Aktivitātes Pāvilostas iedzīvotājiem
Latvijas valsts mežos
Septembra mēnesī AS "Latvijas valsts meži" Dienvidkurzemes mežsaimniecības pārstāvji
uzrunāja Pāvilostas novada priekšsēdētāju Uldi Kristapsonu ar aicinājumu, izvirzīt
Pāvilostas iedzīvotājiem interesējošas aktivitātes, kuras varētu īstenot Latvijas valsts mežos
Pāvilostā. Tādā veidā vēloties parādīt iedzīvotājiem, ka Latvijas valsts mežus ne tikai
izmanto mežistrādē, bet arī iegulda naudiņu iedzīvotāju labklājībai.
Tā 12. septembrī tika organizēta darba grupa, kas sprieda un izteica tās vēlmes, ko
vajadzētu ieviest pilsētai tuvumā esošajos mežos – Zaļkalna mežā un Lokatorkalna apvidū.
Domu lidojumā tapa šādas idejas:
• aktīvās atpūtas trase, kas katra savā gadalaikā paredzēta – skriešanai, nūjošanai,
slēpošanai. Tai vajadzētu būt ar skaidu segumu, izgaismotai diennakts tumšajā laikā un
marķētai.
• labiekārtoti stāvlaukumi Zaļkalna mežā. Viens laukums paredzēts pie jūras netāli no jau
esošās „Kurzemes sētas”. Tas varētu būt grantēts laukums makšķerniekiem, skolēnu
pārgājieniem, „zaļās klases” aktivitātēm vai iedzīvotājiem atpūtas laukums ar galdiņiem,
krēsliem, atkritumu urnām, informācijas stendiem. Otrs laukums paredzēts pretī Pāvilostas
komunālajam uzņēmumam jaunajā ciemā, kur jau dabīgi iestaigāts ceļš caur mežu uz jūru.
Tur, savukārt, paredzēts atpūtas laukums bērnudārzam ar koka skulptūrām, trepītēm,
šūpolēm, aktivitātes taku, iedzīvotājiem – galdi, soliņi, atkritumu urnas un informācijas
stends ar dažāda vieda informāciju (par trasi skriešanai, slēpošanai, nūjošanai, ar
noteikumiem kā uzvesties mežā utt.)
• atjaunot un labiekārtot veco militāro zonu, kas paredz Lokatorkalnā izveidot putnu
vērošanas torni, vienā no nogāzēm izveidot nošļūkšanas vietu, labiekārtot kalna pakāji ar
galdiņiem, soliņiem, atkritumu urnām, ugunskura vietām. Svarīgi arī izveidot Lokatorkalna
apkaimē auto stāvlaukumu. Kā interesantu piedāvājumu varētu izveidot veloceliņi vai
orientēšanās trasi pa veco militāro zonu.
Prezentēt savas ieceres Dienvidkurzemes mežsaimniecības pārstāvjiem devāmies 13. septembrī.
Viņi mūs laipni uzņemot un uzklausot, solījās drīz dot atbildi par mūsu redzējumu un aktivitātēm
mežā.
Un to esam sagaidījuši. Ar mums iepriecinošu vēstuli „Rekreācijas mežs „Pāvilostas mežs”
Individuālais apsaimniekošanas plāns 2011. - 2015.gadam” un kartē iezīmētām vietām,
Dienvidkurzemes mežsaimniecības pārstāvji apliecina gatavību atbalstīt mūsu izteiktos
priekšlikumus par iedzīvotājiem interesējošām aktivitātēm Latvijas valsts mežos.
No sirds priecājamies, ka varētu tiks radītas jaunas iespējas un vietas, kur atpūsties, mācīties un
sportot Pāvilostas iedzīvotājiem.
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