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RĪKOJUMS 

Rīgā 

2020. gada 16. novembrī Nr. 25.1.-04/58 

Par grozījumiem Valsts izglītības satura centra 

2020. gada 26. augusta rīkojumā Nr. 25.1.-04/27 

“Par vācu valodas valsts 51. olimpiādes norises  

kārtības apstiprināšanu” 

Lai nodrošinātu 2020. gada 6. novembra Ministru kabineta rīkojuma Nr. 655 “Par 

ārkārtējās situācijas izsludināšanu” 5.13.2. apakšpunkta izpildi, izdarīt Valsts izglītības satura 

centra 2020. gada 26. augusta rīkojuma Nr. 25.1.-04/27 “Par vācu valodas valsts 51. 

olimpiādes norises kārtības apstiprināšanu” pielikumā “Vācu valodas valsts 51. olimpiādes 

norises kārtība” šādus grozījumus: 

 

1. Izteikt pielikuma 4.2.1. apakšpunktu šādā redakcijā:  

4.2.1. olimpiāde notiek tiešsaites režīmā 2020. gada 16. decembrī plkst. 10:00, 

izmantojot olimpiādes tīmekļa vietni. Olimpiādes 2. posma norise tiek organizēta šī 

rīkojuma 2. pielikumā “Olimpiādes 2. posma norises organizācija” noteiktajā kārtībā; 

2. Izteikt pielikuma 4.3.1.1. apakšpunktu šādā redakcijā: 

4.3.1.1. norises laiks un vieta – 2021. gada 16. janvāris, tiešsaistē. 

3. Papildināt rīkojumu ar 2. pielikumu “Olimpiādes 2. posma norises organizācija” šādā 

redakcijā: 

 

“Olimpiādes 2. posma norises organizācija” 

1. olimpiādi organizē novada, pilsētas vai novadu apvienības rīcības komisija; 

2. novada olimpiādes rīcības komisijas sastāvā iekļauj novada vai republikas pilsētas 

pašvaldības, tās izglītības pārvaldes vai novadu apvienības pārstāvi (turpmāk – novada 

atbildīgā persona), vācu valodas metodiskās apvienības vadītāju; 

3. novada atbildīgā persona līdz 2020. gada 19. novembrim apstiprina izglītības iestādes 

atbildīgās personas, piešķirot piekļuvi olimpiādes tīmekļa vietnei; 

4. dalībnieku reģistrēšana olimpiādei: 

4.1. izglītojamo reģistrēšanu olimpiādes tīmekļa vietnei veic izglītības iestādes 

atbildīgā persona sākot ar 2020. gada 19. novembri. Izglītojamo un pedagogu skaits, 

kuriem var tikt piešķirta piekļuve nav ierobežots; 

5. novada atbildīgā persona: 
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5.1. nosūta savu kontaktinformāciju uz elektroniskā pasta adresi 

sintija.birule@832.visc.gov.lv un ar centra starpniecību saņem piekļuvi olimpiādes 

tīmekļa vietnei; 

5.2. ar LU ITD starpniecību izglītības iestāžu atbildīgajām personām piešķir 

piekļuvi olimpiādes tīmekļa vietnei; 

6. izglītības iestādes atbildīgā persona: 

6.1. līdz 2020. gada 17. novembrim nosūta savu kontaktinformāciju uz elektroniskā 

pasta adresi savai novada atbildīgajai personai, un ar atbildīgā starpniecību saņem 

piekļuvi olimpiādes tīmekļa vietnei; 

6.2.  sākot ar 2020. gada 19. novembri, reģistrē novada olimpiādes dalībniekus un 

citus interesentus (skolotājus un izglītojamos) olimpiādes tīmekļa vietnei, izmantojot 

tam paredzētu reģistrācijas saskarni; 

6.3. dalībnieku pieteikšana olimpiādei notiek līdz 2020. gada 2. decembrim; 

6.4. dalībnieku reģistrēšana olimpiādei notiek līdz 2020. gada 9. decembrim; 

6.5. pirms olimpiādes, bet ne vēlāk kā vienu nedēļu pirms, 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; 

6.6. olimpiādes uzdevumus izstrādā olimpiādes rīcības komisija; 

6.7. olimpiādes ilgums 120 minūtes; 

6.8. katrs dalībnieks piedalās vienā, savai klasei atbilstošā vecuma grupā;  

6.9. olimpiādes dalībnieks olimpiādi pilda atrodoties savās mājās; 

6.10. olimpiādes dalībnieks ir atbildīgs par interneta pieslēgumu un datortehniku 

olimpiādes laikā; 

6.11. vienu stundu pirms olimpiādes sākuma dalībnieks ar savu lietotājvārdu un 

paroli pieslēdzas olimpiādes vietnei un pārliecinās, ka ir redzama olimpiādes saite; 

6.12. olimpiādes uzdevumi visiem dalībniekiem tiks padarīti pieejami plkst.10:00. 

Olimpiādes uzsākšanas parole nav jāievada; 

7. olimpiādes uzdevumu izpildes laiku, atbilstoši olimpiādes nolikumam, kontrolē e-

vides sistēma. Visām atbildēm ir jābūt pilnībā ierakstītām un elektroniski iesniegtām 

līdz plkst. 12:30 (laiks katram izglītojamajam tiek noteikts individuāli); 

7.1. nopietnu tehnisku problēmu olimpiādes dalībnieks par to ziņo novada 

atbildīgajam, kas, izvērtējot situāciju, sazinās ar olimpiādes organizētājiem pa tālr.: 

67034995 un piemeklē operatīvu problēmas risinājumu. Lai nebūtu situācija, kad ir 

ļoti grūti sazvanīt, 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; 

8. 5.2.18. otrā posma dalībnieku uzrādītos rezultātus analizē bioloģijas valsts olimpiādes 

rīcības komisija, kas nosaka valsts olimpiādes trešā posma dalībnieku kopskaitu un 

informē novada, pilsētas vai novadu apvienības izglītības pārvaldes par to, kuri 

izglītojamie uzaicināti piedalīties valsts olimpiādes trešajā posmā. Uzaicināto 

izglītojamo saraksts tiek publicēts centra tīmekļa vietnē www.visc.gov.lv, kā arī 

olimpiādes tīmekļa vietnē; 

9. izglītojamo darbi visām klašu grupām tiek vērtēti kopā; 

10. katrs novada, pilsētas vai novadu apvienības olimpiādes atbildīgais no centra saņem 

tikai sava novada vai pilsētas otrā posma olimpiādes dalībnieku rezultātus. 

 

Neformālās izglītības departamenta  

direktore  A.Bērziņa 

  
 

 

S.Birule 67350966 

mailto:sintija.birule@832.visc.gov.lv
http://edu.lu.lv/

