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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. Konkursu atbalsta SIA “Rīgas meži”, AS “Latvijas Finieris”, Latvijas 
Skautu un Gaidu centrālā organizācija.  
 
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.  
 
UZDEVUMS. Lai piedalītos LVM Meža olimpiādē, komandas dalībniekiem ir jāizdomā āra mācību spēle par šī gada tēmu 
“Darbs mežā”. Komandai īsi jāapraksta spēles mērķis un uzdevumi, jāpievieno spēles video pamācība (ne garāka par 
60 sekundēm).  
 
REĢISTRĀCIJA. Spēles noteikumu aprakstu komanda reģistrē interneta anketā vietnē www.lvm.lv/mezaolimpiade līdz 
2020. gada 30. novembrim. Viena komanda var reģistrēt vienu āra mācību spēli.  
 
VĒRTĒŠANA. Reģistrētās spēles vērtē konkursa žūrija pēc šādiem kritērijiem:  
 

− Spēles atbilstība tēmai un nolikumam; 

− Spēles idejas oriģinalitāte un radošums; 

− Spēles video pamācībā jābūt parādītiem spēles noteikumiem un spēles norisei āra vidē – pagalmā vai mežā; 

− Spēles video nedrīkst pārsniegt 60 sekundes;  

− Tā kā vietnēm, kurās video tiks ievietoti (YouTube, Facebook) ir stingri noteikumi par autortiesībām, iesakām 

savos video dziesmas neievietot vai izvēlēties kādu no bezatlīdzības jeb royalty free skaņdarbiem; 

− Spēlei jābūt drošai un atbildīgai – tāpat, kā jebkurai rīcībai mežā!  

− Spēles video pamācības filmēšanā variet droši iesaistīt arī citus skolēnus un skolotājus!  

Žūrija finālam izvirza 5 labākās komandas, kā arī nosaka pusfināla dalībniekus. Visu iesūtīto spēļu autori saņem 

elektroniski Pateicības diplomu par piedalīšanos LVM Meža olimpiādes 1. kārtā, kā arī atgriezenisko saiti no žūrijas, kas 

spēlē ir izdevies un ko vēl varētu uzlabot. 

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.  
 
FINĀLS. LVM Meža olimpiādes fināls notiek Latvijas valsts mežu dabas parkā Tērvetē maija beigās 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.  
 
BALVAS. Meža olimpiādes čempionu komanda saņem galveno balvu – ārzemju dabas ekspedīciju 2021. gada vasarā. 
Visi finālisti saņem Diplomus par iegūtajām vietām LVM Meža olimpiādē un veicināšanas balvas.  
 
SKOLAS MEŽS. Skolām, kuru audzēkņi piedalās AS "Latvijas valsts meži" izglītības aktivitātēs, ir iespēja iegūt savu 

Skolas mežu  - noteiktu valsts mežu teritoriju regulārām mācībām dabā. Katra mācību gada noslēgumā, izvērtējot 

skolu pieteikumus, AS “Latvijas valsts meži” slēgs līgumu ar gada aktīvāko skolu par Skolas meža piešķiršanu! Papildu 

informācija un motivācijas anketa skolām www.lvm.lv/skolasmezs 

PAPILDU INFORMĀCIJA. Konkursa kontaktpersona ir LVM Vides izglītības projektu koordinatore Renāte Ribaka, e-
pasts: r.ribaka@lvm.lv, tālr. 28360723. 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.  


