
PREIĻU NOVADU APVIENĪBAS 
VALSTS 49. OLIMI 

NOLIKUMS
10.-12.klašu izglītojamajiem

Izstrādāts balstoties uz
VISC 2019.gada 9.septembra  

rīkojumu  Nr. N r.25 .1.-04

1. Norises laiks -  2019.gada 29.oktobris, plkst.9:30.
2. Norises vieta -  Preiļu 2.vidusskola.
3. Dalībnieki -  10.-12. klašu skolēni: no katriem  10 skolēniem  1 dalībnieks.
4. Darbus labo un vērtē novada olimpiādes rīcības kom isija un viens skolotājs no

skolas, kuras skolēni piedalās olimpiādē.
5. Olimpiādes dalībniekus pieteikt rakstiski līdz 2019.gada 22.oktobrim. Preiļu 

novada Izglītības pārvaldē, skaidrite.uzulina@ preili.lv.
6. Apbalvošana. Godalgotas vietas starpnovadu angļu valodas olimpiādē tiek 

piešķirtas vienai trešdaļai dalībnieku, ja  darbā ir vismaz 50% pareizi veiktu 
uzdevumu.

7. Olimpiādes rīcības komisija:

-  Nadežda Hļebņikova -  Preiļu 2. vidusskola;
-  Antra Gertmane -  Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzija;
-  Irēna Kudiņa -  Aglonas vidusskola.

15.10.2019.

Sastādīja: Nadežda Hļebņikova 
Preiļu, Aglonas, Vārkavas novadu apvienības valodu jomas koordinatore

mailto:skaidrite.uzulina@preili.lv


Valsts izglītības satura centrs

NACIONĀLAIS 
ATTĪSTĪBAS 
PLĀNS 2020

EIROPAS SAVIENĪBA
Eiropas Sociālais 
fonds

I E G U L D Ī J U M S  T A V Ā  N Ā K O T N Ē

8.3.2.1./16/1/002
Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai

Strūgu iela 4, Rīga, LV-1003, tālr. 67350966, e-pasts: info^:832.visc\govJy

Par angļu valodas valsts 49. olimpiādes 
norises kārtības apstiprināšanu

1. Saskaņā ar 2012. gada 5. jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr. 384 „Mācību 
priekšmetu olimpiāžu organizēšanas noteikumu” 5. punktu, 2019 .gada 16. augusta Projekta 
“Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai 
(vienošanās Nr.8.3.2.1./16/1/002), turpmāk -  Projekts, rīkojuma Nr. 25.1.-04/37 “Par mācību 
priekšmetu olimpiāžu organizēšanu un norisi 2019./2020. mācību gada” 7. punktu un Projekta 
2019. gada 16. augusta rīkojumu Nr. 25.1.-04/38 “Par valsts mācību priekšmetu olimpiāžu
laureātu apbalvošanu 2019./2020. mācību gadā” : _ _

1.1. apstiprināt angļu valodas valsts 49. olimpiādes norises kārtību (p ie lik u m ā ),__
1.2. noteikt Valsts izglītības satura centra Projekta aktivitātes koordinatori mācību 

olimpiāžu nodrošināšanas jomā Sintiju Biruli par atbildīgo par angļu valodas valsts
48. olimpiādes norises nodrošināšanu; _

1.3. līdz 2019. gada 25. oktobrim izveidot angļu valodas valsts 49. olimpiādes rīcības
un žūrijas komisiju.

2. Kontroli par rīkojuma izpildi uzdodu veikt Projekta vadītājai L.Voroņenko. 

Pielikums: Angļu valodas valsts 49. olimpiādes norises kārtība uz 2 lp.

RĪKOJUMS

Rīga
2019. gada 9. septembri Nr. 25.1.-04/46

Neformālās izglītības 
departamenta direktore A.Berziņa

S.Birule 60001641
O1G9J0/9.



Pielikums
Projekta “Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana 

izglītojamo talantu attīstībai” (vienošanās Nr.8.3.2.1./16/1/002) 
2019. gada 9. septembra rīkojumam Nr. 25.1.-04/46

SASKAŅOTS ar 
Valsts izglītības satura centra 

Neformālās izglītības d ' ita  direktori
A. Bērziņu

Rīgā, 2019. gada 9. septembri

Angļu valodas valsts 49. olimpiādes norises kartība

1. Olimpiādes mērķi un uzdevumi:
1.1. veicināt izglītojamo interesi par angļu valodu un literatūru;
1.2. pilnveidot starpkultūru kompetenci;
1.3. attīstīt patstāvīgās izzināšanas prasmes;
1.4. piedāvāt izglītojamajiem iespēju vispusīgi pārbaudīt un apliecināt savas zināšanas un 
prasmes angļu valodā un literatūrā valodā.
2. Olimpiādes organizatori: Valsts izglītības satura centrs sadarbībā ar Latvijas 
Universitātes Humanitāro zinātņu fakultāti, Britu Padomi, Latvijas angļu valodas skolotāju 
asociāciju un pašvaldībām.
3. Olimpiādes adresāts: 10.-12. klašu izglītojamie. Jaunāku klašu izglītojamie un 
viesskolēni uz valsts olimpiādes 3. posmu netiks aicināti.
4. Olimpiādes norise:
4.1. 1. posms -  izglītības iestādes olimpiāde -  olimpiādi organizē izglītības iestādes izveidota 
angļu valodas olimpiādes žūrijas komisija, kura sagatavo uzdevumus, vērtēšanas kritērijus, 
vērtē olimpiādes darbus, izvirza dalībniekus 2. posma olimpiādei, organizē izglītības iestādes 
angļu valodas olimpiādes uzvarētāju apbalvošanu;
4.2. 2. posms -  novada, republikas pilsētas vai novadu apvienības olimpiāde:
4.2.1. norises laiks -  2019. gada 29. oktobrī;
4.2.2. olimpiādi organizē novada, republikas pilsētas vai novadu apvienības olimpiādes 
rīcības komisija;
4.2.3. olimpiādes saturs: valodas lietojuma uzdevumi, teksta izpratnes pārbaude un diktāts. To 
izstrādā valsts angļu valodas 49. olimpiādes rīcības komisija izmantojot Nathaniel Hawthorne 
romāna Scarlet Letter tekstu.

4.2.4. olimpiādes darba ilgums -  120 minūtes;
4.2.5. olimpiādes dalībnieki uz jautājumiem atbild rakstveidā. Olimpiādes uzdevumu valoda 
un pieraksts saskaņā ar 2012. gada 5. jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr. 384 „Mācību 
priekšmetu olimpiāžu organizēšanas noteikumi” 17. punktu;
4.2.6. darbus labo un vērtē novada, republikas pilsētas vai novadu apvienības angļu valodas 
olimpiādes žūrijas komisija;
4.2.7. novada, republikas pilsētas vai novadu apvienības olimpiādes rīcības komisija 
nodrošina izglītojamo darbu kodēšanu un anonīmu vērtēšanu;
4.2.8. izglītojamo darbi visām klašu grupām tiek vērtēti kopā;
4.2.9. novada, republikas pilsētas vai novadu apvienības atbildīgā persona līdz 2019. gada
4. novembrim Valsts izglītības satura centram elektroniski (viscfcp,vise.xov.lv) iesūta visu 
dalībnieku darbu apkopotos rezultātus (MK noteikumu Nr. 384.1.pielikums);
4.2.9. valsts olimpiādes rīcības komisija, izvērtējot visu pieteikto pretendentu rezultātus, veic 
valsts olimpiādes dalībnieku atlasi uz valsts olimpiādes pirmo kārtu;
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4.2.10. valsts angļu valodas rīcības komisija Valsts izglītības satura centra tīmekļa vietnē 
www.visc.gov.lv informē izglītības pārvaldes, kuri izglītojamie uzaicināti piedalīties valsts 
olimpiādē;
4,3. 3. posms -  valsts olimpiāde:
4.3 .1. pirmā kārta:
4.3.1.1. norises laiks un vieta -  2019.gada 6. decembris, Humanitāro zinātņu fakultātē, 
Visvalža ielā 4a, Rīgā;
4.3.1.2. darba ilgums -  120 minūtes;
4.3.1.3. olimpiādes saturs -  radošs rakstu darbs, kas analizē Nathatniel Hawthorne romāna 
Scarlet Letter izmantojumu noskatītajos filmu fragmentos;
4.3.1.4. olimpiādes dalībnieki uz jautājumiem atbild rakstveidā. Olimpiādes uzdevumu valoda 
un pieraksts saskaņā ar 2012. gada 5. jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr. 384 „Mācību 
priekšmetu olimpiāžu organizēšanas noteikumi” 24. punktu;
4.3.1.5. 3. posma 1. kārtas darbus izvērtē un rezultātus apkopo valsts angļu valodas 3. posma 
1. kārtas žūrijas komisija un paziņo 10 darbdienu laikā pēc olimpiādes norises, tos publicējot 
Valsts izglītības satura centra tīmekļa vietnē: www.visc.gov.lv;
4.3.2. otrā kārta:
4.3.2.1. norises laiks -  2020. gada 7. februāris, Humanitāro zinātņu fakultātē, Visvalža ielā 
4a, Rīgā;
4.3.2.2. olimpiādes saturs -  sarunvalodas prasmju pārbaude;
4.3.2.3. tēmas sarunvalodas prasmju pārbaudei:
4.3.2.3.1. Nathatniel Hawthorne romāna Scarlet Letter darba sižetu, tēlu un ideju aktualitāte 
mūsdienās,
4.3.2 4. 3. posma 2. kārtas rezultātus izvērtē un apkopo (summējot dalībnieku iegūtos punktus
3. posma 1. un 2. kārtā) valsts angļu valodas 3. posma 2. kārtas žūrijas komisija un paziņo ne 
vēlāk kā 10 darbdienu laikā pēc olimpiādes norises, tos publicējot Valsts izglītības satura 
centra tīmekļa vietnē: www.visc.gov.lv.
5. Palīglīdzekļi, kurus atļauts izmantot olimpiādes laikā: 1. un 2. posms: darbs veicams ar 
tumši zilu vai melnu pildspalvu; olimpiādes 3. posmā abās kārtās skolēni izmanto 
analizējamos tekstus savos tekstos ar atsaucēm.

S.Birule 60001641 
sintija.birule@832.visc.gov.lv

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