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Mācību priekšmetu starpnovadu (Aknīstes novada, Jēkabpils novada, 

Krustpils novada, Salas novada, Viesītes novada) olimpiāžu organizēšanas 

kārtība 2018./2019.mācību gadam. 

 

1. Mācību priekšmetu starpnovadu olimpiādes tiek organizētas ESF projekta 

"Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu 

attīstībai" ietvaros, (projekta numurs 8.3.2.1/16/I/002), kā arī pamatojoties uz 

starpnovadu mācību priekšmetu skolotāju metodisko apvienību sanāksmju 

lēmumiem. 

2. Izglītības iestādes atbildīgajai personai ir pienākums iepazīstināt skolēnus ar 

olimpiāžu norises laikiem (1.pielikums) un katras olimpiādes norises kārtību. 

3. Olimpiāžu pirmo posmu organizē izglītības iestādes izveidota Žūrijas komisija, 

kura sagatavo uzdevumus, to vērtēšanas kritērijus, vērtē darbus, izvirza 

dalībniekus starpnovadu olimpiādei, organizē 1.posma olimpiādes uzvarētāju 

apbalvošanu. 

4. Olimpiāžu otro posmu organizē Jēkabpils novada pašvaldības apstiprināta 

starpnovadu mācību priekšmetu olimpiāžu Rīcības komisija. 

5. Otrā posma olimpiādes notiek pēc Izglītības un zinātnes ministrijas Valsts 

izglītības un satura centra, kā arī starpnovadu mācību priekšmetu skolotāju 

metodisko apvienību izstrādāta norises laiku plāna. Olimpiāžu sākums plkst.10.00. 

6. Starpnovadu mācību priekšmetu olimpiāžu Rīcības komisija nosaka katras 

olimpiādes norises vietu un Žūrijas komisijas sastāvu olimpiādes darbu vērtēšanai. 

7. Olimpiādes, kuras organizē starpnovadu mācību priekšmetu skolotāju metodiskā 

apvienība, norises kārtību nosaka metodiskās apvienības vadītājs. Norises kārtība 

tiek paziņota izglītības iestādēm vismaz vienu mēnesi pirms olimpiādes norises. 

8. Otrā posma olimpiādes norises kārtība nosaka dalībnieku skaitu, ja tas ir 

jāierobežo. 

9. Otrā posma olimpiādēs piedalās pirmā posma uzvarētāji vai izglītības iestāde 

izvirza dalībniekus otrā posma olimpiādei, neorganizējot pirmā posma olimpiādi, 

ja izglītības iestādē attiecīgajā klašu grupā dotajā mācību priekšmetā ir tikai daži 

talantīgi skolēni. 

10. Vismaz 5 darba dienas pirms otrā posma olimpiādes izglītības iestādes atbildīgā 

persona elektroniski, pēc Rīcības komisijas noteiktas formas, iesniedz pieteikumu 

Izglītības un kultūras pārvaldē (e-pasts: rainelda.muizniece@jekabpilsnovads.lv ). 

11. Par izmaiņām otrā posma dalībnieku sastāvā izglītības iestādes atbildīgā persona 

informē Izglītības un kultūras pārvaldi elektroniski vai telefoniski (tālr.65220737) 

vismaz vienu dienu pirms olimpiādes norises. 

12. Uzdevumus otrā posma olimpiādēm sagatavo vai nu valsts olimpiāžu rīcības 

komisija, vai starpnovadu mācību priekšmetu skolotāju metodiskā apvienība. To 

nosaka olimpiādes norises kārtība. 

13. Valsts izglītības satura centrs divas darbdienas pirms otrā posma olimpiādes 

norises piegādā Izglītības un kultūras pārvaldes atbildīgajai personai e-materiālus 

ar olimpiādes saturu. 

14. Par starpnovadu mācību priekšmetu skolotāju metodiskās apvienības organizētās 

olimpiādes uzdevumu sagatavošanu un satura neizpaušanu atbild attiecīgās 
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metodiskās apvienības vadītājs, kurš to iesniedz e-materiālu veidā Izglītības un 

kultūras pārvaldes atbildīgajai personai vismaz 5 darba dienas pirms olimpiādes 

norises. 

15. Izglītības un kultūras pārvaldes atbildīgā persona nodrošina e-materiālu 

atvasinājumu veidošanu papīra formā atbilstoši pieteiktajam dalībnieku skaitam. 

16. Izglītības un kultūras pārvaldes atbildīgā persona nodrošina olimpiādes uzdevumu 

satura neizpaušanu trešajām personām. 

17. Otrā posma olimpiādes Žūrijas komisijas sastāvā tiek iekļauti attiecīgā mācību 

priekšmeta metodiskās apvienības vadītājs un visu (vai vismaz 2) dalībskolu 

skolotāji. 

18. Otrā posma olimpiāžu dalībnieku darbi tiek šifrēti. Pēc olimpiādes, saskaņā ar 

attiecīgās metodiskās apvienības lēmumu, darbi var tikt atdoti dalībniekiem vai 

līdz mācību gada beigām paturēti pie olimpiādes Žūrijas komisijas vadītāja. 

19. Olimpiādes vadītājs pirms olimpiādes iepazīstina dalībniekus ar olimpiādes norisi. 

Olimpiādes vadītājs un Žūrijas komisijas pārstāvji līdz olimpiādes norises beigām 

nav tiesīgi skaidrot dalībniekiem olimpiādes darba saturu. 

20. Otrā posma olimpiādes darbus Žūrijas komisija vērtē olimpiādes norises dienā un 

norises vietā, apkopo un noformē protokolu, kuru ar parakstu apstiprina 

metodiskās apvienības vadītājs, nosaka uzvarētājus. 

21. Apbalvojumus piešķir, pamatojoties uz olimpiādē gūtajiem rezultātiem, ne vairāk 

kā vienai trešdaļai katras olimpiādes dalībnieku. 

22. Pēc olimpiādes dalībnieku rezultātu fiksēšanas protokola tabulā, Žūrijas komisija 

rezultātus sarindo pēc iegūto punktu kopsummas dilstošā secībā un nosaka četrus 

punktu „sliekšņus”: 

22.1. „1.vietas slieksnis” – tāds vai lielāks punktu skaits ir vismaz 1/24 daļai 

no visiem dalībniekiem; 

22.2. „2.vietas slieksnis” – tāds vai lielāks punktu skaits ir vismaz 1/8 daļai 

no visiem dalībniekiem; 

22.3. „3.vietas slieksnis” – tāds vai lielāks punktu skaits ir vismaz 1/4 daļai 

no visiem dalībniekiem; 

22.4. „apbalvoto jeb atzinības slieksnis” – tāds vai lielāks punktu skaits ir 

vismaz 1/3 daļai no visiem dalībniekiem 

23. Ja vairāki dalībnieki ieguvuši vienādu punktu skaitu, viņiem tiek piešķirta vienāda 

godalgotā vieta. 

24. Ja olimpiādes dalībnieku skaits ir neliels (mazāks par 24) un godalgoto vietu 

noteikšanā ir problemātiski pielietot 22.punktā doto metodiku, tad Žūrijas 

komisija aprēķina vidējo iegūto punktu skaitu attiecīgajā dalībnieku grupā un lemj 

par to dalībnieku apbalvošanu, kuri ir sasnieguši rezultātu virs vidējā punktu 

skaita.   

25. Žūrijas komisija olimpiādes rezultātus elektroniski nosūta Izglītības un kultūras 

pārvaldes atbildīgajai personai 1 darbdienas laikā pēc olimpiādes norises. 

Izglītības un kultūras pārvaldes atbildīgā persona 3 darbdienu laikā pēc rezultātu 

saņemšanas skolām elektroniski nosūta rezultātus, olimpiādes uzdevumu tekstus 

un vērtēšanas kritērijus. 

26. Otrā posma olimpiāžu uzvarētāji tiek apbalvoti ar Izglītības un kultūras pārvaldes 

Diplomiem par iegūto I, II, III vietu un Atzinībām par labiem rezultātiem. 

Skolotāji, kuru skolēni ieguvuši godalgotas vietas, saņem Pateicības.  

27. Pēc otrā posma olimpiādes rezultātu paziņošanas olimpiādes dalībniekam 

Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā ir tiesības iesniegt olimpiāžu 

Rīcības komisijai rakstisku iesniegumu par olimpiādes norises vai vērtēšanas 



pārkāpumiem, kas ietekmējuši viņa darba rezultātu, ar lūgumu pārskatīt olimpiādē 

saņemto vērtējumu. Rīcības komisija izskata iesniegumu un paziņo dalībniekam 

pieņemto lēmumu piecu darbdienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas. Mutiski 

iebildumi netiek izskatīti. 

28. Olimpiāžu trešajam (valsts/ reģiona) posmam dalībniekus izvirza Žūrijas komisija 

no piecu novadu un Jēkabpils pilsētas dalībnieku – uzvarētāju vidus saskaņā ar 

olimpiādes norises kārtībā norādīto pieļaujamo skaitu. 

29. Olimpiādes trešajam posmam pieteikumu- atskaiti sagatavo un nosūta (uz VISC 

vai reģiona Izglītības pārvaldi) Jēkabpils novada Izglītības un kultūras pārvaldes 

un Jēkabpils pilsētas Izglītības nodaļas atbildīgās personas olimpiādes 

organizēšanas un norises kārtībā noteiktajā termiņā. 

30. Par uzaicinājumu dalībai valsts /reģiona olimpiādē izglītības iestādi informē 

Izglītības un kultūras pārvaldes atbildīgā persona, nosūtot vēstuli skolai un 

attiecīgā novada pašvaldībai. 

31. Valsts /reģiona olimpiāžu dalībniekus uz olimpiādes norises vietu pavada 

attiecīgās skolas skolotājs vai, pēc vienošanās, cits attiecīgā novada skolotājs. 

32. Valsts /reģiona olimpiāžu dalībniekiem un skolotājiem, kuri pavada, ceļa un 

uzturēšanās izdevumus apmaksā attiecīgā novada pašvaldība. 

 


