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RIKOJI]MS

Rr-gã
2020. gada2l. augustã

Par filozofijas valsts 7. olimpiãdes
nori ses kartrbas apstiprinãðanu

Nr.25 l . -04119

1. Saska4ã ar 2012. gada S.jünija Ministru kabineta noteikumu Nr. 384 ,,Mãcîbu
priekõmetu olimpiããu organizë5anas noteikumu" 5. punkfu, 2020. gada 28. julija Projekta
"Nacionãla un starptautiska mêroga pasãkumu Tstenoðana izglttojamo talantu attïstîbai"
(vienoðanãs Nr.8.3.2 .1.1T6N002), turpmãk - Projekts, rïkojuma Nr. 25. | -04115 "Par mãcïbu
priek5metu olimpiãåu organizë5anu un norisi 2020.12021. mãcTbu gadã" 7. punktu un Projekta
2020. gada 28 jülija rïkojumu Nr.25.1.-04116 "Par valsts mãcTbu priekðmetu olimpiãZu
laureãtu apbalvo5anu 2020. 1202 1 . mãcrbu gadd' :

1. I . apstiprinãt .filozoflrj as valsts 7. olimpiãdes norises kartrbu (pielikumã);
1.2. noteikf Valsts izglltlbas satura centra Projekta aktivitãtes koordinatori mãcïbu

olimpiaZu nodroðinãðanas jomã Sintiju Biruli par atbildigo par filozoflrjas valsts 7. olimpiãdes
norises nodro5inã5anu;

l.3.lldz 2021. gada 7.janvãrim izveidot filozofijas valsts 7. olimpiãdes rîcTbas un
Zurijas komisiju.

2. Kontroli par rîkojuma izpildi uzdodu veikt Projektavaútajai L.Voro4enko.

Pielikums: filozofijas valsts 7. olimpiãdes norises kãrtTba uz3lp.

Valsts izgltttbas satura centra
Profesi onãl as izgltttb as departamenta
direktors, proj ekta atbildigãs
amatpersonas p.i.

.Birule 60001641



Pielikums
Projekta "Nacionãla un starptautiska mõroga pasãkumu rsteno5ana

izglttoj amo tal antu attTstTb ai" (vi enoSan ãs Nr. 8 . 3 . 2. 1 . / 1 6 lll 002)
2020. gada2I. augusta rTkojumam Nr. 25. | -04119

SASKAI$OTS ar
Valsts izglTtTbas satura centra

Profesi onãlas izgltttb as departamenta
direktoru, proj ekta atbildigãs

amarpersonas p.1.
J.Gaigalu

2020. gada27. augustã

Filozofijas valsts 7. olimpiãdes norises kãrUba

1. Olimpiãdes mêr[<i un uzdevumi:
1 . 1 . vei cinãt izglltoj amo i nteresi par fi I ozofij u ;
1.2. veicinãt kritiskas domãðanas, argumentãcijas un interpretãcijas spejas;
1 .3. veicinãt domãSanas patstãvTbu;
l.4.izzinat jaunos talantus frlozohja, radTt iespêjas izghtojamajiem paplaðinãt savu
redzesloku;
1.5. radrt iespêju izglttojamajiem pãrbaudrt savas zinãSanas un prasmes.
2. Olimpiades organizatori. Valsts izgltttbas satura centrs sadarbTbã aÍ Latvijas
Universitates Vestures un frlozofijas fakultati un pa5valdibãm.
3. Olimpiades adresãts: Tl.-12. klases izghtojamie. OlimpiãdÕ drTkst piedaltties arl
I 0. kla5u izglltojamie.
4. OIimpiãdes norise:
4.1. l. posms - izgltnbas iestãdes olimpiade:
4.L.1. uzdevumus tzstrãda izglTtïbas iestãdes pedagogs vai novada, pilsetas filozofrjas
metodiskãs apvienTbas vaditaj s,
4.1.2. darbus vêrte izglTtTbas iestãdes olimpiades Zürijas komisija.
4.l.3.par pirmã posma norises laiku, uzdevumu sastãdr5anu un dahbnieku skaitu otrajã
posmã katrã novada, pilseta vai novadu apvienTbã pedagogi vienojas ar novada, pilsêtas
frl ozofij as metodi skãs apvienTbas vaditaj u,
4.2. 2. posms - novada, pilsêtas vai novadu apvienïbas olimpiãde:
4.2.1. olimpiãde notiek panaudnta tieðsaistes reiima'.2020. gada 17. decembn plkst.10:00,
izmantoj ot olimpiãdes tTmekla vietni,
4.2.2. olimpiãdes kopëjais darba ilgums lïdz 180 minutêm;
4.2.3. otrã posma dahbnieku uzrãdrtos rezultãtus verte elektroniski valsts olimpiãdes Zürijas
komisija, kuras sastãvã ir izgltlrbas iestãZu filozofrjas skolotãji;
4.2.4 otrâ" posma dalTbnieku uzrãdïtos rezultãtus analize filozofrjas olimpiãdes rrcTbas
komisija, kura veic valsts olimpiades dalrbnieku atlasi, uzaicinot uz valsts olimpiãdi 50 -60
dalTbniekus, kuri novada olimpiãdë republikã kopumã ieguvu5i lielãko punktu skaitu.
Uzaicinãto izghtojamo saraksts tiek publicëts centra interneta vietne l,r:ltrjll,]:il_ç,1,.9(n,.lu,Ftdz
2020. gada 3 l.decembrim;
4.2.5. katrs novada, pilsetas vai novadu apvienTbas olimpiãdes atbildTgais no centra sa+em
tikai sava novada vai pilsetas otrã posma olimpiãdes dalTbnieku rezultãtus uz savu e-pasta
adresi.



5. Olimpiades norise otraja posmã:
5.1. olimpiãdi organizë novada, pilsëtas vai novadu apvienTbas rTcTbas komisija;
5.2. novada olimpiãdes rTcTbas komisijas sastãvã iek!auj novada vai republikas pilsêtas
paõvalúbas, tãs izglTtîbas pãrvaldes vai novadu apvienrbas pãrstãvi (turpmãk - novada
atbildlgã persona), informãciju tehnologiju speciãlistu, filozof,rjas metodiskãs apvienTbas
vafitaju un flrlozofrjas pedagogus;
5.3. novada olimpiãdes rTcTbas komisija piesaka centram novada atbildlgo personu hdz
2020. gada 1. oktobrim, novadu atbilügãs personas apstiprina centrs;
5.4. novada olimpiãdes rTcTbas komisija norTko:
5.4.1. atbilúgos par datortelpu sagatavoSanu olimpiãdei;
5.4.2. olimpiãdes vadrtãju, kur5 nodro5ina olimpiãdes organizactju tâs norises telpã;
5.5. izglrtTbas iestãdes filozofijas pedagogs vai atbildigais darbinieks (turpmãk - izgl-rtTbas
iestãdes atbildigã persona) piesakãs novada atbildigajai personai. Rekomendêjam, lai
izglTtTbas iestãdes atbildigã persona visãm olimpiadcm, kuras notiek tieõsaiste sadarbrbã ar
LU ITD (fizikas, anglu valodas, filozoflrjas, vestures, biolo$ijas, $eogrãfrjas, l¡ïmijas,
ekonomikas un latvie5u valodas), bütu viena;
5.6. novada atbildigã persona lldz 2020 gada 4. novembrim apstiprina izghtlbas iestãdes
atbil digãs personas, pi eðkirot pi ekluvi ol i mpi ãdes tTmek! a vi etnei ;
5.7 . dalTbnieku reþistrêSana olimpiãdei notiek divos solos.
5.7.1. pirmais solis - piekluves pieðlirðana izglttojamajiem un pedagogiem olimpiãdes
trmekla vietnei. Izghtojamo re$istre5anu olimpiãdes tTmekla vietnei pirmajâ solî veic
izghtlbas iestãdes atbildigã persona sãkot ar 2020. gada 5. novembri. Izglttojamo un
pedagogu skaits, kuriem var tikt pieðþirta piekluve pirmaja 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 olimpiãdes norises vietã(-s), iespêju parraudnt visu dalTbnieku darbu, kã arï
citus apstãk]us;
5.8. novada atbildïgã persona:
5.8. 1. nosüta savu kontaktinformãciju Dz elektroniskã pasta adresi
,y.l.fl,triLq.llitt\q&ö-l:'1i;ç:,S1¿t:lll: un ar centra starpniecîbu sa4em piekluvi olimpiãdes tTmekla
vietnei;
5.8.2. ar LU ITD starpniecrbu izglrtlbas iestãZu atbildigajãm personãm pie5lir piekluvi
olimpiãdes trmekJa vietnei ;
5.9. izglttlbas iestãdes atbildigã persona.
5.9.1. lldz 2020. gada 28. oktobrim nosüta savu kontaktinformãciju uz elektroniskã pasta
adresi savai novada atbildigajai personai, un ar atbildlgã starpniecTbu sa4em piekluvi
olimpiãdes tTmek!a vietnei ;
5.9.2. sãkot ar 2020.gada 5. novembri, reþistrê novada olimpiãdes dalTbniekus un citus
interesentus (skolotãjus un izglttojamos) olimpiãdes tîmekla vietnei, izmantojot tam
paredzêtu registrãcij as saskarni;
5 .9 .3 . dalïbnieku pieteik5ana olimpiãdei notiek lldz 2020. gada 3. decembrim;
5.9.4. dalrbnieku registrêõana olimpiãdei notiek lî.dz2020.gada 10. decembrim;
5.9.5. ne vêlãk kã vienu nedêlu pirms olimpiãdes, izghrtojamam ir j-aizpllda vi4am
izsniegtãs instrukcijas no novada atbildigãs personas, un japarliecinãs, ka vi4ð ir olimpiãdes
dalîbnieku sarakstã. Olimpiãdes dalTbnieku saraksts publicëts publiski pieejamã tTmekJa lapã
http ledr¡.k¡ lv;

5.10. olimpiãdes uzdevumus izstrãda valsts olimpiãdes ncTbas komisija, atbilsto5i
filozofijas olimpiãdes programmai, kas ir publiceta olimpiãdes interneta vietnê;
5.11. ol impiãdes norise.
5.11.1. vienu stundu pirms olimpiãdes vaditajs pãrliecinãs par olimpiãdes norises telpas
kãrtrbu, par interneta pieslegumu, par datortehniku;



5 .11 .2. olimpiãdes vadltaj s ne agrãk ka l5 minutes pirms olimpiãdes sãkuma pec izglTtoj amo
saraksta, kuru ir iedevusi novada atbildTgã persona, ielaiï izglltojamos datortelpãs, kurãs
katram izglltojamalam ir dators un papTra lapa melnrakstam;
5.11.3. pãrbaudTto izglltojamo sarakstu paraksta olimpiãdes vadttajs un nosüta (põc
ol i mpi ãdes) el ektroni ski novada atbi I digaj ai personai ;
5.II.4. izglitojamie telpã seZ pie datora pa vienam;
5.11.5. ne velãk kã plkst. 9:15 ol impiádes norises dienã t iks ievietota ol impiãdes 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 olimpiãdes novadu atbildigais paziryo olimpiãdes
uzsãkðanas paroli olimpiãdes vadTtãj am;
5.I1.7 . olimpiãdes vaditaj s 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. olimpiãdes dalTbnieks drTkst izmantot savus personãlos datorus, ja tiek ievërotas ðrs
instrukcijas 4.2.13.5. apakðpunkts - to kontrolê olimpiãdes vafitajs;

pêc olimpiaLu vaútãju atsutïtajiem izglrtojamo sarakstiem novada atbildigã
persona apkopo informãciju par visiem izglrtojamiem, kas ir piedahJu5ies olimpiadc
attieclgajã novadâ, pilsëtã, un iesniedz olimpiades organizatoriem pêc pieprasrJuma;
s . 1  1 . 1  1 . izgfttojamais olimpiades laika melnrakstam izmanto olimpiãdes vaditãja
sagatavotãs papTra lapas, uz kurãm izglTtojamais uzraksta savu vãrdu, uzvãrdu, skolu" klasi.
Melnraksta lapas pêc olimpiãdes glabãjas pie novada atbildigãs personas,

5 . 1  L  1 0

5. t t .12 .

s . 1 1  1 4 .

olimpiãdes uzdevumu izpildes laiku, atbilstoSi olimpiãdes nolikumam,
kontrolê e-vides sistêma. Visãm atbildem ir jãbüt pilnrbã ierakstrtãm un elektroniski
iesniegtãm lldz plkst. 14:00 (laiks katram izglTtojamajam tiek noteikts individuãli);
5 . i 1 . 1 3 novada olimpiãdê piedalãs tikai tie izgFrtojamie, kas ir pieteikuõies
olimpiãdei. Ja izglltojamais neierodas olimpiadc, tad cits izglttojamais nevar ierasties viça
vietauz olimpiãdi;

visãm komunikãcijas iekãrtãm, ieskaitot mobilos telefonus, olimpiãdes laikã
lrJaDut lzslegtam.
s . 1 1 . 1 5 . nopietnu tehnisku problõmu, piemêram, ilgsto5u elektropadeves vai interneta
pieslêguma traucêjumu gafijumã olimpiades vaditajs par to zi4o novada atbildrgajam, kas.
izvertejot situãciju. sazinãs ar olimpiãdes organizetãjiem pa tãIr.. 67034995 un piemeklõ
operatTvu problëmas risinãjumu. Lai nebütu situãcija, kad ir loti grüti sazvanlt, uz 5o numuru
zvana tikai novada atbildigã persona nevis olimpiaÈu vadïtâji no skolãm!
6. 3. posms - valsts olimpiãde:
6.1. norises laiks un vieta - 2021. gada 3. februãrr Latvijas Universitãtes Vëstures un
filozofijas fakultatc, Aspazijas bulvãrT 5, Rr-gã;
6 2 olimpiãdes darba ilgums - 180 minutes,
6.3. darba saturs. 1. dala - tests un uzdevumi;2. da\a - eseja;
6.4 olimpiãdes dahbnieki uz jautãjumiem atbild rakstveidã. Olimpiãdes uzdevumu valoda
un pieraksts saskaçã ar 2012. gada 5.jünija Ministru kabineta noteikumu Nr. 384 ,,Mãcïbu
pri ek5m etu ol i mpi aZu organi zeðan as noteikum t" 24 . punktu;
6.5. olimpiãdes rezultãtus apkopo Zurijas komisija un pazi4o, tos publicejot Valsts izgllttbas
satura centra interneta vietne www.vi sc. gov. lv
7. Olimpiãdes têma. "Kultüra, mãksla, vertTbas".
8 Pahghdzekf i, kurus atlauts izmantot olimpiades laika: darbs veicams ar pildspalvu.
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sintija.birule@832.visc.gov.lv 
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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 
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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 e-

vides 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;”  
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