Dāvināsim Latvijai Suitu jostu!
Nolēmām sniegt īsu skaidrojumu tiem, kuriem interesē Alsungas apzaļumošanas pārvērtības
pie muzeja. Apspriežot iespējamos pasākumus un darbus Alsungā, veltītus Latvijas Valsts simtgadei,
izskanēja doma - izveidot ziemciešu puķu stādījumu pie muzeja ēkas no alsundznieku dotajiem seno
puķu stādiem, kādas kādreiz auga katrā lauku sētā. Domājām to varētu veidot tā, lai dobes formā būtu
saskatāms jostas motīvs.
Par to arī ieminējāmies, kad Alsungā ieradās ainavu arhitekte Baiba no Rīgas un Laima no VAS
“Latvijas Valsts meži” stādaudzētavas, lai precizētu, kur un ko varētu iestādīt valsts pašvaldību
izpilddirektori, viesojoties Alsungā. Baibas redzējums pie mūsu muzeja izvērtās par vērienīgu projektu,
kura izmaksas bija augstas, tādēļ, lai varētu realizēt iesākto ideju un samazinātu izmaksas, tika
pārprojektēti jostas motīvi. Daļu izmaksas projekta īstenošanai sedza Latvijas Pašvaldību Savienība
par godu izpilddirektoru saietam Alsungā 5. augustā.
Lai precīzi samērītie un nospraustie suitu jostas raksti nepazustu no dobes, ilggadīgo augu
vietā iestādījām vasaras puķes, kuras Alsungai dāvināja Aldis no saimniecības “Bitenieki” un lielāko
daļu stādu atvedām no saimniecības “Vanagi”. Liels paldies abiem audzētājiem par stādiem!
Tā kā jostas raksti izzudīs līdz ar rudens salnām, tad ir nepieciešams iegādāties īpašu šķirņu
un krāsu bārbeļu stādus (~1200 gab. cenā no 2.10 – 4.00 EUR/gab.), lai izveidotu paliekošu mūsu suitu
jostas fragmentu, kuru pie finansiālajām iespējām varētu arī turpināt cauri Alsungai (pa fragmentiem
zālājos) līdz kultūras namam, un tā noslēgtos ar Suitu saktas dobi (betonētā laukuma vietā).
Tādēļ aicinām ikvienu iedzīvotāju, uzņēmēju, idejas atbalstītāju ar finansiālu, kā arī tehnisku
un praktisku atbalstu piedalīties visiem kopā mūsu suitu jostas, kas veltīta Latvijas simtgadei,
stādījuma veidošanā pie muzeja ēkas!
Ziedojumus var ziedot:
1.

Ar pārskaitījumu –
Alsungas novada dome
90000036596
LV94UNLA0050015019803
Mērķī norādot “Muzeja puķu dobes pilnveidošanai”;

2.

Skaidrā naudā var veikt iemaksu Alsungas novada domes kasē pie kasieres Maritas
Miezītes mērķī norādot “Muzeja puķu dobes pilnveidošanai”;

Ziedojumi tiks vākti arī Miķelsvētkos un citos pasākumos Alsungā.

Paldies visiem par atsaucību!

Alsungas dārznieku – entuziastu grupa
Dzintra Kaminska, Marika Brunovska, Mareta Petroviča, Sarmīte Kalvāne, Artūrs Zauers,
Ausma Ķēde, Ināra Zarupska

Dāvināsim Latvijai Suitu jostu!

Cienījamie alsundznieki un Alsungas viesi!

Aicinām, ikvienu ieinteresēto iedzīvotāju, uzņēmēju,
idejas atbalstītāju piedalīties ar savu artavu, kas veltīta Latvijas
valsts simtgadei, pie muzeja ēkas.
Finansējums nepieciešams dažādu krāsu bārbeļu stādu
iegādei Suitu jostas rakstu veidošanai, lai pēc pirmajām salnām
vasaras puķes varam nomainīt ar paliekošu stādījumu.

Būsim pateicīgi par katru ziedoto centu ieceres
realizēšanai!
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