
Ja kāds jūs allaž gaida, 
ir vienmēr gatavs uzklausīt, mierināt, pabarot un dziedināt, 

visticamāk – tā ir jūsu mamma, vai arī Daba. 
Daba mums ir sagatavojusi brīnumu un gudrību vācelīti.

Apciemo to, un tu atgriezīsies gudrāks un laimīgāks! 

Laipni lūdzam! Durvis ir vaļā!



Vai sapņojat nokļūt Sprīdīša 
laimīgajā zemē, tikties ar rūķiem 
un Raganiņu? 
Vēlaties izbaudīt klusu pastai-
gu priežu silā vai, tieši otrādi, 
pavadīt laiku aktīvās nodarbēs? 

Ja jā, tad Tērvete ir īstā vieta, 
kurp doties.

Šobrīd, vairāk nekā piecdesmit pastāvēšanas 
gados, Tērvetes dabas parks, ko apsaimnieko 
AS “Latvijas valsts meži”, kļuvis par vienu no 
populārākajiem tūrisma objektiem Latvijā. 
Parku noslēpumainu dara ievērojamās 
latviešu rakstnieces Annas Brigaderes pasaku 
lugu varoņu skulptūras un citi koka tēli un 
veidojumi.



Iecienītākās parka vietas ir Rūķīšu un Pasaku 
mežs. Ne vienā vien dabas draugā apbrīnu 
izraisa unikālais priežu sils, kura majestātisko 
koku mūža ilgums tuvojas trīs simtiem  
gadu. Ne tikai Veco priežu parka daļu, bet 
visu mežu caurvij takas klusām pastaigām. 
No maija līdz oktobrim parkā ikvienu 
mīļi sagaida “dzīvie” pasaku tēli: Rūķīšu 
mežā – Rūķu māmiņa, Pasaku mežā drais-
kojas sila Raganiņa. Ekskursantus vizina 
Pasaku bānītis, savukārt Rotaļu laukumā 
var sportot, izložņāt labirintu, pavizināties 
zirga pajūgā vai apmesties jaukā piknikā. 
Aktīvās atpūtas piekritēji pa parku var doties 
izbraukumā ar velosipēdiem.



Pārsteigumiem bagātais Tērvetes dabas 
parks plešas 1200 ha lielā teritorijā, trešdaļu 
no šīs platības aizņem Pasaku pasaule, kuru 
pārvalda Meža Ķēniņš ar saviem pavalst-
niekiem. Apkārt Pasaku mežam, krāšņu koku 
iekauta, aizvijas Meža mātes taka, te varam 
mācīties lasīt Dabas grāmatu un iepazīsties 
ar meža dzīvi. Pie Sūnu pirtiņas jāatmin 
Velēnu vecīša mīklas un jāizlasa skaistais 
vēlējums, bet, ja esiet apmaldījušies, lai 
tiktu  no meža ārā, jāsameklē Sakārnītis un 
jāizpilda viņa uzdevums.

Tērvetes dabas parkā jau par tradīciju kļuvuši 
dažādi pasākumi: pavasarī uz latvisku 
Lieldienu jampadraci tiek gaidītas ciemos 
ģimenes, savukārt aprīļa pēdējā naktī uguns-
kuru gaismas pielietajā mežā var izbaudīt 
Valpurģu nakts mistisko gaisotni. Maijā 
Tērvetes dabas parks atklāj vasaras sezonu  
ar brīvdabas izrādēm, dziesmām un dejām. 
Saulgriežos meža gari palīdz izbaudīt vasaras 
burvību, bet rudenī tiek svinēti ražas svētki 
– Miķeļdiena. Uz  Meža gudrību dienu tiek 
aicināti skolotāji, bet tūrisma aktīvā sezona 
tiek noslēgta ar “Pasakas midzināšanu”. 

Uz pāļiem uzslieta stāv Sīkstuļa būda. Dažkārt pats 
Sīkstulis sagaida parka viesus un izrāda savu mājokli. 
Apmeklētāji, kuri iekaro Sīkstuļa uzticību, tiek pacienāti 
ar paša skopuļa gatavoto ”trekno” zupu.



Lielu popularitāti ieguvis netālu esošais 
Raganas sils. Vislielāko prieku sagādā pati Sila 
raganiņa, sēžot pie viņas ugunskura, ceļotājs 
var nesteidzīgi nobaudīt īpašo zāļu tēju. 

Rūķīšu mežā bērnus īpaši iepriecina rūķu 
namiņi un lielās koka sēnes.  Te viesus sagai-
da Rūķu māmiņa, kura izrāda rūķu veikumu 
un pārliecinās par apmeklētāju vērīgumu, 
atjautību un veiklību. 



Bērniem un jauniešiem Tērvetes dabas  parks 
piedāvā apvienot atpūtu  ar mācību – izziņas 
procesu, apmeklējot vides izziņas  takas, 
darbojoties radošajās darbnīcās un vasaras 
nometnēs. Šīs aktivitātes balstās uz starptau-
tisko vides izglītības programmu “Izzini mežu”, 
kas tiek realizēta vairāk kā 15 pasaules valstīs. 
Kopš 2005. gada  AS “Latvijas valsts meži” 
piedalās programmas īstenošanā Latvijā. Tās 
mērķis ir veicināt jaunās paaudzes izpratni par 
meža daudzveidīgo nozīmi, tā  aptver  šādas 
meža izziņas tēmas:

Mežs kā dabas sastāvdaļa       
Mežsaimniecība                       
Kokapstrāde
Meža dabas aizsardzība 
Meža veltes un atpūta mežā     
Mežs un kultūra



Netradicionālas metodes, veselīga vide un 
dabas gudrība  soli pa solim virza uz ipratni par 
ilgtspējīgu rīcību mežā. Ja skolēni iemācās labi 
justies dabā jebkuros apstākļos, ja viņiem patīk 
iepazīt dabu un tās  likumsakarības, tad veido-
jas  sapratne par to, kā cilvēki ietekmē meža 
attīstību, pieņem lēmumus un ir atbildīgi par 
mežu nākotnē.



“Latvijas valsts mežu” struktūrvienības 
“Mammadaba” mērķis ir iepazīstināt gan Lat-
vijas, gan citu zemju iedzīvotājus ar mūsu 
dabas bagātībām. Mammadaba ir sagatavo-
jusi brīnumu un gudrību vācelīti, no kuras 
smelties iedvesmu darbam, mieru atpūtai un 
zinātkāri attīstībai. 
Mammadaba  Meistarklase  aicina tuvināt 
mācību procesu dabai. Tā piedāvā 1.- 9. 
klašu skolotājiem un skolēniem apgūt 
vides izglītības programmu ”Izzini mežu”,
atpūšoties un mācoties Mammadaba 
tūrisma objektos un AS “Latvijas valsts meži” 
mežsaimniecībās. Katrai klasei ir iespēja 
kļūt par Mammadaba Meistarklasi un iegūt 
“zaļas” balvas.

Tērvetes dabas parks Meistarklases dalīb-
niekiem palīdz krāt meistarības punktus 
izzinošās ekskursijās, meža kopšanas un 
atjaunošanas talkās. Redzam gandarījumu 
čaklo talcinieku acīs, paveiktais ietekmē 
attieksmi, sekmē dabas saudzēšanu, sniedz 
zināšanas un pozitīvus iespaidus.

Mežs ir mūsu nacionālā bagātība. Cik 
daudz par to zinām, kā to sajūtam un 
novērtējam? Meža ekonomisko, ekoloģisko 
un sociālo nozīmi var izzināt dažādos mācību  
priekšmetos. Stunda mežā – pārmaiņa skolas 
ikdienā!
Priecājamies par skolotājiem un skolēniem, 
kas laiku pa laikam pārceļas uz Mammadaba 
Meistarklasi, lai izzinātu, pētītu, novērotu 
dabu  un reizē, gluži nemanot, apgūtu 
matemātiku vai angļu valodu, latviešu valodu 
vai sociālās zinības, protams, dabaszinībām 
un bioloģijai tā ir vislabākā mācību vieta!



Mācību ekskursijās dodamies mežu izzināt, 
sajust, saklausīt, sasmaržot. 

1. - 6.klašu skolēni
iepazīst izplatītākās augu un dzīvnieku sugas, 
sēnes
uzzina, kādas attiecības pastāv  dzīvo organismu 
starpā
veic dzīvās un nedzīvās dabas novērojumus un 
nelielus pētījumus
apgūst uzvedības noteikumus dabā

7 .- 9.kl. skolēni  
iepazīst meža  ekosistēmu un saskata bioloģiski 
daudzveidīga meža iezīmes 
iepazīstot dabu, izmanto zināšanas, pauž 
saudzīgu  attieksmi.

Meža mātes taka vijas apkārt Pasaku mežam, te 
varam atrast ne vienu vien meža gudrību. 
Mežā visbiežāk izdodas satikt vāveres, par 
pārējiem liecina vien pēdu nospiedumi, alas, 
izrakņātas vietas, tādēļ sarunas par dzīvniekiem 
notiek, aplūkojot skaistos zīmējumus stendos.

Iepazīt meža ogas tiešām ir svarīgi, jo  no tām 
var pagatavot daudzas garšīgas un veselīgas 
ēdamlietas, jāzina, ka mežā ir arī  indīgas ogas.
Rudeņos sēņu dažādība ir liela, bet arī ziemā 
krāsainas pasaku sēnes skaisti rindojas takas 
malā. Kuras sēnes agrā pavasarī parādās mežā 
pašas pirmās?
Ejot mežā, jāpatur prātā, ka varam satapt arī 
ķirzakas un čūskas. Vai no visām jābaidās? Nē! 
Jāiemācās pazīt un atšķirt mežā dzīvojošos 
rāpuļus!

Putnu klātbūtni mežā saklausām un pamanām vienmēr, 
bet pazīt pēc dziesmas vai izskata – tas nav tik vienkārši! 
Cenšamies iepazīt raksturīgākas pazīmes  biežāk satopamiem 
putniem. Mežs pabaro daudzus. Te savā kalvē dzenis centies 
izlobīt sēkliņas no priežu čiekuriem, pavisam citāds izskatās 
čiekurs, kad ar to pamielojusies vāvere.

Katram kokam savs raksturs, skaistums, vērtība! Vai mākam 
atpazīt kokus pēc lapām, ziediem? 
Vai esam ievērojuši, ka mežā visi augi izvietojušies četros 
stāvos? Kurā stāvā priedes, kurā kadiķīši, lazdas, papardes un 
zemenītes?



Ne tikai varenais priežu sils, bet arī liela lapu 
koku un krūmu daudzveidība sastopama 
Tērvetes Dabas parkā. Vispirms, protams,  pa-
leposimies ar priedēm! Nekur visā Baltijā tās 
nav garākas kā Tērvetē!
 Ielūkosimies bērza melnbaltajā tāsī - mūžīgo 
pretmetu simbolā. Jo vecāks koks kļūst, jo 
vairāk tā stumbrā parādās melnā krāsa, bet 
tomēr mēs dēvējam to par balto bērzu. 

Goba vai vīksna? Gluži kā divas māsas – tik 
līdzīgas un grūti atšķiramas! Pieglaužot lapu 
pie vaiga, ja  tā gluda un mīksta, tad – vīksna, 
ja nē, tad aprunājamies ar gobu!
Osi, osi, ko tu gaidi, citi koki salapoja? Kāpēc 
osis pēdējais pamana pavasara atnākšanu?
Novērtēsim Latvijas dižākos kokus – ozolus un 
smelsimies spēku no tiem!

Pavasarī, pakustinot šī krūma zarus, pār galvu 
nobirst zelta putekļi, bet rudenī tur meklēsim 
kaut ko ļoti garšīgu, kas paslēpies kaula 
kažokā. Kas tas ir? 
 Jau labu brīdi esam gājuši pa  taku, bet tikai 
tagad,  citu koku aizsegā, varam pamanīt  eg-
les. Nedaudz tālāk ar zilgani melnām ogām 
un  asām adatu delnām, bet noteikti  labu vēl 
– kadiķis.
Par pīlādzi varēsim priecāties gan pavasarī, 
kad tas baltos ziedos, gan rudenī, kad zari 
smagi, pilni dzeltensārtām ogām.
 Visrāmākā vasaras dienā mežā dzirdami maigi 
aplausi, staltie koki pateicas gan zemei, gan 
saulei, kas ļauj tik raženi augt. Katra lapa – 
plata plauksta slaidā kātā... Kā vasara, kā bišu 
zumēšana, kā liepu lapu laipa no sirds uz sirdi 
– varbūt tāda liksies liepa! 

Tas nebūt nav viss, ko ieraudzīsim mežā! Katrā 
gadalaikā tas uzrunās mūs citādāk.



Pastaigā pa purva taku  vērosim, kā un kāpēc 
mežu nomaina neliels purviņš, pie tam - tas at-
rodas kalna galā. Kā augi pielāgojas dažādiem 
vides apstākļiem.
Iepazīstot purva augus, uzzināsim, kas ir visu 
augstāko augu vecvecvec…vecmāmiņa, kam 
radinieks ir bebrukārkliņš.

Izpētīsim, kas slēpjas paparžu lapu apakšpusē, 
vai ir iespējams papardei atrast ziedus un cik 
ūdens spēj uzsūkt sfagni.
Salīdzināsim, ar ko atšķiras zilenes no 
mellenēm, kā arī iepazīsim citas purva un 
meža ogas.

Arī bērzi purvā izskatās mazliet citādi. Kādas ir 
atšķirības starp purva un āra bērzu?
Uzmanīgi pieskarsimies asajiem grīšļiem, bet  
ļoti gludie doņi  patīkami slīdēs caur pirkstiem.



Nodarbībās  iepazīstam meža apsaimniekošanas 
ciklu, novērtējam mežsaimniecības nozīmi un 
koksni kā atjaunojamu dabas resursu. No klases 
varam pārcelties uz matemātikas stundu mežā. 
Lai izmērītu un izrēķinātu, cik vērtīgs ir mežs, lai 
izaudzētu mežu, bez matemātikas neiztikt!

UZZINIET
vai Latvijā mežu ir daudz vai maz

kam pieder meži,  un kā tos apsaimniekot

vai mūsu valstij pietiek koksnes

kā maksimāli izmantot un taupīt  koksni 

orientēties pēc stigām un kvartāliem

NOSKAIDROJIET
vai sters un kubikmetrs ir vienāds 

malkas daudzums 

kas ir šķelda, kā to iegūst un izmanto

kā koksne kļūst par “oglekļa noliktavu” 

kāpēc koksne ir “zaļais kurināmais”

vai mežs var ietekmēt klimata izmaiņas



IEMĀCIETIES
lasīt koka mūža stāstu gadskārtās

izmērīt koka augstumu un apkārtmēru 

uzmērīt malkas grēdu 

izrēķināt, cik m3 koksnes ir vienā baļķī 

un visā mežā

izmantot matemātikas zināšanas

IEPAZĪSTIET
augu daudzveidību mežā

dažādu  koku koksnes īpašības 

enerģētiskās koksnes paraugus

mežinieku darba instrumentus - 

dastmēru, mērlentas, Biterliha lineālu 

un augstuma mērītāju



Sekojot  norisēm mežā dažādos gadalaikos un 
pētot tās, izprotam dabas likumsakarības.
Priecājoties par mežu rudenī,  noskaidrojam, 
kāpēc  koku lapas maina krāsu, iepazīstam 
meža veltes, augļu un sēklu dažādību.  
Nodarbībā apgūstam āra dzīves pamatiemaņas 
- mācāmies, kā izdzīvot mežā, uzcelt zaru būdu 
patvērumam, iekurt ugunskuru, kā pareizi 
rīkoties, ja gadās apmaldīties.
Apgūstam drošības un uzvedības noteikumus 
meža vidē, uztveram mežu kā nomierinošu 
vidi.

Ziemā dabā iestājies lielais, baltais klusums 
bet, uzmanīgāk ieskatoties, var pamanīt 
steidzīgu soļu rakstu sniegā, sadzirdēt meža 
skaņas. Kā rit meža iemītnieku dzīve ziemā? 
Kādi darbi cilvēkiem veicami mežā? 
Dodamies meža ekspedīcijā – atpazīstam 
pēdas sniegā, atrodam meža dzīvnieku 
nakšņošanas vietas un barotavas, novērtējam 
un salīdzinām dažādas mežaudzes. Pamanām, 
ka ziemā meža darbi rit pilnā sparā - tiek gādāti 
kokmateriāli, malka.

Komandu sacensībās “Precīzais, vērīgais, 
radošais meža gudrinieks” varam noteikt koku 
sugas ziemā, atrast sniegā un kokos paslēpušos 
dzīvniekus, precīzi trāpīt mērķī, no sniega 
izveidot  kādu  Pasaku meža  iemītnieku.

Ugunskurs, karsta tēja …. Pārgājiens mežā 
aukstā, sniegotā dienā  sniedz patīkamas 
sajūtas!



Dabā vērīgi jālūkojas katru dienu, veicot 
fenoloģiskos novērojumos, nepieciešama 
pacietība.
Toties ieguvums neatsverams – tiek  iepazīta 
augu daudzveidība un pavasara parādības 
mežā. Tad jaunie dabas draugi dažādus uzde-
vumus  var uzdot arī parka apmeklētājiem. 
Interesanti iejusties gidu lomā, parādīt savas 
zināšanas!



Katrs var būt lepns, ja iestādījis kaut vienu koku.
Bet, ja pēc  kopīga darba  izcirtumā zaļo mazās 
eglītes, priedītes, tad esat gan iemācījušies 
stādīt kokus, gan sapratuši meža atjaunošanas 
nozīmi. Veicot šo darbu, skolēni iepazīst  vienu 
posmu meža apsaimniekošanas ciklā, sajūt 
savu veikumu nākotnes labā. Koki vēl dauzus 
gadus prasīs cilvēku rūpes un uzmanību, lai 
nākamajām paaudzēm atdotu darba augļus.    
Varbūt arī šādi veidojam sociāli atbildīgu cilvēku?

Kas pats piedalījies parka sakopšanas talkās, 
daudz saudzīgāk izturēsies pret apkārtējo vidi, 
vērtēs savu un  citu cilvēku uzvedību dabā.

Putnu būrīšu izvietošana –  tās ir rūpes par 
putniem, kā arī par meža un parka aizsardzību. 
Gatavojot būrīšus, jāiepazīst attiecīgas putnu 
sugas, lai mājoklis būtu piemērots.

Kad būrīši jāizvieto? Cik tālu viena no otras 
gribēs dzīvot putnu ģimenes? Uz kuru debespusi 
jābūt skrejai? Kā pasargāt, lai būrīti neapciemo 
nevēlami ciemiņi? Kāpēc būrīši nākamajā gadā  
jāiztīra? Lūk, zooloģijas stunda pavasarīgajā 
mežā!



Tērvetes dabas parka darbinieki piedalās vidi 
izzinošās nodarbībās arī skolās un bērnudārzos.
Ir interesanti pieskarties vilka ilkņiem, novērtēt 
bebra zobus, palūkot, kādi kažoki ir lapsām, 
jenotsuņiem, bebriem, mežacūkām, uzklausīt 
stāstus par meža dzīvniekiem. 
Skolēni iepazīst meža dzīvnieku sugu daudz-
veidību un dzīves veidu, aizsargājamās dzīv-
nieku sugas, uzzina, kāda konkurence pastāv 
starp dzīvnieku sugām un kā veidojas barības 
ķēdes. 

Vai zināt, ka lielie, žuburotie staltbriežu ragi 
katru gadu pavasarī tiek nomesti un līdz 
rudenim izaug no jauna? 
Aplūkojot medību trofeju izstādi un uzklau-
sot pieredzējuša mežu darbinieka stāstījumu, 
uzzinām, kā mednieki rūpējas par savvaļas 
dzīvniekiem un to saglabāšanu, kā sargā 
tīrumus un dārzus no postījumiem. Medības 
mūsdienās ir gan brīvā laika pavadīšanas veids, 
gan saprātīga līdzdalība meža dzīves procesos.
Skolēni  mācās motivēt savu attieksmi pret 
medībām.



Ticot pasakām un gaidot tikšanos ar rūķiem, 
ar Pasaku bānīti uz mežu dodas gan mazie 
kāpēcīši no bērnudārziem, gan sākumskolas 
skolēni. Rūķi iepazīstina ar savu ciemu, ļauj 
ielūkoties  mājiņās, katrā sētā sagatavojuši 
dažādus uzdevumus un paveicamus darbiņus.
 Meža rūķi aicina iepazīt kokus, stāsta, kas 
izaug no  čiekuros paslēptajām mazajām 
sēkliņām. Bērni palīdz sašķirot egļu un priežu 
čiekurus. 

Kurš putns palīdz stādīt mežu? Kāpēc 
krustknābji savus mazuļus var izperēt pašā 
ziemas aukstumā? - jautā Rūķu māmiņa.



Rūķis Namdaris ne tikai darina jaunas mājas, 
bet iepazīstina ar senajiem darba rīkiem, māca  
zāģēt, strādāt ar āmuru un naglām, pagatavot 
savu meistarstiķi. Tā top gadalaiku pulkstenis 
vai vienkāršs mūzikas instruments no koka. 
Rūķu dzirnavās jāatrod dažādas meža veltes, 
var smaržot un pataustīt noslēpumainos 
maisiņus. Rūķi bērniem māca  pagatavot 
veselīgās zāļu tējas,  pēc tam visi piedalās 
jautrās čiekuru un kastaņu stafetēs.

Ciemojoties  Rūķu sētās, bērni spēlējušies, 
strādājuši, daudz  ko iemācījušies –  laiks doties 
pie ugunskura, omulīgā gaisotnē tiek baudīta 
tēja un kārumi. Ziemassvētku laikā  jāpušķo 
eglīte  ar burkāniem, kāpostiem un citiem cie-
nastiem meža zvēriem, bet Lieldienās jāmeklē 
Zaķa paslēptās olas.
Rūķi ceļasomā ieliek meža gudrības, rotaļu 
prieku, veselīgas, svaigā gaisā pavadītas stun-
das.



Mūsdienās, kad tik daudz laika tiek pavadīts 
telpās, aktivitātes un pozitīvā pieredze da-
bas vidē kalpo par pamatu veselīgam dzīves 
veidam.
Vasaras nometne aicina uz dabas un 
kultūrvēstures izziņu, āra dzīves prasmju un 
iemaņu apguvi, uz patstāvības un sadarbības 
attīstību. Tērvetes dabas parks, kur daba un 
Annas  Brigaderes pasaku tēli labi papildina 
viens otru, ir piemērota vide gan  nodarbībām, 
gan atpūtai. Pārgājienos, vides spēlēs tiek 
iepazītas meža, purva un upes ekosistēmas.

Nometnes darbā bieži piedalās āra dzīves 
prasmju apguves centrs “Pelēkais vilks” 
un skauti, kuru uzdevumos nepieciešama 
komandu sadarbība, veiklība un attapība, lai 
orientētos apkārtnē un dažādās situācijās, 
uzceltu telti vai zaru būdu un iekurtu uguns-
kuru. Šaušana ar loku un  arbaletu liek justies 
kā viduslaiku mežā.



Radošajās nodarbībās tik izmantoti dažādi da-
bas materiāli, top īsti mākslas darbi – glezniņas, 
smaržīgi siena spilveni, mūzikas instrumenti.

Nometnes dzīvi interesantāku padara sportis-
kās aktivitātes un ekskursijas, neparastas izjūtas 
sniedz nakts trasīte – dažādi uzdevumi, meža 
nakts skaņas, dziesmas pie ugunskura.    



Vasaras vidū, kad skolās klases ir tukšas 
un klusas, Tērvetē uz olimpiādi mežā 
ierodas  skolotāji, kuriem veiksmīgāk un 
interesantāk izdevies novadīt mācību 
stundu meža izzināšanā. Kopā ar viņiem 
ir skolēni, kuri vislabāk izpildījuši Meža 
erudīcijas testu.

Meža olimpiādes fināls var sākties!

Teorētiskie jautājumi mijās ar praktisku 
darbošanos. 



Jānovērtē mežs kā dabas sastāvdaļa, 
jāpamana ekoloģiski vērtīga meža pazīmes, 
jāpazīst,  kāds izskatās mazais, bet lielu postu 
nodarošais egļu astoņzobu mizgrauzis.
Nepieciešamas iemaņas, lai noteiktu koku 
augstumu, apkārtmēru, aprēķinātu koksnes 
tilpumu. Jāmāk orientēties mežā un baudīt to 
kā atpūtas vidi, kā arī reklamēt dabas parku 
ārzemju tūristiem angļu valodā. 

Vienmēr radošu izdomu prasa kokapstrādes 
uzdevums. Jābūt zinošiem, attapīgiem ātro 
jautājumu - atbilžu kārtās. Protams, katru 
gadu jautājumi mainās, meža gudrību klāsts 
ir neizsmeļams! Jā, nav nemaz tik viegli kļūt 
par uzvarētājiem, lai saņemtu balvu – dabas 
ekspedīciju uz Norvēģiju vai citu valsti.   



Latvijas – Lietuvas pārrobežu projekts “Vides 
izglītības tīkls ilgtspējīgai sabiedrības attīstībai“ 
paredz sadarbību vides izglītībā, jaunas izziņas 
takas un metodisku materiālu izstrādi, iespēju 
skolēniem iepazīt kaimiņvalsts dabas objektus.
 

Kopā ar Lietuvas skolotājiem iepazīstam dažādas 
metodes darbā ar bērniem un jauniešiem. 
Turpmākajā darbā noderēs vides izziņas uzde-
vumi,  āra dzīves prasmes un iemaņas, grupu 
saliedēšanas spēles.
Konkursā ”Mana meža taka” skolēni piedāvā 
visdažādākās idejas, uzvarētāji iegūst iespēju 
piedalīties vides izglītības nometnē kopā ar 
Lietuvas skolēniem.


