
Vācu valodas 52. olimpiāde 8. un 9. klases izglītojamiem 

  

1. Olimpiādes mērķi un uzdevumi: 

1.1. veicināt izglītojamo interesi par svešvalodām; 

1.2. piedāvāt izglītojamajiem iespēju vispusīgi pārbaudīt un apliecināt savas zināšanas un 

prasmes vācu valodā; 

1.3. attīstīt patstāvīgās izzināšanas prasmes un radošumu; 

1.4. pilnveidot izglītojamo saskarsmes kultūru. 

2. Olimpiādes organizatori: Latvijas Vācu valodas skolotāju asociācija sadarbībā ar Valsts 

izglītības satura centru un pašvaldībām.  

3. Olimpiādes adresāts: 8. un 9. klašu izglītojamie. Jaunāku klašu izglītojamie uz olimpiādes 

3. posmu netiek aicināti. 

4. Olimpiādes norise: 

4.1. pirmais posms - izglītības iestādes olimpiāde – olimpiādi organizē izglītības iestādes 

izveidota vācu valodas olimpiādes žūrijas komisija, kura sagatavo uzdevumus, vērtēšanas 

kritērijus, vērtē olimpiādes darbus, izvirza dalībniekus 2. posma olimpiādei, organizē izglītības 

iestādes vācu valodas olimpiādes uzvarētāju apbalvošanu. 

4.2. otrais posms - novada, republikas pilsētas vai novadu apvienības olimpiāde: 

4.2.1. norises laiks - 2022. gada 13. aprīlī; 

4.2.2. olimpiādi organizē novada, republikas pilsētas vai novadu apvienības olimpiādes 

rīcības komisija; 

4.2.3. uzdevumus izstrādā valsts vācu valodas 51. olimpiādes rīcības komisija; 

4.2.4. olimpiādes saturs: valodas lietojuma uzdevumi, lasīšanas prasmes pārbaude; 

4.2.5. darba izpildes ilgums – 120 minūtes; 

4.2.6. 8. un 9.klašu izglītojamie, kuri olimpiādei ir izvirzīti, veic vienādu olimpiādes darbu, taču 

tiek vērtēti atsevišķi savās klašu grupās.  

4.2.7. darbus labo un vērtē novada, republikas pilsētas vai novadu apvienības vācu valodas 

olimpiādes žūrijas komisija; 

4.2.8. novada, republikas pilsētas vai novadu apvienības olimpiādes rīcības komisija 

nodrošina izglītojamo darbu kodēšanu un anonīmu vērtēšanu; 



4.3. trešais posms - reģionālā olimpiāde (fakultatīvi - pēc reģionu iespējām, savstarpēji 

vienojoties); 

4.3.1. norises laiks (ieteicamais) - 2022. gada 25.aprīlis - 29.aprīlis; 

4.3.2. olimpiādes uzdevumus un nolikumu izstrādā reģiona olimpiādes rīcības komisija; 

4.3.3. olimpiādes saturs (ieteicamais) – sarunvalodas prasmju pārbaude; 

4.3.4. rezultātus izvērtē reģiona vācu valodas olimpiādes žūrijas komisija. 

5. Palīglīdzekļi, kurus atļauts izmantot olimpiādes laikā: 

Darbs veicams ar tumši zilu vai melnu pildspalvu. 

 

 Kontaktinformācija: 

Elizabete Elīza Bitāne 

eliza.bitane@gmail.com 

 

Agnese Vovčenko 

agnese.vovcenko@832.visc.gov.lv 

 

 

 

 

 

  

 

mailto:eliza.bitane@gmail.com
mailto:agnese.vovcenko@832.visc.gov.lv

