
Liepājas valstspilsētas valodu jomas (krievu valodas kā svešvalodas) 
izteiksmīgās lasīšanas konkursa  

(7. 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 

1.1. Kārtība nosaka, kā Liepājas pilsētas valodas 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. Rosināt skolēnu interesi par pareizas un izteiksmīgas lasīšanas pilnveidi. 
  2.2. Attīstīt skolēnu prasmi izprast daiļliteratūras tekstu un, izmantojot valodas 

izteiksmes līdzekļus, paust darbā izteikto domu pēc iespējas precīzāk un 
iedarbīgāk. 

2.3. Pilnveidot skolēnu prasmi izmantot ķermeņa valodu uzstāšanās laikā. 
2.4. Novērtēt skolēnu izteiksmīgās lasīšanas prasmi. 

 

 3. Konkursa organizatoriskā struktūra 

3.1. Liepājas vispārizglītojošo skolu 7.klases skolēni ( otrais mācību gads). 

     3.2 Konkursa norise. 

3.2.1. Norises datums: 25.04.2021. 
3.2.2. Norises vieta: tiks precizēts. 
3.2.3. Norises laiks 13.00. 
3.3.4. Norises ilgums: 100 minūtes. 
3.3.5 Organizē Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldes izveidota un apstiprināta 

rīcības komisija. 
3.3.6. Uzdevumus un vērtēšanas kritērijus izstrādā Liepājas krievu valodas kā 

svešvalodas skolotāji: 
3.3.6.1. Skolēni izteiksmīgi lasa daiļliteratūras fragmentu, ko izvēlas konkursa 

norises sākumā. Sagatavošanās laiks 30 min., var izmantot 
vārdnīcas, skolotāja palīdzību . 
A grupas skolēni ievadā nosauc rakstnieka vārdu, daiļdarba 
nosaukumu. 



B grupas skolēni ievadā nosauc rakstnieka vārdu, daiļdarba 
nosaukumu un dažos teikumos  raksturo fragmentu : nosauc tēmu  
(par ko ir ),  galvenos tēlus, izsaka savu attieksmi pret izlasīto. 
 
C grupas skolēni ievadā nosauc rakstnieka vārdu, daiļdarba 
nosaukumu un dažos teikumos  raksturo fragmentu : nosauc tēmu  
(par ko ir ),  galvenos tēlus, izsaka savu attieksmi pret izlasīto. 
 

 

4. Konkursa rezultātu vērtēšana un uzvarētāju apbalvošana 

 

4.1 Darbus labo un vērtē Liepājas krievu valodas kā svešvalodas skolotāji no 

katras     dalībskolas. 

4.2. Skolēns Konkursa darbu pamatā izpilda ar pildspalvu (zilu vai melnu tinti). Pie 

konkursas dalībniekiem tās laikā nedrīkst atrasties mobilie saziņas līdzekļi .Šī 

nosacījuma neievērošana var būt iemesls skolēna diskvalifikācijai. Tulkošanas 

procesā drīkst izmantot visa veida līdzi paņemtās vārdnīcas, izņemot 

elektroniskās ierīces. 

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

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

 4.4.1. Ievada atbilstība. 

 4.4.2 Atbilstošas balss  izmantošana ( balss skaļums, balss augstums,  loģiskās 

pauzes, intonācija, akcenti). 

 4.4.3 Atbilstoša ķermeņa valoda (mīmika, žesti). 

       4.4.4. Valodas atbilstība pareizrunas normām (runas temps, dikcija, uzsvari, 

cietās/mīkstās zilbes, bezuzsvara patskaņi). 

       4.4.5. Autora idejas izpratne un tās atklāsme klausītājiem. 

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 2 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 

 

 5.1. Liepājas vispārizglītojošo skolu 7.klases skolēni ( otrais mācību gads) ne vairāk 

kā 3 dalībnieki no katras klases un ne vairāk kā 9 dalībnieki no katras skolas  trīs 

zināšanu līmeņos: 

1. pirmais līmenis (A grupa) – skolēni, kuri mācās krievu valodu kā svešvalodu 

no pamatskolas un kuru ģimenē nerunā krieviski; 

2. otrais līmenis (B grupa) –kuru ģimenes sarunājas  krievu valodā vai bilingvāli. 



2.trešais līmenis (C grupa)- skolēni, kuri agrāk ir mācījušies mazākumtautību 

izglītības iestādēs. 

6. Elektroniskā pieteikšanās  

     

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe4W8Fg_XYqiXmeJb8l7ThoFtj7VUnsY52

uT16yzdzYW1Si6w/viewform?usp=sf_link 

Kārtību sagatavoja valodu jomas krievu valodas kā svešvalodas metodiķe S.Kuprjašova   

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe4W8Fg_XYqiXmeJb8l7ThoFtj7VUnsY52uT16yzdzYW1Si6w/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe4W8Fg_XYqiXmeJb8l7ThoFtj7VUnsY52uT16yzdzYW1Si6w/viewform?usp=sf_link

