Nīkrāces pamatskolas skolēni piedalās Mežinieku
svētkos

18. februārī Nīkrāces pamatskolas skolēni devās uz pasakām, aktīvu pastaigu un prieka
piepildīto Latvijas valsts mežu dabas parku Tērvetē, kur notika pirmie Mežinieku svētki.
Pēc kartes mums bija jāsameklē norises vietas. Pirmais bija jāatrod Rūķu mežs, kurā
atradās Rūķu ciems. Savukārt Rūķu ciemā bija jāsameklē Rūķu sēta. Rūķu sētā mums
bija iespēja praktiski darboties ar meža mašīnas simulatoru un izbaudīt, kā notiek
harvestera vadītāja darbs. Bija jāpārvar dažādas grūtības pakāpes. Zēniem šī
nodarbošanās ļoti patika, un arī meitenes ar lielu interesi skatījās un juta līdzi zēniem.
Pēc tam apmeklējām Rūķotavu, kur Rūķu meitene mūs pacienāja ar gardām,
aromātiskām un veselīgām tējām. Tās bija pagatavotas no zālītēm, koku pumpuriem,
kas atrodas mežā, no priežu pumpuriem un arī pašdarinātu egļu skuju dzērienu. Dzerot
gardo tēju skaistajā, siltajā namiņā skolēni varēja darboties, saliekot dažāda veida koka
puzles un veidot eglītes uz papīra. Rūķu meitene mums pastāstīja dažādus
interesantus stāstus. Mūsu ceļš tālāk veda uz Zaļās klases cirsmu. Šajā cirsmā mēs
klātienē redzējām vienu no meža kopšanas veidiem – krajas kopšanas cirti un redzējām
un varējām iekāpt harvesterā. Skatījāmies, kā strādā jaudīgā meža mašīna. Tika gāzti
koki, sagarumoti un atzaroti to stumbri, gatavoti kokmateriāli. LVM vecākais meža
eksperts Kaspars Riže izskaidroja, ka šādas cirtes nepieciešamību un atbildēja uz
uzdotajiem jautājumiem. LLU Meža fakultātes pārstāvji iepazīstināja ar koksnes
produktu veidiem: dēļu, celulozes un enerģētiskās šķeldas ražošanu. Šajā stacijā mēs

apguvām praktiski, kā var izmērīt koka resnumu, koku savstarpējos attālumus, koka
augstumu ar dažādiem paņēmieniem un instrumentiem. Viņi sniedza arī atbildes uz
mums interesējošiem jautājumiem. Tad meklējām Rūķu pilsētu Čiekuri. Pilsētiņa
atradās ielejā ar skaistiem namiņiem un pilsētas laukumu. Šeit mūs sagaidīja dažādi
pasaku tēli, kuri aicināja piedalīties dažādās sportiskās sacensībās. Vispirms visus
iesildīja jautras muzikālas rotaļas, kuras vadīja dziedošais rūķis. Kad bijām iesildījušies,
devāmies zāģēt, tēst un mizot kokus. Pēc tam bija jāmin mīklas un jāpiedalās
konkursā. Bijām labi pastrādājuši un varējām iestiprināties ar gardo mežinieku putru.
Mēs ļoti jauki pavadījām šo dienu. Guvām daudz jaunu iespaidu, zināšanu.
Iepazināmies ar Tērvetes dabas parka pasaku takām un to varoņiem. Galvenais –
pavadījām veselības pilnu dienu. Teksts: Mārīte Vanaga, Nīkrāces pamatskolas
skolotāja Foto: Mārīte Vanaga un Guna Liepa

