Pasākumu Meža dienas 2022 kalendārs
Tēma: “Mežs un ilgtspējīga ražošana un patēriņš”
AS “Latvijas valsts meži”
Pasākums

Īss pasākuma norises
apraksts

Norises laiks

Norises vieta

Organizators,
sadarbības partneri

Kontaktpersona,
(tālrunis,
e-pasts)
Arnis Purs (27800456;
a.purs2@lvm.lv)

Vides sakopšanas darbi
pie Meistara ezera

Pieteikšanās termiņš 13.04.2022.

29.04.2022.

Austrumvidzeme

LVM

Vides sakopšanas darbi
Pampāļu iecirknī

Pieteikšanās termiņš –
21.03.2022.

25.03.2022.

Dienvidkurzeme

LVM

Mārtiņš Reķis
(26399939;
m.rekis@lvm.lv)

Vides sakopšanas darbi
Nīcas iecirknī

Pieteikšanās termiņš 21.03.2022.

21.04.2022.

Dienvidkurzeme

LVM

Kārlis Altītis (29181074;
k.altitis@lvm.lv)

Iepazīšanās ar meža
apsaimniekošanu un
meža stādīšanu Sventes
iecirknī

Pieteikšanās termiņš 25.03.2022.

13.04.2022.

Dienvidlatgale

LVM

Aivars Litiņš (29156743;
a.litins@lvm.lv)

Iepazīšanās ar meža
apsaimniekošanu un
meža stādīšanu
Nīcgales iecirknī

Pieteikšanās termiņš 25.03.2022.

14.04.2022.

Dienvidlatgale

LVM

Kristaps Plonis
(28303193;
k.plonis@lvm.lv)

Izskalotās koksnes
atlieku un atkritumu
vākšana pludmalē, taku
noeju atbrīvošana no
smiltīm. Atpūtas vietas
"Vasas" un pieguļošās
teritorijas satīrīšana

Pieteikšanās termiņš 25.03.2022.

20.04.2022.

Rietumvidzeme

LVM

Vilmārs Katkovskis
(29272155;
v.katkovskis@lvm.lv)

Bauņu parka apkārtnes
sakopšana

Pieteikšanās termiņš 25.03.2022.

22.04.2022.

Rietumvidzeme

LVM

Vilmārs Katkovskis
(29272155;
v.katkovskis@lvm.lv)

Iepazīšanās ar meža
apsaimniekošanu un
meža stādīšana
Skaistkalnes iecirknī

Pieteikšanās termiņš 19.04.2022.

21.04.2022.

Vidusdaugava

LVM

Inese Zvirgzdiņa
(28349267;
i.zvirgzdina@lvm.lv)

Iepazīšanās ar meža
apsaimniekošanu un
meža stādīšana Ogres
iecirknī

Pieteikšanās termiņš 26.04.2022.

28.04.2022.

Vidusdaugava

LVM

Inese Zvirgzdiņa
(28349267;
i.zvirgzdina@lvm.lv)

Dabas takas sakopšana,
upes gultnes daļēja
atbrīvošana no kritalām
tūrisma vietā
"Melnezers"

Pieteikšanās termiņš 19.04.2022.

23.04.2022.

Zemgale

LVM

Guntis Dišlers
(29181738;
g.dislers@lvm.lv)

Koku stādīšana bijušajā
karjerā Klīves iecirknī

Pieteikšanās termiņš 26.04.2022.

30.04.2022.

Zemgale

LVM

Gunārs Blūms
(29181746;
g.blums@lvm.lv)

Parka sakopšana,
pastaigu takas
atjaunošana Ugāles
parkā
Iepazīšanās ar meža
apsaimniekošanu un
meža stādīšanu
Ūdrukalna skatu torņa
apkārtnē
Vides sakopšanas darbi
Balvu vecā parka
teritorijā

Pieteikšanās termiņš 14.04.2022.

27.04.2022.

Ziemeļkurzeme

LVM

Andris Verners
(26134357;
a.verners@lvm.lv)

Pieteikšanās termiņš 29.04.2022.

11.05.2022.

Ziemeļkurzeme

LVM

Andris Verners
(26134357;
a.verners@lvm.lv)

Pieteikšanās termiņš 15.04.2022.

22.04.2022.

Ziemeļlatgale

LVM

Jānis Jankavs (26576422;
j.jankavs@lvm.lv)

Vides sakopšanas darbi
tūrisma vietā pie
Vadzola ezera

Pieteikšanās termiņš 20.04.2022.

29.04.2022.

Ziemeļlatgale

LVM

Vilnis Otvars (29182588;
v.otvars@lvm.lv)

Latvijas Meža dienas
Tērvetē

27.-28.05.2022.

Tērvete

LVM

Normunds Namnieks
(29181734;
n.namnieks@lvm.lv

Norises laiks

Norises vieta

Organizators,
sadarbības partneri

29.04.2022.

Jelgava Pasta sala

LLU Meža fakultāte,

Kontaktpersona,
(tālrunis,
e-pasts)
Linards Sisenis

Latvijas Lauksaimniecības universitātes Meža fakultāte
Pasākums

Lielpasākums "Mežs
ienāk Jelgavā 2022"

Īss pasākuma norises
apraksts

Sadarbībā ar Latvijas
meža
nozares
organizācijām
un
uzņēmumiem, izglītojot
sabiedrību par Latvijas
meža un dabas resursu
apsaimniekošanas
rezultātā iegūstamajām
koksnes un nekoksnes
vērtībām,
to
pielietojumu un nozīmi
veselīgas
sabiedrības
attīstībā,
atraktīvi
parādot, kādas koksnes
un nekoksnes vērtības
sabiedrība gūst, mežu
apsaimniekojot.

Aģentūra
Linards.Sisenis@llu.lv
“Meža pētīšanas stacija”,
22012770
Jelgavas pilsēta, JPPI
"Kultūra", AS “Latvijas
valsts meži', SIA
Husqvarna Latvija, LR
Zemkopības ministrija,
SIA MEKA, AS “Latvijas
Finieris”, S.B. "Šalkone"
u.c.
Atbalsta Meža attīstības
fonds

Pasākuma tēma – Mežs
mūsu ikdienā.
Pasākuma dalībnieki ir
meža nozares uzņēmumi
un organizācijas, nozares
izglītības iestādes, kā arī
amatnieki un ar meža
nozari saistīti individuālā
darba veicēji.
Mērķauditorija
studenti, skolu jaunatne,
pirmskolas
izglītības
iestāžu
audzēkņi,
sabiedrība.
Pasākuma
dalībnieku
uzdevums:
apmeklētājiem atraktīvi
demonstrēt uzņēmuma
vai
organizācijas
produkciju vai darbības
jomu un nodrošināt
apmeklētāju
iesaisti
dažādās
aktivitātēs,
popularizējot meža vai
savu pārstāvēto nozari,,
veicināt
sabiedrības
izpratni par koksnes un
nekoksnes
produktu

izmantošanas
daudzveidību,
tautsaimniecības nozaru
nozīmi
Latvijas
ekonomikas
attīstībā,
nozarē
nodarbināto
profesiju daudzveidību
un
meža
nozares
izglītības iespējām.

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra
Meža konsultāciju un pakalpojuma centrs

Pasākums

Īss pasākuma norises apraksts

Fotokonkurs “Koks
manā dzīvē / ikdienā”
(nosaukums tiks
precizēts)

Fotokonkursa organizatori
piedāvā iespēju jauniešiem
parādīt savus talantus
fotomākslas jomā, kā arī parādīt
kā mežs, koks vai priekšmets, kas
izgatavots no koka ir nesis
ieguldījumu un īpašas atmiņas
dalībnieka dzīvē.
Fotokonkursa mērķis:
- pievērst jauniešu uzmanību
svarīgam ekoloģiskajam
aspektam mūsdienās – koks,

Norises laiks

14. – 31. marts

Norises vieta

Organizators,
sadarbības partneri

Kontaktpersona,
(tālrunis,
e-pasts)

Digitālā vide

Organizē MKPC,
partneri – tiks uzrunāti
(ar mērķi – vērtēt
fotogrāfijas)

Anete Šteinerte
(20280779,
anete.steinerte@mkpc.
llkc.lv)

ilgtspējīga ražošana un
kvalitāte

Informatīvais seminārs

Lielozolu Meža takas
atklāšana

Informatīvais seminārs par koka
izmantošanu, ilgtspējību,
pārstrādi “KURINĀMĀ KOKSNE,
TĀS VEIDI UN KVALITĀTE.
BIOEKONOMIKA. KOKSNES
IZMANTOŠANAS DAŽĀDIE
ASPEKTI”
Izglītojoša meža taka par koka
dzīvi no sēklas līdz kvlitatīvam
mežam, kā arī par meža
kaitēkļiem, meža apsaimniekošanu
un sadzīves materiāliem, kas tiek
iegūti/veidoti no koka

Skolēnu konkurss
“Šodien Laukos”

Konkursa ietvaros integrēt
Starptautisko Meža dienu tēmu

Meža dienas 2022
Tērvetē

Dalība Meža dienu pasākumā

21. marts

ZOOM tiešsaistes
platforma

22. aprīlis

Mācību un
demonstrējumu
centrs “Lielozoli”
Slampes pagastā,
Tukuma novadā

Organizē MKPC,
piesaistīts lektors no
Silavas vai kāds no
MKPC mežsaimniecības
konsultantiem

Līga Solosteva
(26594599,
liga.solosteva@mkpc.llk
c.lv)

Organizē MKPC,
MDC “Lielozoli”

Anete Šteinerte
(20280779,
anete.steinerte@mkpc.
llkc.lv,
Dace Langiša
(26522748,
dace.langisa@llkc.lv)

maijs

Digitālā vide

Organizē LLKC, MKPC

Anete Šteinerte
(20280779,
anete.steinerte@mkpc.
llkc.lv)

27., 28. maijs

LVM dabas parks
Tērvetē

Organizē LVM

Normunds Namnieks
(29181734,
n.namnieks@lvm.lv)

Skolēnu pasākumi

Starptautisko Meža dienu tēmas
izmantošana vienā no MKPC
darbības jomām – skolēnu
pasākumos.
Radoša pieeja tam kā koks
ietekmē mūsu ikdienu.

2022. gada
pavasara / vasaras
sezona (skola un
bērnu vasaras
nometnes)

Atkarīgs no katras
MKPC nodaļas
reģiona un
partnerskolām/nometņu
organizatoriem

Organizē MKPC

Anete Šteinerte
(20280779,
anete.steinerte@mkpc.
llkc.lv)

Norises laiks

Norises vieta

Organizators,
sadarbības partneri

Kontaktpersona,
(tālrunis,
e-pasts)

29.04.2022., plkst.
10.00 – 18.00

Lielpasākuma
“Mežs ienāk
Jelgavā 2022”
ietvaros, Pasta
sala, Jelgava

“Rīgas Meži” / “Rīgas
Mežu” vides izglītības
programma “Zaļā klase”

Inese Vikļuka, “Rīgas
Mežu” apmācību un
mārketinga projektu
vadītāja, 29378216,
zalaklase@rigasmezi.lv

SIA “Rīgas Meži”

Pasākums

“Rīgas Mežu” vides
izglītības programma
“Zaļā klase”: Izzini dabu!

Īss pasākuma norises apraksts

“Rīgas Mežu” stendā būs iespējas:
- iepazīt trīs Latvijā
izplatītākās koku sugas,
noklausīties to stāstus un
atpazīt kokus pēc zariem,
pagalēm un čiekuriem, kā
arī noteikt koku vecumu pēc
gadskārtām
- iepazīties ar “Rīgas Mežu”
vides izglītības programmas
“Zaļā klase” piedāvātām
iespējām skolēniem un
citiem interesentiem
“Rīgas meži” sniedzas teju līdz
Jelgavai!

