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NACIONĀLA UN STARPTAUTISKA MĒROGA PASĀKUMU ĪSTENOŠANA
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RĪKOJUMS
Rīgā
2020. gada 8. decembrī

Nr. 25.1.-04/65

Par franču valodas valsts 51. olimpiādes 2. posma
norises kārtības apstiprināšanu
1. Saskaņā ar 2012. gada 5. jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr. 384 „Mācību
priekšmetu olimpiāžu organizēšanas noteikumu” 5. punktu, lai nodrošinātu 2020. gada 6.
novembra Ministru kabineta rīkojuma Nr. 655 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”
5.13.2. apakšpunkta izpildi;
1. nodrošināt franču valodas valsts 51. olimpiādes 2. posma norisi attālināti;
1.1. apstiprināt franču valodas valsts 51. olimpiādes 2. posma norises kārtību
(pielikumā);
1.2. publicēt franču valodas valsts 51. olimpiādes 3. posma norises kārtību visc.gov.lv
mājas lapā nedēļu pirms olimpiādes norises.
1.3. noteikt Valsts izglītības satura centra Projekta aktivitātes koordinatori mācību
olimpiāžu nodrošināšanas jomā Sintiju Biruli par atbildīgo par franču valodas valsts 51.
olimpiādes 2. posma norises nodrošināšanu;
2. Ar šī rīkojuma spēkā stāšanās dienu atzīt par spēku zaudējušu 2020. gada 25.
augusta rīkojumu Nr. 25.1.-04/24.
3. Kontroli par rīkojuma izpildi uzdodu veikt projekta vadītājai L.Voroņenko.
Pielikums: franču valodas valsts 51. olimpiādes 2. posma norises kārtība uz 2 lp.

Neformālās izglītības departamenta
direktore

A.Bērziņa

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

S.Birule 60001641

Pielikums
Projekta “Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana
izglītojamo talantu attīstībai” (vienošanās Nr.8.3.2.1./16/I/002)
2020. gada 8. decembra rīkojumam Nr. 25.1.-04/65
SASKAŅOTS ar
Neformālas izglītības departamenta direktori
A.Bērziņu
____________________________
Rīgā, 2020. gada 8. decembrī
Franču valodas valsts 51. olimpiādes 2. posma norises kārtība
1. Olimpiādes mērķi un uzdevumi:
1.1. veicināt izglītojamo interesi par svešvalodām;
1.2. pilnveidot saskarsmes kultūru;
1.3. attīstīt patstāvīgās izzināšanas prasmes;
1.4. piedāvāt izglītojamajiem iespēju vispusīgi pārbaudīt un apliecināt savas zināšanas un
prasmes franču valodā.
2. Olimpiādes organizatori: Valsts izglītības satura centrs sadarbībā ar Latvijas Universitātes
Humanitāro zinātņu fakultāti, Franču valodas skolotāju asociāciju, Rīgas Izglītības un
informatīvi metodisko centru, Francijas institūtu, Kanādas vēstniecību Latvijā, Latvijas Tulku
un tulkotāju biedrību un pašvaldībām.
3. Olimpiādes dalībnieki: 9.- 12. klases izglītojamie, kuri apgūst franču valodu kā otro un
trešo svešvalodu
3.1. darbus vērtē pa klašu grupām: 9. klase; 10. – 12. klase (valodu mācās no 5. vai 6. klases);
10. – 12. klase (valodu mācās no 10. klases);
4. Olimpiādes tēma: "Izglītība ir visspēcīgākais ierocis, lai izmainītu pasauli" (Nelsons
Mandela) // "L'Education est l'arme la plus puissante pour changer le monde" (Nelson
Mandela).
5. Olimpiādes 2.posma organizācija:
5.1.
2. posms – novada, pilsētas vai novadu apvienības olimpiāde:
5.1.1. olimpiāde notiek tiešsaistes režīmā 2021. gada 13. janvārī plkst. 10:00, izmantojot
olimpiādes tīmekļa vietni
5.1.2. olimpiādi organizē novada, pilsētas vai novadu apvienības rīcības komisija;
5.1.3. novada olimpiādes rīcības komisijas sastāvā iekļauj novada vai republikas pilsētas
pašvaldības, tās izglītības pārvaldes vai novadu apvienības pārstāvi (turpmāk – novada
atbildīgā persona), franču valodas metodiskās apvienības vadītāju;
5.2.
novada atbildīgā persona:
5.2.1. nosūta
savu
kontaktinformāciju
uz
elektroniskā
pasta
adresi
sintija.birule@832.visc.gov.lv un ar centra starpniecību saņem piekļuvi olimpiādes
tīmekļa vietnei;
5.2.2. līdz 2020. gada 9. decembrim apstiprina izglītības iestādes atbildīgās personas,
piešķirot piekļuvi olimpiādes tīmekļa vietnei;
5.2.3. ar LU ITD starpniecību izglītības iestāžu atbildīgajām personām piešķir piekļuvi
olimpiādes tīmekļa vietnei;
5.3.
izglītības iestādes atbildīgā persona:
5.3.1. sākot ar 2020. gada 9. decembri, reģistrē novada olimpiādes dalībniekus un citus
interesentus (skolotājus un izglītojamos) olimpiādes tīmekļa vietnei, izmantojot tam
paredzētu reģistrācijas vietni;
5.3.2. dalībnieku pieteikšana olimpiādei notiek līdz 2020. gada 30. decembrim;
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5.3.3. dalībnieku reģistrēšana olimpiādei notiek līdz 2021. gada 6. janvārim;
5.3.4. pirms olimpiādes, bet ne vēlāk kā vienu nedēļu pirms, izglītojamam ir jāizpilda viņam
izsniegtās instrukcijas no novada atbildīgās personas, un jāpārliecinās, ka viņš ir
olimpiādes dalībnieku sarakstā. Olimpiādes dalībnieku saraksts publicēts publiski
pieejamā tīmekļa lapā http://edu.lu.lv;
5.3.5. olimpiādes uzdevumus izstrādā olimpiādes rīcības komisija;
5.3.6. olimpiādes ilgums 90 minūtes;
5.3.7. olimpiādes dalībnieks olimpiādi pilda atrodoties savās mājās;
5.3.8. olimpiādes dalībnieks ir atbildīgs par interneta pieslēgumu un datortehniku olimpiādes
laikā;
5.3.9. vienu stundu pirms olimpiādes sākuma dalībnieks ar savu lietotājvārdu un paroli
pieslēdzas olimpiādes vietnei un pārliecinās, ka ir redzama olimpiādes saite;
5.3.10. olimpiādes uzdevumi visiem dalībniekiem tiks padarīti pieejami plkst.10:00.
Olimpiādes uzsākšanas parole nav jāievada;
5.3.11. olimpiādes dalībnieks uzsākot olimpiādi izvēlās sev piederīgo klašu grupu, kuras
uzdevumus pildīt:
5.3.11.1. 9. klases olimpiādes uzdevumi;
5.3.11.2. 10. – 12. klases olimpiādes uzdevumi (valodu mācās no 5. vai 6. klases);
5.3.11.3. 10. – 12. klase olimpiādes uzdevumi (valodu mācās no 10. klases);
5.4. olimpiādes uzdevumu izpildes laiku, atbilstoši olimpiādes nolikumam, kontrolē evides sistēma. Visām atbildēm ir jābūt pilnībā ierakstītām un elektroniski iesniegtām
līdz plkst. 12:00 (laiks katram izglītojamajam tiek noteikts individuāli);
5.4.1. nopietnu tehnisku problēmu olimpiādes dalībnieks par to ziņo novada atbildīgajam,
kas, izvērtējot situāciju, sazinās ar olimpiādes organizētājiem pa tālr.: 67034995 un
piemeklē operatīvu problēmas risinājumu. Lai nebūtu situācija, kad ir ļoti grūti
sazvanīt, uz šo numuru zvana tikai novada atbildīgā persona nevis olimpiāžu
dalībnieki. Par tehnisku problēmu risinājumu olimpiādes organizatori olimpiādes
kursa sākuma lapā ievieto paziņojumus olimpiādes dalībniekiem;
5.5. otrā posma dalībnieku uzrādītos rezultātus analizē franču valodas valsts olimpiādes
rīcības komisija, kas nosaka valsts olimpiādes trešā posma dalībnieku kopskaitu un
informē novada, pilsētas vai novadu apvienības izglītības pārvaldes par to, kuri
izglītojamie uzaicināti piedalīties valsts olimpiādes trešajā posmā. Uzaicināto
izglītojamo saraksts tiek publicēts centra tīmekļa vietnē www.visc.gov.lv, kā arī
olimpiādes tīmekļa vietnē;
5.6. katrs novada, pilsētas vai novadu apvienības olimpiādes atbildīgais no centra saņem
tikai sava novada vai pilsētas otrā posma olimpiādes dalībnieku rezultātus.

S.Birule 67350966
sintija.birule@832.visc.gov.lv
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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 18. decembrī

Nr. 25.1.-04/67

Grozījumi Valsts izglītības satura centra 2020. gada 8. decembra
rīkojumā Nr. 25.1.-04/65 ″Par franču valodas valsts 51. olimpiādes
2. posma norises kārtības apstiprināšanu ″
Izdarīt Valsts izglītības satura centra 2020. gada 8. decembra rīkojuma Nr. 25.1.-04/65
“Par franču valodas valsts 51. olimpiādes 2. posma norises kārtības apstiprināšanu” pielikumā
“Franču valodas valsts 51. olimpiādes 2. posma norises kārtība” šādus grozījumus:
1. Izteikt 3. punktu šādā redakcijā:
“3. Olimpiādes dalībnieki: 9.- 12. klases izglītojamie;”
2. Izteikt 3.1. apakšpunktu šādā redakcijā:
“3.1. darbus vērtē pa klašu grupām: 9.- 12. klase (valodu mācās no 1. klases- 1. svešvaloda);
9. – 12. klase (valodu mācās no 5. klases- 2. svešvaloda); 9. – 12. klase (valodu mācās no 10.
klases- 3. svešvaloda);”
3. Izteikt 5.3.11.1., 5.3.11.2. un 5.3.11.3. apakšpunktu šādā redakcijā:
“5.3.11.1. 9. - 12. klases olimpiādes uzdevumi;”(valodu mācās no 1. klases)
“5.3.11.2. 9. – 12. klases olimpiādes uzdevumi (valodu mācās no 5. klases);”
“5.3.11.3. 9. – 12. klase olimpiādes uzdevumi (valodu mācās no 10. klases);”
4. Papildināt rīkojumu ar 5.3.12., 5.3.13. un 5.3.14. apakšpunktu:
“5.3.12. koordinatore mācību olimpiāžu nodrošināšanas jomā līdz 19. janvārim novada
atbildīgajai personai nosūta olimpiādes novada dalībnieku sarakstu;”
“5.3.13. no 19. janvāra līdz 21. janvārim novada atbildīgā persona sazinoties ar izglītības
iestāžu atbildīgajām personām sagatavo informāciju par to vai olimpiādes dalībnieki ir
izvēlējušies olimpiādes uzdevumu komplektu atbilstoši apgūtajai svešvalodai
(1.,2.,3.svešvaloda) izglītības iestādē;”
“5.3.14. Olimpiādes dalībnieku darbi, kas tiks izpildīti neatbilstoši dalībnieka apgūtajai
svešvalodai izglītības iestādē tiks anulēti.”
DOKUMETS IR PARAKSTĪTS ELEKTRONISKI AR DROŠU ELEKTRONISKO
PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU
Neformālās izglītības
departamenta direktore

S.Birule 67350966

A.Bērziņa

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

2021.gada 15.martā

Franču valodas 51. valsts olimpiādes 3.posma norises kārtība
1. Olimpiādes norises laiks un vieta – 2021. gada 27. marts no plkst. 10:00 – 14.30, tiešsaistes
vietnē zoom.us.
2. Olimpiādes saturs – sarunvalodas prasmju pārbaude;
2.1. tēma sarunvalodas prasmju pārbaudei - "Izglītība ir visspēcīgākais ierocis, lai
izmainītu pasauli" (Nelsons Mandela) // "L'Education est l'arme la plus puissante pour
changer le monde" (Nelson Mandela);
3. Olimpiādes dalībniekus vērtēs trīs klašu grupās: 9.- 12. klase (valodu mācās no 1. klases1. svešvaloda); 9. – 12. klase (valodu mācās no 5. klases - 2. svešvaloda); 10. – 12. klase
(valodu mācās no 10. klases - 3. svešvaloda).
4. Olimpiādes dalībnieki līdz 19. martam savos e-pastos saņems uzaicinājumu un informāciju
par olimpiādes norisi zoom.us vietnē.
5. Olimpiādes dalībnieki dalībai olimpiādei nodrošina stabilu interneta pieslēgumu un
datortehniku, tai skaitā funkcionējošu videokameru un mikrofonu.
6. Olimpiādes norise:
6.1. olimpiādes dalībnieki tehniski pieslēdzas olimpiādei plkst. 9:30 zoom.us tiešsaistes
norises vietnē ar e-pastā atsūtīto pieslēgšanās informāciju;
6.2. pieslēdzoties zoom.us vietnei, olimpiādes dalībniekiem jānorāda - vārds, uzvārds.
6.3. olimpiādes dalībniekiem jābūt pieslēgtiem zoom.us vietnē līdz savas individuālās
uzstāšanās beigām. Pēc savas uzstāšanās dalībnieks atvienojas no zoom.us vietnes;
6.4. olimpiādes dalībnieka individuālais olimpiādes darba laiks – līdz 15 minūtēm. Laika
grafiks tiks nosūtīts uz dalībnieku e-pastiem.
7. Olimpiādes 3. posma rezultātus izvērtē un apkopo franču valodas valsts olimpiādes rīcības
komisija un paziņo ne vēlāk kā 10 darbdienu laikā pēc olimpiādes norises, tos nosūtot
novada atbildīgajai personai.

A.Vovčenko 22019339

