
Krievu valodas (dzimtās) un literatūras 

32. atklātās olimpiādes 

KĀRTĪBA 

 

1. Olimpiādi organizē: Latvijas Krievu valodas un literatūras pasniedzēju asociācija (LKVLPA) 

sadarbībā ar Valsts izglītības satura centru (informatīvais atbalsts), Latvijas pašvaldībām un izglītības 

iestādēm. 

 

2.  Olimpiādes mērķis un uzdevumi: 

2.1. veicināt skolēnu krievu (dzimtās) valodas un literatūras pratības attīstību; 

2.2. rosināt skolēnu interesi par krievu valodu un literatūru, grāmatu lasīšanu; 

2.3. pilnveidot saskarsmes kultūru, prasmi diskutēt; 

2.4. attīstīt patstāvīgās izzināšanas prasmes un radošumu; 

2.5. piedāvāt skolēniem iespēju vispusīgi pārbaudīt un apliecināt savas zināšanas un prasmes 

dzimtajā valodā; apzināt spējīgus un talantīgus skolēnus krievu valodā un literatūrā. 

 

3. Olimpiādes devīze: «Искусство выполняет работу памяти: оно выбирает из потока времени 

наиболее яркое, волнующее, значительное и запечатлевает это в кристаллах книг»             

(А.Н. Толстой). 

 

4. Olimpiādes dalībnieki: 8.-12.klašu skolēni trijās klašu grupās: 8.-9.klase, 10.-11.klase un 

12.klase. 

 

5. Olimpiādes dalībnieku atlase: Krievu valodas (dzimtās) un literatūras 32. atklātās olimpiādes 

dalībnieki tiek atlasīti divās kārtās: izglītības iestādē un reģionālajā līmenī. Valsts posmā piedalās 

skolēni, kuri reģionālajās olimpiādes ieguva apbalvotās vietas un atzinības.  

 

6.  Olimpiādes norise: 

6.1. 1.posms – izglītības iestādes olimpiāde. 

6.1.1. Olimpiādi organizē un uzdevumus izstrādā izglītības iestādes krievu valodas un literatūras 

olimpiādes rīcības komisija. 

6.1.2. 1.posma norises laiks – 2019.gada februāris; 

6.2. 2.posms – reģionālā olimpiāde. 

6.2.1. 2.posma norises laiks – 2019.gada 22.februāris. 

6.2.2. Dalībnieki: 8.-9.klašu, 10.-11.klašu un 12.klašu skolēni – izglītības iestādes olimpiādes 

uzvarētāji. Dalībnieku skaitu nosaka reģionālās krievu valodas un literatūras olimpiādes rīcības 

komisijas. 

6.2.3. Olimpiādi organizē reģionālās krievu valodas un literatūras olimpiādes rīcības komisijas. 

6.2.4. Olimpiādes materiālus un vērtēšanas kritērijus centralizēti sagatavo un nosūta Krievu valodas 

(dzimtās) un literatūras 32. atklātās olimpiādes rīcības komisija. 

6.2.5. Olimpiādes saturs – integrēti uzdevumi, kuros ietilpst lingvistiskie un kulturoloģiskie 

uzdevumi, un radošais rakstu darbs.  Mutvārdu daļa 2.posmam nav paredzēta.  

6.2.6. Darbus labo un rezultātus apkopo reģionālās krievu valodas un literatūras olimpiādes žūrijas 

komisija. Žūrijas komisiju (ne mazāk par 3 cilvēkiem) veido par olimpiādes 2.posma organizēšanu un 

norisi atbildīgā persona – reģionālais koordinators. 

6.2.7. Olimpiādes ilgums – 120 minūtes. 

6.2.8. Olimpiādes dalībniekus 2.posmam jāpiesaka līdz 2019.gada 15.februārim vienā no zemāk 

norādītājām olimpiādes 2.posma norises vietām, elektroniski nosūtot pieteikumu (skat. pielikumu) 

olimpiādes reģionālajam koordinatoram:  

 

Daugavpilī – Marija Žilinska: marija.zilinska@inbox.lv. Norises vieta – Daugavpils Krievu 

vidusskola-licejs, Tautas ielā 59. Sākums plkst.13.00, dalībnieku reģistrācija no plkst.12.30;  

 

Jelgavā – Ludmila Rabizo: ludmila10@inbox.lv. Norises vieta –  Jelgavas 5.vidusskola, Aspazijas 

iela 20. Sākums plkst.9.00, dalībnieku reģistrācija no plkst.8.30; 
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Jēkabpilī – Ludmila Movčane: ludmila.mov@inbox.lv. Norises vieta – Jēkabpils 2.vidusskola, 

Brīvības ielā 102. Sākums plkst.9.00, dalībnieku reģistrācija no plkst.8.30; 
 

Jūrmalā – Natālija Žitkova: zhitkovanatalija@inbox.lv. Norises vieta – Jūrmalas Kauguru 

vidusskola, J.Raiņa ielā 118. Sākums plkst.9.30, dalībnieku reģistrācija no plkst.9.00; 

 

Liepājā – Svetlana Kuprjašova: kuprjashovasvetlana@inbox.lv. Norises vieta – Liepājas 

7.vidusskola, Celmu ielā 6. Sākums plkst.11.00, dalībnieku reģistrācija no plkst.10.30; 

 

Rēzeknē – Nataļja Usačova: natalius2@inbox.lv. Norises vieta – Rēzeknes 3.vidusskola, 

18.novembra ielā 33. Sākums plkst.10.00, dalībnieku reģistrācija no plkst.9.30; 

 

Rīgā:  

Centra rajonā un Ziemeļu rajonā – Ludmila Nosova: nosova@r10vs.lv. Norises vieta – Rīgas 

10.vidusskola, Lenču ielā 1. Sākums plkst.10.30, dalībnieku reģistrācija no plkst.10.00; 

 

Latgales priekšpilsētā – Ņina Dorofejeva: dorofejevan@inbox.lv. Norises vieta –                       

Rīgas 72.vidusskola, Ikšķiles ielā 6. Sākums plkst.13.00, dalībnieku reģistrācija no plkst.12.30; 

 

Kurzemes priekšpilsētā – Irina Vahitova: acheleranda@yandex.ru. Norises vieta – Rīgas Ostvalda 

vidusskola, Dammes ielā 20. Sākums plkst.9.20, dalībnieku reģistrācija no plkst.9.00; 

 

Zemgales priekšpilsētā – Jeļena Zariņa: pogorzelska@yandex.ru. Norises vieta –                    

Rīgas 95.vidusskola, Bruknas ielā 5. Sākums plkst.13.00, dalībnieku reģistrācija no plkst.12.30; 

 

Vidzemes priekšpilsētā – Tatjana Beņina: leorum@inbox.lv. Norises vieta – Rīgas 89.vidusskola, 

Hipokrāta iela 27. Sākums plkst.11.00, dalībnieku reģistrācija no plkst.10.30; 

 

Valmierā – Lidija Fjodorova: lidija.fjodorova@inbox.lv. Norises vieta – Valmieras 2.vidusskola, 

Lāčplēša ielā 2. Sākums plkst.10.00, dalībnieku reģistrācija no plkst.9.30; 

 

Ventspilī – Svetlana Kuranova: skuranova@mail.ru. Norises vieta – Ventspils 2.vidusskola, 

Kuldīgas iela 65/67. Sākums plkst.9.00, dalībnieku reģistrācija no plkst.8.30. 

 

6.3.  3.posms – valsts posms. 

6.3.1.  3.posma norises laiks un vieta – 2019.gada 15.marts, Rīgas 40.vidusskolā, Tērbatas ielā 

15/17. Sākums plkst.11.00, dalībnieku reģistrācija no plkst.10.00. 

6.3.2.  3.posma dalībnieki: 8.-9.klašu, 10.-11.klašu un 12.klašu skolēni – reģionālo olimpiāžu 

uzvarētāji un atzinību ieguvēji. Valsts posmam tiek pieteikti 1., 2., 3.vietas un atzinības ieguvēji 

reģionālajā olimpiādē – ne vairāk kā 15.dalībnieki, no katras Rīgas priekšpilsētas – ne vairāk kā 15 

dalībnieki. 

6.3.3. Reģionālās olimpiādes žūrijas komisijas priekšsēdētājs līdz 2019.gada 1.martam elektroniski: 

irina.kozlovaLAPRYAL@gmail.com iesūta visu 2.posma dalībnieku darbu rezultātus – tabulu ar 

dalībnieku iegūtajiem punktiem katrā uzdevumā. Tabulas paraugs tiks nosūtīts kontaktpersonām kopā 

ar olimpiādes 2.posma uzdevumiem. 

6.3.4. Valsts posmam dalībniekus uzaicina Krievu valodas (dzimtās) un literatūras 32. atklātās 

olimpiādes  rīcības komisija, ievietojot uzaicināto dalībnieku sarakstu Valsts izglītības satura centra 

tīmekļa vietnē www.visc.gov.lv līdz  š.g. 6.martam. 

6.3.5. Olimpiādes saturs – 1) rakstu daļa (integrēti uzdevumi un radošais darbs), 2) mutvārdu daļa 

(atklātā diskusija). Olimpiādes saturs saistīts ar olimpiādes devīzi. 

6.3.6. Rakstu daļas ilgums – 90 min. 

6.3.7. Mutvārdu daļas ilgums – 60 min. 

6.3.8. Olimpiādes materiālus un vērtēšanas kritērijus sagatavo Krievu valodas (dzimtās) un literatūras 

32. atklātās olimpiādes rīcības komisija. 
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6.3.9. Rakstu darbus un runas prasmes vērtē un rezultātus apkopo (summējot dalībnieku iegūtos 

punktus rakstu darbā un diskusijā) Krievu valodas (dzimtās) un literatūras 32. atklātās olimpiādes 

žūrijas komisija. Olimpiādes rīcības komisija ne vēlāk kā 10 darba dienu laikā pēc olimpiādes 

3.posma norises publicē rezultātus Valsts izglītības satura centra tīmekļa vietnē www.visc.gov.lv.  

 

7. Apbalvošana: 3.posma olimpiādes uzvarētāji tiks apbalvoti ar LKVLPA diplomiem un atzinības 

rakstiem. Apbalvojums tiks piešķirts ne vairāk kā vienai trešdaļai olimpiādes dalībnieku katrā klašu 

grupā. 

8. Palīglīdzekļi, kurus atļauts izmantot olimpiādes laikā: darbs veicams ar tumši zilu vai melnu 

pildspalvu. Atļauts lietot līdzpaņemto ūdeni. Olimpiādes darba izpildes laikā pie skolēna nedrīkst 

atrasties jebkāds elektroniskais saziņas līdzeklis (mobilais telefons, viedtālrunis, planšetdators u.c.). 

9. Atbildīgā kontaktpersona: LKVLPA prezidente Irina Kozlova: 

irina.kozlovaLAPRYAL@gmail.com. 

Mob.+371 29475670. 

 

 

Irina Kozlova, 

Krievu valodas (dzimtās) un literatūras 32. atklātās olimpiādes  rīcības komisijas priekšsēdētāja, 

LKVLPA prezidente  
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Pielikums 

 

 

 

 

 

 

 

(izglītības iestādes nosaukums) 

 

 

 

Pieteikums 

Krievu valodas (dzimtās) un literatūras 

32. atklātās olimpiādes 2.posmam 

 

 

Nr. Dalībnieka 

uzvārds 

Dalībnieka 

vārds 

Klase Skola Pilsēta/novads Vieta 

1.posmā 

Skolotāja 

pilns 

vārds, 

uzvārds 

1.        

2.        

...        

 

 

Atbildīga persona: 

 

Vārds, uzvārds  .......................................................................... 

Amats  ......................................................................................... 

e-pasts  ....................................................................................... 

tālrunis  ........................................................................................ 

 
 


