
 
Liepājas valstspilsētas valodu jomas 

(mazākumtautību valoda) publiskās runas  konkursa 
 “Нужно ли современному школьнику искусство слова 

(литература, театр, ораторское искусство …) ?” 
(9.–12. klase) organizēšanas un norises 

 
KĀRTĪBA 

2021.gada 28.septembrī Liepājā 

Kārtība izdota saskaņā ar 2012.gada 5.jūnija Ministru kabineta Nr. 384 „Mācību priekšmetu 

olimpiāžu organizēšanas noteikumi” 8.punktu, projekta “Nacionāla un starptautiska mēroga 

pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai” (vienošanās Nr.8.3.2.1.16/I/002) 2020.gada 

28.jūlija rīkojumu Nr. 25.1.-04/15 un Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldes 2020.gada 

2.septembra rīkojuma Nr.174/02-02 „Par rīcības komisijas izveidi” 2.punktu. 

1. Vispārīgie jautājumi 

Kārtība nosaka, kā Liepājas pilsētas valodu (mazākumtautību valoda)  joma (turpmāk - 

Joma) organizē Liepājas pilsētas konkursu (turpmāk – Konkurss), kurā izglītojamais 

(turpmāk - Skolēns) demonstrē savus sasniegumus mācību priekšmeta apguvē. 

 

2. Konkursa mērķi un uzdevumi 

      2.1. Veicināt izglītojamo interesi par krievu valodu. 
      2.2. Pilnveidot saziņas kvalitāti starpkultūru pieredzē. 
      2.3. Piedāvāt izglītojamajiem iespēju vispusīgi apliecināt savas zināšanas un 

prasmes krievu valodā. 
      2.4. Izkopt skolēnos viņu nacionālo identitāti, emocionālo un radošo. 
            potenciālu, pilnveidojot publiskās runas iemaņas. 
 
 3. Konkursa organizatoriskā struktūra 

3.1. Konkursa dalībnieki ir Liepājas vispārizglītojošo skolu 9.-12.klases skolēni, kuri apgūst 

krievu valodu un literatūru. 

  3.2. Konkursa norise 

3.2.1. Norises datums: 4.11.2020. 

3.2.2. Norises vieta: attālināti. Autori ievieto savus darbus (bez skolas nosaukuma) 
video    koplietošanas tiešsaistes sociālā tīkla vietnē Youtube un pārsūta 
hipersaiti ar videomateriālu uz e-pastu svetlana.kuprjasova@liepaja.edu.lv  ar 
norādi “Publiskās runas  konkurss” un sekojošu informāciju: Skolēna vārds, 
uzvārds, Skolas nosaukums, klase. 

3.2.3. Konkurss organizē Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldes izveidota un 

apstiprināta rīcības komisija. 

3.2.4. Uzdevumus un vērtēšanas kritērijus izstrādā krievu valodas un literatūras    

skolotājas. 

3.2.5.  Uzdevumu saturs: 

3.2.5.1. Konkursā piedalās skolēnu video sižeti, kas veidoti, izmantojot jebkurus     

pieejamos līdzekļus, un atbilst konkursa tematikai . 

3.2.5.2. Prasības video sižetam: 

3.2.5.2.1. Skolēns Konkursa darbu izpilda formatā mp4 . 

3.2.5.2.2. Video ilgums – ne vairāk kā 3 minūtes 

3.2.5.2.3. Uzstāšanās žanrs (publiskā runa,  brīvā uzstāšanās). 

https://lv.wikipedia.org/w/index.php?title=Video_koplieto%C5%A1ana&action=edit&redlink=1
https://lv.wikipedia.org/wiki/Tie%C5%A1saistes_soci%C4%81lais_t%C4%ABkls
mailto:svetlana.kuprjasova@liepaja.edu.lv


3.2.5.2.4. Konkursā netiek pieņemtas reklāmas, cilvēka godu un cieņu    

aizskaroši     materiāli, kā arī tie, kas neatbilst konkursa tematikai. 

3.2.6.  Iesūtīto darbu autors  ir  atbildīgs par autortiesību ievērošanu. 

3.2.7. Iesūtot savu darbu konkursam, darba autors automātiski dod konkursa 

organizatoriem tiesības iesūtīto materiālu izmantot (ievietot internetā, piedalīties 

radošos projektos u.tml.). 

3.2.8.. Nepieciešamības gadījumā organizatoriem ir tiesības pieprasīt darba oriģinālu. 

 

 

4. Konkursa rezultātu vērtēšana un uzvarētāju apbalvošana 

4.1. Darbus labo un vērtē Liepājas krievu valodas un literatūras skolotāji no katras     

dalībskolas, atbilstoši skolēnu dalībai. Ja konkursā piedalās: 

1 – 3 skolēni no skolas attiecīgajā klašu posmā, darbus labo 1 skolotājs 

4 – 6 skolēni no skolas attiecīgajā klašu posmā, darbus labo 2 skolotāji 

. 

4.2. Žūrijas komisija var samazināt punktu skaitu, ja netiek ievērota darba kultūra. 

4.3. Konkursas darbus žūrijas komisija vērtē saskaņā ar izstrādātajiem kritērijiem. 

 

4.4.1. Video sižeta atbilstība konkursa tematikai. 

4.4.2. Runas uzbūves. 

4.4.3. Valodas līdzekļu bagātība, to mērķtiecīgs izmantojums. 

4.4.4.  Ilgums 2-3 min. 

 

4.5. Pēc Konkursa darbu izvērtēšanas žūrijas komisija aizpilda protokolu, kuru paraksta 

konkursa žūrijas komisijas vadītājs un komisijas locekļi. 

4.6. Konkursa žūrijas komisija ne vēlāk kā piecas darba dienas pēc Konkursa norises dienas   

informē dalībniekus par rezultātiem. Konkursa rezultāti tiek paziņoti Liepājas pilsētas 

Izglītības pārvaldei un skolām. Konkursa rezultāti ir neapstrīdami. 

4.7. Apbalvojumus piešķir ne vairāk kā vienai trešdaļai Konkursa dalībnieku, pamatojoties uz 

Konkursa rezultātiem. 

4.8. Skolēna Konkursa darbi tiek uzglabāti pie metodiķa līdz nākamā mācību gada sākumam. 

 

5. Dalībnieku skaits 

    Liepājas vispārizglītojošo skolu 9.-12.klases skolēni ne vairāk kā 6 dalībnieki no katras 

skolas. 

 

6. Elektroniskā pieteikšanās  

https://docs.google.com/forms/d/1D9Xwnyj7TlliyeMPqgJVoZDxEWD_ImWuD13jhKDp3hY/edit?u

sp=sharing 

 

Kārtību sagatavoja valodu (mazākutautību val.) jomu koordinatore S.Kuprjašova   

https://docs.google.com/forms/d/1D9Xwnyj7TlliyeMPqgJVoZDxEWD_ImWuD13jhKDp3hY/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1D9Xwnyj7TlliyeMPqgJVoZDxEWD_ImWuD13jhKDp3hY/edit?usp=sharing

