
 
 

 
 

 

 

 

Dosimies uz LIGNA 2019 

- vienu no lielākajiem meža nozares forumiem pasaulē 
 

Ik pēc diviem gadiem Latvijas meža nozares speciālisti, kas seko līdzi tehnoloģiju attīstībai un 
iespējām, dodas uz pasaules lielāko kokapstrādes nozares notikumu – izstādi Ligna 2019, Hanoverē 
Vācijā. No 1998. gada tas noticis arī kopā ar nozares žurnālu " Baltijas koks" un tā sadarbības 
partneriem. Tāpēc šīs izstādes apmeklējums ikvienam garantējis ne tikai vizuālu apskates iespaidu, 
bet arī daudz plašāku informāciju un izpratni par piedāvātajiem tehnoloģiskajiem risinājumiem. Pēc 
izstādes gūtās zināšanas atspoguļojot rakstā un fotomateriāla publikācijās žurnālā "Baltijas koks". 
Starptautiskā mežsaimniecības un kokrūpniecības izstāde LIGNA norisināsies no 27.- 31. maijam. 
Izstādi organizē Deutsche Messe un tā notiek katru otro gadu jau no 1975. gada. 
Šī pasaulē vadošā mežsaimniecības un kokrūpniecības izstāde aptver visas nozares jomas, sākot ar 
mežsaimniecības tehnoloģijām, kokapstrādes iekārtām, koksnes produktiem un beidzot ar koksnes 
izmantošanu bioenerģijas iegūšanā. Tādējādi tā ir ideāla platforma, lai vienā vietā pulcinātu augsta 
ranga pārstāvjus no visām nozares sfērām. Izstādē piedalās ap 1500 dalībniekiem un to parasti 
apmeklē gandrīz 100 000 apmeklētāju no dažādām pasaules valstīm. 
Izstādes apmeklējuma laikā būs iespēja arī konkrētos stendos tikties ar jauno meža un 
kokrūpniecības tehnoloģiju attīstītājiem, redzēt ražošanas iekārtas darbībā un uzklausīt speciālistu 
sniegto informāciju. Vienā no vakariem dosimies jau tradicionālā vizītē uz Grecon rūpnīcu, lai gūtu 
priekšstatu par jaunumiem un kopīgi baudītu gardās vācu vakariņas. 
 
 
Brauciena piedāvājumā ir 2 varianti: 

1. Ar autobusu -   EUR 445.00 (no 27.- 31. maijam) 

2. Ar lidmašīnu  -  EUR 560.00 (no 28.-30. maijam) 

Cenā ietilpst : 
1. Lidojums Rīga - Berlīne - Rīga (2. variantam) 
2. Nakšņošana Polijā (viena vieta divvietīgā numurā 3 zvaigžņu viesnīcā, 1. variantam) 
3. Komfortabls autobuss pārbraucieniem 
4. Viesnīca Vācijā (viena vieta divvietīgā numurā 3 zvaigžņu viesnīcā) 
5. Ieejas kartes izstādē (visām dienām) 
6. Tikšanās stendos, semināri un tehnoloģiju paraugdemonstrējumi 
7. Uzņēmuma apmeklējums un kopīgas vakariņas 
8. Ceļojuma apdrošināšana 
 

Dalību braucienam lūdzam pieteikt līdz 20.martam 2019. (vēlāk piesakoties var mainīties lidojuma 
cena): tālr. 26413817, e-pasts: kristine@balti.lv 

 
Dosimies kopā gūt jaunus iespaidus šajā vērienīgajā un nozarei nozīmīgajā izstādē! 

 


