
Liepājas valstspilsētas valodu jomas 
Angļu valodas izteiksmīgās lasīšanas konkursa 7.klasei  

organizēšanas un norises 

KĀRTĪBA 

 

2022. gada 1. novembrī        Liepājā 

Kārtība izdota saskaņā ar 2012. gada 5. jūnija Ministru kabineta noteikumu 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), Liepājas valstspilsētas Izglītības pārvaldes 2021. gada 3. septembra 
rīkojuma Nr. 226/02-02 "Par rīcības komisijas izveidi" 2. punktu. 

1. Vispārīgie jautājumi 

1.1. Kārtība nosaka, kā Liepājas valstspilsētas valodu joma (turpmāk – Joma) 
organizē Liepājas valstspilsētas angļu valodas izteiksmīgās lasīšanas konkursu 
(turpmāk – Konkurss), kurā izglītojamais (turpmāk – Skolēns) demonstrē savus 
sasniegumus mācību priekšmetu apguvē. 

1.2. Konkurss tiek organizēts, lai veicinātu starppriekšmetu saikni Jomas ietvaros. 

2. Konkursa mērķi un uzdevumi 

2.1. Rosināt skolēnu interesi, izpratni par valodu kā radošās izpausmes līdzekli un 
motivētu pārliecību par valodu aktualitāti saskarsmē un to nozīmi starpkultūru 
dialogā. 

2.2. Attīstīt skolēnu komunikatīvo prasmi mērķtiecīgi izmantot svešvalodu savā 
pašizpausmē, demonstrējot un pilnveidojot publiskās runas iemaņas virtuālajā 
vidē; 

2.3. attīstīt skolēnu prasmi izprast daiļliteratūras tekstu un, izmantojot valodas 
izteiksmes līdzekļus, paust darbā izteikto domu pēc iespējas precīzāk un 
iedarbīgāk. 

3. Konkursa organizatoriskā struktūra 

3.1. Konkursa dalībnieki ir vidusskolas (7. klases) skolēni. 
3.2. Konkursa norise 

3.2.1.  Norises laiks: konkursa darbu iesūtīšana 2022. gada 25. februāris no 
plkst. 10:00 līdz 12:00. 
3.2.2. Norises vieta: tiešsaistē. 
3.2.3.  Par Konkursa norisi atbildīga Jomas metodiķe L. Katkeviča un Konkursa 
žūrijas komisija. 
3.2.4.  Konkursa norisi organizē Liepājas valstspilsētas valodu jomas angļu 
valodas skolotāji. 

3.3. Darba kārtība: 
Skola piesaka skolēnus līdz 2022. gada 20. februārim plkst. 23:59, aizpildot 
tiešsaistes pieteikuma anketu https://ej.uz/konkursi123.  
24.februāris – Zoom platformas pieslēgšanās saite tiks nosūtīta skolām 
pieteikumā norādītajām kontaktpersonām dienu pirms konkursa norises. 
25. februāris – Konkursa norise Zoom platformā. 



28. ferbuāris – Konkursa rezultātu paziņošana. 
 

4. Konkursa saturs 

4.1. Konkursa tēma: Liepājas valstvalstspilsētas Angļu valodas skolotāju izvēlēts 
daiļliteratūras darbs 

4.2. Darba saturs: Katrs skolēns izteiksmīgi lasa daiļliteratūras fragmentu, ko izvēlas 
konkursa norises sākumā. Sagatavošanās laiks 15 minūtes, var izmantot 
vārdnīcas un skolotāja palīdzību. 

5. Konkursa dalībenieku snieguma vērtēšana un uzvarētāju apbalvošana 

5.1. Izteiksmīgās lasīšanas uzstāšanos vērtē žūrijas komisija trīs līdz piecu cilvēku 
sastāvā pēc iepriekš izstrādātiem kritērijiem. 

5.2. Izteiksmīgās lasīšanas vērtēšanas kritēriji: 
5.2.1. runas temps, ritms (16 punkti); 
5.2.2. dikcijas skaidrība (8 punkti); 
5.2.3. autora idejas izpratne un tās atklāsme klausītājiem (4 punkti); 

5.3. Žūrijas komisijas locekļi individuāli izvērtē konkursa dalībnieku sniegumu un 
aizpilda vērtējuma protokolu tiešsaistē. 

5.4. Konkursa rezultāti ir neapstrīdami. 
5.5. Konkursā piešķir pirmo, otro un trešo pakāpes diplomu un Atzinības rakstus, 

pamatojoties uz konkursa  rezultātiem. 

6. Dalībnieku skaits 

3.1. Izglītības iestādes var izvirzīt 1 dalībnieku no katras 7. klases. Skola piesaka 
skolēnus līdz 2022. gada 20. februārim, aizpildot tiešsaistes pieteikuma anketu 
un pievienojot saiti uz video runu https://ej.uz/konkursi123  
 
 

 

Kārtību sagatavoja metodiķe Laura Katkeviča                

 


