
Kas kaitēja nedzīvot 

 Žīgur’ meža maliņā… 
(pārfrāzetas latv. tautas dziesmas rindas) 

Meža labumu 

ciems 



Mēs atrodamies 
Ziemeļlatgalē,  

Viļakas novada  

Žīguros – vienā no 

mežainākajiem Latvijas 

pagastiem 



Meža labumu ciems 

 piedāvā:  
• atklājumiem bagātas meža izziņas takas; 

• ekskursijas mežā zinoša vides gida pavadībā; 

• Annas Āzes Meža muzeja apskati savienojumā ar 
saimnieces neatkārtojamo stāstījumu par kokiem, 
dzīvniekiem, medībām, mežkopības vēsturi, 
darbarīkiem un daudz ko citu (2006. gadā muzejs 
atzīts par ģimenei draudzīgāko atpūtas vietu 
Latgalē); 

• iespēju iegādāties Meža suvenīrus: ziepes un sveces 
ar meža aromātu, adījumus ar meža rakstiem, meža 
ziedu medu, koka izstrādājumus, slotiņas un citas 
labas lietas mājai, sētai, pirtij; 



• iesēt / iestādīt savu koku līdzvešanai; 

• radošu darbošanos ar meža materiāliem; 

• radošās darbnīcas – floristikā, ziepju, sveču 
izgatavošanā, dekupāžā, filcēšanā, marmorēšanā 
u.c.; 

• fotosesijas pie īpašiem kokiem, akmeņiem u.c. 
dabas objektiem 

• tēju vai zupu ar meža garšu svaigā gaisā; 

• relaksācijas iespējas un pozitīvu enerģiju; 

• …… 
 

 



Vides kampaņa  

«Mežainā nedēļa Žīguros» 
2. – 8. jūnijs 

 

                LVAF  

                finansēts projekts 

 

     Atbalsta  

      Viļakas novada dome 





2. jūnijs. Meža fotodiena. Fotoizstāde «Dzīves 

steigā nepamanām…» 

3. jūnijs. Mežmalas sikspārņu diena. Sikspārņu 

meklēšanas ekspedīcija «Vakara piedzīvojums» 
speciālista vadībā. Ugunskurs… 

4. jūnijs. Meža putnu diena. Ekskursija / pastaiga 

«Putni Žīguru mežos» ornitologa vadībā. Ugunskurs… 

5. jūnijs. Meža radošā diena. Plenērs jaunajiem 

māksliniekiem un floristiem «Tu visu mežā saredzi, tu 
visu mežā sajūti…» (J. Irbe) 



6. jūnijs. Meža darbu diena. Izglītojoša 

ekskursija /pastaiga meža nozares speciālistu vadībā. 
Meža sakopšanas talka «Ar maisu pa mežu». 
Ugunskurs … 

8. jūnijs. Meža draugu saiets. Ekskursijas Meža 

muzejā un Meža izziņas takās, radošās darbnīcas, 
konkursi, vides izziņas spēles, mežaini sportiskas 
aktivitātes, vizināšanās ar zirgiem, dažādi meža 
labumi, meža zupas un tējas baudīšana, kopīga 
vakarēšana pie ugunskura… 



Ar Nīderlandes fonda finansējumu un Viļakas 
novada domes līdzfinansējumu tiks realizēts 

projekts “Ceļā uz Žīguru Meža ciemu”. 

Tiks iekārtota vieta ugunskuram, labiekārtota 
Žīguru estrādes apkārtne un vieta mežainām 
aktivitātēm. 



Gaidām ciemos Meža labumu 

ciemā, jo: 
• mežs baro, dziedē, relaksē, uzlādē pozitīvi… 

• mežs atļauj tev pašam būt tam, kas esi – dabas 
sastāvdaļai... 

• Žīguri ir ciemats, kas radies pateicoties mežam: 
kur tad vēl citur labāk iepazīt mežu un tā 
labumus... 

• ciemā atrodas unikālā Annas Āzes meža 
ekspozīcija... 

• mums ir “savs” Mežu ministrs  
   “sava” “Meža dziesma”… 



Foto no izziņas takām un aktivitāšu vietām 



Foto no Annas Āzes Meža ekspozīcijas 



Priecājamies,  

ja piedāvājums  

ieinteresēja… 

mezalabumuciems@inbox.lv 
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