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6.-9. klašu skolčniell1

1. Olimpiādes lI1črkis un uzdevumi: .
1.1.. Padzilinūf un paplašinūt skolēnu zinūšanas. atlīslīt praktiskūs iemaņas un rosinūt interesi
par mūjturibas un tehnologiju priekšmetu zčniem. Rosinūt skolēnus mērķtiecīgai profesijas
izvēlei.
1.2. Pūrbaudīt skolēnu zinūšanas un iemaņas mājturībū un tehnoloģijūs II.

2. Olill1piades organizčšana, dalībnieki:
2.1. Olimpiūdē piedalās Kurzemes zonas skolu 6. - 9.klases skolēni, kuri otrū posma
olimpiūdē ieguvuši 1. - 2. vietu, no katra 'agrūkū Latvijas teritoriūlū iedalījuma (rajona,
pilsētas). Olimpiūdē piedalās ne vairūk kū 2 dalībnieki katra grupū.
2.2. Olimpiāde notiek 2 klašu grupūs:l.grupa - 6., 7.klase, 2.grupa - 8., 9.klase.
2.3. Olimpiūdes dalībnieki risina teorētiskos uzdevumus un veic praktiskos darbu.
2.4. Olimpiādes uzdevumus un vērtēšanas kritērijus sagatavo Kuldīgas novada olimpiādes
rīcibas komisija.
2.5. Olimpiādē piedalūs skolēni no Liepājas un Ventspils pilsētas un visiem novadiem, kas
izveidojušies agrāko Kuldīgas, Talsu, Liepūjas, Ventspils un Saldus rajona teritorijas.

3. Olimlliādes norise:
3.1. Victa: Edoles pamatskola, Kuldīgas novads.
3.2. Laiks: 20 II. gada 23.marts, plkst. 10.00, reģistrūcija no 9.30 - 9.50.
3.3. Darbam uzdevumu veikšanai paredzētais laiks: 4 astronomiskās stundas.

3.3.1. No 10.00 dalibnieki veic olimpiūdes darbu pirmo dalu,
3.3.2. 12.00 pusdienu pārtraukums.
3.3.3. 12.30 dalibnieki vcic olimpiādes uzdevumu otro dalu.

3.4. Praktiskais darbs saistīts ar kokapstrūdi un nepieciešamos instrumentus (zāgus, rotzāģi,
kaltus, vīles, smilšpapīrus un aizzīmēšanas instrumentus) dalībnicki ņem līdzi no savas skolas.

4. Včrfčšana un apbalvošana:
4.1. Olimpiūdes rezultātus vērtē Kuldīgas novada pašvaldības apstiprinūta žūrijas komisija.
4.2. Icgūtos rezultūtus apkopo tabula, rezultūtus paziņo un uzvarētūjus apbalvo olimpiādcs
diena.

5. Pieteikumus olimpiādei iesūtīt Kuldīgas novada pašvaldības Informūcijas centrū,
Baznīcas ielū-I, Kuldīga. LV 3301, uz aploksnes norūdot .•Pieteikums Kurzemes novada
mājturibas olimpiādei" vai elektroniski dome@kllldigu.lv līdz 2011. gada 14. martam.
Pieteikumū norādīt dalibnieku skaitu. kuri plāno pusdienot ~doles pamatskola. Orientējošā
maksa par pusdienām - 0,80 Ls.
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