1

Latviešu biedrību savienība, reģ. Nr. 40008002993,
pasta adrese:Slimnīcas iela 8, Jūrmala, LV-2011, tālr. 29404864,e-pasts: latvbs@inbox.lv

Latviešu biedrību savienības organizētā
6. mazākumtautību skolu skatuves runas mākslas konkursa
”Es runāju latviski” ar moto

„Aprīļa pilieni. Māris Čaklais”
NOLIKUMS
Mērķi:
•
•
•
•
•
•

Palielināt mazākumtautību bērnu un jauniešu interesi par latviešu kultūru un literatūru,
tādējādi veicinot skolēnu un viņu ģimeņu integrāciju Latvijas sabiedrībā.
Iepazīstot latviešu dzejnieka Māra Čaklā daiļradi, mazākumtautību skolu skolēnos un
viņu vecākos veicināt Latvijas vēstures vienotu izpratni un lepnumu par zemi, kurā viņi
dzīvo. M. Čaklajam 2020. gada 16. jūnijā ir 80. dzimšanas diena.
Izkopt skolēnos emocionālo un radošo pašizpausmi, izmantojot vārda spēku.
Attīstīt un pilnveidot mazākumtautību skolu skolēnu latviešu valodas prasmi, motivēt
runāt pareizā latviešu valodā un lasīt latviešu literatūru.
Profesionāli novērtēt bērnu un jauniešu skatuves runas iemaņas.
Sekmēt mazākumtautību izglītības programmas īstenojošo skolu kolektīvu interesi par
latviešu literatūras izmantošanu mācību procesā un latviskās dzīvesziņas apguvē.

Organizators: Latviešu biedrību savienība.
Laiks un vieta:
•
•

Konkursa 1. un 2. kārta – 2020. gada janvārī un februārī mazākumtautību skolu klasēs un
skolas konkursā.
Konkursa 3. kārta – 2020. gada 4. aprīlī Slokas pamatskolā, Skolas ielā 3, Jūrmalā.

Dalībnieki, pieteikšanās un konkursa norise:
•
•
•
•
•

Konkursā var piedalīties mazākumtautību izglītības programmas īstenojošas skolas.
Skola piesakās konkursam līdz 2019. gada 15.decembrim pa pastu vai elektroniski,
iesniedzot skolas direktora apliecinātu pieteikumu (1.pielikums).
Konkursa 1. kārtā (klašu konkursā) piedalās visi skolas skolēni vai visi noteiktas klašu
grupas skolēni mācību stundās un tiek vērtēti ar atzīmi.
Konkursa 2. kārtā (skolas konkursā) klašu labākie runātāji piedalās četrās vecuma
grupās: 1.–3. klase; 4.–6. klase; 7.–9. klase; 10.–12. klase.
Konkursa 2. kārtu skolas tiek aicinātas organizēt kā publisku pasākumu, uz kuru uzaicina
arī vecākus.
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•

•
•

•
•

Konkursa 3. kārtā piedalās divi dalībnieki no katras vecuma grupas, t.i., astoņi
dalībnieki no vienas skolas. Ja konkursam piesakās vairāk nekā 25 skolas, no katras
skolas piedalās viens dalībnieks no katras vecuma grupas (par šo izmaiņu tiek sniegta
papildu informācija).
Saskaņojot ar Latviešu biedrību savienību, var tik pieteikti vairāk vai mazāk skolēnu.
Informāciju par konkursa 1. un 2. kārtas rezultātiem (2. pielikums) skolas nosūta
konkursa organizatoriem līdz 2020. gada 6. martam pa pastu vai personīgi (izņemot
foto) un elektroniski latvbs@inbox.lv (kopā ar foto un citiem pielikumiem, kas ataino
konkursa 1.un 2. kārtas norisi). Ja konkursā nav piedalījušies visi skolas skolēni, atskaitē
jānorāda, cik klases un kurā vecuma grupā piedalījās.
Pieteikuma anketas (3. pielikums) konkursa 3. kārtai iesniedz elektroniski
(latvbs@inbox.lv) līdz 2020. gada 6. martam.
Iesniedzot pieteikumu konkursa 3. kārtai, dalībnieki piekrīt, ka pasākuma laikā var tikt
fotografēti vai filmēti un materiāli var tikt izmantoti pasākuma publicitātei.

Norise un repertuārs konkursa 3. kārtā:
•
•
•
•
•
•
•

Konkursa dalībnieki runā dzejnieka Māra Čaklā divus dažāda rakstura dzejas darbus vai
to fragmentus.
Pirms savas uzstāšanās konkursa dalībnieks žūrijai iesniedz viņa runātos tekstus, kas
noformēti uz A4 lapas datorrakstā, norādot skolēna vārdu un uzvārdu, klasi un skolu.
Katra atsevišķā literārā darba priekšnesuma ilgums nedrīkst pārsniegt trīs minūtes.
Konkurss tiek organizēts tikai latviešu valodā.
Žūrija var lūgt skolēnu pēc priekšnesuma komentēt priekšnesuma saturu un/vai izskaidrot
tā leksiku (kā saprotami atsevišķi vārdi vai frazeoloģismi).
Priekšnesumā nav ieteicams lietot nepamatotus attēlojošus ilustratīvus žestus.
Uzstāšanās kārtība tiek veidota skolu pieteikumu iesūtīšanas secībā.

Vērtēšana un apbalvošana:
•
•

•
•
•
•

Konkursa 1. kārtā skolēnu sniegumu ar atzīmi novērtē skolotājs.
2. kārtas žūriju katra skola izvēlas pati, tajā var pieaicināt pārstāvi no Latviešu biedrību
savienības vai kādas tajā ietilpstošās biedrības (bezalkohola biedrība „Ziemeļblāzma”,
biedrība “Jaunietis jaunietim”, biedrība “Mēs Tērvetei”, Daugavpils Latviešu biedrība,
Dobeles Latviešu biedrība, Ikšķiles Kultūras biedrība, Jēkabpils Latviešu biedrība,
Jūrmalas Latviešu biedrība, Lielvārdes Latviešu biedrība, Ogres Latviešu biedrība,
Piebalgas Latviešu biedrība, Saldus Sadraudzīgā biedrība, Smiltenes Latviešu biedrība,
Ventspils Latviešu biedrība).
Konkursa 3. kārtu vērtē Latviešu biedrību savienības veidota žūrija katrai klašu grupai
atsevišķi.
Dalībnieki tiek vērtēti 60 punktu skalā atbilstoši pielikumam Nr.4.
Konkursa 3. kārtas dalībnieki saņem Latviešu biedrību savienības Diplomus un Atzinības
rakstus, kā arī konkursa atbalstītāju sarūpētas balvas. Labākie daiļlasītāji var tikt
uzaicināti uzstāties konkursa noslēguma koncertā.
Konkursa 3. kārtas žūrijas vērtējums ir neapstrīdams.

Sagatavoja:
Latviešu biedrību savienības valdes priekšsēdētāja Veronika Ramāne
Kontakttālrunis uzziņām: 29 404 864
e-pasts: latvbs@inbox.lv
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6. mazākumtautību skolu skatuves runas mākslas konkursa
„Es runāju latviski” ar moto „Aprīļa pilieni. Māris Čaklais” nolikuma
Pielikums Nr. 1
NB! Iesniedzams uz izglītības iestādes veidlapas līdz 2019. gada 15.decembrim

Latviešu biedrību savienībai
Slimnīcas ielā 8, Jūrmalā, LV-2011
Par ___________________________________________________
(Skolas nosaukums, adrese)
dalību 6. mazākumtautību skolu
skatuves runas mākslas konkursā „Es runāju latviski”
ar moto “Aprīļa pilieni. Māris Čaklais”
Piekrītam piedalīties Latviešu biedrību savienības organizētajā 6.mazākumtautību skolu
skolēnu skatuves runas mākslas konkursā „Es runāju latviski” ar moto “ Aprī;ļa pilieni. Māris
Čaklais” laikā no 2020. gada 1. janvāra līdz 4. aprīlim.
Konkursa 1. kārta klasēs notiks laikā no ________________ līdz ________________, tajā
plānotais dalībnieku skaits ir _______ skolēni. Ja konkursā nepiedalās visa skola, bet tikai daļa
klašu, lūdzu norādīt dalībnieku vecuma grupu – 1.–3. kl., 4.–6. kl., 7.–9. kl., 10.–12. kl.
Konkursa 2. kārta skolā notiks _____________________, tajā plānotais dalībnieku
skaits ir ________ skolēni.
Esam informēti, ka uz konkursa 2. kārtu var uzaicināt Latviešu biedrību savienības vai
kādas tās sastāvā ietilpstošās biedrības pārstāvi, telefoniski vai elektroniski sazinoties ar LBS
valdes priekšsēdētāju V.Ramāni (29 404 864, latvbs@inbox.lv).
Skolas kontaktpersona konkursa organizēšanas jautājumos
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(Vārds, uzvārds, amats, tālrunis, e-pasts)

Direktors

Datums____________________

(Paraksts, vārds, uzvārds)
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6. mazākumtautību skolu skatuves runas mākslas konkursa
„Es runāju latviski” ar moto „Aprīļa pilieni. Māris Čaklais”” nolikuma
Pielikums Nr. 2
NB! Kopsavilkums iesniedzams līdz 2020. gada 6. martam

Latviešu biedrību savienības organizētā
6. mazākumtautību skolu skatuves runas mākslas konkursa
„Es runāju latviski”

ar moto „Aprīļa pilieni. Māris Čaklais”
1. un 2. kārtas kopsavilkums
Izglītības iestāde

_________________________________________________________
(nosaukums, pasta adrese)
__________________________________________________________

Konkursa 1. kārtā piedalījās
Tajā skaitā:

____________________________ (dalībnieku kopskaits)

1.–3. klašu grupā

_____________________

4.–6. klašu grupā

_____________________

7.–9. klašu grupā

_____________________

10.–12. klašu grupā

_____________________

Konkursa 2.kārtā piedalījās____________________________ (dalībnieku kopskaits)
Tajā skaitā:

1.–3. klašu grupā

_____________________

4.–6. klašu grupā

_____________________

7.–9. klašu grupā

_____________________

10.–12. klašu grupā

_____________________

Apmeklētāju skaits konkursa 2. kārtā ___________________________
Konkursa 2. kārtas norises datums

___________________________

Konkursa 2. kārtas žūrijā piedalījās (vārrds, uzvārds, amats):
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Piedalījās Latviešu biedrību savienības pārstāvis (vārds, uzvārds, biedrība):
_____________________________________________________________________________
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Konkursa 2. kārtā 1.–3. vietu un atzinību ieguvušo saraksts:
Nr.
Skolēna vārds, uzvārds
1.–3. klašu grupā
1.
2.
3.
4.
4.–6. klašu grupā
1.
2.
3.
4.
7.–9. klašu grupā
1.
2.
3.
4.
10.–12. klašu grupā
1.
2.
3.
4.

Klase

Skolotāja vārds, uzvārds

Vieta

(Tabulas līniju skaits palielināms vai samazināms atbilstoši labāko daiļlasītāju skaitam)

Pielikumā: ____________ foto ar aprakstiem par konkursa 1. un 2. kārtas norisi.

Direktors

2020. gada ________________

(Paraksts,vārds, uzvārds)
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6. mazākumtautību skolu skatuves runas mākslas konkursa
„Es runāju latviski” ar moto „Aprīļa pilieni. Māris Čaklais” nolikuma
Pielikums Nr. 3
NB! Pieteikums iesniedzams līdz 2020. gada 6.martam

PIETEIKUMS
Latviešu biedrību savienības organizētā
6. mazākumtautību skolu skatuves runas mākslas konkursa
„Es runāju latviski” ar moto „Aprīļa pilieni. Māris Čaklais” 3. kārtai
Izglītības iestāde
Nr.
1.

___________________________________________________________________________________________________
(nosaukums, pasta adrese)
Skolēna vārds, uzvārds
Klase
Skolotāja vārds, uzvārds
Izvēlēto tekstu nosaukums

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Kontaktpersona: _____________________________________________ , tālrunis_____________, e-pasts ___________________________________
(vārds, uzvārds, amats)
Dalībnieki piekrīt, ka konkursa 3. kārtas laikā var tikt fotografēti vai filmēti un materiāli var tikt izmantoti konkursa publicitātei.
Direktors
2020. gada _______________________

(Paraksts, vārds, uzvārds)
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6. mazākumtautību skolu skatuves runas mākslas konkursa
„Es runāju latviski” ar moto „Aprīļa pilieni. Māris Čaklais” nolikuma
Pielikums Nr. 4

Latviešu biedrību savienības organizētā
6. mazākumtautību skatuves runas mākslas konkursa
“Es runāju latviski” ar moto „Aprīļa pilieni. Māris Čaklais”
vērtēšanas protokols
2020. gada ___.____________________________
Vērtēšanas kritēriji

Nr.
p.k.

Skolēna vārds, uzvārds

Skola

Klase

Domas
atklāsme
(runas
loģika un
runātāja
uzdevums)
(max 10
punkti)

Spilgtu
priekšstatu
gleznu
esamība un
atklāsme
klausītājam
(teikto
redzēt,
dzirdēt,
saprast)
(max 10
punkti)

Kontakts
ar
klausītāju
(kam
runā)
(max 10
punkti)

Skaidra
dikcija un
artikulācija,
latviešu
valodas
labskaņa
(max 10
punkti)

Teksta
satura un
vārdu,
frazeoloģismu
izpratne
(max 10
punkti)

Repertuāra
atbilstība
runātājam
(vecums,
individualitāte)
(max 10
punkti)

KOPĀ
(60
punkti)

1.
2.
Žūrija:
1. __________________________________________________________________________________ __________________________
(vārds, uzvārds, amats)
(paraksts)
2. __________________________________________________________________________________ __________________________
(vārds, uzvārds, amats)
(paraksts)
3. __________________________________________________________________________________ __________________________
(vārds, uzvārds, amats)
(paraksts)

Vieta
(1., 2., 3.
vieta vai
atzinība)

