
 

Reģionālās angļu valodas olimpiādes 2. un 3. kārtas 

NOLIKUMS 

11. klasēm 

2018./ 2019. mācību gads 
 

1. Olimpiādes mērķi un uzdevumi:  

1.1. veicināt izglītojamo interesi par svešvalodām;  

1.2. pilnveidot sociokultūras kompetenci, lietojot angļu valodu; 

1.3. attīstīt patstāvīgās izzināšanas prasmes; 

1.4. piedāvāt izglītojamajiem iespēju vispusīgi pārbaudīt un apliecināt savas zināšanas un 

prasmes angļu valodā; 

1.5. celt izglītojamo pašapziņu.  
  

2. Olimpiādes dalībnieki: 

Zemgales reģiona un apkārtējo reģionu vispārizglītojošo skolu 11. klašu izglītojamie (pieļaujama 

10. klašu skolēnu piedalīšanās). 
 

3. Vispārīgie jautājumi. 

3.1. Olimpiāde ir Jelgavas pilsētas Valodu jomas un Jelgavas Valsts ģimnāzijas iniciatīva. 

3.2. Olimpiāde tiek organizēta  sadarbībā ar Jelgavas Izglītības pārvaldi, Latvijas 

Lauksaimniecības universitāti un Zemgales reģiona kompetenču attīstības centru 

(ZRKAC). 

3.3. Ceļa un dalībnieku ēdināšanas izdevumus apmaksā olimpiādes dalībnieki/ nosūtošā 

organizācija.  
 

4. Olimpiādes norise.  

4.1. Olimpiāde notiek trīs kārtās: 

4.1.1. 1. posms - izglītības iestādes olimpiāde. Olimpiādi organizē izglītības iestādes 

metodiskā komisija, kura veido uzdevumus, izstrādā vērtēšanas kritērijus, vērtē 

olimpiādes darbus, izvirza izglītojamos uz novada/pilsētas olimpiādi. 

4.1.2. 2. kārta - reģionālās olimpiādes atlases kārta. 2. kārtu organizē Jelgavas pilsētas 

valodu jomas pedagogi, uzdevumus izstrādā un vērtē Jelgavas pilsētas valodu jomas 

angļu valodas skolotāju komisija, ievērojot konfidencialitātes un godīguma principu.  

4.1.3. 3. kārta - reģionālā angļu valodas olimpiāde Jelgavā. Uzdevumus izstrādā un rakstu 

daļu vērtē Jelgavas Valsts ģimnāzijas angļu valodas skolotāji, ievērojot 

konfidencialitātes un godīguma principu. 

4.1.4. Mutvārdu daļu vērtē olimpiādē iesaistīto skolu 2 angļu valodas skolotāji un 1 

Jelgavas Valsts ģimnāzijas 12. klases skolēns.  
 

5. Olimpiādes darba saturs.  

5.1. 2. kārtā tiek veikts tests tiešsaistē, kurā tiek pārbaudītas kompleksas valodas lietošanas 

prasmes. 

5.2. 3. kārtā tiek pārbaudītas izglītojamo lasīšanas, klausīšanās, valodas lietojuma un 

runāšanas prasmes un iemaņas atbilstoši valodas prasmes B2/C1 līmenim:  

5.2.1. lasīšanas prasmes pārbaude (2 uzdevumi),  

5.2.2. klausīšanās prasmes pārbaude (3 uzdevumi), 

5.2.3. valodas lietošanas prasmes pārbaude (3 uzdevumi), 

5.2.4. runāšanas prasmju pārbaude (monologs+jautājumi) (kopā 3-5 minūtes). 

5.3. Mutvārdu daļas tēmas tiek veidotas atbilstoši Valsts pamatizglītības standartam. 
 

6. Reģionālās angļu valodas olimpiādes 2. kārtas norises laiks un kārtība.  



Olimpiāde notiek laika posmā no 2019. gada 8. līdz 12. aprīlim tiešsaistē. 

 

7. Reģionālās angļu valodas olimpiādes 3. kārtas norises laiks un kārtība.  

7.1. Olimpiāde notiek 2019. gada 26. aprīlī Jelgavas Valsts ģimnāzijas telpās (Jelgavas pils, 

Jelgava, Lielā iela 2).  

7.2. Rakstu daļa tiek veikta tiešsaistē.  

7.3. Olimpiādē piedalās skolēni, kas olimpiādes 2. kārtā saņēmuši vairāk nekā 45 punktus no 

50 iespējamajiem.  

7.4. Skolēnus pavada 1-2 skolotāji, kas tiks iesaistīti runas daļas vērtēšanas komisijā. 
 

7.5. Dienas kārtība: 

7.5.1. 9.00 - dalībnieku reģistrācija,  

7.5.2. 10.00 - runas daļa  

7.5.3. 12.30- olimpiādes rakstu daļa (rakstu daļas darba ilgums 80 minūtes), 

7.5.4. 15.30 - rezultātu paziņošana, apbalvošana. 

 

8. Darba telpā (telpās) olimpiādi vada un novēro 1 skolotājs un 2 Jelgavas Valsts ģimnāzijas 

12. klases skolēni. 
 

9. Skolu dalībnieku pieteikšana. 

9.1. Skolēnus dalībai olimpiādes 2. kārtai piesaka elektroniski līdz 2018. gada 1. aprīlim (saite 

tiks ievietota 2018. gada 1. martā mājaslapās http://jvg.jelgava.lv un http://www.zrkac.lv/ 

sadaļā Pedagogiem/Olimpiādes), norādot atbildīgā skolotāja vārdu, uzvārdu, klasi, kuras 

skolēni piedalīsies olimpiādes atlases kārtā,  skolu, skolotāja e-pastu. 

9.2. 2019. gada 8. aprīlī skolotājam uz norādīto e-pastu tiek izsūtīta 2.kārtas uzdevumu pieejas 

adrese un kods.  

9.3. Darbs tiek veikts laika posmā no 8. līdz 12. aprīlim no pl. 8.00 līdz 16.30. 

9.4. Uzaicinājums piedalīties olimpiādes 3.kārtā tiek nosūtīts skolotājam 2019.gada 15.aprīlī. 
 

10. Prasības olimpiādes dalībniekiem. 

10.1. Olimpiādes dalībnieks personas identitātes apliecināšanai uzrāda personu 

apliecinošu dokumentu ar fotogrāfiju (derīgu skolēna apliecību, pasi vai ID karti). 

10.2. Mobilos saziņas līdzekļus lietot nav atļauts, tiem jābūt izslēgtiem.  

10.3. Ja minētās prasības netiek ievērotas, turpmākā dalība olimpiādē tiek liegta.  
  

11. Apbalvošana.  

1/3 3.kārtas olimpiādes dalībnieku apbalvo ar Jelgavas Izglītības pārvaldes atzinības rakstiem. 
 

12. Olimpiādes noslēgums.  

Olimpiādes rezultātu apkopojuma tabula 3 darba dienu laikā tiek elektroniski izsūtīta uz 

skolotāju norādītajiem e-pastiem. 
 

Jautājumi par olimpiādes 3.kārtas norisi, dalībnieku ēdināšanas rēķiniem: Jelgavas Valodu jomas 

vadītāja Agita Ozoliņa, tel. 29151882, e-pasts ozolinaagita@gmail.com  
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