
 

 

 

DOKUMETS IR PARAKSTĪTS ELEKTRONISKI AR DROŠU ELEKTRONISKO 

PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU 

 

8.3.2.1./16/I/002 

NACIONĀLA UN STARPTAUTISKA MĒROGA PASĀKUMU ĪSTENOŠANA 

IZGLĪTOJAMO TALANTU ATTĪSTĪBAI  
Strūgu iela 4, Rīga, LV-1003, tālr. 67350966, e-pasts: info@832.visc.gov.lv  

 

 

RĪKOJUMS 

Rīgā 

2021. gada 23. februārī Nr. 25.1.-04/11 

Par grozījumiem Valsts izglītības satura centra 2020. 

gada 1. septembra rīkojumā Nr. 25.1.-04/21 ″Par 

latviešu valodas un literatūras valsts 47. olimpiādes 

norises kārtības apstiprināšanu″ 

Lai nodrošinātu 2020. gada 6. novembra Ministru kabineta rīkojuma Nr. 655 “Par 

ārkārtējās situācijas izsludināšanu” 5.13.2. apakšpunkta izpildi, izdarīt Valsts izglītības satura 

centra 2020. gada 1. septembra rīkojumā Nr. 25.1.-04/21 ″ Par latviešu valodas un literatūras 

valsts 47. olimpiādes norises kārtības apstiprināšanu″ pielikumā “Latviešu valodas un 

literatūras 47. olimpiādes norises kārtība” šādus grozījumus: 

 

1. Izteikt pielikuma 4.3.1. apakšpunktu šādā redakcijā:  

4.3.1. olimpiādes trešais posms 8.-9. klašu izglītojamiem notiek tiešsaistes režīmā 

2021. gada 26. martā, izmantojot olimpiādes tīmekļa vietni. Olimpiādes 3. posma 

norise tiek organizēta šī rīkojuma 4. pielikumā “Olimpiādes 3. posma norises 

organizācija 8.-9. klašu izglītojamajiem” noteiktajā kārtībā; 

2. Izteikt pielikuma 12.3.1. apakšpunktu šādā redakcijā:  

12.3.1. olimpiādes trešais posms 11.-12. klašu izglītojamajiem notiek tiešsaistes 

režīmā 2021. gada 8. martā, izmantojot olimpiādes tīmekļa vietni. Olimpiādes 3. 

posma norise tiek organizēta šī rīkojuma 5. pielikumā “Olimpiādes 3. posma norises 

organizācija 11.-12. klašu izglītojamajiem” noteiktajā kārtībā; 

3. Papildināt rīkojumu ar 4. pielikumu “Olimpiādes 3. posma norises organizācija 8. un 

9. klases izglītojamajiem ”; 

4. Papildināt rīkojumu ar 5. pielikumu “Olimpiādes 3. posma norises organizācija 11. un 

12. klases izglītojamajiem”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@832.visc.gov.lv


Pielikums Nr.4 

Projekta “Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana 

 izglītojamo talantu attīstībai” (vienošanās  Nr.8.3.2.1./16/I/002)  

2021. gada 23. februāra rīkojumam Nr. 25.1.-04/11 

 

 

 

“Latviešu valodas un literatūras 47. olimpiādes 3. posma norises organizācija  

8. un 9. klases izglītojamajiem” 

 

 

1. olimpiādes uzdevumus izstrādā latviešu valodas un literatūras 8.–9. klašu valsts 

olimpiādes rīcības komisija; 

2. olimpiādes trešais posms notiek edu.lu.lv tīmekļa vietnē 2021. gada 26. marts; 

3. olimpiādes dalībnieks olimpiādi pilda atrodoties savās mājās; 

4. olimpiādes dalībnieks ir atbildīgs par interneta pieslēgumu un datortehniku olimpiādes 

laikā. Olimpiādes veidotāji iesaka valsts kārtas olimpiādes uzdevumus pildīt un 

iesniegt tiešsaistes sistēmā izmantojot datoru (ne viedtālruni un ne planšeti); 

5. vienu stundu pirms olimpiādes sākuma dalībnieks ar savu lietotājvārdu un paroli 

pieslēdzas olimpiādes vietnei un pārliecinās, ka ir pievienots valsts kārtai; 

6. olimpiādes dalībnieks seko līdz vietnes jaunumiem un papildus informācijai par valsts 

olimpiādes norisi edu.lu.lv; 

7. olimpiādes uzdevumi visiem dalībniekiem tiks padarīti pieejami plkst. 10:00. 

Olimpiādes uzsākšanas parole nav jāievada; 

8. Olimpiādes darba tēma: Rasa Bugavičute-Pēce “Puika, kurš redzēja tumsā”. 

9. olimpiādes darba ilgums – ne vairāk kā 240 minūtes; 

10. olimpiādes uzdevumu izpildes laiku, atbilstoši olimpiādes nolikumam, kontrolē e-

vides sistēma. Visām atbildēm ir jābūt pilnībā ierakstītām un elektroniski iesniegtām 

līdz plkst. 14:15 (laiks katram izglītojamajam tiek kontrolēts individuāli); 

11. nopietnu tehnisku problēmu gadījumā olimpiādes dalībnieks par to ziņo sazinoties ar 

olimpiādes organizētājiem pa tālr.: 67034994 un piemeklē operatīvu problēmas 

risinājumu. Par tehnisku problēmu risinājumu olimpiādes organizatori olimpiādes 

kursa sākuma lapā ievieto paziņojumus olimpiādes dalībniekiem; 

12. katrs novada, pilsētas vai novadu apvienības olimpiādes atbildīgais no centra saņem 

tikai sava novada vai pilsētas trešā posma olimpiādes dalībnieku rezultātus; 

13. mācību priekšmeta olimpiāde ir individuālas sacensības, ja ir aizdomas par 

akadēmiskā godīguma pārkāpumu žūrijas un rīcības komisija, ar balsu vairākumu lemj 

par konkrētā dalībnieka rezultātu anulēšanu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Pielikums Nr.5 

Projekta “Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana 

 izglītojamo talantu attīstībai” (vienošanās  Nr.8.3.2.1./16/I/002)  

2021. gada 23. februāra rīkojumam Nr. 25.1.-04/11 

 

 

 

“Latviešu valodas un literatūras 47. olimpiādes 3. posma norises organizācija 11. 

un 12. klases izglītojamajiem 

 

 

1. olimpiādes uzdevumus izstrādā latviešu valodas un literatūras 11.–12. klašu valsts 

olimpiādes rīcības komisija  

2. olimpiādes trešais posms notiek edu.lu.lv tīmekļa vietnē 2021. gada 8. martā; 

3. olimpiādes dalībnieks olimpiādi pilda, atrodoties savās mājās; 

4. olimpiādes dalībnieks ir atbildīgs par interneta pieslēgumu un datortehniku olimpiādes 

laikā. Olimpiādes veidotāji iesaka valsts kārtas olimpiādes uzdevumus pildīt un 

iesniegt tiešsaistes sistēmā, izmantojot datoru (ne viedtālruni un ne planšeti); 

5. vienu stundu pirms olimpiādes sākuma dalībnieks ar savu lietotājvārdu un paroli 

pieslēdzas olimpiādes vietnei un pārliecinās, ka ir pievienots valsts kārtai; 

6. olimpiādes dalībnieks seko līdz vietnes jaunumiem un papildus informācijai par valsts 

olimpiādes norisi edu.lu.lv; 

7. olimpiādes uzdevumi visiem dalībniekiem tiks padarīti pieejami plkst. 10:00. 

Olimpiādes uzsākšanas parole nav jāievada; 

8. Olimpiādes darba tēma: Jura Kronberga dzeja un Janas Egles proza; 

9. olimpiādes darba ilgums – ne vairāk  kā 240 minūtes; 

10. olimpiādes uzdevumu izpildes laiku, atbilstoši olimpiādes nolikumam, kontrolē e-

vides sistēma. Visām atbildēm ir jābūt pilnībā ierakstītām un elektroniski iesniegtām 

līdz plkst. 14:15 (laiks katram izglītojamajam tiek kontrolēts individuāli); 

11. nopietnu tehnisku problēmu gadījumā olimpiādes dalībnieks par to ziņo sazinoties ar 

olimpiādes organizētājiem pa tālr.: 67034994 un piemeklē operatīvu problēmas 

risinājumu. Par tehnisku problēmu risinājumu olimpiādes organizatori olimpiādes 

kursa sākuma lapā ievieto paziņojumus olimpiādes dalībniekiem; 

12. katrs novada, pilsētas vai novadu apvienības olimpiādes atbildīgais no centra saņem 

tikai sava novada vai pilsētas trešā posma olimpiādes dalībnieku rezultātus; 

13. mācību priekšmeta olimpiāde ir individuālas sacensības, ja ir aizdomas par 

akadēmiskā godīguma pārkāpumu žūrijas un rīcības komisija, ar balsu vairākumu lemj 

par konkrētā dalībnieka rezultātu anulēšanu. 

 

 

 

Neformālās izglītības departamenta  

direktore           A.Bērziņa 

  
 

 

S.Birule 67350966 

       


