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

KĀRTĪBA 

2022. gada 23. septembrī Liepājā 

Kārtība izdota saskaņā ar 2012. gada 5. jūnija Ministru kabineta 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) 2022. gada  

24. augusta rīkojumu Nr. 25.1.-04/43 “Par mācību priekšmetu olimpiāžu organizēšanu un norisi 

2022./2023. mācību gadā” 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 valstspilsētas Latviešu 

valodas un literatūras olimpiādi, kurā skolēns 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 valstspilsētas un mērogā. 

2. Olimpiādes mērķi un uzdevumi 

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

darba iemaņas. 

2.2. Izzināt jaunos talantus latviešu valodā un literatūrā un atlasīt kandidātus dalībai Valsts 

olimpiādē. 

2.3. Rosināt skolēnus mērķtiecīgai profesijas izvēlei. 

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

3.2. Olimpiādes 1.posms – skolas olimpiāde. 

3.2.1. Norises laiks: 8.–9. klasei 2022. gada 6. decembrī (notiek tiešsaistes režīmā). 

3.2.2. Norises vieta: Liepājas valstspilsētas skolās. 

3.2.3. Par skolas olimpiādes norisi un darbu labošanu atbildīgi skolu direktoru vietnieki 

izglītības jomā un olimpiādes žūrijas komisija. 

3.2.4. Olimpiādes uzdevumi tiks nosūtīti skolām: tos sagatavo 8.-9. klasei Draudzīgā 

aicinājuma Liepājas pilsētas 5. vidusskola (sagatavo un iesūta līdz 2022. gada 25. 

novembrim e-pastā normunds.dzintars@liepaja.edu.lv). 

3.3. Olimpiādes 2. posms – pilsētas posms. 

3.3.1. Norises laiks: 8.–9. klasēm 2023. gada 9. februārī plkst.10.00 tiešsaistes režīmā. 

3.3.2. Norises vieta: Liepājas valstspilsētas skolās. 

3.3.3. Norises ilgums: ne vairāk kā 3 astronomiskās stundas (1. daļas izpildes laiks 90 min. 

2. daļas iesniegšana ne vēlāk kā 13.30). 

3.3.4. Organizē Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldes izveidota un apstiprināta rīcības 

komisija. 

3.3.5. Uzdevumus un vērtēšanas kritērijus izstrādā VISC. 

3.3.6. Olimpiādes tēma: dzejas krājums pusaudžiem „Netikumīgie”, kurā apkopoti Kristas  

Burānes dokumentālās dzejas izrādes „Netikumīgie” (Dirty Deal Teatro) dzejoļi (dzejnieki  



‒ Marija Luīze Meļķe, Kirils Vilhelms Ēcis, Raimonds Ķirķis, Agnese Krivade, Kārlis  

Vērdiņš), un Luīzes Pastores piedzīvojumu stāsts „Laimes bērni”. 

Literatūras, valodas un kultūras dzīves nozīmīgākie notikumi valstī 2022. gadā; 

darbs ar tekstu poētikas, leksikas, vārddarināšanas, morfoloģijas, sintakses, stilistikas  

un frazeoloģijas aspektā; 

tekstveides darbs saistībā ar olimpiādes avotiem (apjoms: 250–350 vārdu). 

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

3.4.1. Norises laiks: 2023. gada 28. marts. 

3.3.2. Norises vieta: Rīga. 

4. Olimpiādes darbu vērtēšana un uzvarētāju apbalvošana 

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

metodiķis Normunds Dzintars. 

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

dalībskolas). 

4.2.1. Norises laiks: 8.–9. klasei 2023. gada 9. februārī. 

4.2.2. Norises vieta, veids:  

4.3.  Pie olimpiādes dalībniekiem tās laikā nedrīkst atrasties mobilie saziņas līdzekļi. Šī 

nosacījuma neievērošana var būt iemesls skolēna diskvalifikācijai. 

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

4.5. Pēc olimpiādes darbu izvērtēšanas žūrijas komisija aizpilda protokolu, kuru paraksta 

olimpiādes žūrijas komisijas vadītājs un komisijas locekļi. 

4.6. 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. 

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

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

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

olimpiādes rezultātiem. 

 

Kārtību sagatavoja latviešu valodas un literatūras metodiķis Normunds Dzintars 

  



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

KĀRTĪBA 

 

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

5.2. Olimpiādes 1.posms – skolas olimpiāde. 

5.2.1. Norises laiks: 11.–12. klasei 2022. gada 6. decembrī (notiek tiešsaistes režīmā). 

5.2.2. Norises vieta: Liepājas valstspilsētas skolās. 

5.2.3. Par skolas olimpiādes norisi un darbu labošanu atbildīgi skolu direktoru vietnieki 

izglītības jomā un olimpiādes žūrijas komisija. 

5.2.4. Olimpiādes uzdevumi tiks nosūtīti skolām: tos sagatavo 11.-12. klasei Liepājas Valsts 

1. ģimnāzija (sagatavo un iesūta līdz 2022. gada 25. novembrim e-pastā 

normunds.dzintars@liepaja.edu.lv). 

5.3. Olimpiādes 2. posms – pilsētas posms. 

5.3.1. Norises laiks: 11.–12. klasei 2023. gada 1. februārī plkst.10.00 tiešsaistes režīmā. 

5.3.2. Norises vieta: Liepājas valstspilsētas skolās. 

5.3.3. Norises ilgums: ne vairāk kā 3 astronomiskās stundas (1. daļas izpildes laiks 90 min. 

2. daļas iesniegšana ne vēlāk kā 13.30). 

5.3.4. Organizē Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldes izveidota un apstiprināta rīcības 

komisija. 

5.3.5. Uzdevumus un vērtēšanas kritērijus izstrādā VISC. 

5.3.6. Olimpiādes tēma: modernists Linards Tauns un viņa kopotās dzejas grāmata „Dzeja”; 

5. Ieteicamās literatūras un informācijas resursu saraksts, ko izmantot, gatavojoties  

olimpiādei, tiks publicēts līdz 2022. gada 3. oktobrim. 

Literatūras, valodas un kultūras dzīves nozīmīgākie notikumi valstī 2022. gadā;  

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

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

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

tekstveides uzdevums (apjoms: 350–450 vārdu) 

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

5.4.1. Norises laiks: 2023. gada 3. aprīlis. 

5.4.2. Norises vieta: Rīga. 

6. Olimpiādes darbu vērtēšana un uzvarētāju apbalvošana 

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

metodiķis Normunds Dzintars. 

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

dalībskolas). 

4.2.1. Norises laiks: 11.–12. klasei 2023. gada 1. februārī. 

4.2.2. Norises vieta, veids:  

6.3. Pie olimpiādes dalībniekiem tās laikā nedrīkst atrasties mobilie saziņas līdzekļi. Šī 

nosacījuma neievērošana var būt iemesls skolēna diskvalifikācijai. 

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

6.5. Pēc olimpiādes darbu izvērtēšanas žūrijas komisija aizpilda protokolu, kuru paraksta 

olimpiādes žūrijas komisijas vadītājs un komisijas locekļi. 



6.6. 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. 

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

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

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

olimpiādes rezultātiem. 

 

Kārtību sagatavoja latviešu valodas un literatūras metodiķis Normunds Dzintars 

Liepājas valstspilsētas valodu jomas 
Latviešu valodas un literatūras olimpiādes (4.–7. un 10. klase) organizēšanas un norises 

KĀRTĪBA (olimpiāde tiks rakstīta tikai klātienē vai uzraudzītā tiešsaistē skolā) 

7. Olimpiādes posmi un organizatoriskā struktūra 
Olimpiādes dalībnieki: 4.–7. un 10. klases skolēni.  
8. Olimpiādes norise: 
8.1. 1. posms – skolas olimpiāde – 2023. gada 6. martā, skolas posmam uzdevumus sagatavo 
skolas MK atbilstoši darba programmai. Olimpiāde notiek tiešsaistē.  
8.2. 2. posms – pilsētas olimpiāde, to organizē Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldes izveidota un 
apstiprināta rīcības komisija (sagatavo un iesūta līdz 2023. gada 17. februārim e-pastā 
normunds.dzintars@liepaja.edu.lv). 
8.2.1. norises laiks – 2023. gada 17. aprīlis. 
       Vieta – Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5. vidusskola. Laiks – 17. aprīlis plkst. 10.00. 
9.45 skolēnu reģistrācija; 
10.00–12.30 darba izpilde 4.–7. klašu grupā; 10.00–13.00 10. klase. No 13.00 darbu labošana. 
8.2.2. uzdevumus pilsētas posmam sagatavo pilsētas latviešu valodas un literatūras olimpiādes 
žūrijas komisija: 
4. klase – Liepājas Centra sākumskola; 
5. klase – J. Čakstes Liepājas pils. 10. vidusskola; 
6. klase – 8. vidusskola; 
7. klase – Oskara Kalpaka Liepājas pilsētas 15. vidusskola; 
10. klase – Liepājas Raiņa 6. vidusskola 
 
8.2.3. darba ilgums – sk. 8.2.1.; 
 
8.2.4. 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) 
 
8.2.5. 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). 
8.2.6. pieteikumi jāiesūta līdz 2023. gada 10. aprīlim vietnē https://ej.uz/75z9 
8.2.7. 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.  
 

9. Rakstīšanas veids un apbalvošana 

9.1. Pie olimpiādes dalībniekiem tās laikā nedrīkst atrasties mobilie saziņas līdzekļi. Šī 

nosacījuma neievērošana var būt iemesls skolēna diskvalifikācijai. 

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

9.3. Pēc olimpiādes darbu izvērtēšanas žūrijas komisija aizpilda protokolu, kuru paraksta 

olimpiādes žūrijas komisijas vadītājs un komisijas locekļi. 

9.4. 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. 

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

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

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

olimpiādes rezultātiem. 

Kārtību sagatavoja latviešu valodas un literatūras metodiķis Normunds Dzintars 

 

 


