OGRES, LIELVĀRDES UN ĶEGUMA NOVADU APVIENĪBAS
61. ĶĪMIJAS OLIMPIĀDES 9. - 12. KLASEI
2.POSMA NOLIKUMS
2019./2020. m.g.
1. Olimpiādes mērķis: veicināt skolēnu interesi par ķīmiju.
2. Olimpiādes uzdevumi:
2.1. papildināt izglītojamo zināšanas ķīmijā, veicinot padziļinātu ķīmijas apguvi
stundās un ārpusstundu nodarbībās;
2.2. izzināt jaunos talantus ķīmijā un atlasīt kandidātus valsts ķīmijas olimpiādei;
2.3. rosināt mērķtiecīgu ar ķīmiju saistītu profesijas izvēli.
3. Olimpiādes dalībnieki:
3.1. olimpiādē piedalās 9.,10.,11. un 12. klašu izglītojamie;
3.2. 9. klašu grupā drīkst piedalīties arī jaunāki izglītojamie par devīto klasi.
4. Olimpiādes norise:
4.1.olimpiādi organizē un vada novadu apvienības rīcības komisija;
4.2.olimpiādes uzdevumus izstrādā valsts olimpiādes rīcības komisija, atbilstoši
ķīmijas olimpiādes programmai, kas ir publicēta olimpiādes interneta vietnē
http://skolas.lu.lv/kimija;
4.3.olimpiāde notiek pārraudzītā tiešsaites režīmā, izmantojot olimpiādes tīmekļa
vietni;
4.4. olimpiādes norises laiks: 2020. gada 4. februāris;
4.5. olimpiādes sākums: plkst.10.00, dalībnieku reģistrācija un ielaišana datortelpās no
plkst. 9.45;
4.6. olimpiādes ilgums: 180 minūtes;
4.7. norises vietas:
Ogres Valsts ģimnāzijas informātikas kabinets (dalībniekiem no Ogres novada),
Ogres 1. vidusskolas informātikas kabinets (dalībniekiem no Ogres novada),
Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolas informātikas kabinets (dalībniekiem no
Lielvārdes un Ķeguma novadiem).
5. Pieteikšanās kārtība:
5.1. 1.solis - piekļuves piešķiršana izglītojamajiem un pedagogiem olimpiādes tīmekļa
vietnei, kur ievietoti olimpiādes treniņuzdevumi;
5.1.1. izglītības iestādes atbildīgā persona līdz 2019.gada 9. decembrim nosūta
savu kontaktinformāciju novada atbildīgajai personai:
Ogres novads sūta Vinetai Āboltiņai vineta.aboltina@ogresnovads.lv,
Lielvārdes novads sūta Brigitai Zariņai brigita.zarinae@lielvarde.lv,
Ķeguma novads sūta Sandrai Čivčai sandra.civca@kegums.lv
un ar novada atbildīgās personas starpniecību saņem piekļuvi olimpiādes tīmekļa
vietnei;
5.1.2. izglītības iestādes atbildīgā persona veic izglītojamo reģistrēšanu
olimpiādes tīmekļa vietnei sākot ar 2019. gada 17. decembri;
5.1.3. izglītojamo un pedagogu skaits, kuriem var tikt piešķirta piekļuve pirmajā
solī, nav ierobežots.
5.2. 2.solis - dalībnieku reģistrācija novada olimpiādei;

5.2.1. izglītības iestādes atbildīgā persona piesaka ķīmijas olimpiādes
dalībniekus līdz 2020. gada 17. janvārim;
5.2.2. novada atbildīgā persona reģistrē ķīmijas olimpiādes dalībniekus līdz
2020. gada 28. janvārim;
5.2.3. novada atbildīgā persona nodrošina dalībnieku elektronisku uzaicināšanu
novada olimpiādei, piešķirot skolēnam piekļuvi olimpiādes tīmekļa vietnei;
5.2.4. ne vēlāk kā nedēļu pirms olimpiādes skolēnam ir jāizpilda viņam
izsniegtās instrukcijas no novada atbildīgās personas, un jāpārliecinās, ka viņš ir
olimpiādes dalībnieku sarakstā, kas publicēts interneta vietnē http://skolas.lu.lv.
6. Darba noteikumi:
6.1. olimpiādes laikā dalībnieks izmanto datoru un papīra lapu melnrakstam;
6.2. olimpiādes laikā dalībnieks drīkst izmantot kabatas skaitļotāju, kuri nav aprīkoti ar
bezvadu komunikācijas un simbolisku aprēķinu funkcijām;
6.3. visām komunikācijas iekārtām, ieskaitot mobilos telefonus, olimpiādes laikā ir
jābūt izslēgtām;
6.4. olimpiādes laikā skolēni nedrīkst izmantot citas ar olimpiādi nesaistītas tīmekļa
vietnes datorā;
6.5. olimpiādes nosacījumu neievērošana ir iemesls izglītojamā diskvalifikācijai;
6.6. ne vēlāk kā 30 minūtes pirms olimpiādes novadu atbildīgais paziņo olimpiādes
uzsākšanas paroli olimpiādes vadītājam;
6.7. olimpiādes vadītājs nodrošina, lai skolēnam olimpiādes laikā interneta
pārlukprogrammā būtu atvērti tikai olimpiādes uzdevumi un netiktu lietotas citas
datorprogrammas;
6.8. olimpiādes vadītājs uzsākšanas paroli pats ievada katram izglītojamam
pārlūkprogrammā;
7. Dalībnieku apbalvošana:
7.1. novadu apvienības olimpiādes uzvarētājus nosaka novadu apvienības žūrijas
komisija pēc olimpiādes rezultātu saņemšanas;
7.2. uz valsts ķīmijas olimpiādi uzaicināto izglītojamo saraksts tiek publicēts
olimpiādes interneta vietnē.
8. Žūrijas komisijas sastāvs:
8.1. novadu atbildīgās personas;
8.2. žūrijas komisijas priekšsēdētāja:
Ilze Pomere, Ogres novada Dabaszinātņu jomas vadītāja;
8.3. žūrijas komisijas locekļi:
Daiga Brante, Lielvārdes un Ķeguma novadu Dabaszinātņu jomas vadītāja,
Inese Orbidāne, Ogres 1. vidusskolas ķīmijas skolotāja,
Inga Leine, Jaunogres vidusskolas

