IDEJAS MEŽA MEISTARDIENAS EKSKURSIJĀM 2018./2019. MĀCĪBU GADĀ

1. “LATVIJAS MEŽA DIENAS” LVM DABAS PARKĀ TĒRVETĒ 24. UN 25. MAIJĀ. Baltijā lielākais meža
nozares pasākums skolām un ģimenēm notiks jau otro gadu Tērvetē, dabas parka jaunākajā daļā –
Kurbada zemē, kur visu vecumu bērni un pieaugušie varēs ar savām rokām iepazīt bez maksas vairāk
nekā 50 meža izziņas pieturas – meža tapšanu no sēkliņas līdz gatavai koka mājai, kā arī piedalīties
daudzveidīgās izglītojošās aktivitātes kopā ar īstiem meža večiem! Vairāk informācijas un
pieteikšanās no 2019. gada janvāra vietnē www.latvijasmezadienas.lv

2. SIA “RĪGAS MEŽI” MĀCĪBU EKSKURSIJAS OGRĒ. Lai vairotu skolēnu izpratni par dažādo meža nozīmi,
mācītu saudzīgu attieksmi pret dabu un ar savu piemēru rosinātu zinātkāri, SIA “Rīgas meži” rīko
bezmaksas mācību ekskursijas pa uzņēmumam piederošajām meža platībām, ražošanas teritorijām
un telpām Ogrē. Kontakti un pieteikšanās - Laura Slišāne, tālr. 25731500, e-pasts:
laura.slisane@riga.lv

3. LVM MEŽA EKSPEDĪCIJAS. Izglītojoši pārgājieni 6. klašu skolēniem "mežsaimnieka pēdās" ar
daudzveidīgām meža izziņas pieturām LVM darbinieku vadībā. Ekspedīciju norisi un inventāru bez
maksas nodrošina LVM, dalībnieki paši nodrošina transportu līdz ekskursijas vietai un uzkodas
piknikam. Visa informācija vietnē www.lvm.lv/ekspedicija

4. “MŪSU MAZAIS PĀRGĀJIENS”. Iespēja pašiem izveidot un realizēt savu pārgājiena maršrutu pa
meža un koksnes pārstrādes takām LR Zemkopības ministrijas gadskārtējā konkursa “Mūsu mazais
pārgājiens 2019” ietvaros. Pirmo vietu ieguvēji saņem naudas balvas! Nolikums tiek publicēts katra
mācību gada sākumā www.zm.gov.lv

5. MEŽA NOZARES IZSTĀDE "IEPAZĪSTIES - KOKS!". Izstāde ir iekārtota Rīgā, Skaistkalnes ielā 1.
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://www.koksirlabs.lv/

6. 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

7. 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.
6.klašu skolēni aicināti doties LVM meža ekspedīcijā. Savukārt 4. - 9. klašu skolēni meža gudrības var
apgūt Koku, Koksnes, Purva vai Dzīvnieku takā vai Zaļajā klasē 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 29183595.

8. LVM KALSNAVAS ARBORĒTUMS. Latvijas valsts mežu arborētums Kalsnavā ir unikāla meža
noslēpumu izzināšanas vieta Latvijā, kur harmonijā ar dabu pavadīt aizraujošu dienu kopā ar klases
biedriem, draugiem vai ģimeni. Tas nav nedz parks, nedz arī dārzs – drīzāk krāšņi ziedošs Latvijas
valsts mežu zaļais pagalms, kurā sapulcēti dabas retumi no visas pasaules. Skolēniem un skolotājiem
Latvijas valsts mežu arborētums ir sagatavojis ZAĻĀ PAGALMA SKOLU, kurā mācību priekšmeti tiek
piedzīvoti dabā. Tajā ir iekļautas veselīgas āra mācību spēles, kuras 1. – 12. klašu skolēni var
iedzīvināt arī savu skolu pagalmos. Klasēm gids jāpiesaka iepriekš, zvanot uz informācijas centru pa
tālruni 27841099 vai 29326912. Papildu informācija vietnē www.lvm.lv/arboretums .

9. 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. Papildu informācija vietnē www.lvm.lv/Vijciema_ciekurkalte

10. 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.

11. 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.

12. 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.

13. 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.

14. 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 .

15. MAMMADABA DĒKA. Mammadaba Dēka ir īpaša iespēja skolām izbaudīt orientēšanās sportu reizē
ar dabas izzināšanu četros Mammadaba objektos. Dēkaiņiem vajadzēs ne vien veiklas kājas, bet arī
gudru galvu, jo katrā kontrolpunktā būs jāatbild uz āķīgiem jautājumiem par mežu un tā nozīmi
Latvijā. Klasēm nepieciešams iepriekš pieteikties katrā objektā pie noteiktiem orientēšanās
instruktoriem. Papildu informācija www.mammadaba.lv/deka

16. LVM POKAIŅU MEŽS. Šis mežs ir neparasts tūrisma objekts savu brīnumaino nostāstu dēļ. Klasēm
gids jāpiesaka iepriekš, zvanot pa tālruni 63729177 vai 26392564.

17. APMĀCĪBU CENTRS “PAKALNIEŠI”. Vides izziņas darbnīcas skolēnu grupām. Klasēm gids jāpiesaka
iepriekš, zvanot pa tālruni 64828108 vai 26141853. Vairāk informācijas: http://ej.uz/Pakalniesi

