
Liepājas pilsētas valodu jomas 
Latviešu valodas un literatūras olimpiādes (5.–7., 10. klase) organizēšanas un norises 

KĀRTĪBA 

 

I. Vispārīgie jautājumi 

1. Kārtība nosaka, kā Liepājas pilsētas valodu joma organizē Liepājas pilsētas latviešu valodas 

un literatūras olimpiādi, kurā skolēni demonstrē savus sasniegumus mācību priekšmeta apguvē. 

2. Olimpiāde tiek organizēta, lai veicinātu radošo un izziņas darbību un apzinātu talantīgus skolēnus, 

kuri spēj demonstrēt izcilību un konkurētspēju Liepājas pilsētas mērogā. 

II. Olimpiādes mērķi un uzdevumi 

3. Padziļināt un paplašināt skolēnu zināšanas latviešu valodā un literatūrā, attīstīt viņu praktiskā 

darba iemaņas. 

4. Izzināt jaunos talantus latviešu valodā un literatūrā. 

5. Rosināt skolēnus mērķtiecīgai profesijas izvēlei. 

 

III. Olimpiādes posmi un organizatoriskā struktūra 

6. Olimpiādes dalībnieki: 5.–7. un 10. klases skolēni.  

7. Olimpiādes norise: 

7.1. 1. posms – skolas olimpiāde – 2021. gada 1.–4. marts,  abiem posmiem uzdevumus sagatavo 

skolas MK atbilstoši darba programmai. (Iesūtīt N. Dzintaram līdz  

15. februārim.) 

7.2. 2. posms – pilsētas olimpiāde, to organizē Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldes izveidota un 

apstiprināta rīcības komisija 

7.2.1. norises laiks – 2021. gada 12. aprīlis. 

       Vieta – Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5. vidusskola. Laiks – 12. aprīlis plkst. 10.00. 

9.45 skolēnu reģistrācija; 

10.00–12.30 darba izpilde 5.–7. klašu grupā; 10.00–13.00 10. klase. No 13.00 darbu labošana. 

7.2.2. uzdevumus abiem posmiem sagatavo pilsētas latviešu valodas un literatūras olimpiādes 

žūrijas komisija: 

5. klasi gatavo J. Čakstes Liepājas pils. 10. vidusskola 

6. klasi gatavo 8. vidusskola 

7. klasi gatavo Liepājas Centra sākumskola 

10. klasi gatavo Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5. vidusskola 

7.2.3. darba ilgums – sk. 7.2.1.; 

 

7.2.4. olimpiādes saturs: 

5.–7. klasei 
Ortogrāfija un interpunkcija.  
Darbs ar tekstu no lasītprasmes viedokļa.  
Lietišķie raksti (apsveikums, ielūgums, iesniegums, paskaidrojums). 
Radošais darbs (apjoms – ap 150 vārdu).  
Uzdevumu saturs 10. klasei 

Ortogrāfija un interpunkcija. 

Leksikoloģija, stilistika. 

Vārda morfoloģiskais sastāvs. 

daiļdarba vai tā fragmenta analīze un interpretācija literatūras un valodas aspektā. 

Pārspriedums (350–400 vārdu) 

 



7.2.5. dalībnieku skaits katrā klašu grupā līdz 3 skolēniem no katras skolas (Draudzīgā aicinājuma 

Liepājas pilsētas 5. vidusskola un Liepājas Valsts 1. ģimnāzija drīkst sūtīt 5 skolēnus). 

7.2.6. pieteikumi jāiesūta līdz 2021. gada 6. aprīlim vietnē https://ej.uz/pauy 

7.2.7. žūrijas komisija: olimpiādes organizēšanu un darbu labošanu vada latviešu valodas un 

literatūras metodiķis Normunds Dzintars, darbus labo un vērtē latviešu valodas un literatūras 

skolotāji (2 no katras skolas). 

Darba rakstīšanas procesu palīdz nodrošināt pārstāvis no Liepājas Centra sākumskolas, J. Čakstes 

Liepājas pilsētas 10. vidusskolas, Liepājas Valsts 1. ģimnāzijas, Draudzīgā aicinājuma Liepājas 

pilsētas 5. vidusskolas, Oskara Kalpaka Liepājas 15. vidusskolas, Liepājas Raiņa 6. vidusskolas.  

 

 

Liepājas pilsētas valodu jomas 
Latviešu valodas un literatūras olimpiādes (8.–9. klase) organizēšanas un norises 

KĀRTĪBA 

8. Olimpiādes posmi un organizatoriskā struktūra 
8.1. Olimpiādes dalībnieki ir 8.–9.klašu skolēni. 

8.2. Olimpiādes 1.posms – skolas Olimpiāde. 

8.2.1. Norises laiks: 8.–9. klasēm no 2020. gada 30. novembra līdz 4. decembrim, 

8.2.2. Norises vieta: Liepājas skolas, 

8.2.3. Par skolas Olimpiādes norisi un darbu labošanu atbildīgi skolu direktoru vietnieki 

izglītības jomā un Olimpiādes žūrijas komisija, 

8.2.4. Olimpiādes uzdevumi tiks nosūtīti skolām, 

8.2.5. pieteikumus 2. posmam iesūtīt līdz 2020. gada 14. decembrim vietnē https://ej.uz/pauy 

 

8.3. Olimpiādes 2. posms – pilsētas posms. 

8.3.1. Norises laiks: 8.–9. klasēm 2021. gada 4. janvārī plkst.10.00, 

8.3.2. Norises vieta: Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5. vidusskola, 

8.3.3. Norises ilgums: ne vairāk kā 3 astronomiskās stundas, 

8.3.4. Organizē Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldes izveidota un apstiprināta rīcības 

komisija, 

8.3.5. Uzdevumus un vērtēšanas kritērijus izstrādā VISC, 

8.3.6. Uzdevumu saturs: 

1) literatūras, valodas un kultūras dzīves nozīmīgākie notikumi valstī 2020. gadā; 

2) darbs ar tekstu poētikas, leksikas, vārddarināšanas, morfoloģijas, sintakses, stilistikas un 

frazeoloģijas aspektā; 

3) pārspriedums saistībā ar latviešu kultūras, literatūras un valodas jautājumiem (apjoms: 

250 – 300 vārdu). 

8.3.7. Olimpiādes tēmas: Rasa Bugavičute-Pēce “Puika, kurš redzēja tumsā”. 

8.4. Olimpiādes 3. posms – valsts olimpiāde 8.–9. klasei. 

8.4.1. Norises laiks: 2021. gada 26. marts, 

8.3.2. Norises vieta: Rīga. 

9. Olimpiādes darbu vērtēšana un uzvarētāju apbalvošana 

9.1. Olimpiādes 2. posma organizēšanu un darbu labošanu vada latviešu valodas un literatūras 

metodiķis Normunds Dzintars. 

9.2. 2. posma darbus labo un vērtē latviešu valodas un literatūras skolotāji (divi no katras 

dalībskolas). 

https://ej.uz/pauy
https://ej.uz/pauy


9.2.1. Norises laiks: 8.–9. klasei 2021. gada 4. janvārī. 

9.2.2. Norises vieta: Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5. vidusskola. 

9.3. Skolēns Olimpiādes darbu pamatā izpilda ar pildspalvu (zilu vai melnu tinti). Pie olimpiādes 

dalībniekiem tās laikā nedrīkst atrasties mobilie saziņas līdzekļi. Šī nosacījuma neievērošana 

var būt iemesls skolēna diskvalifikācijai. 

9.4. Žūrijas komisija var samazināt punktu skaitu, ja netiek ievērota darba kultūra. 

9.5. Olimpiādes darbus žūrijas komisija vērtē saskaņā ar izstrādātajiem kritērijiem. 

9.6. Pēc Olimpiādes darbu izvērtēšanas žūrijas komisija aizpilda protokolu, kuru paraksta 

olimpiādes žūrijas komisijas vadītājs un komisijas locekļi. 

9.7. Olimpiādes žūrijas komisija ne vēlāk kā piecas darba dienas pēc Olimpiādes norises dienas 

informē dalībniekus par otrā posma rezultātiem. Olimpiādes rezultāti tiek paziņoti Liepājas 

pilsētas Izglītības pārvaldei un skolām. Olimpiādes rezultāti ir neapstrīdami. 

9.8. Olimpiādē piešķir pirmo, otro un trešo vietu un Atzinības rakstus, pamatojoties uz olimpiādes 

rezultātiem (1. pakāpi piešķir, ja darbs izpildīts atbilstoši kritērijiem virs 80%). 

9.9. Apbalvojumus piešķir ne vairāk kā vienai trešdaļai olimpiādes dalībnieku, pamatojoties uz 

Olimpiādes rezultātiem. 

9.10. Skolēna Olimpiādes darbi tiek uzglabāti pie metodiķa līdz nākamā mācību gada sākumam. 

10. Dalībnieku skaits 

10.1. Uz olimpiādes 2. posmu tiek izvirzīti no viens līdz trīs labākie skolas kārtas olimpiādes 

dalībnieki katrā klašu grupā (Draudzīgā aicinājuma Liepājas 5. vidusskola un Liepājas Valsts 

1. ģimnāzija var pieteikt līdz 5 dalībniekiem).  

10.2. Uz valsts olimpiādi uzaicināto dalībnieku saraksts tiek publicēts VISC mājas lapā 

www.visc.gov.lv. 

 

  



 

Liepājas pilsētas valodu jomas 
Latviešu valodas un literatūras olimpiādes (11.–12. klase) organizēšanas un norises 

KĀRTĪBA 

11. Olimpiādes posmi un organizatoriskā struktūra 
11.1. Olimpiādes dalībnieki ir 11.–12. klašu skolēni. 

11.2. Olimpiādes 1.posms – skolas Olimpiāde. 

11.2.1. Norises laiks: 11.–12. klasēm no 2020. gada 30. novembra līdz 4. decembrim, 

11.2.2. Norises vieta: Liepājas skolas, 

11.2.3. Par skolas Olimpiādes norisi un darbu labošanu atbildīgi skolu direktoru vietnieki 

izglītības jomā un Olimpiādes žūrijas komisija, 

11.2.4. Olimpiādes uzdevumi tiks nosūtīti skolām, tie pildāmi norādītajā interneta saitē. 

11.3. Olimpiādes 2. posms – pilsētas posms. 

11.3.1. Norises laiks: 11.–12. klasēm 2021. gada 18. janvārī plkst.10.00, izmantojot 

olimpiādes tīmekļa vietni, 

11.3.2. Norises vieta: Liepājas Valsts 1. ģimnāzija, 

11.3.3. Norises ilgums: ne vairāk kā 3 astronomiskās stundas (3. posmā līdz 240 min), 

11.3.4. Organizē Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldes izveidota un apstiprināta rīcības 

komisija, 

11.3.5. Uzdevumus un vērtēšanas kritērijus izstrādā valsts olimpiādes rīcības komisija, 

11.3.6. 1. daļa tiek vērtēta automātiski un tās izpildes laiks ir līdz 90 minūtēm. Laiks tiek 

kontrolēts individuāli katram olimpiādes dalībniekam; 

2. daļa rakstāma brīvā formā un iesniedzama ne vēlāk par plkst. 13.30, 

11.3.7. Uzdevumu saturs: 

1) literatūras, valodas un kultūras dzīves nozīmīgākie notikumi valstī 2020. gadā (1. un  

2. posmā); 

2) uzdevumi literatūrā (poētika, žanri, virzieni, latviešu literatūras vēsture; 

3) uzdevumi valodā (leksikas, frazeoloģijas, gramatikas, stilistikas, sociokultūras aspekts), 

4) daiļdarba (un, iespējams, tā ekranizējuma) vai tā fragmenta analīze un interpretācija 

literatūras un valodas aspektā, 

3) pārspriedums (apjoms: 350–400 vārdu). 

3.3.8. Olimpiādes tēma: 

Jura Kronberga dzeja un Janas Egles proza. 

11.4. Olimpiādes 3.posms – valsts olimpiāde 11.–12. klasei. 

11.4.1. Norises laiks: 2021. gada 6. marts, 

11.3.2. Norises vieta: Rīga. 

12. Olimpiādes darbu vērtēšana un uzvarētāju apbalvošana 

12.1. 2. posma darbus labo automātiski un skolotāji, kas pieteikušies pārsprieduma 

labošanai. Norises laiks: 11.–12. klasei 2021. gada 18. janvārī. 

12.2. Skolēns Olimpiādes darbu izpilda datorā. Pie olimpiādes dalībniekiem tās laikā 

nedrīkst atrasties mobilie saziņas līdzekļi. Šī nosacījuma neievērošana var būt iemesls 

skolēna diskvalifikācijai. 

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

olimpiādes rezultātiem (1. pakāpi piešķir, ja darbs izpildīts atbilstoši kritērijiem virs 80%). 



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

pamatojoties uz Olimpiādes rezultātiem. 

13. Dalībnieku skaits 

13.1. Uz olimpiādes 2. posmu tiek izvirzīti no viens līdz trīs labākie skolas kārtas olimpiādes 

dalībnieki katrā klašu grupā (DALP 5. vidusskola un Liepājas Valsts 1. ģimnāzija var pieteikt 

līdz 5 dalībniekiem). Skolēnu reģistrācija notiek elektroniski  

(sk. https://visc.gov.lv/vispizglitiba/olimpiades/dokumenti/olimp_kartiba/lat_val_47.pdf). 

13.2. Dalībnieku pieteikšana olimpiādei notiek līdz 2021. gada 4. janvārim. 

13.3. Dalībnieku reģistrēšana olimpiādei notiek līdz 2021. gada 11. janvārim (www.skolas.lu.lv). 

13.2. Uz valsts olimpiādi uzaicināto dalībnieku saraksts tiek publicēts VISC mājas lapā 

www.visc.gov.lv vai olimpiādes mājas lapā. 

 

 

Kārtību sagatavoja latviešu valodas un literatūras metodiķis Normunds Dzintars 

 

 

http://www.visc.gov.lv/

