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Kuldīgā
APSTIPRINĀTS
Ar Kuldīgas novada domes
28.10.2021. sēdes lēmumu
(prot. Nr. 6, p. 19.)

Kuldīgas novada mācību priekšmetu olimpiāžu organizēšanas
NOLIKUMS
Izdots saskaņā ar
Izglītības likuma 17. panta trešās daļas 27. punktu,
Ministru kabineta 05.06.2012. noteikumiem Nr. 384
“Mācību priekšmetu olimpiāžu organizēšanas noteikumi”
I. Vispārīgie jautājumi
1.

Šis nolikums nosaka, kādā veidā Kuldīgas novadā tiek rīkotas Valsts izglītības satura
centra (turpmāk – VISC) organizētās olimpiādes un novada mācību jomu koordinatoru
organizētās mācību priekšmetu olimpiādes (turpmāk – olimpiādes).

2.

Olimpiādēs piedalās izglītojamie, kuri iegūst pamatizglītību vai vidējo izglītību –
vispārējo vai profesionālo izglītību.

3.

Olimpiādes notiek saskaņā ar Ministru kabineta 05.06.2012. noteikumiem Nr. 384
“Mācību priekšmetu olimpiāžu organizēšanas noteikumi” (turpmāk – MK noteikumi),
VISC rīkojumu par mācību priekšmetu olimpiāžu rīkošanu un norisi attiecīgajā mācību
gadā un šo nolikumu.
II. Olimpiāžu organizatoriskā struktūra

4.

VISC nosaka valsts noteikto olimpiāžu norises kārtību.

5.

Novada mācību jomu koordinatoru organizēto mācību priekšmetu olimpiāžu kārtību
saskaņo Kuldīgas novada pašvaldības Izglītības nodaļa.

6.

VISC olimpiādēm dalībniekus piesaka elektroniski, elektroniskajā olimpiāžu tīmekļa
vietnē.

7.

Novada mācību jomu koordinatoru organizētajām mācību priekšmetu olimpiādēm
izglītojamos piesaka attiecīgās olimpiādes nolikumā paredzētajā kārtībā.

8.

VISC olimpiādes pirmo posmu (izglītības iestādes olimpiāde) organizē izglītības iestādes
rīcības komisija, kura sagatavo uzdevumus un to vērtēšanas kritērijus, vērtē olimpiādes
darbus, izvirza dalībniekus novada olimpiādei, organizē olimpiādes uzvarētāju
apbalvošanu.

9.

VISC olimpiādes otro posmu (novada, republikas pilsētas vai novadu apvienības
olimpiāde (turpmāk – novada olimpiāde)) organizē novada olimpiāžu rīcības komisija,
kuras sastāvā ir Kuldīgas novada pašvaldības izpilddirektors, Kuldīgas novada
pašvaldības Izglītības nodaļas atbildīgais speciālists, attiecīgā mācību priekšmeta jomas

koordinators un vismaz viens pedagogs, komisijas sastāvu aptiprina Kuldīgas novada
pašvaldības izpilddirektors.
10. Ja olimpiādi organizē tiešsaistē izglītības iestādēs, tad iestādes vadītājs ar rīkojumu
nosaka atbildīgo personu par olimpiādes norisei atbilstošas telpas sagatavošanu,
olimpiādes vadītāju, kurš nav tā priekšmeta skolotājs, kurā notiek olimpiāde, e-pasta
adresi, uz kuru par olimpiādēm atbildīgā persona novadā nosūta olimpiādes uzsākšanas
paroli.
11. Izglītības iestāde var izvirzīt dalībniekus VISC olimpiādes otrajam posmam novadā,
neorganizējot izglītības iestādes olimpiādi, ja izglītības iestādē mācību priekšmeta
attiecīgajā klašu grupā ir tikai līdz diviem talantīgiem izglītojamajiem, vai, ja VISC otrā
posma olimpiādē nav ierobežots dalībnieku skaits.
12. Izglītības iestādes atbildīgajai personai ir pienākums iepazīstināt izglītojamos ar
olimpiāžu norises laikiem un katras olimpiādes norises kārtību.
13. Novada olimpiāžu rīcības komisija nosaka katras VISC mācību priekšmetu olimpiādes
norises vietu, olimpiādes vadītāju(s).
14. Kuldīgas novada pašvaldības Izglītības nodaļas atbildīgā persona nodrošina e-materiālu
pavairošanu papīra formā, atbilstoši pieteiktajam dalībnieku skaitam, kā arī, lai
olimpiādes uzdevumu saturs netiktu izpausts trešajām personām.
15. Ja olimpiādes uzdevumus centralizēti neizstrādā VISC olimpiādes rīcības komisija, par
reģiona vai novada olimpiādes uzdevumu sagatavošanu atbild attiecīgās mācību jomas
koordinators.
16. Par uzdevumiem izglītības iestādes olimpiādei atbild izglītības iestādes rīcības komisija.
17. Uz novada olimpiādēm izglītojamos pavada un atbild par viņu drošību ar izglītības
iestādes direktora rīkojumu norīkots atbildīgais pedagogs.
18. Izglītojamais novada olimpiādes laikā drīkst lietot tikai tos palīglīdzekļus, kas norādīti
konkrētās olimpiādes norises kārtībā.
19. Novada olimpiāžu materiālu sagatavošanu un pavairošanu finansē Kuldīgas novada
pašvaldības Izglītības nodaļa, pamatojoties uz budžetā apstiprinātajiem finanšu
līdzekļiem.
III. Olimpiādes darbu vērtēšana un uzvarētāju apbalvošana
20. Izglītības iestāžu olimpiādes dalībnieku darbus vērtē un uzvarētājus nosaka izglītības
iestāžu olimpiāžu rīcības komisija.
21. Mācību jomu koordinatoru organizēto novada olimpiāžu dalībniekus vērtē un vietas
piešķir novada žūrijas komisija.
22. Novada žūrijas komisija olimpiādē piešķir vienu 1., 2. un 3. vietu dalībniekiem ar lielāko
punktu skaitu.
23. Ja vairāki olimpiādes dalībnieki ir uzrādījuši vienādu rezultātu, kas pretendē uz godalgotu
vietu, tad žūrijas komisija ir tiesīga piešķirt vairākas 1., 2. un 3. vietas.
24. Žūrijas komisija var piešķirt atzinības.
25. Diplomus un atzinības piešķir ne vairāk kā vienai trešdaļai katras novada olimpiādes
dalībnieku.
26. Novada olimpiāžu 1. līdz 3. vietas ieguvējus apbalvo ar naudas balvām: 1. vieta –
15,00 EUR, 2. vieta – 10,00 EUR, 3. vieta – 8,00 EUR.
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27. Pedagogus, kuru sagatavotie skolēni novada olimpiādēs ieguvuši 1. līdz 3. vietu, apbalvo
ar naudas balvām 8,00 EUR.
28. Pēc olimpiādes rezultātu paziņošanas, izglītojamajiem vai viņu likumiskajiem
pārstāvjiem ir tiesības piecu darba dienu laikā iesniegt Kuldīgas novada pašvaldības
Izglītības nodaļā rakstisku iesniegumu ar lūgumu pārskatīt olimpiādes rezultātus.
Kuldīgas novada pašvaldības Izglītības nodaļa, pēc visu iesniegumu par konkrēto
olimpiādi saņemšanas, atkāroti sasauc olimpiādes žūrijas komisiju, kura piecu darba
dienu laikā izskata saņemtos iesniegumus, pārskata olimpiādes rezultātus un pieņem
lēmumu par rezultātu atstāšanu spēkā vai mainīšanu. Kuldīgas novada pašvaldības
Izglītības nodaļa trīs darba dienu laikā rakstveidā paziņo lēmumu iesniedzējam.
Olimpiādes rezultāti tiek pārskatīti tikai vienu reizi un lēmums par rezultātu pārskatīšanu
ir galējs un nav pārsūdzams.
IV. Dalība reģionālajās un VISC trešā posma mācību priekšmetu olimpiādēs
29. Izglītības nodaļa reģionālo olimpiāžu nolikumos noteiktajā kārtībā piesaka dalībniekus
reģionālajām olimpiādēm vai VISC rīkojumā noteiktajā kārtībā piesaka dalībniekus trešā
posma – valsts mācību priekšmetu olimpiādēm.
30. Kuldīgas novada pašvaldība nodrošina olimpiāžu dalībnieku un viena pedagoga, kas
pavada dalībniekus uz reģionālajām vai valsts līmeņa olimpiādēm, nokļūšanu olimpiādes
norises vietā.
31. Ja novada olimpiādes dalībnieks ir uzaicināts piedalīties trešā posma – valsts olimpiādē,
tad par viņa drošību atbild ar izglītības iestādes vadītāja rīkojumu norīkots atbildīgais
skolotājs.
32. Reģionālo olimpiāžu 1. līdz 3. vietas un atzinību ieguvējus un viņu pedagogus apbalvo ar
naudas balvām: 1. vieta – 50,00 EUR, 2. vieta – 40,00 EUR, 3. vieta – 30,00 EUR,
atzinība – 25,00 EUR.
33. Trešā posma – valsts olimpiāžu 1. līdz 3. vietas un atzinību ieguvējus un viņu pedagogus
apbalvo ar naudas balvām: 1. vieta – 100,00 EUR, 2. vieta – 75,00 EUR, 3. vieta –
50,00 EUR, atzinība – 35,00 EUR.
V. Noslēguma jautājumi
34. Šis nolikums stājas spēkā 01.11.2021.
35. Ar šī nolikuma spēkā stāšanos spēku zaudē:
35.1. Kuldīgas novada mācību priekšmetu olimpiāžu organizēšanas nolikums,
apstiprināts ar Kuldīgas novada domes 31.10.2019. sēdes lēmumu (prot. Nr. 13,
p. 17.);
35.2. Kārtība “Skrundas novada pašvaldības vispārizglītojošo skolu skolēnu un pedagogu
apbalvošanai par sasniegumiem mācību priekšmetu olimpiādēs”, apstiprināta ar
Skrundas novada domes 24.09.2020. sēdes lēmumu (prot. Nr. 14, 6. §);
35.3. Kārtība par vispārizglītojošās skolas un mūzikas skolas audzēkņu apbalvošanu
Alsungas novadā, apstiprināta ar Alsungas novada domes 20.03.2014. sēdes
lēmumu (prot. Nr. 5 11. #).

Kuldīgas novada domes priekšsēdētāja

Inga Bērziņa
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