
Liepājas valstspilsētas valodu jomas Angļu valodas 
olimpiādes (3. klase) organizēšanas un norises 

KĀRTĪBA 

2022. gada 1. oktobrī          Liepājā 

Kārtība izdota saskaņā ar 2012. gada 5. jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr. 384 
"Mācību priekšmetu olimpiāžu organizēšanas noteikumi" 8. punktu, projekta "Nacionāla un 
starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai" (vienošanās Nr. 
8.3.2.1.16/I/002) 2017. gada 25. septembra rīkojumu Nr. 25.1.-04 un Liepājas pilsētas 
Izglītības pārvaldes 2022. gada 19. septembra rīkojuma Nr. 299/02-02 „Par rīcības 
komisijas izveidi” 2. punktu. 

1. Vispārīgie jautājumi: 

1.1. kārtība nosaka, kā Liepājas pilsētas valodu joma organizē Liepājas pilsētas 
angļu valodas olimpiādi, kurā izglītojamais demonstrē savus sasniegumus 
mācību priekšmeta apguvē; 

1.2. olimpiāde tiek organizēta, lai veicinātu radošo un izziņas darbību un apzinātu 
talantīgus skolēnus, kuri spēj demonstrēt izcilību un konkurētspēju Liepājas 
pilsētas mērogā. 

2. Olimpiādes mērķi un uzdevumi: 

2.1. veicināt izglītojamo interesi par angļu valodu pasaules izzināšanā; 
2.2. pilnveidot radošās darbības un pašizpausmes izpratni kā veicinošu faktoru angļu 

valodas un kultūras izziņā; 
2.3. piedāvāt izglītojamiem iespēju apliecināt savas zināšanas un prasmes angļu 

valodā, izprast radošā teksta veidošanas nozīmi angļu valodas apguvē 

3. Olimpiādes posmi un organizatoriskā struktūra: 

3.1. olimpiādes dalībnieki ir 3. klašu skolēni; 
3.2. olimpiādes 1. posms – izglītības iestādes olimpiāde:  

3.2.1. norises laiks: no 2023. gada 8. līdz 12. marts, ilgums 60 minūtes; 
3.2.2. norises vieta: Liepājas valstspilsētas izglītības iestādes; 
3.2.3. par izglītības iestādes Olimpiādes norisi un darbu labošanu atbildīgi 

skolu direktoru vietnieki izglītības jomā un katras skolas Olimpiādes 
žūrijas komisija; 

3.2.4. olimpiādes uzdevumus sagatavo Liepājas angļu valodas skolotāju darba 
grupa; olimpiādes uzdevumi tiks nosūtīti skolām; 

3.3. olimpiādes 2. posms – valstspilsētas olimpiāde: 
3.3.1. norises laiks: 2023. gada 14. aprīlis plkst. 10.00; 
3.3.2. norises vieta: Liepājas valstspilsētas izglītības iestādes; 
3.3.3. olimpiādes kopējais darba ilgums līdz 60 minūtēm; 
3.3.4. organizē Liepājas valstspilsētas Izglītības pārvaldes izveidota un 

apstiprināta rīcības komisija; 
3.3.5. uzdevumus un vērtēšanas kritērijus izstrādā Liepājas angļu valodas 

skolotāju darba grupa; 
3.3.6. otrā posma dalībnieku uzrādītos rezultātus vērtē elektroniski Liepājas 

valstspilsētas olimpiādes žūrijas komisija, kuras sastāvā ir izglītības 
iestāžu angļu valodas skolotāji; 



4. Olimpiādes saturs: 

4.1. olimpiādes tēma: “Me in the world and world around me” 
4.2. darba saturs: 1., 2. posms – klausīšanās, lasīšanas un radošais uzdevums par 

olimpiādes tēmu;  
4.3. uzdevumus un vērtēšanas kritērijus izstrādā Liepājas valstspilsētas olimpiādes 

rīcības komisija; 
4.4. izglītojamo darbi tiek kodēti un vērtēti anonīmi;  
4.5. olimpiādes 1., 2. posmā 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; 

5. Olimpiādes darbu vērtēšana un uzvarētāju apbalvošana: 

5.1. 1. posma un 2. posma Olimpiādes darbu izglītojamas 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; žūrijas komisija var samazināt punktu skaitu, ja netiek 
ievērota darba kultūra; olimpiādes darbus žūrijas komisija vērtē saskaņā ar 
izstrādātajiem kritērijiem; 

5.2. pēc 2. posma Olimpiādes rezultātu saņemšanas žūrijas komisija aizpilda 
protokolu par 2. posma rezultātiem; 

5.3. olimpiādes žūrijas komisija ne vēlāk kā piecas darba dienas pēc Olimpiādes 
rezultātu saņemšanas informē dalībniekus par otrā posma godalgotajām vietām; 
olimpiādes rezultāti tiek paziņoti  Liepājas valstspilsētas Izglītības pārvaldei un 
izglītības iestādēm; olimpiādes rezultāti ir neapstrīdami; 

5.4. 2. posma olimpiādes posmā piešķir pirmās, otrās un trešās pakāpes diplomus 
un Atzinības rakstus, pamatojoties uz olimpiādes rezultātiem (1. pakāpi piešķir, 
ja darbs izpildīts atbilstoši kritērijiem virs 80%); 

5.5. apbalvojumus piešķir ne vairāk kā vienai trešdaļai olimpiādes dalībnieku, 
pamatojoties uz Olimpiādes rezultātiem; 

6. Dalībnieku skaits: 

6.1. uz olimpiādes 2. posmu tiek izvirzīti 2 labākie izglītības iestādes olimpiādes 
dalībnieki no katras izglītības iestādes 3. klases;  

6.2. pieteikumu pilsētas olimpiādei jāiesniedz līdz 2022. gada 4. aprīlim, aizpildot 
tiešsaistes pieteikuma anketu https://ej.uz/olimpiade123; 

Kārtību sagatavoja metodiķe Laura Katkeviča 


