OGRES, LIELVĀRDES UN ĶEGUMA NOVADU APVIENĪBAS
20. EKONOMIKAS OLIMPIĀDES
2. POSMA NOLIKUMS
2019./2020.mācību gads
1. Olimpiādes mērķi un uzdevumi:
1.1. padziļināt un paplašināt ekonomikas stundās un ārpusstundu darbā iegūtās izglītojamo
zināšanas un prasmes;
1.2. rosināt izglītojamos aktīvai izziņas darbībai, veicināt ekonomisko procesu norises izpratni;
1.3. radīt iespēju izglītojamajiem pārbaudīt savas zināšanas un prasmes.
2. Olimpiādes dalībnieki:
Ogres, Ķeguma un Lielvārdes novadu 10.–12. klašu izglītojamie.
3. Olimpiādes norise:
3.1. 1.posms – skolas olimpiāde – uzdevumus izstrādā un olimpiādi organizē savā skolā
atbilstošās skolas ekonomikas skolotājs;
3.2. 2. posms – Ogres, Lielvārdes un Ķeguma novadu olimpiāde:
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 ekonomikas
olimpiādes programmai;
3.2.3.olimpiāde notiek pārraudzītā tiešsaites režīmā, izmantojot olimpiādes tīmekļa vietni:
http://skolas.lu.lv/ekonomika
3.3. novadu apvienības olimpiādes norises laiks: 2020. gada 29. janvāris;
3.4. olimpiādes sākums: plkst. 10. 00, dalībnieku reģistrācija no plkst. 9.30.;
3.5. norises vieta:
3.5.1. Ogres novadam: Ogre, Meža prospekts 14, Ogres Valsts ģimnāzija 110., 111. kab.
Olimpiādes vadītāja Maira Zandberga Ogres Valsts ģimnāzijas informātikas
skolotāja.
3.5.2. Ķeguma un Lielvārdes novadiem: Lielvārde, Gaismas iela 17, Edgara Kauliņa
Lielvārdes vidusskola. Olimpiādes vadītāja Dace Olehno Edgara Kauliņa Lielvārdes
vidusskolas informātikas skolotāja.
3.6. darba saturs: 1.daļa - tests; 2.daļa - uzdevumi. 2. posma olimpiādes saturs neietver
makroekonomikas tēmu.
4. Skolas atbildīgās personas reģistrācija:
4.1. līdz 2019.gada 6.decembrim izglītības iestādes atbildīgā persona nosūta savu
kontaktinformāciju uz elektroniskā pasta adresi Ogres novada atbildīgajai personai, kura
reģistrē skolu atbildīgos pedagogus 2. kārtas olimpiādes piekļuvei;
4.2. novadu atbildīgā persona Vineta Āboltiņa vineta.aboltina@ogresnovads.lv ar LU ITD
starpniecību, līdz 2019.gada 17.decembrim, piešķir piekļuvi olimpiādes tīmekļa vietnei.
5. Dalībnieku reģistrācija:
Dalībnieku reģistrēšana olimpiādei notiek divos soļos:
5.1. pirmais solis - piekļuves piešķiršana izglītojamajiem un pedagogiem olimpiādes tīmekļa
vietnei, kur ievietoti olimpiādes treniņuzdevumi. Izglītojamo reģistrēšanu olimpiādes
tīmekļa vietnei veic skolas atbildīgā persona sākot ar 2019.gada 18.decembri.
Izglītojamo un pedagogu skaits, kuriem var tikt piešķirta piekļuve pirmajā solī, nav
ierobežots;
5.2. Olimpiādes dalībnieku reģistrāciju otrajā solī nosaka novada atbildīgā persona, ņemot vērā
pieejamo datoru skaitu olimpiādes norises vietā, iespēju pārraudzīt visu dalībnieku darbu,
kā arī citus apstākļus;
5.3. dalībnieku pieteikšanas olimpiādei notiek līdz 2020. gada 15. janvārim.

5.4. dalībnieku reģistrēšana olimpiādei notiek līdz 2020. gada 22. janvārim.
5.5. 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://skolas.lu.lv/ekonomika
6. Darba noteikumi:
6.1. darbs jāpilda tiešsaistē: tīmekļa vietnē http://skolas.lu.lv/ekonomika;
6.2. olimpiādes vadītājs ne agrāk kā 15 minūtes pirms olimpiādes sākuma pēc izglītojamo
saraksta, kuru iedevusi novada atbildīgā persona, ielaiž izglītojamos datortelpā,
izglītojamais uzrāda personas apliecinošu dokumentu. Datortelpā katram izglītojamajam ir
dators un papīra lapa melnrakstam, uz kuras izglītojamais uzraksta vārdu, uzvārdu, skolu un
klasi (kā arī, ja nepieciešams, terminu tulkojumi), kas pēc olimpiādes jānodod olimpiādes
vadītājam, lai iesniegtu rīcības komisijai uzglabāšanai;
6.3. darba ilgums 180 minūtes;
6.4. Visām atbildēm ir jābūt pilnībā ierakstītām un elektroniski iesniegtām līdz plkst. 14:00
(laiks katram izglītojamajam tiek noteikts individuāli);
6.5. visām komunikācijas iekārtām, ieskaitot mobilos telefonus, olimpiādes laikā ir jābūt
izslēgtām;
6.6. skolēni nedrīkst izmantot citas ar olimpiādi nesaistītas tīmekļa vietnes datorā;
6.7. izglītojamam olimpiādes laikā atļauts izmantot līdzi paņemtos kabatas skaitļotājus, kuri nav
aprīkoti ar bezvadu komunikācijas un simbolisku aprēķinu funkcijām;
6.7. olimpiādes nosacījumu neievērošana ir iemesls izglītojamā diskvalifikācijai;
6.8. olimpiādes norisi telpā novēro olimpiādes rīcības komisijas norīkoti informātikas speciālisti;
6.9. skolēns ielogojas ar savu paroli, kura ir atsūtīta uz e-pastu, tad olimpiādes vadītājs
uzsākšanas paroli pats ievada katram izglītojamam pārlūkprogrammā;
6.10.novada olimpiādē piedalās tikai tie skolēni, kas ir pieteikti olimpiādei, ja izglītojamais
neierodas olimpiādē, tad cits izglītojamais nevar ierasties viņa vietā uz olimpiādi;
6.11.izglītības iestādes pedagoga pienākums ir vienu dienu pirms olimpiādes ziņot par
saslimušajiem skolēniem.
6.12.palīglīdzekļi, kurus atļauts izmantot olimpiādes laikā: darbs veicams ar pildspalvu, zīmuli,
lineālu un kalkulatoru.
7. Olimpiādes rezultātu vērtēšana un dalībnieku apbalvošana:
7.1. rezultāti tiek vērtēti visām klašu grupām kopā;
7.2. novadu apvienības olimpiādes uzvarētājus (nepārsniedzot 1/3 no kopējā dalībnieku skaita,
pēc augstākā iegūtā punktu skaita) izvirza ekonomikas olimpiādes žūrijas komisija.
7.3. olimpiādes komisiju apstiprina Ogres, Ķeguma un Lielvārdes novada apvienības olimpiādes
rīcības komisija:
7.3.1. komisijas priekšsēdētājs: Viktorija Ivanova ( Ogres Valsts ģimnāzija)
7.3.2. komisijas locekļi
Rita Glaudiņa ( Suntažu vidusskola)
Vita Spilberga ( Ķeguma komercnovirziena vidusskola)
7.4. rezultātus analizē valsts olimpiādes rīcības komisija, kas nosaka valsts trešā posma
dalībnieku kopskaitu un uzaicina uz trešo posmu, uzaicināto izglītojamo saraksts tiek
publicēts interneta vietnē www.visc.gov.lv, kā arī olimpiādes interneta vietnē
http://skolas.lu.lv/ekonomika.

