
Rīts: Trešdiena, 17. aprīlis, 1935 

Zil ā kalnā skolnieki un aizsargi dēstis liepu aleju Priekšzīmīgākās Latgales 
viensētas apstādīs augļu kokiem  

  

Katr ā šādā viensētā iestādīs 5—10 stādus. Grīvā meža dienās apdēstīs Daugavas 
krastu. Par Grīvas pilsētas meža dienu rīcībai komitejas priekšsēdētāju ievēlēt» 
Gr īvas pilsētas galva P. Haselbauma. Pārrun ājot jaut ājumu par koku stādī-
jumiem meža dienās, sanāksme vienojās apstādīt apm. 4,7 kilom. garumā šoseja» 
dambi gar Daugavas krastu .  

  
  
 Valmierā vakar apspriedē par Meža dienām rīcības komilejā par priekšsēdētāju ievēlēja 
virsmežzini Bērtulsonu, par locek-ļiem — pilsētas valdes loc. F. Marovski , ģimnāzijas direktoru 
V. Kalēju, inž. J. Ra tenieku, skolas pr-ku A. Gruznu un aizsaltu sporta kluba pārstāvi A. 
Magoni. Nolē nia apstādīt bērziem Valmieras — Cēsu ce ļu 1 klm. garumā. Zilā kalnā skolnieki 
un aizsargi iedēstīs liepu aleju. 2. pamatsko Ias skolēni apdēstīs bērziem Palejas ielu pilsētas 
valde stādīs bērzu birstalu Gaujalīcī pie krācēm, ugunsdzēsēji pie Stāvajiem krastiem iestādīs 
1500 kokus. Nolēma ari pie Kaugurmuižas ierīkot stacionāru kuitūrkoku audzētavu. Mežu 
departamenta mežierīcības daļas vadītājs inž. A. Plūmanis mūs informē: „Meža dienu 
priekšdarbi gandrīz visur jau noorganizēti. Rīgas apkārtnes šoseju apstādīšanai šoseja jau sadalīta 
posmos at. sevišķām skolām un organizācijām. Pirmo bērzu Jelgavas šosejā 26. aprīlī īestā» dīs 
mmistru prezidents K. Ulmanis . šai šosejā galvenā kārtā stādīs bērzus — Rī-gas organizācijas no 
Rīgas pilsētas robe-žām līdz Jelgavas apr. robežai, bet otrā da. ļā — līdz Jelgavai — Jelgavas 
organizācijas. Vidzemes šosejā no Rīgas līdz Balo-žu muižai stādīs liepas, bet tālāk bērzus. sejā 
klajās vietās liepas, bet caur priežu mežiem ejošās šosejas daļās — bērzus. Departamenta dārzu 
speciāliste veicis priekšdarbus Līvānu un Jaunjelgavas pilsētu parku ierīkošanai. Abās pilsētās 
pa* redz iestādīt arī piemiņas birzes. Līvānu parkā šogad izdaiļos pilsētas Atbrīvošanas 
pieminekļa apkārtni. Lai veicinātu Latgalē izdalīto viensētu ! izdaiļošanu, un lai paceltu šo 
saimniecību ienesību, Latgales virsmežniecībām atvēlēti 1500 1s viensētu apstādīšanai ar angļu 
kol kiem un ogulājiem. Apstādāmās viensētas Ropažu rajonā atkal liepas. Jūrmalas šo- 
virsmežziņi izvēlēsies saziņā ar vietējām pagastu valdēm, vispirms apstādot priekš-zīmīgāko un 
centīgāko saimnieku viensētas.  
 


