
Liepājas valstspilsētas dabaszinātņu jomas 
Bioloģijas  olimpiādes (8.–12. klase) organizēšanas un norises 

KĀRTĪBA 

 

2022.gada 23.septembrī Liepājā 

Kārtība izdota saskaņā ar 2012.gada 5.jūnija Ministru kabineta Nr. 384 „Mācību 

priekšmetu olimpiāžu organizēšanas noteikumi” 8.punktu, projekta “Nacionāla un 

starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai” (vienošanās 

Nr.8.3.2.1.16/I/002) 2022.gada 24.augusta rīkojumu Nr. 25.1.-04/43 “Par mācību 

priekšmetu olimpiāžu organizēšanu un norisi 2022./2023. mācību gadā” un Liepājas 

pilsētas Izglītības pārvaldes 2022.gada 19.septembra rīkojuma Nr.299/02-02 „Par rīcības 

komisijas izveidi” 2.punktu 

 

 

1. Vispārīgie jautājumi 

1.1. Kārtība nosaka, kā Liepājas pilsētas dabaszinātņu  joma  (turpmāk – Joma) 

organizē Liepājas valstspilsētas bioloģijas olimpiādi (turpmāk – Olimpiāde), 

kurā izglītojamais (turpmāk – Skolēns) demonstrē savus sasniegumus 

mācību priekšmeta apguvē. 

1.2. Olimpiāde tiek organizēta, lai veicinātu radošo un izziņas darbību un apzinātu 

talantīgus skolēnus, kuri spēj demonstrēt izcilību un konkurētspēju Liepājas 

pilsētas, valsts un starptautiskajā mērogā. 

 

2. Olimpiādes mērķi un uzdevumi 

2.1. Padziļināt un paplašināt skolēnu teorētiskās zināšanas bioloģijā, attīstīt viņu 

praktiskā darba iemaņas. 

2.2. Pilnveidot izpratni par bioloģijas kā zinātnes vietu dabaszinātņu sistēmā,  

jaunākajiem atklājumiem bioloģijā un nozīmi ikdienas dzīvē. 

2.3. Izzināt jaunos talantus bioloģijā un atlasīt kandidātus dalībai Valsts 

olimpiādē. 

 

3. Olimpiādes posmi un organizatoriskā struktūra 

3.1. Olimpiādes dalībnieki ir 8.–12. klašu skolēni 

3.2.  Olimpiādes 1. posms – skolas Olimpiāde.  



3.2.1. Norises laiks: 9.-12.klasei 2022.gada 20.oktobris, no 10.00-11.00; 

8.klasei- 2023.gada 27.03.-.5.04. 

3.2.2. Norises vieta: Liepājas valstspilsētas skolas, 

3.2.3. Notiek 9.-12.klasei Liepājas pilsētas E-mācību vidē interneta vietnē 

moodle.liepaja.edu.lv., tiešsaistes režīmā,  uzdevumus sagatavo 

pilsētas bioloģijas skolotāji, tos iesniedzot metodiķei, ilgums 1 

astronomiskā stunda, Skolēniem,kas piedalās skolas olimpiādē, jābūt 

reģistrētiem moodle.liepaja.edu.lv.un ne vēlāk, kā 5 dienas iepriekš 

jāpiesaka metodiķei apstiprināšanai. Par norisi atbildīgi skolu 

direktoru vietnieki Izglītības un IT jomā un Olimpiādes žūrijas 

komisija. 8.klasei skolas olimpiādi organizē skolas metodiskā komisija 

izmantojot pašu izveidotus uzdevumus. 

3.3. Olimpiādes 2. posms – pilsētas posms. 

3.3.1. Norises laiks: 9.-12.klasei 2022. gada 30.novembrī plkst. 10.00; 

8.klasei-2023.gada 20.aprilis, plkst 10.00 

3.3.2. Norises vieta: Liepājas valstspilsētas skolas  

3.3.3. Organizē Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldes izveidota un 

apstiprināta rīcības komisija, 

3.3.4. Olimpiāde 9.-12.klasei notiek tiešsaistē; olimpiādes interneta vietas 

vietrādis ir http://edu.lu.lv/biologija ; uzaicinātie skolēni reģistrējas  

ar savu vārdu un paroli; darba izpildes laiks tiek skaitīts no 

reģistrēšanās brīža; izpildot darbu skolēni uzzina aptuvenus 

rezultātus; precīzāka informācija norādītajā tīmekļa vietnē  pēc 

olimpiādes, Olimpiāde 8.klasei notiek moodle.liepaja.edu.lv 

pārraudzītā tiešsaistes režīmā 

3.3.5. Darba kartība:  

9.45 – dalībnieku reģistrācija, 

10.00 –12.30 – olimpiādes darba izpildes laiks (laiks tiek uzskaitīts 

katram dalībniekam individuāli-150 min no darba sākšanas). 

3.4. Olimpiādes 3. posms – Valsts olimpiāde 9.-12.klasēm  

3.4.1. Norises laiks: 2023. gada 25.-27.janvāris, 

3.4.2. Norises vieta: Rīgā, Jelgavas ielā 1 

 

4. Olimpiādes saturs   

4.1.  Saturs 9.-12.klasei publicēts http://edu.lu.lv/biologija , saturs 8.klasēm tiks 

izsūtīts bioloģijas skolotājiem 
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4.2.  Uzdevumus un vērtēšanas kritērijus izstrādā Valsts bioloģijas olimpiādes 

rīcības komisija, atbilstoši olimpiādes programmai. 

4.3. Skolēni drīkst izmantot kalkulatorus ar trigonometriskām funkcijām, kuri nav 

aprīkoti ar bezvadu komunikācijas un simbolisku aprēķinu funkcijām. 

4.4. Melnrakstam drīkst izmantot tikai olimpiādes vadītāja sagatavotās papīra lapas, 

kuras pēc olimpiādes glabājas pie metodiķa. 

4.5. Pie olimpiādes dalībniekiem tās laikā nedrīkst atrasties mobilie saziņas līdzekļi 

.Šī nosacījuma neievērošana var būt iemesls skolēna diskvalifikācijai; visām 

komunikācijas iekārtām(malā noliktām) olimpiādes laikā jābūt izslēgtām. 

4.6. Gatavošanās olimpiādei un iepriekšēja reģistrācija http://edu.lu.lv/biologija  – 

olimpiādes dalībnieki   jāpiesaka skolas atbildīgajai personai, kura veic 

reģistrāciju, sākot ar 17.oktobri; dalībnieku pieteikšana notiek līdz 16. 

novembrim; dalībnieku reģistrācija līdz 23.novembrim. 

4.7. Skolu bioloģijas skolotāji ir atbildīgi par to, lai visi skolēni savlaicīgi un precīzi 

piereģistrētos; lai ierodoties uz olimpiādi zinātu savu e -pasta pieejas paroli, lai 

pildītu saņemtās instrukcijas. 

5. Olimpiādes darbu vērtēšana un uzvarētāju apbalvošana 

5.1. Par 2.posma olimpiādes organizēšanu atbild olimpiādes rīcības komisija:  katrā 

skolā datorspeciālists, atbildīgauis par olimpiādi un novērotājs( bioloģijas 

skolotājs)no citas skolas. 

5.2. Rezultātus vērtē Valsts olimpiādes rīcības komisija katrai klašu grupai atsevišķi 

(9.,10.,11.,12.), rezultātus 8.klasei nosaka pilsētas žūrijas komisija. 

5.3. Pēc olimpiādes rezultātu saņemšanas pilsētas žūrijas komisija aizpilda 

protokolu, kuru paraksta olimpiādes žūrijas komisijas vadītājs un komisijas 

locekļi,  

5.4. Olimpiādes žūrijas komisija ne vēlāk kā piecas darba dienas pēc Olimpiādes 

rezultātu saņemšanas  informē dalībniekus par otrā posma rezultātiem. 

Olimpiādes rezultāti tiek paziņoti  Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldei un 

skolām. Olimpiādes rezultāti ir neapstrīdami. 

5.5. Olimpiādē piešķir pirmo, otro un trešo vietu un Atzinības rakstus, pamatojoties 

uz olimpiādes rezultātiem (1. pakāpi piešķir, ja darbs  izpildīts atbilstoši 

kritērijiem virs 80%). 

5.6. Apbalvojumus piešķir ne vairāk kā vienai trešdaļai olimpiādes dalībnieku, 

pamatojoties uz Olimpiādes rezultātiem. 
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6.  Dalībnieku skaits 

6.1. Uz olimpiādes 2. kārtu 9.-12.klasei tiek izvirzīti labākie skolas olimpiādes 

dalībnieki-līdz 12 skolēniem no skolas(ja notiek katrā skolā), 8.klasei-2.kārtā, ja 

olimpiāde notiek katrā skolā, 10 skolēni no skolas 

6.2. Valsts olimpiādes rīcības komisija, izvērtējot darbu rezultātus, veic valsts 

olimpiādes dalībnieku atlasi, uzaicinot uz valsts olimpiādi  dalībniekus, kuri 

valstī kopumā ieguvuši lielāko punktu skaitu. Uz valsts olimpiādi uzaicināto 

dalībnieku saraksts tiek publicēts VISC mājas lapā  . 

6.3. Pieteikums 9.-12.klašu skolas olimpiādei jāiesūta līdz 15.oktobrim dabaszinātņu 

jomas metodiķei Aijai Skinčai uz e-pastu biologija@liepaja.edu.lv; 8.klašu 

pilsētas olimpiādei līdz 15.aprīlim. Pieteikumā jānorāda skolēna vārds, uzvārds, 

klase, skolotājs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kārtību  sagatavoja dabaszinātņu jomas metodiķe           Aija Skinča 
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