
 

                                                                         

Kurzemes reģiona  

atklātās ģeogrāfijas olimpiādes 

nolikums 

 
Talsi 

 
 

Izdots saskaņā ar 2012.gada 5.jūnija Ministru 

kabineta noteikumu Nr. 384"Mācību 

priekšmetu olimpiāžu organizēšanas 

noteikumi" 9.punktu. 

 

 

1. Šis nolikums nosaka Kurzemes reģiona 7.klases atklātās ģeogrāfijas olimpiādes (turpmāk – 

olimpiāde) organizēšanas un norises kārtību. 

 

2. Olimpiādes mērķis ir: 

2.1.  pilnveidot skolēnu zināšanas un izpratni par dabu, sociālo un ekonomisko 

procesu veidošanos, kā arī attīstīt praktiskās, pētnieciskās un radošās prasmes, 

2.2.  veicināt sadarbību starp Kurzemes reģiona skolām, izzināt talantīgākos 

skolēnus un popularizēt ģeogrāfiju kā mācību priekšmetu. 

 

3. Olimpiādes saturu veido dažāda satura un struktūras uzdevumi par vispārīgo fizisko 

ģeogrāfiju, Āfriku, Okeāniju, Austrāliju, Antarktīdu un Dienvidameriku. 

 

4. Olimpiāde notiek 2019. gada 17. aprīlī ( trešdiena) Talsu 2.vidusskolā, K.Mīlenbaha ielā 

32, Talsi. 

 

Darba kārtība: 9.15 – 10.00 dalībnieku reģistrācija, 

      10.00 – 10.30 olimpiādes atklāšana, 

      10.30 - 13.00 olimpiādes darba izpildes laiks, 

                 13.00 – 15.00 pusdienas, izglītojoši un izklaides pasākumi, 

      15.00 - apbalvošana 

 

 

5.  Olimpiādes dalībnieki ir – Kurzemes novada 7. klašu skolēni. No katra vēsturiskā rajona 

(Talsu, Kuldīgas, Saldus, Liepājas, Ventspils, Tukuma) piedalās 3 - 4 skolēni un skolotājs, 

un no katras pilsētas (Ventspils, Liepāja, Jūrmala) piedalās ne vairāk kā 3 skolēni un 

skolotājs. 

 

6. Olimpiādes uzdevumu izstrādi un olimpiādes norisi organizē Talsu novada ģeogrāfijas 

skolotāju MA, vadītāja Sarmīte Popena, sadarbībā ar Talsu novada Izglītības pārvaldi. 

 

 

7. Olimpiādes dalībnieku darbus vērtē un uzvarētājus nosaka Talsu novada Izglītības 

pārvaldes apstiprināta žūrijas komisija. 

 

7.1. olimpiādes rezultāti (protokols) tiek nosūtīti elektroniski Kurzemes reģiona 

pašvaldību izglītības pārvaldēm vai izglītības speciālistiem; 



7.2. olimpiādē,  pamatojoties uz olimpiādes rezultātiem, piešķir pirmo, otro, trešo 

vietu un Atzinības; 

 

7.3. Olimpiādes uzdevumu pildīšanai katram tās dalībniekam nepieciešama 

tumši zila vai melna pildspalva, parastais zīmulis, lineāls un krāsu zīmuļu 

komplekts (dzeltens, zaļš, zils un sarkans zīmulis). 
7.4. olimpiāde tiek organizēta papīra formātā; 

 

8. Pieteikumus olimpiādei sūtīt elektroniski Talsu novada Izglītības pārvaldei uz e-pastu: 

vineta.ozola@talsi.lv līdz 2019.gada 5.aprīlim. (Vineta Ozola - t.26542688) 

Pieteikumā norādīt skolēna vārdu, uzvārdu, novadu (pilsētu), skolu, skolotāja vārdu, 

uzvārdu. 

Olimpiādes laikā būs iespēja paēst pusdienas Talsu 2.vidusskolas ēdnīcā par skaidru naudu 

vai arī ar pārskaitījumu. (EUR 3.20) 

Pieteikumā lūgums norādīt, cik personas ēdīs par skaidru naudu, cik ar pārskaitījumu. 

 

9. Kontaktpersonas: 

9.1. Sarmīte Popena – Talsu 2. vidusskolas ģeogrāfijas skolotāja, MA vadītāja,  tālr. 

29471405, spopena@inbox.lv. 

9.2. Vineta Ozola  - Talsu novada Izglītības pārvaldes vadītāja vietniece, galvenā 

speciāliste pedagoģijas jautājumos, tālr. 26542688,  

vineta.ozola@talsi.lv 
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