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Projekta apraksts
Projekta mērķis un apraksts
Noslēdzot „Starptautisko meža gadu 2011” Latvijā, Mežaparka estrādes iekštelpās
2012.gadā izveidoja meža nozares izstādi „Iepazīsties – Koks!”.

2.

Projekta mērķis ir uzturēt izstādi „Iepazīsties – Koks”, lai iepazīstinātu sabiedrību
ar meža nozari.
2014.gadā tika turpināti iesāktie izstādes uzturēšanas un darbības nodrošināšanas
darbi.
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

3.

Projekta norises laikā ir plānots:
- uzturēt izstādes telpas,
- nodrošināt tās ar nepieciešamo aprīkojumu un ekspozīciju,
- atlasīt un apmācīt personālu gida pakalpojumu veikšanai izstādē.
Tas nepieciešams, lai nodrošinātu kvalitatīvu ekskursiju norisi pa izstādes
ekspozīciju un iepazīstinātu apmeklētājus ar svarīgāko meža nozares informāciju.
2014. gada projekta uzdevumi ir sadalīti posmos:
1. Izstāde Mežaparkā līdz 2014.gada jūnijam,
2. Izstādes izbraukuma versija Tērvetē 2014.gada jūlijs – oktobris,
3. Izstādes nogādāšana uz telpām Mežaparkā oktobris - novembris.
Projekta mērķi un rezultāti
Projekta laikā meža nozares izstādes „Iepazīsties – Koks!” darbība līdz jūnija
beigām tika nodrošināta Mežaparkā darba dienās pēc iepriekšējas pieteikšanās.

Jūnija beigās un jūlija sākumā
tika sagatavota telpa jeb tents
izstādes izbraukuma versijas
ekspozīcijai. Tika demontēta
ekspozīcija Mežaparkā un
pārvesta uz Tērveti.
Lai nodrošinātu kvalitatīvu
izstādes darbu, tika sagatvoti 2
gidi, kas vadījuši ekskursijas
izstādē Mežaparkā, lai vadītu
meža nozares izstādes
„Iepazīsties – Koks!” izbraukuma
versijas ekspozīciju Tērvetē.
Izstādes darba laiks
Tērvetē tika piemērots
Tērvetes Dabas parka
darbības laikiem. Izstāde
darbojās katru dienu ,
izņemot pirmdienu, kad
apmeklētāju plūsma bija
neliela.
Vidēji dienā izstādi
apmeklēja 30 -300 cilvēki,
atkarībā no laika
apstākļiem un pasākumiem
Dabas parkā.
Lielākā daļa apmeklētāju bija individuāli apmeklētāji, kuriem gidi pastāstīja gan
par nozari kopumā, gan interesantas lietas par koku un ražojumiem no koka.
Kurināmā ekspozīcija

Latvijas Finiera ekspzīcija.

Tērvetē izstādi apmeklēja vidēji 3000 apmeklētāju mēnesī.
Oktobra otrajā pusē izstāde tika demontēta un nogādāta Mežaparkā, lai veidotu
kvalitātīvi jaunu izstādes koncepciju.
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