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8 3.2.r. /r6/1t002
Nacionãla un starptautiska mêroga pasãkumu rstenoSana izglrtojamo talantu attlstrbai

Strugu iela 4, Rrga, LV-1003, tak. 67350966, e-pasts: irlforii,Sjl.i:isc gov Il

zuKOJUMS

Rrrgã
2020. gada2s jülijã

Par mãcTbu priekÈmetu olimpiãZu organize5anu
un norisi 2020.1202L mãcTbu sadã

Nr 25 1. -04/15

Saska4ã ar 2012. gada 5. jünija Ministru kabineta noteikumu Nr. 384 "Mãclbu
priek5metu olimpiaZu organizeianas noteikumi" 5. punktu Valsts izghtrbas satura centrs
(turpmãk - centrs) 2020. 12021. mãcTbu gadã nosaka:

1. valsts olimpiãdes Sãdos mãcTbu priek5metos un klaðu grupãs:
1.1. anglu valodas ol impiade 10. - 12. klasei;
1 2. biologijas olimpiade 9. - 12 klasei;
1.3. ekonomikas ol impiãde 10. - 12. klasei,
1.4. f:Jozofijas olimpiade 11. - 12. klasei;
1.5. fizikas olimpiãde 9. - 12. klasei;
1.6. franðu valodas olimpiãde 5. - 12. klasei,
1.7. þeogrãfijas olimpiãde l0 - 12. klasei;
1.8. informãtikas (programmeõanas) olimpiãde 8 - 10. klasei un 11 . - 12. klasei;
1 9 þmijas olimpiãde 9 - 12. klasei;
I 10. latvieðu valodas un literatüras olimpiãde 8. - 9. klasei un 11. - 12. klasei;
1.1 1. latvie5u valoda (izglTtTbas iestãdêm, kuras Tsteno mazãkumtautibu izglTtTbas

programmu)7 -8 klasei;
1.12. matemâtikas olimpiãde 9. - 12. klasei,
1.13. vãcu valodas ol impiãde 10. - 12. klasei
i .14. vestures ol impiãde 9. klasei un 10.-12. klasei;

2. Sãdus 2020. 12021. m.g. olimpiãZu norises laikus (skatit pielikumã).

3. skolu un izglîtojamo skaitu, lai virntu izghtojamos dahbai valsts olimpiãdë:
3 1. vidêjãs izglttTbas posmã valsts olimpiãdei var virnt izglltqamos no novada,

pilsetas vai novadu apvienTbas posma olimpiadem, kurãs piedal-rjuðies izglTtojamie no vismaz
trTs vidusskolãm un kopëjais izghtojamo skaits vidusskolas klases nav mazaks par 400;

3.2. pamatizglmbas posmã valsts olimpiãdei var virnt izglïtojamos no novada, pilsêtas
vai novadu apvienTbas olimpiãdem, kurãs piedahJu5ies izghtojamie no vismaz ðetrâm
izglTtTbas iestãdëm un kopêjais izghtojamo skaits 7. -9. klasës nav mazãks par 450.



4. 5ãdu novadu olimpiades dalTbnieku pieteikðanas kãrtTbu valsts olimpiãdei:
4.1. valsts olimpiãdes rTcTbas komisija uz valsts olimpiãdi uzaicina novada, pilsetas vai

novadu apvienTbas olimpiades dalTbniekus, kas parãfiju5i labãkos rezultãtus visu novadu,
pilsetu un novadu apvienrbu dalTbnieku kopvertejumã - anglu valodã, bioloþija, filozofijã,
ftzika, latvieðu valodã (izglrtTbas iestãdêm, kuras Tsteno mazãkumtautlbu izghtTbas
programmu), vãcu valodã, [<Tmrjã un vesture,

4.2. valsts olimpiãdes rïcrbas komisija uz valsts olimpiãdi uzaicina novada, pilsetas vai
novadu apvienrbas olimpiades dalTbniekus pëc olimpiãdes programmã noteiktajiem
kritêrijiem - ekonomikã, franðu valodã, $eogrãfrjã, informãtikã (programmê5anã), latvieðu
valodã un literatürã un matemãtikã.

5 olimpiãdes laika izghtojamais drTkst izmantot tikai tos paltghdzeklus, kuri norãdlti
konkretãs olimpiãdes programmã. Pie olimpiades dalrbniekiem tãs laikã nedrTkst atrasties
mobilie sazi4as lTdzekli. Si nosac-rjuma neievero5ana var but iemesls izglltojamã
diskvalifikãcijai.

6. novada, pilsetas vai novadu apvienrbas olimpiãdes norises veidu.
6.1. klât iene.
6. 1. 1. franðu valodas olimpiade 5. - 12. klasei,
6.l.2.latvieðu valodas un literaturas olimpiãde 8. - 9. klasei,
6.l.3.latvie5u valoda (izglrtrbas iestãdõm, kuras rsteno mazãkumtautlbu izgl-rtTbas

programmu) 7.- 8 klasei;
6.T.4. matemãtikas olimpiade 9. - 12. klasei;
6.1.5. vãcu valodas ol impiãde 10. - 12. klasei;

6.2. tie5saistê:
6.2.l .anglu valodas ol impiãde T0. - 12. klasei,
6.2.2. f,rlozofijas olimpiade II. - 12. klasei;
6.2.3. biolo$ijas olimpiade 9. - 12. klasei;
6.2.4. ekonomikas olimpiãde 10. - 12. klasei;
6.2.5. fizikas olimpiãde 9. - 12. klasei;
6.2.6. $eogrãfijas olimpiade 10. - 12. klasei;
6.2.7. informãtikas (programmêSanas) olimpiãde 8 -10. klasei unIl.-12. klasei;
6.2.8. lTmijas olimpiãde 9. - 12. klasei;
6.2.9. latvie5u valodas un literaturas olimpiãde I 1. - 12. klasei.
6.2.10. vestures ol impiade 9. klasei un 10.-12. klasei.

7.l1dz 2020.gada 1. oktobrim publicet centra interneta vietnê www.visc.gov.lv
organizeðanas un norises kãrtlbu 1. punktã noteiktajãm valsts mãcrbu priek5metu olimpiadcm.

Vi spãrêj ãs izglïtlbas departamenta
direkfore, proj ekta atbildigãs
amatpersonas p.i. G.Kaufmane

Birule 60001641

J(. t7.¿o¿rs.

frî.ai hAthr.



Pielikums
Projekta

2A20 gada}S.jul i ja
rTkoiumam Nr.25. 1 .-041 I 5

Maclbu priek5metu olimpiãdes 2020. 12021. mãclbu gadã

MãcTbu priek5mets Klase

Olimpiãdes norises laiks

2. posms
novados/pilsêtãs/no

vadu apvienlbãs

3. posms
valsts olimpiãde

Anglu valoda 10.  -  12 . 28  t0
04.12.- I kãrta
05.02.- II kãrta

Biolo$ija 9  - r 2 . 2 6 . 1 1 20.-22 0r.

Ekonomika 10.  -  t2 . 26 .01 09 03

Filozofija t t .  -  t2 . 1 7 . 1 2 03.02.

Fizlka 9. - 12. 1 5 . 0 1 29 03-30.03.

Franðu valoda 5. -  12. 1 3  0 1 27 .03 .

Çeogrãfrja 1,0.  -  t2. 09.02. 15  -16  04

Informãtika
(programmëSana)

8. - 1,2. 06  01 24 - 26,02.

[Tmrja 9.  -  t2 . 02.02 06.-08.04.

Latvie5u valoda un literatura 8 . - 9 . 04.01 . 26.03.

Lawie5u valoda un literatura t 1 12. 1 8 . 0 1 06.03.

Latvi eSu valoda (mazãkumtautTbu
izehtlbas programmu) 7 .  - 8 1 6 . 1 0

20.11.- I kãrta
18 12.- II kãrta

Matemãtika 9.  -  t2 . 29 .01 . rr.-12.03.

Vãcu valoda T O  _ I 2 1 2 . 1 1
09.01. - I kãrta
19.02. - II kãrta

Vësture 9 . t 0  1 2 t6.02

Vesture 10.- 1 2 t0.12. 15.02.
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8.3.2.r.1r61v002
Nacionãla un starptautiska mêroga pasâkumu Isteno5ana izgh-tojamo talantu atfistibai

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

NKOJUMS

Rigã
2020. gada l. septembn

Grozljums Valsts izgllUbas satura centra
2020. gada 28. jülija rlkojumä Nr. 25.1.-04115

"Pùr mäclbu priek5metu olimpiÍiZu organizêSanu un norisi
2020. 12021. mäclbu gadã"

Izdar-rt Valsts izgl-rtibas satura centra 2020. gada 28. jülija rikojumã Nr.25.1.-
04115 "Par mãcibu priek5metu olimpiaäu organizëðanu un norisi 2020.12021. mãcÍbu
gada" Éãdus grozljumus :

izteikt Pielikumu "Mãcíbu priek5metu olimpiades 2020.12021. mãcibu
gada" 5ãdã redakcijã:

Neformãlãs izglltibas departament u dl4,^ 
/'

direktore VW Ntjl

NACIONALAIS
ATTÍSTÏBAS
PLÃNS 2O2O

EIROPAS SAVIENIBA

Eiropas Sociãlais
fonds

Nr.25.1. -04131

Mãcr-bu priek5mets Klase

Olimpiãdes norises laiks

2. posms
novados/pilsõtãs/

novadu
apvienÍbãs

3. posms
valsts olimpiãde

Latvie5u valoda (mazãkumtautÍbu
izelïtíbas programmu) 7 . - 8 . r6 .10. 20.t1.- I kãrta

08.01.- II kãrta
Informãtika
(prosrammë5ana) 8. - t2 . t2 .01. 24.-26.02.

Birule 60001641
t l, 00; ?tåt

A.Berziqra





 

 

 

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 

2020. gada 2. novembrī Nr. 25.1.-04/50 

Grozījumi Valsts izglītības satura centra 

2020. gada 28. jūlija rīkojumā Nr. 25.1.-04/15 

″Par mācību priekšmetu olimpiāžu organizēšanu un norisi 

2020. /2021. mācību gadā″ 

Izdarīt Valsts izglītības satura centra 2020. gada 28. jūlija rīkojumā Nr. 25.1.-
04/15 "Par mācību priekšmetu olimpiāžu organizēšanu un norisi 2020. /2021. mācību 

gadā" šādus grozījumus: 

izteikt Pielikumu "Mācību priekšmetu olimpiādes 2020. /2021. mācību 

gadā" šādā redakcijā: 

Mācību priekšmets Klase 

Olimpiādes norises laiks 

2. posms 

novados/pilsētās/

novadu 

apvienībās 

3. posms 

valsts olimpiāde 

Vācu valoda 10. – 12. 01.12. 
09.01.– I kārta 

19.02.– II kārta 
 

 

 

 
 

 

 

Neformālās izglītības departamenta  

direktore                                                                                              A.Bērziņa 

 

 

 
S.Birule 67350966 

 

 

DOKUMETS IR PARAKSTĪTS ELEKTRONISKI AR DROŠU ELEKTRONISKO 

PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU 
 

mailto:info@832.visc.gov.lv


 

 

 

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 

2020. gada 30. novembrī Nr. 25.1.-04/60 

Grozījumi Valsts izglītības satura centra 

2020. gada 28. jūlija rīkojumā Nr. 25.1.-04/15 

″Par mācību priekšmetu olimpiāžu organizēšanu un norisi 

2020. /2021. mācību gadā″ 

Izdarīt Valsts izglītības satura centra 2020. gada 28. jūlija rīkojumā Nr. 25.1.-

04/15 "Par mācību priekšmetu olimpiāžu organizēšanu un norisi 2020. /2021. mācību 

gadā" šādus grozījumus: 

izteikt Pielikumu "Mācību priekšmetu olimpiādes 2020. /2021. mācību 

gadā" šādā redakcijā: 

Mācību priekšmets Klase 

Olimpiādes norises laiks 

2. posms 

novados/pilsētās/

novadu 

apvienībās 

3. posms 

valsts olimpiāde 

Angļu valoda 10. – 12. 04.11. 05.02. 

 

 

 

 

 

Neformālās izglītības departamenta  

direktore                                                                                              A.Bērziņa 

 

 

 
S.Birule 67350966 

 

 

 

 

DOKUMETS IR PARAKSTĪTS ELEKTRONISKI AR DROŠU ELEKTRONISKO 

PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU 
 

mailto:info@832.visc.gov.lv


 

 

 

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 

2020. gada 21. decembrī  Nr. 25.1.-04/70 

Par grozījumiem Valsts izglītības satura centra 

2020. gada 28. jūlija rīkojumā Nr. 25.1.-04/15 

“Par mācību priekšmetu olimpiāžu organizēšanu 

un norisi 2020./2021.mācību gadā” 

Lai nodrošinātu 2020. gada 9. jūnija Ministru kabineta rīkojuma Nr. 360 

“Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” izpildi, 

izdarīt Valsts izglītības satura centra 2020. gada 28. jūlija rīkojumā Nr. 25.1.-04/15 “Par 

mācību priekšmetu olimpiāžu organizēšanu un norisi 2020./2021. mācību gadā” šādus 

grozījumus: 

 

1.  izteikt rīkojuma 2.punktu šādā redakcijā: 

 

    2. olimpiāžu norises laiki un olimpiādes norises veidi (klātienē vai tiešsaistē) tiek 

noteikti olimpiādes nolikumā, kas ne vēlāk kā 10 dienas pirms olimpiādes 2. posma 

norises tiek publicēts centra interneta vietnē www.visc.gov.lv, sadaļā Mācību 

priekšmetu olimpiāžu organizēšanas kārtība”. 

 
2. Atzīt par spēku zaudējušu rīkojuma pielikumu “Mācību priekšmetu olimpiādes 

2020. /2021. mācību gadā” 

 

3. Kontroli par rīkojuma izpildi veikt projekta vadītājai L.Voroņenko. 

 

 

 

DOKUMETS IR PARAKSTĪTS ELEKTRONISKI AR DROŠU ELEKTRONISKO 

PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU 

 

 

Neformālās izglītības departamenta  

direktore  A.Bērziņa 

  
 

 

S.Birule 67350966 

mailto:info@832.visc.gov.lv

	izteikt Pielikumu "Mācību priekšmetu olimpiādes 2020. /2021. mācību gadā" šādā redakcijā:

