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MKPC Pasākumu Meža dienas 2017 kalendārs 
Moto: “Kopā nākotnes mežam!” 
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Kopā nākotnes mežam Plānota koku stādīšana, 
atkritumu savākšana un 
parādīt pārnadžu bojājumus, 
radot izpratni par jaunaudžu 
bojājumiem. Straupes 
amatskolas 7- 8 klase. 

10.04.2017. Pārgaujas novads 
Stalbes pagasts 
„Tīraines” 

Raimonds Mežaks VMD 
Ziemeļvidzemes mežzinis 
MKPC Limbažu nodaļa 

Velga Senkovska 26373910 
velga.senkovska@mkpc.llkc.lv 

Kopā nākotnes mežam! Informatīvi-praktiskās 
nodarbībās skolēni iesaistīsies 
meža atjaunošana, augošu koku 
mērīšanā, vides objektu 
veidošanā 

11.04.2017. Meža īpašumā 
“veclazdupi-2”, Rankas 
pag., Gulbenes novadā 

MKPC Ziemeļaustrumu 
nodaļa 
Meža īpašnieks 
VMD 

Ginta Ābeltiņa 
26117578 
ginta.abeltina@mkpc.llkc.lv 

Informatīvi- izglītojošs 
pasākums skolēniem un 
jauniešiem 

Iepazīšanās ar jaunā meža 
sākumu- kā no sēkliņas tiek 
izaudzēti stādi.  
Meža spēles ar izzinošiem 
elementiem.  

18.04.2017. AS LVM 
kokaudzētava 
“Podiņi” 

MKPC Madonas nodaļa 
sadarbībā ar 
Centrālvidzemes VM  

Mairita Bondare, 28381176, 
mairita.bondare@mkpc.llkc.lv 

Radošās meža pieturas Atkarībā no laika apstākļiem 
– tiks izstaigāt dabas izziņas 
taka , kur pieturvietās 
pildot praktiskus 
uzdevumus, būs iespēja 
apgūt zināšanas par meža 
apsaimniekošanu 

19.04.2017. Dabas izglītības 
centrs”Vecupītes” 

MKPC Ziemeļvidzemes 
nodaļa DAP, VMD 

Andris Vīrs 26108426 
andris.virs@mkpc.llkc.lv 

Pasākums skolēniem “Putnu 
nozīme mežā” 

Informatīvi-praktiskās 
nodarbībās skolēni iesaistīsies 
atpazīt putnus, izzināt to 
dzīvesveidu un kā veicināt 
meža putnu aizsardzību 

21.04.2017. Rubenes pamatskola MKPC Ziemeļvidzemes 
nodaļa DAP, VMD 

Andris Vīrs 26108426 
andris.virs@mkpc.llkc.lv 
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Kopā nākotnes mežam! Skolēni iepazīstas ar stādāmā 
materiāla veidiem, kailsakņu 
sagatavošanu stādīšanai, kā 
pareizi strādāt ar lāpstu un 
stādāmo stobru. Koku stādīšana 

21.04.2017. „Kalnāres”, 
Vecumnieku novads 

MKPC Rīgas reģionālā 
nodaļa 

Rita Daščiora, 22019356 
rita.dasciora@mkpc.llkc.lv 
 

Kopā nākotnes mežam! Iepazīšanās ar jaunaudžu 
kopšanu, praktiskās 
nodarbības 3 gadīgā 
jaunaudzē. 

26.04.2017. Siguldas novads MKPC Cēsu nodaļa Laila Šestakovska 28323647; 
laila.sestakovska@mkpc.llkc.lv 

Praktiskā nodarbība  
“Mežs sauc pavasarī!” 

Plānota koku stādīšana, 
atkritumu vākšana, robežzīmju 
atjaunošana ar mērķi 8.-9. klases 
skolniekiem radīt izpratni par 
meža apsaimniekošanu un 
veidotu priekšstatu par mežā 
veicamajiem darbiem. 

27.04.2017. Meža īpašums 
“Renderi”, Jaunjelgavas 
pag., Jaunjelgavas nov. 

Jekaterīna Blaua (MKPC 
Sēlijas nodaļa), 
Raimonds Mežaks (meža 
īpašnieks) 
Jaunjelgavas vidusskola 

Jekaterīna Blaua 
26534704 
jekaterina.blaua@mkpc.llkc.lv 

Pasākums skolēniem “Izzini 
mežu” 

Pasākums norisināsies mežā. 
Skolēni mācīsies noteikt koku 
augstumu, caurmēru. Caur 
dažādiem uzdevumiem tiks 
izzināts mežs. 

2017. gada 
aprīļa beigas 

Salgales pamatskola MKPC Zemgales nodaļa Ieva Doniņa, 26352648, 
ieva.donina@mkpc.llkc.lv 

Radošās meža pieturas Skolēniem tiks noorganizētas 
vairākas meža pieturas, kurās 
pildot praktiskus 
uzdevumus, būs iespēja 
apgūt zināšanas par meža 
apsaimniekošanu 

2017. gada 
aprīļa beigas 

Ozolnieku vidusskola MKPC Zemgales nodaļa Ieva Doniņa, 26352648, 
ieva.donina@mkpc.llkc.lv 

 
Kopā nākotnes mežam! 

Informatīvi praktiska 
nodarbība – filmiņas par 
meža stādīšanu noskatīšanās,  
meža stādīšana. 

2017. gada 
aprīļa beigas 

Smeceres 
 sils 

MKPC Madonas nodaļa 
sadarbībā ar 
Centrālvidzemes VM  

Mairita Bondare, 28381176, 
mairita.bondare@mkpc.llkc. 

Informatīv- izglītojošs 
pasākums skolēniem un 
jauniešiem 

Iepazīšanās ar stādaudzētavu, 
meža atjaunošanu, ieaudzēšanu, 
dabas vērtībām mežā, praktiskās 
nodarbības 

aprīlis-maijs Dagdas nov. MKPC, ZS “Pasakas” J.Dzalbs, 26459513, 
janis.dzalbs@mkpc.llkc.lv 

Informatīv- izglītojošs 
pasākums skolēniem un 
jauniešiem 

Iepazīšanās ar meža atjaunošanu, 
ieaudzēšanu, dabas vērtībām 
mežā, praktiskās nodarbības 

maijs Kārsavas nov. MKPC, Skoggsallskapet. 
Bergvik 

L.Karvelis, 29411165, 
Ludvigs.karvelis@mkpc.llkc.lv 

Informatīv- izglītojošs 
pasākums skolēniem un 
jauniešiem 

Iepazīšanās ar meža atjaunošanu, 
ieaudzēšanu, dabas vērtībām 
mežā, praktiskās nodarbības 

maijs Ludzas  nov. MKPC, Skoggsallskapet, 
Bergvik 

L.Karvelis, 29411165, 
Ludvigs.karvelis@mkpc.llkc.lv 
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Kopā nākotnes mežam! Radošās, izzinošas pieturas 8.05.2017 Lutriņu pamatskola MKPC Dienvidkurzemes 
nodaļa, VMD  

Alda Velvere 20222041 
alda.velvere@mkpc.llkc.lv 

Kopā nākotnes mežam! Jautra sacensība starp jaukta 
vecuma komandām ar izzinošām 
aktivitātēm 

Maija beigas Remtes pamatskola MKPC Dienvidkurzemes 
nodaļa 

Alda Velvere 20222041 
alda.velvere@mkpc.llkc.lv 

      

 


