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Tukuma novada atklātās angļu valodas olimpiādes 

7. - 8. klasei organizēšanas un norises kārtība 

2013./2014.mācību gadam 
 

  
Izdots saskaņā ar 05.06.2012. MK noteikumiem  

Nr. 384 „Mācību priekšmetu olimpiāžu organizēšanas noteikumi”,  

VISC 05.09.2013. rīkojumu Nr.1-03/275  

„Par mācību priekšmetu olimpiāžu organizēšanu un norisi  

2013./2014.mācību gadā”,  

Tukuma novada mācību priekšmetu olimpiāžu  

organizēšanas un norises kārtību  

2013./2014.mācību gadam 

 

 

Mērķis 

 veicināt skolēnu interesi par angļu valodu 

 piedāvāt skolēniem iespēju vispusīgi pārbaudīt un apliecināt savas zināšanas un 

prasmes angļu valodā 

 

Tēmas/saturs 

Valodas lietojuma, klausīšanās, rakstīšanas, vārdu krājuma un lasīšanas uzdevumi. 

 

Laiks   2014.gada 8.aprīlis 

 

  

Vieta   Tukuma E.Birznieka - Upīša 1.pamatskola 

 

Ilgums 10.00 - 11.45 

 

Dalībnieki 

3 dalībnieki (7.vai 8.klases skolēni) no Tukuma 2.vidusskolas,Tukuma 2.pamatskolas 

1-2 dalībnieki no pārējām skolām 

 

Dalībnieku pieteikšana  

Izglītības iestādes atbildīgā persona līdz 25.03.2014., izmantojot tikai vienotu veidlapu 

(skat. Tukuma novada mācību priekšmetu olimpiāžu organizēšanas un norises kārtība 

2013./2014.mācību gadam, 2.pielikums Excel), elektroniski (jolanta.lerke@tukums.lv) 

piesaka dalībniekus Tukuma novada mācību priekšmetu olimpiāžu organizēšanas 

atbildīgajai personai J. Lerķei. Pieteikumā aizpilda visas prasītās ailes, nemainot 

pieteikuma veidlapu 

 



Organizēšana un norise 

1.posms - skolas olimpiāde 

Uzdevumus sagatavo skolas angļu valodas skolotāji. 

2.posms - novada olimpiāde 

Valodas lietojuma, klausīšanās, rakstīšanas, vārdu krājuma un lasīšanas uzdevumi. 

Skolēnus uz un no olimpiādes pavada skolotājs, kurš atbild par skolēniem. Organizēšana 

un norise saskaņota MA sanāksmē. 

 

Materiāli  

Atbildīgā par uzdevumu sagatavošanu - MA vadītāja Aiva Leitāne. 

 

Komisija 

 I. Būmane, I. Jēkabsone, A. Leitāne, G. Rācenāja, K. Helmane, S. Hadakovska 

 

Vērtēšana 

Olimpiāžu darbus vērtē žūrijas komisija, saskaņā ar to izstrādātajiem kritērijiem. 

Olimpiādes darbus vērtētāji vērtē olimpiādes norises vietā. 

 

Žūrijas komisija: 

 godalgotās vietas (no 1. Līdz 5.vietai) piešķir ne vairāk kā vienai trešdaļai dalībnieku.  

 pēc olimpiādes darbu izvērtēšanas aizpilda protokolus (skat. Tukuma novada mācību 

priekšmetu olimpiāžu organizēšanas un norises kārtība 2013./2014.mācību gadam, 4.un 

5.pielikums Excel), vajadzības gadījumā papildinot dalībnieku rindas un uzdevumu 

kolonnas, paraksta žūrijas komisijas vadītājs un komisijas locekļi;  

 žūrijas komisijas priekšsēdētājs pārliecinās par Exel programmas formulu darbības 

pareizību un aizpildītos, parakstītos protokolus, pieteikumu valsts olimpiādei iesniedz 

novada rīcības komisijai un iesūta elektroniski IP metodiķei jolanta.lerke@tukums.lv 5 

darba dienu laikā pēc olimpiādes norises;  

 

Rezultātu paziņošana 

 

Informāciju par novada olimpiādes rezultātiem piecu darba dienu laikā pēc olimpiādes 

norises dienas publicē IP mājas lapā www.tip.edu.lv 

 

Apbalvošana  

Olimpiādes uzvarētāji (pirmo 3 vietu ieguvēji) saņem Tukuma novada Izglītības pārvaldes 

diplomus, 4. un 5. vietas ieguvēji saņem atzinības rakstus. 

 

Kontaktpersonas 

Tukuma novada Izglītības pārvaldes metodiķe J.Lerķe, 

tālr.26475212,jolanta.lerke@tukums.lv  

Tukuma novada angļu valodas skolotāju MA vadītāja A. Leitāne, tālr.26176094, 

aivaleitane@inbox.lv 

 

 

 

 


