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ORGANIZATORS UN MĒRĶIS. Ekoprogrammu “Cūkmena detektīvi” organizē AS “Latvijas valsts meži” ar 
Latvijas vides aizsardzības fonda finansiālu atbalstu sociālās kampaņas “Nemēslo mežā!” ietvaros. Tās mērķis 
ir rosināt bērnos atbildību pret vidi, vairojot izpratni par lieko un vērtīgo dabā. 
 
DALĪBNIEKI. Programma paredzēta 5 – 7 gadus jauniem bērniem, bērnudārzu grupiņām. Darbojoties 
programmā, bērni kopā ar pedagogu soli pa solim atklāj dažādus meža noslēpumus un kļūst par Cūkmena 
detektīviem. 
  
PIETEIKŠANĀS. Programmai var pieteikties mācību gada sākumā no 20. augusta līdz 20. septembrim, aizpildot 
pieteikuma anketu vietnē www.cukmens.lv. Pirmie 100 bērnudārzi, kas būs pieteikušās programmai, līdz  
30. oktobrim saņems “Slepeno maisu” no AS “Latvijas valsts meži” ar papildus mācību materiāliem. Ikviens 
bērnudārzs var apgūt programmu arī patstāvīgi bez pieteikšanās. 
 
PIRMAIS MĀCĪBU GADS. Lai kļūtu par Cūkmena detektīviem, bērnudārza grupiņai kopā ar pedagogu viena 
mācību gada laikā ir jāveic noteikti detektīvu soļi jeb uzdevumi par 4 tēmām: 1) Meža netīrie noslēpumi;  
2) Cūkmenam pa pēdām; 3) Mežs rotaļlietu kastē; 4) Audzēsim skābekli! 
 
OTRAIS MĀCĪBU GADS. Lai iegūtu īstu detektīvu rūdījumu un īpašo Meža kroni, nākamajā mācību gadā 
bērniem jāturpina izzināt mežu, dodoties 3 mācību pārgājienos dabā: 1) Rudens piedzīvojumā mežā; 2) Ziemas 
piedzīvojumā mežā; 3) Pavasara piedzīvojumā mežā. 
 
METODISKAIS MATERIĀLS. Visi uzdevumi ir aprakstīti “Cūkmena detektīvi” metodiskajā materiālā, kas 
pieejams bez maksas drukātā veidā LVM klientu centrā Rīgā, Vaiņodes ielā 1, un elektroniski vietnē 
www.cukmens.lv sadaļā “Cūkmena detektīvi”, kur atrodami arī papildus foto un video mācību materiāli. 
 
NOVĒRTĒJUMS. No 20. aprīļa līdz 20. maijam aicinām pedagogus aizpildīt novērtējuma anketu par padarīto 
darbu vietnē www.cukmens.lv. Visiem bērniem, kas būs veikuši atklājumus par 4 tēmām, pedagogi varēs 
piešķirt Cūkmena detektīvu diplomus, bet detektīviem, kas jau otro mācību gadu būs turpinājuši izzināt mežu 
un devušies 3 piedzīvojumos dabā, pienāksies īpašie Meža kroņi – goda zīme meža gudriniekiem. 
 
CŪKMENA STUNDA BĒRNUDĀRZĀ. 30 bērnudārzi, kas programmu būs īstenojuši visaktīvāk un sūtījuši ziņas 
uz cukmens@cukmens.lv publicēšanai www.cukmens.lv mājas lapā, nopelnīs Cūkmena stundu bērnudārzā, 
kuras noslēgumā bērni no paša Cūkmena saņems diplomus par mācību gada laikā paveikto! 
 
PAPILDU INFORMĀCIJA. Programmas materiāli ir pieejami www.cukmens.lv. Programmas kontaktpersona ir 
LVM Vides izglītības projektu koordinatore Renāte Ribaka, r.ribaka@lvm.lv, tālr. 28360723. Piedaloties 
programmā, jūs piekrītat, ka AS “Latvijas valsts meži” ir tiesības publicēt iesūtītos materiālus. Papildu 
informācija par AS “Latvijas valsts meži” piedāvātajām vides izglītības aktivitātēm www.lvm.lv/skolam 
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