
 

MEŽA DIENAS  

Mežs ienāk Jelgavā 2020 

VIDEO SIŽETU IZSTRĀDES KONKURSA NOLIKUMS 

Konkursa mērķis: Rosināt vispārizglītojošo skolu skolēnus un profesionālo izglītības iestāžu 

audzēkņus izzināt koku tā izmantošanas daudzveidībā. 

Konkursa dalībnieki: Vispārizglītojošo un specializēto skolu skolēni, profesionālo skolu un tehnikumu 

audzēkņi (komandas, klašu/kursu kolektīvi). 

Konkursa uzdevums: Izveidot līdz 3 minūšu garu video sižetu par tēmu „Koks ir vairāk”, atspoguļojot 

koku un koksni tā izmantošanas daudzveidībā.  

Nosacījumi:  

 No katras klases/kursa/komandas tiek iesūtīts ne vairāk kā viens darbs, darbu iesūta 

atbildīgā persona (klase/kursa audzinātājs, skolotājs u.t.t.); 

 Iesūtītā darba datnes (faila) nosaukumā ir ietverta informācija – skola, klase/kurss/komanda; 

 Konkursam izveidotā video sižeta ilgums līdz 3 minūtēm (180 sekundēm); 

 Video sižeta izstrādes ideja, tehnika utt. brīvi izvēlēta; 

 Video sižeta noslēgumā ir jāiekļauj informācija par darba autoriem - Izglītības iestāde, 

klase/kurss/komanda, atbildīgās personas kontaktinformācija. 

 Iesniedzot konkursa darbu, tā iesniedzējs apliecina, ka darbs ir iesniedzēju īpašums un tā 

radīšanā ir ievērots LR un ES normatīvais regulējums par personas datu aizsardzību un 

autortiesību ievērošanu; 

 Darbam pievieno salasāmi aizpildītu pieteikuma anketu, kas ir šī nolikuma pielikums Nr.1, kā 

arī lejupielādējma http://www.mf.llu.lv/lv/meza-dienas . 

Konkursa darbu iesniegšanas termiņš: līdz 03.04.2020.   

Iesniegšanas kārtība: 

- Pieteikuma anketu un konkursa darbu datu nesējā līdz 03.04.2020. plkst. 17:00 personīgi 

nogādājot LLU Meža fakultātes dekanātā (Akadēmijas iela 11, Jelgava, telpa Nr. 24.). 

- Konkursa darbu elektroniskā formātā, ievietojot serverī www.failiem.lv, un saiti uz resursu, 

kā arī aizpildītu pieteikuma anketu nosūtot uz e-pastu md.konkurss@llu.lv līdz 03.04.2020. 

plkst. 17:00. 

Vērtēšana: Konkursa darbus vērtē konkursa organizatoru izveidota komisija. Konkursam iesniegtie 

darbi tiks vērtēti divās vecuma grupās – Pamatskolas skolēni (5.-9. klase) un vidusskolas skolēni un 

tehnikumu vai profesionālo skolu audzēkņi (10.-12. klase). Darbam jāatspoguļo konkursa tēma “Koks 

ir vairāk”. Darbu vērtējot, tiek ievēroti šādi kritēriji: atbilstība nolikumā noteiktajam uzdevumam un 

prasībām, aktualitāte, vizuālais noformējums un saturs. Konkursa komisijai ir tiesības visās 

vērtēšanas grupās neizvēlēties uzvarētāju vai palielināt apbalvojamo skaitu. 

Uzvarētāju apbalvošana: Katrā konkursa vecuma grupā nosaka 3 labākos darbus, kas tiek apbalvoti. 

Labāko darbu autori - klase/kurss/komanda saņems vienu balvu – klases/kursa/komandas mācību 
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gada noslēguma ekskursiju, ko dāvina Latvijas Lauksaimniecības universitāte, AS Latvijas Valsts meži 

vai Jelgavas pilsētas pašvaldība. Simpātiju balvu - rūpnīcas "Lignums" apmeklējumu dāvina AS 

“Latvijas Finieris”. Transporta izmaksas ekskursijas nodrošināšanai apmērā līdz 450 EUR sedz Meža 

attīstības fonds, transporta organizāciju nodrošina Konkursa organizatori.   

Konkursa rezultāti tiks paziņoti personīgi vai rakstiski uz pieteikuma anketā norādīto 

kontaktinformāciju līdz 10.04.2020. Labākie darbi tiks apbalvoti pasākuma atklāšanā 17.04.2020. 

plkst. 12:00 un publicēti LLU Meža fakultātes mājaslapā ( www.mf.llu.lv). Visas konkursa dalībnieku 

klases saņems pateicības rakstu par piedalīšanos konkursā.  

Balvu fondu nodrošina: Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Latvijas Valsts meži un Jelgavas 

pilsētas pašvaldība. Simpātiju balvu nodrošina AS “Latvijas Finieris”. 

Papildu informācija: Konkursam iesniegtie darbi kļūst par konkursa organizētāju īpašumu un 

organizatoriem ir tiesības tos izmantot pēc saviem ieskatiem, izplatīt masu saziņas līdzekļos, 

digitālajos materiālos, sociālajos tīklos un pavairot bez darba autoru ikreizējas piekrišanas. Konkursa 

organizētājiem ir tiesības visus konkursam iesniegtos un par atbilstošiem atzītos darbus nodot 

publiskai apskatei. Iesniedzot konkursam izstrādāto darbu un pieteikuma anketu darba autori un 

atbildīgā persona piekrīt nolikumā minētajiem nosacījumiem, uzņemas atbildību par iesniegto darbu 

un iespēju tikt publicētiem bukletos, masu saziņas līdzekļos, digitālajos materiālos un sociālajos 

tīklos. 

Konkursa organizētājs: LLU Meža fakultāte, Jelgavas pilsētas pašvaldība, AS Latvijas Valsts meži  

Konkursa kontaktpersona: Liene Bētiņa 29393248, md.konkurss@llu.lv 

Atbalstītāji: Meža attīstības fonds, LR Zemkopības ministrija, AS “Latvijas Finieris” 
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PIETEIKUMA ANKETA 

VIDEO SIŽETA IZSTRĀDES KONKURSAM 

 

 

Mācību iestādes pilns nosaukums un grupiņa/klase 

 ____________________________________________________________________________  

Mācību iestādes adrese 

 ____________________________________________________________________________  

Konkursa vecuma grupa (nepieciešamo atzīmēt) 

⃝  5.- 9. klase ⃝ 10.- 12. klase 

 

Audzinātājs vai atbildīgā persona (Vārds, Uzvārds, tālr., e-pasts) 

 ____________________________________________________________________________  

 

Iesniedzot konkursam izstrādāto darbu un pieteikuma anketu atbildīgā persona piekrīt nolikumā 

minētajiem nosacījumiem, uzņemas atbildību par grupiņas/ klases audzēkņu darbu un iespēju tikt 

publicētiem bukletos, masu saziņas līdzekļos, digitālajos materiālos un sociālajos tīklos. 

Iesniedzot konkursa darbu, tā iesniedzējs apliecina, ka darbs ir iesniedzēju īpašums un tā radīšanā ir 

ievērots LR un ES normatīvais regulējums par personas datu aizsardzību un autortiesību ievērošanu. 

 

 _________________  

Datums     
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