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OGRES, LIELVĀRDES UN ĶEGUMA NOVADU APVIENĪBAS
42. BIOLOĢIJAS OLIMPIĀDES
2. POSMA N O L I K U M S
2019./2020.m.g.
Olimpiādes pamattēma: “Bioloģijas zinātne un tās praktiskais izmantojums”
1. Olimpiādes mērķi un uzdevumi:
1.1. papildināt izglītojamo teorētiskās zināšanas un uzlabot praktiskā darba
iemaņas bioloģijā;
1.2. pilnveidot izpratni par bioloģijas kā zinātnes vietu dabaszinātņu sistēmā,
jaunākajiem atklājumiem bioloģijā un nozīmi ikdienas dzīvē;
1.3. izzināt jaunos talantus bioloģijā un atlasīt kandidātus valsts bioloģijas
olimpiādei, radot iespējas izglītojamiem paplašināt savas zināšanas un
prasmes.
2. Olimpiādes dalībnieki:
2.1. olimpiādē piedalās Ogres, Ķeguma un Lielvārdes novadu 9.,10.,11. un 12.
klašu izglītojamie;
2.2. dalībnieku skaits neierobežots, bet atbilstošs IT iespējām datorzinību
kabinetos.
3. Olimpiādes norise:
3.1. 1.posms – skolas olimpiāde – uzdevumus izstrādā un olimpiādi organizē
skolas bioloģijas skolotājs;
3.2. 2.posms - novada olimpiāde
https://visc.gov.lv/visc/projekti/dokumenti/esf_8321/olimp_kartiba/biologija_42.pdf;
3.2.1.olimpiādi organizē un vada Ogres, Ķeguma un Lielvārdes novada
apvienības olimpiādes rīcības komisija;
3.2.2.olimpiādes uzdevumus izstrādā Valsts olimpiādes rīcības komisija,
atbilstoši bioloģijas olimpiādes programmai, kas ir publicēta olimpiādes tīmekļa
vietnē http://skolas.lu.lv/biologija;
3.2.3.olimpiāde notiek pārraudzītā tiešsaites režīmā, izmantojot olimpiādes
tīmekļa vietni.
3.3. novada olimpiādes norises laiks:
3.3.1. olimpiādes sākums: 2019.gada 28.novembrī plkst. 10.00.
3.3.2. olimpiādes ilgums 150 minūtes. Katrs dalībnieks piedalās vienā, savai
klasei atbilstošā vecuma grupā.
3.4. norises vietas:
3.4.1. Ogres novadam: Ogre, Meža prospekts 14, Ogres Valsts ģimnāzija , 110.
un 111. kab. un Ogres sākumskola, 239.kabinets;
3.4.2. Ķeguma un Lielvārdes novadu apvienībai: Ķegums, Skolas iela 10,
Ķeguma komercnovirziena vidusskola.
4. Pieteikšanās kārtība:
4.1. 1.solis – piekļuves piešķiršana izglītojamajiem un pedagogiem olimpiādes
tīmekļa vietnei,
kur ievietoti olimpiādes treniņuzdevumi, olimpiādes
programmas saturs:
4.1.1. iestādes atbildīgā persona līdz 2019. gada 11. oktobrim nosūta savu
kontaktinformāciju novada atbildīgai personai vineta.aboltina@ogresnovads.lv

Pielikums Nr.2
Ogres novada izglītības pārvaldes 2019. gada ___ oktobra rīkojumam Nr.____

un ar atbildīgās personas starpniecību saņem piekļuvi olimpiādes tīmekļa
vietnei;
4.1.2. izglītojamo reģistrēšanu olimpiādes tīmekļa vietnei pirmajā solī veic
izglītības iestādes atbildīgā persona vai pedagogi, kuriem piešķirta piekļuve
olimpiādes tīmekļa vietnei, sākot ar 2019.gada 18.oktobri
4.1.3. izglītojamo un pedagogu skaits, kuriem var tikt piešķirta piekļuve pirmajā
solī, netiek ierobežots;
4.2. 2.solis – dalībnieku reģistrācija novada olimpiādei:
4.2.1. skolēns, kas piedalīsies novada olimpiādē, nodod skolas atbildīgai
personai informāciju: vārds, uzvārds, klase, personas kods, e-pasts,
kontakttālrunis, dzīves vietas adrese;
4.2.3.skolas atbildīgā persona piesaka bioloģijas olimpiādes dalībniekus
http://skolas.lu.lv/biologija līdz 14.11.2019.
4.2.4. Ogres novada atbildīgā persona nodrošina dalībnieku elektronisku
uzaicināšanu un reģistrēšanu olimpiādes 2.posmam līdz 21.11.2019., piešķirot
skolēnam piekļuvi olimpiādes tīmekļa vietnei;
4.2.5. Ne vēlāk kā nedēļu pirms olimpiādes skolēnam ir jāizpilda visas
starpnovada atbildīgās personas instrukcijas un jāpārliecinās vai viņš ir
olimpiādes dalībnieku sarakstā.
5. Darba noteikumi:
5.1. darbs jāpilda tiešsaistē: tīmekļa vietnē http://skolas.lu.lv/biologija;
5.2. vienu stundu pirms olimpiādes vadītājs pārliecinās par olimpiādes norises
telpas kārtību, par interneta pieslēgumu, par datortehniku;
5.3. olimpiādes vadītājs ne agrāk kā 15 minūtes pirms olimpiādes sākuma pēc
izglītojamo saraksta, kuru ir iedevusi novada atbildīgā persona, ielaiž
izglītojamos datortelpās, kurās katram izglītojamajam ir dators un papīra lapa
melnrakstam;
5.4. ne vēlāk kā 30 minūtes pirms olimpiādes novadu atbildīgais paziņo
olimpiādes uzsākšanas paroli olimpiādes vadītājam;
5.5. olimpiādes vadītājs uzsākšanas paroli pats ievada katram izglītojamam
pārlūkprogrammā;
5.6. pēc olimpiāžu vadītāju atsūtītajiem izglītojamo sarakstiem novada atbildīgā
persona apkopo informāciju par visiem izglītojamiem, kas ir piedalījušies
olimpiādē attiecīgajā novadā, pilsētā, un iesniedz olimpiādes organizatoriem pēc
pieprasījuma;
5.7. nopietnu tehnisku problēmu, piemēram, ilgstošu elektropadeves vai interneta
pieslēguma traucējumu gadījumā olimpiādes vadītājs par to ziņo novada
atbildīgajam, kas izvērtējot situāciju, sazinās ar olimpiādes organizētājiem pa tālr.
61034995 un piemeklē operatīvu problēmas risinājumu. Lai nebūtu situācija, kad
ir ļoti grūti sazvanīt, uz šo numuru zvana tikai novada atbildīgā persona nevis
olimpiāžu vadītāji no skolām;
5.8. pie izglītojamajiem olimpiādes laikā nedrīkst atrasties mobilie telefoni,
plaukstas datori, citas IT ierīces; skolēni nedrīkst izmantot citas ar olimpiādi
nesaistītas tīmekļa vietnes datorā;
5.4. drīkst izmantot kalkulatoru, zīmuli, pildspalvu, dzēšgumiju;
5.5. tiek izsniegta lapa melnrakstam;
5.6. olimpiādes nosacījumu neievērošana ir iemesls izglītojamā diskvalifikācijai;
5.7. katrs dalībnieks piedalās vienā savai klasei atbilstošā vecuma grupā;
5.7. pie blakus datoriem darbu nedrīkst veikt vienas klašu grupas skolēni;
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5.8. par olimpiādes vadītāju palīgiem olimpiādes olimpiāžu rīcības komisija
norīko informātikas speciālistus.
6. Uzaicināto izglītojamo saraksts uz Valsts 42. bioloģijas olimpiādi tiek publicēts
olimpiādes tīmekļa vietnē skolas.lu.lv/bioloģija.
7. Dalībnieku vērtēšana un apbalvošana:
7.1.novada olimpiādes uzvarētājus nosaka novada olimpiāžu rīcības komisija,
nepārsniedzot 1/3 no dalībnieku skaita, sākot vietu piešķiršanu ar augstāko
rezultātu.
7.2.olimpiādes komisiju apstiprina Ogres, Ķeguma un Lielvārdes novada
apvienības olimpiādes rīcības komisija:
7.2.1. Komisijas priekšsēdētāja: Elvīra Kadakovska
7.2.1. Komisijas locekļi:
Irina Grigale, Ogres 1.vidusskolas skolotāja,
Anna Roddate, Jaunogres vidusskolas skolotāja,
Daiga Brante, Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolas skolotāja.

