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DALĪBAS NOTEIKUMI UN PRASĪBAS SKOLĒNIEM  

 Olimpiādē var piedalīties atbilstoši mācību priekšmetu olimpiāžu nolikumam pieteiktie 

skolēni. 

 Katram skolēnam obligāti jābūt līdzi personu apliecinošam dokumentam ar fotogrāfiju 

(skolēnu apliecībai, pasei). 

 Katram skolēnam jāņem līdzi tikai rakstāmpiederumi (pildspalvas, zīmuļi, dzēšgumija, 

lineāls, cirkulis). Savu papīru izmantot NEDRĪKST!  

 Olimpiādes laikā skolēni nedrīkst sarunāties, uz vai zem galda nedrīkst atrasties grāmatas, 

pieraksti, savs papīrs vai burtnīcas, kalkulators; līdzi paņemtajām somām jābūt aizvērtām. 

Nedrīkst lietot mobilos telefonus, datorus, austiņas u. tml. (tiem visiem jābūt izslēgtiem!), 

kā arī nedrīkst mieloties ar līdzpaņemto ēdienu. Atļauts tikai padzerties. 

OLIMPIĀDES NORISES PLĀNS  

CETURTDIENA, 13. MARTS  

 9:00-10:30  dalībnieku reģistrācija 2. stāvā.  

Pēc reģistrēšanās katram dalībniekam jānoskaidro telpa, kurā viņam paredzēts risināt 

uzdevumus, t. i., tā telpa, pie kuras durvīm esošajā sarakstā ir viņa vārds un uzvārds.  

 10:30 olimpiādes atklāšana 2. stāva zālē. 

 Uzreiz pēc atklāšanas skolēni dodas uz iepriekš atrastajām telpām. Kad visi skolēni būs 

ieņēmuši dežurantu norādītās vietas un saņēmuši uzdevumu komplektu, sāksies 

uzdevumu risināšana. 

Olimpiādē skolēniem risināšanai tiks piedāvāti 5 uzdevumi, risināšanai paredzētais laiks – 

5 astronomiskās stundas. Vērtēti tiks visi 5 uzdevumi, katrs ar 0 – 10 punktiem. 

Uzdevumus var risināt jebkurā secībā, bet to numurus mainīt nedrīkst. Uzdevumu teksti 

pēc darba nodošanas paliek skolēnam. 

 14. martā notiekošo papildsacensību dalībnieku saraksts tiks publicēts vakarā - ne 

ātrāk kā 20:30 vai pat vēl vēlāk, kad būs izlaboti visi darbi. Saraksts tiks izkārts 1. stāva 

foajē, kā arī tiks publicēts NMS mājas lapā: http://nms.lu.lv. 

PIEKTDIENA, 14. MARTS  

 8:30 papildsacensību sākums. Skolēniem, kuriem jāpiedalās papildsacensībās, jāpulcējas 

plkst. 8:15 1. stāvā. 

 No 9:00 2. stāvā sāksies uzdevumu analīze pārējiem olimpiādes dalībniekiem. Analīze 

notiks katrai klašu grupai savā laikā. Informācija par analīzes norises telpām būs izvietota 

1. stāva foajē. 

 

15:00 uzvarētāju apbalvošana un olimpiādes noslēgums. 


