
Informācija fizikas skolotājiem un direktoru vietniekiem izglītības jomā par fizikas 

olimpiādi 9.-12.klasēm tiešsaistes formā! 

Atgādinu, ka 10.10.2013. Tukuma novada izglītības pārvaldes IEKŠĒJIE 

NOTEIKUMI Nr. 31 "Tukuma novada mācību priekšmetu olimpiāžu organizēšanas un 

norises kārtība 2013./2014.mācību gadam" (turpmāk NOTEIKUMI) 6.punkts paredz 

kārtību, kādā pieteikt un reģistrēt izglītības iestāžu atbildīgo personu un dalībnieku 

(fizikas skolotājs arī ir dalībnieks) tiešsaistes olimpiādēm.  

NOTEIKUMI 6.2.1.punkts paredz, ka novada atbildīgajai personai (J.Lerķei) 

jāuzsāk izglītības iestāžu atbildīgo personu reģistrāciju olimpiādes tīmekļa vietnē, kā 

arī reģistrācijas procesā jāievada visu novada skolu nosaukumus. 

Ar 8. novembri pieejami treniņuzdevumi. Lai darbotos, jāreģistrējas tīmekļa vietnē 

http://skolas.lu.lv/fizika. To var darīt jebkurš, kuram ir internets. Piesakoties, tiks iedoti 

lietotājvārdi un paroles. 

Fizikas 64.valsts olimpiādes 2.posms dalībniekiem, sākot ar 08.11.2013., būs iespēja 

pašiem pieteikties uz olimpiādi. Tomēr gadījumos, ja dalībnieki nespēs pieteikties paši, 

izglītības iestāžu atbildīgie varēs viņus pieteikt. Lai olimpiādes dalībnieku process būtu 

paredzams un kontrolējams NOTEIKUMI 6.2.4 punkts nosaka, ka skolas iesūta olimpiādes 

dalībnieku pieteikumu (NOTEIKUMI 8.pielikums)- datus par dalībniekiem, kurus izglītības 

iestādes atbildīgā persona jau reģistrējusi olimpiādes vietnē . Līdz 14.11.2013. iesūtiet 

8.pielikumu - skolēnu reģistrācijas datus (Exel)! Pieteiktie skolēni sākot ar 22.11.2013. 

saņems uzaicināšanas E – pastu. 

Iestādes atbildīgās personas lietotājvārds, parole, atslēga tiks piešķirta no servera 

nosūtītajā tipveide vēstulē – instrukcijā pēc 08.11.2013., kad novada atbildīgā persona 

pabeigs visu novada datu ievadīšanu. Datus saņemsiet norādītajā e-pasta vēstulē 

(7.pielikuma dati par izglītības iestādes atbildīgo personu) 

Ja iestādes atbildīgajai personai jau ir iepriekš izveidots LU lietotājvārds, Jūs jau 

tagad varat piekļūt olimpiādes tīmekļa vietnei (pirmajā pieslēgšanās reizē ir jāizmanto 

reģistrācijas atslēga, 3. solis). 

Gadījumā, ja Jūs vairs neatceraties savu paroli, Jūs varat to atgūt, izmantojot tīmekļa vietni: 

https://paroles.lu.lv 

 

Lai piekļūtu Fizikas 64. valsts olimpiādes tīmekļa vietnei, kurā varēsiet pieteikt dalībnieku, ir 

jārīkojas šādi: 

1) jānoklikšķina uz šīs tīmekļa saites: http://skolas.lu.lv/course/view.php?id=696 

2) jāpieslēdzas vietnei, izmantojot savu lietotājvārdu un paroli; 

3) reģistrācijas opciju logā jāievada Jums piešķirtā reģistrācijas atslēga:  

4) jānoklikšķina uz pogas "Enrol me" (Reģistrēt mani); 

5) dalībnieku pieteikšana jāveic modulī “Olimpiādes pārvaldība”  
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