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OGRES, LIELVĀRDES UN ĶEGUMA NOVADU APVIENĪBAS
49. ANGĻU VALODAS OLIMPIĀDES 10.-12. KLASEI
2.POSMA NOLIKUMS
2019./2020.m.g.
1. Olimpiādes mērķi un uzdevumi:
2.1 veicināt izglītojamo interesi par angļu valodu un literatūru;
2.2. pilnveidot starpkultūru kompetenci;
2.3. attīstīt patstāvīgās izzināšanas prasmes;
2.4. piedāvāt izglītojamajiem iespēju vispusīgi pārbaudīt un apliecināt savas zināšanas un
prasmes angļu valodā.
2. Olimpiādes norises vieta – Ogres Valsts ģimnāzija
3. Olimpiādes norises laiks – 2019. gada 29.oktobris, pulksten 10.00
4. Olimpiādes dalībnieki:
4.1. novadu skolu 10.-12. klašu skolēni;
4.2. līdz 3 skolēniem no skolas, ja ir 1 vai 2 klašu komplekti;
4.3. līdz 5 skolēniem no skolas, ja ir 3 un vairāk klašu komplekti.
5. Olimpiādes dalībnieku pieteikšana
5.1. Skolēnu pieteikšana līdz 14.oktobrim;
5.2. Pieteikt pēc vienotā pieteikuma:
Ogres novada izglītības iestādēm: vineta.aboltina@ogresnovads.lv,
Lielvārde novada izglītības iestādēm: brigita.zarina@lielvarde.lv,
Ķeguma novada izglītības iestādēm: sandra.civca@kegums.lv
6. Olimpiādes darba saturs, ilgums:
6.1. olimpiāde saturs: valodas lietojuma uzdevumi, teksta izpratnes pārbaude un diktāts
6.2. darbus izstrādā valsts angļu valodas 49. olimpiādes rīcības komisija, izmantojot
sekojošus tekstus: Nathaniel Hawthorne romãna Scarlet Letter tekstu.
6.3. darba ilgums- 120 minūtes
7. Olimpiādes dalībnieku vērtēšana un apbalvošana
7.1. Olimpiādes dalībniekus vērtē un uzvarētājus apstiprina Rīcības komisija:
7.1.1. Komisijas priekšsēdētājs: Maija Vilnīte
7.1.2. Komisijas locekļi:
Inta Ābola ( Ogres 1.vidusskola)
Alda Karaseva (Madlienas vidusskola)
Inita Tolpežņikova (Suntažu vidusskola)
Sandra Trence (Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskola)
Mirdza Kukule (Jumpravas pamatskola)
Ilze Krastiņa (Ķeguma komercnovirziena vidusskola)
7.2. Izglītojamo darbi visām klašu grupām tiek vērtēti kopā.
8. Valsts olimpiādes rīcības komisija, izvērtējot visu pieteikto pretendentu rezultātus, veic
valsts olimpiādes dalībnieku atlasi uz valsts olimpiādes pirmo kārtu.
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Olimpiādi organizē Valsts izglītības satura centrs, Universitātes Humanitāro zinātņu fakultāte,
Britu Padome, Latvijas angļu valodas skolotāju asociācija un pašvaldības.

Ogres novada Svešvalodu metodiskās apvienības atbildīgā par angļu valodu: Maija Vilnīte
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