Krievu valodas (mazākumtautību) un literatūras
33.atklātās tiešsaistes olimpiādes
KĀRTĪBA
1. Olimpiādi organizē: Latvijas Krievu valodas un literatūras pasniedzēju asociācija (LKVLPA)
sadarbībā ar Valsts izglītības satura centru (VISC) un izglītības iestādēm.
2. Olimpiādes mērķis un uzdevumi:
2.1. rosināt izglītojamo interesi par krievu valodu un literatūru;
2.2. veicināt lietpratības attīstību valodu jomā;
2.3. attīstīt patstāvīgās izzināšanas prasmes, loģiskas domāšanas un digitālas prasmes;
2.4. apliecināt savas zināšanas un prasmes dzimtajā valodā;
2.5. apzināt spējīgus un talantīgus skolēnus krievu valodā un literatūrā.
3. Olimpiādes devīze:
«Мы должны изучать языки – это единственная вещь, которую небесполезно знать даже плохо».
(Като Ломб)
4. Olimpiādes dalībnieki: 8.-9., 11.-12.klašu skolēni, kuri 2020./2021.mācību gadā apgūst mācību
priekšmetu “Mazākumtautību (krievu) valoda un literatūra” un 10.klases skolēni, kuri 2020./2021.mācību
gadā apgūst specializēto mācību kursu “Mazākumtautību (krievu) valoda un literatūra”.
5. Olimpiādes dalībnieku atlase: Krievu valodas (mazākumtautību) un literatūras 33.atklātā tiešsaistes
olimpiāde notiek divās kārtās: 1.kārta – skolas klātienes/tiešsaistes olimpiāde un 2.kārta – valsts atklātā
tiešsaistes olimpiāde. 2.kārtā piedalās skolu žūrijas komisiju nominētie skolas olimpiādes uzvarētāji –
1.vietu ieguvēji ar vislielāko punktu skaitu (no skolām, kuras īsteno tikai pamatizglītības programmu, ne
vairāk kā 2 dalībnieki; no skolām, kuras īsteno pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības
programmu, – kopskaitā ne vairāk kā 5 dalībnieki).
6. Olimpiādes norise:
6.1. 1.kārta – skolas klātienes/tiešsaistes olimpiāde.
6.1.1. Olimpiādi klātienē vai tiešsaistē organizē un uzdevumus izstrādā skolas krievu valodas un
literatūras olimpiādes rīcības komiteja.
6.1.2. 1.kārtas norises laiks – līdz 2021.gada 10.februārim.
6.1.3. Skolas olimpiādes žūrija pēc darbu izvērtēšanas nosaka skolas olimpiādes uzvarētājus. Uzvarētājus
ar vislielāko iegūto punktu skaitu nomīnē dalībai valsts atklātajā tiešsaistes olimpiādē.
6.2. 2.kārta – valsts atklātā tiešsaistes olimpiāde.
6.2.1. Norises laiks – 2021.gada 11.martā plkst. 10.00-11.40 vienlaicīgi visām klasēm.
6.2.2. Valsts atklātā tiešsaistes olimpiāde – integrētais tiešsaistes tests, kurš sastāv no 2 daļām. 1.daļa –
valodas un literatūras testa uzdevumi ar vienas vai vairāku pareizu atbilžu izvēli, kur skolēniem jāparāda
domāšanas prasmes; 2.daļa – valodas un literatūras uzdevumi ar izvērsto atbildi, kuri ir saistīti ar skolēna
radošās domāšanas prasmi un tekstpratību;
6.2.3. Skolas olimpiādes rīcības komitejas priekšsēdētājs līdz 15.februārim elektroniski reģistrē dalībai
olimpiādes 2.kārtā nominētus skolēnus, aizpildot LKVLPA vietnē www.lapryal.lv Google veidlapu
“Olimpiādes dalībnieki”, un reģistrējas pats, aizpildot Google veidlapu “Par olimpiādi atbildīgie
skolotāji”. Skolotājs ir atbildīgs par visas informācijas precīzu ievadīšanu abās Google formās.
6.2.4. Katrs olimpiādes 2.kārtai nominētais skolēns skolas olimpiādes rīcības komitejas priekšsēdētājam
dod savu rakstisku piekrišanu izmantot viņa personīgus datus un olimpiādes laikā veiktos video un
audioierakstus olimpiādes norises un snieguma vērtēšanas vajadzībām un uzglabāt ierakstus ne ilgāk kā 2
nedēļas pēc olimpiādes rezultātu paziņošanas.
6.2.5. LKVLPA vietnē reģistrētie par olimpiādi atbildīgie skolotāji savā norādītajā e-pasta adresē līdz
22.februārim saņems video instrukciju par olimpiādes dalībnieka veicamajām darbībām olimpiādes laikā
un veiks savas skolas olimpiādes 2.kārtai nominētu skolēnu instruktāžu.
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6.2.6. 10.martā plkst. 9.00 olimpiādes 2.kārtai reģistrētie skolēni saņems savā norādītajā e-pastā saiti uz
vietni, kurā notiks olimpiādes 2.kārta.
6.3. 2.kārtas norise: olimpiādes 2.kārta notiek, vienlaicīgi izmantojot divas platformas – tiešsaistes
integrēto testu pilda platformā Online Test Pad ar audio un video pieslēgumu ZOOM konferences
platformā, tādejādi apliecinot savu dalību olimpiādē un patstāvīgu olimpiādes darba izpildi.
6.3.1. 11.martā plkst. 9.55 olimpiādes dalībnieks pieslēdzas olimpiādes vietnei, ieiet savā kabinetā
Online Test Pad. Skolēna kabinets būs pieejams, bet testa uzdevumi tiks atvērti tikai plkst. 10.00.
Vienlaikus plkst. 9.55 olimpiādes dalībnieks savā reģistrētajā e-pastā saņem ZOOM saiti, pieslēdzas
ZOOM vietnei, ieslēdz videokameru un mikrofonu. Darbs jāsāk pildīt plkst. 10.00, jo pēc dažām
minūtēm pieeja testa uzdevumiem tiks slēgta. Skolēns ir atbildīgs par savlaicīgu pieslēgšanos un darba
sākumu.
6.3.2. Plkst. 10.00-10.40 dalībnieks pilda integrētā testa 1.daļas uzdevumus, atzīmējot, viņaprāt, pareizo
atbildi/pareizās atbildes. Pārejot uz nākamo testa uzdevumu, jāspiež poga “Далее”, arī beidzot pēdējo
uzdevumu, jāspiež poga “Далее”. Testa pildīšanas laikā nav paredzēta iespēja atgriezties atpakaļ, lai
labotu savu atbildi vai, nejauši aizverot savu darbu, atgriezties tajā atpakaļ. Iesniedzot testa 1.daļas
atbildes
plkst. 10.40 vai ātrāk, dalībnieks automātiski saņems 1.daļas rezultātu. Pēc plkst. 10.40 testa
1.daļas uzdevumi vairs nebūs pieejami.
6.3.3. Plkst. 10.40-10.55 – pārtraukums.
6.3.4. Plkst. 10.55 dalībnieks atkal pieslēdzas olimpiādes vietnei, ieiet savā kabinetā Online Test Pad.
2.daļas uzdevumi tiks atvērti plkst. 11.00. Vienlaikus plkst. 10.55 olimpiādes dalībnieks savā reģistrētajā
e-pastā saņem ZOOM saiti, pieslēdzas ZOOM vietnei, ieslēdz videokameru un mikrofonu. Darbs jāsāk
pildīt plkst. 11.00. Dažas minūtes vēlāk pieeja testa 2.daļas uzdevumiem būs slēgta.
6.3.5. Plkst. 11.00-11.40 dalībnieks pilda integrētā testa 2.daļas uzdevumus. Ja dalībniekam ir grūtības
sniegt izvērstu atbildi, viņš atbildei paredzētajā laukumā atbildes vietā ieraksta jebkuru simbolu (punktu,
komatu, zvaigznīti u.c.), neatstājot atbildes laukumu tukšu. Pretējā gadījumā nosūtīt testa atbildes nebūs
iespējams. Pārejot uz nākamo testa uzdevumu, jāspiež poga “Далее”. Testa pildīšanas laikā nav paredzēta
iespēja atgriezties atpakaļ, lai labotu savu atbildi vai, nejauši aizverot savu darbu, atgriezties tajā atpakaļ.
Pēc plkst. 11.40 testa 2.daļas uzdevumi vairs nebūs pieejami.
6.3.6. Atbilžu ekrānšāviņi un fotouzņēmumi netiks pieņemti.
6.3.7. Izvērsta atbilde netiks vērtēta, ja tā tiks rakstīta, izmantojot latīņu burtus.
6.4. Olimpiādes 2.kārtas uzdevumus un vērtēšanas kritērijus sagatavo valsts atklātās olimpiādes rīcības
komiteja.
6.5. Integrētā testa izvērstās atbildes vērtē un 2.kārtas olimpiādes integrētā testa rezultātus apkopo valsts
atklātās olimpiādes žūrijas komisija, summējot dalībnieku iegūtos punktus integrētā testa 1. un 2.daļā.
6.6. Valsts atklātās olimpiādes rīcības komiteja ne vēlāk kā 10 darba dienu laikā pēc olimpiādes norises
nosuta par olimpiādi atbildīgiem skolotājam konkrētās skolas olimpiādes 2.kārtas dalībnieku rezultātus;
izglītības pārvaldei – pilsētas/novada skolu olimpiādes 2.kārtas dalībnieku rezultātus.
7. Prasības olimpiādes 2.kārtas dalībniekam:
7.1. Dalībai olimpiādes 2.kārtā skolēnam ir jābūt šādam tehniskajam nodrošinājumam: Interneta
pieslēgums, pieeja Online Test Pad brauzerim un Zoom platformai, videokamera, mikrofons un klaviatūra
ar krievu alfabēta burtiem.
7.2. Olimpiādes 2.kārtas laikā olimpiādes dalībnieks telpā atrodas viens un pilda testa uzdevumus
patstāvīgi. Videokamerai un mikrofonam ir jābūt ieslēgtiem un uzstādītiem tā, lai dalībnieks atrastos pretī
videokameras objektīvam un mikrofonam. Olimpiādes dalībnieks nodrošina, lai telpā ir klusums. Ja šī
prasība netiks izpildīta, olimpiādes dalībnieka darbs netiks vērtēts. Valsts atklātās olimpiādes rīcības
komitēja veiks olimpiādes dalībnieku monitoringu testa izpildes laikā. Pārkāpjot olimpiādes norises
noteikumus, olimpiādes dalībnieks mutiski tiks brīdināts par pārkāpumu.
7.3. Visiem citiem saziņas līdzekļiem, ieskaitot mobilos tālruņus u.c. viedierīces, olimpiādes laikā ir jābūt
izslēgtiem.
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7.4. Integrētā testa pildīšanas laikā skolēns atrodas tikai olimpiādes tīmekļa vietnē. Nedrīkst izmantot
mācību un uzziņu literatūru vai informāciju citā tīmekļa vietnē.
7.5. Valsts atklātās olimpiādes rīcības komiteja neuzņemas atbildību par tehniskajām vai citām
problēmām, kuras ir saistītas ar olimpiādes dalībnieka datoru vai nepietiekamo datorprasmi (nevarēja
savlaicīgi pieslēgties vai nosūtīt atbildes, nepaspēja iekļauties paredzētajā laikā, neieslēdza mikrofonu vai
videokameru u.c.), kā arī par dalībnieku neizpratni par olimpiādes gaitu un testa uzdevumu izpildes
secību.
8. Apbalvošana: valsts atklātās olimpiādes uzvarētāji tiks apbalvoti ar LKVLPA diplomiem un atzinības
rakstiem. Apbalvojums tiks piešķirts dalībniekiem katrā klašu grupā, kuri ieguva ne mazāk kā 70% no
kopējā punktu skaita.
9. Atbildīgā kontaktpersona: LKVLPA prezidente Irina Kozlova irina.kozlovaLAPRYAL@gmail.com.
Mob.+371 29475670.
Krievu valodas (mazākumtautību) un literatūras
33.atklātās tiešsaistes olimpiādes
rīcības komiteja
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