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Skolēniem piedāvājam (bezmaksas) 

4. klašu: Starptautisks konkurss Tik vai ... Cik? (TVC), skolu pieteikšanās dalībai līdz 

28.09.2012. Pieteikumā jānorāda: skola, e-pasta adrese, uz kuru saņemsiet konkursa 

materiālus, kontaktpersona un tās kontakttālrunis. Kopā paredzētas 4 kārtas, pirmā - 

10. oktobrī. Pirmās 3 kārtas tiek organizētas uz vietas skolās, labākie risinātāji 

sacenšas 4. kārtā „rajonu” centros. Kopvērtējuma labākie risinātāji saņem nelielas 

balviņas. Skolas, kas piedalījās konkursā 2011./12. mācību gadā, automātiski tiek 

pieteiktas arī dalībai šajā mācību gadā. 

4.-7. klašu: Jauno matemātiķu konkurss (JMK) 5 kārtās, kuras vairāk piemērotas 

risinātājiem bez pieredzes. Uzdevumus plānots publicēt: 05.10.12.; 02.11.12.; 

07.12.12.; 01.02.13; 08.03.13. mūsu mājas lapā un Latgales novada laikrakstā 

„Vietējā”. Darbus varēs iesūtīt gan pa pastu, gan elektroniski (noteikumus sk. mājas 

lapā). Gada kopvērtējuma laureātus sveiksim 1. jūnijā Rīgā, LU Lielajā aulā. 

5.-9. klašu: Profesora Cipariņa klubs (PCK). Paredzētas 6 nodarbības, kuras vairāk 

piemērotas risinātājiem ar pieredzi. Uzdevumus plānots publicēt: 28.09.12.; 26.10.12.; 

30.11.12.; 11.01.13.; 15.02.13.; 15.03.13. mūsu mājas lapā un Latgales novada 

laikrakstā „Vietējā”. Katrā nodarbībā piedāvāsim vienu 10 uzdevumu komplektu, kurā 

iekļauti gan vienkārši, gan sarežģītāki uzdevumi. Darbus varēs iesūtīt gan pa pastu, 

gan elektroniski (noteikumus sk. mājas lapā). Gada kopvērtējuma laureātus sveiksim 

1. jūnijā Rīgā, LU Lielajā aulā. Tāpat kā iepriekšējos gados, aicinām PCK dalībniekus 

piedalīties arī zīmējumu konkursā un reizē ar atrisinājumiem iesūtīt savas idejas par 

PCK laureāta diploma un medaļas dizainu. 

10.-12. klašu: Mazā matemātikas universitāte (MMU). MMU ir LU A. Liepas NMS 

organizēts lekciju cikls vidusskolēniem par dažādām matemātikas tēmām; uz 

nodarbībām laipni aicināti arī matemātikas skolotāji. MMU nodarbību plānotie 

norises datumi: 06.10.12.; 03.11.12.; 01.12.12.; 12.01.13.; 02.02.13.; 02.03.13.; 

06.04.13. Lai pieteiktos MMU 1. nodarbībai, līdz 28. septembrim jāaizpilda 

elektroniskā anketa LU A. Liepas NMS mājas lapā (aicinām pieteikties laicīgi, jo 

vietu skaits ir ierobežots). 

9.-12. klašu: Neklātienes nodarbības vidusskolēniem (NNV). Pieteikšanās līdz 28.09.2011. 

Paredzētas 4 nodarbības, kurās, izmantojot saņemto teorētisko materiālu, tiek apgūta 

kāda tēma, kā arī risināti uzdevumi. Iesūtītos darbus izlabotus nosūtīsim atpakaļ 

risinātājam. Var piedalīties, izmantojot parasto vai elektronisko pastu. Izvēlētajā veidā 

atsūtiet mums pieteikumu, kurā norādiet vārdu, uzvārdu, skolu, klasi, adresi (attiecīgi 

e-pasta vai pilnu parasto ar pievienotu marku Ls 0.40 vērtībā), kontakttālruni, kā arī 

matemātikas skolotāja vārdu, uzvārdu. Pirmais sūtījums paredzēts oktobra sākumā. 

Tā kā daudzās skolās vairs nav fakultatīvo nodarbību, iesakām skolēniem izmantot šo 

iespēju, lai paplašinātu savas zināšanas un sagatavotos olimpiādēm, jo šajās 

nodarbībās tiek apskatītas tēmas, kas sastopamas olimpiāžu uzdevumos. 

Centīgākajiem risinātājiem tiks izsniegts sertifikāts. 

Aktuālā informācija no NMS! Lai saņemtu informāciju savā e-pasta kastē, aizpildiet 

pieteikuma anketu, kas atrodama mūsu mājas lapā. Lai mainītu reģistrēto e-pasta adresi, 

piesakieties ar jauno, piezīmēs norādiet iepriekšējo adresi ar piebildi „izņemt no saraksta”. 
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Matemātikas olimpiādes 2012./2013. mācību gadā 
NORISES PLĀNS 

 

VALSTS OLIMPIĀDE 

Ar olimpiādes nolikumu un laikiem varēsiet iepazīties mūsu mājas lapā vai www.visc.gov.lv. 

 

I posms: sagatavošanās olimpiāde 

5.-12.kl. ieteicams 23.11.2012. 

Ieteicamos uzdevumus šai kārtai, tāpat kā 

iepriekšējā gadā, pa e-pastu nosūtīsim 

novadu/novadu apvienību par izglītību 

atbildīgajām personām (kontaktinformāciju 

iegūsim no VISC). Skolu matemātikas 

skolotāji ir tiesīgi sastādīt savus uzdevumu 

komplektus, kā arī vispār nerīkot šo 

olimpiādes posmu. 

NMS piedāvātie uzdevumi un to 

atrisinājumi janvārī tiks publicēti mūsu 

mājas lapā. 

II posms: Novada olimpiāde 

5.-8.kl. 22.02.2013. 

9.-12.kl. 01.02.2013. 

Olimpiāde notiek novados vai novadu 

apvienībās saskaņā ar Mācību olimpiāžu 

nolikumu. NMS nodrošina uzdevumu 

komplektu. Olimpiādes materiālus novadu 

atbildīgajām personām pa e-pastu nosūtīs 

VISC darbinieki. Olimpiādē var piedalīties 

skolu izvirzītie dalībnieki. 

Uzdevumi un atrisinājumi februāra beigās 

tiks publicēti NMS mājas lapā. Par 

rezultātiem interesēties izglītības pārvaldē 

vai pie sava matemātikas skolotāja. 

III posms: Republikas olimpiāde 

9.-12.kl. 20.03.2013. 

Olimpiāde notiek Rīgā, tajā var piedalīties 

matemātikas 63. olimpiādes nolikumā 

noteiktais skaits katra novada/novadu 

apvienības un atsevišķu skolu komandu 

labāko II posma dalībnieku. Ar dalībnieku 

sarakstu apmēram nedēļu pirms olimpiādes 

norises varēsiet iepazīties mūsu mājas lapā. 

Olimpiādes uzdevumi un atrisinājumi, kā arī 

dalībnieku rezultāti un laureātu saraksti 

nedēļas laikā pēc olimpiādes tiks publicēti 

NMS mājas lapā. 

IV posms: Sacensības par vietu Latvijas 

izlasē startam Starptautiskajā matemātikas 

olimpiādē 

9.-12.kl. 21.03.2013. 

Notiek Rīgā. Piedalīties tiek aicināti tikai paši, 

paši labākie III posma dalībnieki. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40. ATKLĀTĀ MATEMĀTIKAS OLIMPIĀDE: 

5.-12.kl. 28.04.2013. 

Piedalīties olimpiādē varēs jebkurš skolēns, kurš laicīgi atsūtīs pieteikumu. 

Pieteikumus gaidīsim marta mēnesī līdz pavasara brīvlaika sākumam. Dalībnieku sarakstu 

publicēsim mūsu mājas lapā. 

 

Vēlam veiksmīgu mācību gadu! 

Sīkāku informāciju varat meklēt mūsu mājas lapā,  

uz Jūsu jautājumiem labprāt atbildēsim - rakstiet vai zvaniet! 


