
Atklātās spāņu valodas olimpiādes 

NOLIKUMS 

10.-12. klašu izglītojamajiem 

 

2020./ 2021. mācību gads 
 

1. Olimpiādes mērķi un uzdevumi 
 

1.1. Veicināt izglītojamo interesi par svešvalodām. 

1.2. Piedāvāt izglītojamajiem iespēju vispusīgi pārbaudīt un apliecināt savas 

zināšanas un prasmes spāņu valodā. 

1.3. Pilnveidot savstarpējās komunikācijas kompetenci, lietojot spāņu valodu. 

1.4. Popularizēt spāņu valodu kā saziņas līdzekli Eiropā. 
 

2. Vispārīgie jautājumi 
 

Atklāto spāņu valodas olimpiādi 10.-12. klašu audzēkņiem organizē Rīgas Valsts 

vācu ģimnāzija (RVVĢ) sadarbībā ar Valsts izglītības satura centru (VISC). Visi 

ar olimpiādes organizēšanu un saturu saistītie jautājumi ir Rīgas Valsts vācu 

ģimnāzijas pārziņā. 

 

3. Olimpiādes darba saturs 
 

Atklātajā spāņu valodas olimpiādē 10.-12. klašu audzēkņiem tiek pārbaudītas 

izglītojamo lasīšanas, klausīšanās un valodas lietojuma prasmes un iemaņas. 

Darbā  iekļauti dažāda veida un grūtības pakāpes uzdevumi. 

 

4. Olimpiādes organizēšana un norise 
 

4.1. Olimpiāde notiek divos posmos.  

4.1.1. Pirmajam olimpiādes posmam - tiešsaistes testam var pieteikties ikviens 

10.- 12. klašu izglītojamais, kurš izglītību apgūst jebkurā Latvijas skolā. 

4.1.2. Olimpiādes 1. posmam dalībnieki piesakās elektroniski laikā no 2021. gada 

11. janvāra līdz 24. janvārim, izpildot Rīgas Valsts vācu ģimnāzijas tīmekļa vietnē 

(www.rvvg.lv rubrikā Atklātā svešvalodu olimpiāde) tiešsaistes testu. 

4.1.3. Tiešsaistes testu var veikt tikai pieslēdzoties ar e-klases vai Mykoob pasi. 

4.1.4. Nokārtojot tiešsaistes testu nepieciešamajā līmenī, dalībnieks automātiski 

tiek reģistrēts 2. posmam.  

4.1.5. Olimpiādes 2. posms 10.- 12. klašu audzēkņiem notiks 2021. gada 30. 

janvārī tiešsaistē, pieslēdzoties olimpiādes vietnei (rvvg.lv) ar savu e-klases vai 

Mykoob pasi un izpildot tiešsaistes darbu.  

4.1.6. Pieslēgšanās problēmu gadījumā sazināties ar atbildīgo personu (e-pasta 

adrese: info@rvvg.lv). 



4.1.7. Olimpiādes uzdevumi dalībniekiem pieejami no plkst. 12.00. līdz plkst. 

13.30. Darba ilgums 60 minūtes. Olimpiādes uzdevumu izpildes laiku kontrolē e-

vides sistēma.  

4.1.8. Katra uzdevuma izpildes laiks tiek limitēts. 

 

4.2. Prasības olimpiādes dalībniekiem. 

 

4.2.1. Olimpiādes dalībnieks pilda olimpiādes darbu, atrodoties savās mājās. 

Olimpiādes dalībnieks ir atbildīgs par interneta pieslēgumu un datortehniku 

olimpiādes laikā. Darbu iespējams veikt gan no datora, gan viedtālruņa. 

 

4.2.2. Piekrītot piedalīties olimpiādē, skolēns (un viņa ģimene) neiebilst 

olimpiādes rezultātu (kodēti) un laureātu (vārdi, uzvārdi) ievietošanai Rīgas Valsts 

vācu ģimnāzijas mājas lapā. 

 

4.3. Olimpiādes organizatoriskā struktūra. 

 

4.3.1. Rīgas Valsts vācu ģimnāzijas valodu metodiskās jomas skolotāji izstrādā un 

skolas metodiskā padome apstiprina Atklātās spāņu valodas olimpiādes nolikumu, 

tas tiek publicēts Rīgas Valsts vācu ģimnāzijas mājas lapā. 

4.3.2. Rīgas Valsts vācu ģimnāzijas valodu metodiskā joma izvirza un skolas 

metodiskā padome 10 dienas pirms olimpiādes norises datuma apstiprina 

pedagogus olimpiādes darbu sagatavošanai un labošanai. 

4.3.3. Par olimpiādes materiālu savlaicīgu sagatavošanu, vērtēšanas kritēriju 

izstrādāšanu, darbu labošanu, kā arī olimpiādes uzdevumu satura neizpaušanu 

atbild Rīgas Valsts vācu ģimnāzijas valodu metodiskā joma. 

 

4.4. Olimpiādes noslēgums.  

 

Rīgas Valsts vācu ģimnāzija nodrošina olimpiādes rezultātu paziņošanu un 

uzvarētāju saraksta publicēšanu skolas mājas lapā 10 darba dienu laikā. 

 

Nolikums apstiprināts  

Rīgas Valsts vācu ģimnāzijas metodiskās padomes sēdē 

04.01.2021. 

 

 

 

 

 

 


