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8.3.2.r .116/11002
Nncionãla un starptautiska mëroga pasãkumu -rsteno5ana izgtTtojamo talantu atUstrbai

Strrrgu iela 4. Rrg, LV-1003, rãLt.67350966, e-pasts: itr|i¡44i2¡¡¡c.gi¡1$'

RIKOJI'MS

Rr-gã
2A2A. gada 26. augustã Nr .25 .1 . -04 /27

Par väcu valodas valsts 51. olimpiãdes
nori ses kãrtlbas aPstiPrinãSanu

l. Saska4ã ar 2012.gada S.jünija Ministru kabineta noteikumu Nr.384 ,,MãcÏbu
priek$metu olimpiãZu organize5anas noteikumu" 5. punktu, 2020. gada 28. julija Projekta
;'Nacionäla un starptautiska mêroga pasãkumu Tstenoðana izghtojamo talantu attîstTbai'"
(vieno$anãs Nr.8.3.2 .l.116111002), turpmãk - Projekts, rTkojuma Nr. 25.l.-04115 "Par mãcTbu
priek$metu olimpiãZu organizêðanu un norisi 2020.1202L mãcrbu gadt' 7. punktu un Projekta
bOeO, gada 28. jülija rTkojumu Nr. 25.l.-04116 "Par valsts mãcTbu priek5metu olimpiãåu
I nurcfitu apbal vo5an u 2020 . I 202 1 . mãcÏbu gada"'.

I , I . apstiprinãt vãcu valodas valsts 51. olimpiãdes norises kartlbu (pielikumã);
1,2. noteikt Valsts izglTtrbas satura centra Projekta aktivitãtes koordinatori mãclbu

eilirnpiäåu nodro5inã5anas jomã Sintiju Biruli kã atbildigo par vãcu valodas valsts
5l , olimpiãdes norises nodro5inãSanu;

I.3. lTdz 2020. gada 12. novembrim izveidot vãcu valodas valsts 51. olimpiãdes ricTbas

run åurrijas komisiju.

2. Kontroli par rlkojuma izpildi uzdodu veikt Projekta vaditãjai L.Voroqenko,

Pielikums: Vãcu valodas valsts 51. olimpiãdes norises kartfba uz2lp,

Vadïtãjs ffi,flutlnks

? 6, r8. 2û20



Pielikums
Projekta "Nacionãla un starptautiska meroga pasãkumu Tsteno5ana

izghtoj amo tal antu attTstTbai" (vi enoðanãs Nr. 8. 3. 2. 1 . I | 6111 002)
2020. gada26. augusta rTkojumam Nr. 25.l.-04/27

Vãcu valodas valsts 51. olimpiãdes norises kãrtrba

1. Olimpiãdes mðr[<i un uzdevumi:
1. 1. veicinãt izgfitojamo interesi par sve5valodãm;
1.2. pilnveidot saskarsmes kulturu;
1 . 3 . attîstTt patstãvTgãs izzinã5anas prasmes;
l.4.piedavat izglltojamajiem iespëju vispusTgi pãrbaudTt un apliecinat savas zinãðanas un
prasmes vãcu valodâ.
2. Olimpiades organizatori: Valsts izglltlbas satura centrs sadarblba ar Latvijas
Universitãtes Pedagogijas, psihologijas un mãkslas fakultãti, Getes institütu Rr-gã, Latvijas
Vãcu valodas skolotãju asociãciju un pa5valdTbãm.
3. Olimpiades adresãts: 10. -12. kla5u izghtojamie. Jaunãku kla5u izglttojamie un
viesskolëni uz valsts olimpiâdes 3. posmu netiks aicinãti.
4. Olimpiãdes norise:
4.1.l" posms - izglTtrbas iestãdes olimpiade - olimpiãdi organize izglTtTbas iestãdes izveidota
vãcu valodas olimpiades Zurijas komisija, kura sagatavo uzdevumus, võrtëSanas kriterijus,
vêrtë olimpiãdes darbus,izvirza dahbniekus 2. posma olimpiãdei, organize izglttlbas iestãdes
vãcu val odas olimpiades uzvaretãj u apbalvo5anu;
4.2.2. posms - novada, republikas pilsêtas vai novadu apvienTbas olimpiâde.
4.2.1. norises laiks - 2020. gada 12. novembn;
4.2.2. olimpiãdi organize novada, republikas pilsëtas vai novadu apvienïbas olimpiãdes
rTcTbas komisija;
4.2.3. olimpiãdes saturs: valodas lietojuma uzdevumi, lasT5anas izpratnes pãrbaude, to izstrãdã,
valsts vãcu valodas 50. olimpiãdes rTcrbas komisija,
4.2.4. olimpiâdes darba ilgums - 120 minütes;
4.2.5. olimpiãdes dallbnieki uz jautãjumiem atbild rakstveidâ. Olimpiãdes uzdevumu valoda
un pieraksts saskaqã ar 2012. gada 5. jünija Ministru kabineta noteikumu Nr.384,,MãcTbu
priekðmetu olimpiãZu organizeÈanas noteikumT" 17 . punktu;
4.2.6. darbus labo un vertê novada" republikas pilsetas vai novadu apvienrbas vãcu valodas
olimpiãdes Zurij as komisij a,
4.2.7. novada, republikas pilsêtas vai novadu apvienTbas olimpiades rTcÏbas komisija
nodro5ina izglltojamo darbu kodõSanu un anonrmu verte5anu;
4.2.8. izghtojamo darbi visãm kla5u grupãm tiek vërtëti kopã;
4,2.9. novada, republikas pilsetas vai novadu apvienTbas atbildigã persona Edz 2020. gada
26. novembrim Valsts izgl-ltTbas satura centram elektroniski (W;e@¡l;C,SeyJ!) iesüta visu
dahbnieku darbu apkopotos rezultãtus (MK noteikumu Nr. 384.l.pielikums);
4.2.9. valsts olimpiades rrcTbas komisija, izvërtêjot visu pieteikto pretendentu rezultãtus, veic
valsts olimpiãdes dalrbnieku atlasi uz valsts olimpiãdes pirmo kartu;
4.2.10.valsts vãcu valodas rrcTbas komisija Valsts izghtrbas satura centra tïmekla vietnë
www:isc.gov./v informê izglTtTbas pãrvaldes, kuri izglTtojamie uzaicinãti piedalTties valsts
olimpiãdë;

SASKANOTS ar
izghtlb as satura pgrtra vaditãj u

RTgã, 2020. gada 26. augustã
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4.3. 3. posms - valsts ol impiãde:
4.3 .1 .  p i rmã kãr ta:
4.3.1.1. norises laiks un vieta - 2021. gada 9. janvãris, Rr-gas Valsts l.þimnãzija, Rai4a
bulvãrT 8, Rr-gã;
4.3.I.2. darba i lgums - I20 minütes;
4.3.I.3. olimpiãdes saturs - rado5s rakstu darbs;
4.3.1.4.olimpiãdes dalîbnieki uz jautãjumiem atbild rakstveida. Olimpiãdes uzdevumu valoda
un pieraksts saska4ã ar 2012.gada 5.juni ja Ministru kabineta noteikumu Nr.384,,MãcTbu
pri ek5metu olimpi ãZu organizê5anas noteiku mi" 24. punktu,
4.3.I.5.3. posma 1. kãrtas darbus izvõrte un rezultãtus apkopo valsts vãcu valodas 3. posma
l. kãrtas Zürijas komisija un paziço 10 darbdienu laika pec olimpiãdes norises, tos publicejot
Val sts izgltttbas satura centra tTmekla vi etne. vvvvl'v.1tfuç. g61t. l1t ;
4.3.2. otrã kãrta:
4.3.2.1. norises laiks - 202L. gada 19. februãris, Rr-gas Valsts vãcu gimnazrja, 

-Lgenskalna

iela2l a, Rr-gã;
4.3.2.2. olimpiãdes saturs - sarunvalodas prasmju pãrbaude;
4 3.2 3 . têmas sarunvalodas prasmju pãrbaudei:
4.3 .2.3.7. Europa, Deutschland, Politik;
4.3 .2.3 .2. Medierwelt;
4.3.2.3.3. Wohnen, Welt, Umwelt;
4.3 3 3 4. Bildung, Zukunftsplane;
4 .3 .3 .3 .5 . Zeit und Freizeit.
4.3.2.4.3. posma 2. kãrtas rezultãtus izverte un apkopo (summejot dahbnieku iegütos punktus
3. posma l. un2. kãrtã) valsts vãcu valodas 3. posma2.kartas Zürijas komisija un pazi4o ne
velãk kã 10 darbdienu laika pcc olimpiãdes norises, tos publicejot Valsts izghtlbas satura
centra tTmekf a vietne: www.visc. got,. lv.
5. Pallglldzekli, kurus atlauts izmantot olimpiades laikã: darbs veicams ar tum5i zlluvai
melnu pildspalvu.

.."2 -t-,;\
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S.Birule 60001641
sintij a.birule@83 2.visc. gov. lv

? 6, 08, 2020



 

 

 

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 

2020. gada 2. novembrī Nr. 25.1.-04/49 

Grozījumi Valsts izglītības satura centra 

2020. gada 26. augusta rīkojumā Nr. 25.1.-04/27 

″Par vācu valodas valsts 51. olimpiādes 

norises kārtības apstiprināšanu″ 

 

Izdarīt Valsts izglītības satura centra 2020. gada 26. augusta rīkojuma Nr. 25.1.-04/27 

"Par vācu valodas valsts 51. olimpiādes norises kārtības apstiprināšanu" pielikumā “Vācu 

valodas valsts 51. olimpiādes norises kārtība” šādus grozījumus: 

 

1. Izteikt 4.2.1. apakšpunktu šādā redakcijā: 

  “4.2.1 norises laiks – 2020. gada 1. decembrī.” 

2. Pārējie rīkojuma un tā pielikuma punkti paliek nemainīgi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neformālās izglītības  

departamenta direktore A.Bērziņa 

 

 

 

 

 
S.Birule 67350966 

 

 

 

DOKUMETS IR PARAKSTĪTS ELEKTRONISKI AR DROŠU ELEKTRONISKO 

PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU 
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DOKUMETS IR PARAKSTĪTS ELEKTRONISKI AR DROŠU ELEKTRONISKO 
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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 

2020. gada 16. novembrī Nr. 25.1.-04/58 

Par grozījumiem Valsts izglītības satura centra 

2020. gada 26. augusta rīkojumā Nr. 25.1.-04/27 

“Par vācu valodas valsts 51. 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 26. augusta rīkojuma Nr. 25.1.-04/27 “Par vācu valodas valsts 51. 

olimpiādes norises kārtības apstiprināšanu” pielikumā “Vācu valodas valsts 51. olimpiādes 

norises kārtība” šādus grozījumus: 

 

1. Izteikt pielikuma 4.2.1. apakšpunktu šādā redakcijā:  

4.2.1. olimpiāde notiek tiešsaites režīmā 2020. gada 16. decembrī plkst. 10:00, 

izmantojot olimpiādes tīmekļa vietni. Olimpiādes 2. posma norise tiek organizēta šī 

rīkojuma 2. pielikumā “Olimpiādes 2. posma norises organizācija” noteiktajā kārtībā; 

2. Izteikt pielikuma 4.3.1.1. apakšpunktu šādā redakcijā: 

4.3.1.1. norises laiks un vieta – 2021. gada 16. janvāris, tiešsaistē. 

3. Papildināt rīkojumu ar 2. pielikumu “Olimpiādes 2. posma norises organizācija” šādā 

redakcijā: 

 

“Olimpiādes 2. posma norises organizācija” 

1. olimpiādi organizē novada, pilsētas vai novadu apvienības rīcības komisija; 

2. novada olimpiādes rīcības komisijas sastāvā iekļauj novada vai republikas pilsētas 

pašvaldības, tās izglītības pārvaldes vai novadu apvienības pārstāvi (turpmāk – novada 

atbildīgā persona), vācu valodas metodiskās apvienības vadītāju; 

3. novada atbildīgā persona līdz 2020. gada 19. novembrim apstiprina izglītības iestādes 

atbildīgās personas, piešķirot piekļuvi olimpiādes tīmekļa vietnei; 

4. dalībnieku reģistrēšana olimpiādei: 

4.1. izglītojamo reģistrēšanu olimpiādes tīmekļa vietnei veic izglītības iestādes 

atbildīgā persona sākot ar 2020. gada 19. novembri. Izglītojamo un pedagogu skaits, 

kuriem var tikt piešķirta piekļuve nav ierobežots; 

5. novada atbildīgā persona: 

mailto:info@832.visc.gov.lv


5.1. nosūta savu kontaktinformāciju uz elektroniskā pasta adresi 

sintija.birule@832.visc.gov.lv un ar centra starpniecību saņem piekļuvi olimpiādes 

tīmekļa vietnei; 

5.2. ar LU ITD starpniecību izglītības iestāžu atbildīgajām personām piešķir 

piekļuvi olimpiādes tīmekļa vietnei; 

6. izglītības iestādes atbildīgā persona: 

6.1. līdz 2020. gada 17. novembrim nosūta savu kontaktinformāciju uz elektroniskā 

pasta adresi savai novada atbildīgajai personai, un ar atbildīgā starpniecību saņem 

piekļuvi olimpiādes tīmekļa vietnei; 

6.2.  sākot ar 2020. gada 19. novembri, reģistrē novada olimpiādes dalībniekus un 

citus interesentus (skolotājus un izglītojamos) olimpiādes tīmekļa vietnei, izmantojot 

tam paredzētu reģistrācijas saskarni; 

6.3. dalībnieku pieteikšana olimpiādei notiek līdz 2020. gada 2. decembrim; 

6.4. dalībnieku reģistrēšana olimpiādei notiek līdz 2020. gada 9. decembrim; 

6.5. pirms olimpiādes, bet ne vēlāk kā vienu nedēļu pirms, izglītojamam ir jāizpilda 

viņam izsniegtās instrukcijas no novada atbildīgās personas, un jāpārliecinās, ka viņš 

ir olimpiādes dalībnieku sarakstā. Olimpiādes dalībnieku saraksts publicēts publiski 

pieejamā tīmekļa lapā  http://edu.lu.lv; 

6.6. olimpiādes uzdevumus izstrādā olimpiādes rīcības komisija; 

6.7. olimpiādes ilgums 120 minūtes; 

6.8. katrs dalībnieks piedalās vienā, savai klasei atbilstošā vecuma grupā;  

6.9. olimpiādes dalībnieks olimpiādi pilda atrodoties savās mājās; 

6.10. olimpiādes dalībnieks ir atbildīgs par interneta pieslēgumu un datortehniku 

olimpiādes laikā; 

6.11. vienu stundu pirms olimpiādes sākuma dalībnieks ar savu lietotājvārdu un 

paroli pieslēdzas olimpiādes vietnei un pārliecinās, ka ir redzama olimpiādes saite; 

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

Olimpiādes uzsākšanas parole nav jāievada; 

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

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

līdz plkst. 12:30 (laiks katram izglītojamajam tiek noteikts individuāli); 

7.1. nopietnu tehnisku problēmu olimpiādes dalībnieks par to ziņo novada 

atbildīgajam, kas, izvērtējot situāciju, sazinās ar olimpiādes organizētājiem pa tālr.: 

67034995 un piemeklē operatīvu problēmas risinājumu. Lai nebūtu situācija, kad ir 

ļoti grūti sazvanīt, uz šo numuru zvana tikai novada atbildīgā persona nevis olimpiāžu 

dalībnieki. Par tehnisku problēmu risinājumu olimpiādes organizatori olimpiādes 

kursa sākuma lapā ievieto paziņojumus olimpiādes dalībniekiem; 

8. 5.2.18. otrā posma dalībnieku uzrādītos rezultātus analizē vācu valodas valsts 

olimpiādes rīcības komisija, kas nosaka valsts olimpiādes trešā posma dalībnieku 

kopskaitu un informē novada, pilsētas vai novadu apvienības izglītības pārvaldes par 

to, kuri izglītojamie uzaicināti piedalīties valsts olimpiādes trešajā posmā. Uzaicināto 

izglītojamo saraksts tiek publicēts centra tīmekļa vietnē www.visc.gov.lv, kā arī 

olimpiādes tīmekļa vietnē; 

9. izglītojamo darbi visām klašu grupām tiek vērtēti kopā; 

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

tikai sava novada vai pilsētas otrā posma olimpiādes dalībnieku rezultātus. 

 

Neformālās izglītības departamenta  

direktore  A.Bērziņa 

  
 

 

S.Birule 67350966 
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RĪKOJUMS 

Rīgā 

2021. gada 7. janvārī Nr. 25.1.-04/04 

Par grozījumiem Valsts izglītības satura centra 

2020. gada 26. augusta rīkojumā Nr. 25.1.-04/27 

“Par vācu valodas valsts 51. 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 26. augusta rīkojuma Nr. 25.1.-04/27 “Par vācu valodas valsts 51. 

olimpiādes norises kārtības apstiprināšanu” pielikumā “Vācu valodas valsts 51. olimpiādes 

norises kārtība” šādus grozījumus: 

 

1. Papildināt rīkojumu ar 3. pielikumu “Olimpiādes 3. posma norises organizācija” šādā 

redakcijā: 

 

“Olimpiādes 3. posma norises organizācija” 

1. 3. posms – valsts olimpiāde: 

2. pirmā kārta:  

3. norises laiks un vieta – 2021. gada 16. janvāris, tiešsaistē, edu.lu.lv tīmekļa vietnē; 

4. darba ilgums – 120 minūtes; 

5. olimpiādes uzdevumu izpildes laiku kontrolē e-vides sistēma. Visām atbildēm ir jābūt 

pilnībā ierakstītām un elektroniski iesniegtām līdz plkst. 12:30 (laiks katram 

izglītojamajam tiek noteikts individuāli); 

6. olimpiādes saturs – radošs rakstu darbs; 

7. olimpiādes dalībnieks olimpiādi pilda atrodoties savās mājās; 

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

laikā. Olimpiādes veidotāji iesaka valsts kārtas olimpiādes uzdevumus pildīt un 

iesniegt tiešsaistes sistēmā izmantojot galda vai klēpjdatoru (ne viedtālruni un ne 

planšetdatoru); 

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

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

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

olimpiādes norisi edu.lu.lv; 

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

Olimpiādes uzsākšanas parole nav jāievada; 

mailto:info@832.visc.gov.lv


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

olimpiādes organizētājiem pa tālr.: 67034995 un piemeklē operatīvu problēmas 

risinājumu. Par tehnisku problēmu risinājumu olimpiādes organizatori olimpiādes 

kursa sākuma lapā ievieto paziņojumus olimpiādes dalībniekiem; 

13. 3. posma 1. kārtas darbus izvērtē un rezultātus apkopo valsts vācu valodas 3. posma 1. 

kārtas žūrijas komisija un paziņo 10 darbdienu laikā pēc olimpiādes norises; 

14. otrā kārta:  

15. norises laiks – 2021. gada 19. februāris no plkst. 10:00 līdz plkst 12:00, pieslēdzoties 

organizatora noteiktajai zoom.us vietnei.” 

16. olimpiādes saturs – sarunvalodas prasmju pārbaude; 

17. tēmas sarunvalodas prasmju pārbaudei:  

17.1. Europa, Deutschland, Politik; 

17.2. Medienwelt; 

17.3. Wohnen, Welt, Umwelt; 

17.4. Bildung, Zukunftspläne; 

17.5. Zeit und Freizeit. 

18. Olimpiādes dalībnieki līdz 12. februārim savos e-pastos saņems uzaicinājumu un 

informāciju par olimpiādes norisi zoom.us vietnē. 

19. Olimpiādes dalībniekam olimpiādes laikā ir jānodrošina datortehnika (ar kameru), 

interneta pieslēgumu. 

20. Olimpiādes dalībnieki tehniski pieslēdzas olimpiādei plkst. 9:50 zoom.us tiešsaistes 

norises vietnē ar e-pastā atsūtīto pieslēgšanās informāciju.  

21. 3. posma 2. kārtas rezultātus izvērtē un apkopo (summējot dalībnieku iegūtos punktus 

3. posma 1. un 2. kārtā) valsts vācu valodas 3. posma 2. kārtas žūrijas komisija un 

paziņo ne vēlāk kā 10 darbdienu laikā pēc olimpiādes norises, tos nosūtot novada 

atbildīgajai personai līdz 26. februārim. 

 

 

 

 

 

Neformālās izglītības departamenta  

direktore  A.Bērziņa 
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