OGRES, LIELVĀRDES UN ĶEGUMA NOVADU APVIENĪBAS
46. LATVIEŠU VALODAS UN LITERATŪRAS OLIMPIĀDES
11. - 12. KLASEI
2.POSMA NOLIKUMS
2019./2020. m. g.
1. Olimpiādes mērķis: attīstīt skolēnu radošās spējas, rosināt interesi par latviešu
valodu un literatūru.
2. Olimpiādes norises laiks: olimpiāde notiek pārraudzītā tiešsaistes režīmā
2020.gada 27.janvārī plkst. 10.00, izmantojot olimpiādes tīmekļa vietni.
3. Olimpiādes norises vieta:
3.1. Ogres novadam: Ogre, Meža prospekts 14, Ogres Valsts ģimnāzija, 110.
un 111. kab;
3.2. Ķeguma un Lielvārdes novadu apvienībai: E. Kauliņa Lielvārdes
vidusskola, fizikas kabinets.
4. Olimpiādes adresāts:
4.1.olimpiādē piedalās Ogres, Ķeguma un Lielvārdes novadu 11. un 12. klašu
izglītojamie;
4.2 dalībnieku skaits neierobežots, bet atbilstošs IT iespējām datorzinību kabinetos.
5. Olimpiādes norise un vērtēšana:
5.1. olimpiādes kopējais darba ilgums – līdz 180 minūtēm;
5.2. olimpiāde sastāv no divām daļām:
5.2.1. pirmā daļa ir automātiski novērtējama un tās izpildes laiks ir līdz
90 minūtēm. Laiks tiek kontrolēts individuāli katram olimpiādes
dalībniekam;
5.2.2. otrās daļas atbilde ir rakstāma brīvā formā un ir iesniedzama ne
vēlāk par plkst. l3.30;
5.3. katras klases izglītojamo darbus vērtē atsevišķi;
5.4. otrā posma dalībnieku darbus vērtē elektroniski valsts olimpiādes žūrijas
komisija, kuras sastāvā ir izglītības iestāžu latviešu valodas un literatūras
skolotāji;
5.5. starpnovadu olimpiādes uzvarētājus nosaka un protokolu paraksta
olimpiādes vērtēšanas žūrija, nepārsniedzot 1/3 no dalībnieku skaita;
5.6. uz valsts olimpiādi pēc valsts rīcības komisijas lēmuma tiek aicināts viens
izglītojamais, kurš uzrādījis labāko rezultātu novadu apvienībā 11.un 12.klašu
grupā kopumā, sasniedzot vismaz 50% no maksimāli iespējamo punktu skaita,
kā arī dalībnieki pēc otrā posma olimpiāžu rezultātiem dilšanas secībā.
6. Olimpiādes uzdevumu saturs:
6.1. literatūras, valodas un kultūras dzīves nozīmīgākie notikumi valstī
2019.gadā;
6.2.uzdevumi literatūrā (poētika, žanri, virzieni, latviešu literatūras vēsture);
6.3.uzdevumi valodā (leksikas, frazeoloģijas, gramatikas, stilistikas,
sociokultūras aspekts);
6.4.daiļdarba (un, iespējams, tā ekranizējuma) vai tā fragmenta analīze un
interpretācija literatūras un valodas aspektā;
6.5. pārspriedums (apjoms: 350-450 vārdu).
7. Olimpiādes tēma. Māra Čaklā dzeja latviešu literatūrā un kultūrā.
8. Pieteikšanās kārtība:

8.1. 1.solis -piekļuves piešķiršana izglītojamajiem un pedagogiem olimpiādes
tīmekļa vietnei, kur ievietoti olimpiādes treniņuzdevumi:
8.1.1.izglītības iestādes atbildīgā persona līdz 2019. gada 29.novembrim
nosūta savu kontaktinformāciju Ogres novada atbildīgajai personai Vinetai
Āboltiņai uz elektroniskā pasta adresi vineta.aboltina@ogresnovads.lv,
Lielvārdes novads sūta Brigitai Zariņai brigita.zarina@lielvarde.lv,
Ķeguma novads sūta Sandrai Čivčai sandra.civca@kegums.lv
un ar novada atbildīgās personas starpniecību saņem piekļuvi olimpiādes
tīmekļa vietnei;
8.1.2.izglītojamo reģistrēšanu olimpiādes tīmekļa vietnei pirmajā solī veic
izglītības iestādes atbildīgā persona, sākot ar 2019. gada 9.decembri;
8.1.3. izglītojamo un pedagogu skaits, kuriem var tikt piešķirta piekļuve
pirmajā solī, ir neierobežots.
8.2. 2.solis -dalībnieku reģistrācija starpnovadu olimpiādei:
8.2.1. skolēns, kas piedalīsies starpnovadu olimpiādē, nodod skolas
atbildīgajai personai informāciju: vārds, uzvārds, klase, personas kods, epasts, mob. tel. numurs, dzīves vietas adrese;
8.2.3.skolas atbildīgā persona piesaka latviešu valodas olimpiādes dalībniekus
http://skolas.lu.lv/ līdz 2020.gada 13.janvārim.
8.2.4. Ogres novada atbildīgā persona nodrošina dalībnieku elektronisku
uzaicināšanu un reģistrēšanu olimpiādes 2.posmam līdz 20.01.2020., piešķirot
skolēnam piekļuvi olimpiādes tīmekļa vietnei;
8.2.5. ne vēlāk kā nedēļu pirms olimpiādes skolēnam ir jāizpilda visas
starpnovadu atbildīgās personas instrukcijas un jāpārliecinās, ka viņš ir
olimpiādes dalībnieku sarakstā. Olimpiādes dalībnieku saraksts publicēts
publiski pieejamā tīmekļa lapā skolas.lu.lv
9. Ogres, Ķeguma un Lielvārdes novadu apvienības latviešu valodas un literatūras
46. olimpiādes žūrijas komisija:
9.1. Svetlana Sermule - Ogres novada Latviešu valodas skolotāju metodiskās
apvienības vadītāja, Ogres Valsts ģimnāzijas latviešu valodas un literatūras
skolotāja;
9.2. Ruta Terentjeva - Ogres 1. vidusskolas latviešu valodas un literatūras
skolotāja;
9.3. Laima Prekele - E.Kauliņa Lielvārdes vidusskolas latviešu valodas un
literatūras skolotāja;
9.4. Anna Paltere – Ķeguma komercnovirziena vidusskolas latviešu valodas un
literatūras skolotāja.
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