
 

 

 
 

RĪGAS IZGLĪTĪBAS UN INFORMATĪVI METODISKAIS 

CENTRS 
 

Kaņiera iela 15, Rīga, LV-1063, tālrunis 67105548, fakss 67105582, e-pasts: riimc@riga.lv 
 

RĪKOJUMS 
 

Rīgā 

23.01.2020. Nr.16-rs 

 

 

 Par Rīgas pilsētas  latviešu valodas un 

literatūras 46. olimpiādes 2. posma 

organizēšanu 11. - 12. klašu 

izglītojamiem un izglītības iestāžu 

atbildīgo personu noteikšana      

 

 

Pamatojoties uz 2012. gada 5. jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr. 384 „Mācību 

priekšmetu olimpiāžu organizēšanas noteikumi” 5.punktu un 2019.gada 16.augusta Projekta 

“Nacionālā un starptautiskā mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai” 

(vienošanās Nr.8.3.2.1./16/I/002), turpmāk - Projekts, rīkojumu Nr.25.1-04/37 “Par mācību 

priekšmetu olimpiāžu organizēšanu un norisi 2019.,/2020.mācību gadā”, pielikumu Projekta 

2019.gada 16.septembra rīkojumam Nr.25.1.-04/52; Rīgas domes 30.08.2011. nolikumu Nr. 

149-nos „Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskā centra nolikums” 9.8. punktu un Rīgas 

Izglītības un informatīvi metodiskā centra (turpmāk-Centrs) 09.10.2012. iekšējiem 

noteikumiem Nr. 2-nts „Kārtība, kādā tiek organizētas mācību priekšmetu olimpiādes Rīgas  

pilsētā”: 

1. Organizēt Rīgas latviešu valodas un literatūras 46. olimpiādes 2. posmu 11. - 12. 

klašu izglītojamiem (turpmāk – olimpiāde) 2020. gada 27.janvārī plkst. 10.00 tiešsaistē 

tīmekļa vietnē http://skolas.lu.lv (latviešu valodas un literatūras 46.olimpiāde).  

 

2. Olimpiādes kopējais darba ilgums līdz 180 minūtēm. Laiks tiek kontrolēts 

individuāli katram olimpiādes dalībniekam. Katram izglītojamam olimpiādes uzdevumu 

pirmo daļu pildīt līdz 90 minūtēm. Visām atbildēm (t.sk.otrās daļas pārspriedumam) ir jābūt 

pilnībā ierakstītām un elektroniski iesniegtām līdz plkst.13.30. 

  

3. Par olimpiādes norises vietu noteikt izglītības iestādes ar datoriem aprīkotu 

mācību telpu: 

3.1. Centra rajonā: 

3.1.1. Rīgas Valsts 1.ģimnāzija; 

3.1.2. Rīgas Valsts 3.ģimnāzija; 

3.1.3. Rīgas Centra humanitārā vidusskola; 

http://skolas.lu.lv/
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3.1.4. Rīgas Natālijas Draudziņas vidusskola; 

3.1.5. Rīgas  22.vidusskolas, Rīgas 40.vidusskolas un Rīgas Raiņa vidusskolas 

olimpiādes dalībniekiem par olimpiādes vietu noteikt Rīgas Centra humanitāro vidusskolu.  

 

3.2. Vidzemes priekšpilsētā:  

3.2.1. Rīgas 45.vidusskola; 

3.2.2. Rīgas 49.vidusskola; 

3.2.3. Rīgas 64. vidusskola; 

3.2.4. Rīgas 84.vidusskola; 

3.2.5. Rīgas Franču licejs; 

3.2.6. Rīgas Teikas vidusskola; 

3.2.7. Rīgas Dizaina un mākslas vidusskola; 

3.2.8. Rīgas Purvciema vidusskola; 

3.2.9. Rīgas Klasiskā ģimnāzija; 

3.2.10. Rīgas Hanzas vidusskola; 

3.2.11. Rīgas Juglas vidusskolas un Rīgas 63.vidusskolas olimpiādes dalībniekiem 

par olimpiādes vietu noteikt Rīgas 45.vidusskolu; 

3.2.12. Rīgas Itas Kozakēvičas Poļu vidusskolas, Rīgas Tirdzniecības profesionālās 

vidusskolas, Rīgas 85.vidusskolas olimpiādes dalībniekiem par olimpiādes vietu noteikt 

Rīgas 84.vidusskolu; 

3.2.13. Rīgas 89.vidusskolas olimpiādes dalībniekiem par olimpiādes vietu noteikt 

Rīgas Purvciema vidusskolu. 

 

3.3. Kurzemes rajonā:  

3.3.1. Rīgas Valsts vācu ģimnāzija; 

3.3.2. PIKC NMV Jaņa Rozentāla mākslas skola; 

3.3.3. Rīgas Imantas vidusskola; 

3.3.4. Privātās vidusskolas “Patnis” un Rīgas Anniņmuižas vidusskolas olimpiādes 

dalībniekiem par olimpiādes vietu noteikt Rīgas Imantas vidusskolu; 

3.3.5. Rīgas 54.vidusskolas olimpiādes dalībniekiem par olimpiādes vietu noteikt 

Rīgas Valsts vācu ģimnāziju; 

3.3.6. Nacionālo mākslu vidusskolas olimpiādes dalībniekiem par olimpiādes vietu 

noteikt Jaņa Rozentāla mākslas skolu.  

 

3.4. Latgales priekšpilsētā: 

3.4.1. Rīgas 6.vidusskola; 

3.4.2. Rīgas 25.vidusskola; 

3.4.3. Rīgas 93.vidusskola; 

3.4.4. Rīgas Reinholda Šmēlinga vidusskola; 

3.4.5. Rīgas Lietuviešu vidusskolas, J.G.Herdera Rīgas Grīziņkalna vidusskolas, 

Rīgas 1.tālmācības vidusskolas un Tālmācības vidusskolas “Rīgas Komercskola”  

olimpiādes dalībniekam par olimpiādes vietu noteikt Rīgas Reinholda Šmēlinga vidusskolu; 

3.4.6. Rīgas Tālmācības vidusskolas un Rīgas 75.vidusskolas olimpiādes 

dalībniekiem par olimpiādes vietu noteikt Rīgas 93.vidusskolu. 

 

3.5. Zemgales priekšpilsētā:  

3.5.1. Āgenskalna Valsts ģimnāzija; 
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3.5.2. Rīgas Angļu ģimnāzija; 

3.5.3. Rīgas 47.vidusskola; 

3.5.4. Ziemeļvalstu ģimnāzija; 

3.5.5. Rīgas Ziepniekkalna vidusskolas olimpiādes dalībniekiem par olimpiādes vietu 

noteikt Rīgas 47.vidusskolu; 

3.5.6. Rīgas Katoļu ģimnāzijas olimpiādes dalībniekiem par olimpiādes vietu noteikt 

Rīgas Angļu ģimnāziju. 

 

3.6. Ziemeļu rajonā:  

3.6.1. Rīgas 13.vidusskola; 

3.6.2. Rīgas Kultūru vidusskola; 

3.6.3. Rīgas Valsts 2.ģimnāzija; 

3.6.4. Rīgas Tehniskās universitātes Inženierzinātņu vidusskola; 

3.6.5. Rīgas 10.vidusskolas,  Rīgas Jāņa Poruka vidusskolas, PIKC Rīgas Valsts 

tehnikuma un Rīgas 66.speciālās vidusskolas olimpiādes dalībniekiem par olimpiādes vietu 

noteikt Rīgas 13.vidusskolu. 

 

4.  Izglītības iestādei nodrošināt iespēju izglītojamiem melnraksta pierakstus veikt uz 

A4 papīra lapām, uz kuras izglītojamais uzraksta savu vārdu, uzvārdu, skolu, klasi.  

 

5. Olimpiādes dalībniekiem, kuriem olimpiādes norises vieta ir citā izglītības iestādē, 

līdzi ņemt personu apliecinošu dokumentu. 

 

6. Par Rīgas pilsētas izglītības iestāžu olimpiādes vadītājiem un novērotājiem mācību 

telpās olimpiādes norises vietā noteikt šādus pedagogus (skatīt 1.pielikumu). 

 

7. Izglītības iestāžu olimpiādes vadītājiem norises vietā noteikt šādus pienākumus: 

7.1. Sagatavot datortelpu olimpiādes norisei, pārbaudīt datortehniku, pārliecināties 

par interneta pieslēgumu; 

7.2. Atslēgt automātisko teksta kļūdu labotāju datoriem, kurus olimpiādes laikā 

izmantos olimpiādes dalībnieki; 

7.3. Olimpiādes norises vietā reģistrēt dalībniekus, kuri klātienē ieradušies uz 

olimpiādi (2. pielikuma veidlapa); 

7.4. Olimpiādes dalībniekus ielaist datorklasē ne agrāk kā 15 minūtes pirms 

olimpiādes sākuma, kurā katram izglītojamam ir  dators un papīra lapa melnrakstam, 

pārbaudot personas dokumentus tiem izglītojamiem, kuri ir ieradušies no citām izglītības 

iestādēm; 

7.5. Olimpiādes norises vietā 2020. gada 27. janvārī ne vēlāk kā plkst. 9.30 

personīgajā e-pastā saņemt no Centra atbildīgās personas olimpiādes uzsākšanas paroli; 

7.6. Olimpiādes vadītājam pašam ievadīt olimpiādes pirmās daļas uzsākšanas paroli 

katram izglītojamam pārlūkprogrammā. Otro daļu skolēni var uzsākt paši pēc pirmās daļas 

pabeigšanas; 

7.7. Olimpiādes dalībniekam atļaut izmantot savu personālo datoru, ja tiek ievērotas 

46.latviešu valodas un literatūras olimpiādes norises kārtības prasības un to kontrolē 

olimpiādes vadītājs; 

7.8. Nodrošināt, lai skolēniem olimpiādes laikā interneta pārlūkprogrammā būtu 

atvērti tikai olimpiādes uzdevumi un netiktu lietotas citas datorprogrammas; 
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7.9. Nopietnu tehnisku problēmu, ilgstošu elektropadeves vai interneta pieslēguma 

traucējumu gadījumā olimpiādes vadītājam ziņot novada atbildīgajam, kas, izvērtējot 

situāciju, sazinās ar olimpiādes organizētājiem un piemeklē operatīvu problēmas risinājumu; 

7.10. Reģistrācijas sarakstu ar skolēnu parakstiem (2.pielikums) pēc olimpiādes 

elektroniski nosūtīt Centra atbildīgajai personai līdz 2020. gada 28. janvārim. 

 

8. Izglītības iestāžu olimpiādes novērotājiem norises vietās noteikt šādus 

pienākumus: 

8.1. Olimpiādes norises vietā ierasties plkst. 9.30; 

8.2. Pārraudzīt olimpiādes norisi datortelpā līdz pēdējais izglītojamais pabeidz savu 

darbu; 

8.3. Uzraudzīt, lai olimpiādes dalībniekiem būtu atvērti tikai olimpiādes uzdevumi, 

netiktu lietotas citas datorprogrammas, būtu izslēgtas visas komunikācijas ierīces, ieskaitot 

mobilos telefonus; 

8.4. Par konstatētiem pārkāpumiem olimpiādes laikā ziņot Centra latviešu valodas un 

literatūras olimpiādes rīcības komisijas priekšsēdētājai Aijai Krečko, tālr. 67105545, un 

sastādīt protokolu (skat. http://riimc.lv/lv/macibu-olimpiades/olimpiades; protokols “Par 

konstatētajiem pārkāpumiem 2.posma Rīgas pilsētas olimpiādes dalībnieka 

diskvalifikācijai”). 

 

9. Rīkojuma 6. punktā minēto skolu direktoriem nozīmēt citu skolotāju gadījumā, 

ja attiecīgās skolas pedagogs nevar ierasties uz olimpiādi. 

 

10. Rīkojuma izpildi kontrolēt Centra Pedagogu kompetenču attīstības nodaļas 

vadītājai Dainai Kupčai. 

 

 

Direktore /paraksts/ S.Neimane 
 

Krečko   67105545 

http://riimc.lv/lv/macibu-olimpiades/olimpiades

