Aicina "Meža ABC"
Jūti? Pavasaris ir klāt un 2011. gada Meža dienas sākušās! 13. un 14. maijā lielākais un
interesantākais pasākums „Meža ABC” notiks Kurzemes pusē, Kuldīgas novada
Padures pagastā. 2011. gadu ANO pasludinājis kā Starptautisko meža gadu. Latvijā
norisināsies gadskārtējās meža dienas ar devīzi „Mežs cilvēkiem”, kuru ietvaros
paredzēti daudz un dažādi pasākumi. Sabiedrībā valda dažāda izpratne par dabu un
procesiem mežā, tāpēc pasākumi, kuros notiek tieša komunikācija un kuros iespējams
rast atbildes un uzzināt sev interesējošos jautājumus tieši no nozares profesionāļiem, ir
ļoti nepieciešami. Meža īpašnieku biedrība „Meža konsultants” darbojas Kuldīgas
novadā un viens no biedrības darbības mērķiem ir sabiedrības informēšana un
izglītošana par mežā notiekošajiem procesiem. Meža konsultants sadarbībā ar SIA
„Vika wood”, SIA „Metsaliitto Latvia”, Valsts meža dienesta Dienvidkurzemes un
Ziemeļkurzemes virsmežniecībām, vairāk kā 40 uzņēmumiem un organizācijām š.g.
13.-14.maijā organizē skolēniem, meža īpašniekiem ar ģimenēm, visiem interesentiem
lielāko un interesantāko Meža dienu pasākumu Kurzemē „Meža ABC”. 2011.gada
pasākuma „Meža ABC” mērķis – * 13.maijā pasākums skolēniem - iepazīstināt,
ieinteresēt un izglītot skolēnus no Kuldīgas, Skrundas, Alsungas, Saldus, Aizputes,
Liepājas, Ventspils, Talsu, Tukuma un citiem novadiem par meža audzēšanas ciklu un
procesiem mežā. Savu dalību pasākumā pieteikuši vairāk kā 1200 skolēni. * 14.maijā
pasākums meža īpašniekiem, ģimenēm, visai sabiedrībai – rosināt meža īpašniekus uz
dažādām meža apsaimniekošanas aktivitātēm, sniegt pozitīvu piemēru meža
apsaimniekošanā, ģimenēm piedāvāt aktīvu atpūtu mežā. Apmeklējot 23 meža
pieturas, piemēram, Sēklas un stādi, Meža stādīšana, Meža aizsardzība, Medības, Putni,
Alnīša namiņš, Jauna māja pūcei u.c., skolēni, meža īpašnieki ar ģimenēm caur aktīvu
darbību, atbildot uz jautājumiem un pildot praktiskus uzdevumus, iepazīsies ar visu
meža audzēšanas ciklu.
Dažas pasākuma apmeklētāju atsauksmes no 2008.g.
pasākuma: * Paldies par profesionāli organizētu pasākumu! Ļoti jauki, ļoti jautri, ļoti
interesanti, aizraujoši, slapji, informatīvi, svaigi, fascinējoši, patīkami!
Kuldīgas
plūdonīši * Paldies par uzaicinājumu piedalīties Jūsu organizētajā pasākumā. Guvām
ļoti daudz pozitīvas emocijas, daudz informācijas, apguvām arī daudz praktiskas lietas!
Liels paldies!!!
Saldus raj. Remtes pamatskolas 4.klase un mazpulcēni * Te
notiek vēl neredzēts pasākums, kas izceļas ar oriģinālu un loģiski ideju, ka mežam
veltīts pasākums jārīko tieši mežā. Tas daudz labāk ļauj izprast mežā notiekošo un arī
meža apsaimniekošanas ciklu. Priekš filmēšanas vienreizēji labi.
Lai veicas un
skaties dabā!
Vides filmu studija Pasākuma norises vieta- Kuldīgas novads,
Padures pagasts, „Struņķukrogs” Kuldīgas – Ventspils šosejas malā (12 km no
Kuldīgas). Savu dalību un atbalstu pasākumā pieteikuši SIA „VIKA WOOD”, SIA
„Metsaliitto Latvia”, Valsts meža dienesta Dienvidkurzemes un Ziemeļkurzemes
virsmežniecību mežniecības, biedrība "Meža projekti", SIA "INTRAC Latvija", JOHN
DEER, SIA LLKC Meža konsultāciju pakalpojumu centrs, SIA "Rottneros Baltic", SIA
"Vecvagari", SIA "Bērzi plus", Z/s "Bērziņi", SIA "Campus", WESS instrumenti un
tehnika, WESS mežam, SIA "Meža vērtētājs", Ogres meža tehnikums, Pasaules dabas

fonds, Dabas aizsardzības pārvalde, kokkopju-arboristu biedrība, SIA "Kurekss",
kokaudzētava "Grigaļi", SIA "MKM mežs", SIA "Bergvik Skog", SIA "Apsītes MKT", SIA
"Ieviņas.V", SIA "Laskana", SIA "Laskana", SIA "Kursa MRU", AS "Latvijas valsts meži",
SIA "Grīnmežs", SIA "Sodra mežs", viesu nams "Struņķukrogs", SIA "Dekors RD", SIA
"Saldus pārtikas kombināts", SIA "Druvas saldējumi", DnB NORD banka, SEB banka,
Swedbank, SIA "Pure food", Kuldīgas novada dome, Kuldīgas Kultūras centrs, Ventspils
pašvaldības SIA "Ventspils labiekārtošanas kombināts", SIA "Graderlitas", SIA
"UniCredit Leasing", Kristīnes Cines i/u, Līgas puķes, Stender's pica, SIA "Mobile-A", SIA
"SALES PROFI". Informatīvie atbalstītāji: "Čiekurs", "Kurzemnieks", Kurzemes radio,
Latvijas radio1, Skrundas TV Meža ABC – lieliem un maziem, iesācējiem un
pieredzes bagātiem – visiem, kas dabu! Visiem, kuri vēlas iepazīt,
pasmaržot, pagaršot, sajust, ieraudzīt un saprast norises mežā! Uz tikšanos
Meža ABC! pasākuma „Meža ABC” vadītāja Sigita Vaivade

