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RIKOJI]MS
Rr-gã
2020. gada2l. augustã

Nr .25 l.-04119

Par filozofijas valsts7. olimpiãdes
nori seskartrbasapstiprinãðanu

1. Saska4ãar 2012.gadaS.jünija Ministru kabinetanoteikumuNr. 384 ,,Mãcîbu
priekõmetuolimpiããuorganizë5anas
noteikumu"5. punkfu, 2020.gada28. julija Projekta
"Nacionãla un starptautiskamêroga pasãkumuTstenoðana
izglttojamo talantu attïstîbai"
"Parmãcïbu
(vienoðanãs
rïkojumaNr. 25.| -04115
.1.1T6N002),
turpmãk- Projekts,
Nr.8.3.2
priek5metuolimpiãåuorganizë5anu
mãcTbugadã"7. punktuun Projekta
un norisi 2020.12021.
"Par valstsmãcTbupriekðmetuolimpiãZu
2020. gada28 jülija rïkojumuNr.25.1.-04116
laureãtuapbalvo5anu
2020.12021. mãcrbugadd':
.filozoflrj
1.I . apstiprinãt
noriseskartrbu(pielikumã);
asvalsts7. olimpiãdes
1.2.noteikf Valsts izglltlbas satura centraProjekta aktivitãteskoordinatori mãcïbu
jomã SintijuBiruli par atbildigopar filozoflrjasvalsts7. olimpiãdes
olimpiaZunodroðinãðanas
norisesnodro5inã5anu;
l.3.lldz 2021.gada7.janvãrimizveidotfilozofijasvalsts7. olimpiãdesrîcTbas
un
Zurijaskomisiju.
2. Kontroliparrîkojumaizpildi uzdoduveiktProjektavaútajaiL.Voro4enko.
Pielikums:filozofijasvalsts7. olimpiãdesnoriseskãrtTba
uz3lp.

Valstsizgltttbassaturacentra
Profesionãlasizgltttbasdepartamenta
direktors,projektaatbildigãs
p.i.
amatpersonas

.Birule60001641

Pielikums
"Nacionãla
Projekta
un starptautiska
mõrogapasãkumursteno5ana
izglttoj amo tal antu attTstTb
ai" (vi enoSan
ãs Nr. 8 .3.2. 1./ 16lll 002)
2020. gada2I. augustarTkojumamNr. 25.| -04119
SASKAI$OTS ar
Valsts izglTtTbas
saturacentra
Profesionãlasizgltttbas departamenta
direktoru,projekta atbildigãs
p.1.
amarpersonas
J.Gaigalu

2020. gada27.augustã
Filozofijasvalsts 7. olimpiãdesnoriseskãrUba
1. Olimpiãdesmêr[<iun uzdevumi:
1. 1. vei cinãt izglltoj amoi nteresi par fi I ozofij u ;
1.2. veicinãt kritiskasdomãðanas,
argumentãcijasun interpretãcijasspejas;
patstãvTbu;
1.3. veicinãt domãSanas
l.4.izzinat jaunos talantus frlozohja, radTt iespêjas izghtojamajiem paplaðinãt savu
redzesloku;
1.5. radrt iespêjuizglttojamajiempãrbaudrtsavaszinãSanas
un prasmes.
2. Olimpiades organizatori. Valsts izgltttbas satura centrs sadarbTbã aÍ Latvijas
UniversitatesVesturesun frlozofijas fakultati un pa5valdibãm.
3. Olimpiades adresãts: Tl.-12. klases izghtojamie. OlimpiãdÕ drTkst piedaltties arl
I 0. kla5uizglltojamie.
4. OIimpiãdesnorise:
4.1. l. posms- izgltnbasiestãdesolimpiade:
4.L.1.uzdevumus tzstrãda izglTtïbas iestãdes pedagogs vai novada, pilsetas filozofrjas
metodiskãsapvienTbas
vaditajs,
4.1.2.darbusvêrteizglTtTbas
iestãdesolimpiadesZürijaskomisija.
4.l.3.par pirmã posma noriseslaiku, uzdevumu sastãdr5anu
un dahbnieku skaitu otrajã
posmã katrã novada, pilseta vai novadu apvienTbãpedagogi vienojas ar novada, pilsêtas
frl ozofij as metodiskãsapvienTbasvaditaju,
4.2. 2. posms- novada,pilsêtasvai novaduapvienïbas
olimpiãde:
4.2.1.olimpiãdenotiek panaudntatieðsaistes
reiima'.2020.gada 17. decembn plkst.10:00,
izmantojot olimpiãdestTmeklavietni,
4.2.2.olimpiãdeskopëjaisdarbailgums lïdz 180 minutêm;
4.2.3. otrã posma dahbniekuuzrãdrtosrezultãtusverte elektroniskivalsts olimpiãdesZürijas
komisija, kuras sastãvãir izgltlrbasiestãZufilozofrjas skolotãji;
4.2.4 otrâ"posma dalTbniekuuzrãdïtos rezultãtus analize filozofrjas olimpiãdes rrcTbas
komisija, kura veic valsts olimpiadesdalrbniekuatlasi,uzaicinot uz valsts olimpiãdi 50 -60
dalTbniekus,kuri novada olimpiãdë republikã kopumã ieguvu5i lielãko punktu skaitu.
Uzaicinãto izghtojamo sarakststiek publicëts centra interneta vietne l,r:ltrjll,]:il_ç,1,.9(n,.lu,Ftdz
2020. gada3 l.decembrim;
4.2.5.katrs novada,pilsetasvai novadu apvienTbasolimpiãdes atbildTgaisno centra sa+em
tikai sava novada vai pilsetasotrã posma olimpiãdesdalTbniekurezultãtusuz savu e-pasta
adresi.

5. Olimpiadesnoriseotraja posmã:
5.1.
olimpiãdiorganizënovada,pilsëtasvai novaduapvienTbas
rTcTbas
komisija;
5.2. novadaolimpiãdesrTcTbas
komisijas sastãvãiek!auj novadavai republikaspilsêtas
paõvalúbas, tãs izglTtîbaspãrvaldes vai novadu apvienrbaspãrstãvi (turpmãk - novada
atbildlgã persona), informãciju tehnologiju speciãlistu,filozof,rjas metodiskãs apvienTbas
vafitaju un flrlozofrjaspedagogus;
5.3.
novadaolimpiãdesrTcTbas
komisija piesakacentramnovadaatbildlgo personuhdz
2020. gada 1. oktobrim, novaduatbilügãs personasapstiprinacentrs;
5.4.
novadaolimpiãdesrTcTbas
komisijanorTko:
5.4.1. atbilúgospar datortelpusagatavoSanu
olimpiãdei;
5.4.2. olimpiãdesvadrtãju,kur5 nodro5inaolimpiãdesorganizactjutâs norisestelpã;
5.5.
izglrtTbasiestãdesfilozofijas pedagogsvai atbildigaisdarbinieks(turpmãk - izgl-rtTbas
iestãdes atbildigã persona) piesakãs novada atbildigajai personai. Rekomendêjam, lai
izglTtTbas
iestãdesatbildigã personavisãm olimpiadcm, kuras notiek tieõsaistesadarbrbãar
LU ITD (fizikas, anglu valodas, filozoflrjas, vestures, biolo$ijas, $eogrãfrjas, l¡ïmijas,
ekonomikasun latvie5uvalodas),bütu viena;
5.6. novadaatbildigã personalldz 2020 gada4. novembrim apstiprinaizghtlbas iestãdes
atbildigãspersonas,pi eðkirotpi ekluvi oli mpiãdestTmek!a vi etnei;
5.7.
dalTbniekureþistrêSana
olimpiãdei notiek divos solos.
5.7.1. pirmais solis - piekluves pieðlirðana izglttojamajiem un pedagogiem olimpiãdes
trmekla vietnei. Izghtojamo re$istre5anuolimpiãdes tTmekla vietnei pirmajâ solî veic
izghtlbas iestãdes atbildigã persona sãkot ar 2020. gada 5. novembri. Izglttojamo un
pedagoguskaits,kuriem var tikt pieðþirtapiekluvepirmaja soll" nav ierobeZots;
5.7.2. otrais solis - dalibnieku re$istrãcija olimpiãdes otrajam posmam. Olimpiãdes
dalrbnieku registrãciju otrajã solT nosaka novada atbildigã persona,4emot vêrã pieejamo
datoru skaitu olimpiãdesnorisesvietã(-s), iespêju parraudnt visu dalTbniekudarbu, kã arï
citus apstãk]us;
5.8.
novadaatbildïgãpersona:
5.8.1. nosüta
kontaktinformãciju
pasta
savu
Dz
elektroniskã
adresi
un ar centra starpniecîbusa4empiekluvi olimpiãdestTmekla
,y.l.fl,triLq.llitt\q&ö-l:'1i;ç:,S1¿t:lll:
vietnei;
5.8.2. ar LU ITD starpniecrbuizglrtlbas iestãZuatbildigajãm personãm pie5lir piekluvi
olimpiãdestrmekJavietnei;
5.9.
izglttlbasiestãdesatbildigãpersona.
5.9.1. lldz 2020. gada28. oktobrim nosüta savu kontaktinformãciju uz elektroniskãpasta
adresi savai novada atbildigajai personai, un ar atbildlgã starpniecTbusa4em piekluvi
olimpiãdestTmek!avietnei;
5.9.2. sãkot ar 2020.gada 5. novembri, reþistrê novada olimpiãdes dalTbniekusun citus
interesentus (skolotãjus un izglttojamos) olimpiãdes tîmekla vietnei, izmantojot tam
paredzêturegistrãcijas saskarni;
5.9.3. dalïbniekupieteik5anaolimpiãdei notiek lldz 2020. gada3. decembrim;
5.9.4. dalrbniekuregistrêõana
olimpiãdeinotieklî.dz2020.gada
10.decembrim;
5.9.5. ne vêlãk kã vienu nedêlu pirms olimpiãdes, izghrtojamamir j-aizpllda vi4am
izsniegtãsinstrukcijasno novadaatbildigãspersonas,un japarliecinãs,ka vi4ð ir olimpiãdes
dalîbniekusarakstã.OlimpiãdesdalTbniekusarakstspublicëtspubliski pieejamãtTmekJalapã
http ledr¡.k¡ lv;
5.10. olimpiãdes uzdevumus izstrãda valsts olimpiãdes ncTbas komisija, atbilsto5i
filozofijas olimpiãdesprogrammai,kas ir publicetaolimpiãdesinternetavietnê;
5.11. olimpiãdes
norise.
5.11.1.vienu stundu pirms olimpiãdesvaditajs pãrliecinãspar olimpiãdesnorisestelpas
kãrtrbu,par internetapieslegumu,par datortehniku;

5 .11.2. olimpiãdesvadltajs ne agrãkka l5 minutespirms olimpiãdessãkumapec izglTtoj
amo
saraksta,kuru ir iedevusi novada atbildTgãpersona,ielaiï izglltojamos datortelpãs,kurãs
katram izglltojamalamir datorsun papTralapa melnrakstam;
5.11.3.pãrbaudTtoizglltojamo sarakstu paraksta olimpiãdes vadttajs un nosüta (põc
ol i mpiãdes)elektroniski novadaatbiIdigajai personai;
5.II.4. izglitojamietelpãseZpie datorapa vienam;
5.11.5.ne velãkkã plkst.9:15olimpiádesnorisesdienãtiks ievietotaolimpiãdes
uzsãkðanas
parole olimpiãdes tTmek!a vietne: irttp:/"edu.lu.lv¡',
kurai piekluve bUs tikai novadu
atbildTgaj
ãm personãm;
5.11.6. ne velãk kã 30 minutes pirms olimpiãdesnovadu atbildigais paziryoolimpiãdes
paroli olimpiãdesvadTtãj
uzsãkðanas
am;
5.I1.7. olimpiãdes vaditajs nodro5ina, lai skolënam olimpiãdes laikã interneta
pãrlükprogrammã butu atvërti tikai olimpiãdes uzdevumi un netiktu lietotas citas
datorprogrammas;
5.1i.8. olimpiãdes vadTtãjs uzsãk5anas paroli pats ievada katram izghtojamam
pãrlukprogrammã;
5.11.9. olimpiãdesdalTbnieks
drTkstizmantotsavuspersonãlosdatorus,ja tiek ievërotasðrs
- to kontrolêolimpiãdesvafitajs;
instrukcijas4.2.13.5.apakðpunkts
5 . 1L 1 0
pêc olimpiaLu vaútãju atsutïtajiemizglrtojamo sarakstiemnovada atbildigã

personaapkopo informãciju par visiem izglrtojamiem,kas ir piedahJu5ies
olimpiadc
attieclgajã
novadâ,pilsëtã,un iesniedzolimpiadesorganizatoriem
pêcpieprasrJuma;

s.1 .1.

izgfttojamais olimpiades laika melnrakstam izmanto olimpiãdes vaditãja
papTra
sagatavotãs
lapas,uz kurãm izglTtojamaisuzrakstasavu vãrdu, uzvãrdu, skolu" klasi.
Melnrakstalapaspêc olimpiãdesglabãjaspie novadaatbildigãspersonas,
5.tt.12.
olimpiãdes uzdevumu izpildes laiku, atbilstoSi olimpiãdes nolikumam,
kontrolê e-videssistêma.Visãm atbildem ir jãbüt pilnrbã ierakstrtãm un elektroniski
iesniegtãm lldz plkst. 14:00 (laiks katram izglTtojamajamtiek noteiktsindividuãli);
5.i1.13
novada olimpiãdê piedalãs tikai tie izgFrtojamie,kas ir pieteikuõies
olimpiãdei. Ja izglltojamaisneierodasolimpiadc, tad cits izglttojamaisnevar ierastiesviça
vietauz olimpiãdi;
s . 1 11 4 .
visãm komunikãcijasiekãrtãm,ieskaitot mobilos telefonus,olimpiãdeslaikã
lrJaDut lzslegtam.

s.11.15.

nopietnutehniskuproblõmu,piemêram,
ilgsto5uelektropadeves
vai interneta

pieslêgumatraucêjumugafijumã olimpiadesvaditajs par to zi4o novada atbildrgajam,kas.
izvertejot situãciju. sazinãsar olimpiãdes organizetãjiempa tãIr.. 67034995un piemeklõ
operatTvuproblëmasrisinãjumu.Lai nebütu situãcija,kad ir loti grüti sazvanlt,uz 5o numuru
zvanatikai novadaatbildigãpersonanevis olimpiaÈuvadïtâji no skolãm!
6. 3. posms- valstsolimpiãde:
6.1. norises laiks un vieta - 2021. gada 3. februãrr Latvijas Universitãtes Vëstures un
filozofijas fakultatc,AspazijasbulvãrT5, Rr-gã;
6 2 olimpiãdesdarbailgums- 180minutes,
6.3. darbasaturs.1. dala- testsun uzdevumi;2. da\a- eseja;
6.4 olimpiãdes dahbnieki uz jautãjumiem atbild rakstveidã.Olimpiãdes uzdevumu valoda
un pierakstssaskaçãar 2012. gada5.jünija Ministru kabineta noteikumu Nr. 384 ,,Mãcïbu
pri ek5metu oli mpi aZuorganizeðanas noteikumt" 24. punktu;
6.5. olimpiãdesrezultãtusapkopoZurijaskomisija un pazi4o,tos publicejot Valsts izgllttbas
saturacentrainternetavietne www.vi sc.gov.lv
7. Olimpiãdes têma. "Kultüra, mãksla,vertTbas".
8 Pahghdzekfi, kurus atlauts izmantot olimpiadeslaika: darbsveicamsar pildspalvu.
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8.3.2.1./16/I/002
NACIONĀLA UN STARPTAUTISKA MĒROGA PASĀKUMU ĪSTENOŠANA
IZGLĪTOJAMO TALANTU ATTĪSTĪBAI
Strūgu iela 4, Rīga, LV-1003, tālr. 67350966, e-pasts: info@832.visc.gov.lv

RĪKOJUMS
Rīgā
2020. gada 7. decembrī

Nr. 25.1.-04/63

Par filozofijas valsts 7. olimpiādes 2.posma
norises kārtības apstiprināšanu
1. Saskaņā ar 2012. gada 5. jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr. 384 „Mācību
priekšmetu olimpiāžu organizēšanas noteikumu” 5. punktu, lai nodrošinātu 2020. gada 6.
novembra Ministru kabineta rīkojuma Nr. 655 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”
5.13.2. apakšpunkta izpildi;
1. nodrošināt filozofijas valsts 7. olimpiādes 2. posma norisi attālināti;
1.1. apstiprināt filozofijas valsts 7. olimpiādes 2. posma norises kārtību (pielikumā);
1.2. publicēt filozofijas valsts 7. olimpiādes 3. posma norises kārtību visc.gov.lv mājas
lapā nedēļu pirms olimpiādes norises.
1.3. noteikt Valsts izglītības satura centra Projekta aktivitātes koordinatori mācību
olimpiāžu nodrošināšanas jomā Sintiju Biruli par atbildīgo par filozofijas valsts 7. olimpiādes
2. posma norises nodrošināšanu;
2. Ar šī rīkojuma spēkā stāšanās dienu atzīt par spēku zaudējušu 2020. gada 21.
augusta rīkojumu Nr. 25.1.-04/19.
3. Kontroli par rīkojuma izpildi uzdodu veikt projekta vadītājai L.Voroņenko.
Pielikums: filozofijas valsts 7. olimpiādes norises kārtība uz 2 lp.

Neformālās izglītības departamenta
direktore

A.Bērziņa

DOKUMETS IR PARAKSTĪTS ELEKTRONISKI AR DROŠU ELEKTRONISKO
PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

S.Birule 60001641

Pielikums
Projekta “Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana
izglītojamo talantu attīstībai” (vienošanās Nr.8.3.2.1./16/I/002)
2020. gada 7. decembra rīkojumam Nr. 25.1.-04/63
SASKAŅOTS ar
Valsts izglītības satura centra
Neformālās izglītības departamenta
direktori
A.Bērziņu
____________________________
Rīgā, 2020. gada 7. decembrī
Filozofijas valsts 7. olimpiādes 2.posma norises kārtība
1. Olimpiādes mērķi un uzdevumi:
1.1. veicināt izglītojamo interesi par filozofiju;
1.2. veicināt kritiskās domāšanas, argumentācijas un interpretācijas spējas;
1.3. veicināt domāšanas patstāvību;
1.4. izzināt jaunos talantus filozofijā, radīt iespējas izglītojamajiem paplašināt savu
redzesloku;
1.5. radīt iespēju izglītojamajiem pārbaudīt savas zināšanas un prasmes.
2. Olimpiādes adresāts: 11.–12. klases izglītojamie. Olimpiādē drīkst piedalīties arī 10.
klašu izglītojamie.
3. Olimpiādes tēma: “Kultūra, māksla, vērtības”.
4. Olimpiādes 2.posma organizācija:
4.1. olimpiāde notiek tiešsaistes režīmā: 2020. gada 17. decembrī plkst. 10:00, izmantojot
olimpiādes tīmekļa vietni;
4.2. olimpiādes kopējais darba ilgums līdz 150 minūtēm;
4.3. otrā posma dalībnieku uzrādītos rezultātus analizē filozofijas olimpiādes rīcības komisija,
kura veic valsts olimpiādes dalībnieku atlasi, uzaicinot uz valsts olimpiādi dalībniekus,
kuri novada olimpiādē republikā kopumā ieguvuši lielāko punktu skaitu;
4.4. katrs novada, pilsētas vai novadu apvienības olimpiādes atbildīgais no centra saņem tikai
sava novada vai pilsētas otrā posma olimpiādes dalībnieku rezultātus un uzaicinātos uz
olimpiādes 3. posmu uz savu e-pasta adresi.
4. Olimpiādes 2. posma norise:
4.1. novada olimpiādes rīcības komisijas sastāvā iekļauj novada vai republikas pilsētas
pašvaldības, tās izglītības pārvaldes vai novadu apvienības pārstāvi (turpmāk – novada
atbildīgā persona), filozofijas metodiskās apvienības vadītāju un filozofijas pedagogus;
4.2.
novada olimpiādes rīcības komisija piesaka centram novada atbildīgo personu līdz
2020. gada 1. oktobrim, novadu atbildīgās personas apstiprina centrs;
4.3. izglītības iestādes filozofijas pedagogs vai atbildīgais darbinieks (turpmāk - izglītības
iestādes atbildīgā persona) piesakās novada atbildīgajai personai. Rekomendējam, lai
izglītības iestādes atbildīgā persona visām olimpiādēm, kuras notiek tiešsaistē sadarbībā ar
LU ITD būtu viena;
4.4. novada atbildīgā persona līdz 2020. gada 4. novembrim apstiprina izglītības iestādes
atbildīgās personas, piešķirot piekļuvi olimpiādes tīmekļa vietnei;
4.5.
dalībnieku reģistrēšana olimpiādei notiek divos soļos:
4.5.1. pirmais solis - piekļuves piešķiršana izglītojamajiem un pedagogiem olimpiādes
tīmekļa vietnei. Izglītojamo reģistrēšanu olimpiādes tīmekļa vietnei pirmajā solī veic

izglītības iestādes atbildīgā persona sākot ar 2020. gada 5. novembri. Izglītojamo un
pedagogu skaits, kuriem var tikt piešķirta piekļuve pirmajā solī, nav ierobežots;
4.5.2. otrais solis - dalībnieku reģistrācija olimpiādes otrajam posmam.
4.6.
novada atbildīgā persona:
4.6.1. nosūta
savu
kontaktinformāciju
uz
elektroniskā
pasta
adresi
sintija.birule@832.visc.gov.lv un ar centra starpniecību saņem piekļuvi olimpiādes tīmekļa
vietnei;
4.6.2. ar LU ITD starpniecību izglītības iestāžu atbildīgajām personām piešķir piekļuvi
olimpiādes tīmekļa vietnei;
4.7.
izglītības iestādes atbildīgā persona:
4.7.1. līdz 2020. gada 28. oktobrim nosūta savu kontaktinformāciju uz elektroniskā pasta
adresi savai novada atbildīgajai personai, un ar atbildīgā starpniecību saņem piekļuvi
olimpiādes tīmekļa vietnei;
4.7.2. sākot ar 2020. gada 5. novembri, reģistrē novada olimpiādes dalībniekus un citus
interesentus (skolotājus un izglītojamos) olimpiādes tīmekļa vietnei, izmantojot tam paredzētu
reģistrācijas saskarni;
4.7.3. dalībnieku pieteikšana olimpiādei notiek līdz 2020. gada 3. decembrim;
4.7.4. dalībnieku reģistrēšana olimpiādei notiek līdz 2020.gada 10. decembrim;
4.7.5. ne vēlāk kā vienu nedēļu pirms olimpiādes, izglītojamam ir jāizpilda viņam izsniegtās
instrukcijas no novada atbildīgās personas, un jāpārliecinās, ka viņš ir olimpiādes dalībnieku
sarakstā. Olimpiādes dalībnieku saraksts publicēts publiski pieejamā tīmekļa lapā
http://edu.lu.lv;
4.8. olimpiādes norise:
4.8.1. vienu stundu pirms olimpiādes sākuma dalībnieks ar savu lietotājvārdu un paroli
pieslēdzas olimpiādes vietnei un pārliecinās, ka ir redzama olimpiādes saite;
4.8.2. olimpiādes dalībnieks pilda olimpiādi, atrodoties savās mājās;
4.8.3. olimpiādes dalībnieks ir atbildīgs par interneta pieslēgumu un datortehniku olimpiādes
laikā;”
4.8.4. olimpiādes uzdevumi visiem dalībniekiem tiks padarīti pieejami plkst. 10:00.
Olimpiādes uzsākšanas parole nav jāievada;
4.8.5. olimpiādes uzdevumu izpildes laiku, atbilstoši olimpiādes nolikumam, kontrolē evides sistēma. Visām atbildēm ir jābūt pilnībā ierakstītām un elektroniski iesniegtām līdz
plkst. 13:00 (laiks katram izglītojamajam tiek noteikts individuāli)
4.8.6. novada olimpiādē piedalās tikai tie izglītojamie, kas ir reģistrējušies olimpiādei;
4.8.7. nopietnu tehnisku problēmu gadījumā olimpiādes dalībnieks par to ziņo novada
atbildīgajam, kas, izvērtējot situāciju, sazinās ar olimpiādes organizētājiem pa tālr. 67034995
un piemeklē operatīvu problēmas risinājumu. Lai nerastos situācija, ka šis numurs ir
pārslogots un ļoti grūti sazvanāms, uz šo numuru zvana tikai novada atbildīgā persona, nevis
olimpiāžu dalībnieki. Par tehnisku problēmu risinājumu olimpiādes organizatori olimpiādes
kursa sākuma lapā ievieto paziņojumus olimpiādes dalībniekiem;”

S.Birule 67350966
sintija.birule@832.visc.gov.lv

8.3.2.1./16/I/002
NACIONĀLA UN STARPTAUTISKA MĒROGA PASĀKUMU ĪSTENOŠANA
IZGLĪTOJAMO TALANTU ATTĪSTĪBAI
Strūgu iela 4, Rīga, LV-1003, tālr. 67350966, e-pasts: info@832.visc.gov.lv

Rīgā, 2021. gada 20. janvārī
Filozofijas valsts 7. olimpiādes 3. posma norises kārtība
1. 3. posms – valsts olimpiāde:
1.1. olimpiāde notiek tiešsaistes režīmā: 2021. gada 3. februārī plkst. 10:00, izmantojot
olimpiādes tīmekļa vietni;
1.2. olimpiādes darba ilgums – 150 minūtes;
1.3. darba saturs: 1. daļa – tests un uzdevumi; 2. daļa – eseja;
1.4. olimpiādes tēma: “Kultūra, māksla, vērtības”.
1.5. olimpiādes dalībnieks olimpiādi pilda atrodoties savās mājās;
1.6. olimpiādes dalībnieks ir atbildīgs par interneta pieslēgumu un datortehniku olimpiādes
laikā. Olimpiādes veidotāji iesaka valsts kārtas olimpiādes uzdevumus pildīt un iesniegt
tiešsaistes sistēmā izmantojot datoru (ne viedtālruni un ne planšeti);
1.7. vienu stundu pirms olimpiādes sākuma dalībnieks ar savu lietotājvārdu un paroli
pieslēdzas olimpiādes vietnei un pārliecinās, ka ir pievienots valsts kārtai;
1.8. valsts olimpiādē piedalās tikai tie 55 izglītojamie, kas ar 2021. gada 13. janvāra protokolu
Nr.1. tika uzaicināti uz valsts olimpiādi;
1.9. olimpiādes dalībnieks seko līdz vietnes jaunumiem un papildus informācijai par valsts
olimpiādes norisi edu.lu.lv;
1.10. olimpiādes uzdevumi visiem dalībniekiem tiks padarīti pieejami plkst. 10:00. Olimpiādes
uzsākšanas parole nav jāievada;
1.11. olimpiādes uzdevumu izpildes laiku, atbilstoši olimpiādes nolikumam, kontrolē e-vides
sistēma. Visām atbildēm ir jābūt pilnībā ierakstītām un elektroniski iesniegtām līdz
plkst. 12:45 (laiks katram izglītojamajam tiek noteikts individuāli)
1.12. nopietnu tehnisku problēmu gadījumā olimpiādes dalībnieks par to ziņo sazinoties ar
olimpiādes organizētājiem pa tālr.: 67034995 un piemeklē operatīvu problēmas
risinājumu. Par tehnisku problēmu risinājumu olimpiādes organizatori olimpiādes kursa
sākuma lapā ievieto paziņojumus olimpiādes dalībniekiem;
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