
 

 

 

MĀCĪBU SPĒĻU KONKURSS 7. – 9. KLASĒM “LVM MEŽA OLIMPIĀDE” 
 

NOLIKUMS 2019./2020. MĀCĪBU GADAM 
 
 
 
1. ORGANIZATORS UN MĒRĶIS. LVM Meža olimpiādi organizē AS “Latvijas valsts meži” sadarbībā ar Valsts izglītības 
satura centru un Tērvetes attīstības biedrību ar mērķi veicināt jauniešu izpratni par meža ilgtspējīgu 
apsaimniekošanu un karjeras iespējām meža nozarē. Atbalsta - SIA “Rīgas meži”, AS “Latvijas Finieris”,  
Latvijas Skautu un Gaidu centrālā organizācija. 
 
 
2. DALĪBNIEKI. LVM Meža olimpiādē var piedalīties 7. – 9. klašu komandas, kuras veido 6 vienas skolas skolēni un 
skolotājs, kas ir komandas kontaktpersona. Viens skolēns var būt vairākās komandās. 
 
 
3. UZDEVUMS. Lai piedalītos LVM Meža olimpiādē, komandas dalībniekiem ir jāizdomā āra mācību spēle par tēmu 
“Mežs”. Komandai īsi jāapraksta spēles mērķis un uzdevumi, jāpievieno spēles video pamācība (ne garāka par 60 
sekundēm). 
 
 
4. REĢISTRĀCIJA. Spēles noteikumu aprakstu komanda reģistrē interneta anketā vietnē 
www.lvm.lv/mezaolimpiade līdz 2019. gada 30. novembrim. Viena komanda var reģistrēt vienu āra mācību spēli. 
 
 
5. VĒRTĒŠANA. Reģistrētās spēles vērtē konkursa žūrija pēc šādiem kritērijiem: 1) spēles atbilstība tēmai un 
nolikumam; 2) spēles oriģinalitāte un radošums; 3) āra vides integrācija spēles norisē. Žūrija finālam izvirza 5 labākās 
komandas, kā arī nosaka pusfināla dalībniekus. Visu iesūtīto spēļu autori saņem Pateicības diplomu par piedalīšanos 
LVM Meža olimpiādes 1. kārtā, kā arī atgriezenisko saiti no žūrijas, kas spēlē ir izdevies un ko vēl varētu uzlabot! 
 
 
6. PUSFINĀLS. Pusfināla dalībnieku video pamācības 1. februārī tiek publicētas LVM skolu programmas Facebook 
lapā “Izzini mežu, Latvija” un Youtube kanālā, kur ikviens lietotājs līdz 1. martam var balsot par tīkamāko spēli, 
spiežot Patīk/Like zem publicētajiem video. 5 komandas, kuras iegūs visvairāk Patīk/Like tiek izvirzītas finālam. Pārējo 
5 spēļu komandas saņem Atzinības diplomus un veicināšanas balvas. 
 
 
7. FINĀLS. LVM Meža olimpiādes fināls notiek Latvijas valsts mežu dabas parkā Tērvetē 22. maijā meža nozares 
lielākā pasākuma “Latvijas meža dienas” ietvaros un tajā piedalās 10 komandas, no kurām 5 ir žūrijas izvirzītas un 5 
ieguvušas visvairāk atzinības Facebook un Youtube lietotāju vērtējumā. Komandām ir jāsagatavo radošais mājas 
darbs. Čempionu komanda tiek noskaidrota aktīvās orientēšanās sacensībās ar radošiem uzdevumiem dabā. 
 
 
8. BALVAS. Meža olimpiādes čempionu komanda saņem galveno balvu – 10 dienas ilgu ārzemju dabas ekspedīciju 
2020. gada vasarā. Visi finālisti saņem Diplomus par iegūtajām vietām LVM Meža olimpiādē un veicināšanas balvas. 
 
 
9. PAPILDU INFORMĀCIJA. Konkursa kontaktpersona ir LVM Komunikācijas speciāliste Anda Sproģe-Vāvere, e-pasts: 
a.sproge@lvm.lv, tālr. 26540801. Piedaloties konkursā, dalībnieki piekrīt, ka to iesniegtie darbi tiek publicēti. Papildu 
informācija par AS “Latvijas valsts meži” piedāvātajām vides izglītības aktivitātēm: www.lvm.lv/skolam 
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