
Vēstures valsts 26.olimpiādes 2.posma norises kārtība 

Madonas, Cesvaines, Ērgļu, Lubānas un Varakļānu novadu apvienībā 

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2012.gada 5.jūnija noteikumu Nr.384 “Mācību 

priekšmetu olimpiāžu organizēšanas noteikumi” 9.punktu, Vēstures valsts 25.olimpiādes 2.posma 

organizēšanai izveidotā rīcības komisija nosaka, ka: 

1. Maksimālais dalībnieku skaits no vienas izglītības iestādes katras klases/grupas ir viens 
skolēns. Ja klasē ir 21 vai vairāk skolēnu, olimpiādei var pieteikt divus skolēnus no klases. 

2. Olimpiāde notiek 2019.gada 13.decembrī plkst.10.00 Madonas pilsētas Sporta 

centra Konferenču zālē, Gaujas ielā 13, Madonā. Dalībnieku instruēšana pirms olimpiādes 

plkst.9.45. 

3. Dalībnieku pieteikšana tīmekļa vietnē https://skolas.lu.lv līdz 29.novembrim; skolēnu 

reģistrēšanās līdz 6.decembrim. 

4. Olimpiādes vadītāji - atbildīgie par olimpiādes organizāciju norises telpās ir: 

4.1. Edīte Zaube, Degumnieku pamatskola; 

4.2. Jana Sipāne, Dzelzavas pamatskola. 

5. Olimpiādes vadītāja - atbildīgā par olimpiādes organizāciju pienākumi ir: 

5.1. pārliecināties, ka skolēns olimpiādes laikā melnrakstam izmanto šim nolūkam 

iedoto papīra lapu, uz kuras ir uzrakstīts skolēna vārds, uzvārds, skola, klase un pēc olimpiādes 

melnraksta lapas nodot novada atbildīgajai personai, 

5.2. nodrošināt, ka olimpiādē piedalās tikai tie skolēni, kas ir pieteikušies, 

5.3. nodrošināt, ka skolēns pie datora sēž viens un viņam blakus ir citas klašu grupas 

skolēns, 

5.4. personīgi ievadīt uzsākšanas paroli katram skolēnam, 

5.5. nodrošināt, lai skolēnam olimpiādes laikā internēta pārlūkā būtu atvērti tikai 

olimpiādes uzdevumi un netiktu lietotas citas datorprogrammas, 

5.6. pārliecināties, ka visas komunikācijas iekārtas, ieskaitot mobilos telefonus, 

olimpiādes laikā ir izslēgtas, 

5.7. informēt novada atbildīgo personu par nopietnām tehniskām problēmām, 

piemēram, ilgstošu elektropadeves vai internēta pieslēguma traucējumiem pa tālruni 29776656. 

6. Persona, kura, ja nepieciešams, nodrošina tehnisko atbalstu olimpiādes laikā, ir 

Ingars Lauva, tālrunis 28673995 

7. Dalībniekiem olimpiādes rezultātus paziņo skolas direktora vietnieks mācību darbā 2 

darba dienu laikā pēc oficiālo olimpiādes rezultātu saņemšanas no Madonas novada pašvaldības 

Izglītības nodaļas. Olimpiādes protokols (ar daļēji šifrētiem dalībnieku vārdiem, uzvārdiem) tiek 

publicēts tīmekļa vietnē wvAv.madona.lv sadaļā Izglītība - Mācību priekšmetu olimpiādes 
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