
APSTIPRINU 

Krāslavas novada domes 

IKN vadītāja 

____________________ 

Lidija Miglāne 

2016.gada 31.oktobrī 
 

Krāslavas un Dagdas novadu apvienības  

10.-12. klašu VĀCU VALODAS 47.olimpiādes 

2.posma norises kārtība 2016./2017.m.g. 

 

Olimpiādes mērķi un uzdevumi: 

1. Veicināt izglītojamo interesi par svešvalodām. 

2. Pilnveidot saskarsmes kultūru. 

3. Attīstīt patstāvīgās izzināšanas prasmes. 

4. Piedāvāt izglītojamajiem iespēju vispusīgi pārbaudīt un apliecināt savas zināšanas un prasmes 

vācu valodā. 

Olimpiādes dalībnieki: 

1. Krāslavas un Dagdas novadu 10. - 12. klašu izglītojamie. Dalībnieku skaits no skolas nav 

ierobežots. 

2. Skolu pieteikumus iesniegt pēc noteiktas formas (pielikumā) līdz 2016.gada 17. novembrim:  

- Krāslavas novada domes IKN vadītājas vietniecei snezana.petrovica@kraslava.lv un MA 

vadītājai uz e-pastu r.vestere@inbox.lv ; 

- Dagdas novadā IKS nodaļas izglītības speciālistei karina.karvele@inbox.lv un MA vadītājai uz 

e-pastu snezhanas2@inbox.lv  

Olimpiādes norises laiks un vieta:  

2016. gada 23.novembrī plkst.10:00 Krāslavas Valsts ģimnāzijā, Krāslavā / Dagdas vidusskolā, 

Dagdā 

Olimpiādes rīcības komisija:  Krāslavā - L.Miglāne, S.Petroviča, R.Veštere  

Dagdā - M.Mickeviča, K.Karvele, S.Smirnova 

Olimpiādes žūrijas komisija: novadu MA vadītājas un vismaz viens dalībskolu skolotājs 

Olimpiādes norise: 

1. Olimpiādes saturs: valodas lietojuma uzdevumi, lasīšanas izpratnes pārbaude, to izstrādā valsts 

valodas 47.olimpiādes rīcības komisija.  

2. Darba ilgums – 120 minūtes. 

3. Olimpiādes dalībnieki uz jautājumiem atbild rakstveidā. 

4. Olimpiādes rīcības komisija nodrošina izglītojamo darbu kodēšanu un anonīmu vērtēšanu. 

5. Izglītojamo darbi visām klašu grupām tiek vērtēti kopā.  

6. Darbs veicams ar tumši zilu vai melnu pildspalvu. 

7. Ja izglītojamais nokavē olimpiādes sākumu, viņam ir tiesības iesaistīties tās norisē un pildīt 

olimpiādes uzdevumus. Olimpiādes darba izpildes laiks šajā gadījumā netiek pagarināts. 

8. Olimpiādes darbus novadu apvienības vācu valodas žūrijas komisija labo un vērtē olimpiādes 

norises dienā Krāslavā, noformē protokolu (tabulu), kuru ar parakstu apstiprina Krāslavas un 

Dagdas novadu vācu valodas MA vadītāji, nosaka uzvarētājus. 

9. Žūrijas komisija olimpiādes aizpildīto protokolu elektroniski nosūta Dagdas novada IKS nodaļas 

izglītības speciālistei un Krāslavas novada IKN vadītājas vietniecei vismaz divu darbdienu laikā 

pēc olimpiādes norises.  
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10. Novadu apvienības atbildīgā persona līdz 2016. gada 7. decembrim VISC elektroniski 

(visc@visc.gov.lv) iesūta visu dalībnieku darbu apkopotus rezultātus (MK noteikumu Nr. 384. 

1.pielikums) 

12. Valsts olimpiādes rīcības komisija, izvērtējot visu pieteikto pretendentu rezultātus, veic valsts 

olimpiādes dalībnieku atlasi uz valsts olimpiādes pirmo kārtu. 

Olimpiādes 3.posms: 

1. Valsts vācu valodas rīcības komisija VISC tīmekļa vietnē www.visc.gov.lv informē izglītības 

pārvaldes, kuru izglītojamie uzaicinātie piedalīties valsts olimpiādes pirmajā kārtā. 

2. Valsts olimpiādes pirmā kārta notiks 2017.gada 28.janvārī  Rīgas Valsts 1. ģimnāzijā,  

Raiņa bulvārī 8, Rīgā. 

Apbalvošana: 

Olimpiādē piešķir I, II, III vietu un Atzinības rakstus, pamatojoties uz olimpiādes rezultātiem. 

 

 

 

 

Pielikums 

Krāslavas novada ____________________________________ pieteikums 
                                                                                                                                        (skolas nosaukums) 

 
____________________________________ olimpiādei  

      (mācību priekšmets)  

 

Nr. 
p.k. 

Skolēna Klase Pedagoga Piezīmes 

Vārds Uzvārds Vārds Uzvārds 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

  

Skolēnus pavadīs pedagoga vārds, uzvārds. 

 

(Datums)         (Amats, Vārds, Uzvārds) 

             

   

 * Pēc nepieciešamības piezīmēs norādīt informāciju par ēdināšanu / uzdevumu risinājumu valodu /individuālās īpatnības utt. 

             
    

 

 

Petroviča 

65620020 
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