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“Meridian Matemātikas konkursa” (MMC) nolikums  

 

1. Konkursu organizē privātās vidusskolas “RIMS” dibinātājs SIA “RIMS – Rīga 

International meridian school”. 

2. Konkurss tiek organizēts 3., 4., 5., 6., 7., 8. un 9. klašu skolēniem. 

3. Konkurss tiek organizēts divās kārtās. Pirmā kārta norisinās skolēnu izglītības iestādēs, 

bet otrā kārta, tikai finālistiem, – privātajā vidusskolā “RIMS”, Slāvu ielā 2, Rīgā. 

4. Datumi, kuros notiek konkurss:  

Pirmā kārta: 

• 3. – 4. klase – 2020. gada 1. decembris; 

• 5. – 6. klase – 2020. gada 2. decembris; 

• 7. – 9. klase – 2020. gada 3. decembris. 

Otrā kārta: 

• 2021. gada 30. janvāris visu klašu grupu finālistiem. 

5. Reģistrēties konkursam var no 2020. gada 28. septembra līdz 2020. gada 28. oktobrim. 

6. Lūdzu, izvēlēties vienu atbildīgo no skolas, kas aizpilda skolas pieteikuma anketu, 

norādot konkursam pieteikto kopējo skolas skolēnu skaitu. Pieteikuma veidlapu 

elektroniski var aizpildīt https://ej.uz/mmc2020_21. 

7. “MMC” matemātikas konkurss tiek organizēts: 

• latviešu valodā no 3. – 9.klasei; 

• krievu valodā no 3. – 5. klasei.  

!!! Lūdzu, atcerieties norādīt pieteikumā, kuru valodu skolēns izvēlas. 

8. Katras izglītības iestādes dalībnieku skaits nav ierobežots. 

9. Piesakot skolēnu dalībai konkursā, Jūs apliecināt skolēna likumisko pārstāvju 

piekrišanu tam, ka konkursa otrās kārtas un apbalvošanas ceremonijas laikā uzņemtās 

fotogrāfijas un video var tikt publicētas “RIMS” skolas mājas lapā, “RIMS” sociālo 

tīklu kontos un izmantotas “RIMS” skolas reklāmmateriālu izveidē. 

10. Dalības maksa matemātikas konkursā ir 3,00 EUR vienam skolēnam. Ne vēlāk kā piecu 

darba dienu laikā pēc reģistrācijas beigām ir jāveic pārskaitījums uz SIA “RIMS – Rīga 

International meridian school” kontu. Veicot pārskaitījumu, izglītības iestādei VIENĀ 

maksājumā jāpārskaita nauda par visiem savas izglītības iestādes dalībniekiem. 

https://ej.uz/mmc2020_21
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11. Ja nepieciešams rēķins, rakstiet e-pastā mmc@rims.edu.lv, norādot precīzu izglītības 

iestādes nosaukumu un rekvizītus, konkursa dalībnieku pilno skaitu, maksātāja 

nosaukumu un rekvizītus, ja maksājumu veic ne no izglītības iestādes norēķinu konta. 

12. Bankas pārskaitījumus drīkst veikt arī no privātiem kontiem.  

Maksas uzdevumā, lūdzu, norādiet: 

• MMC 2020/21. 

• Dalībnieku izglītības iestādes nosaukumu (var saīsināti). Skolēnu skaitu, par 

kuriem veikts maksājums. 

Rekvizīti: 

SIA “RIMS – Rīga International meridian school” 

PVN reģistrācijas numurs Nr. LV40103239061 

Juridiskā adrese: Slāvu iela 2, Rīga, LV-1019, Latvija 

Bankas nosaukums: AS SEB banka 

SWIFT kods: UNLALV2X  

Konta Nr. LV63UNLA0055000852371 

13. Visās klašu grupās konkursa 1. kārtas darbs sastāv no 30 atbilžu izvēles jautājumiem, 

par katru no tiem piešķirot noteiktu punktu skaitu. 

14. Visās klašu grupās konkursa 2. kārtas darbs sastāv no 22 atbilžu izvēles jautājumiem 

un 3 atvērta tipa jautājumiem, par katru no tiem piešķirot noteiktu punktu skaitu. 

15. Konkursa laikā ir aizliegts lietot kalkulatorus vai citas elektroniskas ierīces, kā arī 

sarunāties un traucēt citus konkursa dalībniekus. Atļauts lietot tikai rakstāmlietas (zila 

vai melna pildspalva, zīmulis, lineāls, dzēšgumija). 

16. Konkursa katras kārtas ilgums ir 90 minūtes. 7. – 9. klasēm papildus paredzēt 30 

minūtes atbilžu iesniegšanai elektroniskajā formā. 

17. Pirmā konkursa kārta 1., 2. un 3. decembrī notiek skolēnu izglītības iestādēs laikā no 

plkst. 8.00 līdz 16.00. Šajā laika posmā izglītības iestādes atvēl konkursa norisei 90 

minūtes sev vēlamajā laikā. 

18. Ne vēlāk kā piecas darba dienas pirms 1. kārtas norises skolēnu izglītības iestādēm pa 

pastu tiks izsūtīti 1. kārtas uzdevumu bukleti ar atbilžu lapām, un uz katra bukleta tiks 

norādīts identifikācijas kods. 

 

19. Ja 2020. gada 26. novembrī līdz plkst. 12.00 skolēnu izglītības iestāde vēl nav saņēmusi 

sūtījumu, lūgums paziņot pēc iespējas savlaicīgāk, zvanot pa tālruni 28809192, bet ne 

vēlāk kā līdz 27. novembra plkst. 16.00. 

mailto:mmc@rims.edu.lv
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20. Saņemtā sūtījuma uzdevumu aploksni drīkst atvērt pirmās kārtas norises dienā ne ātrāk 

kā divas stundas pirms konkursa sākšanās viena skolotāja un viena dalībnieka 

klātbūtnē. 

21. Gadījumā, ja sūtījumā ir nepietiekams uzdevumu bukletu skaits, tos drīkst pavairot. 

Pavairošanas gadījumā jāsazinās ar privāto vidusskolu “RIMS” pa tālruni 28809192, 

lai saņemtu papildus identifikācijas kodus. Ja nav pieejams neviens vajadzīgo 

uzdevumu bukletu eksemplārs (neatbilstoša valoda vai klašu grupa), lūdzu, sazinieties 

ar mums, zvanot pa tālruni 28809192. 

22. Konkursa pirmās kārtas norises laikā katram dalībniekam uz bukleta (uz aizmugurējā 

vāka kopā ar atbilžu lapu) ir identifikācijas kods. Skolēns identifikācijas kodu izmantos 

savu rezultātu noskaidrošanai privātās vidusskolas “RIMS” mājas lapā 

www.rims.edu.lv. 

23. Pirmās kārtas rezultāti būs pieejami mājas lapā www.rims.edu.lv ne vēlāk kā 2021. 

gada 8. janvārī. Rezultātu tabulā iegūtie punkti tiks atspoguļoti pēc skolēnu 

identifikācijas kodiem, kuri būs uzdrukāti uz uzdevumu bukletiem. Lūgums kodus 

nepazaudēt!  

24. Skolēnu atbildes ir jāiesniedz ne vēlāk kā līdz 2020. gada 4. decembrim plkst. 18:00 

elektroniski: 

• 3. – 6. klases skolēnu atbilžu lapas ievada skolotājs, ievadot katra skolēna 

atbildes elektroniskā veidlapā. Ja izglītības iestādes kopējais dalībnieku skaits 

ir vairāk kā 30 dalībnieki, tad atbildes var ievadīt MS Excel formātā; lūdzu, 

sazinieties ar organizatoriem, lai šādu iespēju izmantotu; 

• 7. – 9. klases skolēnu atbilžu lapas ievada paši skolēni, tam izglītības iestāde 

ieplāno papildus 30 minūtes pēc uzdevumu pildīšanas laika. Katras izglītības 

iestādes kontaktpersonai 30. novembrī uz pieteikuma anketā norādīto e-pastu 

tiks nosūtīts piekļuves links, kuru skolēniem izmantot, lai ievadītu savas 

atbildes; 

25. Izglītības iestādes pēc pirmās kārtas uzglabā atbilžu lapas līdz 1. kārtas rezultātu 

paziņošanai konfliktsituāciju risināšanai vai neskaidrību precizēšanai. 

26. Konkursa otrajā kārtā tiks aicināti piedalīties katras klašu grupas finālisti - ap 25 labākie 

pirmās kārtas dalībnieki. Dalība konkursa otrajā kārtā ir bezmaksas. 

27. Otrās kārtas dalībniekiem līdzi jāņem personu apliecinošs dokuments (e-talons, pase, 

ID karte vai skolēna apliecība) un zila pildspalva.  

28. Otrās kārtas norises pulksteņa laiki tiks paziņoti līdz 2021. gada 8. janvārim kopā ar 

pirmās kārtas rezultātiem. 

29. Pirmo trīs vietu vienādu punktu skaita gadījumā konkursa organizatori var lūgt 

skolēnus izpildīt papildus uzdevumus. 

http://www.rims.edu.lv/
http://www.rims.edu.lv/
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30. Jebkurā konflikta situācijā gala lēmums ir MMC organizētāju kompetencē. 

31. Otrās kārtas rezultātus varēs uzzināt apbalvošanas ceremonijā, uz kuru tiek aicināti visi 

otrās kārtas dalībnieki. Katram dalībniekam uz apbalvošanas ceremoniju līdzi var būt 

tikai viens cilvēks. 

32. Apbalvošanas ceremonija notiks privātajā vidusskolā “RIMS”, Slāvu ielā 2, Rīgā. 

Apbalvošanas ceremonijas laiks: 

• 3. klase: 2021. gada 18. februārī plkst. 15:30; 

• 4. klase: 2021. gada 18. februārī plkst. 16:30; 

• 5. klase: 2021. gada 17. februārī plkst. 15:30; 

• 6. klase: 2021. gada 17. februārī plkst. 16:30; 

• 7. klase: 2021. gada 16. februārī plkst. 15:30; 

• 8. klase: 2021. gada 16. februārī plkst. 16:30; 

• 9. klase: 2021. gada 16. februārī plkst. 17:30. 

 

33. Konkursa uzvarētājiem katrā klašu grupā paredzētas balvas: 
 3.kl. 4.kl. 5.kl. 6.kl. 7.kl. 8.kl. 9.kl. 

1.vieta 
Elektriskais 

skrejritenis 

Elektriskais 

skrejritenis 
Giroskūteris Giroskūteris 

Mūzikas 

sistēma 

Mūzikas 

sistēma 

Mūzikas 

sistēma 

2.vieta Sporta kamera Sporta kamera Sporta kamera Sporta kamera Sporta kamera Sporta kamera Sporta kamera 

3.vieta Galda spēle Galda spēle Galda spēle Galda spēle Galda spēle Galda spēle Galda spēle 

4.-10. 

vieta 

Spēle vai 

puzle 

Spēle vai 

puzle 
Spēle vai puzle Spēle vai puzle Spēle vai puzle 

Spēle vai 

puzle 

Spēle vai 

puzle 

 

Visiem konkursa finālistiem diplomi un medaļas. 

34. Ņemot vērā epidemioloģisko situāciju valstī, kas saistīta ar Covid-19 infekcijas 

izplatību, organizatori var mainīt nolikumā minētos datumus, laikus un norises kārtību. 

35. Ja jums ir kādi jautājumi, lūdzu, sazinieties ar mums pa e-pastu mmc@rims.edu.lv vai 

zvaniet - tālruņa nr. 28809192. 


