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Pierīgas novadu apvienības skolu
Krievu valodas valsts 24. olimpiādes
2. posma
NOLIKUMS
2021./2022. mācību gadā
1. Olimpiādes mērķi un uzdevumi:
1.1. rosināt izglītojamo interesi par krievu valodu, kultūru;
1.2. pilnveidot izglītojamo starpkultūru dialoga prasmes;
1.3. attīstīt patstāvīgās izzināšanas prasmes un radošumu;
1.4. piedāvāt izglītojamajiem iespēju vispusīgi pārbaudīt un apliecināt savas zināšanas
un prasmes krievu valodā.
2. Olimpiādes tēma: «Нужно ли современному школьнику искусство слова
(литература, театр, ораторское искусство …) ?»
3. Olimpiādes norises laiks un vieta:
1. posms – izglītības iestādes olimpiāde – olimpiādi organizē izglītības iestādes
krievu valodas olimpiādes žūrijas komisija, kura sagatavo uzdevumus, vērtēšanas
kritērijus, vērtē olimpiādes darbus, izvirza dalībniekus 2. posma olimpiādei,
organizē izglītības iestādes bioloģijas olimpiādes uzvarētāju apbalvošanu;
2.posms - novada olimpiāde.
https://www.visc.gov.lv/lv/macibu-prieksmetu-olimpiazu-organizesanas-kartiba
2.2.1.olimpiādi organizē Pierīgas novadu apvienības olimpiādes rīcības komisija;
2.2.2.olimpiādes uzdevumus izstrādā valsts olimpiādes rīcības komisija;
2.2.3.olimpiāde notiek pārraudzītā tiešsaistes režīmā, izmantojot olimpiādes
tīmekļa vietni;
2.2.4.novada olimpiādes norises laiks: 2021. gada 2. decembris;
2.2.5.olimpiādes sākums: plkst.10.00, ienākšana telpā ne ātrāk kā 9.45;
2.2.6.norises vietas: olimpiāde notiek katrā novada izglītības iestādē atsevišķi,
nodrošinot, ka katras klases izglītojamie olimpiādi pilda savā telpā;
4. Olimpiādes dalībnieki:
8. - 12. klašu izglītojamie.
Dalībnieku skaits olimpiādes 2.posmam - viens dalībnieks no katras klases
valodu prasmes līmenī (no vienas izglītības iestādes),
piem., no 8.klasēm var pieteikt 3 dalībniekus katru savā līmenī (skatīt zemāk).

Gadījumā, ja kādā no līmeņiem klases ietvaros nav attiecīgo dalībnieku, tad citā līmenī
divus dalībniekus pieteikt nevar.
Katrs no dalībniekiem tiks pieteikts uz vienu no 3 līmeņiem:
1. pirmais līmenis (grupa A) – izglītojamie, kuri mācās krievu valodu kā svešvalodu un kuru
ģimenēs nerunā krieviski;
2. otrais līmenis (grupa B) – izglītojamie, kuri mācās krievu valodu kā svešvalodu izglītības
iestādēs ar latviešu mācību valodu, bet ģimenēs sarunājas krievu valodā vai bilingvāli;
3. trešais līmenis (grupa C) – izglītojamie, kuri pašlaik mācās vai iepriekš ir mācījušies krievu
valodu kā dzimto mazākumtautību.
5. Pieteikšanās kārtība:
5.1. 1.solis - piekļuves piešķiršana izglītojamajiem un pedagogiem olimpiādes tīmekļa
vietnei;
5.1.1 lai saņemtu piekļuvi olimpiādes tīmekļa vietnei, iestādes direktoru vietnieks
izglītības jomā piesaka, tiešsaistes olimpiāžu, skolas atbildīgās personas, ir aizpildījis
un nosūtījis novada atbildīgajai personai Pierīgas apvienības izglītības, kultūras un
sporta pārvaldes izglītības jomas speciālistei Artai Lēnertei uz e-pastu
arta.rubule@iksp.lv līdz 2021.gada 30.septembrim plkst.11.00;
5.1.2.izglītojamo un pedagogu reģistrēšanu olimpiādes tīmekļa vietnes pirmajā solī
veic izglītības iestādes atbildīgā persona sākot ar 2021. gada 2.novembri;
5.1.3. izglītojamo un pedagogu skaits, kuriem var tikt piešķirta piekļuve pirmajā solī
ir neierobežots;
5.2. 2.solis - dalībnieku reģistrācija novada olimpiādei:
5.2.1.skolēns, kurš piedalīsies krievu valodas olimpiādes II posmā, nodod skolas
atbildīgai personai informāciju: vārds, uzvārds, klase, personas kods, e-pasts, mob.
tel. numurs;
5.2.2.skolas atbildīgā persona piesaka krievu valodas olimpiādes dalībniekus
vietnē: http://edu.lu.lv līdz 2021.gada 15. novembrim plkst. 12.00 (termiņš īsāks,
lai varētu paspēt atrisināt piekļuvi skolēniem, kuriem ir radušās problēmas).
5.2.3.Līdz 2021. gada 15. novembrim plkst. 12.00 katras skolas atbildīgā persona
aizpilda tabulu ar pieteiktajiem dalībniekiem un vērtētāju, nosūta Pierīgas novadu
apvienības atbildīgajai personai Artai Lēnertei arta.rubule@iksp.lv.
Olimpiādes mutvārdu daļu vērtē valsts krievu valodas olimpiādes žūrijas komisija.
Ja izglītības iestādes dalībnieki piedalās krievu valodas olimpiādē, tad no skolas
vērtēšanai pieteikt arī vienu krievu valodas skolotāju, kurš nepieciešamības
gadījumā piedalītos olimpiādes vērtēšanā vietnē edu.lu.lv.
5.2.4.Pierīgas novadu apvienības atbildīgā persona nodrošina dalībnieku elektronisku
uzaicināšanu un reģistrēšanu olimpiādes 2.posmam līdz 2021. gada 16.novembrim
piešķirot skolēnam piekļuvi olimpiādes tīmekļa vietnei;
5.2.5.Līdz 2021. gada 23. novembrim, bet ne vēlāk kā nedēļu pirms olimpiādes
skolēnam ir jāizpilda visas starpnovada atbildīgās personas instrukcijas un
jāpārliecinās vai viņš ir olimpiādes dalībnieku sarakstā zem nosaukuma Pierīgas
novadu apvienība. Laikā nepieteiktie dalībnieki olimpiādē nepiedalās.

6. Darba noteikumi:
6.1. olimpiādes dalībniekiem jāuzrāda personu apliecinošs dokuments;
darbs jāpilda tiešsaistē: tīmekļa vietnē http://edu.lu.lv;
6.2. olimpiādes kopējais darba ilgums līdz 90 minūtēm;
6.3. olimpiādes 2.posma norises tehniskais nodrošinājums – krievu valodas
tastatūra, datora austiņas, mikrofons, videokamera;
6.4. pie izglītojamajiem olimpiādes laikā nedrīkst atrasties mobilie telefoni, plaukstas
datori, citas IT ierīces; skolēni nedrīkst izmantot citas ar olimpiādi nesaistītas tīmekļa
vietnes datorā;
6.5. olimpiādes nosacījumu neievērošana ir iemesls izglītojamā diskvalifikācijai;
6.6. katrs dalībnieks piedalās vienā savai klasei un līmenim atbilstošā vecuma grupā;
6.7. olimpiādes norisi telpā vada un novēro izglītības iestādes cits mācību priekšmeta
pedagogs.
7. Olimpiādes darbu vērtēšana un apbalvošana:
7.1. Izglītojamo darbus vērtē katrai klases grupai un līmenim atsevišķi;
7.2.Otrā posma dalībnieku uzrādītos rezultātus analizē krievu valodas valsts
olimpiādes rīcības komisija, kas sniedz informāciju novadu apvienības olimpiādes
atbildīgajai personai;
7.3. Iegūtos rezultātus analizē un apbalvojumus Pierīgas novadu apvienībā piešķir
žūrijas komisija, nepārsniedzot 1/3 no dalībnieku skaita. Ja skolēni ieguvuši vairāk
kā 50% no maksimāli iespējamā punktu skaita, tad iespējams arī lielāks apbalvoto
skaits;
7.4. Krievu valodas valsts olimpiādes rīcības komisija nosaka valsts olimpiādes trešā
posma dalībniekus. Uzaicināto izglītojamo saraksts tiek publicēts olimpiādes tīmekļa
vietnē.
8. Olimpiādes rīcības komisija:
o Arta Lēnerte - Pierīgas IKSP galvenā speciāliste izglītības jautājumos,
o Anna Deniškāne - Pierīgas krievu valodas metodiskā darba koordinatore, Ādažu
vidusskola,
o Marina Zlotņikova - krievu valodas skolotāja, Vangažu vidusskola
o Aivars Milancejs - IT speciālists, Ādažu vidusskola

