
Rīgas 89.vidusskolas mazākumtautību skolu 10.-11. klašu skolēnu latviešu 

valodas 1.atklātā konkursa “Raibā pēcpusdiena” nolikums. 

 

1. Konkursa mērķi un uzdevumi. 

1.1. Dot iespēju mazākumtautību skolu izglītojamo komandām vispusīgi parādīt savas zināšanas, 

prasmes un iemaņas latviešu valodā, literatūrā, folklorā, Latvijas vēsturē, tādējādi stiprinot 

jauniešu pilsoniskās piederības sajūtu;  

1.2. Attīstīt kritisko spriestspēju par veicamajiem uzdevumiem, demonstrēt publiskās uzstāšanās 

prasmes un tolerantu attieksmi pret citu jauniešu uzstāšanos; 

1.3. Rosināt izglītojamos radošai grupas darbībai;  

1.4. Paplašināt redzesloku, kontaktējoties ar citu skolu vienaudžiem; 

1.5. Veicināt Rīgas pilsētas mazākumtautību skolu izglītojamo un skolotāju sadarbību. 

 

2. Konkursa dalībnieki. 

Rīgas pašvaldības un privāto mazākumtautību vispārizglītojošo skolu 10.-11. klašu skolēni. (no 

skolas 1 skolēnu komanda 6 cilvēki). 

3. Konkursa norises laiks, vieta. 

Rīgas 89.vidusskola (Rīga, Hipokrāta 27)  2018.gada 23.martā plkst. 13.00.-15.00. 

Nokļūšana: no centra ar 14., 18. trolejbusu, 21.autobusu līdz pieturai “Mežciema pamatskola”. 

4. Konkursa rīcības komisija. 

4.1. Organizators: Rīgas 89. vidusskolas Inovāciju klubs, latviešu valodas un literatūras MK; 

4.2. Par konkursa saturu atbildīgā persona Inovāciju kluba vadītāja Marita Junceviča; 



4.3. Konkursu organizē un telpas nodrošina Rīgas 89.vidusskola. Atbildīgās personas par 

konkursa organizēšanu – Inovāciju kluba vadītāja Marita Junceviča, direktores vietniece 

izglītības jomā Riorita Bondarenko; 

4.4. Vērtē un uzvarētājus nosaka rīcības un žūrijas komisija (citu skolu pedagogi, eksperti (tiek 

precizēts)). 

5. Konkursa saturs.  

Konkursa gaita:  

1. Iepazīšanās ar komandām – komanda sagatavo iepazīšanās vizītkarti (nosaukums, moto 

(brīva izvēle, kā sevi prezentēt) ilgums līdz 2 min). 

2. Viktorīna (jautājumi latviešu literatūrā, gramatikā, Latvijas vēsturē, folklorā); 

3. Radošā spēle; 

4. Daiļdarba vizualizācija. 

Galvenā vērība - skolēnu zināšanu praktiskajam lietojumam, radošajai darbībai, grupas darba  

spējām un mijiedarbībai, dažādu nestandarta uzdevumu veikšanai.  

Konkursa saturu izstrādā Rīgas 89. vidusskolas latviešu valodas un Inovāciju kluba skolotāju 

darba grupa. 

Pasākuma ilgums 2 stundas. 

6. Konkursa darbu vērtēšana un apbalvošana. 

6.1. Vērtējums pēc izstrādātās punktu sistēmas; 

6.2. Rezultātus paziņo konkursa norises dienā, konkursa norisi (ilustratīvi) publicējot skolas 

mājas lapā r89vsk.lv; 

6.3. Tiek piešķirti diplomi par I, II, III vietu un atzinības raksti par dalību konkursā. 

7. Skolu dalībnieku pieteikšana konkursam. 

7.1. Uz konkursu skolēnus pavada un atbild par viņu drošību atbildīgais pedagogs vai vecāki. 



7.2. Pieteikšanās līdz 2018.gada 02.martam (ieskaitot) m.juncevicha@gmail.com Pieteikumā 

jāuzrāda pieteicēja kontakttālrunis un e-pasta adrese.  

N.p.k. Skola un 

komandas 

nosaukums 

Dalībnieka vārds uzvārds Klase Skolotāja vārds uzvārds 

     

 

7.3. Dalībniekiem jāņem līdzi pildspalva, zīmulis, krāsainie zīmuļi vai flomāsteri, dzēšgumija. 

Konkursa laikā tālruņiem jābūt izslēgtiem. 

7.4. Konkursa dalībnieki, personas identitātes apliecināšanai, uzrāda derīgu personu 

apliecinošu dokumentu – skolēnu apliecību vai citu apliecinošu dokumentu., 

 

 

 

 

 

Sagatavoja: M.Junceviča 

m.t.+371 26348771, e-pasts m.juncevicha@gmail.com    
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