Itālija, ainavu arhitekts.
Luca Astorri - AOUMM S.r.l. Stp, Itālija, ainavu arhitekts.
Rosella Locatelli - AOUMM S.r.l. Stp, Itālija, ainavu arhitekte.
Mica Ortega - AOUMM S.r.l. Stp, Itālija, ainavu arhitekts.
Ieva Leja – SIA MangoMango interjera dizainers.
Edīte Bokāne - SIA “Annvil.lv” arhitekte, pētniece.
Lēmumi pieņemti Iecavas novada pašvaldības darba grupas sanāksmēs. Darba grupā, līdzās
koncepcijas izstrādātājiem un autoriem piedalījās, - Aivars Mačeks - Iecavas novada domes
priekšsēdētājs, Mārtiņš Veinbergs - Iecavas novada pašvaldības administrācijas izpilddirektors,
Laine Baha - Iecavas novada domes deputāte, Kārlis Sinka - Iecavas novada domes deputāts, Juris
Krievs - Iecavas novada domes deputāts, Baiba Leitlante - Iecavas novada pašvaldības Nekustamā
īpašuma nodaļas vadītāja, Ineta Bramane - Iecavas novada pašvaldības administrācijas attīstības
nodaļas vadītāja, Gita Kravala - Iecavas novada pašvaldības juridiskās nodaļas juriste, un citi.
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Koncepcijas izstrādes laikā tika organizētas divas darba grupas sanāksmes (neklātienes) - 2020.
gada 29. decembrī un 2021. gada 21. aprīlī, darba grupas protokolētie priekšlikumi ņemti vērā
koncepcijas izstrādē.
Koncepcijas izstrādes laikā no 2020. gada novembra līdz 2021. gada aprīlim parka teritorijā
praktiski veiktas vairākas apsekošanas, fotofiksācijas un uzmērījumi kopumā 24 stundu apjomā.

Iecavas parka raksturojums.
Īsa vēsture un apraksts:
Nekustamais īpašums “Iecavas parks”, Iecavas novadā (kadastra nr. 4064 010 2299), 13,44 ha
platībā, kura sastāvā ietilpst 5 zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4064 010 2299, 4064 010
3171, 4064 010 3172, 4064 010 2813, 4064 010 2814. Tā sastāvā atrodas 2 ēkas (būves): 4064
010 2299 002 (estrāde), 4064 010 2299 003 (laukums), ir reģistrēts Iecavas novada zemesgrāmatā
(nodalījuma nr. 100000455762) uz Iecavas novada pašvaldības vārda.
Iecavas muižas parks ir veidots vienlaicīgi ar muižas kompleksa izbūvi laika periodā no 1795. līdz
1800. gadam angļu ainavu parka stilā. Parkam raksturīga liela lapu koku daudzveidība, pārstāvētas
daudzas eksotisku koku sugas, tas tiek regulāri kopts un uzturēts. Parks vietējā sabiedrībā tiek
atzīts kā viena no nozīmīgākajām Iecavas vērtībām.
2014. gadā vairāku mēnešu garumā Iecavas parkā SIA “Koku eksperts” nodarbojās ar parka
dendroloģisko inventarizāciju, kuras laikā novērtēja koku stāvokli, bioloģisko daudzveidību un
apzināja parka kopšanas pasākumus. Inventarizāciju vadīja sertificēts dendrologs, arborists un
dabas eksperts Gvido Leiburgs.
Eksperti atzīst, ka parks kopumā ir maz pārveidots, nesabojāts un atzīstams par vienu no
izcilākajiem angļu stila parkiem Latvijā. Parka senāko koku vecums ir apmēram 150-200 gadi.
Valdošās sugas parkā ir parastā kļava - 909 koki, parastais osis - 407 un Holandes liepa - 316. Taču
daudz ir arī tādu koku kā parastie ozoli, melnalkšņi un liepas. Parkā ir konstatēti 16 īpaši
aizsargājamie koki - dižkoki.
Parkā pēdējos gados ir iestādītas sarkanās kļavas, trīsērķšku gledīčijas, sudraba liepas un citi koki,
kuri raksturoti kā retu taksonu jaunie koki. Parkā ir arī īpatnēji, ainaviski koki - ozols ar diviem «v»
veidā saaugušiem stumbriem un Eiropas lapegle ar īpatnējiem zaru saaugumiem.
Parku raksturo augsta bioloģiskā daudzveidība - dažādas sūnas, ķērpji un dzīvās radības. Ņemot
vērā daudzos koku dobumus, eksperti pieļauj, ka parkā ligzdo meža un/vai ausainā pūce.
Iecavas parks ir valsts nozīmes arhitektūras piemineklis (Iecavas muižas apbūve ar parku Nr.
8549).
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Tajā atrodas Iecavas Brīvības piemineklis (uz zemes vienības 4064 010 2813), kurš ir iekļauts valsts
aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā kā valsts nozīmes vēsturisku notikumu vieta ar valsts
aizsardzības Nr.9234.

Projektēšanas uzdevums
•
•

•
•

•
o

o
o
o
o
o

o
o
o

Veikt parka senākās daļas vēsturiskās dokumentācijas izpēti.
Izvērtēt un izstrādāt priekšlikumus transporta, riteņbraucēju un gājēju plūsmas
organizācijai Iecavas parka teritorijā (no A7 līdz Sila ielai un Ozolu ielā no Upes ielas līdz
tiltam pār Ģedules upi; Ābeļu ielā no Ozolu ielas līdz Vīnkalna ielai).
Izvērtēt stāvvietu nepieciešamību Upes ielā pie Iecavas Brīvības pieminekļa, parka
estrādes stāvvietā, pie “Cafe Upene” un pirmsskolas izglītības iestādes “Dartija”.
Izstrādāt vispārējas vadlīnijas Iecavas parka attīstībai, kas balstītas uz vēsturiskā angļu
ainavu parka plānošanas principiem, ietverot vēsturisko apstādījumu kompozīciju (skatu
līnijas, skatu punkti, stādījumu rindas, grupas, sortiments, daudzpakāpju stādījumi, u.c.)
atjaunošanai un to mūsdienīgai pilnveidei.
Izstrādāt parka ainavu atjaunošanas priekšlikumu projektu, ietverot sekojošus
risinājumus:
Parka funkcionālā zonējuma izstrādi, veicot parka ainavu analīzi, izvērtējot esošo parka
infrastruktūru un ņemot vērā aizsargājamo koku izvietojumu atbilstoši SIA “Koku
eksperts” parka dendroloģiskai inventarizācijai.
Parka tematiskā zonējuma izstrādi, ietverot parka kā urbanizētas vides sastāvdaļas
pilnvērtīgu funkcionālo un rekreācijas nodrošinājumu.
Parka labiekārtojuma elementu (soliņu, atkritumu urnu, norāžu un informācijas stendu,
apgaismojuma, nožogojuma, u.c.) vienota dizaina izstrādi.
Parkā esošās brīvdabas estrādes rekonstrukcijas priekšlikumu izstrādi.
Parka mūsdienās zudušo vēsturiski nozīmīgo daļu atjaunošanas plāna izstrādi (muižas ēkas
vietas iezīmēšana, lapene – tējas namiņš u.c.).
Parka vēsturiskā celiņu tīkla atjaunošanas plāna izstrādi, ietverot vēsturiskai ainavai
piemērotus pastaigu maršrutus, kas balstīti uz esošās transporta, riteņbraucēju un gājēju
plūsmas izvērtējumu.
Iecavas upes krasta parka teritorijā erozijas novēršanas pasākumu plāna izstrādi.
Parka attīstības koncepcijas realizācijas veicamo darbu sastāvu un to realizācijas plāna
izstrādi.
Parka attīstības koncepcijas vizualizāciju izstrādi.
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Izejas materiāli, normatīvie akti un dokumenti attīstības koncepcijas izstrādei
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Teritorijas attīstības plānošanas likums.
Aizsargjoslu likums.
Likums „Par kultūras pieminekļu aizsardzību”.
MK 2014.gada 14.oktobra noteikumi Nr.628 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas
attīstības plānošanas dokumentiem”.
MK 2014.gada 8.jūlija noteikumi Nr.392 „Teritorijas attīstības plānošanas informācijas
sistēmas noteikumi”.
MK 2013.gada 30.aprīļa noteikumi Nr.240 „Vispārīgie teritorijas plānošanas,
izmantošanas un apbūves noteikumi”.
ICOMOS-IFLA dokuments par vēsturiskajiem publiskajiem parkiem pilsētās.
Iecavas novada teritorijas plānojums (apstiprināts ar 2017.gada 16.maija lēmumu
(prot.Nr.8, 2.p)), izdoti saistošie noteikumi Nr.5 „Par Iecavas novada teritorijas plānojuma
grafiskās daļas un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”;
SIA “Koku eksperts” pētījums par Iecavas parku.
Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likums

Institūcijas, no kurām saņemti nosacījumi attīstības koncepcijas izstrādei
•
•
•
•
•
•
•

VAS „Latvijas Valsts ceļi”.
Valsts vides dienests.
Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde.
VAS „Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi”.
Inženierkomunikāciju turētāji (komunikāciju, kas šķērso vai skar parka teritoriju) - t.sk. AS
Sadales tīkli, SIA Tet, VAS Latvijas Dzelzceļš, AS Gaso.
Bauskas novada Būvvalde.
Iecavas novada pašvaldības administrācija.
VSIA „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” un Sabiedrība ar ierobežotu
atbildību “Dzīvokļu komunālā saimniecība” Iecavas parka attīstības koncepcijas izstrādei
nosacījumus neizvirza.
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Prasības attīstības koncepcijas izstrādei
Attīstības koncepcija izstrādāta atbilstoši:
• Spēkā esošajiem Latvijas Republikas (turpmāk - LR) likumiem.
• Ministru Kabineta (turpmāk - MK) noteikumiem.
• Latvijas būvnormatīviem (turpmāk - LBN).
• Pašvaldības teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem.

Iecavas muižas parka senākās daļas vēturiskā izpēte.

Ievads
Mūsdienās redzamais vēsturiskais parks veidojies kontekstā ar Valsts nozīmes
arhitektūras pieminekli - Iecavas muižas apbūvi. Šī iemesla dēļ tas apskatāms muižas centra un to
veidojošo vēsturisko notikumu un personību kontekstā. Tas veidots vienlaicīgi ar muižas
kompleksa būvi laikā no 1795. līdz 1800. gadam angļu ainavu parka stilā.
Parka kopējā platība ir 16,6 hektāri. Tam raksturīga liela lapu koku daudzveidība, kā arī
pārstāvētas daudz eksotisku koku sugas. Parka teritorijā ir iespējams aplūkot 1936. gadā akmenī
kalto Brīvības pieminekli, kā arī ēkas, kas sniedz priekšstatu par muižas kompleksa apbūves
raksturu.

Attēlā - Iecavas muiža ap 1904. gadu.
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Ieskats Iecavas vēsturē
Liecības vēsta, ka šajā novadā dzīvojušas zemgaļu ciltis. To apstiprina arī Iecavas upes
krastos atrastie senie priekšmeti pat no akmens laikmeta. Tagadējās Iecavas centrā atradusies
zemgaļu apdzīvotā Upmales zeme un novads Pūtelene - ap Misas upi.
Iecavas vārds pirmo reizi minēts 1492. gada dokumentā, ko Livonijas ordeņa mestrs
Johans Freitāgs fon Loringhofens izdevis Iecavas un Mežotnes zemniekiem par viņu pienākumiem
pret muižu.
14.gs. Iecavu pakļāva Livonijas ordenis, no 16.gs. vidus līdz 18.gs.beigām tā bija Kurzemes
hercogistes sastāvā. Kurzemes hercogistes laikā 1652.-1845.g. Iecava kļuva par vietējās
rūpniecības centru: te bija vara, darvas, kaļķu, ķieģeļu un ogļu cepļi, dolomīta lauztuves,
papīrdzirnavas, linu un vienkrāsainas vadmalas austuve, mucinieku darbnīcas. Dzelzāmurā
darbojās dzelzsceplis, enkuru kaltuve, naglu kaltuve, lielgabalu lietuve, dzelzsvirpotava. Ražoja
lielgabalus (divus no tiem tagad var apskatīt Iecavas centrā), lielgabalu lodes, kuģa naglas, katlus.
Tieši ar Kurzemes hercogistes laiku tiek saistīta apbūves rašanās un attīstība Iecavas
muižas centra un tagadējā parka teritorijā.

Ieskats Iecavas muižas centra un parka vēsturē
Iecava reti pieminēta Hercogistes laika dokumentos, tomēr zināms, ka 1582. gadā Polijas
karalis Stefans Batorijs un hercogs Gothards ceļā no Bauskas pils uz Rīgu, “apstājušies un
uzturējušies šinī dienā Iecavas muižā”, tātad šajā laikā teritorijā jau eksistējusi kāda veida apbūve.
Ar faktu , ka šeit atradusies hercoga Jēkaba medību rezidence, tiek saistīta lielākas mūra
dzīvojamās ēkas rašanās.
Jāpiemin, ka mūra ēka varēja būt arī hercogu Gotharda un Frīdriha celtniecības darbu
rezultāts 16. gs. beigās - 17. gs. sākumā. Pirmais avots, kurā droši konstatējama celtnes esamība,
atrodams Sv. Romas impērijas ķeizara Leopolda I delegācijas vadītāja A. Meijerberga ceļojuma
albumā, ar 1661. datētā zīmējumā. Tas uzskatāms par pirmo zināmo Iecavas attēlojumu.
Zīmējumā Iecavas muiža redzama no Iecavas upītes labā krasta. Domājams, ka attēlā
redzamā apbūve atradusies turpat, kur vēlākais muižas centrs.Dzīvojamā ēkas gals pozicionēts
pret upi, aiz tās redzamie koki, visticamāk, ir daļa no dārza. Parka jēdzienu šajā laikā, visdrīzāk,
vēl pāragri pielietot.
Vairāk par ēkām iespējams uzzināt 1692. gada Iecavas muižas inventārijā. Šturna
zīmējumā redzama vienstāvīga dzīvojamā ēka ar pildrežģa jumtgalēm, divām priekštelpu un
kāpņu piebūvēm un četriem skursteņiem. Jau 1692. gadā ēka bijusi bojāta - viena no jumtgalēm
aizpīta ar salmiem. Apraksts raksturo vienu no tām celtnēm, kādas tapušas pirmo Ketleru
valdīšanas laikā - praktisku un vienkāršu. Tā drīzāk pielīdzināma vidēja izmēra lauku mājai, ne
7
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hercoga pilij. Inventārijs apraksta arī pārvaldnieka dzīvojamo ēku - celtu no koka un segtu ar salmu
jumtu. Minētas arī vairākas saimniecības ēkas - 3 zirgu staļļi, laidars, 2 rijas, šķūnis, dubultklēts,
siernīca, kā arī jau sabrukušu muižas rakstveža dzīvojamo māju. Kokskolā uzskaitīti arī “franču
ķirškoki” un 15 vīģu stādi. Minētas arī dzirnavas, taču nav ziņu par daudzajiem Hercoga Jēkaba
laikā radītajiem saimniecības uzņēmumiem. Pētnieki to skaidro ar to iespējamo atrašanos tālāk
no muižas centra.
Latvijas Valsts arhīvā pieejamie 18. gs. muižas inventāra apraksti sniedz ziņas par
pakāpenisku hercoga mājas, kura pēc Ziemeļu kara pilnībā zaudēja savu nozīmi, degradēšanos.
Lai gan avotos izskan ziņas par 1711. gadā veiktu jumta remontu, ēku tas nav glābis. 1738. gadā
no ēkas palikuši tikai mūri.
Sākot ar 1773. gadu, iezīmējas jauns posms Iecavas muižas vēsturē - tā nonāk jauna
rentnieka , krievu armijas pulkvežleitnanta barona Pētera fon den Pālena rīcībā.
Pēc Kurzemes pievienošanas Krievijai Iecava kļuva par kroņa muižu. 1795. Gadā Krievijas
ķeizariene Katrīna II dāvina pirms tam rentēto Lieliecavas muižu un tā nonāk Pālenu
dzimtīpašumā „uz mūžīgiem laikiem”. Grāfa Pālena valdīšanas laiks atnesa Iecavai rosīgu
uzplaukumu - 18. gadsimta beigās tiek uzbūvēta Iecavas pils, 1795.-1800.g. radīts angļu stila
ainavu parks 17,2 ha platībā, kurā ir liela vietējo lapu koku sugu un svešzemju sugu daudzveidība.
Kompleksā ar pili uzbūvēta arī dārznieka māja, brūzis un doktorāts. Gan brūzis gan doktorāts
atkārto pils arhitektoniskos elementus. 19. gs. divdesmitajos gados pēc K. Milkendē zīmējuma
darinātā litogrāfijā redzams iekopts muižas ansamblis, ar tobrīd vēl zemiem angļu parka kokiem.
Kurzemē bija jūtamas atskaņas arī no Napoleona I kara darbības EIropā, krievu armijai
periodiski nākot un ejot. 1812. gada 7. jūlijā kara darbība sasniedz arī Iecavu, tostarp norisinās arī
kauja tiešā pils tuvumā. Neizmērojamu ieguldījumu šajā laikā izdara prūšu pulkvedis fon Horns,
kura rūpes paglābj daudzas mākslinieciskās vērtības. Grāfs šo Iecavu jau pametis, taču pulkvedis
visas pilī atrodošās gleznas un gravīras licis noņemt, pašrocīgi iepakojis un pārņēmis savā
uzraudzībā. 1812. Gada septembrī franču armija no Iecavas atkāpjas un muiža ir visai papostīta.
Pēc tēva nāves, 1826. gada februārī Iecavas muižu manto otrais dēls Pēteris, kurš tāpat
kā tēvs ir spožas militārās karjeras un visu Krievijas ordeņu īpašnieks. Sekojoši saskaņā ar
fideikomisa noteikumiem, 1864. gadā to manto viņa brālis Nikolajs, pēc viņa nāves 1884. gadā viņa brāļa dēls Leonīds.
Grāfa Leonīda fon der Pālena vadībā muižas centrā notiek jaunu ēku būvniecība. Blakus
esošajam alus brūzim tiek uzcelts spirta brūzis, netālu no pils - staļļa ēka (kura saglabājusies arī
līdz mūsdienām). Abpus Rīgas - Bauskas lielceļam sāk veidoties miests. Iepretī baznīcai tiek uzcelta
tā sauktā amatnieku māja un, netālu no tās, romantisks sarga namiņš. Šis un vēl divas parka sargu
mājas saglabājušās līdz mūsdienām. Blakus citu saimniecisku objektu ierīkošanai minēta telefona
sakaru ievilkšana 1896. Gadā un elektrības parādīšanās 20. gadsimtā. Tā ražota ar tieši muižas
brūzī izvietota ģeneratora palīdzību.
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Attēlā - sarga namiņš pie tilta, avots: VKPAI arhīvs

Attēlā - sarga namiņš parkā, avots: VKPAI arhīvs
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Gan grāfs Leonīds Pālens, gan viņa tēvs bijuši bibliofili. Īpaši vērtīgi Pālenu dzimtas
kolekcijas eksemplāri ar viņu ekslibriem joprojām atrodami kā Latvijas Nacionālajā bibliotēkā un
Rundāles pils muzeja bibliotēkā, tā arī privātos krājumos. No 2019. gada augusta līdz 2020. Gada
martam Latvijas Nacionālajā bibliotēkā rīkota izstāde “Neredzamā bibliotēka”, kura veltīta 14
vēsturiskajām kolekcijām, kuras veidojušas bibliotēkas krājuma pamatu, tostarp Pālenu dzimtas
bibliotēkai. “LNB izstāde “Neredzamā bibliotēka” aicina paviesoties 18.–19. gadsimta sabiedrisko
un privāto bibliotēku vēsturisko interjeru rekonstrukcijās, ne vien atklājot šo kolekciju unikalitāti
un līkumotos ceļus līdz Nacionālajai bibliotēkai, bet arī vēstot par cilvēkiem, kas tās veidojuši,
lietojuši un glabājuši īpaši iekārtotās telpās vai pat ēkās”, vēsta LNB izstādes apraksts. Bibliotēkas
korpuss ir vienīgā no Iecavas pils ēkas daļām, kas saglabājusies līdz mūsdienām. To 1908. gadā
projektējis arhitekts L.Reinīrs un korpusa būvniecība pabeigta jau pēc grāfa Leonīda Pālena nāves
Romā 1908. Gadā. Iecava nodota viņa dēlam Sergejam.
Iecavas muižas kompleksa sagruvums saistāms ar 1915. gada notikumiem. Lai gan trūkst
viennozīmīgu precīzu ziņu par konkrēto notikumu, zināms, ka muiža nodegusi ugunsgrēkā 1915.
gada jūlijā, kad notika krievu armijas atkāpšanās no Rīgas un šo atkāpšanos pavadīja muižu
postīšanas. Par to, ka, visticamāk 1915. gada kauju laikā, muižas ansamblis zaudē arī Lejas
dzirnavas un vairākas saimniecības ēkas liecina foto ar 1916. gada pasta zīmogu, kurā jau
redzamas dzirvavu krāsmatas.
Pēcāk, āgrārās reformas un politisko iekārtu maiņas rezultātā muižas centra teritorija
vairākkārtēji pārdalīta un atsavināta Pālenu dzimtai. Pils drupas 1924. gadā novērtētas kā
būvmateriāls, par atjaunojamu atzīts un atjaunots tikai bibliotēkas korpuss.

Attēlā - bibliotēkas korpuss 2003. Gadā.
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1995. gadā muižas centra vidusdaļā esošajai vietai dots jauns nosaukums - Grāfa laukums
, par godu kādreizējam muižas īpašniekam un Iecavas vēsturē ierakstītajam frāfam Pēterim
Pālenam.

Iecavas parka vēsturiskās telpiskās struktūras analīze
No vietas, kur mūsdienās tilts ved pāri Iecavas upei, muižas centrs ar dzīvojamo ēku
atradies apmēram 800 m attālumā. Iecavas upei šeit ir diezgan plata un dziļa senleja, kuras
krastos 19. gadsimtā veidojies Iecavas muižas dzīvojamais centrs ar parku. Tā zonējums vērtējams
kā skaidrs un racionāls. Krogs, baznīca un pārceltuve atradusies mūsdienu tilta tuvumā, muižas
centrs un dzīvojamā ēka - atvirzīta. Vienā upes krastā rūpnieciska un saimnieciska rakstura
celtnes, otrā - pils, stallis, doktorāts un dažas saimnieciska ralstura ēkas. Pils bijusi orientēta uz
upi un parku, pārējās ēkas, izņemot dārznieka māju - ap saimnieciska rakstura pagalmu.
Muižas apbūves plānojuma skaidrība ir visai nolasāma, taču parka daļā viengabalainība
nav izteikta. Tas nosacīti sadalāms divās daļās. Lielākā parka daļa atrodas Iecavas upes kreisajā
krastā uz rietumiem no pils ēkas vēsturiskās novietnes. Tā ir daudzveidīga gan pēc stādījumu
vecuma, gan telpiskās struktūras. Parka mazākā daļa upes labajā pusē ir vienkāršāka savā
telpiskajā uzbūvē, lielākā daļa koku ir vienlīdzīga vecuma, taču starp tiem atrodami arī ievērojami
vecāki koki un koku grupas, piemēram, liepu rindas un koku puduri bijušās dārznieka mājas
tuvumā. 1797. -1801. gada Iecavas muižas plānā šī teritorija atzīmēta kā lauksaimniecībā
izmantota zeme, kas pētniekus vedina domāt, ka organizēti stādījumi sākušies tikai pēc pils
būvniecības.
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Attēlā: Muiža no parka puses ap 1904.g.
20. gs. 20-to gadu plānā redzams, ka pils un dārznieka mājas novietotas simetriski viena
otrai pretī un ir vienāda izmēra. Iespējams, ka tieši starp šīm ēkām meklējama parka vecākā daļa
(ar jau pieminēto liepu rindu stādījumiem). Blīvās un senāk cirptās liepu rindas pētniekus mudina
domāt, ka šeit eksistējis regulārs apstādījumu risinājums, ko neizslēdz un drīzāk pastiprina arī
fakts, ka pasūtītāja grāfa Pētera fon der Pālena gaume veidojusies Pēterburgas 18. Gadsimta
dārzu mākslas paraugu iespaidā.
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Attēlā - Iecavas upe un parks 1931.g.
Parka vecākā daļa mūsdienās ir viena no visvairāk pārveidotajām. Te atrodami gan 1944.
gadā izveidotie karavīru kapi, gan 1984. gadā uzstādītais piemineklis un jaunie stādījumi, kas
nojauc sākotnējo telpisko sakarību starp kādreizējo pili un dārznieka māju.
1820. gadu litogrāfija attēlo nelielu paviljonu - rotondu, no kuras paveras viens no
tālākajiem skatiem - pāri upei uz baznīcas torni, cauri tolaik vēl jaunajiem parku stādījumiem.
Sākotnējā stādījumu iecere liecina par simetriju 18. gs. Tradīcijās, taču mūsdienās novērtējamais
parks izveidots ievērojami vēlāk. 19. gs. otrās puses kartogrāfijās parks attēlots jau praktiski
mūsdienu robežās, taču nav detalizēts. Vecākajā zināmajā fotoattēlā (ap 1885. g.) redzami vēl
jauni koku un krūmu stādījumi, kas apstiprina tā veidošanas datējumu - 19. gs. 50-tajos līdz 60tajos gados.
Pārveidots arī ceļu tīkls, iztaisnojot triju parka ceļu posmus. Līdz ar piebraucamā ceļa no
Dorotejas muižas ozolu alejas līdz ceļam gar Iecavas upi izveidošanu, tas kļuvis par vietējas
nozīmes piebraucamo ielu, tādējādi zaudējot savu nozīmī kā upes pastaigu ceļš ar tā skatu
perspektīvām.
Kādreizējais pastaigu ceļš rietumu virzienā no pils vietas saglabājis vairāk no sākotnēji
piešķirtās funkcijas. Iecavas attīstības rezultātā nav saglabājušās daudzas no tālajām skatu
pespektīvām, taču šeit pārdomātāk veidoti jaunie stādījumi un mazāk izcirsti kādreiz stādītie
krūmi. Iecavai veidojoties par pilsētu, zudušas tālās skstu perspektīvas, jo kādreizēji tīrumi
apbūvēti līdz pat parka malai un gar upi izcirsti krūmi, turklāt saudzējot parkam nederīgos
pašizsējas kokus.
Pēc Latvijas republikas nodibināšanas Iecavas parka funkcija mainījās - tas no slēgtas
teritorijas kļuva par publiski pieejamu telpu, izveidojās taisnas takas, parka ātrākai šķērsošanai,
parkā tika izveidots volejbola laukums, peldētavas, ierīkota vieta brīvdabas teātra izrāžu rīkošanai.
13
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1932. gadā parks tika nodots «Iecavas un apkārtnes brīvības cīnītāju piemiņas biedrības»
rīcībā un pārdēvēts par Brīvības parku, jo bija nolemts parkā uzstādīt pieminekli Neatkarības kara
dalībniekiem. 1933. gadā bijušajā muižas veļas mājā pēc remonta tika atklāts 13. Bauskas aizsargu
pulka Iecavas nodaļas aizsargu nams. Gar tagadējās Upes ielas malu aizsargi iestādīja bērzu rindu.
1934. gadā svinīgi tika iezīmēta pieminekļa vieta, ieliekot pamatakmeni un atklājot jaunu gājēju
tiltu pār Iecavas upi.
Parka malā atrodas 1936. gadā uzstādītais, Pētera Bandera veidotais Brīvības
piemineklis. Tas būtiski izmainīja parka ainavu, jo parks it kā ieguva «idejisko centru». Ņemot
vērā panorāmu uz upes leju, kas paveras no šī punkta, pētnieki uzskata, ka šeit, iespējams,
atradies kāds sākotnējā plānojuma skatu punkts. Iespējams, ka šādas skatu perspektīvas bijušas
vairākas.
Parka mazākā daļa rietumu galā, upes labjā krastā, par pamatu ņemot gan tās autonomo
novietni, gan koku vecumu, tiek uzskatīta arī par tā jaunāko daļu. Par pilnīgu nodalījumu no vecās
parka daļas gan neliecina telpiskā un vizuālā saistība. Šī daļa atrodas gan senlejas augšmalā, gan
palienē, un pastaigu ceļi to pilnībā aptvēruši pa perimetru. Viens no tiem vēsturiski vedis gar pašu
krastu, otrs - pa senlejas augšu, abiem savienojoties tālākajos A un R stūros.
Vairāku vēsturisko skatu analīze liecina, ka, visticamāk Iecavas parkā, izmantojot reljefu,
veidotas vienādas skatu perspektīvas no dažāda augstuma skatu punktiem, kas Latvijas muižu
parkos ir iecienīts paņēmiens.
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Periodika
Visai dzīvu Iecavas parka un muižas centra apbūves un sadzīves raksturojumu glabā arī
periodiskie izdevumi ar dažādu datējumu. Tie sniedz ieskatu atmiņu stāstos, parka lietotāju
attieksmē pret teritoriju, tās izmantojumu cauri laikiem, un sadzīviskiem faktiem par notikumiem
parka teritorijā, dodot iespaidu par teritorijas potenciālu un tās iemiesoto stāstu.
Turpinājumā lasāmi izvilkumi no periodiskajiem izdevumiem.

Avots: Bauskas vēstnesis Nr. 32 (14.08.1942) par skriešanas un volejbola sacensībām Iecavas
parkā

Avots: Bauskas Darbs Nr. 94 (17.08.1947)
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Attēlā: Moto sacensības Iecavas parkā Avots: Bauskas Darbs Nr. 41 (05.4.1960)
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PILDOT RAJONA PADOMES SESUAS LĒMUMU
LAI IECAVAS PARKS KĻŪTU PAR SKAISTU ATPŪTAS VIETU
lecavas parku pirms apmēram simts gadiem stādījis grāfs Sergejs Pālens (pēc tautības
vācietis). Vecākie iecavnieki stāsta, ka grāfs stādus un sēklas piegādājis ar pasta zirgiem no
Krievijas, Vācijas, Francijas, Itālijas. Puķu stādījums ir bijis tikai pie pašas pils. Parkā daudz
grantētu celiņu un aleju. Viskrāšņāk bijusi izveidota pils apkārtne un tagadējais estrādes laukums,
tā saucamais «lustūzis», kur rīkoti muižas ļaudīm sarīkojumi. leejas parkā apsargājuši. Vēl labi
saglabājusies sargu mājiņa pie lecavas upes tilta uz Rīgas—Bauskas šosejas. Mājiņas arhitektūra
ļoti īpatnēja un skaista, durvju apkalumus gatavojuši vietējie kalēji.
Pirmā pasaules kara laikā grāfa Pālena koka pils nodedzināta, līdz ar to cietusi arī parka
daļa ap pili. Līdz mūsu dienām no pils saglabājusies un atjaunota piebūve, kur iekārtots padomju
saimniecības «Dartija» klubs. Turpmāk parks nav kopts. Skaistākās koku formas un krūmus kara
un pēckara gados vietējie iedzīvotāji — saimnieki un jaunsaimnieki izmantojuši kā vērtīgu stādu
materiālu savu personīgo dārzu stādījumos. Parkā saglabājušās trīs alejas: ozolu, liepu un
kastaņu—ozolu—liepu. Parkā no introducētām kokaugu sugām sastopamas pelēkais valrieksts,
Amerikas liepa, platlapu liepa, sudrabkļava, kalnu kļava, Tatārijas kļava, lauku kļava, dzeltenais
zirgkastanis, Pensilvānijas osis, parastais nokarenais (sēru) osis, šķeltlapainais āra bērzs,
piramidālais ozols, Eiropas ciedru priede, Sibīrijas dižegle, Eiropas lapegle. Bez minētajām retajām
aklimatizētajām koku sugām parkā vēl sastop dažādu krūmu sugas, kas ražo sēklas un varētu
iegūt sēklas materiālu. Parks būtu skaista un laba atpūtas vieta iecavniekiem, tikai tas jāuzkopj.
Divkalnītes, gravas un lecavas upīte labi iekļaujas kopējā parka ainavā. lecavas parks ir arī dabas
aizsardzibas objekts, tāpēc nekavējoties būtu jānovērš visas nekārtības, kas parkā notiek. [..]
(Avots: Komunisma ceļš (Bauska) Nr. 119 / 06.10.1964)
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PADOMJU LATVIJAS 30. GADA DIENU SAGAIDOT
Iecavas parks maina seju.
lecavas parks - dabas aizsardzības objekts. Teritorijas ziņā tas ir lielākais mūsu rajona.
Tas aizņem gandriz 20 hektārus pilsētciemata teritorijas un ir bagāts ar mūsu apstākļos visretāk
sastopamajām koku sugām. Te aug gan pelēkie valrieksti un Amerikas liepas, gan ciedru priedes
un lapegles, gan Pensilvānijas oši un šķeltlapu lazdas, gan piramidālie ozoli un sudrabkļavas.
Neskaitot daudzos retos košuma krūmus, 22 vērtīgām koku sugām vien dzimtene meklējama
Francijā, Vācijā, Itālijā, Krievijas Āzijas daļā un citur. Pagājušā gadsimta vidū pasta pajūgos no
malu malām uz lecavu ceļoja dažādu koku un košuma krūmu stādi un sēklas materiāls. Formāli
par tiem maksāja lecavas grāfi un baroni, faktiski - darba jūgā nodzītie apkārtnes zemnieki.
Pēdējie prasmīgu dārznieku vadībā arī veidoja parka alejas, celiņus un apstādijumu vietas. Gan
taisnus kā novilkta virve, gan apstādījumus, kurus vajadzēja stādīt vietās, kur piezemējās
dārznieka rokas gaisā uzmests akmens. Tāda, lūk, esot bijusi toreizējā iecavas saimnieka grāfa
fon Pālena dzimtas locekļa ideja: «Kur nokrīt akmens, stādi koku!» ' Taču simtgadīgā parka
nomalēs - tagadējās Rīgas, Upes un Sila ielās vēl labi saglabājušies Pālena dzimtas locekļu ideju
augļi. Tās ir gotu stilā no sarkaniem ķieģeļiem celtās sargu mājiņas. Triju parka sargu amata
pienākums bija visai pieticīgs: raudzīties, lai parka teritorijā neieklīst neviens zemnieku un
strādnieku kārtas pārstāvis, jo tā varētu tikt traucēta Pālena ģimenes locekļu un viņu
«augstdzimušo» viesu labā oma. Arī deju un citu izpriecu laukumi un estrādes tolaik tika veidotas
tikai grāfu un baronu «atpūtai». Viņu azaida galdiem parka puķu dobē tolaik stādīja Zemgales
pusē pirmos tomātus, kuru sēklas un stādus ieveda no Rietumeiropas valstīm. Sen arhīvos nodoti
pēdējo Kurzemes ģenerālgubernatoru un viņu atvašu dažādu izdarību pieraksti. Nu jau trīs gadu
desmitus gleznainais Iecavas parks ir visas tautas īpašums. Pēckara gados te uzcelta skaista
estrāde, kur ik vasaru notiek Dziesmu. Jaunības un Bērnības svētki, dažādi citi sarīkojumi un teātru
brīvdabas izrādes. Abus līkločainās lecavas upes krastus parka teritorijā tagad savieno trīs tilti.
Taču par paša parka izkopšanu un labiekārtošanu ilgus gadus nebija domāts. Un laikam gan tas
bija izskaidrojams vairāk ar atsevišķu vietējo iestāžu darbinieku entuziasma nekā ar līdzekļu
trūkumu. Tagad šis jautājums tiek kārtots ar plašu vērienu. Pēc pilsētciemata izpildu komitejas
priekšsēdētāja Jāņa Anspoka un Dārtijas padomju saimniecības galvenā agronoma Ādolfa
Pulksteņa iniciatīvas izstrādāts detalizēts parka rekonstrukcijas projekts. kura īstenošana, škiet,
tagad kļuvusi par reālu lietu. A. Pulksteņa darba galda atvilknē glabājas parka apraksts un
rekonstrukcijas projekti kopumā vairāk nekā uz 150 lappusēm. Kā diplomdarbu lauksaimniecības
speciālists to ne visai sen aizstāvēja Latvijas Lauksaimniecības akadēmijā un guva pienācīgu
atzinību. Jau šopavasar parkā uzsāka nomācošo un vērtīgo sugu attīstību traucējošo koku un
pameža izciršanu, jaunu celiņu un aleju iezīmēšanu. Šim nolūkam vien ciemata izpildkomiteja
atvēlējusi 5500 rubļus. Pusi no visu- darbu apjoma paredzēts veikt sabiedriskā kārtā. Jau agrāk
izdarīta pilna parka vērtību inventarizācija, tādēļ tagad pilnīgi skaidrs, kuri koki un krūmi
izcērtami, kur jāpadomā par jaunu stādījumu izveidošanu. Aprēķini rāda, ka šinī jomā veicams
ievērojams darbs: jāiestāda no jauna vai iāpārstāda ap 24 000 dažādu koku un dekoratīvo krūmu.
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Liela vieta lecavas parkā ierādīta dažādu puķu. tai skaitā arī ziemciešu stādījumiem. Parka celiņu
malās uzstādīs gaumīgus soliņus atpūtai. Turpmākajos gados (apmēram ap 1972. gadu)
paredzēts pārbūvēt estrādi, rekonstruēt Brāļu kapus un Dārtijas padomju saimniecības
pašreizējās mehāniskās darbnīcas pārcelt tālu aiz parka robežas. Tālākajā perspektīvā - lecavas
upes tīrīšanā un padziļināšana, jābūt arī tīram un veldzi nesošam ūdenim. Lai šos darbus veiktu
un tie nepaliktu tikai «uz papīra», jau šodien tiek meklēta piemērota kandidatūra parka pārziņa
amatam. lecavas parks tiešām maina savu seju.
J. VASILEVSKIS, mūsu ārštata korespondents
(Avots: Komunisma ceļš (Bauska) Nr. 78 / 04.07.1970)
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ŪDENSTŪRISTI SEZONU ATKLĀJ IECAVĀ
Jā šogad patiešām Latvijas ūdenstūristu pirmie mači notiks Iecavā, pilsētciemata centrā.
Sacensības risināsies starp diviem tiltiem - posmā no pienotavas tilta līdz kājnieku tiltiņam Iecavas
parkā. Tā kā līdzjutēji un visi interesenti, kuru, domājams, būs ne mazums, no izdevīgām pozīcijām
varēs vērot gan piepū;samo laivu, gan smaiļu un katamarānu spēkošanos ūdenstūrisma tehnikā,
respektīvi slalomā. Paralēli notiks divas sacensības - pirmo reizi ūdenstūristi cīnīsies par lauku
sporta kluba “Dārtija” kausu piepūšamo laivu klasē un vienlaikus - Latvijas ūdenstūristu grupu
pārbaudes sacensībās. Pēdējās būs ūdenstūrisma cienītāju iemaņu pilnveidošanaun pārbaude
pirms došanās vieglākas vai sarežģītākas kategorijas pārgājienos. Šo sacensību programmā ne
tikai slaloms, bet arī dažādi glābšanas, medicīniskās palīdzības sniegšanas elementi, kādi var būt
nepieciešami jebkurā pārgājienā kritiskas situācijas gadījumā.
[..]
Vaicāju šo sacensību iniciatoram, dedzīgajam tūrisma entuziastam Arnoldam
Bangēvicam, kādēļ tieši lauku sporta klubs ‘’Dārtija” uzņēmies šāda liela pasākuma rīkošanu?
- Pirmkārt, lai propagandētu ūdenstūrismu Iecavā kā atpūtas un sporta veidu. Ne mazums
cilvēku par to interesējas. Lai tad skatās, brauc un mācās. Otrkārt, tik agrā pavasarī Iecavas upe
ir viena no tām, kur iespējams braukt ar laivām. Treškārt gan Iecavas pilsētciemata izpildkomiteja,
gan sovhoza “Progress” vadība labprāt deva savu piekrišanu šim pasākumam.
Gaidīsim gan mūsu rajona ūdenstūristus, gan visus citus 3. un 4. aprīlī Iecavā. Sacensību
atklāšana paredzēta sestdien pulksten 12.00. Pēc tās individuālie braucieni visās laivu klasēs, bet
svētdien - otrais individuālais brauciens un komandu sacensības piepūšamajām laivām .
Sacensības vērtēs pēc 1982. gada airēšanas slaloma noteikumiem. Nu tad, ūdenstūristi, cīnīsimies
Iecavas straumē!
(Avots: Komunisma ceļš (Bauska) Nr. 37 / 27.03.1982; autore: Purviņa M.)
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Citu vēstures dokumentu analīze
Latvijas arhīvos ( Latvijas valsts arhīvā, Rundāles pils muzeja zinātniskajā arhīvā )
atrodami arī citi materiāli, kas saistīti ar Iecavas parka vēsturisko daļu, taču, saistībā ar valstī
izsludināto ārkārtas stāvokli un pastāvošo epidemioloģisko situāciju, tie nav pieejami vai pieejami
pēc pieprasījuma rindas kārtībā. Lielā pieprasījuma un arhīvu darbinieku veselības aizsardzības
pasākumu dēļ, piekļuve informācijai ir lēnāka vai atliekama līdz situācijas un ierobežojumu
maiņai.

Priekšlikumi transporta, riteņbraucēju un gājēju plūsmas organizācijai Iecavas
parka teritorijā
Citējot arhitekti Ilzi Māru Janeli (grāmatā - Imants Lancmanis, "Iecavas muiža Gross-Eckau",
2001): "Laika gaitā pārveidots arī parka ceļu tīkls uz rietumiem no pils vietas. Iztaisnojot triju parka
ceļu posmus, izveidots braucamais ceļš no Dorotejas muižas ozolu alejas līdz ceļam gar Iecavas
upi. Tagad pēdējais kļuvis par pilsētiņas nozīmes braucamo ielu (Upes ielu), kas līdz ar to pilnīgi
zaudējusi liriska upmalas pastaigu ceļa jēgu ar tā jauktajām skatu perspektīvām."
Apsekojot parku, secināts, ka, neskatoties uz esošajiem ātruma ierobežojumiem 30km/h –
atsevišķi autobraucēji izmanto Upes ielas gleznaino un acu satieniem noslēgto posmu atļautā
ātruma pārkāpšanai – radot gājējiem dzīvībai bīstamas situācijas. Upes iela 2020. gadā izbūvēta
nekvalitatīvi un neatbilstoši līgumam. Pašvaldībā pastāvīgi saņemtas sūdzības par Upes ielas
seguma putekļošanos, slapjā laikā segumam ir paaugstināta slīdāmība, Upes ielai pašreiz nav
gājēju trotuāra. Objekta gala pieņemšana plānota līdz 2021. gada 15. maijam.

Attēlā - īpaši aizsargājamā dabas objekta “Iecavas aleja” sākums (Upes iela līdz krustojumam ar
Rīgas ielu)
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Attēlā - Upes iela krustojumā ar Ozolu ielu – satiksmes ierobežojumi – atļautā ātruma
ierobežojums, aizlieguma zīme un brīdinājuma zīme.
Minētie fakti rosināja parka attīstības koncepcijā paredzēt reorganizēt transporta, riteņbraucēju
un gājēju plūsmas Iecavas parka teritorijā, lai atdzīvinātu parku kā Iecavas centru un veicinātu
iedzīvotāju mobilitāti - pirmkārt un galvenokārt pašreizējo bīstamo tranzīta ceļu - Upes ielu pakāpeniksi, laika gaitā aptuveni 490m gara posmā no kafejnīcas "Upene" līdz Ozolu ielai atvēlot
tikai gājējiem un velobraucējiem. Ideja nav jauna vai oriģināla ne Eiropas, ne arī Latvijas mērogā
- piem. - sezonāli - Tērbatas iela Rīgā , Jomas iela Jūrmalā u.c.
Atjaunojot Upes ielai Iecavas upes krasta promedādes raksturu - tiek panākts tāds funkcionālais
risinājumus, kas harmoniski iekļaujas kultūrvēsturiskajā ainavā, respektējot daļēji zudušā
vēsturiskā muižas kompleksa arhitektoniski telpisko kontekstu – vēsturiskā plānojuma un
telpiskās struktūras principus, vides mērogu un raksturu, arhitektoniskos risinājumus, teritorijas
zaļumu sistēmu un labiekārtojumu.
Priekšlikums realizējams divos posmos:
1. etaps - Izveidota velojosla, brauktuvi sašaurinot līdz 3 m. Parka iekšienē Upes iela kļūst par
vienvirziena ielu (virzienā no kafejnīcas “Upene” uz Ozolu ielu, ar ātruma ierobežojumu). Kustībai
pretējā virzienā autotransports izmanto alternatīvu: Edvarta Virzas iela > A7 > Upes iela. Ārkārtas
situācijā (slēgts tilts uz A7), vieglais autotransports pārvietojas pa Dienvidu apvedceļu - pagriežas
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uz Ozolu ielu, tad Edvarta Virzas ielu un atgriežas uz A7. Smagais autotransports izmanto citu
apvedceļu - A7 > Edvarta Virzas iela > Sila iela, atgriežoties uz A7 aiz Iecavas robežām Dienvidu
daļā.
- Apmeklētāji joprojām var sasniegt Upes ielu līdz kafejnīcai Upene ar auto
- Autotransporta vienvirziena plūsma caur parku tiek slēgta, lai iela nebūtu pakļauta smagai
transporta slodzei (iela aprīkota ar ātrumu ierobežojošiem elementiem)
2. etaps - Parka iekšienē Upes iela tiek paredzēta tikai gājējiem un velosipēdistiem.
Visi transportlīdzekļi abos virzienos izmanto alternatīvu maršrutu caur Edvarta Virzas ielu > A7 >
Upes ielu (līdz kafejnīcai Upene). Gadījumā , ja tilts uz A7 ir slēgts, vieglais autotransports
pārvietojas pa Dienvidu apvedceļu - pagriežas uz Ozolu ielu, tad Edvarta Virzas ielu un atgriežas
uz A7. Smagais autotransports izmanto citu apvedceļu - A7 > Edvarta Virzas iela > Silu iela,
atgriežoties uz A7 aiz Iecavas robežām Dienvidu daļā.
Upes ielā tiek paredzēts veloceliņš (abos Upes ielas pārveides posmos), marķējot esošo asfaltu ar
krāsas toni, vai kā alternatīvu paredzot asfalta pārklājumu ar luminofonus saturošu ķīmisko
komponenti. Konkrētie risinājumi precizējami būvprojekta stadijā.
Ābeļu ielā no Ozolu ielas līdz Vīnkalna ielai sagalbājama esošā zemes intensitātes satiksmes
organizācija, ierobežojot satiksmes ātrumu līdz 30km/h.
Līdz ar koncepcijas realizāciju tiks samazināta pašreizējā autotransporta nelabvēlīgā ietekme uz
Iecavas parka dabas teritorju, t. sk. arī uz īpaši aizsargājamo dabas objektu “Iecavas aleja”.
Ieguvēji būs iedzīvotāji un kopumā sabiedrības intereses, paagstinot visu vecumu grupu
iedzīvotāju mobilitāti, veselību un – svarīgākais – drošību!

Autostāvvietu nepieciešamības izvērtējums
Iecavas novada teritorijas plānojumā (SIA ”Grupa93”, 2017. gads), secināts - "Izpētes rezultātā,
novērtējot faktisko situāciju, secināts, ka maksimālais automašīnu stāvvietu pieprasījuma skaits
ir nedaudz virs 500 automašīnām. Iecavas ciema centrālā daļa ir kompakta un aptuveni 150 m
rādiusā atrodas nenoslogoti pašvaldībai piederoši stāvlaukumi, gan nenoslogoti juridiskām un
fiziskām personām piederoši stāvlaukumi.
Apsekojot stāvlaukumus un izvērtējot to platības un esošo autostāvvietu pieprasījumu, secināts ,
ka: - esošo stāvvietu nodrošinājums 150 m rādiusā ap Iecavas ciema centru nodrošina esošo
autostāvvietu pieprasījumu;".

23

Iecavas parka attīstības koncepcija – paskaidrojuma raksts. V1.

Ņemot vērā, ka Iecavas centrs jau nodrošina esošo stāvvietu pieprasījumu un ap Iecavas parku
apkārt esošo ielu noslodze ir zema, kā arī - saskaņā ar Ceļu satiksmes noteikumiem (CSN) un
pašvaldības noteikumiem - autostāvvietas ir atļautas ielu brauktuves malā - Iecavas parka
attīstības scenārijos autostāvvietas ieņem svarīgu, bet ne galveno lomu, prioritāri parku attīstot
gājējiem un velosipēdistiem. Secināts, ka izmantojot un sakārtojot esošās autostāvvietas un
veidojot vienu jaunu autostāvvietu pie kafejnīcas "Upene" - tiks nodrošināts nepieciešamais
autostāvvietu pieprasījums, gan ikdienā, gan “pīķa stundās”.
Koncepcija paredz saglabāt 11 esošās autostāvvietas pie estrādes (esošs asfaltēts segums) un
zonā pie kafejnīcas "Upene" - nākotnē tur veidojot jaunas 10 vieglā auto stāvvietas un 1 autobusa
stāvietu. Saglabājamas esošās stāvvietas pie Iecavas Mūzikas un mākslas skolas (Grāfa laukums,
kad. apz. 40640103014, piederība: Pašvaldība). Ozolu, Ābeļu un Grāfa laukuma ielas krustojuma
zonā (Adrese: Grāfa laukums 9, kad. apz. 40640100073, piederība: Fiziska persona), vienojoties
ar zemes īpašnieku - varētu tikt paredzētas autostāvvietas izmantojot esošo asfaltēto laukumu
ielas telpā. Katrā iezīmētajā stāvlaukumā paredzama vismaz viena vieta cilvēkiem ar kustību
traucējumiem. Autostāvvietas tieši Brīvības pieminekļa pakājē nav paredzētas - jo - 1) Upes iela
tiek pakāpeniski slēgta autotransportam, 2) tiek dota iespēja cilvēkiem pastaigāties no
autostāvvietas pie kafejnīcas "Upene" līdz piemineklim - no kafejnīcas līdz pieminekļa kāpņu
pirmajam pakāpienam ir 168 metri - attālums ir pievarāms jebkuram, arī cilvekiem ar kustību
traucējumiem. Jaunu stāvvietu izbūvei un/vai esošo laukumu marķēšanai izstrādājami atsevišķi
projekti, kas saskaņojami noteiktā kārtībā.
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Attēlos - Ozolu, Ābeļu un Grāfa laukuma ielas krustojuma zonā (Adrese: Grāfa laukums 9, kad.
apz. 40640100073, piederība: Fiziska persona), vienojoties ar zemes īpašnieku - varētu tikt
paredzētas autostāvvietas izmantojot esošo asfaltēto laukumu ielas telpā.
Ņemot vērā autortransporta plūsmas Ozolu ielā un gājēju celiņa krustošanos - paredzēta droša
vienlīmeņa krustojuma izveide Ozolu ielā (pie PII Dartija), konkrēto projekta izstrādes vietu
saskaņojot ar pašvaldību. Gājēju drošības paaugstināšanai nozīmīgi faktori ir – pietiekams
apgaismojums, iestājoties tumšajam diennakts periodam; gājēju pārejas redzamība; satiksmes
organizācijas tehnisko līdzekļu (ceļa zīmju, apzīmējumu u.c.) savlaicīga redzamība; un protams gājēju redzamība – atstarotāji, spilgts apģērbs u.c. Ceļa ātrumvaļņu galvenais uzdevums ir ar
fiziska šķēršļa palīdzību nodrošināt atļautā braukšanas ātruma ievērošanu, to uzstādot pirms
krustojuma ar gājēju celiņu. Ātrumvaļņi jāuzstāda divi - pirms gājēju pārejas abos virzienos,
noteiktā attālumā no tās, lai transportlīdzeklis var samazināt ātrumu jau pirms pārejas.

Attēlā – ātrumvaļņa piemērs.
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Vispārējas vadlīnijas Iecavas parka attīstībai
Iecavas parka mērķis ir veidoties par jaunu personu un komūnu fokālo punktu, apvienojot vēsturi,
dabu, kultūru un izklaidi, kas saplūst ar apkārtējo vidi, vienlaikus piešķirot milzīgu nozīmi
teritorijas dabas elementu restaurācijai un angļu stila parka saglabāšanai.

Pamatprincipi:
1- Tematiskais zonējums Iecavas parka attīstības priekšlikums ir balstīts uz tematiska sadalījuma
pieeju, veidojot 3 raksturīgas parka teritorijas daļas. Dabas pamatnes zonai, vēsturiskajai zonai
un atpūtas zonai būtu jāatspoguļo un jāpiedāvā daudzveidīga pieredze, kuras pamatā ir esošās
parka vēsturiskās, vides un sociālās vērtības, citas no tām saglabājot, citas - aktivizējot no jauna.
2- Upe: Parka dzīvās sistēmas galvenā artērija - Iecavas upe, jāsaglabā un jāatjauno pēc iespējas
dabiskākā veidā. Projekta mērķis ir pasargāt upes krastus no erozijas, izmantojot dabisku, esošo
vidi pēc iespējas mazāk ietekmējošu risinājumu. 10 m platumā gar upi vienmēr ievērojama bufera
zona.
3- Tonalitāte un materialitāte: Izvēlētās toņu paletes pamatā iekodēta ideja, ka parka
labiekārtojuma, infrastruktūras un informatīvajiem elementiem jāsaplūst ar apkārtējo vidi, tajā
pašā laikā nodrošinot ilgtspējīgu dizainu ar minimālām uzturēšanas prasībām. Projekta
risinājumiem iecerēts sajaukties ar dabas konteksta atmosfēru un dokumentēt laika ritējumu kā
dabiskās ainavas sastāvdaļu, piemēram, ar drenējošo segumu izvēli un labiekārtojuma
elementiem rūsināta metāla un koka apdarē.
4- Veģetācija: Iecavas parka apstādījumu priekšlikums ir balstīts uz ideju saglabāt esošo,
vienlaikus pievienojot jaunu, lai veicinātu un radītu jaunas mijiedarbības. Gar parka robežām
apstādījumi tiks izmantoti kā paņēmiens vizuāla šķēršļa radīšanai dzīvojamās apbūves kontekstā.
Parka iekšienē jaunais stādījumu priekšlikums, stratēģiski izvietots, darbosies kā vietzīme, kas
izcelsies atbilstoši sezonai. Tas veidos dinamisku parka vidi ar mainīgām hromatiskajām variācijām
un pieredzi, piedāvājot lietotājam jaunu saikni ar dabu.
5- Pakāpeniska attīstība: Lai realizētu liela mēroga projektu, Iecavas parka attīstība sadalīta divās
pārvaldāmās fāzēs, kas nodrošinās ieceres īstenojamību. Pirmā fāze, strukturēta 3 gadu laika
nogrieznī, pievēršas upes dienvidu krastam, kamēr otrā fāze 7 gadu garumā fokusēta uz parka
ziemeļu daļu.
Izstrādāts parka ainavu atjaunošanas detalizētu priekšlikumu projekts, ietverot sekojošus
risinājumus:
• Parka funkcionālā zonējuma izstrāde, veicot parka ainavu analīzi, izvērtējot esošo parka
infrastruktūru un ņemot vērā aizsargājamo koku izvietojumu atbilstoši SIA “Koku
eksperts” parka dendroloģiskai inventarizācijai. Jaunā veģetācija paredzēta - vietējo
zālaugu stādījumu kopas zālāja zonās, slimo koku aizvietošana koku alejā un jaunu
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•
•

•

vietzīmes koku papildināšana, krūmu josla gar parka robežu. Koncepcijas ietvaros apzināti
slimie, mazvērtīgie un nevērtīgie koki, atsevišķu šo koku ciršana izvērtējama koncepcijas
realizācijas gaitā. Divkalniņa teritorijā paredzēts saglabāt izveidojušos tradīciju - ziemā šo
zonu izmantojot bērnu aktivitātēm kā slidkalniņu. Lai nodrošinātu bērnu drošību ziemā
braucot ar kamanām, dizains nodrošina nelielu uzkalniņu nogāzes galā, lai palēninātu
kamanas, sastopot gājēju ceļu, un vienlaikus šis ceļš darbojas kā buferis starp kamanu
zonu un upi.
Parka tematiskā zonējuma izstrāde, ietverot parka kā urbanizētas vides sastāvdaļas
pilnvērtīgu funkcionālo un rekreācijas nodrošinājumu.
Mūsdienu parka apmeklētāju vajadzības un vēlmes nav vienveidīgas, tās ir dažādas - to
uzskatāmi pierāda pašreizējie parka izmantošanas veidi. Šajā ziņā Iecavas parks ir lielisks
teritorijas platības ziņā, jo ir iespēja tajā apvienot, izveidot un labiekārtot vairākumu no
apmeklētāju interesēm un vajadzībām. Svarīgi ir veikt ekonomiski izdevīgu parka formu
veidošanu jeb zonējumu. Lai parka teritorija apmeklētājiem būtu organiska, saprotama,
daudzveidīga un nezaudētu savu parka unikalitāti un vērtības, tiek rosināts veidot parkā
zonējumu principu. Nosakot un definējot parka zonas, to funkcionalitāti, perspektīvā ir
ērtāk un kvalitatīvāk piedāvāt dažādus apmeklētāju vajadzību risinājumus. Darba grupas
sanāksmēs ir diskutēts par parka zonu izveidi un ir rasts risinājums parka zonējumam.
Koncepcija paredz parka zonējumu 3 tematiskajās zonās - vēsturiskajā zonā (ar iezīmētu
bijušās muižas vietu), rekreācijas zonā (estrāde, atpūtas aktivitātes) un dabas pamatnes
zonā (saliņa un pussla parka ziemeļu daļā). Dabas pamatnes zonā veidojami jauni, apses
koka gājēju celiņi/laipas, vēsturiskajā zonā - drenējoša betona seguma celiņi un rekreācijas
zonā - blīvs skalotu dolomīta šķembu segums celiņiem. Aktīvai atpūtai parerdzēts koka
konstrukciju sporta aprīkojums un zemes ainavspēles elementi.
Parka labiekārtojuma elementu (soliņu, atkritumu urnu, norāžu un informācijas stendu,
apgaismojuma, nožogojuma, u.c.) vienota dizaina izstrāde. Parka teritorijā paredzētas
jaunas labierīcību vietas - nodrošinot iespēju, ka tualeti lieto arī cilvēki ar kustību
traucējumiem. Koncepcijas ietvaros parkā paredzēts izvietot 3 gab. tualetes ar izvedamu
hermētisku konteineru. Notekūdeņu daudzums līdz 0,3 m3 mēnesī. Tos paredzēts savākt
rūpnieciski izgatavotā krājrezervuārā ar izvešanu. Konteinerā notiek dabīgi
kompostēšanās procesi, Konteineru "Green Toilet 330" izmanto publiskās vietās.
Atkritumus var atstāt sadalīties vai nu Green Toilet rezerves konteinerā, vai arī izvest un
utilizēt atbilstoši Noteikumiem par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu
un reģistrēšanu, ko veic apsaimniekotājs. "Green Toilet 330" risinājums izvēlēts atbilstoši
Dabas aizsardzības pārvaldes Rokasgrāmatas "Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju
vienotais stils" ieteikumiem. Atrašanās vietas ir pozicionētas tā, lai tās nav pašā centrālajā
vietā un nedaudz nost no jau esošām labierīcībām ekās (muižas bibliotēka, kafejnīca). WC
parasti ir nedaudz norobežoti no skatiem, piem. aiz krūmu stādījumiem. Parks
labiekārtots ar mazajām arhitektūras formām - soliņiem, atkritumu urnām, velosipēdu
statīviem, suņu ekskerementu savākšanas urnām, celiņu izgaismojumu u.c. No Brīvības
pieminekļa uz augšu veidojami dārza amfiteātra elementi.
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•

•

•

Parkā esošās brīvdabas estrādes rekonstrukcijas priekšlikumu izstrāde. Estrādes pārveides
koncepcija paredz jaunu jumta konstrukciju, esošās skatuves grīdas pārbūvi, papildus
sēdvietu radīšanu pie skatuves, labierīcības aizskatuvē un skatītāju solu funkcionalitātes
uzlabošanu ar papildus koka segumu.
Parka mūsdienās zudušo vēsturiski nozīmīgo daļu atjaunošanas plāna izstrāde (muižas
ēkas vietas iezīmēšana, putnu māja, u.c.). Iezīmēta bijušās muižas ēkas vieta ar zaļu
dzīvžogu, kombinējot iesegtus laukumus ar zaļo “sienu”, paredzot izgaismojumu.
Mūsdienu veidolā atjaunojama putnu māja - ar interaktīvu ekspozīciju par putniem, tai
skaitā par parka krauķu koloniju un pasākumiem sabiedrības mijiedarbībai ar šo koloniju.
Parka vēsturiskā celiņu tīkla atjaunošanas plāna izstrāde, ietverot vēsturiskai ainavai
piemērotus pastaigu maršrutus, kas balstīti uz esošās transporta, riteņbraucēju un gājēju
plūsmas izvērtējumu. Atjaunots zudušais gājēju celiņu tīklojums ar centrālo elementu akmens skulptūru/strūklaku. Skalota dolomīta šķembu celiņi paredzēti tikai rekereācijas
un atpūtas zonā, pārējā parka daļā dominē drenējoša betona un apses koka seguma celiņi.
Skalota dolomīta (vai grants) šķembu labie piemēri un lietojumi Latvijā - Elejes parka
rekonstruēta daļa, Rūmenes muiža, Rēzeknes Olimpiskā centra teritorijas gājeju celiņi.
Apses koka celiņi Latvijā veiksmīgi izmantoti citās pašvaldībās - piem. Limbažu Augstrozes
pilskalna taka, būvniecības stadijā - Augstrozes Lielezera dabas takā.

Attēlos – jaunā Rēzeknes Olimpiskā centra teritorijas gājeju celiņi, skalota grants fr. 0-16.
Veiksmīgs grants celiņu pielietojums urbānā vidē.
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Attēlā – Rūmenes muižas gājēju celiņi un piebraucamais ceļš. Veiksmīgs dabīga materiāla
celiņu pielietojums kultūrvēsturiskā vidē.
•

Iecavas upes krasta parka teritorijā erozijas novēršanas pasākumu plāna izstrāde. Augsnes
erozijas riska pasākumi paredz krasta zonas nostiprināšanu, izmantojot dolomīta
šķembu/akmeņu un vetīveru (graudzāles) konstrukciju.

Attēlā - "Riprap" konstrukcija upes krastā Mellahas komūnā, Austrijā
Akmens krasta nostiprinājums (jeb angl.val. - Riprap) ir cilvēku veidota konstrukcija ko
izmanto, lai aizsargātu krasta līniju struktūras pret izšļakstīšanos un ūdens, viļņu vai ledus
eroziju. 'Riprap' tiek izmantots, lai aizsargātu krasta līnijas, straumes, tiltu balstus, pamatu
infrastruktūras balstus un citas krasta konstrukcijas pret eroziju. Izmantotie parasto iežu
veidi ietver granītu, dolomītu un moduļu betona blokus. Akmens bloku izmēram jābūt
pietiekoši lielam – 25- 40cm caurmērā.
Citējot Linas Ieviņas maģistra darbu (ĢZZF) "Vetīvera Chrysopogon zizanioides
izmantošanas iespējas Latvijas ūdenstilpju rekultivācijai" - "Pēdējo gadu laikā liela
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uzmanība ir pievērsta graudzāļu dzimtas tropu augam vetīveram Chrysopogon
zizanioides. Pateicoties tā lielajai biomasai, masīvajai sakņu sistēmai, tolerancei pret
ekstremāliem vides apstākļiem, kā arī spējai efektīvi uzņemt dažāda veida piesārņojošos
savienojumus, tas tiek dēvēts par „brīnumaugu”. Vetīvers plaši tiek kultivēts tropu,
subtropu un Vidusjūras klimata zonā, kur to izmanto galvenokārt augsnes erozijas
mazināšanai un augsnes un ūdens attīrīšanai. Ņemot vērā vetīvera unikālās īpašības un
apstākli, ka tas nevar kļūt invazīvs, ir noderīgi apzināt iespējas tā izmantošanai Latvijas
klimatiskajos apstākļos.. Iegūtie rezultāti liecina, ka vetīvers var būt noderīgs ūdens vides
attīrīšanā arī Latvijas klimatiskajos apstākļos." Vetīvera stādījumi krasta nostiprinājuma
augšmalā izveido dabīgu pāreju no esošās krasta augsnes virskārtas uz akmens
nostiprinājumu, vienlaicīgi ar savu sakņu sistēmu stiprinot akmens krāvumu.
•

Parka attīstības koncepcijas realizācijas veicamo darbu sastāvs un to realizācijas plāna
izstrāde. Kā jau minēts - Iecavas parks tika sadalīts divās pārvaldāmās fāzēs, kas
nodrošinās tā attīstības iespējamību.
1. fāze: 1 - 3 gadi. Uzsvars uz upes Dienvidu krastu:
o Upes ielas seguma maiņa un velojoslas izveide
o Labiekārtojuma elementu izvietošana ātruma ierobežošanai
o Upes krastu aizsardzība
o Autostāvvieta pie kafejnīcas Upene
o Dārza teātris
o Jaunu drenējoša betona seguma celiņu izveide upes labajā krastā. Esošo bruģa
seguma celiņu saglabāšana
o Rotaļu laukums, akmens skulptūra un strūklaka
o Esošo soliņu aizvietošana ar jauniem
o Muižas ēkas iezīmēšana

2. fāze: 3 - 10 gadi. Ziemeļu daļas attīstīšana:
o Pārveidot Upes ielu par gājēju un velosipēdistu ielu
o Koka takas
o Rotaļu laukums un sporta aprīkojums upes ziemeļu krastā
o Brīvdabas estrādes un solu rekonstrukcija
o Autostāvvieta pie brīvdabas estrādes
o Dolomīta šķembu celiņu izveide gar upi
o Galvenā ceļa seguma maiņa uz drenējošu betona segumu
o Putnu vērošanas vieta
•

Parka attīstības koncepcija atspoguļota projekta grafiskajā daļā un vizualizācijās.
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Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas un objekti
Iecavas novada teritorija un nav bagāta ar īpaši aizsargājamām dabas teritorijām, t.sk. Iecavas
novadā nav Natura 2000 kritērijiem atbilstošu teritoriju. Atbilstoši Dabas aizsardzības pārvaldes
sniegtajai informācijai, Iecavas novadā atrodas šādas īpaši aizsargājamas dabas teritorijas:
1) dabas piemineklis “Iecavas alejas” - piekļaujas Iecavas parka attīstības koncepcijas darba zonai,
iekļauts MK noteikumu Nr. 888 “Noteikumi par aizsargājamām alejām” 1.53. apakšpunktā un 53.
pielikumā;
2) dabas pieminekļi – aizsargājamie koki - apzināti Icavas parka attīstības koncepcijas darba zonā
atrodamie aizsargājamie koki, ievērota to aizsardzības teritorija - skat. attēlu.

Attēlā – Dabas datu pārvaldības sistēmā “Ozols” Iecavas parka attīstības koncepcijas darba zonā
uz 2021. gada 28. aprīli iekļautie 10 dižkoki
Dabas pieminekļa “Iecavas alejas” aizsardzības un apsaimniekošanas prasības jāievēro atbilstoši
likumam “Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām” un MK 2010. gada 16. marta noteikumiem
Nr. 264 “Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi”
(turpmāk MK noteikumi Nr. 264).
Dabas datu pārvaldības sistēmā “Ozols” Iecavas parka attīstības koncepcijas darba zonā uz 2021.
gada 28. aprīli ir iekļauti 10 dižkoki, t.sk., koki, kas konstatēti Iecavas novada domes 2014. gadā
veiktajā pētījumā, t.i., dižkoki, kam saskaņā ar MK noteikumu Nr. 264, 38.2 punktu noteikta
aizsardzības teritorija ap kokiem vainagu projekcijas platībā, kā arī 10 metru platā joslā no tās
(mērot no aizsargājamā koka vainaga projekcijas ārējās malas). Aizliegumi dižkoku aizsardzības
zonās atbilstoši MK noteikumiem Nr.264.

31

Iecavas parka attīstības koncepcija – paskaidrojuma raksts. V1.

Kultūrvēsturiskie objekti
Atbilstoši Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldes 28.12.2020. Uzziņai par kultūras pieminekļu
aizsardzības prasībām Tematiskā plānojuma “Iecavas parka attīstības koncepcija” izstrādei Nr. 0605/6323: "Plānojuma teritorija iekļaujas valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa „Iecavas muižas
apbūve ar parku” (valsts aizsardzības Nr. 8549) teritorijā. Papildus tam, plānojamā teritorijā
atrodas vietējās nozīmes arhitektūras pieminekļi Tiltiņš (valsts aizsardzības Nr. 8555), Veļas māja
(valsts aizsardzības Nr. 8554), Stallis (valsts aizsardzības Nr. 8553), Klēts (valsts aizsardzības Nr.
8552), Bibliotēka (valsts aizsardzības Nr. 8551), Vārtu sarga namiņi (3) (valsts aizsardzības Nr.
8550) un valsts nozīmes vēsturiska notikuma vieta Iecavas Brīvības piemineklis (valsts
aizsardzības Nr. 9234)".

Attēlā – kultūrvēsturisko objektu izvietojums
Tematiskajā plānojumā prioritāri paredzēta Iecavas muižas apbūves un parka kultūrvēsturisko
vērtību saglabāšana. Plānoto jauno objektu būvniecībā paredzēts tāds to izvietojums,
apbūves parametri, arhitektoniskie un funkcionālie risinājumi, kas harmoniski iekļaujas
kultūrvēsturiskajā ainavā, respektējot vēsturiskā muižas kompleksa arhitektoniski telpisko
kontekstu – vēsturiskā plānojuma un telpiskās struktūras principus, apbūves mērogu un raksturu,
apjomu arhitektoniskos risinājumus, teritorijas zaļumu sistēmu un labiekārtojumu.

32

Iecavas parka attīstības koncepcija – paskaidrojuma raksts. V1.

Estrādes pārveides koncepcija

Esošās situācijas raksturojums, problēmvietas:
-

-

-

-

Esošā estrāde veidota no dolomīta/ķieģeļu mūra sienu konstrukcijām, ar 2
dzelzsbetona iekšējo kāpņu laidiem uz skatuves augšējo līmeni. Skatuves daļā 14
esoši koka pakāpieni māksliniekiem un 60cm augsts koka "podests". Jumts azbestcementa viļņoto lokšņu vienslīpu segums uz koka spārēm, jumta slīpums 30
grādi. Aizskatuves telpas ir neapkurināmas, slēdzamas, izmantojamas
māksliniekiem. Mākslinieku nokļūšana uz skatuves - pa 2 ailām pa tiešo uz skatuvi
un pa 2 durvīm uz skatuves augšējo līmeni. Estrādes priekšskatuve - asfaltēts
laukums, ~50cm augsts, ar dolomīta cokolu, uz kura nokļūst pa 3 kāpnītēm.
Problēmvieta - Estrādes esošais jumts pilnībā nenosedz skatuvi, pie koncertu
scenārija nepieciešams būvēt papildus pagaidu skatuvi māksliniekiem un
aparatūrai.
Problēmvieta - estrādes telpās nav labierīcības.
Problēmvieta - dzelzsbetona kāpņu laidiem nav margas.
Problēmvieta - neaizsargātajām dolomīta sienām no lietus ūdens notecējumiem
atsevišķās vietās izveidojušies tumši plankumi - apaugums. Cokola līmenī sienas ar
"grafitti".
Problēmvieta - esošā jumta segums ir no azbestcementa loksnēm, kas savu laiku ir
nokaplojušas un nepieciešams plānot esošā jumta seguma nomaiņu.
Problēmvieta - priekšskatuve sadalīta 2 līmeņos - nepietiekami maza aizmugurējā
koka daļa (h=60cm) un proporcionāli liela asfaltētā daļa, pirmā skatītāju rinda
izvietota pārāk tālu no skatuves centra un aizmugurējās daļas. Nelieliem, kamerstila priekšnesumiem nepiemērots skatītāju izvietojums - tie atrodas pārāk tālu no
skatuves segtās daļas.

-

Attēlā – esošā estrāde, soli
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Estrādes pārveides koncepcija ietver risinājumus minēto problēmvietu novēršanai. Koncepcijas
realizācijai izstrādājams estrādes pārbūves projekts, pēc koncepcijas uzdevuma.

Koncepcija paredz:
1. Jaunprojektējamā tualete iekštelpās aprīkojama ar Green Toilet 330
konteineru vai līdzvērtīgu, nodrošinot dabīgu telpas vēdināšanu un konteinera
izņemšanas iespēju caur nišu sienā. Nav nepieciešams ūdens un kanalizācijas
pieslēgums. Tualete ar izvedamu hermētisku konteineru. Notekūdeņu
daudzums līdz 0,3 m3 mēnesī. Tos paredzēts savākt rūpnieciski izgatavotā
krājrezervuārā ar izvešanu. Konteinerā notiek dabīgi kompostēšanās procesi,
konteineru "Green Toilet 330" izmanto publiskās vietās. Atkritumus var atstāt
sadalīties vai nu Green Toilet rezerves konteinerā, vai arī izvest un utilizēt
atbilstoši
Noteikumiem par decentralizēto kanalizācijas sistēmu
apsaimniekošanu un reģistrēšanu, ko veic apsaimniekotājs. "Green Toilet 330"
risinājums izvēlēts atbilstoši Dabas aizsardzības pārvaldes Rokasgrāmatas
"Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vienotais stils" ieteikumiem.
2. Iekšējām kāpnēm paredzēt margas - cinkota tērauda, H=1m.
3. Esošajām logu ailām paredzēt aizstiklojumu - viens stikls krāsona koka rāmī,
logailu sarkanā ķieģeļa apmūrējumu fasādē paredzēts nosegt ar krāsota koka
apmalēm.
4. Esošo dolomīta sienu apaugumu un "grafitti" noņemt ar mūri saudzējošu
metodi.
5. Atsevišķās vietās dolomīta mūris apmests ar cementa javu - nepieciešams
javas kārtu noņemt ar saudzējošu metodi.
6. Estrādes pārbūves gaitā esošā koka apšuvumu augšējā līmenī nomainīt pret
jaunu.
7. Esošais jumts un jumta koka nesošā konstrukcija tiek demontēta. Jaunais jumts
veidojams tērauda nesošajās konstrukcijās, ar impregnēta cietkoka šindeļu
segumu uz latojuma kārtas un beicēta koka dēlīšu jumta apakšas apšuvumu.
Jaunais jumts pilnībā nosedz jauno skatuvi un esošās mūra sienas, jaunā jumta
konstrukcija tiek balstīta uz tērauda konstrucijām, kas montētas uz esošā mūra
sienām.
8. Ap jauno skatuvi pa perimetru veidot koka pakāpienus, nodrošinot ērtu
nokļūšanu uz skatuvi no jebkuras vietas un novēršot bīstamas situācijas
rašanos pie skatuves malas.
9. Esošajiem tērauda skatītaju soliem paredz jaunu koka sēdi 25mm biezumā nodrošinot iztrūkstošo funkcionalitāti.
10. Esošā asfaltētā skatuve tiek demontēta, tās vietā zemes līmenī tiek iesegts
blīvs segums - piem. krāsains betona bruģis izmēros 500x500mm. Uz jaunā
seguma zemes līmenī paredzēti
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11. koka soli, kurus - pie scenārija "dejas" - iespējams pārvietot uz zaļo zonu.
Palielināts skatītāju vietu skaits - 90 jaunas sēdvietas un papildus pirmā rinda
pirms soliem paredzēta cilvēkiem ar kustību traucējumiem (ratiņkrēslos).
12. Esošā koka skatuve tiek demontēta, tās vietā tiek būvēta jauna koka skatuve
izmēros 14,3x7m, kas atrodas 1 pakāpienu zemāk par esošo koka skatuvi.
13. Zaļajā zonā un skatuves sānos uz cietā seguma - paredzēta vieta atpūtas
"zviļņiem" zaļajā zonā un
14. Esošajā cietā seguma laukumā estrādes kreisajā pusē sagatavota/piedāvāta
zona tirgotājiem un sabiedriskajai ēšanai, pirms estrādes rekonstrukcijas
projekta izstrādes.

Gājēju tiltiņš pie estrādes.
Esošs koka gājēju tiltiņš pie estrādes - uzstādīts 2018. gadā, pateicoties Iecavas zemessargiem un
uzņēmēju atbalstam. Tiltiņa konstrukcija pašreiz risināta kā - ja nepieciešams - viegli
demontējama, iespējams - pagaidu. Ņemot vērā, ka pašreiz esošais tiltiņš ir vienīgā noklūšanas
iespēja uz saliņu - tiltiņš saglabājams, regulāri veicot konstrukcijas apsekojumus.

Attēlā –esošais gājēju tiltiņš pie estrādes.
Pēc nepieciešamības risināms jautājums par esošā tiltiņa nomaiņu uz jaunu, saglabājot tā esošās
vērtības - koka konstrukciju, robustumu, organisku iekļaušanos ainavā, bet papildus risinot
konstruktīvo virsuzdevumu - nodrošināties pret iespējamo palu ūdens un ledus iešanas ietekmi iespējams, mūsdienu dizainā atjaunojot tiltiņa vēsturiskās konstrukcijas veidolu - balstītu tikai
upes krastos. Tādējādi iedzīvinot pārmantojamības un vēsturiskās atmiņas principus.
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Attēlā – gājēju tiltiņa iespējamā koka konstrukcija – koka kopne, kas reizē kalpo arī kā marga.

Krāsu kods, apgaismojums, materialitāte.
Neapšaubāmi gājēju tilts pār Iecavas upi ir parku un ļaudis apvienojošais elements - funkcijas un
tā virsvērtības ziņā, arī ģeogrāfiski tas atrodas parka centrā. Koncepcija piedāvā ļoti skaidru pieeju
materiālu un krāsu pielietojuma ziņā - parka centrālo, fokālo elementu - gājēju tiltiņu krāsot
akcentkrāsā (piedāvāti divi varianti - karmīnsarkans RAL 3002 vai zili melns RAL 5004 / nakts zilais
RAL 5022). Tiltiņš nav vēsturisks, tā ir mūsdienu versija par vēsturisko, tādējādi netiek skartas
kultvēsturiskās vērtības, ar šo, iespējams - drosmīgāku krāsu risinājumu - godīgi pasakot, ka tilts
ir tapis mūsdienās. Tai pašā laikā - akcentkrāsa nav sveša uz apkārtējo dabas elementu fona - gan
vasarā, gan ziemā - kur dominēs zaļais, baltais un zilais. Gala izvēle izdarāma pēc paraugu
izgatavošanas un testēšanas. Akcentkrāsu papildinošs ir tiltiņa vakara apgaismojums - tiek
saglabāts 2021. gadā izveidotais esošais dekoratīvais apgaismojums (uz 04.05.2021.), kas atkarībā no sezonas vai konkrētās svētku noskaņas - var tikt mainīts gaismas spektra un
intensitātes ziņā, panākot vēlamo gaismas noskaņas efektu.
Pārējie jaunie materiāli / toņi parkā ir dabīgi, "godīgi", "nekrāsoti", kas - pirmkārt - organiski
iekļaujas vidē, otrkārt - neprasa nekādu kopšanu (nav jāpārkrāso). Šeit jāpiemin materiālu / toņu
paletē esošais Cor-ten tērauds (Cor-Ten ir "rūsējis" tērauds, kam ir dabisks un izturīgs patina
slānis, kas laika gaitā unikāli noveco, ja tas tiek izmantots pareizi, tas ir ilgmūžīgs un neprasa
nekādu apkopi); neapstrādāta koksne, kas lauka apstākļos iegūst savu raksturīgo patīnu.
Koncepcija paredz izmantot lapu koka koksni - tādējādi vēl vairāk uzsverot ainavu parka būtību.
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Konkrētā koka suga - piemēram apse, alksnis u.c. - gala izvēle izdarāma pēc paraugu izgatavošanas
un kompleksas testēšanas.
Apgaismojumam Iecavas parkā jābūt atbilstošam ieteicamajai intensitātei, kā arī jāsamazina
gaismas piesārņojums un ietekme uz blakus esošajiem īpašumiem. Apgaismojuma līmenis var
nozīmīgi ietekmēt parka izskatu un drošību diennakts tumšajā laikā. Neitrāli baltas gaismas izvēle
paaugstina redzamību gājējiem. Izvēlētie gaismekļi paredzēti izmantošanai ārtelpās - atbilstoši
mitrumizturības parametri, lai saglabātu to sākotnējo performanci pēc iespējas ilgāk. Izmantotās
tehnoloģijas, piemēram LED, paaugstina energoefektivitāti. Apgaismojuma pamatnoskaņa:
Neitrāla dienasgaisma (4000K).

Attēlā – gājēju tiltiņš - 2021. gadā izveidotais esošais dekoratīvais apgaismojums (uz 04.05.2021.)

Wi-Fi zona parkā.
Nākotnē izveidojot Iecavas parkā publiskas WI-FI zonas mēs veicinātu ekonomikas attīstību,
tostarp iespēju reklamēt vietējos uzņēmumus (izmantojot galveno lapu), radītu bezmaksas Wi-Fi
pievilcību tūristiem, apliecinātu, ka pilsēta ir mūsdienīgi domājoša, un, visbeidzot - tā būtu iespēja
piekļūt internetam no plašas teritorijas tiem, kas citādi, iespējams, nevarētu izmantot internetu
mājās (vai tas ir tāpēc, ka nav iespējas ātri izveidot savienojumu, vai viņi vienkārši to nevar
atļauties). WI-FI zonas izveide parkā var būt kā pašvaldības un vietējā vai nacionālā mēroga
uzņēmuma sadarbības projekts, kas neprasa nesamērīgi lielus kapitālieguldījumus un enerģijas
resursus.
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Attēlā – publiskas WI-FI zonas lietojums parkā

Rekreācijas zona, aktīvās atpūtas zona
Rekreācijas zonā, kur paredzēts pikniku laukums iedzīvotājiem, jāparedz blīvāka zāliena seguma
sēja, izmantojot zāliena sēklu maisījumu, kas būtu izstrādāts tieši Iecavas parka augsnes un
klimata apstākļiem.
Agrotehniskajam raksturojumam būtu jāatbilst sekojošiem parametriem:
Kopšana - vidēja
Izturība pret izmīdīšanu - laba, ļoti laba
Izturība pret noēnojumu - vidēja
Izmantošana - parkiem
Pieticīgs augsnes un kopšanas apstākļu prasību ziņā. Laba izturība pret izmīdīšanu. Konkrētais
sēklu maisījums, atkarībā no augsnes īpašībām, parasti sastāv no trīs zāliena pamatsugām, kas
rūpīgi izvēlētas un sajauktas vēlamajā proporcijā, lai izmantotu katras sugas svarīgākās īpašības.
Izplatītākās zāliena pamatsugas - Pļavas skarene (Poa pratensis L), Daudzgadīgā airene (Lolium
perenne L), Sarkanā auzene (Festuca rubra L). Gala izvēle izdarāma pēc testēšanas.
Aktīvākās atpūtas zonā ir paredzēts izveidot nelielu/s, vienkāršu/s un rotaļīgu/s pārvietošanās
ārtelpas elementu/s, kas izgatavoti no dabīgiem un ar zemu uzturēšanas apjomu materiāliem,
piemēram, sava veida zemes mākslas objektu, kas adekvāti integrējas dabiskajā kontekstā un tajā
pašā laikā dažādo parka lietotāju tipoloģiju. Risinājums nav uzskatāms par klasisku sporta
aktivitāti, bet vairāk par iedzīvotāju mobilitāti veicinošu pasākumu, kas piemērots visām vecuma
grupām un sarežģītībai, vienlaicīgi nodrošinot drošību.

Putnu māja
Mūsdienu veidolā atjaunojama putnu māja – putnu vērošanas vieta ar interaktīvu ekspozīciju par
putniem, tai skaitā par parka krauķu koloniju un pasākumiem sabiedrības mijiedarbībai ar šo
koloniju.
Krauķu kolonijas ietekmēšanai paredzēts interaktīvs risinājums – putnu mājā izvietot iespēju
iedzīvotājiem ne tikai iepazīt krauķi kā zināmu putnu sugu, bet arī pašiem izmēģināt integrētos
38

Iecavas parka attīstības koncepcija – paskaidrojuma raksts. V1.

pasākumus cīņā ar krauķiem – piemēram - iniciēt krauķiem nepatīkamus skaņas signālus u.c.
Iepazīstot tuvāk savu, iespējams, brīžiem neērto “kaimiņu” un tā paražas, tā sociālo fenomenu –
sabiedrība iegūst kopumā.

Attēlā – atjaunotās putnu mājas arhitektoniskais veidols

Informācija un norādes
Pamatideja ir radīt informatīvo un navigācijas zīmju “ģimeni“, kas raksturotu Iecavas parku un
būtu integrēta dabas kontekstā un saskaņā ar labiekārtojuma materialitāti.
Materiāli: Rūsināta tērauda un koka konstrukcija
Balts akrila teksts, bultas
Krāsas: rūsināts - balts – koks.

Virziena rādītājs parka attīstībai ilgtermiņā
Vēsturisko dārzu un parku attīstības plānošanas tendences caur daudzveidīgu izpētes metodiku
un rīku pielietojumu pasaulē nodrošina ainavas vēsturiski nozīmīgāko slāņu autentisku
saglabāšanu nākamajām paaudzēm un kultūras un dabas mantojuma ka vienlīdzīgu resursu
kopuma integrāciju sociālekonomiskos procesos.
Iecavas parkā un kopumā Eiropas valstīs vēsturiskos dārzos un parkos sastopamo problemātiku
loks pieprasa kompleksus risinājumus, ko lielā mērā nodrošina starptautisko, valsts sektora un
nevalstisko organizāciju apstiprinātas un izdotas rekomendācijas, vadlīnijas un rokasgrāmatas.
Eiropas problemātiku risinājumu paņēmieni ir arī izmantojami Latvijas vēsturisko dārzu un parku
attīstības stratēģiju un vīziju nostiprināšanai, tai skaitā Iecavas parka attīstības koncepcijas
realizācijā nākotnē.
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Vēsturisko dārzu un parku vērtības un nozīmība vairākumā gadījumu nenodrošina to
sociālekonomisko lietderību Latvijas lauku ainavā, jo trūkst stratēģiskas izpratnes īpašnieku un
pārvaldītāju starpā. Nepieciešama kompetentu nozares speciālistu piesaiste vietējos plānošanas
līmeņos, kas veicinātu apzināto vērtību un nozīmības integrāciju sociālekonomiskos procesos.
Koncepcijas realizācijā nākotnē piesaistāmi būtu komandu speciālisti - arhitekti, ainavu arhitekti,
vēsturnieki, sociālantropologi.
Vēsturisko dārzu un parku kultūras un dabas mantojuma identifikācijas un novērtējuma pieeja ir
izmantojama ilgtspējīgu attīstības plānu radīšanā kultūrvēsturiskas ainavas reģenerācijai,
pievajājot stratēģiskus risinājumus kultūrvēsturisko, ekoloģisko un sociālekonomisko aspektu
izpētē.
Izvirzītās ilgtspējīgās attīstības koncepcijas secīgums nodrošina iespēju plānot vēsturiskā parka
attīstību pakāpeniski, nepieprasot tūlītējus lielus finansiālos ieguldījumus. Ilgtspējīgas attīstības
plānošanas koncepcijas, kā Latvijas vēsturisko dārzu un parku apzināšanas, pārvaldības un
attīstības veicināšanas rīkus nepieciešams integrēt nacionālos un vietējos plānošanas līmeņos.
Kas nepieciešams DIZAINAM, ja ar to saprot dažādu vides un kultūras elementu attiecību kopumu
vienlaikus vairākās skalās?
Vai radošais potenciāls var būt limitēts un kas nepieciešams, lai dizainu veidotu visas maņas un
tas kalpotu visām maņām.
Galvenais - kā var radīt vietu, padarot to par jaunu prasmju veidotāju, radot vissvarīgāko cilvēka
dzīves aspektu - aprūpi? Aplūkojot četrus ilgtspējības aspektus pilsētā: vide, sabiedrība, kultūra
un ekonomika - konkrēto novietni redzam visā tās sarežģītībā un attiecībās ar pārējo pilsētu.
Mēs iesakām redzēt parku nevis kā samazinātu dislokāciju telpā, bet kā pulcēšanās pasākumu ar
tādām īpašībām kā - kosmoss, ainava, robežas, maņu struktūras, identitātes, vērtības, prasmes,
aprūpe un laiks. Ideja ir vienkārša - lai mēs spētu uztvert VIETU, izšķiroša nozīme ir tam, vai dizains
pārsniedz tikai telpiskās dimensijas.
Mūsu vietas veidošanas filozofijas mērķis nav tikai dizaina risināšana, bet tas attiecas arī uz vietas
gara uztveršanas procesu, vietējo zināšanu nodošanu un rūpi par jauno paaudzi. To darot, mēs
uzsveram sabiedrības līdzdalības nozīmi un radam platformu un principus ilglaicīgam un
nozīmīgam dialogam starp vietējo kopienu un pašvaldību.
Lai kopiena kļūtu ilgtspējīga, pirmkārt un galvenokārt ir jāpiedalās kolektīvā redzējumā par tās
turpināšanu. Jābūt kaut kam vairāk par vienkāršu ekonomisku vai estētisku iemeslu aiz šādas
kopienas veidošanās. Lai izveidotu kopienu, mums jāmeklē stāstījums, kas apvieno šo kopienu.
Stāsts par to, kāpēc mēs esam un kā mēs esam. Tas nozīmē konceptualizēt pašpietiekamu sociāli
materiālo praksi Iecavas parka atdzimšanā - ne tikai to, ko varētu, gribētos un vajadzētu darīt, bet
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arī kāpēc tam tā faktiski jānotiek un kā tas tiek organizēts un strukturēts no visa parka dzīves cikla
viedokļa.
Dabai jākļūst par neatņemamu mūsdienu pilsētas sastāvdaļu un izpausmi, radot tādu ainavu, kas
var strukturēt, kopt un attīstīt ilgstošu naturalizētas PILSĒTības izjūtu, skaistumu un līdzsvaru.
Mūsu Iecavas parka attīstības koncepcijas priekšlikumā klātesoša ir ilgtspējīga pieeja, kas noved
pie veselīgākas un atbildīgākas par vidi kopienas. Mūsu pieeja zemas oglekļa pēdas nospieduma
jēdzienu virza vēl soli tālāk, ar to saprotot aprites ekonomikas (circular economy) principu
ieviešanu dzīvē jau tagad.
Daba un nākotnes tehnoloģijas savienojumā ar dabīgiem materiāliem ir piedāvātā DIZAINA
būtība.
Design is MORE* / pārfrāzējot slaveno modernista Ludviga Mīsa van der Roes teicienu "Less is
more"...
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