
 

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

Visu tūrisma 

sezonu: 

no maija līdz 

oktobrim 

Programma 

piemērojama 

1. – 12.kl., 

PII 

sagatavošanas 

grupas 

audzēkņiem 

Āra nodarbības 

meža vidē 

“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”. Nodarbību 

iespējams vadīt bilingvāli, pamata 

valoda – latviešu, papildus 

paskaidrojoši – krievu valodā.  

 

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)  

 

Marts / Aprīlis 

 

Oktobris / 

Novembris 

Programma 

piemērojama 

1. – 12.kl., 

PII 

sagatavošanas 

grupas 

audzēkņiem 

Pavasara /rudens 

pārgājiens 

skolēniem 

“Gadalaiku 

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. 

Nodarbību iespējams vadīt 

bilingvāli, pamata valodu latviešu, 

papildus paskaidrojoši – krievu 

valodā.  

 

Pasākuma ilgums 

līdz 2 h/120 min. 

 

Ir iespēja organizēt 

kopīgu pikniku, zāļu 

tēja un ugunskurs 

tiks nodrošināts. 

Visu tūrisma 

sezonu: 

no maija līdz 

oktobrim 

Programma 

piemērojama 

3. – 5.kl. 

 

Āra nodarbība 

meža vidē  

“Meža mātes 

taka” 

 

 

Nodarbības laikā kopā ar LVM vides 

izglītības speciālistiem iespējams 

iepazīties ar augu valsti, ar meža 

kukaiņu daudzveidību, atšķirt 

abiniekus un rāpuļus.  

 

 

Pasākuma ilgums 

līdz 1 h/60 min. 

 

  



Visu tūrisma 

sezonu: 

no maija līdz 

oktobrim. 

 

Programma 

piemērojama 

1. – 2.kl., 

pirmsskolas 

audzēkņiem 

 

 

Ekskursija ar gidu 

- pasaku tēlu. 

 

 

Ekskursija kopā ar pasaku tēlu - 

(gidu) Raganiņu, Rūķi vai Meža 

māti. Izspēlēsim stāstus par mežu, 

par tiem kas tajā mīt un atstāj 

“pēdas”.  

Pasākuma ilgums 

līdz 3 h / 180 min. 

 

Pēc ekskursijas 

iesakām atpūsties 

LVM dabas parkā 

Tērvetē 

populārākajos 

punktos – rūķu 

pilsētā “Čiekure” vai 

Atrakciju laukumā. 

Pirmsskolas 

vecuma bērniem 

brīvbiļete, 

skolēnam 4.00 

EUR, 

pedagogam uz 

katriem desmit 

bērniem – 

brīvbiļete. 

 

Gids-pasaku 

tēls, grupai uz 3 

h – 50.00 eur. 

 

Vairāk informācijas LVM 

dabas parka Tērvetē TIC  

T.28309394 

 

Marts / Aprīlis 

 

Oktobris / 

Novembris 

Programma 

piemērojama 

6.kl. 

Pārgājiens ar 

uzdevumiem 

“Meža 

ekspedīcija” 

Mežu ekspedīcija  -  aptuveni 2 km 

garš izglītojošs pārgājiens dabā ar 10 

meža izziņas pieturām kopā ar LVM 

vides izglītības speciālistiem. 

Pārgājiena saturs veidots atbilstoši 

6.kl. dabaszinību mācību 

programmai. 

 

Pasākuma ilgums 

līdz 3 h / 180 min. 

 

Pasākuma norisi un 

inventāru bez 

maksas nodrošina 

LVM. Noslēgumā 

skolēnus gaida 

pikniks ar 

ugunskuru. 

 

Nodarbība bez 

maksas. 

Vairāk informācijas par 

nodarbību pa mob. 

T.29183595  

(skolotāja Inese) 

  



 

AKTIVITĀTES UN VIDES IZGLĪTĪBA LVM DABAS PARKĀ TĒRVETĒ 

 

No aprīļa 

vidus līdz 

oktobra vidum 

Visa vecuma 

interesentiem 

Tērvetes tauriņi 

Tropu māja 

 

Apmeklētāji var sajusties kā tropos, 

aplūkot Āzijas, Dienvidamerikas un 

Āfrikas kontinenta  tauriņus, uzzināt 

par tauriņu uzbūvi un dzīvesciklu, 

attīstību, raksturīgākajām iezīmēm 

un barošanās paradumiem. Apskatīt 

bruņurupučus, ķirzakas u.c. 

dzīvniekus.  

 

Ekskursijas ilgums 

līdz 1 h / 40 – 60 

min 

 

Bērniem no 4 

līdz 18 gadiem 

2.00 eur, 

pedagogam, kas 

pavada grupu -

brīvbiļete 

Vairāk informācijas  

T.29353571 vai 26622444 

tervetestaurini@gmail.com 

No maija līdz 

oktobrim 

Visa vecuma 

interesentiem 

Tērvetes gaisa 

takas  

 

Virvju un koka 

konstrukcijas 

 

Virvju un koka konstrukcijas kokos 

dažādos augstumos, sportiskas 

aktivitātes dažāda vecuma 

interesentiem. 

Pasākuma ilgums 

līdz 2 h / 120 min 

(atkarīgs no grupas 

lieluma) 

  

2020.gada 

tūrisma sezonas 

cenas tiks 

precizētas 

Vairāk informācijas  

T.29944079 

gaisatakas@gmail.com 

 

   

   

   

   


