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8.3.2.r.tr6tv002
Nacionäla un starptautiska mêroga pasãkumu isteno5ana izgl-rtojamo talantu atfisUbai

Strägu iela 4, RTga, LV-1003, tãlr. 67350966, e-pasts: info@832.visc.gov.lv

zu]KOruMS

RIgã
2020. gada25. augustã

Par biologijas valsts 43. olimpiãdes
norises kãrtibas apstiprinã5anu

1. Saskaqã ar 2012. gada 5. jünija Ministru kabineta noteikumu Nr.384 ,,Mãcibu
priekðmetu olimpiãZu organizõSanas noteikumu" 5. punktu, 2020. gada 28. julija Projekta
"Nacionãla un starptautiska meroga pasãkumu lstenoðana izglltojamo talantu attïstibai"
(vieno5anãs Nr.8.3.2.1.116111002), turpmãk - Projekts, rïkojuma Nr. 25.1 .-04ll5ooPar mãcÍbu
priekðmetu olimpiãZu organizëSanu un norisi 2020.12021r mãcibu gadã" 7. punktu un Projekta
2020. gada 28. jülija rïkojumu Nr.25.1.-04116 "Par valsts mãcíbu priek5metu olimpiãZu
laureãtu apbalvo5anu 2020. 12021 . mãcîbu gadã" :

1.1. apstiprinãt biologijas valsts 43. olimpiãdes norises kãrtibu (pielikumã);
1.2. noteikt Valsts izgl-rtibas satura centra Projekta aktivitates koordinatori mãcibu

olimpiãZu nodro5inãÈanas jomã Sintiju Biruli par atbildr-go par bioloþijas valsts 43.
olimpiãdes norises nodroSinãõanu;

1.3.11d22020. gada26. novembrim izveidot biolo$ijas valsts 43. olimpiãdes ricibas un
Zurijas komisiju.

2. Kontroli par rïkojumaizpildi uzdodu veikt Projekta vad-rtãjai L.Voro4enko.

Pielikums: Bioloþijas valsts 43. olimpiãdes norises kãrtiba uz 4lp.
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Pielikums
Projekta "Nacionõla un starptautiska mëroga pasãkumu ïstenoðana

izglttoj amo talântu attlstïbai" (vienoðanãs Nr. 8. 3 . 2. | . I I 6 lU 002)
2020. gada21. augusta rïkojumam Nr. 25.1 .-04123

Biolofijas valsts 43, olimpiädes norises kãrfiba

1. Olimpiãdes pamattêma: Biologijas zinatne un tãs praktiskais izmantojums.
2. Olimpiâdes mêrþ un uzdevumi:
2.1. papildinãt izgl-rtojamo teoretiskãs zinã5anas un uzlabot praktiskã darba iemar,ras

bioloþijã;
2.2. pilnveidot izpratni par biolo$ijas kã zinatnes vietu dabaszinãt4u sistëmã,

jaunãkajiem atklãjumiem bioloþijã un nozrmi ikdienas dzlve;
2.3.izzindt jaunos talantus biolo$ija un atlas-rt Latvijas komandas kandidãtus

starptautiskajai biologijas olimpiãdei, tãdõjãdi radot iespëjas izgl-rtojamiem papla5inãt savu
redzesloku, rast kontaktus ar citu valstu vienaudZiem, kuriem ir hdzïgas intereses un
apliecinãt sevi ãrpus valsts robeZâm.

3. Olimpiãdes organizäcija un vadlba:
3.l.olimpiãdi organize un vada Valsts izglltibas satura centrs (turpmãk - centrs),

Latvijas Universitãtes Biologijas fakultãte un Latvijas Universitates Informãcijas tehnologiju
departaments (turpmãk - LU ITD);

3 .2. olimpiades timekla vietnes vietrãdis ir hnp : // e du. lu. lv/b i o I o gij a;
3.3.sazi4ai âr olimpiãdes rÏcÍbas komisiju izmantojama elektroniskã pasta adrese

vbo@lu.lv, kã arr olimpiãdes t-rmekfa vietnõ pieejamais forums.
4. Olimpiädes adresäts: 9. - 12.klases izgl-rtojamie. Katrs izghtojanais piedalãs tikai

vienã kla5u grupã.
5. Olimpi:ides norise:
5.1.l.posms - izglÍtibas iestãdes olimpiãde - uzdevumus izstrãdã un olimpiãdi

organize izgl-rtïbas iestãdes olimpiãdes rÏcïbas komisija vai novada, pilsëtas biolo$ijas
skolotãj u metodiskã apvienÏba;

5.2.2. posms - novada, pilsëtas vai novadu apvienibas olimpiãde:
5.2.1. olimpiãdes 2. posma uzdevumus veido valsts olimpiãdes rïcibas komisija,

uzdevumu bãzi veido biololijas pedagogu un augstskolu mãcibspõku piedãvãtie uzdevumi;
5.2.2. olimpiãdi organizë novada, pilsêtas vai novadu apvienïbas rïcÍbas komisija;
s.z.3.novada olimpiãdes rlcibas komisijas sastãvã iekfauj novada vai republikas

pilsêtas pa5valdibas, tãs izglltibas parvaldes vai novadu apvienÍbas pãrstãvi (turpmak -

novada atbildlgã persona), informãciju tehnoloþiju speciãlistu, biololijas metodiskãs
apvienïbas vadïtãju un biolo$ijas pedagogu;

5.2.4. novada olimpiades rÏcÏbas komisija piesaka centram novada atbildïgo personu lïdz
2019. gada I . oktobrim, novadu atbildTgãs personas apstiprina centrs;

5.2.5. novada olimpiãdes r-rcïbas komisija norÏko:
5 .2.5 .l . atbildlgos par datortelpu sagatavo5anu olimpiãdei ;
5.2.5.2. olimpiades vad-rtãju, kur5 nodro5ina olimpiãdes organizãciju tãs norises telpã;
5.2.6.izglftibas iestãdes biologijas pedagogs vai atbildlgais darbinieks (turpmãk -

izgl-rtibas iestades atbildfgã persona) piesakãs novada atbildïgajai personai. Rekomendëjam,
lai izglitfuas iestades atbildlgã persona visãm olimpiâdëm, kuras notiek tie5saistõ ar LU ITD
(fizikás, biololijas, þeogrãfîjas, lSTmijas, ekonomikas un latvie5u valodas, vëstures, angfu valodas
un frlozofijas), bütu viena;
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5.2.7. novada atbild-rgã persona lÍdz 2020. gada 15. oktobrim apstiprina izglnibas
iestãdes atbildïgãs personas, pie5[<irot piekfuvi olimpiãdes timekfa vietnei;

5.2.8. dalïbnieku reþistrëÈana olimpiãdei notiek divos solos:
5.2.8.1. pirmais solis - piekfuves pie5[<ir5ana izgl-rtojamajiem un pedagogiem

olimpiãdes umekfa vietnei, kur ievietoti olimpiãdes treni4uzdevumi. Izglïtojamo registrõðanu
olimpiãdes t-rmekla vietnei pirmajã soll veic izglïtibas iestãdes atbildfgã persona sãkot ar
2019. gada 18. oktobri. Izgl-rtojamo un pedagogu skaits, kuriem var tikt pie5lirta piekluve
pirmajã soll, nav ierobeZots;

5.2.8.2. otrais solis - dalibnieku re$istrãcija olimpiâdes otrajam posmam. Olimpiãdes
dalibnieku registrãciju otrajá solï nosaka novada atbildTgã persona, 4emot verã pieejamo
datoru skaitu olimpiãdes norises vietã(-s), iespëju p:arraudzlt visu dalibnieku darbu, kã ari
citus apstãkfus;

5.2.9. novada atbildr-gã persona:
5.2.9.1. nosüta savu kontaktinformãciju uz elektroniskã pasta adresi

sintija.birule@832.visc.sov.lv un ar centra starpniecibu saqrem piekfuvi olimpiades t-rmekfa
vietnei;

5.2.9.2.ar LU ITD starpniecfüu izglltibas iestãZu atbildïgajãm personãm pie5[<ir
piekfuvi olimpiãdes timekfa vietnei;

5 .2.I 0 . izg l-rtÍbas iestãdes atbildïgã persona :
5.2.10.1.Iîdz 2020. gada 9. oktobrim nosüta savu kontaktinformãciju uz elektroniskã

pasta adresi savai novada atbildÏgajai personai, un ar atbildfgã starpniecÍbu saqem piekfuvi
olimpiãdes t-rmekf a vietnei ;

5.2.10.2. sãkot ar 2020. gada 16. oktobri, re$istrê novada olimpiãdes dalÍbniekus un
citus interesentus (skolotãjus un izgl-rtojamos) olimpiãdes tïmekla vietnei, izmantojot tam
parcdzétu ref istrãcij as s askarni ;

5.2.10.3. dalÍbnieku pieteik5ana olimpiãdei notiek lfdz2020. gada12. novembrim;
5.2.10.4. dalibnieku re$istrõSana olimpiãdei notiek lidz2020.gada 19. novembrim;
5.2.10.5. pirms olimpiãdes, bet ne vëlãk kã vienu nedëfu pirms, izglltojamam ir

jãizpilda vi4am izsniegtãs instrukcijas no novada atbildÍgãs personas, un jãparliecinâs, ka
viqs ir olimpiâdes dalibnieku sarakstã. Olimpiãdes dalibnieku saraksts publicëts publiski
pieej amã tïmekf a lapa http: I ledu. lu.lv ;

5.2.lL olimpiãdes uzdevumus izstrãdã olimpiades riclbas komisija;
5.2.I2.olimpiade notiek p-anaudz-rtã tieðsaites reïtmã 2020.gada 26.novembrl

plkst. 1 0 : 00, izmantoj ot olimpiãdes tÎmekf a vietni ;
5.2.13. olimpiades ilgums 150 minätes;
5.2.14. katrs dalÍbnieks piedalãs vienã, savai klasei atbilsto5â vecuma grupã;
5.2.I5. olimpiãdes norise:
5.2.I5.L vienu stundu pirms olimpiãdes vadTtãjs pãrliecinãs par olimpiãdes norises

telpas kãrtÍbu, par interneta pieslegumu, Pff datortehniku;
5.2.15.2. olimpiãdes vadltájs ne agrãk kâ 15 minütes pirms olimpiãdes sãkuma põc

izglftojamo saraksta, kuru ir iedevusi novada .atbildÎgã persona, ielaä, izglÏtojamos
datortelpãs, kurãs katram izgl-rtojamajam ir dators un paplra lapa melnrakstam;

5.2.I5.3.pãrbaudr=to izglitojamo sarakstu paraksta olimpiades vadïtãjs un nosüta (pec
olimpiades) elektroni ski novada atbildÎgaj ai personai ;

5.2.15.4. izgh=tojamie telpã sëZ pie datora pa vienam un blakus izgl-rtojamajam seZ
citas klaðu erupas izel-ltojamais:

5.2.15.5. ne võlãk kã plkst. 9:15
uzsãk5anas parole olimpiâdes tfmekfa

olimpiãdes norises dienã tiks ievietota olimpiãdes
vietnë: http://edu.lu.lv/, kurai piekfuve büs tikai
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novadu atbildlgaj ãm personãm;
5.2.15.6.ne vëlãk kã 30 minütes pirms olimpiãdes novadu atbildïgais paziryo

olimpiãdes uzsãk5anas paroli o limpiãde s vad-rtãj am ;
5.2.15.7.olimpiãdes vadltãjs nodro5ina, lai skolenam olimpiãdes laikã interneta

pãrlükprogrammã bUtu atvõrti tikai olimpiãdes uzdevumi un netiktu lietotas citas
datorprogrrimmas;

5.2.15.8. olimpiãdes vadrtãjs uzsãk5anas paroli pats ievada katram izel-ltojamam
parlukprogrammã;

5.2.I5.9.olimpiãdes dalÍbnieks drikst izmantot savus personãlos datorus, ja tiek
ieverotas SIs instrukcijas 5.2.15.5. apak5punkts - to kontrole olimpiãdes vaditãjs;

5.2.15.10. pëc olimpiãZu vad-rtaju atsüUtajiem izghtojamo sarakstiem novada
atbildTgã persona apkopo informãciju par visiem izglïtojamiem, kas ir piedal-rju5ies
olimpiâdõ attiecigajã novadã, pilsetã, un iesniedz olimpiãdes organizatoriem pec
pieprasïjuma;

5.2.15.I1. izglftojamam olimpiãdes laikã atfauts izmantot kalkulatorus ar
trigonometriskajãm funkcijãm, kuri nav aprftoti ar bezvadu komunikãcijas un simbolisku
aprêlinu funkcijãm;

5.2.I5.l2.izgl-rtojamais olimpiãdes laikã melnrakstam izmanto olimpiãdes vadÏtãja
sagatavotãs paplra lapas, uz kuram izglÏtojamais uzraksta savu vãrdu, uzvãtdu, skolu, klasi,
kã ar1, ja nepiecie5ams, terminu tulkojumi. Melnraksta lapas pëc olimpiãdes glabãjas pie
novada atbildrgãs personas ;

5.2.l5.I3.olimpiãdes uzdevumu izpildes laiku, atbilsto5i olimpiãdes nolikumam,
kontrole e-vides sistëma. Visãm atbildëm ir jãbtit pilnibã ierakst-rtãm un elektroniski
iesniegtam l-rdz plkst. 14:00 (laiks katram izglltojamajam tiek noteikts individuäli);

5.2.15.14. novada olimpiãdê piedalas tikai tie izglïtojamie, kas ir pieteiku5ies
olimpiãdei. Ja izgl-rtojamais neierodas olimpiãdê, tad cits izglnojamais nevar ierasties vi4a
vietauz olimpiâdi;

5.2.I5.15.viSãm komunikãcijas iekãrtãm, ieskaitot mobilos telefonus, olimpiãdes
laikã ir jãbüt izslegtãm.

5.2.l.6.Nopietnu tehnisku problëmu, piemëram, ilgsto5u elektropadeves vai interneta
pieslõguma traucëjumu gadrjumã olimpiãdes vad-rtãjs par to zir,ro novada atbildÎeaiam, kas,
izvêrtëjot situãciju" sazinãs ar olimpiãdes oreanizëtãjiem pa tãlr.: 67034995 un piemeklõ

operaUvu problemas risinãjumu. Lai nebütu situãcija, kad ir loti grúti sazvanlt, uz 5o numuru
z],raÍratikai novada atbildlgã persona nevis olimpiãL,u vad-rtãji no skolãm!

5.2.17 . rezultâti tiek võrtõti katrai klases grupai (9., 10., 1 1. un 12.) atsevi5li;
5.2.18. otrã posma dalibnieku uzrãditos rezultâtus analizê biologijas valsts olimpiãdes

rlcibas komisija, kas nosaka valsts olimpiãdes tre5ã posma dalibnieku kopskaitu un informõ

novada, pilsetas vai novadu apvienÍbas izglÏtibas pãrvaldes par to, kuri izgl-rtojamie

uzaicinãti piedahties valsts olimpiades treðajã posmä. lJzaicinato izglltojamo saraksts tiek
publicêts centra tTmekfa vietnë www.visc.gov.lv,ka arI olimpiãdes trmekfa vietnõ;

5.2.19. katrs novada, pilsõtas vai novadu apvienÍbas olimpiãdes atbildÏgais no centra

sa4em tikai sava novada vai pilsëtas otrã posma olimpiãdes dalibnieku rezultãtus'

5.3. 3. posms - valsts olimPiãde:
5.3.1. uzdevumus valsts valodã izstradã valsts olimpiãdes rÏcibas komisija,

olimpiãdes uzdewmu bãzi veido biologijas pedagogu un augstskolu mãcÍbspëku piedãvãtie

uzdevumi;
5.3.2.olimpiãdes tre5ais posms notiek 2021, gada 20.'22. janvãrl, RÏgã, Latvijas

Universitãtes Dabas mãja,Jelgavas ielã 1;
5.3.3. olimpiãde notiek trls dienas:
5.3.3.1. pirmâ diena: izgh=tojamie sniedz atbildes uz teorêtiskajiem testiem un
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uzdevumiem (divi rakstiskie darbi, no kuriem viens ir tests, bet otrs - teorëtisko uzdevumu
bloks, kurã uzdevumos, atSfiribã no testa, nepiecie5amas sniegt izvërstãkas atbildes,
piemõram, skaitliski, grafiku, zïmëjuma vai paskaidrojumu formã);

5.3.3.2. otra diena: izglïtojamie strãdã vairãkus praktiskos darbus (sïkãka informãcija
par olimpiãdes norisi tiek publicëta kopã ar uzaicinãjmu);

5.3.3.3 tre5ã diena: izgl-rtojamiem tiek organizêtas intere5u nodarbibas, lekcijas,
demonstrãcijas, ekskursijas, kã arï noris laureãtu apbalvo5ana.

5.3.4.pirmãs dienas teorõtisko uzdevumu risina5anas laikã, kã arï otrãs dienas
praktisko darbu laikã un starpbrrZos starp praktiskajiem darbiem pedagogi nekontaktejas ar
izglïtojamajiem;

5.3.5. olimpiades laikã pedagogiem paredzëti seminari un/vai nodarbibas.
5.3.6. olimpiãdes tre5ã posma uzvaretãjus katra kla5u grupã nosaka ranZëjot

dalibniekus põc to praktiskajos un teorõtiskajos uzdevumos iegüto punktu summas.

6. Valsts olimpiãdes medafu ieguvëji 10., 11. un 12. kla5u grupãs ir aicinãti
piedal-rties Starptautiskãs biologijas olimpiãdes atlases sacensfüãs. Par atlases sacensibu
norises laikiem, vietu un kãrtíbu dalÍbnieki tiek informëti pëc valsts olimpiãdes
apbalvo5anas.

7. Pallglidzekli, kurus atlauts izmantot olimpiades laikä: darba visas dalas
veicamas ar pildspalvu, zrmuli (arÏ krãsaino) drlkst lietot tikai zimêjumos un grafikos. Darbã
nepiecie5ams kalkulators ar trigonometriskajãm funkcijãm, lineãls, dzõSgumija.

8. Par neatfautu pallglldzekfu un jebkãdu komunikãcijas lïdzekfu lieto5anu uzdevumu
risinãSanas un laboratorijas darbu laikã dalibnieks tiek diskvalificets.

9. Valsts vienibas sastãva noteik5ana dalÏbai Starptautiskajai bioloþijas olimpiãdei
(rBo):

9.l.visi 10., 11. un 12.kla5u bioloþijas olmpiãdes 3.posma medafu ieguvëji ir
aicinati piedaltties tã pa5a gada Starptautiskãs bioloþijas olimpiãdes atlases sacensibãs;

9.2. olimpiãdes atlases kãrtu datumus izziryo olimpiãdes tr-mekfa vietnê ne vëlãk kã
trïs nedêfas pirms atlases sacensibu sãkuma;

9.3. atlases sacensíbu dalÍbnieka iegütais rezultãts Bioloþijas olimpiãdes 3. posmã
Starptautiskãs biolo$ijas atlases sacensÍbãs netiek r,remts vëra;

9.4. starptautiskas biololijas olimpiades atlases sacensÍbas tiek organizõtas divãs
kãrtãs - praktiskajã un teorëtiskajâ;

9.5. atlases sacenslbu dalibnieki visi pilda vienus un tos pa5us laboratorijas darbus/
teoretiskos uzdevumus un saqem vertëjumu, kurã tie tiek ranZëti kopÎgi, neatkarÎgi no kla5u
grupas;

9.6. ðetrus dalibniekus, kas uzrãdlju5i labãkos rezultãtus, summõjot abãs atlases
kartas iegütos punktus, ieklauj valsts vienibas sastãvã. Ja vairãki dalibnieki ieguvu5i
identisku rezultãtu, tad ranZêjumã augstãku pozÏciju iegüst tas dalibnieks, kam bijis augstãks
rezultãts praktiskaj ã atlases kãrtã. ;

9.7. Galtgais komandas sastãvs starptautiskajãs olimpiãdës tiek noteikts 4emot vërã
Valsts izglÏtibas satura centra rlkojumu "Par 2020.12021. mãcibu gada starptautisko mãcÍbu
priek5metu olimpiãåu dalibas no sac-tj umiem".

sintija.birule@832.visc.gov. lv

? 5. 08. 2020
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DOKUMETS IR PARAKSTĪTS ELEKTRONISKI AR DROŠU ELEKTRONISKO 

PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU 

 

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 

2021. gada 6. janvārī Nr. 25.1.-04/02 

Par grozījumiem Valsts izglītības satura centra 

2020. gada 25. augusta rīkojumā Nr. 25.1.-04/23 ″Par 

bioloģijas valsts 43. olimpiādes norises  

kārtības apstiprināšanu″ 

Lai nodrošinātu 2020. gada 6. novembra Ministru kabineta rīkojuma Nr. 655 “Par 

ārkārtējās situācijas izsludināšanu” 5.13.2. apakšpunkta izpildi, izdarīt Valsts izglītības satura 

centra 2020. gada 25. augusta rīkojumā Nr. 25.1.-04/23 ″Par bioloģijas valsts 43. olimpiādes 

norises kārtības apstiprināšanu″ pielikumā “Bioloģijas valsts 43. olimpiādes norises kārtība” 

šādus grozījumus: 

 

1. Izteikt pielikuma 5.3.2. apakšpunktu šādā redakcijā:  

4.2.1. olimpiādes trešais posms notiek tiešsaites režīmā 2021. gadā no 21. līdz 22. 

janvārim, izmantojot olimpiādes tīmekļa vietni. Olimpiādes 3. posma norise tiek 

organizēta šī rīkojuma 2. pielikumā “Olimpiādes 3. posma norises organizācija” 

noteiktajā kārtībā; 

2. Papildināt rīkojumu ar 2. pielikumu “Olimpiādes 3. posma norises organizācija” šādā 

redakcijā: 

 

“Olimpiādes 3. posma norises organizācija” 

1. uzdevumus valsts valodā izstrādā valsts olimpiādes rīcības komisija, olimpiādes 

uzdevumu bāzi veido bioloģijas pedagogu un augstskolu mācībspēku piedāvātie 

uzdevumi; 

2. olimpiādes trešais posms notiek edu.lu.lv tīmekļa vietnē 2021. gadā no 21. līdz 22. 

janvārim  

3. olimpiādes dalībnieks olimpiādi pilda atrodoties savās mājās; 

4. olimpiādes dalībnieks ir atbildīgs par interneta pieslēgumu un datortehniku olimpiādes 

laikā. Olimpiādes veidotāji iesaka valsts kārtas olimpiādes uzdevumus pildīt un 

iesniegt tiešsaistes sistēmā izmantojot galda vai klēpjdatoru (ne viedtālruni un ne 

planšetdatoru); 

5. olimpiādes dalībnieka datorā ir jābūt pieejamai un jādarbojas programmai  ImageJ 

(piemēram, versija Fiji 32-bit). Ja tās nav, to iespējams iegūt brīvpieejā: 

https://imagej.net/Fiji/Downloads; 

mailto:info@832.visc.gov.lv
https://imagej.net/Fiji/Downloads


6. vienu stundu pirms olimpiādes sākuma dalībnieks ar savu lietotājvārdu un paroli 

pieslēdzas olimpiādes vietnei un pārliecinās, ka ir pievienots valsts kārtai; 

7. olimpiādes dalībnieks seko līdz vietnes jaunumiem un papildus informācijai par valsts 

olimpiādes norisi edu.lu.lv; 

8. olimpiādes uzdevumi visiem dalībniekiem tiks padarīti pieejami plkst.10:00. 

Olimpiādes uzsākšanas parole nav jāievada; 

9. palīglīdzekļi, kurus atļauts izmantot olimpiādes laikā: kalkulators ar 

trigonometriskajām funkcijām, lineāls, dzēšgumija piezīmju papīrs, rakstāmpiederumi. 

10. olimpiāde notiek divas dienas: 

10.1. pirmā diena: laikā no plkst. 10:00 – 11:30 izglītojamie sniedz atbildes uz 

teorētiskajiem testiem un laikā no 13:00 – 15:00 teorētiskajiem uzdevumiem, kurā 

atšķirībā no testa, nepieciešamas sniegt izvērstākas atbildes, piemēram, skaitliski, 

grafiku, zīmējuma vai paskaidrojumu formā; 

10.2. otrā diena: izglītojamie tīmekļa vietnē pilda divus laboratorijas darbus. Pirmais 

laboratorijas darbs notiks laikā no 10:00 – 12:00, otrs no 14:00 – 16:00; 

11. rezultātu apelācija notiks tiešsaistē edu.lu.lv olimpiādes forumā līdz 28.01.2021; 

12. olimpiādes galīgie rezultāti būs pieejami edu.lu.lv vietnē 29.01.2021. 

13. nopietnu tehnisku problēmu gadījumā olimpiādes dalībnieks par to ziņo sazinoties ar 

olimpiādes organizētājiem pa tālr.: 67034995 un piemeklē operatīvu problēmas 

risinājumu. Par tehnisku problēmu risinājumu olimpiādes organizatori olimpiādes 

kursa sākuma lapā ievieto paziņojumus olimpiādes dalībniekiem; 

14. olimpiādes trešā posma uzvarētājus katrā klašu grupā nosaka ranžējot dalībniekus pēc 

to praktiskajos un teorētiskajos uzdevumos iegūto punktu summas.  

15. Valsts olimpiādes medaļu ieguvēji 10., 11. un 12. klašu grupās ir aicināti piedalīties 

Starptautiskās bioloģijas olimpiādes atlases sacensībās. Par atlases sacensību norises 

laikiem, vietu un kārtību dalībnieki tiek informēti pēc valsts olimpiādes rezultātu 

paziņošanas; 

16. Valsts vienības sastāva noteikšana dalībai Starptautiskajai bioloģijas olimpiādei 

(IBO): 

17. Visi 10., 11. un 12. klašu  bioloģijas olimpiādes 3. posma medaļu ieguvēji ir aicināti 

piedalīties tā paša gada Starptautiskās bioloģijas olimpiādes atlases sacensībās;  

18. olimpiādes atlases kārtu datumus izziņo olimpiādes tīmekļa vietnē ne vēlāk kā trīs 

nedēļas pirms atlases sacensību sākuma; 

19. atlases sacensību dalībnieka iegūtais rezultāts Bioloģijas olimpiādes 3. posmā 

Starptautiskās bioloģijas atlases sacensībās netiek ņemts vērā; 

20. starptautiskās bioloģijas olimpiādes atlases sacensības tiek organizētas divās kārtās – 

praktiskajā un teorētiskajā;  

21. atlases sacensību dalībnieki visi pilda vienus un tos pašus laboratorijas darbus/  

teorētiskos uzdevumus un saņem vērtējumu, kurā tie tiek ranžēti kopīgi, neatkarīgi no 

klašu grupas;  

22. četrus dalībniekus, kas uzrādījuši labākos rezultātus, summējot abās atlases kārtās 

iegūtos punktus, iekļauj valsts vienības sastāvā. Ja vairāki dalībnieki ieguvuši 

identisku rezultātu, tad ranžējumā augstāku pozīciju iegūst tas dalībnieks, kam bijis 

augstāks rezultāts praktiskajā atlases kārtā.; 

 

Neformālās izglītības departamenta  

direktore           A.Bērziņa 

  
 

 

S.Birule 67350966 


