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RĪKOJUMS 

Par mācību priekšmetu olimpiāžu organizēšanu  

un norisi 2022./2023. mācību gadā  

 

Saskaņā ar 2012. gada 5. jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr. 384 "Mācību priekšmetu 

olimpiāžu organizēšanas noteikumi" 5. punktu Valsts izglītības satura centrs (turpmāk – centrs) 

2022. /2023. mācību gadā nosaka: 

1. valsts olimpiādes mācību priekšmetos un klašu grupās:  

1.1. angļu valodas olimpiāde 10. - 12. klasei;  

1.2. bioloģijas olimpiāde 9. - 12. klasei;  

1.3. ekonomikas olimpiāde 10. - 12. klasei;  

1.4. filozofijas olimpiāde 11. - 12. klasei;  

1.5. fizikas olimpiāde 9. - 12. klasei;  

1.6. franču valodas olimpiāde 8. - 12. klasei;  

1.7. ģeogrāfijas olimpiāde 10. - 12. klasei;  

1.8. informātikas (programmēšanas) olimpiāde 8. - 10. klasei un 11. - 12. klasei;  

1.9. ķīmijas olimpiāde 9. - 12. klasei; 

1.10. latviešu valodas un literatūras olimpiāde 8. - 9. klasei un 11. -

 12. klasei;  

1.11.  latviešu valoda (izglītības iestādēm, kuras īsteno mazākumtautību 

izglītības programmu) 7. - 8. klasei;  

1.12.  matemātikas olimpiāde 9. - 12. klasei;  

1.13. vācu valodas olimpiāde 10. - 12. klasei; 

1.14. vēstures olimpiāde 9. klasei un 10.-12. klasei;  

2.  valsts olimpiāžu norises laikus (skatīt Pielikumā).  

3. skolu un izglītojamo skaitu, lai virzītu izglītojamos dalībai valsts olimpiādē:  

3.1. vidējās izglītības posmā olimpiādei var virzīt izglītojamos no novada, 

valstspilsētas vai novadu apvienības posma olimpiādēm, kurās piedalījušies 

izglītojamie no vismaz trīs vidusskolām un kopējais izglītojamo skaits 

vidusskolas klasēs nav mazāks par 200;  

3.2. pamatizglītības posmā olimpiādei var virzīt izglītojamos no novada, 

valstspilsētas vai novadu apvienības olimpiādēm, kurās piedalījušies izglītojamie 

no vismaz četrām izglītības iestādēm un kopējais izglītojamo skaits 7. – 9. klasēs 

nav mazāks par 250.  

4.  novadu olimpiādes dalībnieku pieteikšanas kārtību valsts olimpiādei:  
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4.1. valsts olimpiādes rīcības komisija uz valsts olimpiādi uzaicina novada, 

valstspilsētas vai novadu apvienības olimpiādes dalībniekus, kas parādījuši 

labākos rezultātus visu novadu, valstspilsētu un novadu apvienību dalībnieku 

kopvērtējumā – angļu valodā, bioloģijā, filozofijā, fizikā, latviešu valodā 

(izglītības iestādēm, kuras īsteno mazākumtautību izglītības programmu), vācu 

valodā, ķīmijā un vēsturē;  

4.2. valsts olimpiādes rīcības komisija uz valsts olimpiādi uzaicina novada, 

valstspilsētas vai novadu apvienības olimpiādes dalībniekus pēc olimpiādes 

norises kārtībā noteiktajiem kritērijiem – ekonomikā, franču valodā, 

ģeogrāfijā, informātikā (programmēšanā), latviešu valodā un literatūrā un 

matemātikā.  

5. olimpiādes laikā izglītojamais drīkst izmantot tikai tos palīglīdzekļus, kuri norādīti 

konkrētās mācību priekšmetu olimpiādes norises kārtībā. Pie olimpiādes dalībniekiem 

olimpiādes laikā nedrīkst atrasties mobilie saziņas līdzekļi. Šī nosacījuma neievērošana var 

būt iemesls izglītojamā diskvalifikācijai.  

6. novada, valstspilsētas vai novadu apvienības olimpiādes norises veidu:  

6.1. klātienē:   

6.1.1.  latviešu valodas (izglītības iestādēm, kuras īsteno mazākumtautību 

izglītības programmu)  olimpiāde 7. - 8. klasei;  

6.1.2. matemātikas olimpiāde 9. - 12. klasei;  

6.2. pārraudzītā tiešsaistē:  

6.2.1.  angļu valodas olimpiāde 10. - 12. klasei;  

6.2.2. filozofijas olimpiāde 11. - 12. klasei;  

6.2.3. bioloģijas olimpiāde 9. - 12. klasei;  

6.2.4. ekonomikas olimpiāde 10. - 12. klasei;  

6.2.5. fizikas olimpiāde 9. - 12. klasei;  

6.2.6. ģeogrāfijas olimpiāde 10. - 12. klasei;  

6.2.7. informātikas (programmēšanas) olimpiāde 8.-10. klasei un 11.-12. klasei;  

6.2.8. ķīmijas olimpiāde 9. - 12. klasei;  

6.2.9. vēstures olimpiāde 9. klasei un 10.-12. klasei.   

6.2.10. vācu valodas olimpiāde 10. - 12. klasei;   

6.2.11. franču valodas olimpiāde 8. - 12. klasei;  

6.2.12. latviešu valodas un literatūras olimpiāde 8. - 9. klasei un 11.-12.klasei; 

7. valsts olimpiādes norises veidu:  

7.1. klātienē, ievērojot valstī noteiktos COVID-19 ierobežojumus un epidemioloģiskās 

prasības saskaņā ar 2021.gada 28.septembra Ministru kabineta noteikumiem Nr. 662 

“Epidemioloģiskās drošības pasākumi COVID-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”; 

7.2. pārraudzītā tiešsaistē, ja, pamatojoties uz COVID-19 ierobežojumiem un 

epidemioloģisko situāciju valstī, nav iespējams nodrošināt 7.1. punkta izpildi.   

8. publicēt centra interneta vietnē www.visc.gov.lv organizēšanas un norises kārtību Rīkojuma 

1. punktā noteiktajām valsts mācību priekšmetu olimpiādēm līdz 2022. gada 30.septembrim. 

 

Pielikums: Mācību priekšmetu olimpiāžu norises laiki 2022. /2023. mācību gadā uz 1 lpp. 

 

Valsts izglītības satura centra vadītāja                                                              L. Voroņenko 

Lārmane, +371 26222425 

laura.larmane@832.visc.gov.lv 

http://www.visc.gov.lv/
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Pielikums  

  

Mācību priekšmetu olimpiāžu norises laiki 2022. /2023. mācību gadā  
 

Mācību priekšmets  Klase  

Olimpiādes norises laiks  

2. posms  

novados/valstspilsētās/  

novadu apvienībās  

3. posms  

valsts olimpiāde  

Angļu valoda  10. – 12.  03.11.2022.  
15.12.2022. - I kārta   

10.02.2023. -  II kārta  

Bioloģija  9. – 12.  30.11.2022.  25. - 27.01.2023.  

Ekonomika  10. – 12.  23.01.2023.  23.02.2023.  

Filozofija  11. – 12.  01.12.2022.  20.02.2023.  

Fizika  9. – 12.  20.01.2023.  23.03.2023.  

Franču valoda  8. – 12.  18.01.2023.  11.03.2023.  

Ģeogrāfija  10. – 12.  07.02.2023.  13.-14.04.2023.  

Informātika  

(programmēšana)  
8. – 12.  16.01.2023.  01. - 03.03.2023.  

Ķīmija  9. – 12.  12.01.2023.  07. - 09.03.2023.  

Latviešu valoda un literatūra  8. – 9.  09.02.2023.  28.03.2023.  

Latviešu valoda un literatūra  11. – 12.  01.02.2023.  03.04.2023.  

Latviešu valoda (mazākumtautību 

izglītības programmu)  
7. – 8.  01.11.2022.  

02.12.2022. – I kārta  

10.01.2023. – II kārta  

Matemātika  9. – 12.  03.02.2023.  06.04.2023.  

Vācu valoda  10. – 12.  05.12.2022.  
13.01.2023. – I kārta  

17.02.2023. – II kārta  

Vēsture  9.  09.12.2022.  14.02.2023.  

Vēsture  10. - 12.  09.12.2022.  13.02.2023.  

  

  

 

 


