
 

 

 
 

RĪGAS IZGLĪTĪBAS UN INFORMATĪVI METODISKAIS 

CENTRS 
 

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

RĪKOJUMS 
 

Rīgā 

12.12.2019. Nr.120-rs 

 

 

 Par Rīgas informātikas 

(programmēšanas)  33. olimpiādes   

2. posma organizēšanu 8.-10. un  

11.-12. klašu skolēniem      

 

 

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

priekšmetu olimpiāžu organizēšanas noteikumi” 5.punktu un 2019.gada 16.augusta Projekta 

“Nacionālā un starptautiskā mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai” 

(vienošanās Nr.8.3.2.1./16/I/002), turpmāk - Projekts, rīkojuma Nr.25.1-04/37 “Par mācību 

priekšmetu olimpiāžu organizēšanu un norisi 2019./2020.mācību gadā” 7.punktu, Valsts 

izglītības satura centra 2019.gada 9.septembra rīkojumu Nr.25.1.- 04/49 un tā pielikumu; 

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) 33. olimpiādes 2. posmu (turpmāk 

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

klašu skolēni) pārraudzītā tiešsaistes režīmā 2020. gada 14. janvārī plkst. 10.00, 

izmantojot testēšanas sistēmu. 

 

2. Olimpiādei izvirzīt un pieteikt talantīgus skolēnus, kuri spēj demonstrēt izcilību un 

konkurētspēju programmēšanā pilsētas vai valsts mērogā. 

 

3. Olimpiādes dalībniekus pieteikt tīmekļa vietnē www.riimc.lv  sadaļā “Mācību 

olimpiādes” līdz 2020. gada 8. janvārim. Informācijā par skolēna klasi papildus obligāti 

norādīt programmēšanas valodu (C/C++, Pascal un Java).  

 

4. Par olimpiādes norises vietu noteikt izglītības iestādes mācību telpu, kura ir aprīkota 

ar olimpiādei nepieciešamo datoru skaitu un programmatūru.  

 

http://www.riimc.lv/
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5. Uzdevumu risināšanas ilgums - piecas astronomiskās stundas. 

 

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

klašu grupā drīkst piedalīties arī par astoto klasi jaunāki izglītojamie. 

 

7. Rezultāti tiek vērtēti katrai vecuma grupai atsevišķi.  

 

8. Novada olimpiādes noslēgumā, pēc visu dalībnieku programmu notestēšanas, 

rīcības komisija olimpiādes tīmekļa vietnē http://www.lio.lv publicē uzdevumu pārbaudei 

izmantotos testus.  

 

9. Novada olimpiādes kopējos rezultātus rīcības komisija publicē saskaņā ar augstāk 

minēto MK noteikumu 28.2. apakšpunktu.  

 

10. Izveidot olimpiādes rīcības komisiju šādā sastāvā: 

10.1. Komisijas priekšsēdētāja Sandra Graudiņa – Centra galvenā speciāliste, 

10.2. Komisijas locekļi: 

10.2.1. Maiga Pigita – Rīgas Igauņu pamatskolas informātikas skolotāja, 

10.2.2. Elma Rudzīte – Rīgas Valsts 1. ģimnāzijas informātikas skolotāja, 

10.2.3. Ingrīda Priedīte – Rīgas Teikas vidusskolas informātikas skolotāja, 

10.2.4. Daina Keidāne – Centra  galvenā speciāliste. 

 

11. Rīkojuma izpildi kontrolēt Centra Pedagogu kompetenču attīstības nodaļas 

vadītājai Dainai Kupčai.  

 

 

Direktore /paraksts/ S.Neimane 
 

Graudiņa 67105540 
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