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Meža konsultāciju pakalpojumu centra 

Pasākumu Meža dienas 2014 kalendārs 

Moto: „Kopā nākotnes mežam!” 
 

 

Pasākums 

 

 

Īss pasākuma norises 

apraksts  

 

 

Norises 

laiks 

 

Norises vieta 

 

Organizators, 

sadarbības partneri 

 

Kontaktpersona, 

(tālrunis, 

 e-pasts) 

Izglītojošs seminārs 
meža īpašniekiem 

Seminārs par meža 
atjaunošanu, ieaudzēšanu un 
stādījumu aizsardzību 

9-10.04.2014 Ludzas nov. MKPC, SIA 
Skogssallskapet, SIA 
Myrtillus. 

MKPC Ludzas nodaļa  
Ludvigs Karvelis, 29411165, 
ludvigs.karvelis@mkpc.llkc.lv 

Bērnu un jauniešu 
centra (Bērnu 
pieskatīšanas istabas 
„Saule”) pasākums 
„Iepazīsim putnus un to 
mājvietas” 
 

Pasākums norisināsies bērnu 
un jauniešu centrā, kur bērni 
iepazīs putnus un to 
mājvietas. Bērni tiks aicināti 
darboties arī praktiski – 
notiks putnu būrīšu 
taisīšana! 
Pasākuma galvenais mērķis 
ir veicināt bērniem interesi 
par dabas pasauli un rosināt 
viņus darboties praktiski. 

11.04.2014 „Lidoņi”, 
Bukaiši, Bukaišu 
pagasts, Tērvetes 
novads 

Bērnu un jauniešu 
centrs, bērnu 
pieskatīšanas istaba 
„Saule 

MKPC Zemgales nodaļa 
Sergejs Repņikovs 
t. 29283108 

„Kopā nākotnes 
mežam” 

Pārgājiens ar orientēšanos uz 
konkrētajiem nekustamajiem 
īpašumiem, meža īpašumu 
identificēšana. Koku, krūmu 
sugu atpazīšana un to 
raksturojums. Iepazīšanās ar 
dabiski ieaugušam 
mežaudzēm. Praktiskās 
nodarbības ar dabiski 
ieaugušajās mežaudzēs - 
kopšana un stādīšana. 

14. un 15. 
04.2014 

Dagdas 
Vidusskola, 
Dagda, Dagdas 
nov. 

Dagdas vidusskola 
MKPC Dienvidlatgales nodaļa  
Jānis Dzalbs t.26459513 
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Pasākuma noslēgums pie 
ugunskura. 

Meža putni, to nozīme 
meža dzīvē 

Iepazīšanās ar meža 
putniem, putnu būrīšu 
izgatavošana, izlikšana  

15.04.2014 Vaidava, 
Vaidavas 
pagasts, Kocēnu 
novads 

MKPC, 
VMD 

MKPC Ziemeļvidzemes nodaļa 
Andris Vīrs, 26108426 
Andris.virs@mkpc.llkc.lv 

Stādīšim mežu Sagatavotā augsnē stādīsim 
P konteinerstādus. Pirms 
stādīšanas – skaidrojums: 
kādēļ gatavot augsni, 
stādvietas izvēle, stādīšanas 
shēma, darba paņēmieni; pēc 
stādīšanas iemācīt  saskaitīt  
iestādītos stādus, aprēķināt 
stādu skaitu 1 ha. 

24. 04.2014 Iecavas nov., 
Krastarūķi 

MKPC MKPC Rīgas reģionālā nodaļa 
Rita Daščiora, 22019356 
rita. dasciora@mkpc.llkc.lv 

Meža dienas 2014. 
„Kopā nākotnes 
mežam!” 

Bērni  iepazīsies ar meža 
atjaunošanas un kopšanas  
darbiem. Sākumā īss 
stāstījums, tad darbs 
Noslēgumā – ugunskurs, 
desiņas un ,,Meža stafete’’ 

25.04.2014 Madonas vsk. 2b 
klase 

MKPC,  
Ināra Muceniece- 
klases audzinātāja 

MKPC Madonas nodaļa Mairita 
Bondare mob. 28381176 

Kopā nākotnes mežam! Jaunieši piedalīsies atkritumu 

vākšanā un koku stādīšanā, 

interaktīvā veidā iepazīsies ar 

meža apsaimniekošanas ciklu, 

mežā notiekošiem procesiem un 

mežkopja profesiju. Pasākuma 

noslēgums pie ugunskura. 

29.04.2014 Mežsaimniecības 

demonstrējumu 

teritorijas (MDT) 

„Pūpoli” meža 

īpašums 

„Renderi”, 

Jaunjelgavas 

Jaunjelgavas 

vidusskola, 

Raimonds Mežaks, 

MDT „Pūpoli” 

pārvaldnieks 

MKPC Sēlijas nodaļa Jekaterīna 

Blaua, mob. 26534705 

Raimonds Mežaks mob.29639946 

Pasākums skolēniem. Izzinošs pasākums par meža 
atjaunošanu, kopšanu un 
meža faunu. 

Aprīlis Kārsavas, Rugāju 
nov. 

MKPC, SIA 
Skogssallskapet, SIA 
Mežsētas 97 

MKPC Ludzas nodaļa  
Ludvigs Karvelis, 29411165, 
ludvigs.karvelis@mkpc.llkc.lv 

Izglītojošs seminārs 
meža īpašniekiem 

Seminārs par meža 
atjaunošanu, ieaudzēšanu un 
stādījumu aizsardzību 

Aprīlis Ludzas nov. MKPC, SIA 
Skogssallskapet, SIA 
Myrtillus 

MKPC Ludzas nodaļa  
Ludvigs Karvelis, 29411165, 
ludvigs.karvelis@mkpc.llkc.lv 
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Skolēnu pasākums 
„Putni mežam!”  

Pavadīta diena mežā kopā 
un ap putniem. Izziņa, 
lekcija, rotaļas. 

08.05.2014. 
(datums var 
mainīties 
laikapstākļ
u dēļ) 

Inčukalna 
pamatskola, 
Inčukalna tuvākā 
apkārtne 

MKPC Cēsu nodaļa, 
sadarbības partneri 
Ornitoloģijas 
biedrība, pašvaldība, 
Inčukalna 
pamatskolas skolēni 

MKPC Cēsu nodaļa 
Laila Šestakovska t.28323647; 
laila.sestakovska@mkpc.llkc.lv 

Meža dienas „Mēs 
saimniekojam nākotnes 
mežiem!” 

Priežu dižstādu stādīšana, 
robežu atjaunošana meža 
īpašumā „Kļavas” 
Krimuldas novadā 

09.05.2014. 
(datums var 
mainīties 
laikapstākļ
u dēļ) 

„Kļavas” 
Krimuldas 
pagasts, 
Krimuldas 
novads 

MKPC Cēsu nodaļa, 
sadarbības partneri 
VMD, pašvaldība, 
„Kļavas” meža 
īpašnieks 

MKPC Cēsu nodaļa  
Laila Šestakovska t. 28323647; 
laila.sestakovska@mkpc.llkc.lv 

Saudzēsim mežu! Koku augstuma mērīšana 
pēc sentēvu metodes, koku 
sugu iepazīšana, koka 
vecuma noteikšana. Spēle 
„Izzini mežu”. 

09.05.2014. 
10.00-12.30 
 

Jaunannas 
medību pils un 
tās apkārtne 

MKPC 
Ziemeļaustrumu 
nodaļa, VMD, 
Jaunannas pagasta 
pārvalde. 

MKPC Ziemeļaustrumu nodaļa 
Linda Vladimirova 
mob. 26314426 

Mežs skolā-koku un 
koku lapu paraugi,  
instrumenti, ar kuriem 
uzmērīt meža platības 
un koksnes daudzumu 
cirsmā, medības mežā 
un medību trofejas. 

Mežs, kā atpazīt un pašiem 
to atjaunot, koki un krūmi to 
koksnes un lapu paraugi. 
Mežs, ko iegūstam no koka 
un instrumenti, ar kuriem 
strādājam. 
Meža saimnieks un medības 
mežā, medību trofejas. 

19. maijā Liepupes 
vidusskola 

MKPC, 
Arta Rubeze –
Liepupes vidusskolas 
direktore 

MKPC Limbažu nodaļa  
Velga Senkovska mob. 
26373910 

Mežs skolā-koku un 
koku lapu paraugi,  
instrumenti, ar kuriem 
uzmērīt meža platības 
un koksnes daudzumu 
cirsmā, medības mežā 
un medību trofejas. 

Mežs, kā atpazīt un pašiem 
to atjaunot, koki un krūmi to 
koksnes un lapu paraugi. 
Mežs, ko iegūstam no koka 
un instrumenti, ar kuriem 
strādājam. 
Meža saimnieks un medības 
mežā, medību trofejas. 

maijā Lādezera 
pamatskola 

MKPC, 
Taiga Plitniece 
Lādezera 
pamatskolas 
direktore 

MKPC Limbažu nodaļa  
Velga Senkovska mob. 
26373910 

 


