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Vispārīgie jautājumi 
Olimpiādes satura sarežģītības līmenis ir augstāks, kā tas ir noteikts mācību priekšmetu 
standartos  

Mērķis 
Attīstīt skolēnu radošās spējas, rosināt interesi par latviešu valodu un literatūru. 
Tēmas/saturs 

• Rūdolfs Blaumanis: dzīve un daiļrade.  
• literatūras, valodas un kultūras dzīves nozīmīgākie notikumi valstī 2012.gadā; 
• darbs ar tekstu leksikas, vārddarināšanas, morfoloģijas, sintakses un 

frazeoloģijas aspektā;  
• radošais darbs saistībā ar kultūras, latviešu literatūras un valodas jautājumiem 

(apjoms – ap 250–300 vārdu).  
Laiks  
2013. gada 11.februārī  
Vieta 
Tukuma 3.pamatskola 
Ilgums  
Plkst. 10.00 – 13.00 
Dalībnieki 
Tukuma, Engures un Jaunpils novada 8.-9. klašu skolēni (1 no paralēlklases) 
Dalībnieku pieteikšana  
Izglītības iestādes atbildīgā persona līdz 28.01.2013., izmantojot tikai vienotu veidlapu 
(skat. Tukuma novada mācību priekšmetu olimpiāžu organizēšanas un norises kārtība 
2012./2013.mācību gadam, 2.pielikums Excel), elektroniski (jolanta.lerke@tukums.lv ) 
piesaka dalībniekus Tukuma novada mācību priekšmetu olimpiāžu organizēšanas 
atbildīgajai personai J.Lerķei. Pieteikumā aizpilda visas prasītās ailes, nemainot pieteikuma 
veidlapu 
Organizēšana un norise  
atbilstīgi 05.06.2012. MK noteikumiem Nr. 384 „Mācību priekšmetu olimpiāžu 
organizēšanas noteikumi” 4.2.5.-4.2.7. punktam.  
1.posms – skolas olimpiāde. Uzdevumus sagatavo un darbus vērtē izglītības iestādes 
olimpiādes rīcības komisija. 
2.posms – novada olimpiāde Olimpiādi organizē Tukuma novada Izglītības pārvaldes 
apstiprināta novada olimpiāžu rīcības komisija, kuras sastāvā ir IP pārstāvis, latviešu 
valodu un literatūras skolotāju metodiskās apvienības vadītāja un latviešu valodu un 
literatūras skolotājs. Olimpiādes uzdevumus sagatavo valsts olimpiādes rīcības komisija.  
Materiāli  
Tumši zila vai melna pildspalva. 



Komisija 
Komisijas priekšsēdētājs - latviešu valodu un literatūras skolotāju metodiskās apvienības 
vadītājs. Komisijas locekļi un novērotāji – skat. 1.pielikumu 
Vērtēšana 
Olimpiādes dalībnieku darbus vērtē un uzvarētājus nosaka latviešu valodas un literatūras 
olimpiādes žūrijas komisija, saskaņā ar valsts olimpiādes rīcības komisijas izstrādātajiem 
kritērijiem. 
Žūrijas komisija:  

• godalgotās vietas (no 1. Līdz 5.vietai) piešķir ne vairāk kā vienai trešdaļai 
dalībnieku.  

• pēc olimpiādes darbu izvērtēšanas aizpilda protokolus (skat. Tukuma novada 
mācību priekšmetu olimpiāžu organizēšanas un norises kārtība 2012./2013.mācību 
gadam, 4.un 5.pielikums Excel), vajadzības gadījumā papildinot dalībnieku rindas 
un uzdevumu kolonnas, paraksta žūrijas komisijas vadītājs un komisijas locekļi;  

• aizpilda pieteikumu valsts olimpiādei (skat. Tukuma novada mācību priekšmetu 
olimpiāžu  organizēšanas un norises kārtība 2012./2013.mācību gadam, 6.pielikums 
Exel), paraksta žūrijas komisijas vadītājs un komisijas locekļi;  

• žūrijas komisijas priekšsēdētājs pārliecinās par Exel programmas formulu darbības 
pareizību un aizpildītos, parakstītos protokolus, pieteikumu valsts olimpiādei 
iesniedz novada rīcības komisijai un iesūta elektroniski IP metodiķei 
jolanta.lerke@tukums.lv  5 darba dienu laikā pēc olimpiādes norises. 

Rezultātu paziņošana 
Informāciju par novada olimpiādes rezultātiem piecu darba dienu laikā pēc olimpiādes 
norises dienas publicē IP mājas lapā www.tip.edu.lv ;  
Apbalvošana  
Olimpiādes uzvarētāji - 1.-3.vietu ieguvēji - saņem IP diplomus, 4.,5. vietu ieguvēji saņem 
IP atzinības rakstus 
Kontaktpersonas 

Iveta Āboliņa - Tukuma novada latviešu valodas un literatūras skolotāju MA vadītāja, tālr. 
29734194, ivetina.abolina@inbox.lv  
Jolanta Lerķe - Tukuma novada Izglītības pārvaldes metodiķe, tālr. 26475212, 
jolanta.lerke@tukums.lv   
 

1.pielikums 

Olimpiāde 8.–9. klases skolēniem 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Skolas nosaukums 

Olimpiādes 

darbus vēro 

Olimpiādes 

darbus labo 

Tukuma Raiņa ģimnāzija 1 1 
Tukuma 2.vidusskola 1 1 
Tukuma Vakara un neklātienes vidusskola - 1 
Engures vidusskola - 1 
Irlavas vidusskola - 1 
Jaunpils vidusskola  1 
Tumes vidusskola 1 1 
Zemgales vidusskola 1 1 
Tukuma E.Birznieka -Upīša 1.pamatskola 1 1 
Tukuma 2.pamatskola 1 1 
Džūkstes pamatskola - 1 
Lapmežciema pamatskola - 1 
Pūres pamatskola - 1 
Smārdes pamatskola - 1 


