
Zemgales reģiona latviešu valodas un literatūras olimpiādes  

4. klases izglītojamajiem 

nolikums 

2015. / 2016.m.g. 

1. Olimpiādes mērķi un uzdevumi: 

1.1. Rosināt skolēnus radošai darbībai, veicināt izziņas intereses. 

1.2. Radīt iespējas vispusīgi pārbaudīt un parādīt savas zināšanas latviešu 

valodā un literatūrā, prasmi tās izmantot netradicionālajās situācijā. 

 

2. Olimpiādes organizatori: 

2.1. Jelgavas novada Izglītības pārvalde un Jelgavas novada 

sākumskolas metodiskā  apvienība sadarbībā ar Jelgavas, Ozolnieku, 

Dobeles, Bauskas un Tukuma novadu sākumskolas metodiskajām 

apvienībām. 

 

3. Olimpiādes dalībnieki: 

3.1. Olimpiādē  piedalās 4.klašu izglītojamie  no Bauskas, Dobeles, 

Jelgavas, Ozolnieku, Tukuma novada un Jelgavas pilsētas. 

 

4. Olimpiādes norises vieta un laiks: 

4.1. 1.posms – izglītības iestādes olimpiāde; 

4.2. 2.posms – pilsētas  ( novadu ) olimpiāde; 

4.3. 3.posms – Jelgavas pilsētas, Jelgavas, Ozolnieku, Dobeles, Bauskas              

un Tukuma novadu olimpiāde; 

4.3.1. norises laiks – 2016.gada 21.aprīlis plkst.10.00 – 15.00; 

4.3.2. norises vieta – Svētes pamatskola ( Vilces iela 6, Svēte, 

Svētes pagasts, Jelgavas novads ) 

4.3.3. olimpiādes darba ilgums 80 minūtes. 

5. Olimpiādes saturs: 

5.1. Olimpiādē tiek pārbaudītas izglītojamo zināšanas, zināšanu praktiskais 

pielietojums, patstāvība un radoša pieeja uzdevumu izpildē. 

5.2. Olimpiādes saturu izstrādā Jelgavas novada sākumskolas metodiskās 

apvienība sadarbībā ar Zemgales reģiona sākumskolas MA vadītājiem, 

ievērojot konfidencialitātes un godīguma principu. 

6. Olimpiādes norises kārtība: 

6.1. Olimpiādē piedalās 10 skolēni no katra novada / pilsētas, kas 2.posma 

olimpiādē ieguvuši visvairāk punktu. 

6.2. Olimpiādi vada un novēro 2 skolotāji katrā darba telpā 

6.3. Ceļa izdevumus un ēdināšanu apmaksā katra novada / pilsētas nosūtošā 

izglītības iestāde. 

6.4. Balvas skolēniem – grāmatas sagatavo novada / pilsētas sākumskolas MA 

vadītājs. 

6.5. Darba kārtība: 

9.30 – reģistrācija 



10.00 – olimpiādes atklāšana 

10.20 – 11.40 – olimpiādes darba rakstīšana 

11.50 – 12.10 – pusdienas ( EUR.1.50 ) 

12.30 – 13.15 – 1.gr.helikopteru apskate – Jelgavas nov. Glūdas pag. Nākotne                   

                          2.gr. strausu fermas ,,Mazzariņi” apskate  

13.30 – 14.10 – 1.gr. strausu fermas ,,Mazzariņi” apskate 

                          2.gr. helikopteru apskate 

14.30 - apbalvošana 

Izbraukumiem nepieciešami savi transporti. 

7. Olimpiādes darbu vērtēšana: 

7.1. Olimpiādes darbus pēc izstrādātajiem vērtēšanas kritērijiem vērtē 

komisija, kuras sastāvā ir 2 skolotāji no katra minētā novada un pilsētas 

( MA vadītājs un 1 skolotājs ) 

7.2. Apbalvojumi ( I, II, III vieta, atzinība ) tiek piešķirta ne vairāk kā 1/3 

olimpiādes dalībnieku. Apbalvo tikai tos skolēnus, kuri ieguvuši vismaz 

50% no maksimāli iespējamā punktu skaita. 

7.3. Olimpiādes dalībnieki tiek apbalvoti ar Jelgavas novada atzinības 

rakstiem. 

8. Dalībnieku pieteikšana: 

8.1. Skolēnus dalībai piesaka pilsētas / novadu MA vadītājs, nosūtot 

informāciju Jelgavas novada sākumskolas MA vadītājai Inetai Saušai pa e-

pastu inetas@e-apollo.lv līdz 7.aprīlim, aizpildot 1.pielikumu. 

9. Prasības olimpiādes dalībniekiem: 

9.1. Olimpiādes darbs rakstāms uz īpaši sagatavotām lapām. 

9.2. Nepieciešamie materiāli olimpiādes dalībniekiem: pildspalva, zīmulis, 

lineāls. 
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1.pielikums 

_________________________________novada / pilsētas pieteikums 

Zemgales reģiona 4.klases izglītojamajiem latviešu valodas un literatūras 

olimpiādei 21.04.2016. 

 

Nr.p.k. Skolēna vārds, uzvārds Izglītības iestāde Skolotāja vārds, uzvārds, 

kurš skolēnu sagatavoja 

olimpiādei 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

 

Darbu labotāji: 

MA vadītāja Pilsēta / novads 

  

Skolotājs Izglītības iestāde 

  

 

 

 

Kontaktpersona –  

Jelgavas un Ozolnieku novadu sākumskolas skolotāju MA vadītāja Ineta Sauša  

inetas@e-apollo.lv, t.- 26511087 

mailto:inetas@e-apollo.lv

