Krievu valodas (svešvalodas) 22.olimpiādes kārtība
1. Olimpiādes mērķis 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 organizatori:
Valsts izglītības satura centrs sadarbībā ar Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātes
Rusistikas un slāvistikas nodaļu, Latvijas krievu valodas un literatūras pasniedzēju asociāciju un
Latvijas pašvaldībām.
3. Olimpiādes dalībnieki: 10.-12.klašu izglītojamie divos zināšanu līmeņos:
3.1. pirmais līmenis (grupa A) – izglītojamie, kuri mācās krievu valodu kā svešvalodu un kuru
ģimenēs nerunā krieviski;
3.2. otrais līmenis (grupa B) – izglītojamie, kuri agrāk ir mācījušies mazākumtautību izglītības
iestādēs vai kuru ģimenēs sarunājas krievu valodā vai bilingvāli.
3.3. Olimpiādes rezultāti tiks apkopoti katrā klašu paralēlē un zināšanu līmeņos atsevišķi.
4. Olimpiādes norise:
4.1. 1.posms – izglītības iestādes olimpiāde: olimpiādi organizē un uzdevumus izstrādā izglītības
iestādes krievu valodas olimpiādes rīcības komisija.
4.2. 2.posms – novada, pilsētas vai novadu apvienības olimpiāde.
4.2.1. Norises laiks: 2018.gada 8.februāris.
4.2.2. Olimpiādi organizē novada, pilsētas vai novadu apvienības krievu valodas olimpiādes
rīcības komisija,
olimpiādes materiālus un vērtēšanas kritērijus sagatavo valsts
olimpiādes rīcības komisija.
4.2.3. Olimpiādes saturs – integrēts tests, radošais rakstu darbs.
4.2.4. 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” 17.punktu.
4.2.5. Darbus labo, vērtē un rezultātus apkopo novada, pilsētas vai novadu apvienības krievu
valodas olimpiādes žūrijas komisija.
4.2.6. Dalībnieku skaitu nosaka novada, pilsētas vai novadu apvienības krievu valodas
olimpiādes rīcības komisija; pieteikuma veidlapas 2.posmam paraugs pielikumā Nr.1.
4.2.7. Darba ilgums – ne vairāk kā 120 minūtes.
4.2.8. Novada, pilsētas vai novadu apvienības atbildīgā persona līdz 2018.gada 15.februārim
Valsts izglītības satura centram elektroniski visc@visc.gov.lv iesūta tabulu ar visu
dalībnieku darbu rezultātiem un pieteikumu (MK noteikumu Nr.384 1.pielikums)
olimpiādes 3.posmam, iekļaujot pretendentus atsevišķi grupai A un grupai B.
4.2.9. Valsts izglītības satura centrs ievieto uz valsts posmu uzaicināto dalībnieku sarakstu
tīmekļa vietnē www.visc.gov.lv.
4.3. 3.posms – valsts olimpiāde.
4.3.1. Norises laiks un vieta: 2018.gada 10.marts, Rīgas Valsts 3.ģimnāzijā, Grēcinieku ielā 10,
Rīgā. Olimpiādes sākums – plkst.11.00 (dalībnieku reģistrācija no plkst.10.20)
4.3.2. Olimpiādes saturs – radošais rakstu darbs un mutvārdu daļa - atklāta diskusija (saistīta ar
olimpiādes tēmu)
4.3.3. Olimpiādes uzdevumu valoda un pieraksts saskaņā ar 2012.gada 5.jūnija Ministru
kabineta noteikumu Nr.384 „Mācību priekšmetu olimpiāžu organizēšanas noteikumi”
24.punktu.
4.3.4. Radošās rakstu daļas ilgums – ne vairāk kā 60 minūtes, diskusijas ilgums – ne vairāk kā
60 minūtes.

4.3.5. Olimpiādes materiālus un vērtēšanas kritērijus sagatavo valsts olimpiādes rīcības
komisija.
4.3.6. Radošos rakstu darbus un runas prasmes vērtē un rezultātus apkopo (summējot dalībnieku
iegūtos punktus rakstu darbā un diskusijā) valsts olimpiādes žūrijas komisija. Valsts
olimpiādes rīcības komisija ne vēlāk kā 10 darba dienu laikā pēc olimpiādes norises
publicē rezultātus Valsts izglītības satura tīmekļa vietnē www.visc.gov.lv.
5. Olimpiādes tēma: “От культурного разнообразия к межкультурному диалогу” (“No kultūru
daudzveidības uz starpkultūru dialogu”).
Olimpiāde veltīta ANO Ģenerālās asamblejas 2012.gada 17.decembrī pasludinātajai Starptautiskajai
kultūru tuvināšanas dekādei (2013. – 2022.).
6. Palīglīdzekļi, kurus atļauts izmantot olimpiādes laikā: darbs veicams ar tumši zilu vai melnu
pildspalvu.
Pielikums Nr.1
(Excel tabula)
(izglītības iestādes nosaukums)
Pieteikums Krievu valodas (svešvalodas) olimpiādes 2.posmam
Grupa A / Grupa B
Nr.

Dalībnieka uzvārds

Dalībnieka
vārds

Skola

Klase

1.
2.
3.
4.
Atbildīgā persona:
Vārds, uzvārds ........................................................
Amats ....................................................................
e-pasts ...................................................................
tālrunis ..................................................................
Sagatavojusi:
Agnese Mīļā
agnese.mila@832.visc.gov.lv

Grupa

Vieta
1.posmā

Skolotāja
pilns
vārds, uzvārds

