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Par latvieSuvalodas(izglTtTbas
iestãdem,kasTsteno
mazakumtautTbu
i zglTtTb
as programmu) val sts
37. olimpiãdesnoriseskartlbasapstiprinãõanu
1. Saska4ãar 2072. gada S.jünija Ministru kabinetanoteikumu Nr. 384 ,,MãcTbu
priek5metu olimpiaZu organizêSanas
noteikumu" 5. punktu, 2020. gada 28. jülija Projekta
"Nacionãla un starptautiskameroga pasãkumu TstenoðanaizglTtojamo talantu attTsfbai"
(vieno5anãsNr.8.3.2.1.116/11002),
turpmãk- Projekts,rTkojumaNr. 25.1.-04ll5 "Par mãclbu
priek5metuolimpiãZuorganizeSanu
un norisi 2020.12021.
mãcTbugada"7. punktu un Projekta
2020. gada 28. jülija rïkojumu Nr.25.1.-04116"Par valsts mâcTbupriek5metuolimpiaZu
laureãtuapbalvo5ant2020.1202
1. mãcïbu gada"'.
1.1. apstiprinãt latvieðu valodas (izglTtTbasiestãdem, kas Tsteno mazãkumtautïbu
izghtibasprogrammu)valsts37. olimpiãdesnoriseskartrbu(pielikumã);
1.2. noteikt Valsts izghtlbas satura centraProjekta aktivitãtes koordinatori mãcTbu
jomã Sintiju Biruli par atbildTgo latvie5u valodas (izglTtïbas
olimpiaZu nodro5inãSanas
iestãdêm,kas TstenomazãkumtautTbu
izglTtrbasprogrammu) valsts 37 olimpiãdes norises
nodroðinã5anu;
l.3.I1dz 2020. gada 8. oktobrim izveidot latvieõuvalodas(izglrtrbasiestãdem,kas
Tsteno mazãkumtautTbuizghttbas programmu) valsts 37. olimpiãdes ncTbas un ZUrijas
komisiju.
2. Kontroli par rTkojumaizprldiuzdoduveikt Projektavaütãjai L.Voro4enko.
Pielikums:Latvie5uvalodas(izglTtTbas
iestãdêm,kasTstenomazãkumtautTbu
izglrtTbas
programmu)valsts37. olimpiãdesnoriseskartrbauz2lp.

Valsts izghtlbassaturacentra
Neformãlãs izglTtïbas departamenta
direktore
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Pielikums
"Nacionâla
Projekta
mêrogapasãkumurstenoðana
un starptautiska
izglTtojamo talantuattTstlbai"(vi eno5anásNr. 8.3.2. | ./ 16lll 002)
2020. gada L septembra
rlkojumamNr. 25. | .-04134

SASKANOTSar
ValstsizglTtTbas
saturacentra
Neformãlãsi zglTtTb
asdepartamenta
direktori
{
A.Berziqu

Rr-gã,2020. gada 1. septembfi
Latvieðuvalodas(izglrtrbasiestãdêm,kas ïsteno mazãkumtauUbuizglrtrbasprogrammu)
valsts37. olimpiãdesnoriseskãrtïba
1. OIimpiãdesmõr[<is:
1.1. attîstîtskolenurado5ãsspêjas,
1.2.rosinãtun aktivizet interesipar latvie5uvalodu.
2. Olimpiãdes organizatori: Valsts izglTtTbassatura centrs sadarbTbãar Latvieõu valodas
skolotãjuasociãciju un paðvaldrbãm.
3. Olimpiãdes dallbnieki: 7. un 8. klasesizghtojamie (skolãs,kas realizõ mazãkumtautTbu
izglïtTbasprogrammas- mãcTbusaturu apgüstbilingvãli un latvie5u valodu apgust kã otro
valodu,neviskã dzimto).
4. Olimpiãdesnorise:
4.1.l. posms - izgllnbas iestãdesolimpiade. Uzdevumusizstrãdãun olimpiãdi organizë
izglttlbasiestãdeslatvie5uvalodasskolotãjumetodiskãkomisija.
4.2.2. posms- novada,pilsetasvai novaduapvienTbas
olimpiãde.
gada
4.2.1.noriseslaiks 2020.
16. oktobris;
4.2.2. olimpiãdessaturs- daäãdiuzdevumi lasrtprasmes,
valodaslieto5anasun rakstTtprasmes
pãrbaudei;
4.2.3.olimpiãdesdalTbniekiuz jautãjumiematbild rakstveidã.Olimpiãdesuzdevumuvaloda
un pierakstssaska4ãar 2012. gada 5.jünija Ministru kabineta noteikumu Nr. 384 ,,Mãcïbu
priek5metuolimpiaZuorganizeðanas
noteikuml" T7. punktu;
4.2.4.darbailgums- ne vairãk kã 60 minütes;
4.2.5.kla5ugrupastiek võrtêtaskopã;
4.2.6. olimpiãdes darbu rezultãtus atbildigã persona iesüta lldz 2020.gada 23. oktobrim
Valsts izglltTbas satura centram elektroniski (tisc@visc.gott.ltt) (MK noteikumu
Nr. 384.1.pielikums),
4.2.7.valstsolimpiãdesrTcTbas
komisija,izvêrtejotvisu pieteikto pretendenturezultãtus,veic
valstsolimpiãdesdahbniekuatlasi;
4.2.8. olimpiãdesrîcîbas komisija Valsts izglïtîbas satura centra mãjaslapãwww.visc.gov.lv
informe izglttlbas pãrvaldes, kuri izghtojamie uzaicinati piedaltties 3. posmã - valsts

olimpiãdë.
4.3.3.posms-valstsolimpiãde:
4.3.1.pirmã kãrta:
4.3.I.1.noriseslaiksun vieta- 2020.gada20. novembris Rr-gas15.vidusskola,VisvalZa
iela 9, Rr-ga;
4.3.1.2.olimpiãdesuzdevumusizstrãdã"
latvieðuvalodasvalstsolimpiadesrrcTbas
komisija;
4.3.1.3.olimpiadesdarbailgums- 120minutes;
4.3.I.4. olimpiãdessaturs- rado5sdarbs,domraksts.Apjoms 250 - 300 vãrdu;

4.3.1.5.olimpiãdesdalibniekiuz jautajumiematbildrakstveidâ,
Olimpiãdesuzdevumuvaloda
jünija
pieraksts
gada
5.
kabinetanoteikumuNr.384,,Mãcrbu
un
saskanãar 2072.
Ministrr-r
priekðmetuolimpiaZuorganizëSanas
noteikunti"24. punktu;
4.3.1.6.kla5ugrupastiek vertëtas
kopã;
4.3.1.1.valstsolimpiãdesrTcîbaskomisija izvërt€valstsolimpiãdespirmãs kãrtasrezultãtus.
publiceto izglTtojamosarakstu,kuri
ValstsizglTtlbassaturacentramãjaslapãwwut.ttisc.g(¡v./v
ir uzatcinatipiedalrtiesvalsts olimpiãdesotrajãkãrtã.
4.3.2. otrã kãrta:
4.3.2.1.noriseslaiks- 2021.gada 8. janvãris;
4.3.2.2.olimpiãdes
saturs- monologs,dialogs,diskusrja;
4.3.2.3.olimpiãdesuzdevumusizstrãdãvalstsolimpiãdesrTcTbas
komisija.
5. Olimpiâdestêma: Satikt sevi un tevi Latvijã.
6. Olimpiãdesrezultãtusapkopo latvieðu valodas un literatürasvalsts olimpiãdesZürijas
komisijaun pazi4o 10 darbdienulaikã,tos publicëjotValstsIzghttbassaturacentramajaslapã
www.visc.gov.lv
7.Pallglldzekli, kurus atlauts izmantot olimpiãdeslaika: darbsveicamsar zlluvai melnu
pildspalvu.
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8.3.2.1./16/I/002
NACIONĀLA UN STARPTAUTISKA MĒROGA PASĀKUMU ĪSTENOŠANA
IZGLĪTOJAMO TALANTU ATTĪSTĪBAI
Strūgu iela 4, Rīga, LV-1003, tālr. 67350966, e-pasts: info@832.visc.gov.lv

RĪKOJUMS
Rīgā
2020. gada 11. novembrī

Nr. 25.1.-04/54

Par grozījumiem Valsts izglītības satura centra
2020. gada 1. septembra rīkojumā Nr. 25.1.-04/34
“Par latviešu valodas (izglītības iestādēm, kas īsteno
mazākumtautību izglītības programmu) valsts
37. olimpiādes norises kārtības apstiprināšanu”
Lai nodrošinātu 2020. gada 6. novembra Ministru kabineta rīkojuma Nr. 655 “Par
ārkārtējās situācijas izsludināšanu” 5.13.2. apakšpunkta izpildi, izdarīt Valsts izglītības satura
centra 2020. gada 1. septembra rīkojuma Nr. 25.1.-04/34 “Par latviešu valodas (izglītības
iestādēm, kas īsteno mazākumtautību izglītības programmu) valsts 37. olimpiādes norises
kārtības apstiprināšanu” pielikumā “Latviešu valodas (izglītības iestādēm, kas īsteno
mazākumtautību izglītības programmu) valsts 37. olimpiādes norises kārtība” šādus
grozījumus:
1. Aizstāt pielikuma 4.3.1.1. apakšpunktā vārdkopu “norises laiks un vieta- 2020. gada
20. novembris plkst. 10:00, novada vai pilsētas izglītības iestādēs.” ar vārdkopu
“olimpiādes 3. posma norises laiks un vieta - 2020. gada 20. novembris no plkst. 10:00
līdz plkst 12:00, pieslēdzoties organizatora noteiktajai zoom.us vietnei.”
2. Izteikt 2.pielikumu “Olimpiādes norises organizācija” šādā redakcijā:
“Olimpiādes norises organizācija”
1. Latviešu valodas valsts 37. olimpiādes 3. posma uzaicinātie dalībnieki
(https://www.visc.gov.lv/sites/visc/files/content/olimpiades/rezultati/2020_21/lat2
_37_uzaicinatie.pdf) nosūta savu kontaktinformāciju (e-pastu un tālruņa numuru)
republikas pilsētas pašvaldības, tās izglītības pārvaldes vai novadu apvienības
pārstāvim (turpmāk – novada atbildīgā persona) līdz 16. novembrim.
2. Novada atbildīgā persona līdz 17. novembrim nosūta olimpiādes dalībnieku
kontaktinformāciju koordinatorei mācību olimpiāžu nodrošināšanas jomā Sintijai
Birulei uz e-pastu sintija.birule@832.visc.gov.lv;
3. Olimpiādes dalībnieki līdz 19. novembrim savos e-pastos saņems uzaicinājumu uz
olimpiādes norisi zoom.us vietnē.
4. Olimpiādes dalībniekam olimpiādes laikā ir jānodrošina datortehnika (ar kameru),
interneta pieslēgumu un papīra lapas (vēlams līniju), uz kurām rakstīt olimpiādes
darbu.
5. Olimpiādes dalībnieki tehniski pieslēdzas olimpiādei plkst. 9:50 zoom.us
tiešsaistes norises vietnē ar e-pastā atsūtīto pieslēgšanās informāciju.

6. Nepingadīga olimpiādes dalībnieka dalībai olimpiādē notiek ar vecāku vai
vecāku likumiskā pāstāvja piekrišanu. Tehniskā pieslēgšanās olimpiādei apliecina
to, ka šāda atļauja ir saņemta un olimpiādes dalībnieka vecāki vai vecāku
likumiskais pāstāvis piekrīt olimpiādes dalībnieka datu apstrādei olimpiādes darbu
vērtēšanas un publicitātes nolūkos. Papildu informāciju par datu apstrādi un to
apjomu pieejama, nosūtot pieprasījumu uz e-pastu sintija.birule@832.visc.gov.lv.
7. Olimpiādes dalībnieks savu darbu (skenētu vai nofotogrāfētu) līdz plkst. 12.20
nosūta koordinatorei mācību olimpiāžu nodrošināšanas jomā Sintijai Birulei uz epastu sintija.birule@832.visc.gov.lv.

Neformālās izglītības departamenta
direktore

A.Bērziņa

S.Birule 67350966

DOKUMETS IR PARAKSTĪTS ELEKTRONISKI AR DROŠU ELEKTRONISKO
PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

