
Zemgales reģiona un apkārtējo  reģionu novadu  

8.klašu skolēnu angļu valodas olimpiādes 3.posma 

NOLIKUMS 
2015./ 2016. 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 novadu vispārizglītojošo skolu 8.klašu izglītojamie 

(pieļaujama 7.klašu skolēnu piedalīšanās) 

 

3. Vispārīgie jautājumi. 

3.1. Olimpiāde ir Jelgavas pilsētas angļu valodas metodiskās apvienības iniciatīva. 

3.2. Olimpiāde tiek organizēta  sadarbībā ar Jelgavas Izglītības pārvaldi, Zemgales reģiona 

Kompetenču attīstības centru (ZRKAC) un Jelgavas Valsts ģimnāziju. 

3.3. Ceļa izdevumus apmaksā katrs olimpiādes dalībnieks/ nosūtošā organizācija.  

 

4. Olimpiādes darba saturs.  

4.1. Olimpiādē tiek pārbaudītas izglītojamo lasīšanas, klausīšanās, valodas lietojuman un 

runāšanas prasmes un iemaņas, atbilstoši valodas prasmes A2 / B1 līmenim.  

4.1.1. lasīšanas prasmes pārbaude (2 uzdevumi),  

4.1.2. klausīšanās prasmes pārbaude (2 uzdevumi), 

4.1.3. valodas lietošanas prasmes pārbaude (2 uzdevumi), 

4.1.4. runāšanas prasmju pārbaude (monologs +jautājumi) (kopā līdz 3-5 minūtēm), 

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

 

5. Olimpiādes norise.  

5.1. Olimpiāde notiek trīs posmos: 

5.1.1.  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. 

5.1.2. 2.posms- pilsētas/novada angļu valodas olimpiāde. Olimpiādi organizē 

pilsētas/novada angļu valodas MA, uzdevumus un vērtēšanas kritērijus izstrādā 

Jelgavas pilsētas angļu valodas MA izveidota komisija. (Skolēni veic vienotu rakstu 

daļas uzdevumu, kura rezultāti tiek ieskaitīti 3.posma rezultātos.) 

5.1.3. 3.posms- Zemgales reģiona un apkārtējo  reģionu novadu angļu valodas 

olimpiāde. 

 

6. Olimpiādes norises laiks un kārtība.  

6.1. Zemgales  reģiona angļu valodas olimpiāde notiek 2016. gada 13. aprīlī Jelgavas Valsts 

ģimnāzijas telpās Jelgavā, Mātera ielā 44.  

6.2. Olimpiādē piedalās skolēni, kas pilsētas/novada olimpiādē saņēmuši visaugstākos 

punktus. (Olimpiādē piedalās 5-7 skolēni no pilsētas/novada) 

6.3. Skolēnus pavada 1-2 skolotāji, kas tiks iesaistīti darbu labošanas un runas daļas 

vērtēšanas komisijā. 

6.4. Dienas kārtība: 



6.4.1. 9.00- Dalībnieku reģistrācija.  

6.4.2. 10.00- Olimpiādes rakstu daļa. (rakstu daļas darba ilgums 60 minūtes.) 

6.4.3. 11.00-11.30 – pārtraukums (pusdienas). 

6.4.4. 11.30- 14.30- runas daļa. 

6.4.5. 15.00- rezultātu paziņošana, apbalvošana. 

6.5. Olimpiādes uzdevumus sagatavo Jelgavas Valsts ģimnāzijas angļu valodas skolotāji, 

ievērojot konfidencialitātes un godīguma principu. 

6.6. Uzdevumus pavairo ZRKAC. 

6.7. Darba telpā (telpās) olimpiādi vada un novēro 2 skolotāji. 

 

7. Olimpiādes darbu labošana. 

7.1. Runāšanas daļu vērtē 3 skolotāju komisija, ievērojot mutvārdu daļas vērtēšanas 

kritērijus. 

7.2. Rakstu daļas darbus labo un vērtē angļu valodas skolotāji, kas pavada skolēnus uz 

olimpiādi. Katru darbu pārbauda 2 vērtētāji, apstiprinot ar parakstu.  

7.3. Objektīvu rezultātu iegūšanai kā pareizas atzīmē tikai tās atbildes, kas pilnīgi saskan ar 

dotajām atbildēm (KEY) 

 

8. Skolu dalībnieku pieteikšana. 

8.1. Skolēnus dalībai olimpiādē piesaka elektroniski (saite tiks ievietota 1.03.2016 

mājaslapās http://jvg.jelgava.lv un http://www.zrkac.lv/ (Pedagogiem- Olimpiādes), līdz 

2016.gada 29.martam, norādot vārdu, uzvārdu, klasi, skolu, skolotāju, kas sagatavoja 

olimpiādei, skolotāju, kas pavadīs skolēnus uz olimpiādi. 

8.2. Ierodoties uz olimpiādi līdzi ņemt izglītības pārvaldes vai skolas apstiprinātu 

pieteikumu.  

 

9. Prasības olimpiādes dalībniekiem. 

9.1. Olimpiādes dalībnieks, personas identitātes apliecināšanai, uzrāda personu apliecinošo 

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

9.2. Olimpiādes darbs rakstāms uz īpaši sagatavotām darba lapām.  

9.3. Viss darbs rakstāms ar vienas krāsas pildspalvu (zila vai melna).  

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

9.5. Korektoru un zīmuli lietot nav atļauts.  

9.6. Ja minētās prasības netiek ievērotas, attiecīgais uzdevums vai viss darbs netiek vērtēts.  

  

10. Apbalvošana. 1/3 no olimpiādes dalībniekiem apbalvo ar Jelgavas Izglītības pārvaldes 

atzinības rakstiem un piemiņas balvām. 

 

11. Olimpiādes noslēgums.  

11.1. Olimpiādes rezultātu apkopojuma tabula 3 darba dienu laikā tiek elektroniski 

izsūtīta pilsētu/ novadu angļu valodas MA vadītājam (-ai). 

 

http://jvg.jelgava.lv/
http://www.zrkac.lv/

