19. atklātās latgaliešu rakstu valodas un kultūrvēstures
olimpiādes nolikums
1. Olimpiādes mērķis un uzdevumi:
1.1. Skolu jaunatnes vidū popularizēt Latgales kultūrmantojumu,
1.2. Nostiprināt izpratni par latgaliešu rakstu valodu kā svarīgu latviskās identitātes daļu,
rosinot izglītojamo interesi par latgaliešu valodu un kultūrvēsturi;
1.3. Veicināt kultūras vērtību un izcilāko novadnieku apzināšanu.
2. Olimpiādes dalībnieki: vispārizglītojošo skolu 10.–12. klašu komandas 3–5 izglītojamo
sastāvā.
3. Olimpiādes organizētāji: Valsts izglītības satura centrs, Latgaliešu valodas, literatūras un
kultūrvēstures skolotāju asociācija (LVLKSA), Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas Reģionālistikas
zinātniskais institūts, LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodniecības katedra, Rēzeknes
novada pašvaldība, Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzija, pienākumus sadalot pēc savstarpējas vienošanās.
4. Olimpiādes norise:
4.1.0. 1. posms — skolas olimpiāde:
4.1.1. norises laiks skolā — olimpiāde notiek līdz 2019. gada 5. aprīlim;
4.1.2. olimpiādes uzdevumus izstrādā skolā;
4.1.3. darbus vērtē un dalībniekus otrajam posmam izvirza skolas žūrijas komisija.
4.2.0. 2. posms — valsts atklātā olimpiāde:
4.2.1. norises laiks un vieta — 2019. gada 13. aprīlis, Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzija, Viļānu 2;
4.2.2. uzdevumus un vērtēšanas kritērijus izstrādā Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas
Reģionālistikas zinātniskā institūta un Latvijas Universitātes docētāji;
4.2.3. darba ilgums 180 minūtes (10:00–13:00);
4.2.4. olimpiādes uzdevumus komanda veic kolektīvi;
4.2.5. darba saturs: tests, uzdevumi latgaliešu rakstu valodā; radošie uzdevumi, skolēnu darbu
prezentācijas.
5. Olimpiādes uzdevumu tēmas:
1) latgaliešu rakstu valoda (rakstu valodas prasmes);
2) Annai Rancānei – 60;
3) jaunākā latgaliešu literatūra: Raibīs “Pistacejis” (2017);
4) tulkojumi latgaliešu valodā: L. Kerola “Alise Breinumu zemē” (2015), A. de SentEkziperī “Mozais priņcs” (2017);
5) Latgales kultūrtests (mūsdienu latgaliskās aktivitātes, notikumi, jubilejas 2018. gadā).
6. Pieteikumi olimpiādei jāiesniedz līdz 2019. gada 8. aprīlim LVLKSA, sūtot uz e-pastu
(lvlksa@inbox.lv). Pieteikumā jānorāda skola, klase, izglītojamā vārds un uzvārds, kā arī atbildīgā
skolotāja vārds, uzvārds.
7. Vērtēšana un apbalvošana
Olimpiādes rezultātus vērtē LVLKSA un Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas Reģionālistikas
zinātniskā institūta kopīgi izveidota vērtēšanas komisija. Rezultāti tiek paziņoti olimpiādes dienā.
Godalgoto vietu ieguvējas komandas un to dalībnieki individuāli saņem balvas, pārējie dalībnieki
— piemiņas veltes.
Informāciju var atrast www.visc.gov.lv un lakuga.lv
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