
Liepājas pilsētas sociālās un pilsoniskās jomas 
Vēstures olimpiādes ( 9., 10.–12. klase) organizēšana un norise 

 

KĀRTĪBA 

2020. gada 28. 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) 2020. gada 28. jūlija rīkojumu Nr. 25.1.-04/15 un Liepājas pilsētas 

Izglītības pārvaldes 2020. gada 2. septembra rīkojuma Nr.174/02-02 „Par rīcības 

komisijas izveidi” 2. punktu 

 

 

1. Vispārīgie jautājumi: 

1.1.Kārtība nosaka, kā Liepājas pilsētas sociālā un pilsoniskā joma ( turpmāk -Joma) 

organizē Liepājas pilsētas vēstures olimpiādi (turpmāk - Olimpiāde), kurā izglītojamais( 

turpmāk- Skolēns) demonstrē savus sasniegumus  mācību priekšmeta apguvē. 

1.2.Olimpiāde tiek organizēta, lai veicinātu skolēnu radošo spēju attīstību un apzinātu 

talantīgus skolēnus Liepājas pilsētas un valsts mērogā. 

2. Olimpiādes mērķis:  

2.1.Padziļināt un paplašināt skolēnu zināšanas vēsturē, attīstīt viņu praktiskā darba 
iemaņas. 
2.2. Izzināt jaunos talantus vēsturē un atlasīt kandidātus dalībai Valsts olimpiādē. 
 

3.Olimpiādes posmi un organizatoriskā struktūra: 

3.1. Olimpiādes dalībnieki ir 9. klašu (drīkst piedalīties arī jaunāki izglītojamie)  un 10.-

12.klašu skolēni; 

3.2. 1.posms- skolas Olimpiāde  

3.3.1. Norises laiks: no 2020. gada 23. līdz 27. novembrim,  

3.3.2. Norises vieta: Liepājas skolas, 

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

izglītības jomā un Olimpiādes žūrijas komisija, 

3.2.4. Olimpiādes uzdevumus sagatavo Liepājas sociālās un pilsoniskās jomas 

vēstures skolotāju darba grupa. Olimpiādes uzdevumi tiks nosūtīti skolām. 

3.3. Olimpiādes 2.posms- pilsētas posms. 

3.3.1. Norises laiks- 2020 .gada 10. decembrī plkst. 10.00, 

3.3.2. Norises vieta – Liepājas skolas, 

3.3.3. Organizē Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldes izveidota un apstiprināta rīcības 

komisija ( olimpiāde notiek tiešsaistē, par kārtību tajā sk. www.visc.gov.lv ,sadaļa 

mācību priekšmetu olimpiādes, Vēstures valsts 27.olimpiādes norises kārtība  

https://www.visc.gov.lv/sites/visc/files/content/olimpiades/kartiba/vesture_27.pdf 

 

3.3.4. Uzdevumus un vērtēšanas kritērijus izstrādā Valsts olimpiādes rīcības komisija, 

3.3.5. darba kārtība: 

  9. 30 -  dalībnieku reģistrācija; 

  9.45 – dalībniekus uzaicina telpā. Olimpiādes kopīgais darba ilgums līdz  

240 minūtēm.   

http://www.visc.gov.lv/
https://www.visc.gov.lv/sites/visc/files/content/olimpiades/kartiba/vesture_27.pdf


3.4. Olimpiādes 3. posms – valsts olimpiāde: 

3.4.1. Norises laiks: 2021. gada 16. februāris (9.klase), 2020. gada 15. februāris (10.–
12. klase) 
3.4.2.Norises vieta:  Rīgas Franču licejs, Valdemāra ielā 48, ( 9. un 10.–12. klase) 
 
4. Olimpiādes saturs: 

4.1. Olimpiādes tēma 9. klasēm “Sabiedrība Latvijas teritorijā 20. gadsimtā”, 10.–12. 

klasēm “ Industrializācijas un urbanizācijas radītās pārmaiņas  Latvijas teritorijā 

19.gadsimta beigās un 20. gadsimtā”. 

4.2. Olimpiādes uzdevumu valoda un pieraksts saskaņā ar 2012.gada 5.jūnija Ministru 

kabineta noteikumu Nr. 384 ”Mācību priekšmetu olimpiāžu  organizēšanas 

noteikumi”17.punktu; 

4.3. Olimpiādes rezultātus apkopo olimpiādes rīcības komisija.  

5. Olimpiādes darbu vērtēšana un uzvarētāju apbalvošana: 

5.1. Olimpiādes 2. posma organizēšanu un darbu labošanu vada valsts olimpiādes 

rīcības komisija; 

5.2. 2. posma  dalībnieku uzrādītos rezultātus vērtē elektroniski valsts olimpiādes 

žūrijas komisija, kuras sastāvā ir izglītības iestāžu vēstures skolotāji; 

5.3. Klašu grupas tiek vērtētas atsevišķi ( 9. un 10.–12.); 

5.4.olimpiādē piešķir pirmo, otro un trešo vietu 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. kārtu tiek izvirzīti trīs labākie skolas Olimpiādes dalībnieki katrā 

klašu grupā (skolām ar 3-4 paralalēlklašu grupām  ir tiesības pieteikt 5 - 6 dalībniekus 

katrā klašu grupā ( 9. un 10.–12. klašu grupa ). Dalībniekus reģistrē katras skolas 

atbildīgais par olimpiādēm.  

 

  

Kārtību sagatavoja metodiķe Ineta Drēže 

 

 

 

 

 

 


