
APSTIPRINU: 

IP vadītājs/ A. Zagorskis/ 

PREIĻU NOVADU APVIENĪBAS LATVIEŠU VALODAS  
(IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒM, KAS ĪSTENO M AZĀKUM TAUTĪBU IZGLĪTĪBAS

PROGRAMMU)
VALSTS 36. OLIMPIĀDES 

NOLIKUMS

Izstrādāts, balstoties uz VISC 2019.gada 20.augusta rīkojumu Nr. 25.1.-04/39

1. Olimpiādes mērķis:
1.1. attīstīt skolēnu radošās spējas;
1.2. rosināt un aktivizēt interesi par latviešu valodu.

2. Olimpiādes dalībnieki: 7. un 8. klases izglītojam ie (skolās, kas realizē m azākum tautību izglītības 
program m as - m ācību saturu apgūst bilingvāli un latviešu valodu apgūst kā otro valodu, nevis kā 
dzimto).

3. Olimpiādes norise:
3.1. 1. posms -  izglītības iestādes olimpiāde. Olimpiādi organizē un uzdevumus izstrādā 
izglītības iestādes latviešu valodas un literatūras pedagogu metodiskā komisija.

3.2. 2. posms -novadu apvienības olimpiāde:
3.2.1. norises laiks -2 0 1 9 . gada 18. oktobris;
3.2.2. norises vieta - Preiļu 2. vidusskola;
3.2.3. olimpiādes sākums - pīkst. 9.30;
3.2.4. olimpiādes darba ilgums -  ne vairāk kā 60 minūtes;
3.2.5. izglītības iestāde izglītojamos piesaka elektroniski, norādot skolu, klasi, skolēna 
vārdu, uzvārdu, skolotāja vārdu, uzvārdu.. Pieteikumus iesūtīt līdz 11.oktobrim uz 
adresi preiluipmc@,pvg.edu.lv;
3.2.6.olimpiādes laikā strādā komisija, kas nodrošina izglītojamo darbu kodēšanu un 
anonīmu vērtēšanu;
3.2.7. olimpiādes saturs: dažādi uzdevumi lasītprasmes, valodas lietošanas un 
rakstītprasmes pārbaudei;
3.2.8. olimpiādes dalībnieki uz jautājum iem  atbild rakstveidā. Olimpiādes uzdevumu 
valoda un pieraksts saskaņā ar 2012. gada 5. jūn ija  M inistru kabineta noteikum u Nr. 
384 „M ācību priekšmetu olimpiāžu organizēšanas noteikumi" 17. punktu;
3.2.9.klašu grupas tiek vērtētas kopā;
3.2.10 Apbalvošana - pēc rezultātu apkopošanas tiek apbalvota ne vairāk kā 1/3 
dalībnieku un /vai tie olimpiādes dalībnieki, kuri ir ieguvuši vairāk par 50 % no 
maksimāli iespējamo punktu skaita;
3.2.11. olim piādes darbu rezultātus atbildīgā persona iesūta līdz 2019. gada 25. 

oktobrim  Valsts izglītības satura centram elektroniski (visc@visc.gov.lv)  (MK 
noteikumu Nr. 384.1.pielikums);

3.2.12. valsts olimpiādes rīcības komisija, izvērtējot visu pieteikto pretendentu 
rezultātus, veic valsts olimpiādes dalībnieku atlasi;

3.2.13. olimpiādes rīcības kom isija Valsts izglītības satura centra m ājaslapā 
www.visc.sov.lv  inform ē izglītības pārvaldes, kuri izglītojam ie uzaicināti 
piedalīties 3. posm ā - valsts olimpiādē.
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3.3. 3.posms- valsts olimpiāde:
3.3.1. pirmā kārta:

3.3.1.1.norises laiks un vieta - 2019. gada 21. novem bris Rīgas 15. 
vidusskola, V isvalža ielā 9, Rīgā;

3.3.1.2.olimpiādes uzdevumus izstrādā latviešu valodas valsts
olimpiādes rīcības komisija;

3 .3 .1 .3 .olimpiādes darba ilgums- 120 minūtes;
3.3.1.4.olimpiādes saturs - radošs darbs, domraksts. Apjoms 250 - 300 vārdu;
3.3.1.5.olimpiādes dalībnieki uz jautājum iem  atbild rakstveidā. Olimpiādes 

uzdevumu valoda un pieraksts saskaņā ar 2012. gada 5. jūn ija M inistru kabineta noteikum u 
Nr. 384 „M ācību priekšmetu olimpiāžu organizēšanas noteikumi" 24. punktu;

3.3.1.6.klašu grupas tiek vērtētas kopā;
3.3.1.7.valsts olimpiādes rīcības komisija izvērtē valsts olimpiādes pirmās kārtas 

rezultātus. Valsts izglītības satura centra mājaslapā www.visc.gov.lv publicē to izglītojamo 
sarakstu, kuri ir uzaicināti piedalīties valsts olimpiādes otrajā kārtā.

3.3.2 otrā kārta:
3.3.2.1.norises laiks - 2020. gada 9. janvāris;
3.3.2.2.olimpiādes saturs - monologs, dialogs, diskusija;
3.3.2.3.olimpiādes uzdevumus izstrādā valsts olimpiādes rīcības komisija.

4. Olimpiādes tēma:
Latvija -  māmuļa noliecas 
Un paņem cilvēku klēpī.

5. O lim piādes rezultātus apkopo latv iešu  valodas un literatūras valsts olim piādes žūrijas komisija 
un paziņo 10 darbdienu laikā, tos publicējot Valsts Izglītības satura centra mājaslapā ww w .visc.gov. Iv

6. Palīglīdzekļi, kurus atļauts izmantot olimpiādes laikā: darbs veicams ar zilu vai melnu 
pildspalvu.

07.10.2019.

Sastādīja: Silvija Kivko
Preiļu, Aglonas, Vārkavas novadu apvienības valodu jomas koordinatore
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8.3.2.1./16/1/002
Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai

Strūgu iela 4, Rīga, LV-1003, tālr. 67350966, e-pasts: infoi-, і&У-.ѵіъ;.sov.lv

RĪKOJUMS

Rīga
2019. gada 20. augustā Nr. 25.1.-04/39

Par latviešu valodas (izglītības iestādēm, kas īsteno 
mazākumtautību izglītības programmu) valsts 
36. olimpiādes norises kārtības apstiprināšanu

1. Saskaņā ar 2012. gada 5. jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr. 384 „Mācību 
priekšmetu olimpiāžu organizēšanas noteikumu” 5. punktu un 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 2019./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 latviešu valodas (izglītības iestādēm, kas īsteno mazākumtautību 
izglītības programmu) valsts 36. olimpiādes norises kārtību (pielikumā);

1.2. noteikt Valsts izglītības satura centra Projekta aktivitātes koordinatori mācību 
olimpiāžu nodrošināšanas jom ā Sintiju Biruli par atbildīgo latviešu valodas (izglītības 
iestādēm, kas īsteno mazākumtautību izglītības programmu) valsts 36. olimpiādes norises 
nodrošināšanu,

1.3. līdz 2019. gada 11. oktobrim izveidot latviešu valodas (izglītības iestādēm, kas 
īsteno mazākumtautību izglītības programmu) valsts 36. olimpiādes rīcības un žūrijas 
komisiju.

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

Pielikums: Latviešu valodas (izglītības iestādēm, kas īsteno mazākumtautību izglītības 
programmu) valsts 36. olimpiādes norises kārtība uz 2 lp.

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.-04/39

SASKAŅOTS ar 
Valsts izglītības satura centra 

Profesionālās izglītības departamenta 
direktoru, projekta atbildīgās

amatpersonas p.i. 
J. Gaigalu

Rjga, 2019. gada 20. augustā

Latviešu valodas (izglītības iestādēm, kas īsteno mazākumtautību izglītības programmu)
valsts 36. olimpiādes norises kārtība

1. Olimpiādes mērķis:
1.1. attīstīt skolēnu radošās spējas;
1.2. rosināt un aktivizēt interesi par latviešu valodu.
2. Olimpiādes organizatori: Valsts izglītības satura centrs sadarbībā ar Latviešu valodas 
skolotāju asociāciju un pašvaldībām.
3. Olimpiādes dalībnieki: 7. un 8. klases izglītojamie (skolās, kas realizē mazākumtautību 
izglītības programmas -  mācību saturu apgūst bilingvāli un latviešu valodu apgūst kā otro 
valodu, nevis kā dzimto).
4. Olimpiādes norise:
4.1. 1. posms -  izglītības iestādes olimpiāde. Uzdevumus izstrādā un olimpiādi organizē 
izglītības iestādes latviešu valodas skolotāju metodiskā komisija.
4.2. 2. posms -  novada, pilsētas vai novadu apvienības olimpiāde:
4.2.1. norises la iks-2 0 1 9 . gada 18. oktobris;
4.2.2. olimpiādes saturs -  dažādi uzdevumi lasītprasmes, valodas lietošanas un rakstītprasmes 
pārbaudei;
4.2.3. 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;
4.2.4. darba ilgums -  ne vairāk kā 60 minūtes;
4.2.5. klašu grupas tiek vērtētas kopā;
4.2.6. olimpiādes darbu rezultātus atbildīgā persona iesūta līdz 2019. gada 25. oktobrim 
Valsts izglītības satura centram elektroniski (visc@visc.gov.lv) (MK noteikumu 
Nr. 384.1.pielikums);
4.2.7. valsts olimpiādes rīcības komisija, izvērtējot visu pieteikto pretendentu rezultātus, veic 
valsts olimpiādes dalībnieku atlasi;
4.2.8. olimpiādes rīcības komisija Valsts izglītības satura centra mājaslapā www.visc.gov.lv 
informē izglītības pārvaldes, kuri izglītojamie uzaicināti piedalīties 3. posmā - valsts 
olimpiādē.
4.3. 3. posms -  valsts olimpiāde:
4.3.1. pirmā kārta:
4.3 .1.1. norises laiks un vieta -  2019. gada 21. novembris Rīgas 15. vidusskola, Visvalža 
ielā 9, Rīgā;
4.3.1.2. olimpiādes uzdevumus izstrādā latviešu valodas valsts olimpiādes rīcības komisija;
4.3.1.3. olimpiādes darba ilgum s- 120 minūtes;
4.3.1.4. olimpiādes saturs -  radošs darbs, domraksts. Apjoms 250 - 300 vārdu;
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4.3.1.5. 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” 24. punktu;
4.3.1.6. klašu grupas tiek vērtētas kopā;
4.3.1.7. valsts olimpiādes rīcības komisija izvērtē valsts olimpiādes pirmās kārtas rezultātus. 
Valsts izglītības satura centra mājaslapā www.visc.gov.lv publicē to izglītojamo sarakstu, kuri 
ir uzaicināti piedalīties valsts olimpiādes otrajā kārtā.
4 3.2 otrā kārta:
4.3.2.1. norises la iks-2 0 2 0 . gada 9. janvāris;
4.3.2.2. olimpiādes saturs -  monologs, dialogs, diskusija;
4.3.2.3. olimpiādes uzdevumus izstrādā valsts olimpiādes rīcības komisija.
5. Olimpiādes tēma:
Latvija - māmuļa noliecas 
Un paņem cilvēku klēpī.
6. Olimpiādes rezultātus apkopo latviešu valodas un literatūras valsts olimpiādes žūrijas 
komisija un paziņo 10 darbdienu laikā, tos publicējot Valsts Izglītības satura centra mājaslapā 
W W W .visc.gov. Iv
7 Palīglīdzekļi, kurus atļauts izmantot olimpiādes laikā: darbs veicams ar zilu vai melnu 
pildspalvu.

S.Birule 60001641 
sintija.bimle@832.visc.gov.lv

http://www.visc.gov.Iv
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8.3.2.1./16/1/002
Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai

Strūgu iela 4, Rīga, LV-1003, tālr. 67350966, e-pasts: in f c a C q .v m gov lv

RĪKOJUMS

Rīgā
2019. gada 20. augustā Nr. 25.1.-04/39

Par latviešu valodas (izglītības iestādēm, kas īsteno 
mazākumtautību izglītības programmu) valsts 
36. olimpiādes norises kārtības apstiprināšanu

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

1.1. apstiprināt latviešu valodas (izglītības iestādēm, kas īsteno mazākumtautību 
izglītības programmu) valsts 36. olimpiādes norises kārtību (pielikumā);

1.2. noteikt Valsts izglītības satura centra Projekta aktivitātes koordinatori mācību 
olimpiāžu nodrošināšanas jom ā Sintiju Biruli par atbildīgo latviešu valodas (izglītības 
iestādēm, kas īsteno mazākumtautību izglītības programmu) valsts 36. olimpiādes norises 
nodrošināšanu;

1.3. līdz 2019. gada 11. oktobrim izveidot latviešu valodas (izglītības iestādēm, kas 
īsteno mazākumtautību izglītības programmu) valsts 36. olimpiādes ticības un žūrijas 
komisiju.

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

Pielikums: Latviešu valodas (izglītības iestādēm, kas īsteno mazākumtautību izglītības 
programmu) valsts 36. olimpiādes norises kārtība uz 2 lp.

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

S.Birule 60001641



Pielikums
Projekta “Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana 

izglītojamo talantu attīstībai” (vienošanās N r.8.3.2.1 ./16/1/002) 
2019. gada 20. augusta rīkojumam Nr. 25.1.-04/39

SASKAŅOTS ar 
Valsts izglītības satura centra 

Profesionālās izglītības departamenta 
direktoru, projekta atbildīgās

amatpersonas p.i. 
J.Gaigalu

Rīgā, 2019. gada 20. augustā¥
Latviešu valodas (izglītības iestādēm, kas īsteno mazākumtautību izglītības programmu)

valsts 36. olimpiādes norises kārtība

1. Olimpiādes mērķis:
1.1. attīstīt skolēnu radošās spējas;
1.2. rosināt un aktivizēt interesi par latviešu valodu.
2. Olimpiādes organizatori: Valsts izglītības satura centrs sadarbībā ar Latviešu valodas 
skolotāju asociāciju un pašvaldībām.
3. Olimpiādes dalībnieki: 7. un 8. klases izglītojamie (skolās, kas realizē mazākumtautību 
izglītības programmas -  mācību saturu apgūst bilingvāli un latviešu valodu apgūst kā otro 
valodu, nevis kā dzimto).
4. O lim piādes norise:
4 .1 .1 . posms -  izglītības iestādes olimpiāde. Uzdevumus izstrādā un olimpiādi organize 
izglītības iestādes latviešu valodas skolotāju metodiskā komisija
4.2. 2. posms -  novada, pilsētas vai novadu apvienības olimpiāde:
4.2.1. norises la ik s -2 0 1 9 . gada 18. oktobris;
4.2.2. olimpiādes saturs -  dažādi uzdevumi lasītprasmes, valodas lietošanas un rakstītprasmes
pārbaudei; _
4.2.3. olimpiādes dalībnieki uz jautājum iem  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;
4.2.4. darba ilgums -  ne vairāk kā 60 minūtes;
4.2.5. klašu grupas tiek vērtētas kopā;
4.2.6. olimpiādes darbu rezultātus atbildīgā persona iesūta līdz 2019. gada 25. oktobrim 
Valsts izglītības satura centram elektroniski (visc@ visc.gov.lv) (MK noteikumu
Nr. 384.1,pielikums); _
4.2.7. valsts olimpiādes rīcības komisija, izvērtējot visu pieteikto pretendentu rezultātus, veic 
valsts olimpiādes dalībnieku atlasi;
4.2.8. olimpiādes rīcības komisija Valsts izglītības satura centra mājaslapā www.visc.gov.lv 
informē izglītības pārvaldes, kuri izglītojamie uzaicināti piedalīties 3. posmā - valsts 
olimpiādē.
4.3. 3. posms -  valsts olimpiāde:
4.3.1. pirmā kārta: v
4.3.1.1. norises laiks un vieta -  2019. gada 21. novem bris Rīgas 15. vidusskola, Visvalža
ielā 9, Rīgā; _ _
4.3.1.2. olimpiādes uzdevumus izstrādā latviešu valodas valsts olimpiādes rīcības komisija;
4.3.1.3. olimpiādes darba ilgums -  120 minūtes;
4.3.1.4. olimpiādes saturs -  radošs darbs, domraksts. Apjoms 250 - 300 vārdu;
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4.3 .1.5. 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” 24. punktu;
4.3.1.6. klašu grupas tiek vērtētas kopā;
4.3.1.7. valsts olimpiādes rīcības komisija izvērtē valsts olimpiādes pirmās kārtas rezultātus. 
Valsts izglītības satura centra mājaslapā www.visc.gov.lv publicē to izglītojamo sarakstu, kuri 
ir uzaicināti piedalīties valsts olimpiādes otrajā kārtā.
4.3.2. otrā kārta:
4.3.2.1. norises laiks -  2020. gada 9. janvāris;
4.3.2.2. olimpiādes saturs -  monologs, dialogs, diskusija;
4.3.2.3. olimpiādes uzdevumus izstrādā valsts olimpiādes rīcības komisija.
5. Olimpiādes tēma:
Latvija - māmuļa noliecas 
Un paņem cilvēku klēpī.
6. Olimpiādes rezultātus apkopo latviešu valodas un literatūras valsts olimpiādes žūrijas 
komisija un paziņo 10 darbdienu laikā, tos publicējot Valsts Izglītības satura centra mājaslapā 
www.visc.gov.lv
7. Palīglīdzekļi, kurus atļauts izmantot olimpiādes laikā: darbs veicams ar zilu vai melnu 
pildspalvu.
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