
 

 
 

2014. / 2015. mācību gada nolikums 
 
Mērķis: rosināt skolotājus iekļaut vispārējās izglītības mācību priekšmetos tēmas un pasākumus, kas saistīti ar zināšanu, 
pieredzes un iemaņu gūšanu, skolēniem esot tiešā saskarē ar mežu, apkārtējo vidi.  Aicinām piedalīties jebkura mācību 
priekšmeta skolotājs vai pulciņa vadītājs kopā ar skolēniem.  

 
Meža olimpiādes čempioniem „Latvijas valsts meži” dāvina ārzemju dabas ekspedīciju! Tiek piešķirtas arī speciālbalvas no 
atbalstītājiem „Tallink” . Organizators „Latvijas valsts meži”, vairāk: www.mammadaba.lv/skolam sadaļā Meža olimpiāde. 
 

 
 

PIRMĀ KĀRTA – MEŽA IZZINĀŠANA SKOLĀ 
 

 
Uzdevums skolotājiem - iesaistīt kāda mācību priekšmeta stundā Meža olimpiādes gada tēmu un mācību stundu novadīt 
brīvā dabā (skolas pagalmā, parkā, mežā, botāniskajā dārzā u. tml.), izmantojot dabas materiālus. Šī gada tēma ir 
SOCIĀLĀS ZINĪBAS MEŽĀ. Mācību stundas apraksts ar 3 bildēm (praktiskā darbība, sasniegtais rezultāts, dalībnieku 
kopbilde stundas norises vietā) skolotājam jāreģistrē līdz 15. DECEMBRIM olimpiādes anketā internetā 
www.mammadaba.lv/skolam sadaļā Meža olimpiāde. Turpat tiek publicēts žūrijas vērtējums. Žūrija nosaka 70 labākos 
skolotājus, kuri iekļūst Pusfinālā. No katras skolas pusfinālā tiek viens skolotājs ar labāko rezultātu.  
 
Skolotājs var reģistrēt tikai vienas mācības stundas aprakstu katrā no trīs: 1. - 3., 4. - 6., 7. - 9. klašu grupām. Vērtēšanas 
kritēriji: 1) atbilstība nolikumam, 2) ārtelpas integrācija vispārizglītojošajā mācību saturā, 3) īstenotās nodarbības 
interaktivitāte, 4) atbilstība skolēnu vecuma grupai, 5) oriģinalitāte un radošums. Visi olimpiādes pirmās kārtas dalībnieki 
saņem diplomus. Olimpiādes organizētāji patur tiesības izmantot un publicēt reģistrētos darbus. 
 

 
PUSFINĀLS – INTERNETA SPĒLE „MEŽOTĀJS” 

 

 
Pusfinālā iekļuvušo skolotāju skolēniem ir uzdevums no 20. JANVĀRA – 2. MARTAM sacensties par labāko rezultātu 
interneta spēlē www.mezotajs.lv . Spēlē var piedalīties visi tās skolas skolēni, kuru pārstāv pusfinālā iekļuvušais skolotājs. 
Spēlē var reģistrēties tikai ar portāla draugiem.lv pasi. Pusfināla vērtējumā tiek ņemti 10 labākie rezultāti no katras skolas. 
Labākās 6 skolas ar skolotāju un 10 bērniem iekļūst Meža olimpiādes finālā. Vēl 10 skolas saņem atzinību – atraktīvā 
Cūkmena vizīti savā skolā. 
 

 
FINĀLS – AKTĪVĀS ATPŪTAS SACENSĪBAS TĒRVETES DABAS PARKĀ 

 
 
Pirms došanās uz finālu katra skola sagatavo mājas darbu – 5 minūšu garu priekšnesumu par tēmu „sociālās zinības mežā”. 
 
Finālisti 24. aprīlī dodas uz Meža olimpiādes Finālu Tērvetes dabas parkā, kur brīvā dabā vienas dienas aktīvās atpūtas 
sacensībās sacenšas par medaļām un titulu Meža olimpiādes čempions, kā arī galveno balvu – ārzemju dabas 
ekspedīciju. 
 
Visi finālisti saņem īpašas balvas no AS „Latvijas valsts meži” un olimpiādes atbalstītājiem. 

 

 
LAIŽAM MEŽĀ! 

 

http://www.mezotajs.lv/

