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Kuldīgas novada mācību priekšmetu olimpiāžu organizēšanas
NOLIKUMS
1. Izglītības iestādes un novada olimpiāžu vispārējie noteikumi
1.1. Olimpiādes izglītības iestādē organizē un vada žūrijas komisija, kuras sastāvu
apstiprina iestādes direktors.
1.2. Novada olimpiādes organizē un vada komisija, kuras sastāvu apstiprina novada
pašvaldības izpilddirektors.
1.3. Novada olimpiādes tiek organizētas pēc Valsts izglītības satura centra un mācību
priekšmetu jomu apvienību izstrādātajiem nolikumiem.
1.4. Novada olimpiāžu nolikumus apstiprina Izglītības nodaļa.
1.5. Uz novada olimpiādēm izglītības iestādes žūrijas komisija vai metodiskā komisija
izvirza dalībniekus, pamatojoties uz iestādē apstiprinātajiem kritērijiem.
1.6. Olimpiāžu dalībnieku pieteikumus iesniedz papīra formātā vai elektroniski
(dome@kuldiga.lv) olimpiādes nolikumā noteiktajā kārtībā.
2. Olimpiāžu satura izstrāde
2.1. Par uzdevumiem izglītības iestādes olimpiādei atbild izglītības iestādes rīcības
komisija.
2.2. Uzdevumus novada olimpiādei sagatavo valsts rīcības komisija vai novada mācību
priekšmetu jomas apvienība.
2.3. Izglītības nodaļa uzdevumus novada olimpiādei saņem no Valsts Izglītības satura
centra vai olimpiāžu organizētājiem. Izglītības nodaļa atbild par materiālu
pavairošanu un uzdevumu neizpaušanu.
2.4. Novada olimpiāžu norises kārtību nosaka Valsts izglītības satura centrs norises
kārtībā vai novada mācību priekšmetu jomu apvienība olimpiādes nolikumā.
2.5. Novada olimpiāžu dalībnieku skaitu nosaka novada mācību priekšmetu jomas
apvienība.
2.6. Novada olimpiāde tiek organizēta, ja pieteikti ne mazāk kā 10 dalībnieki.
2.7. Par novada olimpiādes atcelšanu paziņo ne vēlāk kā trīs darba dienas pirms
olimpiādes norises.
3. Olimpiāžu darbu vērtēšana un uzvarētāju apbalvošana
3.1. Izglītības iestāžu olimpiādes dalībnieku darbus vērtē un uzvarētājus nosaka izglītības
iestāžu olimpiāžu rīcības komisija.
3.2. Novada olimpiāžu dalībniekus vērtē un vietas piešķir novada žūrijas komisija.
3.3. Novada žūrijas komisija olimpiādē piešķir vienu 1., 2. un 3. vietu dalībniekiem ar
lielāko punktu skaitu.
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3.4. Ja vairāki olimpiādes dalībnieki ir uzrādījuši vienādu rezultātu, kas pretendē uz
godalgotu vietu, tad žūrijas komisija ir tiesīga piešķirt vairākas 1., 2. vai 3. vietas.
3.5. Pēc novada olimpiādes žūrijas komisijas ieteikuma var piešķirt atzinības.
3.6. Diplomus un atzinības piešķir ne vairāk kā vienai trešdaļai katras novada olimpiādes
dalībnieku.
3.7. Novada olimpiāžu 1.-3. vietas ieguvējus apbalvo ar naudas balvām: 1.vieta – 15 EUR,
2.vieta – 10 EUR, 3.vieta – 8 EUR.
3.8. Pedagogus, kuru sagatavotie skolēni novada olimpiādēs ieguvuši 1.-3.vietu, apbalvo
ar naudas balvām – 8 EUR.
3.9. Pēc olimpiādes rezultātu paziņošanas izglītojamiem vai viņu likumiskajam pārstāvim
ir tiesības piecu darbdienu laikā iesniegt pašvaldības Izglītības nodaļā rakstisku
iesniegumu ar lūgumu pārskatīt olimpiādes rezultātus. Izglītības nodaļa pēc visu
iesniegumu, par konkrēto olimpiādi, saņemšanas atkārtoti sasauc olimpiādes žūrijas
komisiju, kura divu darbdienu laikā izskata saņemtos iesniegumus, pārskata
olimpiādes rezultātus un pieņem lēmumu par rezultātu atstāšanu spēkā vai mainīšanu.
Izglītības nodaļa žūrijas komisijas lēmumu piecu darbdienu laikā rakstveidā paziņo
iesniedzējam. Olimpiādes rezultāti tiek pārskatīti tikai vienu reizi, un lēmums par
rezultātu pārskatīšanu ir galējs un nav pārsūdzams.
4. Dalība reģionālajās un valsts olimpiādēs
4.1. Izglītības nodaļa reģionālo olimpiāžu nolikumos noteiktajā kārtībā piesaka
dalībniekus reģionālajām olimpiādēm vai Valsts izglītības satura centra rīkojumā
noteiktajā kārtībā piesaka dalībniekus valsts olimpiādēm.
4.2. Kuldīgas novada pašvaldība nodrošina olimpiāžu dalībnieku un viena pedagoga, kas
pavada dalībniekus uz reģionālajām vai valsts olimpiādēm, nokļūšanu olimpiādes
norises vietā.
4.3. Reģionālo olimpiāžu 1.-3. vietas un atzinību ieguvējus un viņu pedagogus apbalvo ar
naudas balvām: 1.vieta – 50 EUR, 2.vieta – 40 EUR, 3.vieta – 30 EUR, atzinība – 25
EUR.
4.4. Valsts olimpiāžu 1.-3. vietas un atzinību ieguvējus un viņu pedagogus apbalvo ar
naudas balvām: 1.vieta – 100 EUR, 2.vieta – 75 EUR, 3.vieta – 50 EUR, atzinība – 35
EUR.
5. Olimpiāžu organizēšanas finansēšana
5.1. Novada olimpiāžu materiālu sagatavošanu un pavairošanu finansē Kuldīgas novada
pašvaldības Izglītības nodaļa, pamatojoties uz budžetā apstiprinātajiem līdzekļiem.
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