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ORGANIZATORS UN MĒRĶIS. mammadaba meistarklasi organizē AS “Latvijas valsts meži” starptautiskās vides 
izglītības programmas “Izzini mežu” ietvaros. Tās mērķis ir veicināt bērnu saikni ar dzīvo dabu, veidojot izpratni par 
koksni kā dabai draudzīgu materiālu. Galvenais sadarbības partneris – Valsts izglītības satura centrs.  
 
DALĪBNIEKI. Lai piedalītos, skolotājam no 23. augusta līdz 23. septembrim klase vai pulciņš, kurā var ietilpt arī vecāko 
klašu skolēni, jāpiesaka interneta pieteikuma anketā vietnē www.lvm.lv/meistarklase 
 
AKTIVITĀTES. mammadaba meistarklasē bērniem ir iespēja atklāt dabu kā labāko mācību klasi un doties ārā, lai izjustu 
zemi, sauli un ūdeni uz savas ādas, jo tie ik dienu veic īstu meistardarbu – rada arvien plašāku Latvijas zaļo sirdi – mežu! 
mammadaba meistarklases dalībniekiem mācību gada laikā jāpaveic trīs meistardarbi – āra meistarstunda, koka 
meistarstiķis un meža meistardiena.  
 
ĀRA MEISTARSTUNDA. Lai skolēni novērtētu tuvākās apkārtnes dabas bagātības un iepazītu savu zemi, pedagogam 
vismaz viena no mācību stundām bērniem jānovada ārā – skolas pagalmā, parkā vai mežā pie skolas, izmantojot 
pieejamos dabas materiālus.  

  

KOKA MEISTARSTIĶIS. Pateicoties saulei, zemei un ūdenim, gada laikā Latvijā izaug tik daudz koksnes, cik nepieciešams 
trepju izgatavošanai, kas sniegtos no Zemes līdz Mēnesim. Lai mācītos koksni gudri izmantot, skolēniem individuāli vai 
grupā jāizveido kādas funkcionālas lietas no koksnes vai tās pārstrādes produktiem – papīra, kartona.  

 

MEŽA MEISTARDIENA. Doties mežā skolēni var ikvienā gadalaikā – galvenais ir piemērots apģērbs, kas ļauj izbaudīt arī 
lietu un sniegu! Izvēlieties kādu no AS “Latvijas valsts meži” ieteiktajam meža izziņas iespējam pilsētā vai ārpus tās, lai 
piedzīvotu savu meistardienu! Mācību ekskursiju saraksts pieejams vietnē www.lvm.lv/ekskursijas 
 
MATERIĀLI. Dalībnieki septembrī pa pastu saņem dāvanā īpašu LVM Skolu kalendāru, kur iemūžināt meistardarbus, 
kā arī katru mēnesi iedvesmoties papildus meža izziņas aktivitātēm. Kalendārs paliek klasei mācību gada beigās kā izcila 
liecība par pabeigto mācību gadu starptautiskajā vides izglītības programmā “Izzini mežu”! 
 
MEISTARDARBU NOVĒRTĒJUMS. Paveiktie meistardarbi jāreģistrē interneta noslēguma anketā, kas pieejama vietnē 
www.lvm.lv/meistarklase no 18. aprīļa līdz 18. maijam. Ja klase veikusi vismaz divus meistardarbus, tā saņem Mācekļu 
diplomu starptautiskajā vides izglītības programmā “Izzini mežu”. Ja klase paveikusi visus 3 meistardarbus, tā iegūst 
Meistaru diplomu starptautiskajā vides izglītības programmā “Izzini mežu”.  
 
PAPILDU BALVAS. Visi pedagogi saņem iespēju piedalīties meža tālākizglītības kursos (vairāk informācijas 
www.lvm.lv/talakizglitiba), bet skolēni ir aicināti piedalīties bez maksas lielākajā meža izziņas pasākumā Baltijā 
“Latvijas Meža dienas”, kas maija beigās notiek Tērvetē. Vairāk informācijas www.latvijasmezadienas.lv 
 
SKOLAS MEŽS. Skolām, kuru audzēkņi piedalās AS "Latvijas valsts meži" izglītības aktivitātēs, ir iespēja iegūt savu Skolas 

mežu  - noteiktu valsts mežu teritoriju regulārām mācībām dabā. Katra mācību gada noslēgumā, izvērtējot skolu 

pieteikumus, AS “Latvijas valsts meži” slēgs līgumu ar gada aktīvāko skolu par Skolas meža piešķiršanu! Papildu 

informācija un motivācijas anketa skolām vietnē www.lvm.lv/skolasmezs 

PAPILDU INFORMĀCIJA. Programmas kontaktpersona ir LVM Vides izglītības projektu koordinatore Renāte Ribaka, e-

pasts: r.ribaka@lvm.lv, tālr. 28360723. Piedaloties programmā, dalībnieki piekrīt iesniegto darbu publicēšanai. Papildu 

informācija par AS “Latvijas valsts meži” piedāvātajām vides izglītības aktivitātēm: www.lvm.lv/skolam 

 


