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organizēšanas un norises kārtību 

2012./2013.mācību gadam 

Vispārīgie jautājumi 

Olimpiādes satura sarežģītības līmenis ir augstāks, kā tas ir noteikts mācību priekšmetu 

standartos. 

Mērķis 

1) paplašināt un padziļināt izglītojamo zināšanas matemātikā, radīt papildus stimulus 

matemātikas apguvei, aktivizēt ārpusstundu darbu; 

2) pilnveidot izpratni par matemātikas kā zinātnes vietu dabaszinātņu sistēmā, 

un nozīmi ikdienas dzīvē; 

3) izzināt jaunos talantus matemātikā. 

Laiks 

2013.gada 22. februāris, plkst. 10.00 

Vieta 

Tukuma E.Birznieka – Upīša 1. pamatskola 

Ilgums 

Piecas astronomiskās stundas 

Dalībnieki 

Tukuma, Engures un Jaunpils novada 5. - 8.klašu skolēni (1 no paralēlklases) 

Dalībnieku pieteikšana 

Izglītības iestādes atbildīgā persona līdz 18.01.2013., izmantojot tikai vienotu veidlapu 

(skat. Tukuma novada mācību priekšmetu olimpiāžu organizēšanas un norises kārtība 

2012./2013.mācību gadam, 2.pielikums Excel), elektroniski (jolanta.lerke@tukums.lv ) 

piesaka dalībniekus Tukuma novada mācību priekšmetu olimpiāžu organizēšanas 

atbildīgajai personai J.Lerķei. Pieteikumā aizpilda visas prasītās ailes, nemainot pieteikuma 

veidlapu 

Organizēšana un norise 

1.posms – skolas olimpiāde. Uzdevumus sagatavo un darbus vērtē izglītības iestādes 

olimpiādes rīcības komisija. 

2.posms – novada olimpiāde. Olimpiādi organizē Tukuma novada Izglītības pārvaldes 

apstiprināta novada olimpiāžu rīcības komisija, kuras sastāvā ir IP pārstāvis, matemātikas 

skolotāju metodiskās apvienības vadītājs un matemātikas skolotājs. Olimpiādes uzdevumus 

un vērtēšanas kritērijus izstrādā valsts matemātikas olimpiādes rīcības komisija. Uzdevumi 

sagatavoti ar daļēju tulkojumu krievu valodā, lai nodrošinātu olimpiādes dalībniekiem 

nepārprotamu, vienotu olimpiādes uzdevumu saturu. 

Materiāli 

Zīmulis, tumši zila vai melna pildspalva, lineāls, cirkulis, dzēšgumija, rūtiņu burtnīca 

Komisija 

Komisijas priekšsēdētājs - matemātikas skolotāju metodiskās apvienības vadītājs.  

Komisijas locekļi – olimpiādes dalībskolas skolotājs – komandas vadītājs, kurš norādīts 

izglītības iestādes pieteikumā (skat. Tukuma novada mācību priekšmetu olimpiāžu 

organizēšanas un norises kārtība 2012./2013.mācību gadam, 2.pielikums). 

Vērtēšana 

Olimpiādes dalībnieku darbus vērtē un uzvarētājus nosaka matemātikas olimpiādes žūrijas 

komisija, saskaņā ar izstrādātajiem kritērijiem. 

Žūrijas komisija: 

mailto:jolanta.lerke@tukums.lv


• godalgotās vietas (no 1. līdz 5.vietai) piešķir ne vairāk kā vienai trešdaļai dalībnieku. 

• pēc olimpiādes darbu izvērtēšanas aizpilda protokolus (skat. Tukuma novada mācību 

priekšmetu olimpiāžu organizēšanas un norises kārtība 2012./2013.mācību gadam, 4.un 

5.pielikums Excel), vajadzības gadījumā papildinot dalībnieku rindas un uzdevumu kolonnas, 

paraksta žūrijas komisijas vadītājs un komisijas locekļi; 

• žūrijas komisijas priekšsēdētājs pārliecinās par Exel programmas formulu darbības pareizību 

un aizpildītos, parakstītos protokolus iesniedz novada rīcības komisijai un iesūta elektroniski 

IP metodiķei jolanta.lerke@tukums.lv 5 darba dienu laikā pēc olimpiādes norises; 

Rezultātu paziņošana 

Informāciju par novada olimpiādes rezultātiem piecu darba dienu laikā pēc olimpiādes norises 

dienas publicē IP mājas lapā www.tip.edu.lv  ; 

Apbalvošana 

Olimpiādes uzvarētāji - 1.-3.vietu ieguvēji - saņem IP diplomus, 4. -5. vietu ieguvēji saņem 

IP atzinības rakstus; 

Kontaktpersonas 

Diāna Zurģe - Tukuma novada matemātikas skolotāju metodiskās apvienības vadītāja,  

tālr. 29115062, d.zurge@tukumagimn.lv vai dianaz@inbox.lv  

Jolanta Lerķe - Tukuma novada Izglītības pārvaldes metodiķe, tālr. 26475212, 

jolanta.lerke@tukums.lv 
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