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Kurzemes reģiona ģeogrāfijas olimpiādes nolikums 7. klašu 

skolēniem 

Izdota saskaņā ar 2012.gada 5.jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr. 384"Mācību 

priekšmetu olimpiāžu organizēšanas noteikumi" 9.punktu. 

1. Olimpiādes mērķis un uzdevumi: 

1.1. padziļināt un nostiprināt izglītojamo teorētiskās zināšanas par 

daudzveidīgajiem dabas procesiem un ģeogrāfiskajām likumsakarībām; 

1.2. nostiprināt praktiskās darbības prasmes veicot dažāda satura un struktūras 

uzdevumus; 

1.3. rast iespēju izglītojamajiem pārbaudīt un salīdzināt ārpusstundās iegūtās 

zināšanas; 

1.4. veicināt sadarbību starp Kurzemes reģiona skolām, izzināt talantīgākos 

jauniešus un popularizēt ģeogrāfiju kā mācību priekšmetu. 

2. Olimpiādes norise: 

2.1. norises laiks un vieta – Ugāles vidusskola Ventspils novads 2016.gada 

22.aprīlī 

2.2. darba kārtība: 

9.00 –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. 

15.00-15.20 apbalvošana 
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2.3. olimpiādes uzdevumu izstrādi organizē Ventspils novada MA vadītāja 

Dace Vesele, 

2.4. nākamajā mācību gadā olimpiādi rīko kāda no skolām, kura piedalās šī 

gada olimpiādē. 

3. Olimpiādes saturs: 

3.1. uzdevumu saturs tiek veidots atbilstoši pamatizglītības mācību priekšmeta 

„Ģeogrāfija” 7.klases standartā noteiktajām prasībām, ietverot vispārīgā satura 

uzdevumus un uzdevumus par Āfriku, Austrāliju, Antarktīdu,  

3.2. olimpiādes organizēšanas un žūrijas komisijas darbu vada Ventspils 

novada ģeogrāfijas skolotāju metodiskās apvienības vadītāja, 

3.3. darbus vērtē žūrijas komisija, kurā ietilpst olimpiādē pārstāvēto novadu 

ģeogrāfijas skolotāju MA vadītāji 

3.4. Atsevišķu uzdevumu izpildē var izmantot ģeogrāfijas atlantu. 

3.5. Olimpiādē piešķir pirmo, otro un trešo vietu un Atzinības rakstus, 

pamatojoties uz olimpiādes rezultātiem. 

3.6. Apbalvojumus piešķir ne vairāk kā vienai trešdaļai olimpiādes dalībnieku, 

pamatojoties uz olimpiādes rezultātiem 

4. Dalībnieku skaits: 

4.1. dalībnieki – Kurzemes novada 7. klašu skolēni, 

4.2. no katra vēsturiskā  rajona (Talsu, Kuldīgas, Saldus, Liepājas, Ventspils, 

Tukuma) un Ventspils, Liepājas, Tukuma un Jūrmalas pilsētas piedalās 4 

skolēni un divi skolotāji, 

4.3. olimpiādes dalībniekus lūdzu pieteikties rakstiski līdz 2016.gada 

8.aprīlim norādot izglītojamā vārdu, uzvārdu, klasi un skolotāju, kurš 

izglītojamo sagatavo olimpiādei pa e-pastu: dacevesele@tvnet.lv  (t. 26103801). 

 

Sagatavoja Ugāles vidusskolas ģeogrāfijas skolotāja, MA vadītāja Dace Vesele 
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