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16.12.2019.         Nr.1-26/31 

 

9. - 12. klašu matemātikas 70. olimpiādes 

novadu posma nolikums 
 

Izdots saskaņā ar Ministru kabineta 

05.06.2012. noteikumiem Nr.384 „Mācību 

priekšmetu olimpiāžu organizēšanas 

noteikumi”, 

Valsts izglītības satura centra  16.08.2019. 

rīkojumu  Nr.25.1.-04/37 „Par mācību 

priekšmetu olimpiāžu organizēšanu un norisi 

2019./2020.m.g.”,  

Tukuma novada Izglītības pārvaldes  

01.09.2017. iekšējo noteikumu Nr.4 

“Tukuma, Engures un Jaunpils novadu 

mācību priekšmetu olimpiāžu organizēšanas 

un norises kārtība” 5.punktu 
 

 

1. Šis nolikums nosaka 9. – 12. klašu izglītojamo matemātikas 70. olimpiādes Tukuma, 

Engures un Jaunpils novadu posma (turpmāk – olimpiāde) organizēšanas un norises 

kārtību. 

 

2. Olimpiādes mērķis ir paplašināt un padziļināt izglītojamo zināšanas matemātikā, radīt 

papildus stimulus matemātikas apguvei, aktivizēt ārpusstundu darbu, pilnveidot izpratni 

par matemātikas kā zinātnes vietu dabaszinātņu sistēmā un nozīmi ikdienas dzīvē. 

 

3. Olimpiādes satura sarežģītības līmenis ir augstāks, kā tas ir noteikts mācību priekšmeta 

standartā, katrai klašu grupai savi pieci uzdevumi, no kuriem viens uzdevums būs par tēmu 

“ Matemātiskās indukcijas metode”. 

 

4. Olimpiāde notiek 2020.gada 31.janvārī no plkst.10.00 līdz plkst.15.00 Tukuma Raiņa 

ģimnāzijā, Raiņa ielā 3, Tukumā, Tukuma novadā. 

 

5. Olimpiādes dalībnieki ir Tukuma, Engures un Jaunpils novada 9. – 12. klašu skolēni. 

Skolas pieteiktās komandas skolēnu kopskaits nepārsniedz skolas 9. – 12. klašu komplektu 

skaitu.  
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6. Dalībniekus olimpiādei piesaka saskaņā ar Tukuma novada Izglītības pārvaldes (turpmāk – 

IP) 01.09.2017. iekšējiem noteikumiem Nr.4 “Tukuma, Engures un Jaunpils novadu 

mācību priekšmetu olimpiāžu organizēšanas un norises kārtība” (turpmāk – IP iekšējie 

noteikumi Nr.4). 

 

7. Olimpiādi organizē ar IP vadītāja rīkojumu apstiprināta olimpiādes rīcības komisija, kuras 

sastāvā ir IP pārstāvis, Tukuma, Engures un Jaunpils novadu matemātikas skolotāju 

metodiskās apvienības (turpmāk – MA) vadītāja, Tukuma Raiņa ģimnāzijas matemātikas 

skolotāja Diāna Zurģe un Tukuma 2.vidusskolas matemātikas skolotāja Zita Štrausa. Tā 

nodrošina izglītojamo darbu kodēšanu un anonīmu labošanu. Organizēšana un norise 

saskaņota MA sanāksmē. Olimpiādes uzdevumus un vērtēšanas kritērijus sagatavo Valsts 

izglītības satura centra izveidotā valsts olimpiādes rīcības komisija.  

 

8. Olimpiādes norises laikā dalībnieki var izmantot tumši zilu vai melnu pildspalvu, zīmuli 

(arī krāsainu, bet ne sarkanu, izmantojams tikai zīmējumos), lineālu, cirkuli, transportieri, 

dzēšgumiju. 

 

9. Olimpiādes dalībnieku darbus vērtē un uzvarētājus nosaka olimpiādes žūrijas komisija 

(turpmāk – žūrijas komisija). 

 

10. Žūrijas komisija: 

10.1. saskaņā ar valsts olimpiādes rīcības komisijas izstrādātajiem kritērijiem vērtē 

olimpiādes dalībnieku darbus un nosaka uzvarētājus; 

10.2. veic atbilstošās darbības, kas noteiktas IP iekšējo noteikumu Nr.4 15. punktā. 

 

11. Olimpiādes rezultātus paziņo un uzvarētājus apbalvo saskaņā ar IP iekšējiem 

noteikumiem Nr.4. 

 

12. Kontaktpersonas: 

12.1. Diāna Zurģe – Tukuma, Engures un Jaunpils novadu matemātikas skolotāju metodiskās 

apvienības vadītāja, tālr. 29115062, d.zurge@tukumagimn.lv ; 

12.2. Laila Ingevica – Tukuma novada Izglītības pārvaldes izglītības darba vecākā speciāliste, 

tālr. 26529939, laila.ingevica@tukums.lv . 
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