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APSTIPRINU 
Krāslavas novada Izglītības pārvaldes 

vadītājas vietniece Snežana Petroviča  

2020. gada 8. decembrī 
 

 
 

Krāslavas un Dagdas novadu apvienības  
 

8.-9. klašu Latviešu valodas un literatūras 47.olimpiādes 2.posma norises kārtība  
 

Olimpiādes mērķis: attīstīt skolēnu radošās spējas, rosināt interesi par latviešu valodu un literatūru. 
 
Olimpiādes dalībnieki: Krāslavas un Dagdas novadu 8. - 9. klašu izglītojamie. Dalībnieku skaits no 
skolas nav ierobežots. 
 
Līdz olimpiādes norises datumam: 
1. Izglītības iestādes atbildīgā persona: 
1.1. reģistrē novada olimpiādes dalībniekus un citus interesentus (skolotājus un izglītojamos) 

olimpiādes tīmekļa vietnei, izmantojot tam paredzēto reģistrācijas saskarni; 
1.2. piesaka dalībniekus olimpiādei līdz 2020. gada 21. decembrim, nosūtot pieteikumu (pielikumā) 

uz e-pasta adresi snezana.petrovica@kraslava.lv  
2. Dalībnieku reģistrēšana olimpiādei notiek līdz 2020. gada 28. decembrim.  
3. Pirms olimpiādes, bet ne vēlāk kā vienu nedēļu pirms tās, izglītojamam ir jāizpilda viņam 

izsniegtās instrukcijas (jāmeklē savā e-pastā) no novada atbildīgās personas un jāpārliecinās, ka 
viņš ir olimpiādes dalībnieku sarakstā. Olimpiādes dalībnieku saraksts publicēts publiski 
pieejamā tīmekļa lapā http://edu.lu.lv  
 

Olimpiādes norises laiks un vieta:  2021. gada 4. janvāris plkst. 10:00,  
izmantojot olimpiādes tīmekļa vietni www.edu.lu.lv  

 
Olimpiādes rīcības komisija: L.Miglāne, R.Pauliņa, K.Karvele, S.Petroviča, MA vadītājas 
 
Olimpiādes norise: 

1. Olimpiādes uzdevumus izstrādā olimpiādes rīcības komisija. 

2. Olimpiādes darba ilgums ir ne vairāk kā 120 minūtes. 

3. Olimpiādes tēma: Rasa Bugavičute-Pēce "Puika, kurš redzēja tumsā". 

4. Katrs dalībnieks piedalās vienā, savai klasei atbilstošā vecuma grupā. 

5. Olimpiādes dalībnieks olimpiādi pilda, atrodoties savās mājās. 

6. Olimpiādes dalībnieks ir atbildīgs par interneta pieslēgumu un datortehniku olimpiādes laikā. 

7. Vienu stundu pirms olimpiādes sākuma dalībnieks ar savu lietotājvārdu un paroli pieslēdzas 

olimpiādes vietnei un pārliecinās, ka ir redzama olimpiādes saite. 

8. Olimpiādes uzdevumi visiem dalībniekiem tiks padarīti pieejami plkst.10:00. Olimpiādes 

uzsākšanas parole nav jāievada. 

9. Olimpiādes uzdevumu izpildes laiku atbilstoši olimpiādes nolikumam kontrolē e-vides sistēma. 

Visām atbildēm ir jābūt pilnībā ierakstītām un elektroniski iesniegtām līdz plkst. 12:30 

(laiks katram izglītojamajam tiek noteikts individuāli). 

10. Nopietnu tehnisku problēmu gadījumā olimpiādes dalībnieks par to ziņo novada atbildīgajam, 

kas, izvērtējot situāciju, sazinās ar olimpiādes organizētājiem pa tālr. 65620020. Par tehnisku 

problēmu risinājumu olimpiādes organizatori olimpiādes kursa sākuma lapā ievieto 

paziņojumus olimpiādes dalībniekiem. 

11. Katras klases izglītojamo darbus vērtē atsevišķi.  

12. Uz valsts olimpiādi pēc valsts rīcības komisijas lēmuma tiek aicināti:  
12.1. viens izglītojamais, kurš uzrādījis labāko rezultātu savā novadu apvienībā 8. un 9. klašu 

grupā kopumā, sasniedzot vismaz 50% no maksimāli iespējamo punktu skaita. Ja novadu 
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apvienībā vislabāko rezultātu vienlaikus ir sasnieguši vairāki dalībnieki, tad pēc šī kritērija 
dalībnieki no novada apvienības netiek uzaicināti. 

12.2. visi dalībnieki pēc otrā posma olimpiāžu rezultātiem dilšanas secībā. 
13. Novadu apvienības olimpiādes atbildīgais no centra saņem tikai savas novadu apvienības 

otrā posma dalībnieku rezultātus. Atbildīgā persona, vienas darba dienas laikā pēc rezultātu 
saņemšanas elektroniski nosūta rezultātus rīcības komisijai, kura nosaka uzvarētājus; piecu 
darbdienu laikā pēc rezultātu saņemšanas atbildīgais elektroniski nosūta rezultātus izglītības 
iestādēm. 

 
Olimpiādes 3.posms – valsts olimpiāde: 
norises laiks un vieta - 2021.gada 26.marts, tiešsaistē. 
 
Apbalvošana: 
Olimpiādē piešķir I, II, III vietu un Atzinības rakstus, pamatojoties uz olimpiādes rezultātiem. 
 
 
 
Par neatļautu palīglīdzekļu lietošanu uzdevumu risināšanas laikā dalībnieks tiek diskvalificēts. 
 
 
 
 
Sagatavojusi 
S.Petroviča 65620020 
snezana.petrovica@kraslava.lv 
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