
 
 

 
 
 
 
 

2014. /2015. mācību gada nolikums  
 

Mammadaba meistarklase ir pastāvīga un vispusīga iespēja skolām tuvināt mācību procesu dabai. Tā piedāvā 
skolotājiem kopā ar skolēniem darboties starptautiskā vides izglītības programmā "Izzini mežu"1, ko jau 9 gadus Latvijā 
audzē „Latvijas valsts meži”. Krāsim kopā meistarpunktus un kļūsim par Mammadaba Mācekļiem, Zeļļiem vai 
Meistariem!  

Uzdevums. Lai piedalītos Mammadaba meistarklasē dalībniekiem ir kopīgi jāveic šajā mācību gadā meža izziņas 
aktivitātes, par kurām var saņemt meistarpunktus. Ja Dalībnieki ir veikuši visas norādītās aktivitātes, viņi saņem kopā 
20 meistarpunktus, kļūstot par Meistariem. Par vismaz 15 meistarpunktiem dalībnieki saņem Zeļļu diplomu, bet 
vismaz 2 meistarpunkti vajadzīgi, lai nopelnītu Mācekļa diplomu. 

 Dabas sakopšanas talka - 2 meistarpunkti 

 Putnu būrīšu izlikšana - 3 meistarpunkti 

 Meža stādīšana2 - 4 meistarpunkti 

 Meža olimpiāde - 5 meistarpunkti 

 „Izzini mežu” ekspedīcija - 6 meistarpunkti 

 
Dalība. Meistarklasei var pieteikties līdz 1.oktobrim, aizpildot pieteikuma anketu internetā 
www.mammadaba.lv/skolam sadaļā Meistarklase. Visi dalībnieki saņem pa pastu līdz 20. oktobrim īpašu Mammadaba 
meistarklases sienas kalendāru, kurā dokumentēt veiktās aktivitātes. Aizpildītais kalendārs mācību gada beigās 
jānofotografē vai  jāieskanē un laikā no 11. - 15. maijam jāpiereģistrē internetā www.mammadaba.lv/skolam sadaļā 
Meistarklase.  
 
„Izzini mežu” ekskursijas. Katru gadu dalībnieki var izvēlēties, kurā no ekskursijām doties. „Izzini mežu” ekskursija 
ir īpaši mežaina un tai iepriekš jāpiesakās. Šī gada ekskursiju objekti:   

 Tērvetes dabas parka meža izziņas nodarbības; 
 Vijciema čiekurkalte; 
 Kalsnavas arborētums,  
 Jaunmoku pils Meža muzejs;  
 AS „Latvijas finieris” rūpnīcas; 
 Mammadaba dēka 4 orientēšanās poligoni Spārē, Vijciemā, Tērvetē un Ezerniekos.   
 

Papildpunkti un nometne. Dalībniekiem ir iespēja atzīmēt papildus veiktās meža izzināšanas aktivitātes, par kurām 
var saņemt Papildpunktus (1 punkts par katru papildus aktivitāti). Čaklākie Mammadaba Meistarklašu vadītāji iegūst 
iespēju piedalīties vasaras vides izglītības nometnē skolotājiem – IZM saskaņotos 36 stundu tālākizglītības kursos 
(A). Minētajos kursos viens skolotājs var piedalīties reizi trijos gados. No vienas skolas piedalīties vienā reizē var viens 
skolotājs. Līdzīgu punktu gadījumā priekšroka tiek dota skolotājiem, kas nav iepriekš bijuši nevienos LVM organizētos 
kursos. 
 
Mammadaba vēstniecības. Skolas, kas īstenojušas visvairāk meistarklases aktivitāšu, iesaistot visvairāk skolotāju un 
skolēnu meža izzināšanā, pretendē uz Mammadaba vēstniecības titulu un karogu. Mammadaba vēstniecības 
akreditācijas raksts zaļākajām Latvijas skolām tiek piešķirts uz vienu mācību gadu, kura laikā skolas skolēni un 
skolotāji nes Mammadaba vēstnieku godu un aktīvi sadarbojas ar „Latvijas valsts meži”. Vienai skolai Mammadaba 
vēstniecības tituls var tikt piešķirts reizi deviņos gados.  
 
Rezultāti. Visu Dalībnieku iegūtos punktus izvērtē „Latvijas valsts meži” un rezultātus paziņo 25. maijā dalībnieku 
kontaktpersonām pa e-pastu, kā arī publicē www.mammadaba.lv/skolam sadaļā Meistarklase. Dalībnieku iegūtos 

diplomus un  balvas „Latvijas valsts meži” izsūtīta pa pastu dalībnieku kontaktpersonai uz norādīto skolas adresi līdz 28. 
maijam (pasta zīmogs). Dalībnieki atbild par to sniegto ziņu patiesumu. AS „Latvijas valsts meži” saglabā tiesības 
pārbaudīt sniegto ziņu patiesumu un anulēt dalībnieku rezultātus, ja nav apstiprinājies sniegto ziņu patiesums.  
 
Papildu informācija: www.mammadaba.lv/skolam sadaļā Meistarklase.  

                                                 
1
 ”Learning about forest” - www.leaf-international.org   

2
 Meža stādīšana nav obligāta Rīgas pilsētas skolām, tā kā LVM meža stādīšanu tiešā Rīgas tuvumā nevar nodrošināt. 

Tā vietā Rīgas skolas ir rosinātas piedalīties „Skābekļa mežu” veidošanā. Vairāk www.skabeklis.lv . 
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