
       
 

Rīgas valstpilsētas angļu valodas olimpiāde 

4., 6., 8. klašu grupā  

 NOLIKUMS 

2021./2022.m.g. 

 Olimpiādes mērķi un uzdevumi: 

1. Padziļināt un paplašināt skolēnu zināšanas angļu valodā. 

2. Ieinteresēt skolēnus angļu valodas apguvē un popularizēt angļu valodu. 

3. Piedāvāt skolēniem iespēju vispusīgi pārbaudīt un apliecināt savas zināšanas un prasmes 

angļu valodā, celt pašapziņu. 

4. Veicināt komunikācijas un starpkultūru kompetenci. 

5. Attīstīt skolēnu patstāvīgās izzināšanas prasmes. 

 Olimpiādes organizatori 

Rīgas Centra humanitārā vidusskola (RCHV), Rīgas Angļu ģimnāzija (RAĢ) un Rīgas 34. 

vidusskola sadarbībā ar Latvijas Angļu valodas skolotāju asociāciju.    

 Olimpiādes dalībnieki   

1.     Par angļu valodas olimpiādes dalībnieku var kļūt jebkurš Rīgas valstpilsētas izglītības 

iestādes skolēns, kas 2021./2022. mācību gadā mācās attiecīgajā klasē, piedaloties 

olimpiādes 1.kārtā. 

2.   Olimpiādes 2.kārtā no vienas izglītības iestādes var piedalīties 2 skolēni katrā klašu grupā, 

kurus dalībskola piesaka līdz 2022. gada 25. martam, aizpildot elektroniski pieteikumu 

saitē: https://ej.uz/English-Olympiad-2022 

Olimpiādes norise 

1.     kārta – Olimpiādes 1.kārtu organizē dalībskola klases / izglītības iestādes līmenī, lai 

novērtētu skolēnu lasīšanas, klausīšanās, valodas lietojuma, rakstīšanas un runas prasmes 

angļu valodā. Izglītības iestādes skolotāju komisija nosaka uzvarētājus un izvirza skolēnus 

dalībai Rīgas valstpilsētas angļu valodas olimpiādes 2.kārtā. 

2.     kārta – Olimpiādes 2.kārta norisinās 2022. gada 5. aprīlī plkst. 13.00. Reģistrācija no 

plkst. 12.30 

 4.klasēm - Rīgas 34. vidusskolas telpās Vircavas ielā  7  

 6.klasēm  - Rīgas Angļu ģimnāzijas telpās Zvārdes ielā 1, 

 8.klasēm - Rīgas Centra humanitārās vidusskolas telpās K. Barona ielā 97A.  

Ja valstī noteikti pulcēšanās ierobežojumi, Olimpiādes 2.kārta norisinās tiešsaistē platformā 

MS Teams. Organizatori nodrošina 2.kārtas norises tehniskos risinājumus, bet dalībskola 

nodrošina tehniskos risinājumus savu skolēnu dalībai, skolēnu dalības organizāciju, tai skaitā 

darbu skenēšanu un iesniegšanu, kā arī norises uzraudzību saskaņā ar dalības noteikumiem. 

https://ej.uz/English-Olympiad-2022


       
 

Ja valstī noteiktas attālinātās mācības attiecīgajā klašu grupā, Olimpiādes 2.kārta norisinās 

tiešsaistē platformā MS Teams. Organizatori nodrošina 2.kārtas norises tehniskos risinājumus, 

un skolēni olimpiādē piedalās patstāvīgi, individuāli saņemot piekļuves informāciju olimpiādes 

norises vietnei. 

Olimpiādes 2.kārtā ir paredzētas 2 daļas.  Olimpiādes norises ilgums: 

·       rakstu daļa - līdz 90 min 

·       mutiskā daļa – līdz 120 min 

Olimpiādes darba saturs 

4.klašu olimpiāde: paredzēts pārbaudīt šādas izglītojamo prasmes (tikai rakstu daļa): 

• lasīšanas prasmes; 

• klausīšanās prasmes;  

• valodas lietojuma prasmes; 

• radošās rakstīšanas prasmes. 

6.klašu olimpiāde - paredzēta rakstu un mutiskā daļa. 

Olimpiādes rakstu daļā tiks iekļauti: 

· lasīšanas uzdevumi; 

· klausīšanās uzdevumi; 

· valodas lietojuma uzdevumi; 

· radošā rakstīšana  - eseja.  

Olimpiādes mutiskajā daļā paredzēta runas prasmju pārbaude, atbildot uz skolotāja 

jautājumiem par šādiem tematiem (ne vairāk kā 5 min. vienam skolēnam): 

1) you, yourself and your family; 

2) your home and places near it; 

3) your school, hobbies and interests; 

4) describing friends and their interests; 

5) speaking about food, drinks, visiting cafe; 

6) computer games, fantasy creatures. 

8.klašu olimpiāde – paredzēta rakstu un mutiskā daļa. 

Olimpiādes rakstu daļā tiks iekļauti: 

· lasīšanas uzdevumi; 

· klausīšanās uzdevumi; 

· valodas lietojuma uzdevumi; 

· radošā rakstīšana - aprakstošā eseja (formāls stils).   

Olimpiādes mutiskajā daļā paredzēta dalībnieku 2-3 minūšu monolgruna un atbildes uz 

skolotāju jautājumiem par šādiem tematiem: 

1) Hobbies and free time activities; 

2) Present-day communication; 



       
 

3) School and school life; 

4) Family and friends; 

5) Books and films; 

6) Healthy lifestyle; 

7) Travelling; 

8) Shopping; 

9) Food; 

10) Sports. 

Prasības olimpiādes dalībniekiem, ja olimpiāde notiek klātienē: 

1. Olimpiādes darbs rakstāms ar vienas krāsa pildspalvu (zilu vai melnu); 

2. Korektoru un zīmuli izmantot nav atļauts; 

3. Olimpiādes laikā mobilajiem saziņas līdzekļiem ir jābūt izslēgtiem, viedpulksteņus 

izmantot nav atļauts. 

Ja olimpiāde pulcēšanās ierobežojumu dēļ notiek tiešsaistē, dalībskola uzņemas atbildību 

par dalības noteikumu izpildi. 

Prasības olimpiādes dalībniekiem, ja olimpiāde notiek attālināti: 

1. Skolēni, kuri piedalās klātienes mācību procesā, olimpiādi pilda pārraudzītā 

tiešsaistē edu.riga.lv (Ms Teams) vietnē katras izglītības iestādes mācību 

telpā, kura ir aprīkota ar nepieciešamo datoru, mikrofonu un kameru skaitu, kā 

arī iespēju pārraudzīt visu dalībnieku darbu; 

2. Skolēni, kuri mācās attālināti vai atrodas karantīnā/pašizolācijā, olimpiādē 

piedalās no mājām tiešsaistē edu.riga.lv vietnē; olimpiādes dalībnieks ir 

atbildīgs par interneta pieslēgumu un datortehniku, tai skaitā mikrofonu un 

kameru, olimpiādes laikā; 

3. Pirms  olimpiādes  sākuma katrs  dalībnieks  ar  savu  lietotājvārdu  un  paroli 

pieslēdzas olimpiādes vietnei un pārliecinās, ka ir pieejama olimpiādes norises 

vietne (Ms Teams). 

Olimpiādes norises nodrošināšana un vērtēšana: 

Olimpiādes saturu izstrādā Latvijas Angļu valodas skolotāju asociācija, tās norisi nodrošina 

RCHV, RAĢ un Rīgas 34. vidusskola. Olimpiādes darbus vērtē un uzvarētājus nosaka 

olimpiādes žūrija, kuru vada RCHV, RAĢ un Rīgas 34. vidusskolas pedagogu pārstāvji un 

kuras sastāvā ietilpst olimpiādes dalībskolu pedagogi. Skolas, kas organizē olimpiādi, 

nodrošina tās norisi skolu telpās (tehniskais nodrošinājums, uzraudzība, u.c.) vai tiešsaistes 

platformā MS Teams.  

 Olimpiādes noslēgums. 

Godalgoto vietu ieguvēji saņem diplomus un atzinības rakstus. 

 Rezultātu paziņošana 

Olimpiādes rezultāti tiek paziņoti 10 darbdienu laikā pēc olimpiādes norises, nosūtot 

olimpiādes žūrijas komisijas lēmumu olimpiādes dalībskolām elektroniskajā pastā. 


