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Olimpiādes mērķi 

1. Veicināt skolu jauniešu interesi par matemātiku. 

2. Apzināt Liepājas pilsētas tuvējo novadu un matemātikā apdāvinātos un talantīgos 

skolēnus. 

3. Rosināt skolēnu izaugsmi un attīstību, stimulējot viņus papildus darbam, atkārtojot 

un padziļinot skolas matemātikas kursa vielu un lietojot iegūtās zināšanas 

nestandarta situācijās. 

4. Sniegt saskarsmes iespējas jauniešiem ar kopējām interesēm. 

5. Iepazīstināt skolēnus ar studiju iespējām Liepājas Universitātē. 

Olimpiādes norises vieta un laiks 

Olimpiāde notiks 2020. gada 24. janvārī no plkst. 10:00 – 15:00 Liepājas 

Universitātes Dabas un inženierzinātņu fakultātē, Lielā iela 14, Liepājā.  

Olimpiādes rīcības un žūrijas komitejas 

Olimpiādi rīko Liepājas Universitātes Dabas un inženierzinātņu fakultāte (LiepU 

DIF). 

Olimpiādes žūrijas komiteja sastāv no LiepU DIF mācībspēkiem un studentiem. 

Žūrijas komiteja izstrādā olimpiādes uzdevumu komplektus, labo dalībniekus darbus, 

nosaka uzvarētājus. Žūrijas komitejai ir tiesības darbu labošanā iesaistīt arī citus 

brīvprātīgos (piem., matemātikas skolotājus).  

Olimpiādes dalībnieki 

Olimpiādē aicinātas piedalīties skolēnu komandas no Liepājas pilsētas un 

apkārtējo novadu skolām. Drīkst pieteikties arī citu novadu skolu komandas. Komanda 

sastāv no četriem skolēniem. Olimpiāde tiek rīkota divās vecuma grupās: 

1) 8. – 9. klašu grupā; komandu veido divi 8. klases skolēni un divi 9. klases skolēni; 

2) 10. – 12. klašu grupā; komandā jābūt pa vienam skolēnam no 10., 11., un 12. klases, 

bet ceturtais skolēns var būt pēc izvēles no 10., 11. vai 12. klases. 

Veidojot komandu, ja nepieciešams, vecākas klases skolēnu drīkst aizvietot ar jaunākas 

klases skolēnu. 

Vienu skolu katrā vecuma grupā drīkst pārstāvēt viena komanda. 

 



Pieteikšanās dalībai olimpiādē 

Pieteikties dalībai olimpiādē var, aizpildot tiešsaistes veidlapu mājaslapā 

skola.liepu.lv. 

Pieteikumu iesūtīšanas termiņš 2020. gada 17. janvāris. Lūdzam ievērot termiņu, 

lai olimpiādes dienā neradītu problēmas sev un citiem! 

Pieteikto dalībnieku saraksts redzams šajā pašā mājaslapā. Lūdzu, sekojiet līdzi 

ievadīto datu pareizībai! 

 

Piesakoties dalībai olimpiādē, dalībnieki piekrīt savu vārdu un uzvārdu publicēšanai 

olimpiādes mājas lapā (dalībnieku sarakstā un rezultātu apkopojumā).  

Olimpiāde un laureātu apbalvošana var tikt fotografēta. Iegūtie fotoattēli var tikt 

izmantoti Liepājas Universitātes publicitātes mērķiem. 

 

Olimpiādes norise 

Olimpiāde sastāv no divām kārtām: 

1. individuālās sacensības; 

2. komandu sacensības. 

1. kārtas uzdevumu komplekts sastāv no 16 jautājumiem ar piedāvātiem atbilžu 

variantiem. Katrai vecuma grupai ir savs uzdevumu komplekts. Risināšanai 

paredzētais laiks 30 minūtes. Uzdevumus skolēni risina individuāli, atbildes 

atzīmējot iedotajā atbilžu lapā. 

2. kārtas uzdevumu komplekts sastāv no 20 uzdevumiem. Katrai vecuma grupai ir 

savs uzdevumu komplekts. Risināšanai paredzētais laiks 60 minūtes. 

Uzdevumus komanda risina kopīgi un iesniedz vienu atbilžu lapu. 

Olimpiādes saturs nepārsniedz attiecīgo klašu mācību programmas saturu, taču 

sekmīgam startam olimpiādē papildus pamatzināšanām nepieciešama arī radoša pieeja, 

loģiskā domāšana un elementāra orientēšanās matemātikas vēstures jautājumos tādā 

apjomā, kas ietverts mācību grāmatās un uzziņu krājumos.  

Darba izpildes laikā skolēni drīkst izmantot tikai savus rakstāmpiederumus un 

rīkotāju izsniegto papīru. Jebkādus palīglīdzekļus (formulu lapas, uzziņu literatūru, 

kalkulatorus, viedierīces u.c) izmantot aizliegts. 

Darbu labošana notiek uzreiz pēc to nodošanas. 

Laureātu apbalvošana notiek tās pašas dienas pēcpusdienā. 

 

 



Vērtēšana 

1. kārtā par pareizu atbildi tiek piešķirti 2 punkti, par nepareizu atbildi tiek 

piešķirts -1 punkts, par neatbildētu jautājumu tiek piešķirti 0 punkti. 

2. kārtā katrs uzdevums tiek vērtēts ar 0 līdz 3 punktiem. 

Komandas vērtējums tiek aprēķināts pēc formulas 
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Kur S ir komandas kopvērtējums, I1, I2, I3, I4 – komandas dalībnieku individuālie 

vērtējumi 1. kārtā, K – komandas vērtējums 2. kārtā.  

Ja komandu veido mazāk nekā 4 dalībnieki, komandas kopvērtējums tiek aprēķināts 

pēc tās pašas formulas, pieņemot, ka trūkstošie dalībnieki 1. kārtā ieguvuši 0 punktus. 

Uzvarētāju apbalvošana 

Balstoties uz komandas kopvērtējumā iegūto punktu summu, katrā vecuma grupā 

komandām tiek piešķirta viena 1. vieta, viena 2. vieta un viena 3. vieta. 

Balstoties uz 1. kārtas rezultātiem katrā klašu grupā (atsevišķi 8., 9., 10., 11. un 12. 

klašu grupās) individuāliem dalībniekiem tiek piešķirta viena 1. vieta, viena 2. vieta un 

viena 3. vieta.  

Ja lielāko, otru lielāko vai trešo lielāko kopvērtējuma punktu skaitu kādā vecuma 

grupā komandu vērtējumā / kādā klašu grupā individuālajā vērtējumā ir ieguvuši vairāk 

nekā viena komanda / individuālais dalībnieks, attiecīgā vieta tiek piešķirta visiem šo 

vērtējumu ieguvušajiem dalībniekiem (komandām / individuālajiem dalībniekiem).  

 


