
 

 

 

 

 

Alternatīvās Latvijas vēstures un sociālo zinību olimpiādes 

NOLIKUMS 

8.klašu izglītojamiem 

2022./2023. mācību gads 

 

 

1. Olimpiādes mērķi un uzdevumi 

 

1.1 Veicināt izglītojamo interesi par vēstures un sociālo zinību tēmām. 

1.2 Piedāvāt izglītojamiem iespēju vispusīgi pārbaudīt un apliecināt savas zināšanas un prasmes. 

1.3 Celt izglītojamo pašapziņu un valstiskās piederības sajūtu. 

1.4 Popularizēt vēstures un sociālo zinību apguvi. 

1.5 Paplašināt skolēnu zināšanas par Latvijas Kultūras kanonu un tā saturu. 

 

2. Vispārīgie jautājumi 

 

2.1 Atklātā vēstures un sociālo zinību olimpiāde 8.klašu audzēkņiem ir Jaunmārupes pamatskolas 

iniciatīva, tāpēc visi ar tās organizēšanu un saturu saistītie jautājumi ir Jaunmārupes pamatskolas 

pārziņā. 

2.2 Atsevišķos jautājumos, Jaunmārupes pamatskola sadarbojas ar Mārupes novada izglītības 

pārvaldi. 

 

3. Olimpiādes norises laiks un vieta: 

 

3.1 Olimpiādes norises laiks: 2023. gada 27.aprīlis;  

3.2 Olimpiādes sākums: plkst.10.00; 

3.3 Norises vieta: Klātienē, Jaunmārupes pamatskolā, Mazcenu alejā 3.  

 

4. Olimpiādes darba saturs un norise: 

 

4.1 Atklātajā olimpiādē 8.klašu audzēkņi tiks pārbaudīti par tēmām “Latvijas Kultūras kanons – 

tautas tradīcijas, arhitektūra un dizains, vizuālā māksla,” un “Nauda Latvijā cauri 

gadsimtiem.” 

4.2  Olimpiādes uzdevumi tiks veidoti pēc sekojošās struktūras – mājas darbs un tā prezentēšana, 

tests par vispārējiem vēstures un sociālo zinību tēmu jautājumiem, radošais uzdevums klātienē 

(pielikums 1). 

4.3 Mājas darbs – katra komanda sagatavo komandas nosaukumu, noformējumu un īsu (līdz 3 min) 

komandas prezentāciju (pielikums 2). 

4.4 Tests tiek veidots Google Forms vidē. Ar tā aizpildes noteikumiem skolēni tiek iepazīstināti testa 

saņemšanas brīdī. Ierīces testa izpildei tiek nodrošinātas. Testa izpildei paredzētas apmēram 40 

minūtes. 

4.5 Radošais uzdevums – kolāža, kuras konkrētā tematika tiks atklāta saņemot uzdevumu. Komanda 

sagatavo materiālus kolāžas veidošanai (žurnālus, avīzes, bukletus utml), līmi, šķēres. Materiāli 

nedrīkst būt printēti! Pamatne kolāžai tiks nodrošināta. (pielikums 3) 

4.6 Kopējais prezentēšanas un izpildes laiks – līdz 5 stundām, atkarībā no dalībnieku skaita. 

 

5. Noteikumi 

5.1 Skolu olimpiādē pārstāv viena 8.klašu skolēnu komanda, kas sastāv no 4 dalībniekiem.  

5.2 Olimpiādes laikā skolēni neizmanto papildu ierīces, informācijas meklēšanas rīkus, utml. 

 

https://kulturaskanons.lv/list/?l=1#folk-traditions
https://kulturaskanons.lv/list/?l=2#architecture-and-design
https://kulturaskanons.lv/list/?l=4#visual-arts


 

 

6. Olimpiādes darbu vērtēšana.   

6.1 Skolas tiek aicinātas pieteikt vienu skolotāju vērtētāju (kam nav obligāti jābūt vēstures vai 

sociālo zinību skolotājam), lai vērtētu mājas darba uzdevumu pēc dotajiem kritērijiem kā arī 

piedalītos radošo darbu vērtēšanā; 

6.2 Mājas darbu vērtēšanā visu vērtētāju punkti tiks summēti un izdalīti uz vērtētāju skaitu, veidojot 

vidējo punktu skaitu. 

6.3 Testa daļa tiek labota automātiski Google Forms platformā – viena pareiza atbilde ir vienu 

punktu vērta. 

6.4 Radošo darbu vērtēšanā notiks anonīmi (vērtēji nezinās kura komanda ir strādājusi pie darbiem). 

Visu vērtētāju punkti tiks summēti un izdalīti uz vērtētāju skaitu, veidojot vidējo punktu skaitu. 

 

7. Olimpiādes dalībnieku apbalvošana.   

7.1 Olimpiādes rezultāti tiek pārskatīti, apkopoti un apstiprināti olimpiādes dienā. 

7.2 Dalībnieki saņem apbalvojumus – I, II un III vieta un atzinības. 

 

8. Pieteikšanās kārtība 

8.1 Skolas atbildīgā persona līdz 21.aprīlim piesaka izglītojamos dalībniekus un skolotājus 

vērtētājus;  

8.2 Dalībnieku pieteikšanai tiek izmantota pieteikumu saite:  

https://forms.gle/jQyzvNvfwMQqnnsU7  

 

 

 

Jaunmārupes pamatskolas vēstures skolotāja Sabīne Ozoliņa 

https://forms.gle/jQyzvNvfwMQqnnsU7


Pielikums 1 

 

Alternatīvās vēstures un sociālo zinību olimpiādes dienas kārtība 

 

Laiks Plānotais 

9:45 – 10:00 • Dalībnieku ierašanās un reģistrācija  

10:00 – 10:40 • Iepazīšanās ar olimpiādes norisi 

• Komandu mājas darba prezentācijas 

10:40 – 12:30 • Olimpiādes testa daļas izpilde 

12:30 – 13:00 • Pusdienu pauze 

• Pirmo divu daļu rezultātu apkopošana 

13:00 – 14:00 • Olimpiādes radošā uzdevuma veikšana 

14:00 – 14:40 • Radoša uzdevuma vērtēšana 

• Rezultātu apkopošana 

• Apbalvošana 

 

 

  



Pielikums 2 

Alternatīvās vēstures un sociālo zinību olimpiādes mājas darba vērtēšana 

 

 

Kritērijs * ** 

Vizuālais 

noformējums 

Noformējums rada komandas izjūtu, taču 

var iztrūkt kāds no elementiem 

(radošums, tematiskums utt.). Var būt 

problēmas ar komandas kopības 

veidošanu. 

Vizuālais noformējums ir interesants, 

radoša pieeja, tematisks, glīts. 

Komandas 

nosaukums 

Nosaukums, taču var iztrūkt kāds no 

elementiem (radošums, tematiskums utt.) 

vai rasties jautājumi par nosaukuma 

nozīmi. 

Komandas nosaukums ir interesants, 

radošs, tematisks un saprotams. 

Komandas 

prezentācija 

Var rasties jautājumi par izvēlēto 

nosaukumu vai noformējumu. Var būt 

problēmas ar izpildījumu. 

Komandas prezentācija labi skaidro 

nosaukuma un noformējuma izvēli. 

Izpildījums pārliecinošs, drošs. 

 

Pielikums 3 

Alternatīvās vēstures un sociālo zinību olimpiādes radošā darba vērtēšana 

Padomi par kolāžu veidošanu (ENG) ŠEIT. 

Kas ir kolāža (LAT) ŠEIT. 

 

Kritērijs * ** *** **** 
Vizuālais 

noformējums 

Kolāžas veidošanas 

principi nav ievēroti. 

Saturs neatbilstošs 

vai neuztverams. 

Kolāža nekārtīga. 

Problēmas ar kolāžas 

principiem, darba 

uztveramību. Saturs 

neskaidrs. 

Darbā var būt 

problēmas ar kolāžas 

veidošanas principu 

ievērošanu vai darba 

uztveramību, bet saturs 

joprojām ir skaidrs. 

Darbs atbilst kolāžas 

veidošanas 

principiem, ir vizuāli 

patīkams un viegli 

uztverams. Saturs 

netiek pazaudēts. 

Saturiskais 

aspekts 

Saturs neatbilstošs, 

neskaidrs. Kolāžas 

elementi rada 

jautājumus/neskaidrī

bas/pārpratumus. 

Vairāki kolāžas 

elementi rada 

jautājumus. Kolāžā 

daļēji atbilst  

prasītajam. 

Var rasties problēmas 

ar satura uztveri. Kāds 

no kolāžas elementiem 

var radīt jautājumus vai 

neskaidrības par tā 

iekļaušanu. 

Saturs pasniegts 

skaidri un saprotami. 

Izcelti svarīgākie un 

nozīmīgākie aspekti. 

Nerodas jautājumi 

par nevienu no 

iekļautajiem 

elementiem. 

 

https://www.creativebloq.com/features/7-things-to-consider-when-creating-a-collage
https://www.uzdevumi.lv/p/vizuala-maksla-skola2030/2-klase/faktura-kolaza-84230/re-d26dc984-0783-41ab-beab-16050948a0a7

