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1. Vispārīgie jautājumi. 

Angļu valodas olimpiāde ( turpmāk-olimpiāde ) ir Ventspils novada angļu valodas skolotāju 

metodiskās apvienības iniciatīva. 

 

2. Olimpiādes mērķi un uzdevumi: 

2.1. veicināt izglītojamo interesi par angļu valodu; 

2.2. pilnveidot sociokultūras kompetenci, lietojot angļu valodu; 

2.3. padziļināt un paplašināt angļu valodas stundās un ārpusstundu darbā iegūtās izglītojamo 

zināšanas un prasmes; 

2.4. piedāvāt izglītojamajiem iespēju vispusīgi pārbaudīt un apliecināt savas zināšanas un prasmes 

angļu valodā. 

 

3. Olimpiādes dalībnieki. 

Ventspils novada vispārizglītojošo skolu 6.-9. klašu izglītojamie. No katras klašu grupas olimpiādē 

piedalās 3 skolēni ( ja skolā ir paralēlklases, olimpiādē drīkst piedalīties 3 skolēni no katras). 

 

4. Olimpiādes norises vieta un laiks. 

Ventspils novada angļu valodas olimpiāde 6.-9. klasēm notiek 2020. gada 13. martā Ventspils 

novada Tārgales pamatskolā.  

 

5. Olimpiādes darba saturs. 

Olimpiādē tiek pārbaudītas izglītojamo lasīšanas, klausīšanās un valodas lietojuma prasmes. 

Visās klašu grupās uzdevumu sadalījums ir sekojošs: 

5.1. lasīšanas prasmju pārbaude ( 3 uzdevumi ); 

5.2. klausīšanās prasmju pārbaude ( 2 uzdevumi ); 

5.3. valodas lietojuma- gramatikas prasmju pārbaude ( 3 uzdevumi ). 

 

6. Olimpiādes darbu vērtēšana. 

Katra pareiza atbilde uzdevumā saņem vienu punktu. Objektīvu rezultātu iegūšanai kā pareizas 

atzīmē tikai tās atbildes, kas pilnīgi saskan ar ( KEY –pareizās atbildes) dotajām atbildēm. 

Uzvarētāji ir tie skolēni, kuri ieguvuši vislielāko punktu skaitu. Lai saņemtu godalgotu vietu, 

iegūtajam punktu skaitam ir jābūt vismaz pusei no maksimālā punktu daudzuma; 

 maksimālais punktu  skaits 6.klasei- 70 punkti, 7. klasei- 80  punkti, 8. klasei- 90 punkti , 

9. klasei-100 punkti. 

 8. un 9.  klasei uzdevumus  gatavo Ventspils pilsētas MA skolotāji, 6. un 7. klasei uzdevumus 

gatavo novada skolotāji. 

 

 



7. Dalībnieku pieteikšana. 

Skolēnus dalībai olimpiādē piesaka angļu valodas skolotājs, nosūtot informāciju Ventspils novada 

angļu valodas skolotāju metodiskās apvienības vadītājai Dzintrai Hartmanei elektroniski 

dzintrah@tvnet.lv līdz 2020.gada 10. martam. 

 

8. Olimpiādes norise un noslēgums. 

8.1. Olimpiādes uzdevumus sagatavo Ventspils novada angļu valodas skolotāji sadarbībā ar 

Ventspils angļu valodas metodiskās apvienības vadītāju Svetlanu Ivanovu, ievērojot 

konfidencialitātes un godīguma principu. 

8.2. Olimpiādi vada un novēro 2 skolotāji katrā darba telpā:  

 

 6. klases skolēnu darbu vada skolotāji-  L. Tīsone un A. Skorodjonoka, 

 7. klases skolēnu darbu vada skolotāji- Dz. Hartmane un S. Veckāgane 

 8. klases skolēnu darbu vada skolotāji- A. Paipals un S. Ližbovska, I. Kagaine 

 9. klases skolēnu darbu vada skolotāji- L. Lapiņa, K. Dane, A. Cela 

 

8.3. Olimpiādes rezultātus paziņo izglītojamajiem 2 nedēļu  laikā. 

8.4. Olimpiādē nepiedalās skolēni, kuri mācījušies ārzemēs. 

 

 

 

Ventspils novada angļu valodas skolotāju metodiskās apvienības vadītāja  Dz. Hartmane 

03. 01. 2020. 
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