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Filozofijas 6. olimpiādes nolikums.

Olimpiādes mērķi un uzdevumi:

Veicināt izglītojamo interesi par filozofiju. Veicināt kritiskās domāšanas, argumentācijas, 
interpretācijas spējas, domāšanas patstāvību.

Izzināt jaunos talantus filozofijā, radīt iespējas izglītojamajiem paplašināt savu redzesloku. 
Radīt iespēju izglītojamajiem pārbaudīt savas zināšanas un prasmes.

Olimpiādes organizācija un vadība:
Olimpiādi organizē un vada VISC un LU Vēstures un filozofijas fakultāte un Preiļu novada 
IP.

Olimpiādes adresāts: 1 1 .-1 2 . klašu izglītojamie. Olimpiādē drīkst piedalīties arī 10.klašu 
izglītojamie.

Olimpiāde notiek: 1. posms -  izglītības iestādē.

2.posms - 2020.gada 8. janvārī pīkst. 9.30 J.Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijā.

Uzdevumus un vērtēšanas kritērijus izstrādā valsts olimpiādes rīcības komisija.

Darba saturs: 1 .daļa -tests un uzdevum i; 2.daļa -  eseja.

Olimpiādes rīcības komisija nodrošina izglītojamo darbu kodēšanu un anonīmu vērtēšanu. 
Klašu grupas tiek vērtētas kopā.

Olimpiādes ilgums: 180 minūtes.

Palīglīdzekļi, kurus atļauts izmantot olimpiādes laikā: pildspalva

Apbalvošana: 2.posma dalībnieku uzrādītos rezultātus vērtē, analizē novadu apvienības 
filozofijas olimpiādes žūrijas komisija. Godalgotas vietas tiek piešķirtas ne vairāk kā 1/3 
dalībnieku, izņemot gadījumus, ja  rezultāti ir augstāki par vidējo valstī vai iegūti vairāk nekā 
50% no maksimālā punktu skaita. Ja olimpiādes dalībniekiem kopvērtējumā punktu skaita 
atšķirība ir 1 punkta diapazonā, tad var tikt piešķirta nākamā zemākā vieta.

3. posms valsts olimpiāde 2020. gada 12.februārī, Rīgā Latvijas Universitātes Vēstures un 
filozofijas fakultātē, Aspazijas bulvārī 5, Rīgā. Uzaicināto saraksts tiek publicēts centra 
tīmekļa vietnē www.visc.gov.lv.

06.12.2019.

Preiļu novada vispārizglītojošo skolu un metodiska darba speciāliste: S.Uzuliņa

http://www.visc.gov.lv
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RĪKOJUMS

Rīgā
2039. gada 20. augustā № . 25.1 .-04/40

Par filozofijas valsts 6. olimpiādes 
norises kārtības apstiprināšanu

1. Saskaņā ar 2012. gada 5. jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr. 384 „Mācību 
priekšmetu olimpiāžu organizēšanas noteikumu” 5. punktu, 2019. gada 16. augusta Projekta 
“Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai” 
(vienošanās Nr.8.3.2.1./16/1/002), turpmāk -  Projekts, rīkojuma Nr. 25.1.-04/37 “Par mācību 
priekšmetu olimpiāžu organizēšanu un norisi 201.9./2020. mācību gadā” 7. punktu un Projekta 
2019. gada 16. augusta rīkojumu Nr, 25.1.-04/38 “Par valsts mācību priekšmetu olimpiāžu 
laureātu apbalvošanu 2019./2020. mācību gadā”:

1.1. apstiprināt filozofijas valsts 6. olimpiādes norises kārtību (pielikumā);
1.2. noteikt Valsts izglītības satura centra Projekta aktivitātes koordinatori mācību 

olimpiāžu nodrošināšanas jomā Sintiju Biruli par atbildīgo par filozofijas valsts 6. olimpiādes 
norises nodrošināšanu;

1.3. līdz 2020. gada 2. janvārim izveidot filozofijas valsts 6. olimpiādes rīcības un 
žūrijas komisiju.

2. Kontroli par rīkojuma izpildi uzdodu veikt Projekta vadītājai L. Voronenko. 

Pielikums: filozofijas valsts 6. olimpiādes norises kārtība uz 2 Īp.

Valsts izglītības satura centra 
Profesionālās izglītības departamenta 
direktors, projekta atbildīgās 
amatpersonas p.i. J.Gaigals

S.Bimle 60001641



Pielikums
Projekta “Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana 

izglītojamo talantu attīstībai” (vienošanās Nr,8.3.2.1./16/1/002) 
2019. gada 20, augusta rīkojumam Nr. 25.1.-04/40

SASKAŅOTS ar 
Valsts izglītības satura centra 

Profesionālās izglītības departamenta
direktoru, projekta atbildīgās
—   amatpersonas p.i.

J.Gaigalu

Rīgu 2019. gada 20. augusta

Filozofijas valsts 6. olimpiādes norises kārtība

1. Olimpiādes m ērķi un uzdevumi:
1.1. veicināt izglītojamo interesi par filozofiju;
1.2. veicināt kritiskās domāšanas, argumentācijas un interpretācijas spējas;
1.3. veicināt domāšanas patstāvību;
1.4. izzināt jaunos talantus filozofijā, radīt iespējas izglītojamajiem paplašināt savu 
redzesloku;
1.5. radīt iespēju izglītojamajiem pārbaudīt savas zināšanas un prasmes.
2. Olimpiādes organizatori: Valsts izglītības satura centrs sadarbība ar Latvijas 
Universitātes Vēstures un filozofijas fakultāti un pašvaldībām.
3. Olimpiādes adresāts: 11.-12. klases izglītojamie. Olimpiādē drīkst piedalīties arī 
10. klašu izglītojamie.
4. Olimpiādes norise:
4.1.1. posms -  izglītības iestādes olimpiāde:
4.1.1. uzdevumus izstrādā izglītības iestādes pedagogs vai novada, pilsētas filozofijas 
metodiskās apvienības vadītājs;
4.1.2. darbus vērtē izglītības iestādes olimpiādes žūrijas komisija.
4.1.3. par pirmā posma norises laiku, uzdevumu sastādīšanu un dalībnieku skaitu otrajā 
posmā katrā novadā, pilsētā vai novadu apvienībā pedagogi vienojas ar novada, pilsētas 
filozofijas metodiskās apvienības vadītāju;
4.2. 2. posms -  novada, pilsētas vai novadu apvienības olimpiāde:
4.2.1. norises laiks: 2020. gada 8. janvārī;
4.2.2. uzdevumus un vērtēšanas kritērijus izstrādā valsts olimpiādes rīcības komisija;
4.2.3. olimpiādes darba ilgums -  180 minūtes;
4.2.4. darba saturs: 1. daļa -  tests un uzdevumi; 2. daļa -  eseja;
4.2.5. olimpiādes rīcības komisija nodrošina izglītojamo darbu kodēšanu un anonīmu 
vērtēšanu. Klašu grupas tiek vērtētas kopā;
4.2.6. olimpiādes dalībnieki uz jautājumiem atbild rakstveidā. Olimpiādes uzdevumu valoda 
un pieraksts saskaņā ar 2012. gada 5. jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr. 384 „Mācību 
priekšmetu olimpiāžu organizēšanas noteikumi” 17. punktu; .
4.2.7. olimpiādes visu darbu rezultātus atbildīgā persona iesūta līdz 2020. gada iS.janvārim  
Valsts izglītības satura centram elektroniski (visctifo vise, gov. lv) (MK noteikumu 
Nr. 384.1.pielikums);
4.2.8. valsts olimpiādes rīcības komisija, izvērtējot pieteikto pretendentu rezultātus, veic 
valsts olimpiādes dalībnieku atlasi, uzaicinot uz valsts olimpiādi 50 - 60 dalībniekus, kuri 
novada olimpiādē republikā kopumā ieguvuši lielāko punktu skaitu;



4,2,9. valsts olimpiādes rīcības komisija informē izglītības pārvaldes par to, kuri izglītojamie 
tiek uzaicināti piedalīties valsts olimpiādē, ievietojot uzaicināto dalībnieku sarakstu centra 
māj asi apā: nww. visc.gov. Iv.
4.3. 3. posms -  valsts olimpiāde:
4 j . l . norises laiks un vieta -  2020. gada 12. februārī Latvijas Universitātes Vēstures un 
filozofijas fakultātē, Aspazijas bulvāri 5, Rīgā;
4.3.2. olimpiādes darba ilgums -  180 minūtes;
4.3.3. darba saturs: 1. daļa -  tests un uzdevumi; 2. daļa -  eseja;
4.3.4. olimpiādes dalībnieki uz jautājumiem atbild rakstveidā. Olimpiādes uzdevumu valoda 
un pieraksts saskaņa ar 2012. gada 5. jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr. 384 „Mācību 
priekšmetu olimpiāžu organizēšanas noteikumi” 24. punktu;
4.З Д  olimpiādes rezultātus apkopo žūrijas komisija un paziņo, tos publicējot Valsts 
izglītības satura centra internēta vietnē www.visc.gov.lv 
5. Olimpiādes tēma: “Zināšanas, patiesība un kritiska domāšana".
6 I alīglīdzekļi, kurus atļauts izm antot olimpiādes laikā: darbs veicams ar pildspalvu
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