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 APSTIPRINĀTS 

ar Ilūkstes novada pašvaldības izpilddirektora p.i. 

 2016.gada  18.oktobra  rīkojumu Nr.4.1/65  

 

NOTEIKUMI 

„Kārtība, kādā Ilūkstes un Līvānu novada pašvaldībās tiek organizētas mācību priekšmetu 

2.posma (novada) olimpiādes 2016./2017.mācību gadā” 

 

Izdoti saskaņā ar 2012.gada 5.jūnija  

MK noteikumiem Nr.384 „Mācību priekšmetu  

olimpiāžu  organizēšanas noteikumi” 

 

I.Vispārīgi jautājumi 

 

1. Šie noteikumi nosaka kārtību, kādā Ilūkstes un Līvānu novada pašvaldībās tiek 

organizētas mācību priekšmetu 2.posma (novada) olimpiādes (turpmāk – olimpiāde)  

2016./2017. mācību gadā. 

2. Atbildīgās iestādes/struktūrvienības par šo noteikumu ievērošanu Ilūkstes novada 

pašvaldībā ir Ilūkstes novada izglītības, kultūras un sporta nodaļa, Līvānu novada 

pašvaldībā – Līvānu novada Izglītības pārvalde. 

3. Olimpiādes tiek organizētas, lai veicinātu radošo un izziņas darbību, apzinātu talantīgus 

izglītojamos, kuri parāda izcilas spējas mācību priekšmeta padziļinātā apguvē. 

4. Izglītojamo dalība olimpiādēs ir brīvprātīga.  

5. Olimpiādes tiek organizētas, pamatojoties uz  2012.gada 5.jūnija MK noteikumiem 

Nr.384 „Mācību priekšmetu olimpiāžu organizēšanas noteikumi”, Valsts izglītības satura 

centra (turpmāk VISC) 2016.gada 19.augusta rīkojumu Nr.1-03/147 „Par mācību 

priekšmetu olimpiāžu organizēšanu un norisi 2016./2017.mācību gadā”, kā arī šiem 

noteikumiem. 

6. Pašvaldības ir tiesīgas, noslēdzot sadarbības līgumu, olimpiādes organizēt pašvaldībām 

apvienojoties un izveidojot Ilūkstes un Līvānu novada pašvaldību apvienību (turpmāk – 

novadu apvienība). 

 

II. Olimpiāžu organizatoriskā struktūra 

 

7. Saskaņā ar noslēgto sadarbības līgumu novadu apvienība apvienoti rīko olimpiādes, 

nosakot, ka olimpiāžu organizētājs ir: 

7.1. Līvānu novada izglītības pārvalde (turpmāk  – olimpiādes organizators) sekojošos 

mācību priekšmetos: 

7.1. 1.  latviešu valoda un literatūra (dzimtā)  8.un 9.klasei; 

7.1.2. latviešu valoda (mazākumtautību izglītības programmā) 7.- 8.klasei;  

7.1.3. vēsture 9. un 12.klasei; 

7.1.4. vācu valoda 8.klasei. 

7.2. Ilūkstes  novada izglītības, kultūras un sporta nodaļa  (turpmāk  – olimpiādes 

organizators) sekojošos mācību priekšmetos: 

7.2.1.   latviešu valoda un literatūra (dzimtā) 11.un 12.klasei; 
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7.2.2.   vācu valoda 10.-12.klasei; 

8. Fizikas 9.-12.klasei, bioloģijas 9.-12.klasei, ģeogrāfijas 10.-12.klasei, ķīmijas 9.-12.klasei 

un ekonomikas olimpiāde 10.-12.klasei (saskaņā ar valsts noteikto olimpiādes norises 

formu – tiešsaistē), matemātikas 9.-12.klasei (saskaņā ar valsts noteikto olimpiādes norises 

formu – klātienē) olimpiādes organizē katrā novadā atsevišķi, bet to rezultāti tiek apkopoti 

novadu apvienības vienotās olimpiāžu  vērtējumu tabulās.  

9. Matemātikas olimpiāde 5.-8.klasei tiek organizēta katrā novadā atsevišķi. 

10. Novada vai novadu apvienības olimpiādi organizē rīcības komisija ne mazāk kā triju 

cilvēku sastāvā. Olimpiādes rīcības komisijas sastāvā ir novada atbildīgā persona par 

olimpiāžu organizēšanu un ne mazāk kā divi attiecīgā mācību priekšmeta pedagogi, tai 

skaitā metodiskās apvienības vadītājs. 

11. Olimpiādes rīcības komisijas uzdevumi: 

11.1. izstrādāt olimpiādes norises kārtību; 

11.2. izveidot žūrijas komisijas sastāvu olimpiādes darbu vērtēšanai; 

11.3. noteikt olimpiādes vadītāju katrai olimpiādes norises telpai; 

11.4. noteikt olimpiādes vadītāja pienākumus; 

11.5. izstrādāt olimpiādes iekšējās kārtības noteikumus norises vietā; 

11.6. noteikt personu, kura, nepieciešamības gadījumā, nodrošina tehnisko atbalstu novada 

olimpiādes laikā. 

12. Olimpiādes organizators olimpiādes norises kārtību nosūta izglītības iestādēm ne vēlāk kā 

14 dienas pirms olimpiādes. 

13. Izglītības iestādes 7 darbdienas pirms otrā posma olimpiādes organizatoram  iesūta 

elektronisku pieteikumu par piedalīšanos olimpiādē (1.pielikums). 

 

 

III.Olimpiādes norise 

 

14. Izglītības iestādei ir pienākums iepazīstināt izglītojamos ar to tiesībām piedalīties 

olimpiādē, tās  norises laikiem (2.pielikums) un kārtību. 

15.  Olimpiādes uzdevumus valsts olimpiādes žūrijas komisija sagatavo valsts valodā (izņemot 

svešvalodas olimpiādes).  

16. Novada vai novadu apvienības atbildīgā persona uzdevumus no VISC saņem elektroniski 

divas darbdienas pirms olimpiādes. 

17. Novada vai novadu apvienības atbildīgā persona nodrošina e-materiālu atvasinājumu 

veidošanu papīra formā pirms olimpiādes sākuma un no materiālu saņemšanas dienas līdz 

olimpiādes norises beigām nodrošina, lai olimpiādes uzdevumu saturs netiktu izpausts 

trešajām personām. 

18.  Novada vai novadu apvienības atbildīgā persona reģistrējas VISC ne vēlāk kā 14 

darbdienas pirms otrā posma olimpiādes tiešsaistē sākuma. Minētā persona ir atbildīga par 

olimpiādes dalībnieku reģistrēšanu. 

19. Olimpiādē izglītojamais uzdevumu risinājumu pierakstus un uzdevumus izpilda valsts 

valodā (izņemot svešvalodas olimpiādes).    

20. Olimpiādes rīcības komisija, izvērtējot iespējas un nepieciešamību, nosaka, kāda palīdzība 

(daļējs uzdevumu tulkojums, terminu tulkojums vai vārdnīcas lietojums) ir sniedzama 

novada olimpiādes dalībniekam, kas apgūst mazākumtautību pamatizglītības programmu. 

21. Olimpiādes vadītājs pirms olimpiādes iepazīstina izglītojamos ar olimpiādes norises kārtību 

un atbild par noteiktās kārtības ievērošanu telpā olimpiādes norises laikā. 
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22. Izglītojamais olimpiādes laikā drīkst lietot tikai tos palīglīdzekļus, kas norādīti konkrētās 

olimpiādes programmā, uzdevumus izglītojamais aizpilda ar pildspalvu. Pie olimpiādes 

dalībniekiem tās laikā nedrīkst atrasties mobilie saziņas līdzekļi, šī nosacījuma 

neievērošana var būt iemesls izglītojamā diskvalifikācijai. 

23. Olimpiādes norises laikā žūrijas komisija ir tiesīga atbildēt uz izglītojamā jautājumiem, kas 

nav saistīti ar uzdevumu saturu, kā arī uz jautājumiem, kas saistīti ar uzdevuma 

formulējumu. Sniegtās atbildes nedrīkst sagādāt priekšrocības attiecībā pret citiem 

olimpiādes dalībniekiem un veicināt olimpiādes posma uzdevuma atrisinājumu.  

24. Ja izglītojamais nokavē olimpiādes sākumu, viņam ir tiesības iesaistīties tās norisē un pildīt 

olimpiādes uzdevumus, darba izpildes laiks šajā gadījumā netiek pagarināts. 

 

 

IV.Olimpiādes darbu vērtēšana, rezultātu paziņošana un uzvarētāju apbalvošana 

 

25. Olimpiādes darbus vērtē un uzvarētājus nosaka olimpiādes žūrijas komisija. 

26. Olimpiādes darbus vērtē olimpiādes norises dienā un vietā. 

27.  Izglītojamā aizpildīto olimpiādes darbu vai atsevišķus uzdevumus žūrijas komisija nevērtē, 

ja: 

27.1. olimpiādes darbā lasāmi cilvēka cieņu aizskaroši izteikumi; 

27.2. darbi aizpildīti ar zīmuli (izņemot zīmējumu); 

27.3. darbs nav veikts patstāvīgi. 

28. Olimpiādes darbus žūrijas komisija vērtē, saskaņā ar VISC izstrādātajiem kritērijiem.  

29. Pēc olimpiādes darbu izvērtēšanas, žūrijas komisija aizpilda protokolu, kuru paraksta 

olimpiādes žūrijas komisijas vadītājs un komisijas locekļi.  

30. Par datu precizitāti atbild žūrijas komisijas priekšsēdētājs. 

31. Ja olimpiādes žūrijas komisijai nav vienprātības par kāda izglītojamā olimpiādes darba 

vērtējumu, jautājumu izšķir balsojot, un protokolā ieraksta arī to atzinumu, kuru par 

vērtējumu ir izteicis komisijas mazākums.  

32. Vienāda balsu skaita gadījumā, izšķirošā ir žūrijas komisijas priekšsēdētāja balss. 

33. Pēc  olimpiādes norises visi dalībnieku rezultāti tiek sarindoti pēc iegūto punktu 

kopsummas dilstošā secībā.  

34. Tiešsaistē organizēto olimpiāžu rezultāti tiek apkopoti vienā vērtējuma tabulā, nosakot 

olimpiādes uzvarētājus pēc iegūtā vērtējuma. 

35. Olimpiādē, pamatojoties uz izglītojamo rezultātiem, piešķir pirmo, otro, trešo vietu un 

atzinību.  

36. Pirmo vietu piešķir, ja izglītojamais olimpiādes darbā ir saņēmis vismaz 50% no maksimāli 

iespējamā punktu skaita.  

37. Apbalvojumus piešķir ne vairāk kā vienai trešdaļai konkrētās olimpiādes dalībnieku. 

38. Žūrijas komisija par otrā posma olimpiādes rezultātiem informē olimpiādes organizatoru, 

kas rezultātus dara zināmus izglītības iestādēm. 

39. Olimpiādes rezultātus izglītojamajam paziņo piecu darbdienu laikā pēc olimpiādes norises. 

40. Pēc  olimpiādes rezultātu paziņošanas izglītojamajam ir tiesības iesniegt iesniegumu  ar 

lūgumu pārskatīt olimpiādē saņemto vērtējumu. Rīcības komisija izskata iesniegumu un 

paziņo izglītojamam pieņemto lēmumu septiņu darbdienu laikā pēc iesnieguma 

saņemšanas. 
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41. Olimpiādes uzvarētāju sarakstu ar rīkojumu apstiprina olimpiādes organizators  un 

rīkojumu nosūta izglītības iestādēm. 

42. Atbildīgā persona piecu darbdienu laikā pēc novada olimpiādes norises sagatavo noteiktas 

formas pieteikumu valsts olimpiādei un nosūta VISC.  

43. Novada vai novadu apvienības olimpiādes uzvarētājus mācību gada noslēgumā apbalvo ar 

diplomiem vai atzinībām. 

44. Olimpiādes izglītojamo darbi vienu mēnesi pēc olimpiādes norises tiek uzglabāti 

olimpiādes organizatoru iestādē, pēc tam tie tiek atdoti izglītības iestādēm. 

45. Izglītojamo darbi, kuri atzīti par labākajiem, saskaņā ar konkrēto olimpiāžu kārtībām, tiek 

iesniegti VISC. 

 

V. Organizatoriskie jautājumi par dalības nodrošināšanu novada,  

novadu apvienības un valsts olimpiādēs  

 

46. Novada un novadu apvienības olimpiādes dalībniekus uz norises vietu pavada izglītības 

iestādes direktora norīkots pedagogs. 

47. Dalībai valsts olimpiādē dalībniekus pavada pedagogs: 

47.1. ja izglītojamie ir no vienas izglītības iestādes, rīkojumu izdod konkrētās iestādes 

direktors; 

47.2. ja izglītojamie ir no vairākām izglītības iestādēm, rīkojumu izdod konkrētās pašvaldības 

atbildīgā amatpersona. 

48. Novada un valsts olimpiādes dalībniekiem, dodoties uz olimpiādi, jābūt līdzi personu 

apliecinošam dokumentam. 

49. Komandējuma izdevumi uz valsts olimpiādi izglītojamajiem un pavadošai personai var tikt 

apmaksāti, ja pašvaldības atbildīgā amatpersona ir izdevusi atbilstošu rīkojumu. 
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(1.pielikums) 

………………………………………………………………………………………………… 

/izglītības iestāde/ 
 

PIETEIKUMS DALĪBAI 

……………………………………………………….. 

/olimpiāde/ 

………………………………………………………. 

/norises laiks/ 

 

Nr.p.k. Izglītojamā vārds, uzvārds Klase Pedagoga, konsultanta vārds, uzvārds 

    

    

 

Pieteikumu sagatavoja: /vārds, uzvārds, telefons, e-pasts/ 

Datums:  
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(2.pielikums) 

Mācību priekšmetu olimpiādes    2016./2017.mācību gadā 

Mācību priekšmets Klase 

Olimpiādes norises laiks un vieta 

Novada posms  

Valsts posms 
Datums Norises vieta 

Latviešu valoda (mazākumtautību 

izglītības programmā) 

7.- 8. 21.10. Līvānu 2. vidusskola 24.11.- I kārta 

19.01.-II kārta 

Vācu valoda 10.-12. 23.11.  Ilūkstes Sadraudzības 

vidusskola 

28.01.- I kārta 

24.02.-II kārta 

Bioloģija (tiešsaistē) 9.–12. 25.11. Līvānu 1.vidusskola 

Ilūkstes Sadraudzības 

vidusskola 

25.-27.01. 

Vēsture 9.un 12. 13.01. Līvānu 1.vidusskola 9.kl.-10.04. 

12.kl.-21.02. 

Latviešu valoda un literatūra 11.un 12. 16.01.  Ilūkstes 1.vidusskola 03.03. 

Fizika (tiešsaistē) 9.–12. 20.01. Līvānu 1.vidusskola 

Ilūkstes Sadraudzības 

vidusskola 

06.-07.04. 

Latviešu valoda un literatūra 8.un 9. 30.01.  Līvānu 1.vidusskola 27.03. 

Ekonomika (tiešsaistē) 10.-12. 01.02. Līvānu 1.vidusskola 

Ilūkstes Sadraudzības 

vidusskola 

02.03. 

Matemātika 9.–12. 03.02.   Līvānu 1.vidusskola 

Ilūkstes 1.vidusskola 

09.-10.03. 

 

Ķīmija (tiešsaistē) 

 

9.–12. 

 

07.02. 

Līvānu 1.vidusskola 

Ilūkstes Sadraudzības 

vidusskola 

 

22.-24.03. 

Matemātika 5.–8. 17.02.  Līvānu 1.vidusskola 

Ilūkstes 1.vidusskola 

- 

Ģeogrāfija (tiešsaistē) 10.–12. 22.02. Līvānu 1.vidusskola 

Ilūkstes Sadraudzības 

vidusskola 

11.-12.04. 

Vācu valoda 8. 27.02. Līvānu 1.vidusskola 

 

- 

 

 


