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PARTNERĪBA MEŽA VIDES IZGLĪTĪBĀ: AS “LATVIJAS VALSTS MEŽI” 

SADARBĪBA AR SKOLĀM 

LU PPMF, Maģistra studiju programma “Izglītības zinātne” 

studente Līga Abizāre 

Kādu dienu mežs ienāca pilsētā. 

Un no sākuma cilvēki nesaprata, ko tas nozīmē. 

/Ziedonis I., “Zaļā pasaka”/ 

Partnerība izglītībā ir plaši sastopama gan Latvijā, gan pasaulē un to var attiecināt uz 

ļoti daudzveidīgām sadarbības jomām un formām, kas pastāv, rodas vai tiek ieviestas 

mācību procesā, izglītības saturā un skolu sistēmā, iekļaujot partnerus no dažādām 

darbības un kompetences sfērām. Šajā esejā aplūkošu piemēru partnerībai meža vides 

izglītībā: AS “Latvijas valsts meži” sadarbību ar skolām. Partnerību skatīšu kā 

strukturētu un koordinētu kopīgu darbību un savstarpēju atbalstu vienota kreatīva 

rakstura mērķa sasniegšanai, sadarbības partneriem daloties vienam ar otru 

informācijā un pieredzē un stiprinot vienotību sadarbības mērķu izpratnē un 

realizācijā. 

Galvenie jautājumi, uz kuriem centīšos atbildēt esejā: 1) kādi ir šīs partnerības 

mērķi un nozīme izglītības reformas kontekstā?; 2) kāda ir minētās partnerības 

struktūra un saturs?; 3) kādi ir šīs partnerības līdzšinējie rezultāti un nākotnes 

perspektīvas?  

 

Mērķi un nozīme 

Mežs šobrīd sedz vairāk nekā pusi Latvijas teritorijas. Pēdējo 100 gadu laikā 

tā platība valstī ir divkāršojušies, bet koksnes krāja – pieaugusi trīskārt1. Meža 

sociālā, ekoloģiskā un ekonomiskā sfēra Latvijā gan vēsturiski, gan mūsdienās skar 

ikvienu Latvijas iedzīvotāju - mežs veido ne vien būtisku daļu no Latvijas ainavas, bet 

arī ekonomikas un kultūras.  

Sabiedrības interesēs ir meža ilgtspējīga apsaimniekošana, proti, meža un 

meža zemju izmantošana tādā veidā un tādā intensitātē, kas nodrošina meža 

bioloģiskās daudzveidības, ražības, atjaunošanās un dzīvotspējas neaizskaramību, 

vienlaikus saglabājot tā spēju tagad un nākotnē pildīt vietējā, atsevišķas valsts un 

pasaules līmenī mežam piemītošās ekoloģiskās, ekonomiskās un sociālās funkcijas, 

nenodarot kaitējumu citām ekosistēmām (Helsinku 1. rezolūcija2). 

                                                           
1“Meža nozare skaitļos un faktos 2018”, izdevējs biedrība "Zaļās mājas", 
https://www.zm.gov.lv/public/ck/files/skaitlifakti_LV_2018web.pdf 
 
2Helsinku 1. rezolūcija, https://www.zm.gov.lv/mezi/statiskas-lapas/starptautiskie-procesi-un-
projekti/2-ministru-konference-par-mezu-aizsardzibu-eiropa-helsinki-1993-gads?nid=502 

https://www.zm.gov.lv/public/ck/files/skaitlifakti_LV_2018web.pdf
https://www.zm.gov.lv/public/ck/files/skaitlifakti_LV_2018web.pdf
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Vai beidzot vidusskolu Latvijas skolēni ir kompetenti lēmumu pieņemšanā par 

ilgtspējīgu meža apsaimniekošanu? Vai skolēni pilnvērtīgi izprot šī milzīgā 

atjaunojamā resursa sniegtās iespējas un potenciālu? Latvijā līdzīgi kā visā Eiropā un 

pasaulē iezīmējas tendence, kuru raksturo urbanizācija un jauniešu attālināšanās no 

dabas, “dzīve aiz stikla sienas”, kad informācija par dabu tiek saņemta caur mašīnas 

logu vai datora monitoru, cilvēkiem arvien vairāk laika pavadot telpās vai sociālajos 

tīklos. Mājas arests vairs nav sods! Priekštats par dabu kļūst romantizēts vai arī no tās 

veidojas bailes. 

Tai pat laikā mācīšanās dabā vispārizglītojošajās skolās var sniegt 

daudzveidīgus ieguvumus – dažādojot mācīšanās vidi, stilu un iekļaujot visas maņas, 

iespējams uzlabot gan mācību rezultātus, gan arī bērnu veselību un spēju strādāt 

komandā, darboties nestandarta situācijās.  Bērni, kas bieži dodas mācīties dabā labāk 

spēj koncentrēties, labāk pieņem pamatotus lēmumus, ir ar augstāku pašapziņu, 

dzīvespriecīgāki, atsaucīgāki pret saviem klases biedriem un laimīgāki3. Lai arī mēs to 

instinktīvi apzināmies un saprotam, aktuāls ir jautājums - cik daudz skolu Latvijā 

šobrīd saista mācības ar dabu, reālo dzīvi? Vai skolotājiem ir pietiekama kompetence 

un resursi mācību vadīšanai ārpus telpām - mežā? 

Meža vides izglītība ir izglītība ilgtspējīgai attīstībai, kas tiek īstenota par 

mežu (ekoloģiskā, kultūras, ekonomiskā un/vai sociālā aspektā), mežā (arī skolas 

pagalmā un citās ārpusskolas teritorijās, piemēram, koksnes pārstrādes uzņēmumos 

u.c.) un mežam (tā ilgtspējai lokālā un globālā mērogā). Ar mērķi pilnveidot meža 

vides izglītību skolās lielākais meža apsaimniekošanas uzņēmums Latvijā AS 

“Latvijas valsts meži” kopš 2005. gada ir noslēdzis sadarbības memorandu ar Valsts 

izglītības satura centru, kā ietvaros īsteno daudzveidīgas meža vides izglītības 

programmas dažādām vecuma grupām. Uzņēmums kopā ar LU Starpnozaru izglītības 

un inovāciju centru turpina pilnveidot programmu saturu atbilstoši “Skola2030” 

projekta nostādnēm, kā arī iesaista citus izglītības un meža nozares partnerus šajā 

procesā. Kā Starptautiskā Vides izglītības fonda (FEE) programmas “Learning about 

Forest” jeb “Izzini mežu” nacionālais pārstāvis Latvijā AS “Latvijas valsts meži” 

regulāri piedalās pieredzes apmaiņā dažādās pasaules valstīs, kā arī ir aktīvs ikgadējā 

Eiropas Meža pedagoģijas (EuropeanForestPedagogy) kongresa biedrs.   

Izglītības reforma, manuprāt, ir unikāla iespēja šīs partnerības rezultātā 

uzkrāto meža vides izglītības pieredzi integrēt Latvijas vispārizglītojošo skolu 

ikdienā. Savā profesionālajā darbībā, vairāk nekā 10 gadus vadot dažādas AS 

“Latvijas valsts meži” vides izglītības programmas, nereti saskaros ar bērniem, kas 

nekad nav bijuši mežā. Kā viņiem un pārējiem pilnvērtīgāk iegūt kompetences un 

lietpratību, kas saistīta ar lēmumu pieņemšanu par Latvijas zaļo zeltu – mežu?  

Izglītības reforma Latvijā liek uzsvaru uz mācību saikni ar reālo dzīvi, nepastarpinātu 

pieredzi, kā arī nepieciešamību domāt kritiski un sadarboties. Mežs kā vieta, kur 

pastāvīgi saduras dabas, rekreācijas un ekonomiskās intereses, ir pateicīga vide šādam 

mācību procesam. Tā ir iespēja jēgpilnai izglītībai par ilgtspējīgu attīstību. 

                                                           
3Louv R. “LastChildintheWoods. Savingourchildrenformnature-deficitdisorder”, Workmanpublishing, 
NewYork, 2008. 
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Meža nozares sadarbība ar izglītības sektoru ir izplatītā visā pasaulē. Kā esmu 

pārliecinājusies piedaloties dažādās starptautiskās meža izglītības konferencēs, tā ir 

īpaši attīstīta Ziemeļamerikā, Skandināvijā, Vācijā, Austrijā, Polijā, Čehijā, Slovākijā 

– valstīs ar lielu mežainumu un spēcīgu kokrūpniecību. Arī Latvijā meža un 

kokrūpniecības nozarei sadarbība ar skolām ir būtiska un attīstīta, jo skolēni ir tā 

mērķa auditorija, kas nākotnē piedalīsies vēlēšanās un veidos sabiedrisko domu, 

tādējādi ietekmējot meža likumdošanu, apsaimniekošanu un resursu pieejamību. 

Tāpat viņi, iespējams, strādās mežā vai radīs jaunus koksnes produktus. Savukārt, 

izglītības sistēmai ir izdevīga papildu intelektuālo un materiālo resursu piesaiste 

skolām. 

 

Struktūra un saturs.  

AS “Latvijas valsts meži” un skolu sadarbības modelī izglītības programmu 

saturs tiek balstīts uz secīgiem vides izglītības uzdevumiem jeb “pakāpieniem”, kurus 

var skatīt gan kā lineāru, gan spirālveida skolēnu zināšanu, prasmju un kompetenču 

pilnveidi saistībā ar mežu (skatīt 1. attēlu).   

 

 

 

1. attēls. Skolēna zināšanu, prasmju un kompetenču pilnveides uzdevumi meža 

vides izglītībā. 

Meža vides izglītības procesā vispārizglītojošajās skolās tiek apskatīti temati 

un idejas, kas sniedz atbildes uz kādu no sekojošiem jautājumiem. 1) kas ir mežs?; 2) 

kāpēc mežs ir nozīmīgs?; 3) kā Latvijas meži tiek apsaimniekoti?; 4) kāda ir mūsu 

atbildība par Latvijas mežiem?. Programmu saturs tiek strukturēts tā, lai viena doma 

izrietētu no otras, ļaujot skolēniem attīstīt savas zināšanas no pamata līmeņa līdz 

dziļai izpratnei par mežiem. Gan individuāli, gan kolektīvi, šie jautājumi un ar tiem 

saistītie temati palīdz skolēniem un skolotājiem pētīt Latvijas mežus un viņu saistību 

ar tiem.  

Šajā mācību gadā katrai vecuma grupai AS “Latvijas valsts meži” piedāvā 

atšķirīgu vides izglītības rīcības programmu, kas iekļauj konkrētajai auditorijai 

piemērotas meža izzināšanas aktivitātes, tematus un mācību materiālus (skatīt 2. 

attēlu). Ar sīkāku minēto programmu saturu var iepazīties vietnē www.lvm.lv/skolam. 
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2. attēls. Dažādas meža vides izglītības programmas, kuras2018./2019. 

mācību gadā skolām piedāvā  AS “Latvijas valsts meži”. 

Viena no, manuprāt, veiksmīgākajām programmām, kas veidota atbilstoši 

vispārizglītojošo skolu dabaszinību mācību saturam, ir Latvijas valsts meža 

ekspedīcijas 6. klasēm, kuras kopš 2016. gada organizē AS “Latvijas valsts meži” 

sadarbībā ar LU Starpnozaru izglītības inovāciju centru, Latvijas Mežzinātnes 

institūtu “Silava”, biedrību “Zaļās mājas” un AS “Latvijas Finieris”. To ietvaros  

Latvijas vispārizglītojošo skolu 6. klases tiek aicinātas “apgūt dabaszinības mežā 

kopīga piedzīvojuma veidā”4. Atbilstoši dabaszinību standartam skolēniem, 

piedaloties meža ekspedīcijas programmā, būtu jāsaprot, kā dabaszinībās iegūtās 

zināšanas ir izmantojamas ikdienas dzīvē, jāapzinās cilvēka ietekmi uz meža 

ekosistēmu, veicot praktiskus un radošus uzdevumus, kā arī jāveido izpratni par mežu 

saglabāšanu nākamajām paaudzēm. 

Latvijas valsts mežu ekspedīcija ir aptuveni 2 km garš izglītojošs pārgājiens 

dabā ar 10 meža izziņas pieturām pieredzējušu mežsaimnieku vadībā. Minimālais 

dalībnieku skaits ekspedīcijā 10, maksimālais 30. Vienā dienā maršrutu var iziet 8 

grupas. Pirms došanās uz mežu klasei nepieciešams apgūt skolā vienu mācību stundu 

par meža daudzveidīgo nozīmi. Ierodoties pasākuma vietā ar autobusu, skolēnus 

sagaida AS “Latvijas valsts meži” darbinieks, kurš skolēnus iepazīstina ar pasākuma 

norisi un izsniedz nepieciešamo inventāru. Klase dodas mežā pa noteiktu maršrutu, 

pārejot no vienas pieturas uz otru. Katrā pieturā vadītājs dod skolēniem praktiskus vai 

radošus uzdevumus, kurus tie risina individuāli vai grupās, iegūtos rezultātus fiksējot 

speciālās darba burtnīcās. Noslēgumā bērnus gaida pikniks labiekārtotā atpūtas vietā 

ar ugunskuru. Pasākuma norisi un inventāru bez maksas nodrošina AS “Latvijas valsts 

meži”, transportu un uzkodas piknikam mežā nodrošina paši dalībnieki. Kopējais 

pasākuma ilgums - 3 stundas. 

Katru gadu septembrī ekspedīcijas 6. klasēm notiek 8 lielāko pilsētu tuvumā. 

Visu mācību gadu Latvijas valsts mežu ekspedīcijās 6. klasēm ir iespēja doties arī uz 

trīs pastāvīgajiem tūrisma objektiem – LVM Kalsnavas arborētumu, LVM Vijciema 

čiekurkalti un Latvijas valsts mežu dabas parku Tērvetē. 2018. gadā Latvijas valsts 

mežu ekspedīcijās ir piedalījušies vairāk nekā 6000 skolēnu. 

 

 

                                                           
4www.lvm.lv/ekspedicija  
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Rezultāti un perspektīvas 

Latvijā šobrīd pastāv, manuprāt, labi koordinēta sadarbība meža vides izglītībā 

starp dažādām izglītības un meža nozares institūcijām, uzņēmumiem un speciālistiem. 

Efektīva sadarbības procesa rezultātā sabiedrībā būtu jāveidojas vienotai izpratnei par 

meža vides vērtībām, to racionālu izmantošanu, aizsardzību un atjaunošanu5. AS 

“Latvijas valsts meži” piedāvātā meža vides izglītības vīzija pauž: “Latvijas skolas 

izglīto bērnus un jauniešu par to, cik svarīga loma mežiem ir mūsu valstī. Apgūstot 

zināšanas, prasmes un kompetences par mežu apsaimniekošanu, skolēni tiek 

iedrošināti kļūt par atbildīgiem uzņēmējiem un pilsoņiem, kas spēj nākotnē pieņemt 

ilgtspējīgus lēmumus par Latvijas lielāko atjaunojamo resursu – mežu, veicinot uz 

inovācijām balstītas bioekonomikas attīstību lokālā un globālā līmenī”6. 

Pamatojoties uz ilggadējo pieredzi darbā ar skolām, Valsts izglītības satura 

centra ieteikumiem un starptautiski atzītu meža vides izglītības praksi, AS "Latvijas 

valsts meži" ir izdevuši dažādus mācību materiālus. Šogad ir tapis jauns metodiskais 

līdzeklis 5. – 12. klašu skolēnu uzņēmējspējas veicināšanai “Bioekonomika skolās”, 

kas noderēs ekonomikas, dabaszinību un sociālo zinību skolotājiem starpdisciplināra 

un kompetencēs balstīta mācību procesa īstenošanai. Kā materiāla priekšvārdā raksta 

Valsts izglītības attīstības aģentūras eksperte Daiga Udrase, “materiāls ir veidots 

lietpratībās balstītā izglītībā, kas nodrošina jauniešiem iespēju mācību procesā 

zināšanas iegūt no dažādiem resursiem, izvērtēt piedāvātās iespējas, izdarīt izvēli. 

Materiāls palīdz jauniešiem mainīt domāšanu no bezatbildīga uz atbildīgu patērētāju, 

liekot dziļāk izprast meža resursu lomu Latvijas tautsaimniecības attīstībā”7. 

Latvija ir viena no pirmajām ES dalībvalstīm, kas ir izstrādājusi nacionālo 

Bioekonomikas stratēģiju laikposmam līdz 2030. gadam. Tā paredz zināšanās balstītu 

bioekonomikas attīstību Latvijā, tādējādi kāpinot iesaistīto nozaru eksporta un 

pievienoto vērtību. Stratēģijā paustā vīzija: Latvijas bioekonomikas nozares ir 

inovāciju līderes dabas kapitāla vērtības saglabāšanā, palielināšanā un efektīvā un 

ilgtspējīgā izmantošanā Baltijas valstīs8.Cerams, ka šīs stratēģijas īstenošana valdībā 

tiks īstenota saskaņā ar “Skola 2030” projekta ieviešanas gaitu, kas būtu likumsakarīgi 

un efektīvi. 

Kopumā viena mācību gada laikā ap 20 000 bērnu, jauniešu un skolotāju 

piedalās AS “Latvijas valsts meži” piedāvātajās vides izglītības programmās. 

Strādājot pie šo programmu īstenošanas, veicot mērķauditorijas pētījumus iepriekšējā 

maģistra darba ietvaros un saņemot atgriezenisko saiti no programmu dalībniekiem, 

esmu pārliecinājusies, ka skolas ir ieinteresētas meža vides interpretācijā un ir gatavas 

mācību procesā integrēt meža vides izglītību. Meža vide tiek atzinīgi vērtēta gan kā 

vides izglītības tēma, gan vieta. Skolas piešķir lielu lomu partnerībai ar meža nozari 

meža vides izglītības realizācijā.  

                                                           
5Zute L., maģistra darbs LU Ekonomikas un vadības fakultāte Vides pārvaldības katedra “Meža vides 
interpretācijas modelis Latvijai: meža nozares un skolu sadarbība”, Rīga, 2018.  
6Latvijas Mežizglītības vadlīnijas vispārizglītojošajām skolām, AS “Latvijas valsts meži”, 2017. 1.lpp. 
7“Bioekonomika skolās”, metodiskais līdzeklis, AS “Latvijas valsts meži”, 2018. 4. lpp. 
8LR Zemkopības ministrijas informatīvais ziņojums: http://ejuz.lv/jah 
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Lai skolu un meža nozares partnerību veicinātu, nepieciešams pilnveidot meža 

nozares piedāvājumu un atbalstu skolām, attīstot vides izglītību tās formu un satura 

daudzveidībā formālajā un neformālajā izglītībā, tādējādi veicinot sabiedrības un katra 

indivīda līdzdalību ar vidi saistītu lēmumu sagatavošanā un pieņemšanā. Viens no 

būtiskākajiem esejā aplūkotās partnerības pilnveides soļiem, manuprāt, būtu izstrādāt 

meža vides izglītības programmu efektivitātes novērtējuma indikatorus. To arī 

centīšos īstenot savā topošajā maģistra darbā par tēmu “Meža vides izglītība skolēnu 

uzņēmējspējas pilnveidei”. 
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