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Bauskas novada
mācību priekšmetu olimpiāžu organizēšanas
nolikums
(Grozījumi 31.10.2013.)
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2010.gada 25.martā

Nr.20
Izdots saskaņā ar Izglītības likuma
17.panta 27.punktu

I. Mērķis
1. Attīstīt izglītojamo radošās spējas un attīstīt patstāvīgās izzināšanas prasmes.
2. Padziļināt teorētiskās zināšanas un uzlabot praktiskā darba iemaņas.
3. Izzināt, sekmēt jauno talantu attīstīšanu un radīt iespēju izglītojamajiem pārbaudīt,
salīdzināt savas zināšanas un prasmes.
II. Organizēšana un norise
4. I posms – skolas olimpiāde:
4.1. mācību priekšmetu olimpiādi (turpmāk tekstā – olimpiāde) organizē un uzdevumus
sagatavo izglītības iestādes rīcības komisija. Labākie izglītojamie tiek izvirzīti novada
olimpiādei;
4.2. olimpiādes I posma dalībnieku darbus vērtē un uzvarētājus nosaka izglītības iestādes
olimpiādes žūrijas komisija.
5. II posms – novada olimpiāde:
5.1. novada posma olimpiādes tiek organizētas tajos mācību priekšmetos un tām klašu
grupām, kas paredzētas konkrētā mācību gada Izglītības un zinātnes ministrijas Valsts
izglītības satura centra (turpmāk – VISC) mācību priekšmetu olimpiāžu nolikumos, atļaujot
novada metodiskajām apvienībām organizēt olimpiādi tām klašu grupām, kurām III posms
netiek organizēts;
5.2. katrai olimpiādei tiek izstrādāta kārtība, kādā tiek organizēta olimpiāde. Kārtību
apstiprina Bauskas novada administrācijas Izglītības nodaļas (turpmāk tekstā – Izglītības
nodaļa) vadītājs (31.10.2013.grozījumu redakcijā);
5.3. olimpiādi organizē un vada rīcības komisija, kuras sastāvā Izglītības nodaļas pārstāvji
un mācību priekšmeta metodiskās apvienības vadītājs (31.10.2013.grozījumu redakcijā);

5.4. uzdevumus olimpiādes II posmam izstrādā Valsts olimpiādes rīcības komisija un VISC
nodrošina materiālu saņemšanu;
5.5. Izglītības nodaļa ir atbildīga par materiālu pavairošanu un uzdevumu neizpaušanu
(31.10.2013.grozījumu redakcijā);
5.6. novada olimpiādes dalībnieku darbus vērtē un uzvarētājus nosaka novada olimpiādes
žūrijas komisija;
5.7. katrā olimpiādē tiek piešķirta viena 1., 2., 3. vieta un atzinības (1 atzinība uz katriem 10
olimpiādes dalībniekiem), ja izglītojamie ieguvuši vismaz 50 % (fizikā, ķīmijā un
matemātikā 40 %) no maksimāli iespējamā punktu skaita;
5.8. atbilstoši valsts olimpiādes noteiktajai kārtībai žūrijas komisija izvirza labākos
izglītojamos uz valsts posmu;
5.9. nedēļas laikā pēc olimpiādes norises Izglītības nodaļa elektroniski paziņo olimpiādes
rezultātus izglītības iestādēm un ievieto uzvarētāju sarakstu Bauskas novada pašvaldības
mājaslapā (31.10.2013.grozījumu redakcijā);
5.10. olimpiādes dalībnieku darbi glabājas Izglītības nodaļā un tiek izsniegti izglītības
iestādēm 2 nedēļu laikā pēc olimpiādes norises (31.10.2013.grozījumu redakcijā);
5.11. izglītības iestāžu pārstāvjiem ir tiesības 1 nedēļas laikā pēc olimpiādes norises
iepazīties ar savas izglītības iestādes izglītojamo darbiem un iesniegt apelācijas pieteikumu
par pārkāpumiem olimpiādes norises laikā vai labošanas procesā;
5.12. saņemot apelācijas pieteikumu par pārkāpumiem olimpiādes norisē vai žūrijas
komisijas darbā, Izglītības nodaļa izveido apelācijas komisiju, kuras sastāvā ir attiecīgās
metodiskās apvienības vadītājs, pieaicinātie speciālisti un atbildīgais Izglītības nodaļas
metodiķis (31.10.2013.grozījumu redakcijā);
5.13. apelācijas komisijas sastāvu apstiprina Bauskas novada domes priekšsēdētājs;
5.14. apelācijas komisija izskata apelācijas pieteikumu un, balstoties uz sēdes protokola
lēmumu, sniedz atzinumu apelācijas iesniedzējam 5 darba dienu laikā;
5.15. apelācijas komisijas lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās var apstrīdēt
Bauskas novada domē.
6. III posms – reģiona vai valsts olimpiāde:
6.1. reģiona olimpiādi organizē un vada rīcības komiteja, kuras sastāvā ir attiecīgo novadu
izglītības pārvalžu un izglītības nodaļu pārstāvji, mācību priekšmetu metodisko apvienību
vadītāji un skolotāji (31.10.2013.grozījumu redakcijā);
6.2. rīcības komitejas sastāvu apstiprina reģiona centra izglītības pārvaldes vadītājs;
6.3. valsts olimpiādi organizē un vada VISC sadarbībā ar mācību priekšmeta
asociācijām/biedrībām vai augstskolām. Olimpiādes rīcības komitejas sastāvu izveido un
apstiprina augstskolas vai mācību priekšmetu asociācijas/biedrības;
6.4. uzdevumu sagatavošanu un vērtēšanu olimpiādes III posmam nodrošina Valsts
olimpiādes komisija;
6.5. uz valsts olimpiādi novada komandu pavada komandas vadītājs.
III. II un III posma mācību priekšmetu olimpiāžu uzvarētāju apbalvošana
7. II un III posma mācību priekšmetu olimpiāžu uzvarētāji tiek apbalvoti ar Bauskas novada
administrācijas izglītības nodaļas Uzslavas rakstiem un naudas balvām (31.10.2013.grozījumu
redakcijā):
7.1. novada posmā:
7.1.1. 1.vietas ieguvējam 25 euro;
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7.1.2. 2.vietas ieguvējam 15 euro;
7.1.3. 3.vietas ieguvējam 10 euro.
7.2. reģiona posmā:
7.2.1. 1.vietas ieguvējam 30 euro;
7.2.3. 2.vietas ieguvējam 25 euro;
7.2.3. 3.vietas ieguvējam 15 euro;
7.2.4. Atzinības ieguvējam 10 euro.
7.3. valsts posmā:
7.3.1. 1.vietas ieguvējam 40 euro;
7.3.2. 2.vietas ieguvējam 30 euro;
7.3.3. 3.vietas ieguvējam 25 euro;
7.3.4. Atzinības ieguvējam 15 euro.
8. Saskaņā ar olimpiāžu žūrijas komisijas protokoliem Izglītības nodaļa veido olimpiāžu
rezultātu kopsavilkumu (31.10.2013.grozījumu redakcijā).
9. Pamatojoties uz olimpiāžu rezultātu kopsavilkumu un Bauskas novada pašvaldības
izpilddirektora rīkojumu, izmantojot Bauskas novada pašvaldības budžetā Bauskas novada
pašvaldības iestādei „Bauskas novada administrācija” paredzētos līdzekļus, naudas balvas tiek
izmaksātas olimpiāžu uzvarētājiem Bauskas novada pašvaldības iestādē „Bauskas novada
administrācija” Uzvaras ielā 1, Bauskā.
DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJS

R.ĀBELNIEKS
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