
     APSTIPRINU 

2013.gada 5.martā 

 Tukuma novada  

Izglītības pārvaldes 

        Vadītāja 
 

V.Lekse 

  

Vācu valodas 43.olimpiādes  

8.klašu izglītojamajiem 

3. (reģionālā) posma 

organizēšanas un norises kārtība 

2012./2013.mācību gadam 

 
Izdots saskaņā ar 05.06.2012. MK noteikumiem 

 Nr. 384 „Mācību priekšmetu olimpiāžu organizēšanas noteikumi”, 

VISC 20.08.2012. rīkojumu Nr.1-03/290 

 „Par mācību priekšmetu olimpiāžu organizēšanu un norisi  

2012./2013.mācību gadā”,  

Tukuma novada mācību priekšmetu olimpiāžu  

organizēšanas un norises kārtību 

2012./2013.mācību gadam 

Vispārīgie jautājumi 

Olimpiādes satura sarežģītības līmenis ir augstāks, kā tas ir noteikts mācību priekšmetu standartos. 

 

Mērķis 

Veicināt izglītojamo interesi par svešvalodām un piedāvāt iespēju vispusīgi pārbaudīt un apliecināt 

savas zināšanas un prasmes vācu valodā. 

 

Tēmas/saturs 

Sarunvalodas prasmju pārbaude par tēmām: 

 Ich und meine Familie. 

 Ich, meine Schule und meine Klasse. 

 Ich und meine Freizeit ( Hobby, Feste, Sport). 

 Ich und meine Freunde. 

 Ich, mein Haus und meine Wohnung. 

Laiks  

2013.gada 20.marts. 

 

Vieta 

Tukuma E. Birznieka – Upīša 1.pamatskola, Lielā ielā 9, Tukumā. 

 

Ilgums  

Plkst. 9.30 – 14.00, dalībnieku reģistrācija no plkst. 9.00 – 9.30 

 

Dalībnieki 

Zemgales reģiona (Jelgavas pilsētas, Jelgavas novada, Bauskas/Rundāles, Dobeles, Auces, Iecavas, 

Engures un Tukuma novada) vispārizglītojošo skolu 8.klašu izglītojamie pilsētas/novada 8.klašu 

olimpiādes uzvarētāji. 

 

Dalībnieku pieteikšana  

Novada atbildīgā persona līdz 13.03.2013., izmantojot tikai vienotu veidlapu (skat. Tukuma novada 

mācību priekšmetu olimpiāžu organizēšanas un norises kārtība 2012./2013.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  

atbilstīgi 05.06.2012. MK noteikumiem Nr. 384 „Mācību priekšmetu olimpiāžu organizēšanas 

noteikumi” un 2012.gada 20.augusta VISC rīkojuma Nr. 1-03/290 un 04.12.2012. Tukuma 

mailto:Jolanta.lerke@tukums.lv


novada izglītības pārvaldes rīkojumam Nr. 163-d „Par mācību priekšmetu olimpiāžu rīcības 

komisiju 2012./2013.mācību gadā”34.puntam. 
3.posms – reģionālā olimpiāde. Olimpiādi organizē Tukuma novada Izglītības pārvaldes apstiprināta 

reģiona olimpiādes rīcības komisija, kuras sastāvā ir Tukuma novada Izglītības pārvaldes pārstāvis, 

Tukuma novada vācu valodas skolotāju metodiskās apvienības vadītāja Inita Rudenko, Tukuma E. 

Birznieka - Upīša vācu valodas skolotāja Rasma Remese, Engures vidusskolas vācu valodas skolotāja 

Arta Šteinberga. Olimpiādes uzdevumus sagatavo olimpiādes rīcības komisijas locekļi - R.Remese un 

A.Štenberga. Organizēšana un norise saskaņota MA sanāksmē. 

 

Komisija 

Komisijas priekšsēdētājs – Tukuma novada vācu valodas skolotāju metodiskās apvienības vadītāja Inita 

Rudenko. Komisijas locekļi - skolotājs – komandas vadītājs, kurš norādīts izglītības iestādes 

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

2012./2013.mācību gadam, 2.pielikums) un visi ar rīkojumu noteiktie Tukuma un Engures novada vācu 

valodas skolotāji. 

 

Vērtēšana 

Olimpiādes dalībnieku darbus vērtē un uzvarētājus nosaka reģiona vācu valodas olimpiādes žūrijas 

komisija, saskaņā ar reģiona olimpiādes rīcības komisijas izstrādātajiem kritērijiem. 

Žūrijas komisija:  

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

olimpiādes ar mazu dalībnieku skaitu (līdz 10 dalībniekiem). Ja kāda no godalgotām vietām 

netiek piešķirta protokolā veic ierakstu ar pamatojumu;  

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

priekšmetu olimpiāžu organizēšanas un norises kārtība 2012./2013.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 iesniedz reģiona rīcības komisijai un iesūta elektroniski 

Tukuma novada Izglītības pārvaldes metodiķei jolanta.lerke@tukums.lv 5 darba dienu laikā 

pēc olimpiādes norises. 

 

Rezultātu paziņošana 

Informāciju par reģiona olimpiādes rezultātiem piecu darba dienu laikā pēc olimpiādes norises dienas 

publicē Tukuma novada Izglītības pārvaldes mājas lapā www.tip.edu.lv . 

 

Apbalvošana  

Olimpiādes uzvarētāji - 1.-3.vietu ieguvēji - saņem Tukuma novada Izglītības pārvaldes diplomus, 4.,5. 

vietu ieguvēji saņem Tukuma novada Izglītības pārvaldes  atzinības rakstus. 

 

Kontaktpersonas 

Inita Rudenko - Tukuma novada vācu valodas skolotāju metodiskās apvienības vadītāja, tālr. 

29499364, initaru@inbox.lv . 

Jolanta Lerķe - Tukuma novada Izglītības pārvaldes metodiķe, tālr. 26475212, jolanta.lerke@tukums.lv  

 

1.pielikums. 

Reģionālās olimpiādes dalībniekiem būs iespēja paēst siltas pusdienas, pusdienu cena 1.50 LVL.  

Līdz 17.martam paziņot dalībnieku skaitu, kuri vēlēsies ēst pusdienas Tukuma novada vācu valodas 

skolotāju MA vadītājai I. Rudenko, tālr. 29499364, initaru@inbox.lv   
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