
Publiskās runas konkursa tēma “Es gribu, lai dažādu 
kultūru gars pēc iespējas būtu brīvāks visur: tik negribētu, 

lai tas mani notriec no kājām.”Rabindranats Tagors 

NOLIKUMS

1. Konkursa mērķi.

1.   Rosināt skolēnu un pedagogu interesi, izpratni un motivētu pārliecību par 

daudzvalodības aktualitāti saskarsmē un to nozīmi starpkultūru dialogā.

2.   Kopt skolēnu komunikatīvo prasmi mērķtiecīgi izmantot dzimto valodu vai 

svešvalodu savā pašizpausmē, demonstrējot un pilnveidojot publiskās runas 

iemaņas.

3.   Novērtēt skolēnu publiskās runas iemaņas.

2. Organizatori.

Latvijas Valodu skolotāju asociācija (LVASA) sadarbībā ar latviešu, 

krievu,  vācu, franču, angļu, itāliešu valodu  skolotāju  asociācijām, Valodu mācību 

centru,  Latviešu valodas  aģentūru (LVA), pašvaldību izglītības  pārvaldēm, 

vispārizglītojošām skolām.

3. Dalībnieki.

Konkursā ar individuālu priekšnesumu piedalās vispārizglītojošo skolu

8. - 12. klašu skolēni un vidējo speciālo mācību iestāžu audzēkņi.

4. Norise.

   K  o  n  kurss t  i  e  k org  a  n  i  zē  ts 3         k  ā  r  t  ā  s  :  

1. kārta - 2014. gada līdz 12. februārim savā skolā.

2. kārta - 2014. gada līdz 12.martam divu novadu vai viena rajona konkursā.

3. kārta - 2014. gada 12. aprīlī Rīgas 15.vidusskolā, Visvalža ielā 9.
Dalībnieku reģistrācija no 9.00. līdz 9.45. 

Skolēns  uzstājas  ar  paša  veidotu  runu,  kura  atbilst  tēmai  “Es  gribu,  lai 

dažādu kultūru gars pēc iespējas būtu brīvāks visur: tik negribētu, lai tas mani 

notriec  no  kājām.”  Rabindranats  Tagors  , vienā valodā pēc izvēles - latviešu, 

angļu,  krievu, vācu, franču vai  itāliešu valodā.  Uzstāšanās ilgums  – 3 minūtes. 

Skolēnu runa tiek vērtēta pēc vienotiem  kritērijiem. Precīžāk  ar  vērtēšanas 

kritērijiem var  iepazīties  iepriekšējā  gada  (2012.gada)  nolikumā  par  vērtēšanu 

Publiskās runas konkursā  lvasa@lvasa.lv



3.         k  ā  r  t  a  i   - valsts publiskās runas konkursam - novadi (vismaz 2) un  rajoni 

izvirza no katras klašu grupas 1 dalībnieku katrā valodā un līdz 2014. gada 28.martam 

nosūta  pieteikumu  elektroniski  Latvijas  Valodu  skolotāju  asociācijas  valdei 

lvasa@lvasa.lv  ar norādi “Publiskās runas konkurss”. 

Dalībnieki tiek vērtēti 2 grupās:

1. grupa - 8.-9. klase

2. grupa - 10.-12. klase

   Publ  i  s  kās  ru  n  a  s  kr  i  t  ē  r  i  j  i  .     

Priekšnesumam jāatbilst šādiem publiskās runas kritērijiem:

o temata formulējums atbilstoši devīzei;

o runas uzbūves jeb kompozīcijas precizitāte;

o uzstāšanās spilgtums, iedarbīgums un spēja pārliecināt; 

o valodu līdzekļu bagātība, to mērķtiecīgs izmantojums; o 

neverbālo izteiksmes līdzekļu atbilstība;

o stāja un runas etiķete;

o prasme atbildēt uz jautājumiem.

   V  ē  rt  ē  š  a  n  a          un         a  p  b  a  l  v  o  š  a  n  a  .          

Publiskās runas konkursu vērtē:

1. kārta - skolas žūrija

2. kārta - novadu žūrija

3.  kārta – LVASA 
(izveidotā žūrija)

Labākie katras klašu grupas dalībnieki valsts konkursā saņems balvas.  Paredzētas  arī 

veicināšanas balvas.

   F  i  na  n  sē  j  u  m  s  .     

1. un  2. kārtu finansē novadu un  pilsētu izglītības pārvaldes sadarbībā ar 

pašvaldībām.

3.  kārtu  finansē  LVASA  sadarbībā  ar  LVA  un  citām organizācijām. 

Dalībnieku  ēdināšanu  un  transporta  izdevumus  abās  kārtās  apmaksā  novadu  vai 

pilsētu izglītības pārvalde vai skola, vai paši dalībnieki.

LVASA valde un Latvijas Valodu skolotāju asociācijas prezidente Irina Kozlova 
2014. gada . 6.janvārī


