2010. /2011. mācību gada nolikums

1. Dalībnieki. Mammadaba meistarklasē aicinām piedalīties 1. - 9. klases, šo klašu interešu pulciĦus kopā ar
skolotājiem, pulciĦu vadītājiem (turpmāk tekstā – Dalībnieki). Dalībnieki var būt klase vai tās daĜa, interešu pulciĦš kopā
ar skolotāju vai pulciĦa vadītāju. Tā ir veselīga, vispusīga un pastāvīga iespēja skolām tuvināt mācību procesu dabai,
apgūstot vides izglītības programmu „Izzini mežu”.
2. Organizatori. Mammadaba meistarklasi organizē a/s „Latvijas valsts meži” vides izglītības programmas „Izzini
mežu” ietvaros. Kontaktpersona – Inga Pētersone, e-pasts: i.petersone@lvm.lv, tālr. 67805432.
3. Uzdevums. Lai piedalītos Mammadaba meistarklasē Dalībniekiem ir jāatzīmē šajā mācību gadā kopīgi veiktās
meža izziĦas aktivitātes Mammadaba meistarklases kartē (izdrukājama www.mammadaba.lv sadaĜā Meistarklase) un tā
jānosūta pa pastu līdz 2011. gada 10. maijam (pasta zīmogs) uz a/s „Latvijas valsts meži” biroju Rīgā, Kristapa ielā
30, LV-1046, ar norādi „Mammadaba meistarklase”.
4. Karte. Mammadaba meistarklases kartē ir iezīmētas tās aktivitātes, ko a/s „Latvijas valsts meži” attīsta un regulāri
piedāvā skolām vides izglītības programmas „Izzini mežu” apgūšanai – Meža dienas (meža stādīšana, dabas
sakopšana, putnu būrīšu izlikšana), Meža olimpiāde un „Izzini mežu” ekskursijas Mammadaba tūrisma
objektos (Tērvetes dabas parkā, Vijciema čiekurkaltē, Kalsnavas arboretumā un Jaunmoku pils Meža
muzejā). Par šīm aktivitātēm Dalībnieki iegūst kartē atzīmētu noteiktu Meistarības punktu skaitu atbilstoši aktivitātes
izglītojošajam līmenim. Šos punktus Dalībnieki iegūst, ja minēto aktivitāti ir veikuši vai veiks šajā mācību gadā vismaz
vienu reizi un to var apstiprināt Dalībnieku norādītais par pasākumu atbildīgais a/s „Latvijas valsts meži” darbinieks.
Dalībnieki var vienā reizē un/vai vietā veikt vairākas aktivitātes. Ja Dalībnieki ir veikuši visas norādītās aktivitātes, viĦi
saĦem kopā 20 Meistarības punktus.
5. Transports. Ja Dalībniekiem ir problemātiski nokĜūt līdz LVM organizētajām Meža dienām, tad tie var veikt meža
stādīšanu, dabas sakopšanu un putnu būrīšu izlikšanu arī citur, tai skaitā, pie skolas. Šajā gadījumā meistarklases Kartei
jāpievieno šo aktivitāšu foto materiāls ar īsu aprakstu par pasākuma organizētājiem un rezultātiem.
6. Balvas. Par 20 savāktajiem Meistarības punktiem Dalībnieki iegūst nomināciju „Mammadaba
Meistarklase”, Meistaru nozīmītes un Meistaru Diplomu vides izglītības programmā „Izzini mežu”. „Mammadaba
Meistarklases” saĦem ZaĜās atzinības balvas - dāvanu kartes stādu iegādei a/s „Latvijas valsts meži” stādaudzētavās.
Par 15-19 savāktiem Meistarības punktiem Dalībnieki saĦem ZeĜĜu Diplomu vides izglītības programmā „Izzini
mežu” un veicināšanas balvas. Par 2-14 savāktiem Meistarības punktiem Dalībnieki saĦem MācekĜu Diplomu
vides izglītības programmā „Izzini mežu”.
7. Papildpunkti un nometne. Dalībniekiem ir iespēja atzīmēt Mammadaba meistarklases kartē papildus veiktās
meža izzināšanas aktivitātes, par kurām var saĦemt Papildpunktus (1 punkts par katru papildus aktivitāti). Čaklākie
Mammadaba Meistarklašu vadītāji iegūst iespēju piedalīties vasaras vides izglītības nometnē skolotājiem – IZM
saskaĦotos tālākizglītības kursos par mežu, meža vērtībām un apkārtējās vides jautājumiem (A) kādā no Mammadaba
tūrisma un rekreācijas centriem. Minētajos kursos katrs skolotājs var piedalīties reizi trijos gados.
8. Mammadaba vēstniecības. Skolas, kuras īstenojušas visvairāk meistarklases aktivitāšu, iesaistot visvairāk
skolotāju un skolēnu meža izzināšanā, pretendē uz Mammadaba vēstniecības titulu un karogu. Nākamā mācību gada
sākumā katras a/s „Latvijas valsts meži” mežsaimniecības teritorijā un Rīgā (kopskaitā deviĦas) tiek svinīgi akreditēta
Mammadaba vēstniecība un skolai tiek dāvināts īpašs meža vides izglītības stends. Mammadaba vēstniecības
akreditācijas raksts zaĜākajām Latvijas skolām tiek piešėirts uz vienu mācību gadu, kura laikā skolas skolēni un
skolotāji nes Mammadaba vēstnieku godu. Katrai skolai Mammadaba vēstniecības tituls var tikt piešėirts reizi trijos
gados.
9. Rezultāti. Visu Dalībnieku iegūtos punktus izvērtē a/s „Latvijas valsts meži” un rezultātus paziĦo 16. maijā
Dalībnieku kontaktpersonām pa e-pastu, kā arī publicē www.mammadaba.lv sadaĜā Meistarklase. Dalībnieku iegūtās
balvas a/s „Latvijas valsts meži” izsūtīta pa pastu Dalībnieku kontaktpersonai uz norādīto skolas adresi līdz 20. maijam
(pasta zīmogs). Dalībnieki atbild par to sniegto ziĦu patiesumu. AS „Latvijas valsts meži” saglabā tiesības pārbaudīt
sniegto ziĦu patiesumu un anulēt Dalībnieku rezultātus, ja nav apstiprinājies sniegto ziĦu patiesums.

10. Papildu informācija: www.mammadaba.lv sadaĜā Meistarklase.

