
Latviešu valodas un literatūras skolotāju asociācija 

________________________________________________________________________ 

Skolu literāro žurnālu konkurss 2013.gadā 

 
           Konkursa organizēšanas  nolūks. Lai uzturētu un  padziļinātu skolēnu izpratni 
par literatūru kā mākslu  un valodu kā nozīmīgu pašizpausmes līdzekli, popularizētu 
skolēnu jaunradi un skolotāju pedagoģisko prasmi atraisīt skolēnu kreativitāti, LVLSA 
kopš 2005./2006.gada rīko skolu literāro žurnālu, literāro gadagrāmatu, skolas avīžu 
literāro lappušu konkursu. Konkurss notiks arī 2012./2013.mācību gada pavasarī. 
           Kas jādara? Līdz 2013.gada 15. aprīlim pēc skolas izvēles tiek iesniegts 1 

žurnāla vai 3 skolas avīžu literāro lappušu eksemplāri, kas iznākuši laika posmā no 
2011.-2013.gadam. Konkursa materiālus iesniegt kopā  ar izdevumu „dosjē’, kā norādīts 
vērtēšanas kritēriju 9.punktā.  
          Darbus var iesniegt asociācijas valdes pārstāvjiem : 
Anitai Vanagai (67617325 ,28365370) Āgenskalna Valsts ģimnāzijā Lavīzes ielā 2a  
Anitai Vītolai (28245458) Jēkabpils Valsts ģimnāzijā, 
Ingrīdai Kondratjevai( 29627901) Daugavpils Valsts ģimnāzijā 
Ingrīdai Segliņai ( 29111494) Vecumnieku vidusskolā 
Normundam Dzintaram (26305398) Liepājas Valsts 1.gimnāzijā 
       Darbu novērtēšana (skat. kritērijus). Vērtēšanas komisijā asociācijas pārstāvji, 
rakstnieki , muzeju līdzstrādnieki 
        
Rezumējums, apbalvošana  
              2013.gada  10. maijā ( piektdien) plkst. 14.00 J. Akuratera muzejā Rīgā 
O.Vācieša ielā 6a notiks labāko daiļdarbu lasījumi autoru izpildījumā, sarunas par 
daiļradi un apbalvošana, kā arī īss ieskats J.Akuratera muzeja materiālos. Aicināti 
ierasties 2-3 konkursa dalībnieki no skolas, kā arī asociācijas biedri un citi latviešu 
valodas skolotāji.                                            
 
               

LVLSA valde 
             

Vērtēšanas kritēriji skolu literārās jaunrades izdevumu novērtēšanai 

Latviešu valodas un literatūras skolotāju asociācijas  

rīkotajam konkursam 2013.gada maijā 
 

1. Skolas literārais žurnāls (30 punkti) 

N.p.k. Vērtēšanas kritērijs Punkti 

1. Ievads (priekšvārds, kurā formulēts izdevuma nolūks un ietvertā materiāla 
atlases un ievietošanas principi) 

1 – 3 

2. Satura rādītājs (veidi, žanri, tematikas dažādība) 2 
3. Materiālu (literārā jaunrade , tulkojumi) izvietojuma pārskatāmība un loģika, 

skaidra izdevuma struktūra  
1 – 3 

4. Īsas ziņas par autoru (var būt arī pseidonīms): vecums vai klase, kāpēc raksta, 
attieksme pret šo nodarbi u.c. interesanti fakti  vai  autora rakstīts  pašportrets. 

1-3 

5. Autoru dažādība (pēc vecuma- vecākās, vidējās, jaunākās klases skolēni, pēc 
dzimuma u.c.kritērijiem). 

1-3 



6. Citi materiāli (skolas literāro norišu kalendārs, ar literatūru saistītu notikumu 
hronika, pašu veiktas intervijas ar rakstniekiem u.c.) Komentāru, reportāžu un 
rakstu valodai jābūt saistošai, tēlainai,  izteiksmīgai 

1-3 

7. Noformējums:   
              7.1. Vāks 1-3 
 7.2. Literārā materiāla noformējuma oriģinalitāte un atbilstība (skolēnu 

zīmējumi, ilustrācijas, grafika, fotogrāfijas, kolāžas u.c.) saturam, norādot  šo 
darbu autoru. 

1-3 

 7.3 Datorraksta kvalitāte : pārdomāts burtu augstums, viegli lasāms teksts, 
atstarpes, virsraksti. 

2 

8. Izdevumā nav plaģiāta  
                                  !!! Konstatējot plaģiātu, darbs netiek vērtēts. 

 

9. Izdevuma „dosjē’’(pievienots īss stāstījums 1 A4 formāta lapas apjomā par 
izdevuma vietu un popularitāti skolēnu ,vecāku, skolotāju utt. sabiedrībā, 
izdevuma reklamēšana noteiktā auditorijā, kā ar to var iepazīties interesenti). 

1-5 

 
2. Literārā lappuse skolas avīzē (biļetenā) (26 p.) 

N.p.k. Vērtējuma kritērijs Punkti 

1.  Lappuses logo (virsraksts) saturiski un vizuāli raksturo izdevumu kopumā, 
norāda uz piederību konkrētai skolai, vietai 

1 - 3 

2. Autoru daiļrades materiālu (literārā jaunrade , tulkojumi) izvietojuma 
pārskatāmība un loģika, skaidra lappuses  struktūra.  

1-3 

3. Īsas ziņas par autoru (var būt arī pseidonīms):vecums, klase, citas interesantas 
ziņas. 

1-3 

4. Autoru dažādība (pēc vecuma- vecākās, vidējās, jaunākās klases skolēni, pēc 
dzimuma). 

1-3 

5. Citi materiāli (skolas literāro norišu kalendārs, ar literatūru saistītu notikumu 
hronika, pašu veiktas intervijas ar rakstniekiem u.c.) Komentāru, reportāžu un 
rakstu valodai jābūt saistošai, tēlainai,  izteiksmīgai 

1-3 

6.  Literārā materiāla noformējuma oriģinalitāte un atbilstība (skolēnu zīmējumi, 
ilustrācijas, grafika, fotogrāfijas, kolāžas u.c.) 

1-3 

7. Datorraksta kvalitāte : pārdomāts burtu augstums, viegli lasāms teksts, 
atstarpes,virsraksti. 

1-3 

8. Izdevumā nav plaģiāta  
                                  !!! Konstatējot plaģiātu, darbs netiek vērtēts. 

 

9. Izdevuma „dosjē’’(pievienots īss stāstījums 1 A4 formāta lapas apjomā par 
izdevuma vietu un popularitāti skolēnu ,vecāku, skolotāju utt. sabiedrībā, 
izdevuma reklamēšana noteiktā auditorijā, kā ar to var iepazīties interesenti). 

1-5 

 


