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2016. / 2017. mācību gads

1.  LVM Meža olimpiāde ir radošs un veselīgs āra mācību spēļu ideju konkurss 7. – 9. klasēm ar aktīvās 
atpūtas finālsacensībām LVM dabas parkā Tērvetē un galveno balvu čempionu komandai – ārzemju dabas 
ekspedīciju no AS “Latvijas valsts meži”!

2.  LVM Meža olimpiādi organizē AS “Latvijas valsts meži” sadarbībā ar Valsts izglītības satura centru. Atbalsta
AS “Tallink”. Konkursa koordinatore Anda Sproģe, e-pasts: a.sproge@lvm.lv, tālr. 26540801. Piedaloties Meža 
olimpiādē, dalībnieki piekrīt, ka viņu darbi tiek publicēti. 

3.  LVM Meža olimpiādes mērķi:
 • popularizēt Latvijas skolās radošu un veselīgu mācīšanos ārpus telpām – DABĀ,
 • veicināt jauniešu izpratni par Latvijas lielāko atjaunojamo resursu MEŽU.

4.  LVM Meža olimpiādes dalībnieki ir 7. – 9. klašu komandas, kuras veido 6 vienas skolas skolēni un 1 skolas 
skolotājs, kas ir komandas kontaktpersona. Viens skolēns var būt vairākās komandās.

5.  LVM Meža olimpiādes uzdevums komandai ir izdomāt jaunu āra mācību spēli par mežu un izspēlēt to kopā 
ar klases biedriem brīvā dabā (skolas pagalmā, parkā, mežā, botāniskajā dārzā u. tml.), izmantojot dabas 
materiālus. Komandai jāapraksta spēles noteikumi un jārada 1 minūti gara video pamācība, kurā redzama 
spēles norise.

6.  Āra mācību spēlei jābūt veidotai saskaņā ar kāda mācību priekšmetu standartu. Spēles
rezultātā skolēniem jāapgūst jaunas zināšanas vai prasmes, kas minētas meža interaktīvajā ciklā
www.lvm.lv/mezsaimniecibas-cikls. 

7.  Komandai jāreģistrē āra mācību spēles noteikumu apraksts ar pievienotu saiti uz video pamācību
(caur www.failiem.lv vai www.wetransfer.com) interneta anketā vietnē www.lvm.lv/mezaolimpiade laikā no 
2016. gada 1. - 30. novembrim. Viena komanda var reģistrēt vienu āra mācību spēli. 

8.  Komandas iesniegtās āra mācību spēles vērtēšanas kritēriji: 1) atbilstība nolikumam, 2) atbilstība
7. – 9. klašu skolēnu vecuma grupai, 3) spēles oriģinalitāte un radošums.

9.  Žūrija izvērtē spēles un 30 labākās publicē 1. februārī LVM skolu programmas “Facebook” lapā “Izzini 
mežu, Latvija”, kur ikviens “Facebook” lietotājs līdz 20. februārim var balsot par spēlēm, spiežot “Like” zem 
publicētajiem video.  

10.  LVM Meža olimpiādes finālā dabas parkā Tērvetē 2017. gada 27. aprīlī piedalās 10 komandas, kas iegu-
vušas visvairāk atzinības “Facebook” lietotāju (50%) un žūrijas (50%) vērtējumā. Pārējo 20 spēļu komandas 
pa pastu saņem Atzinības diplomus.  

11.  LVM Meža olimpiādes finālā notiek aktīvās orientēšanās sacensībās dabā ar radošiem uzdevumiem, un 
tiek noskaidrota čempionu komanda, kas saņem galveno balvu – nedēļu ilgu ārzemju dabas ekspedīciju 
2017. gada vasarā. Visi finālisti saņem Diplomus par iegūtajām vietām LVM Meža olimpiādē un balvas.


