
APSTIPRINU  

Rīgas Sergeja Žoltoka pamatskolas direktore V.Pluča  

________________________  

2023. gada 26.janvārī 

z.v. 

Rīgas Sergeja Žoltoka vidusskolas lingvistiskā spēle “Valodu Karuselis” 

NOLIKUMS 

I. Mērķi  

1. Veicināt izglītojamo radošo spēju attīstību un dziļāku interesi, un izpratni par latviešu, 

krievu un angļu valodām un to literatūru. 

2. Attīstīt un pilnveidot bērnu un jauniešu intelektuālo spriestspēju, dažādu, ar valodu 

saistītu, uzdevumu veikšanā.  

3. Attīstīt un pilnveidot bērnu un jauniešu digitālās prasmes. 

 

II. Uzdevumi 

 

1. Pilnveidot bērnu un jauniešu valodu zināšanas un prasmes. 

2. Motivēt bērnus un jauniešus mācīties latviešu, krievu un angļu valodu.  

3. Radīt skolēniem iespēju vispusīgi parādīt savas zināšanas, prasmes un iemaņas.  

4. Pilnveidot dalībnieku sadarbības prasmes, komunikāciju grupā, komandā. 

II. Organizatori 

 Rīgas Sergeja Žoltoka pamatskolas valodu jomas metodiskās komisijas skolotāji.  

III. Konkursa dalībnieki 

Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas 6. un 7. klašu  izglītojamie (turpmāk – Dalībnieki) 

piedalās lingvistiskajā spēlē (turpmāk – Spēle)  

IV. Konkursa norises laiki un dalībnieku pieteikšana 

8. Konkurss norisināsies divās kārtās: I kārta 2023.gada 2.martā tiešsaistē, II kārta 

2023.gada 23.martā klātienē.  

9. Dalība lingvistiskajā spēlē “Valodu karuselis” jāpiesaka līdz 2023.gada 24.februārim 

plkst.12.00, aizpildot pieteikumu šeit. 

10. Dalībniekus piesaka Latgales priekšpilsētas izglītības iestādes atbildīgā persona. 

11. Piedalīties lingvistiskajā spēlē var jebkurš Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas 

izglītības iestādes 6. un 7.klases skolēns. 

12. I kārtā skolēni pilda uzdevumus tiešsaistē, 2023.gada 2.martā laikā no plkst.09.20 

līdz 10.00.  

https://forms.office.com/e/3BE26rTAm0


13. Interneta pārlūka adrese I kārtas uzdevumu izpildei tiks nosūtīta izglītības iestādes 

atbildīgajai personai uz pieteikumā norādīto e-pasta adresi 2023.gada 2.martā 

pl.09.00 

14. Nokārtojot tiešsaistes testu nepieciešamajā līmenī, dalībnieks tiek izvirzīts 2.kārtai. 

2.kārtas dalībnieku saraksts tiks ievietots Rīgas Sergeja Žoltoka pamatskolas tīmekļa 

vietnē ( https://www.zoltokaskola.lv/), kā arī informācija tiks nosūtīta izglītības 

iestādes atbildīgajai personai uz e-pastu līdz 2023.gada 10.martam. 

15. II kārta norisināsies klātienē, Rīgas Sergeja Žoltoka pamatskolas telpās, 2023.gada 

23.martā plkst.10.00. Uzaicinātie dalībnieki uz 2.kārtu ierodas ar personu 

apliecinošu dokumentu (derīga ir arī skolēna apliecība vai e-talons) vismaz 15 

minūtes pirms konkursa II kārtas sākuma. 

16. Otrās kārtas rezultāti tiks paziņoti 2023.gada 23.martā.  

IV. Lingvistiskās spēles saturs 

 

Lingvistiskās spēles uzdevumu saturs tiek veidots atbilstoši mācību priekšmetu standartos 

noteiktajām prasībām.  

Uzdevumu veidi – testi, anagrammas, rēbusi, jautājumi un atbildes, radošie u.c. uzdevumi. 

VI. Vērtēšanas kritēriji: 

Par olimpiādes materiālu savlaicīgu sagatavošanu, vērtēšanas kritēriju izstrādāšanu, darbu 

labošanu, kā arī olimpiādes uzdevumu satura neizpaušanu atbild Rīgas Sergeja Žoltoka 

pamatskolas valodu metodiskā joma.  

 

VII. Apbalvošana 

 

17. Pirmās kārtas labākie dalībnieki saņem iespēju turpināt dalību II kārtā. 

18. Labākie II kārtas dalībnieki tiek apbalvoti ar diplomiem un pateicības rakstiem 

2023.gada 23.martā – konkursa norises dienā. 

 

 

Rozīte 

26321903 

https://www.zoltokaskola.lv/

