
 

 

 
 

RĪGAS IZGLĪTĪBAS UN INFORMATĪVI METODISKAIS 

CENTRS 
 

Kaņiera iela 15, Rīga, LV-1063, tālrunis 67105548, fakss 67105582, e-pasts: riimc@riga.lv 
 

RĪKOJUMS 
 

Rīgā 

10.01.2019. Nr. 7 – rs  

 

 

Par Rīgas informātikas 

(programmēšanas)  32. olimpiādes 2. 

posma organizēšanu 8.-10. un 11.-12. 

klašu skolēniem un izglītības iestādes 

atbildīgo personu noteikšanu      

 

 

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

priekšmetu olimpiāžu organizēšanas noteikumi” 5.punktu, 2018.gada 15.augusta Projekta 

“Nacionālā un starptautiskā mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai” 

(vienošanās Nr.8.3.2.1./16/I/002) rīkojuma “Par mācību priekšmetu olimpiāžu organizēšanu 

un norisi 2018./2019.mācību gadā” Nr.25.1-04/33 7.punktu, Valsts izglītības satura centra 

2018.gada 26.septembra rīkojumu Nr.25.1.- 04/50; Rīgas domes 30.08.2011. nolikumu Nr. 

149-nos „Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskā centra nolikums” 9.8. punktu un Rīgas 

Izglītības un informatīvi metodiskā centra (turpmāk-Centrs) 09.10.2012. iekšējiem 

noteikumiem Nr. 2-nts „Kārtība, kādā tiek organizētas mācību priekšmetu olimpiādes Rīgas  

pilsētā”: 

 

1. Organizēt Rīgas Informātikas (programmēšanas) 32. olimpiādes 2. posmu (turpmāk 

– olimpiāde) divās vecuma grupās: jaunākajā (8.-10.klašu skolēni) un vecākajā (11.-12. 

klašu skolēni) pārraudzītā tiešsaistes režīmā 2019. gada 15. janvārī no plkst. 10.00. 

 

2. Par olimpiādes norises vietu noteikt izglītības iestādes ar datoriem aprīkotu mācību 

telpu: 

2.1. Centra rajonā: 

2.1.1. Rīgas Valsts 1. ģimnāzija (norises vieta arī Rīgas 22. vidusskolas olimpiādes 

dalībniekiem); 

2.1.2. Rīgas 40. vidusskola; 

2.2. Kurzemes rajonā un Zemgales priekšpilsētā: 

2.2.1. Rīgas 96. vidusskola (norises vieta arī Rīgas Valdorfskolas, Rīgas 33. 

vidusskolas, Rīgas 41. vidusskolas un Rīgas 71. vidusskolas olimpiādes dalībniekiem);  
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2.2.2. Rīgas Zolitūdes ģimnāzija (norises vieta arī Ziemeļvalstu ģimnāzijas olimpiā-

des dalībniekiem); 

2.2.3.  Āgenskalna Valsts ģimnāzija (norises vieta arī privātās vidusskolas “Patnis”, 

Rīgas Valsts vācu ģimnāzijas un Rīgas 95. vidusskolas olimpiādes dalībniekiem);  

2.3. Latgales priekšpilsētā: 

2.3.1. Rīgas 86. vidusskola (norises vieta arī Rīgas 25. vidusskolas, Rīgas 51. 

vidusskolas, Rīgas 88. vidusskolas, Rīgas 93.vidusskolas, Rīgas 1. Tālmācības vidusskolas, 

Rīgas vakara ģimnāzijas un Rīgas ģimnāzijas “Maksima” olimpiādes dalībniekiem); 

2.4. Vidzemes priekšpilsētā : 

2.4.1.  Rīgas Klasiskā ģimnāzija (norises vieta arī Rīgas 45. vidusskolas, Rīgas 49. 

vidusskolas, Rīgas 80.vidusskolas, Rīgas Hanzas vidusskolas, Rīgas Franču liceja, Rīgas 

Purvciema vidusskolas un Rīgas Juglas vidusskolas olimpiādes dalībniekiem); 

2.5. Ziemeļu rajonā: 

2.5.1. Rīgas Valsts 2.ģimnāzija (norises vieta arī Rīgas Valsts 3.ģimnāzijas, Rīgas 

Jāņa Poruka vidusskolas un Rīgas Rīnūžu vidusskolas olimpiādes dalībniekiem); 

2.5.2. RTU inženierzinātņu vidusskola (norises vieta arī PIKC “Rīgas Valsts 

tehnikums” olimpiādes dalībniekiem);  

2.5.3. Rīgas 13.vidusskola (norises vieta arī Rīgas 10. vidusskolas olimpiādes 

dalībniekiem). 

 

3. Olimpiādes dalībniekiem ņemt līdzi personu apliecinošu dokumentu un zilu vai 

melnu pildspalvu. 

 

4. Olimpiādes laikā izglītojamais drīkst izmantot tikai tos palīglīdzekļus, kuri norādīti 

konkrētās olimpiādes programmā. Pie olimpiādes dalībniekiem tās laikā nedrīkst atrasties 

mobilie saziņas līdzekļi un vārdnīcas. Šo nosacījumu neievērošana ir iemesls izglītojamā 

diskvalifikācijai. 

 

5. Katrs dalībnieks strādā pie sava datora un drīkst izmantot šādu programmatūru: 

5.1.  operētājsistēmas pamatprogrammas un biroja programmatūru (piemēram, 

kalkulatoru, failu pārlūku, izklājprogrammu); 

5.2. interneta pārlūkprogrammu (tikai piekļūšanai testēšanas sistēmai); 

5.3. valodu C/C++, Pascal un Java izstrādes un atkļūdošanas vides un kompilatorus;  

5.4. Python 3 un Go, bet šīm valodām netiek garantēta iespēja iegūt maksimālo 

vērtējumu visos uzdevumos;  

5.5. programmēšanas valodu dokumentāciju. 

 

6. Katrs dalībnieks piedalās vienā, savai klasei atbilstošā vecuma grupā. Jaunākajā 

klašu grupā drīkst piedalīties arī par astoto klasi jaunāki izglītojamie.  

 

7. Uzdevumu risināšanas ilgums – piecas astronomiskās stundas. Rezultāti tiek 

vērtēti katrai vecuma grupai atsevišķi.  

 

8.  Par Rīgas pilsētas izglītības iestāžu olimpiādes vadītājiem - atbildīgajiem 

datorklasēs un  novērotājiem mācību telpās olimpiādes norises vietā  noteikt šādus 

pedagogus (1. pielikums). 
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9.  Rīgas pilsētas izglītības iestāžu olimpiādes vadītājiem - atbildīgajiem datorklasēs 

noteikt šādus pienākumus: 

9.1. pēc dalībnieku saraksta saņemšanas e-pastā  no rīcības komisijas priekšsēdētājas 

Sandras Graudiņas veikt skolēnu reģistrēšanu testēšanas sistēmā, ņemot vērā pieejamo 

datoru skaitu olimpiādes norises vietā un iespēju pārraudzīt visu dalībnieku darbu. Katrs 

dalībnieks pieslēdzas testēšanas sistēmai, izmantojot unikālu lietotāja identifikatoru un 

paroli. 

9.2. vienu dienu pirms olimpiādes sagatavot mācību telpu olimpiādes norisei, kura 

aprīkota ar datoriem atbilstoši olimpiādes dalībnieku skaitam; 

9.3. uzinstalēt uz katra datora olimpiādes norisei nepieciešamo programmatūru 

atbilstoši nosūtītajai informācijai e-pastā; 

9.4. 2019. gada 15. janvārī plkst. 9.00 pārliecināties par olimpiādes norises telpas 

kārtību, par interneta pieslēgumu, par datortehniku; 

9.5. par nopietnām tehniskām problēmām ziņot olimpiādes organizētājiem un saziņai 

izmantot elektronisko pasta adresi: askola@latnet.lv; 

9.6.  parakstīties reģistrācijas lapā kā olimpiādes vadītājam un nosūtīt visu dalībnieku, 

olimpiādes novērotāja un vadītāja parakstītu reģistrācijas lapu pēc olimpiādes norises līdz 

plkst.15.30 uz e-pastu: sandra.graudina@riga.lv . 

 

10. Olimpiādes novērotājiem telpās noteikt šādus pienākumus: 

10.1. olimpiādes norises vietā ierasties plkst. 9.15; 

10.2. pēc olimpiādes dalībnieku saraksta, kuru iedevis izglītības iestādes olimpiādes 

vadītājs, plkst. 9.45 ielaist olimpiādes dalībniekus olimpiādes norises telpā; 

10.3. olimpiādes dalībniekiem pārbaudīt personu apliecinošo dokumentu un lūgt 

parakstīties par ierašanos olimpiādē reģistrācijas lapā; 

10.4. veikt labojumus reģistrācijas lapā minētajos vārdos un uzvārdos, ja tie nav 

minēti pareizi; 

10.5. olimpiādes dalībniekus pie datoriem sēdināt pa vienam, blakus sēdinot citas 

klašu grupas skolēnu; 

10.6. pārraudzīt olimpiādes norisi telpā līdz pēdējais olimpiādes dalībnieks pabeidz 

savu darbu; 

10.7. parakstīties reģistrācijas lapā kā novērotājam. 

11. Rīkojuma 8.punktā minēto skolu direktoriem nozīmēt citu skolotāju 

gadījumā, ja attiecīgās izglītības iestādes olimpiādes vadītājs vai novērotājs mācību telpās 

nevar ierasties uz olimpiādi.            

12. Rīkojuma izpildi kontrolēt Centra Pedagogu kompetenču attīstības nodaļas 

vadītājai Dainai Kupčai. 

 

 

Direktore /paraksts/ S.Neimane 
 

Graudiņa 67105540 
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