
Zaļā nedēļa
Kopš 1926. gada Berlīnē tiek 

organizēta vērienīga starptautis-
kās pārtikas, lauksaimniecības 
un dārzkopības izstāde Zaļā ne-
dēļa (Internationale Grüne Woche 
Berlin). 2014. gadā izstādē pie-
dalījās ap 1600 dalībnieku no 60 
valstīm, tai bija vairāk nekā 415 
000 apmeklētāju. 2015. gada jan-
vārī tiks atzīmēta Zaļas nedēļas 
80. norises reize. 

2014. gada 17. janvārī starp Vā-
cijas Federatīvās Republikas rīko-
tājsabiedrību Messe Berlin GmbH 
un Latvijas Republikas Zemkopī-
bas ministriju tika parakstīts lī-
gums par Latviju kā Zaļās nedēļas 
partnervalsti 2015. gadā. 

Latvija kā partnervalsts
Latvija izstādē Zaļā nedē-

ļa piedalās kopš 1992. gada un 
2015. gadā atzīmēs savas dalī-
bas 20. gadskārtu. Latvijai kā iz-
stādes partnervalstij tiks pievērsta 
īpaša preses un apmeklētāju uz-
manība.

Izstāde ir laba iespēja, lai turpi-
nātu iepazīstināt pasauli ar mūsu 
valstī ražoto pārtikas un cita veida 
produkciju. Mūsu mērķis ir plašai 
starptautiskai auditorijai parādīt, 
ka Latvija ir viesmīlīga un atvērta 
valsts; ka Latvijā joprojām ir skais-
tas vietas, cilvēku maz ietekmēta 
daba, liela bioloģiskā daudzveidī-
ba un lieliskas iespējas atpūsties 
gan lieliem, gan maziem.

Izbaudi Latviju nesteidzoties
Latvijas kā izstādes Zaļā nedēļa 

partnervalsts vadmotīvs ir Izbaudi 
Latviju nesteidzoties, kas vistie-
šākajā veidā raksturo Latviju kā 
vienu no zaļākajām valstīm pasau-
lē. Stendā desmit izstādes dienas 
būs piena produktu, graudaugu, 
medus, augļu un dārzeņu, alus, 
gaļas, zivju, koksnes, amatniecī-
bas un lauku tūrisma produkcijas 
pārdošana, degustācijas un prak-
tiskas demonstrācijas. Apmeklē-
tājiem būs pieejama arī nacionālā 
virtuve. Meža un kokrūpniecības 
sadaļā tiks organizētas dažāda 
veida izzinošās aktivitātes un 
spēles stenda apmeklētājiem, 
īpaši bērniem.

MEŽS un zaļā nedēļa
oktobris, 2014

16. — 25. janvāris
Berlīne, 2015

Zaļā nedēļa ir lieliska iespēja 
pasaulei parādīt Latvijas meža 

nozares, kuras pamatā ir ilgtspē-
jīga resursu apsaimniekošana un 

izmantošana, daudzveidību. 
Oktobra informatīvajā izdevu-

mā lasiet par uzņēmumiem, kas 
veidos meža nozares       tēlu. No-

vembrī – par lietām, ar ko lepojas 
meža nozare, un meža nozares 
plānotajām aktivitātēm Zaļajā 

nedēļā. 

www.gruenewoche.de
www.flla.lv



MAMMADABA
Mammadaba dzīvo Latvijas valsts mežos! Mežs te-

pat pie kājām, šeit neskaitāmu taku un taciņu, kur 
atklāt meža burvību. Mammadaba mūs nomazgā sa-
vos ezeros. Mammadaba mūs nomierina savos mežos. 
Mammadaba mūs pabaro ar sēnēm un ogām. Dziedē 
ar sveķu smaržu un priecē ar putnu dziesmām.

Mammadaba  – aktīva atpūta Latvijas valsts mežos! 
Latvijas iedzīvotājiem tiek veidoti pastaigu un velo-
maršruti. Tajos iekļauti ievērojami apskates 
objekti, koka torņi, pikniku vietas, kur at-
vilkt elpu un iekurt ugunskuru. Katru gadu 
atpūtas iespējas Latvijas valsts mežos tiek 
pilnveidotas, arvien iekoptas un atklātas jau-

nas vēl nezināmas vietas. Pašreiz bezmaksas atpūtas 
vietu skaits pārsniedz 400. 

Dabā notiek LVM organizētās aktivitātes skolām – 
Mammadaba meistarklase. Vides izglītības ietvaros mēs 
aicinām skolēnus un skolotājus iznākt dabā. Tā smar-
žo pēc skujām un lapām, pēc īsta meža, jo tā virzīta uz 
praktisko zināšanu, pieredzes un iemaņu gūšanu, cilvē-
kiem esot tiešā saskarē ar mežu, apkārtējo vidi. 

Nāc dabā, ieelpo mežā, tu atgriezīsies tīrāks, gud-
rāks un laimīgāks. Plašāka infor-
mācija Mammadaba žurnālos.  

Laipni lūdzam! Durvis ir vaļā!
Tava Mammadaba

WWW.MAMMADABA.LV

AS Latvijas valsts meži (LVM)
AS “Latvijas valsts meži” (LVM) 

šobrīd apsaimnieko 56,9% Lat-
vijas Republikas zemes, tai skai-
tā 1,59 miljonus ha meža zemes, 
no kurām 1,4 miljoni ha ir mežs. 
Uzņēmums pārvalda valstij pie-
derošos komerciāli izmantojamos 
meža īpašumus. Līdztekus meža 
apsaimniekošanai, ieskaitot kok-
materiālu realizāciju, LVM attīsta 
arī citus darbības veidus: sniedz 
medību un rekreācijas pakalpo-
jumus, kā arī iegūst selekcionētas 
sēklas un stādus mežu atjaunoša-
nai. LVM realizē valsts intereses 
meža apsaimniekošanā, nodroši-
not ilgtspējīgu meža apsaimnieko-
šanu un meža vērtību saglabāša-
nu, palielināšanu un maksimāli 
iespējamos ienākumus. 

LVM, līdzsvarojot sabiedrības 
dažādās intereses, plāno tādu 
meža apsaimniekošanu, kas šo-
brīd un nākotnē nodrošinātu ie-
spējami lielu pievienoto vērtību un 
arvien jaunas darba iespējas ie-
dzīvotājiem. Uzņēmums, plānojot 

savu darbību, apzinās, ka ir atbil-
dīgs katrā solī pret – uzņēmuma 
darbiniekiem, klientiem, īpašnie-
ku, pašvaldībām, biznesa partne-
riem un visu Latvijas sabiedrību.

Latvijas kokrūpniecības  
federācija (LFK)

Kopš 2000. gada biedrībā Lat-
vijas Kokrūpniecības federācija 
(LKF) apvienojušās vairākas meža 
nozares uzņēmumu asociācijas:

 √ Latvijas Mēbeles;

 √ Latvijas Kokmateriālu ražotā-
ju un tirgotāju asociācija;

 √ Latvijas Kokapstrādes uzņē-
mēju un eksportētāju asociācija;

 √ Latvijas Koks;

 √ Latvijas Mežizstrādātāju sa-
vienība;

 √ Latvijas Neatkarīgo mežizstrā-
dātāju asociācija;

 √ Latvijas Biomasas asociācija 
LATBIONRG.

LKF mērķis ir veicināt Latvijas 
meža nozares attīstību sadarbībā 
ar ieinteresētajām institūcijām, vei-
dot ilgtspējīgu, stabilu ekonomis-
ko vidi meža nozares uzņēmumu 
attīstībai un konkurētspējas pa-
augstināšanai, nodrošināt Latvijas 

kokrūpniecības interešu starptau-
tisku pārstāvniecību un veicināt 
asociāciju darbības attīstīšanu.

 

AS Latvijas finieris (LF)
AS „Latvijas Finiera” (LF) pa-

matdarbība ir bērza saplākšņa 
ražošana, pārdošana, produktu 
attīstība un saistīto pakalpojumu 
sniegšana klientiem. Citi nozī-
mīgākie koncerna darbības veidi 
ir plātņu materiālu tirdzniecība, 
mežsaimniecība un mežizstrāde, 
kā arī sintētisko sveķu un fenola 
filmu ražošana. LF ražotais pro-
duktu klāstā ir arī mēbeles, šū-
puļzirdziņi, ceļa zīmes, rampas un 
citi saplākšņa izstrādājumi.

Uzņēmuma pirmsākumu mek-
lējami 1873. gadā. Šodien koncer-
nam ir 19 meitas uzņēmumi, no 
tiem astoņi Latvijā. Saplāksni ražo 
un apstrādā septiņas ražotnēs, 
piecas no tām ir Latvijā:

Meža nozares stenda dalībnieki
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 √ Rīgā „Lignums”, „Furniers”, 
„Hapaks” un „Troja”;

 √ Rēzeknē „Verems” – lielākā 
koka konstrukciju rūpnieciskā 
būve Latvijā. 

AS LF ir 20 gadu darbības pie-
redze starptautiskā tirgū. Ap 95% 
no saražotā saplākšņa tiek eks-
portēti uz vairāk nekā 50 valstīs.

 

SIA MGS FACTORY
Ģimenes uzņēmums „MGS Fac-

tory” dibināts 2010. gadā un ražo 
sava zīmola DIP DAP koka rotaļ-
lietas. Tās ir gan aizraujošas un 
attīstību veicinošas bērniem, gan 
bērniem un videi draudzīgas. Pa-
pildus rotaļlietām uzņēmums pie-
dāvā arī mājas interjera priekšme-
tus. Uzņēmuma atpazīstamākais 
produkts ir līdzsvara ritenis DIP 
DAP. Tā iepakojums, kas kal-
po par riteņa garāžu, ir izcīnījis 
2012. gada labākā iepakojuma 
titulu un gadu vēlāk saņēmis Pa-
saules iepakojuma asociācijas 
prestižo balvu. Moduļu koka leļļu 
māja nodrošina ne tikai aizrojošus 
brīžus bērniem, bet lieliski papil-
dina arī mājas interjeru.

SIA Domiņas prāta spēles
Sia “Domiņas prāta spēles” pro-
dukcijas, kas tiek radīta jau gan-
drīz 20 gadu garumā, pamatā ir 
kvalitāte un roku darbs. Ģimenes 
uzņēmums uzskata, ka katrs pro-
dukts ir Mīlestības, radošas domā-
šanas un zināšanu gala rezultāts. 
Rotaļlietas tiek radītas un piln-
veidotas, sadarbojoties ar valsts 
vadošajiem psihologiem, peda-
gogiem un alternatīvās izglītības 
lietpratējiem, lai katra mantiņa 
būtu lieliski piemērota atbilstošā 
vecuma bērnam. Izstrādātas spē-

les, kas domātas gan lasītprasmes 
un matemātikas apguvei, gan prā-
ta attīstībai. 

SIA Mininovus
Novuss ir Latvijas nacionālā 
sporta spēle, kas zināma kopš 
1927. gada. Sia „Mininovuss” vai-
rāku gadu laikā  izstrādājis  arī 
mazajiem spēlētajiem piemērotu 
spēles galdu. No bērza koksnes 
ražotajam bērnu novusa galdam 
ir Ženēvā reģistrēts WIPO rūpnie-
ciskā dizainparauga sertifikāts 
visā Eiropas savienības teritori-
jai. Visam spēles komplektam ir 
piešķirts CE sertifikāts, kas dod 
tiesības to droši spēlēt kā pirm-
skolas tā arī sākumskolas mācību 
iestādēs. Uzņēmums domājis arī 
par spēles kvalitāti, kā rezultā-
tā izstrādāts un Latvijā patentēts 
ekoloģisks uz dabiskā bišu vaska 
pamata izgatavots galda slīdamī-
bas līdzeklis “Slidenovus”.

SIA Eco Toys Latvia
Sia „Eco Toys Latvia” ir ģimenes 

uzņēmums, kurš jau vairāk nekā 
10 gadus strādā pie tā, lai bērni 
varētu rotaļāties ar drošām un 
attīstošām rotaļlietām. Rotaļlietu 
ražošanai tiek izmantoti vietējie 
kokmateriāli – bērzs, ozols, osis, 

kļava. Uzņēmumā strādā septiņi 
cilvēku. Rotaļlietu piedāvājums ir 
dažāds, sākot no grabulīšiem un 
vienkāršiem klucīšiem līdz prāta 
un attīstības spēlēm ne tikai bēr-
niem, bet arī pieaugušajiem.

SIA Straubek Furniture
Mēbeļu ražošanas uzņēmums 

„Straubek Furniture” Latvijas tir-
gū masīvkoka mēbeles piedāvā 
kopš 2009. gada. Produkcijas ra-
žošanai tiek izmantota priede un 
bērzs. Uzņēmuma asortimentā ir 
dažādas gultas, kumodes, nestan-
darta un bērnu mēbeles. 

SIA EKO LIGNUM
 Sia „EKO LIGNUM” ir kokap-

strādes uzņēmums ar daudzu 
gadu pieredzi masīvkoka, korpusa 
un mīksto mēbeļu ražošanā. Uz-
ņēmums piedāvā augstas kvalitā-
tes produkciju, kuras izgatavoša-
nai tiek izmantoti tikai ekoloģiski 
tīri materiāli, kā, piemēram, Lat-
vijā auguši koki, vietējo ražotāju 
saplāksnis, vatīns. Sia „EKO LIG-
NUM” ražo gan sērijveida mēbeles, 
gan dizaineru projektētas mēbeles 
individuālajiem pasūtījumiem. 

Fo
to

: A
S 

LV
M



Zeme – galvenais dabas resurss
Latvijas Republikas zemkopības ministrs 

Jānis Dūklavs paudis viedokli, ka „zeme ir 
Latvijas galvenais dabas resurss. Pateico-
ties gudrai un ilgtspējīgai lauksaimniecībai, 
veiksmīgai meža un zivsaimniecības noza-
ru politikai un darbībai, gala patērētāji no 
Latvijas lauksaimniekiem, zivsaimniecības 
produkcijas ražotājiem, pārtikas ražotājiem 
un meža īpašniekiem kopumā saņem un ik-
dienas uzturā lieto drošus, kvalitatīvus un 
veselīgus lauksaimniecības, zivsaimniecī-
bas un meža produktus. Tas notiek, vienlai-
kus saglabājot Latvijai un pasaulei unikālas 
dabas vērtības un bioloģisko daudzveidību. 
Tas ir mūsu vēstījums izstādē Zaļā nedēļa”.

UZZINI VAIRĀK  
PAR MEŽA STENDA DALĪBNIEKIEM  

IZSTĀDĒ ZAĻĀ NEDĒĻA

 √ AS Latvijas valsts meži – www.lvm.lv

 √ Latvijas kokrūpniecības federācija – www.latvianwood.lv

 √ AS Latvijas Finieris – www.finieris.lv

 √ SIA MGS Factory – www.dipdap.lv

 √ SIA Mininovuss – www.mininovuss.com

 √ SIA Straubeck Furniture – www.straubeck-mebeles.lv

 √ SIA Eco Lignum – www.ecolignum.lv

 √ SIA Domiņas prāta spēles – www.kokaspeles.lv

 √ SIA Eco Toys – www.woodentoys.lv

Latvijas kopstends
Latvijas 650 m2 stends atradī-

sies Messe Berlin GmbH 8.2. hallē. 
Lielāko daļu aizņem lauksaimnie-
cības sektors, kur notiks dažādu 
pārtikas produktu degustācijas. 
Meža un kokapstrādes nozare sa-
vas aktivitātes plāno 100 m2 lie-
lā laukumā.  

Vairāk par Latvijas kopstendu 
var uzzināt, apskatot ZM mājas lapā 
izsludināto konkursu būvniekiem.

Apstiprinātais Latvijas kopstenda plāns 
www.flla.lv/pasakumi/zala-nedela-berline/

Meži un lauki – vienoti
Tradicionāli Zaļā nedēļa tiek 

saistīta ar lauksaimniecības un 
dārzkopības produkcijas ražo-
jumu izstādi. Tomēr jau kopš 
pašiem pirmsākumiem Latvijas 
kopstenda būvniecībā izmanto-
ti dažādi kokapstrādes nozares 
materiāli un produkti. Tikai tas 
nekad nav bijis īpaši izcelts. 

2015. gada izstāde ir ļoti nozī-
mīga Latvijai, jo viens no galve-
najiem uzdevumiem ir prezentēt 
valsti. To var izdarīt, ja pasaulei 
rādām to, ar ko lepojamies. Tie 

ir arī mūsu meži, koka mājas, 
mēbeles un citi koka izstrādā-
jumi. Arī nozīmīga daļa tūrisma 
un atpūtas objektu ir saistīti ar 
mežu un tā nodrošinātajām ie-
spējām. 

Gan mežsaimnieki, gan lauk-
saimnieki savas produkcijas ra-
žošanai un nozaru attīstībai iz-
manto vienu un to pašu resursu 
– zemi. Tomēr vairāku gadu des-
mitus abas nozares publiskos 
pasākumos gandrīz nesatiekas. 
Man ir liels prieks un gandarī-
jums, ka šo situāciju ir izde-

vies mainīt. Par veiksmīgu abu 
nozaru sadarbības sākumu var 
uzskatīta nodibinājuma „Fonds 
Latvijas lauksaimniecības at-
tīstībai” organizēto pasākumu 
„Lauki ienāk pilsētā”, kas noti-
ka pērnā gada septembrī. Zaļā 
nedēļa ir veiksmīgs šīs sadarbī-
bas turpinājums. Domājams, ka 
arī nākotnē šī sadarbība nozaru 
popularizēšanas un sabiedrības 
informēšanas un izglītošanas 
jomā turpināsies. 

Rihards Krastiņš, 
 FLLA valdes priekšsēdētājs

Kontaktinformācija par izstādi Zaļā nedēļa
 √  Zaļās nedēļas pasūtītājs – LR Zemkopības ministrija. Organizators – nodibinājums “Fonds Lat-

vijas lauksaimniecības attīstībai” (FLLA):
Rihards Krastiņš (26128855) – valdes priekšsēdētājs; 
 Ilze Vārpiņa (28611555) – projekta vadītāja.

 √  Meža nozares koordinatore – Lelde Vilkriste (29105810)


