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Projekta apraksts
Projekta mērķis un apraksts

2.

Noslēdzot Starptautisko meža gadu 2011 Latvijā, Mežaparka estrādes iekštelpās
2012.gadā izveidoja meža nozares izstādi „Iepazīsties – Koks!”.
Projekta mērķis ir uzturēt izstādi „Iepazīsties – Koks”, lai iepazīstinātu sabiedrību
ar meža nozari.
Izstādes „Iepazīsties – Koks!” mērķis ir parādīt Latvijas meža nozari
šķērsgriezumā, izceļot katra posma – meža audzēšanas, aizsardzības, izstrādes,
koksnes pārstrādes – sasniegumus. Ņemot vērā faktu, ka dažādām koku sugām ir
dažāds saimnieciskais pielietojums, izstāde ir veidota nosacītās sadaļās, kas veltīti
konkrētais koku sugai.
Projekta uzdevumi
Projekta norises laikā ir plānots
uzturēt telpas un nodrošināt tās ar nepieciešamo aprīkojumu un personālu,
lai nodrošinātu kvalitatīvu ekskursiju norisi pa izstādes ekspozīciju un
iepazīstinātu apmeklētājus ar svarīgāko meža nozares informāciju.
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Projekta mērķi un rezultāti
Projekta laikā izstādes darbība tika nodrošināta gan sestdienās no plkst. 11:00 līdz
plkst. 18, gan darba dienās pēc iepriekšējas pieteikšanās.

Lai nodrošinātu kvalitatīvu izstādes darbu, tiks apmācīti 4 jauni gidi un papildus
sniegta informācija 6 gidiem, kas jau vadījuši ekskursijas izstādē.
Izstādi projekta norises laikā apmeklēja aptuveni 3000 apmeklētāji.
Lielāko apmeklētāju skaitu viedo darbdienās pieteikto apmeklējumu dalībnieki.
Lielākā daļa apmeklētāju ir skolēnu ekskursijas, kurās gidi pastāsta gan par nozari
kopumā, gan interesantas lietas par koku un ražojumiem no koka.
Izstādes ekspozīcija ir izvietota divos stāvos un izstādes telpas visu projekta laiku
tika uzturētas kārtībā. Izstādē rīkotie pasākumi tika nodrošināti ar galdiem un
krēsliem.

Pasākumu norise izstādes ekspozīcijā organizēta, lai nodrošinātu tematisku vidi.

Muzeju nakts 2013 pasākumu apmeklēja aptuveni 500 cilvēku. Apmeklētājiem
bija iespēja gan gidu pavadībā iepazīties ar izstādi, gan piedalīties
nozaresorganizāciju atrakcijās un uzdevumu risināšanā.

Izstādes apmeklējumi sestdienās
Projekta norises laikā ekspozīcijas apmeklējumi gidu
pavadībā
notika sestdienās no plkst.11 00-18 00.
Par izstādes atrašanās vietu Mežaparka apmeklētājus informē
vides reklama
Izkārtne pie pagrieziena uz ieeju izstādē.
Bet izstādē apmeklētāji, kas vēlējās informēt par izstādi savus
kolēģus, draugus un tuviniekus, varēja paņemt informatīvas
skrejlapas.
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Izstādē „Iepazīsties – Koks!” notikušie pasākumi
1. SIA "Rīgas meži" skolēnu zīmējumu konkursa "Palīdzi mežam ziņot!"
2. Seminārs izstādei "Trophy Grand Prix Riga 2013"
3. Muzeju nakts pasākums „Kopā nākotnes mežam”

Gidu apmācības seminārs
Konkursa "Mūsu mazais pārgājiens" noslēguma pasākums.
Veselīga dzīvesveida diena
Vides aizsardzības kluba sanāksme un eco tūrisma ceļveža „Mežaparks”
prezentācija
8. Festivāls „Draudzīgs festivāls”
9. RTU studentu seminārs
un citi pasākumi.
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