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Kārtība,
kādā tiek organizētas mācību priekšmetu olimpiādes
Vecumnieku novadā
1. Izglītības iestādes, novada un valsts olimpiāžu vispārējie noteikumi
1.1. Olimpiādes I posmu organizē izglītības iestādes.
1.2. Apvienoto novadu olimpiādi (II posmu) organizē un vada - izglītības metodiķe, MA
vadītājs un vērtētāji. Komisijas sastāvu apstiprina novada pašvaldības izpilddirektors.
1.3. Novada olimpiādes (II posms) tiek organizētas pēc metodisko apvienību izstrādātajiem
nolikumiem.
1.4. Novada olimpiāžu nolikumus izstrādā metodisko apvienību vadītāji un saskaņo ar
izglītības metodiķi.
1.5. Novada olimpiādēs (II posms) piedalās izglītības iestāžu olimpiāžu uzvarētāji.
1.6. Olimpiāžu dalībniekus II posmam piesaka rakstiski Vecumnieku novada izglītības
metodiķei nolikumā noteiktajā kārtībā, norādot dalībnieka vārdu, uzvārdu, klasi, skolu
un skolotāju.
1.7. Izglītības iestāde nodrošina skolēnu nokļūšanu uz novada (II posma) olimpiādi.
1.8. Valsts olimpiādes organizē un vada Izglītības un zinātnes ministrijas Valsts izglītības
un satura centrs, augstskolu vai mācību priekšmetu asociācijas apstiprināta komisija.
1.9. Ar novada pašvaldības lēmumu var tikt organizētas olimpiādes, konkursi, pasākumi arī
tajos mācību priekšmetos, kuri nav noteikti ar Izglītības un zinātnes ministrijas
rīkojumu.
2. Olimpiāžu satura izstrāde
2.1. Uzdevumus olimpiāžu I posmam sagatavo izglītības iestāde.
2.2. Uzdevumus II posmam sagatavo valsts rīcības komisija vai novada rīcības komisija.

2.3. Novada Izglītības nodaļa uzdevumus II posmam saņem no Valsts izglītības un satura
centra vai olimpiāžu organizētājiem. Izglītības nodaļa atbild par materiālu pavairošanu
un uzdevumu neizpaušanu.
2.4. Novada un valsts olimpiāžu dalībnieku skaitu nosaka novada metodiskā apvienība vai
Valsts izglītības un satura centrs.
3. Olimpiāžu darbu vērtēšana un uzvarētāju apbalvošana
3.1. Olimpiāžu I posma dalībnieku darbus vērtē un uzvarētājus nosaka izglītības
Iestāžu olimpiāžu rīcības komisija.
3.2. Novada olimpiāžu dalībniekus vērtē un vietas piešķir novada olimpiāžu žūrijas
Komisija.
3.3. Katrā olimpiādē ieteicams piešķirt vienu 1. vietu, vienu 2. vietu, vienu 3. vietu un
Pateicības rakstus.
3.4. Novada Dome apbalvo olimpiāžu dalībniekus ar Vecumnieku novada Domes
Atzinības rakstu, ja mācību priekšmeta olimpiādē izglītojamais ieguvis vairāk kā 65% no
olimpiādes darbā paredzētā punktu kopskaita.
4. Olimpiāžu III posma (valsts) dalībnieku pieteikšana un pavadīšana
4.1. Novada olimpiāžu žūrijas komisija izvirza dalībniekus III posmam saskaņā ar IZM
VISC Olimpiāžu nolikumu.
4.2. Vecumnieku novada Dome nodrošina skolēnu nokļūšanu uz valsts (III posma)
Olimpiādēm.
5. Olimpiāžu organizēšanas finansēšana
5.1. Novada olimpiāžu materiālu sagatavošanu un pavairošanu finansē Vecumnieku
novada pašvaldības Izglītības nodaļa, pamatojoties uz budžetā apstiprinātajiem
līdzekļiem.
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