
 

VIDES IZGLĪTĪBAS NODARBĪBAS MEŽA VIDĒ LVM VIDES IZGLĪTĪBAS PROGRAMMĀ “IZZINI MEŽU” 
 

2019./2020. 

mācību gadā  

Programma 

sagatavota 

pamatskolas un 

vidusskolas 

posma 

audzēkņiem 

Nodarbības 

meža vidē 

īpaši pielāgotā 

Zaļajā klasē 

Nodarbībās kopā ar LVM vides 

izglītības speciālistiem iespējams 

iepazīt visdažādākās tēmas par un ap 

mežu (atbilstoši skolēnu 

vecumposmam), piemēram, koksnes 

taka, meža dzīvnieku taka, meža 

draugi un “nedraugi”. 

 

Pasākuma ilgums līdz 1 h / 60 

min.  

 

Pēc nodarbības iespēja aktīvi 

atpūsties LVM dabas parkā 

Tērvetē. 
Skolēnam 

4.00 EUR, 

pedagogam 

uz katriem 

desmit 

skolēniem 

brīvbiļete 

Vairāk 

informācijas par 

vides izglītības 

iespējām pa mob. 

T.29183595 

(skolotāja Inese)  

Oktobris / 

Novembris 

Programma 

sagatavota 

pamatskolas un 

vidusskolas 

posma 

audzēkņiem 

Rudens 

pārgājiens 

skolēniem 

“Rudens 

noskaņas 

mežā” 

Pārgājiens pa mazāk zināmām LVM 

dabas parka takām Tērvetē kopā ar 

LVM vides izglītības speciālistiem. 

Pārgājiena laikā, aktīvi 

līdzdarbojoties, būs iespēja iepazīt 

dažādu meža iemītnieku atstātās 

“pēdas”, vērot gadalaiku maiņu un 

izzināt dižsila noslēpumu. 

 

Pasākuma ilgums līdz 2 h/120 

min.  

 

Ir iespēja organizēt kopīgu 

piknikā, zāļu tēja un ugunskurs 

tiks nodrošināts. 

 

VIDES RADOŠĀS DARBNĪCAS KOPĀ AR LVM DABAS PARKA TĒRVETĒ PASAKU TĒLIEM 
 

01.-08.11.2019 

Pirmsskolas un 

1. un 2. klases 

skolēniem 

“Mārtiņdienas 

piedzīvojums 

rūķu sētā” 

 

Latvijas gada putna - Meža irbes -

dzīvesstāsts. Mārtiņdienas saldumu un 

suvenīru gatavošana.  

Rotaļu brīdis. 

Pasākumam trīs daļas: izzinošā, 

radošā un rotaļīgā, noslēgumā 

Rūķu mammas īpašā zāļu tēja. Ir 

iespējams ņemt līdzi savu 

cienastu. 

 

Nodarbības ilgums līdz 2 h/120 

min. 

 

Vides radošo darbnīcu laiki 

plkst.: 

  

*10.00 

 

*12.00 

 

*14.00 

 

8.00 EUR 

 

 

Vairāk 

informācijas un 

pieteikšanās pa 

mob. 

T.28309394. 

 

Atzīmējam, ka 

pieteikšanās uz 

vides radošajām 

darbnīcām no 1. 

oktobra. 

 

 

 

 

 

11.–

22.11.2019 

Pirmsskolas un 

1. un 2. klases 

skolēniem 

“Daudz 

laimes, mana 

zaļā Latvija!” 

 

Dižojamies, lepojamies! Gatavojam 

svētku suvenīru un svētku saldumu. 

Rotaļu brīdis. 

 

8.00 EUR 

25.–

29.11.2019 

Pirmsskolas un 

1. un 2. klases 

skolēniem 

“Ziemas vārtu 

atvēršanas 

svētki” 

 

Ziemas gulētāji un ziemas svinētāji. 

Piparkūku cepšana un Ziemassvētku 

suvenīra gatavošana. Rotaļu brīdis. 

 

10.00 EUR 

02.–

06.12.2019 

Pirmsskolas un 

1. un 2. klases 

skolēniem 

“Ziemas 

pasaka Rūķu 

sētā” 

Ziemas miegs un ziemas kažoki. 

Piparkūku cepšana un Ziemassvētku 

suvenīra gatavošana. Rotaļu brīdis. 

 

10.00 EUR 



09.–

13.12.2019 

Pirmsskolas un 

1. un 2. klases 

skolēniem 

“Ziemassvētku 

ieskandināšana 

Rūķu sētā” 

 

Viesības pie meža irbes. Piparkūku 

cepšana un īpaša suvenīra gatavošana. 

Rotaļu brīdis. 

Tikšanās ar Ziemassvētku vecīti! 

 

 

Pasākumam trīs daļas: izzinošā, 

radošā un rotaļīgā, noslēgumā 

Rūķu mammas īpašā zāļu tēja. Ir 

iespējams ņemt līdzi savu 

cienastu. 

 

 

Nodarbības ilgums līdz 2 h/120 

min. 

 

 

Vides radošo darbnīcu laiki 

plkst.: 

  

*10.00 

 

*12.00 

 

*14.00 

 

12.00 EUR 

 

 

 

 

Vairāk 

informācijas un 

pieteikšanās pa 

mob. 

T.28309394. 

 

Atzīmējam, ka 

pieteikšanās uz 

vides radošajām 

darbnīcām no 1. 

oktobra. 

16.–

20.12.2019 

Pirmsskolas un 

1. un 2. klases 

skolēniem 

“Ziemassvētku 

smaržu, krāsu 

un sajūtu varā” 

 

Viesības pie meža iemītniekiem. 

Piparkūku cepšana un īpaša suvenīra 

gatavošana. Rotaļu brīdis. 

Tikšanās ar Ziemassvētku vecīti! 

 

12.00 EUR 

Janvāris 2020 

Pirmsskolas un 

1. un 2. klases 

skolēniem 

Ziemas 

noslēpumi 

Rūķu sētā 

Izzināsim meža iemītnieku 

noslēpumaino ziemas dzīvi. Rotaļu 

brīdis. 

8.00 EUR 

 


