
 

 
 

MEŽA MEISTARDIENAS EKSKURSIJAS 

Doties mežā skolēni var ikvienā gadalaikā – galvenais ir piemērots apģērbs, kas ļauj izbaudīt arī lietu un 
sniegu! Izvēlieties kādu no AS „Latvijas Valsts meži” ieteiktajam meža izziņas iespējam pilsētā vai ārpus 
tās un papildiniet to ar ko nebijušu, lai piedzīvotu savu meistardienu! Ekskursijas vada zinoši gidi, tāpēc 
tām jāpiesakās iepriekš: 

 Meža ekspedīcija. Izglītojošs pārgājiens "mežsaimnieka pēdās" ar meža izziņas pieturām 

(stādīšanu, kopšanu, zāģēšanu, meža dzīvnieku, kukaiņu, putnu atpazīšanu) pieredzējuša LVM 
mežsaimnieka vadībā dažādām bērnu vecuma grupām. Ekspedīcijas norisi nodrošina LVM, 
transportu līdz ekskursijas vietai un uzkodas piknikam – nodrošina paši dalībnieki. Dalībnieku 
skaits ir ierobežots, pieteikšanās no 1. - 30. septembrim interneta anketā vietnē 
http://www.lvm.lv/mezadienas Kontaktpersona – Kaspars Riže, tālr. 29181627 
 

 Skābekļa diena. izglītojošs pasākums mežā ar koku stādīšanu un/vai dabas sakopšanu 

kādā no AS “Latvijas valsts meži” reģioniem. Pasākumu vietu un norises laiku nosaka LVM 
reģionu darbinieki, vienojoties ar skolu. Pasākumu norisi nodrošina LVM, transportu līdz 
ekskursijas vietai un uzkodas piknikam – nodrošina paši dalībnieki. Dalībnieku skaits ir 
ierobežots, pieteikšanās no 1. - 30. septembrim interneta anketā vietnē 
http://www.lvm.lv/mezadienas  

 

 Meža nozares izstāde "Iepazīsties - koks!". Izstāde ir iekārtota Mežaparka 

Lielajā estrādē Rīgā. Apmeklējums iespējams darba dienās no pl. 10:00 līdz 15:30. Klasēm gids 
jāpiesaka iepriekš. Pieteikties bezmaksas apmeklējumam varat rakstot uz e-pastu: 
koksirlabs@koksirlabs.lv vai zvanot pa tālruni 26594141. Vairāk informācijas: 
http://koksirlabs.lv/  

 

 Latvijas valsts mežu dabas parks Tērvetē. Tajā katru gadu top kas jauns! 1. - 3. 

klašu skolēni aicināti lasīt krāšņo Dabas Grāmatu izzinošā nodarbībā Meža mātes valstībā. 
Pavasarī, rudenī  vai ziemā parka Rūķīšu mežā atvērtas vides radošās darbnīcas pirmsskolas un 
sākumskolas bērniem. Savukārt 4. - 9. klašu skolēni meža gudrības var apgūt Koku, Koksnes, 
Purva vai Dzīvnieku takā kopā ar Latvijas valsts mežu dabas parka Tērvetē vides izglītības 
speciālistiem. Klasēm gids jāpiesaka iepriekš. Pieteikšanās dabas parka Informācijas centrā, 
zvanot pa tālruni 63726212 vai 29887140   

 

 LVM Kalsnavas arborētums. Šajā lielajā dabas “retumā” atradīsiet neaptveramu 

koku krāsu, veidu un izmēru daudzveidību. Klasēm gids jāpiesaka iepriekš, zvanot uz 
informācijas centru pa tālruni 27841099 

 

 LVM Vijciema čiekurkalte. Tā būs īstā vieta, kur doties čiekuru medībās un izbaudīt 

visu seno čiekuru žāvēšanas procesu pašu rokām. Klasēm gids jāpiesaka iepriekš, zvanot 
Ivaram Palejam pa tālruni 64728206, 26478620  
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 LVM Kalsnavas čiekurkalte. Pavisam modernu meža sēklu iegūšanas metodi vari 

ieraudzīt, apmeklējot LVM Kalsnavas čiekurkalti. Šeit ekskursijas dalībniekus gaida mūsdienīga, 
automatizēta konteineru tipa kalte. Tā visu paveic pati: čiekurus kaltē, purina no tiem sēklas, 
tad tās atspārno, sijā, mazgā, žāvē un kalibrē. Klasēm gids jāpiesaka iepriekš, zvanot Dzintrai 
Paeglei pa tālruni 29167059 
 

 LVM Podiņu kokaudzētava. Tā ir pasaulē lielākā kokaudzētava, kurā audzē kailsakņu 

stādus ar uzlabotu sakņu sistēmu. Turklāt nu vēl viens iemesls justies īpašiem – kokaudzētavas 
ražošanas tehnoloģijas papildinātas ar jaunu stādu vaskošanas līniju, vienīgo pašreiz 
strādājošo visā plašajā pasaulē. Klasēm gids jāpiesaka iepriekš., zvanot kokaudzētavas 
vadītājam Jānim Siksalietim pa tālruni 29197339 

 

 LVM Mazsilu kokaudzētava. Šeit atkarībā no sezonas var vērot stādu sēšanu un 

audzēšanu milzu siltumnīcās un poligonos, stādu novākšanu no lauka, ietvarstādu šķirošanu 
un pakošanu, kā arī saldēšanu un uzglabāšanu. Klasēm gids jāpiesaka iepriekš, zvanot 
kokaudzētavas vadītājam Kārlim Strazdiņam pa tālruni 29178389 

 

 LVM Strenču kokaudzētava. Viena no pasaules modernākajām kokaudzētavām 

stādu audzēšanas tehnoloģiju jomā. Tajā var apskatīt gan koku stādu automātisko sēšanas, 
gan pirmo Baltijā automatizēto pakošanas līniju, kas dienas laikā sapako vairāk nekā 300 
tūkstošus meža stādu. Ekskursijas paredzētas skolēniem no 5. klases. Klasēm gids jāpiesaka 
iepriekš, zvanot kokaudzētavas vadītājam Jānim Zvejniekam pa tālruni 29395418 

 

 LVM Jaunmoku pils Meža muzejs. Kādreizējā medību pilī skolēnus sagaidīs putnu 

dziesmas, koku sēklas un dažādas Latvijas mežu vēstures liecības. Klasēm gids jāpiesaka 
iepriekš, zvanot pa tālruni 63107125 vai 26187442. Vairāk informācijas: 
http://www.jaunmokupils.lv/muzejs/  

 

 LVM Pokaiņu mežs. Šis mežs ir neparasts tūrisma objekts savu brīnumaino nostāstu 

dēļ. Klasēm gids jāpiesaka iepriekš, zvanot pa tālruni 63729177 vai 26392564  
 

 AS "Latvijas finieris" ražotnes. Lai veicinātu jaunās paaudzes izpratni par meža 

nozari un kokrūpniecību, “Latvijas Finieris” organizē bezmaksas ekskursijas skolēniem. 
Atbilstoši dažādām vecuma grupām ir izveidoti vairāki ekskursiju maršruti. Klasēm gids 
jāpiesaka iepriekš. Vairāk informācijas: http://www.finieris.lv/lv/ilgtspeja/ekskursijas-
uznemuma  

 

 Apmācību centrs “Pakalnieši”. Vides izziņas darbnīcas skolēnu grupām. Klasēm gids 

jāpiesaka iepriekš, zvanot pa tālruni 64828108 vai 26141853. Vairāk informācijas: 
http://ej.uz/Pakalniesi  
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