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Krievu valodas (dzimtās) un literatūras  

31.atklātās olimpiādes  

KĀRTĪBA 

 

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

sadarbībā ar Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātes Rusistikas un slāvistikas nodaļu, 

Valsts izglītības satura centru un Latvijas pašvaldībām.  

 

2. Olimpiādes mērķis un uzdevumi:  

2.1. rosināt izglītojamo interesi par krievu valodu un literatūru;  

2.2. pilnveidot saskarsmes kultūru; 

2.3. attīstīt patstāvīgās izzināšanas prasmes un radošumu; 

2.4. piedāvāt izglītojamajiem iespēju vispusīgi pārbaudīt un apliecināt savas zināšanas un prasmes 

dzimtajā valodā; apzināt spējīgus un talantīgus izglītojamos krievu valodā un literatūrā un atlasīt 

Latvijas komandas kandidātus starptautiskajai krievu valodas olimpiādei. 

 

3. Olimpiādes devīze: „Да будет же честь и слава нашему языку, который в самородном 

богатстве своем течет, как гордая, величественная река – шумит, гремит, смягчается, журчит 

нежным ручейком и сладостно вливается в душу, образуя все меры, какие заключаются 

только в падении и возвышении человеческого голоса” (N.Karamzins).  

 

Olimpiāde veltīta autoriem un daiļdarbiem, kuru jubilejas tiek atzīmētas 2016./2017.mācību gadā: 

 N.Karamzina 250.dzimšanas dienai (12.12.2016.) – 8.-9.klašu skolēniem; 

 155 gadi A.Gribojedova komēdijai „Горе от ума” – 10.-11.klašu skolēniem; 

 Krievu dzejas Sudraba gadsimtam: K.Balmonta 150.dzimšanas diena (15.07.2017.), 

Čerubinas de Gabriakas 130.dzimšanas diena (12.04.2017.), I.Severjaņina 130.dzimšanas 

diena (16.05.2017.), M.Vološina 140.dzimšanas diena (28.05.2017.) – 12.klašu skolēniem. 

 

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

12.klase. 

 

5. Olimpiādes dalībnieku atlase: Krievu valodas (dzimtās) un literatūras 31.atklātās olimpiādes 

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

skolēni, kuri reģionālajās olimpiādēs 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 olimpiādes 

rīcības komiteja.  

6.1.2. 1.posma norises laiks – 2017.gada janvāris;  

6.2. 2.posms – reģionālā olimpiāde. 

6.2.1. 2.posma norises laiks – 2017.gada 18.februāris. 

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

uzvarētāji. Dalībnieku skaitu nosaka reģionālās krievu valodas olimpiādes rīcības komiteja.  

6.2.3. Olimpiādi organizē reģionālās krievu valodas olimpiādes rīcības komiteja.  

6.2.4. Olimpiādes materiālus un vērtēšanas kritērijus centralizēti sagatavo un nosūta 31.atklātās 

krievu valodas olimpiādes rīcības komiteja. 

6.2.5. Olimpiādes saturs – radošais rakstu darbs un integrēti uzdevumi, kuros ietilpst lingvistiskie, 

kulturoloģiskie, literatūrzinātniskie uzdevumi, kuri ir saistīti ar 3.punktā norādītajiem autoriem un 

daiļdarbiem. Mutvārdu daļa 2.posmam nav paredzēta. 

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

komisija. 

6.2.7. Olimpiādes darba ilgums – 120 minūtes. 
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6.2.8. Olimpiādes dalībniekus 2.posmam jāpiesaka līdz 2017.gada 10.februārim (sk.1.pielikumu): 

Rīgā  – Rīgas Izglītības un informatīvā metodiskā centra Pedagogu kompetenču attīstības nodaļas 

galvenajai speciālistei Sarmītei Katkevičai: sarmite.katkevica@riga.lv, t. 67105581. 

 

Daugavpilī – Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes krievu valodas un literatūras metodiķei 

Marijai Žilinskai: marija.zilinska@inbox.lv. Norises vieta – Daugavpils Krievu vidusskola-licejs, 

Tautas ielā 59. Sākums plkst. 11.00, dalībnieku reģistrācija no plkst. 10.30. 

 

Liepājā – krievu valodas metodiķei  Svetlanai Kuprjašovai: kuprjashovasvetlana@inbox.lv.  

Liepājas 7.vidusskola,  Celmu  ielā 6. Sākums plkst. 11.00, dalībnieku reģistrācija no plkst. 10.00. 

 

Ventspilī – krievu valodas metodiķei Svetlanai Kuranovai: skuranova@mail.ru. Norises vieta – 

Ventspils 2.vidusskola, Kuldīgas ielā 65/67. Sākums plkst. 10.00, dalībnieku reģistrācija no plkst. 

9.00. 

 

Valmierā – krievu valodas metodiķei Lidijai Fjodorovai: anlivi@inbox.lv. Norises vieta – 

Valmieras 2.vidusskola, Raiņa ielā 11. Sākums plkst. 10.00, dalībnieku reģistrācija no plkst. 9.00. 

 

Rēzeknē – Rēzeknes krievu valodas skolotāju metodisko apvienību vadītājai Janīnai Miņinai:                         

j-minina@inbox.lv. Norises vieta – Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzija, Dzirnavu ielā 3. Sākums plkst. 

10.00, dalībnieku reģistrācija no plkst. 9.00. 

 

Jēkabpilī – Jēkabpils pilsētas  krievu valodas (dzimtās)  metodiskā darba koordinatorei Ludmilai 

Movčanei: ludmila.mov@inbox.lv. Norises vieta – Jēkabpils 2. vidusskola, Jaunā ielā 44. Sākums 

plkst. 11.00, dalībnieku reģistrācija no plkst. 10.00. 

 

Jelgavā – ZRKAC Vispārējās un profesionālās izglītības atbalsta nodaļas vadītājai Sanitai 

Šabanskai: sanita.sabanska@zrkac.jelgava.lv. Norises vieta – Jelgavas 5.vidusskola, Aspazijas 

ielā 20. Sākums plkst. 9.00, dalībnieku reģistrācija no plkst. 8.30.  

 

Jūrmalā – krievu valodas metodiķei Natālijai Žitkovai: zhitkovanatalija@inbox.lv. Norises vieta – 

Jūrmalas Kauguru vidusskola, J.Raiņa ielā 118. Sākums plkst. 9.30, dalībnieku reģistrācija no 

plkst. 9.00. 

 

Izglītības iestādes olimpiādes 2.posmam tiek aicinātas pieteikties tuvākajā no norādītajām pilsētām, 

elektroniski nosūtot pieteikumu kontaktpersonai.   

 

6.3. 3. posms – valsts posms. 

6.3.1. 3.posma norises laiks un vieta – 2017.gada 18.marts, plkst. 11.00 Rīgas 40.vidusskolā, 

Tērbatas ielā 15/17. Dalībnieku reģistrācija no plkst. 10.00. 

6.3.2. 3.posma dalībnieki: 8.-9.klašu, 10.-11.klašu un 12.klašu izglītojamie –  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 Rīgas – ne vairāk kā  25 dalībnieki.  

6.3.3. Reģionālās olimpiādes žūrijas komisijas priekšsēdētājs līdz 2017.gada 3.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 atklātās olimpiādes  rīcības komiteja, ievietojot  

uzaicināto dalībnieku sarakstu  Valsts izglītības satura centra tīmekļa vietnē www.visc.gov.lv. 

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

(atklātā diskusija). Uzdevumi saistīti ar olimpiādes devīzi un tēmām pa klašu grupām.  

6.3.6. Rakstu daļas ilgums – 90 min.  

6.3.7. Mutvārdu daļas ilgums – 60 min. 

mailto:elina2901@inbox.lv
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6.3.8. Olimpiādes materiālus un vērtēšanas kritērijus sagatavo atklātās olimpiādes rīcības 

komiteja. 

6.3.9. Rakstu darbus un runas prasmes vērtē un rezultātus apkopo (summējot dalībnieku iegūtos 

punktus rakstu darbā un diskusijā) atklātās olimpiādes žūrijas komisija. Atklātās olimpiādes 

rīcības komiteja ne vēlāk kā 10 darba dienu laikā pēc olimpiādes norises publicē rezultātus 

Valsts izglītības satura centra tīmekļa vietnē www.visc.gov.lv  

  
7. Apbalvošana: 3.posma olimpiāžu 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. 

9. Atbildīgā kontaktpersona: Irina Kozlova irina.kozlovaLAPRYAL@gmail.com,  

mob.+371 29475670. 

 

 

Pieteikuma veidlapu lūdzam noformēt EXСEL programmā! 

 

 

Pielikums Nr.1 

 

 

 

 (izglītības iestādes nosaukums) 

 

Pieteikums  

Krievu valodas (dzimtās) un literatūras  

31.atklātās olimpiādes 2.posmam  

 

Nr. Dalībnieka  

uzvārds 

 

Dalībnieka 

vārds 

Klase Skola Pilsēta / 

novads 

Vieta  

1.posmā 

Skolotāja 

pilns vārds, 

uzvārds 

1.        

2.        

...        

 

Atbildīgā persona:  

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

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

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

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