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Raiņa un Aspazijas 150 gadu jubilejai veltītā 

Publiskās runas konkursa ģimenēm 

„Saules apspīdētie – Raiņa un Aspazijas iedvesmotie”  

NOLIKUMS 

1. Aktualitāte 

2015. gads Latvijas kultūrtelpā aizrit Raiņa un Aspazijas 150 gadu jubilejas zīmē. 16. martā tiks 

svinēta Aspazijas dzimšanas diena, bet 11. septembrī gaidāmas Raiņa jubilejas svinības. Daudzas 

kultūras un izglītības iestādes visā Latvijā rīko dižajam literātu pārim veltītus pasākumus, kuru 

nolūks ir akcentēt Raiņa un Aspazijas daiļrades nozīmi un tajā iekodēto vērtību aktualitāti 

21. gadsimta sabiedrībā. Arī Latgales Centrālā bibliotēka iekļaujas šajā kustībā, piedāvājot 

ģimenēm piedalīties autoriem veltītā publiskās runas konkursā. 

2. Konkursa mērķis 

Attīstīt ģimeņu publiskās runas prasmes un veicināt izpratni par Raiņa un Aspazijas daiļrades 

nozīmi mūsdienu cilvēka dzīvē. 

3. Konkursa rīkotāji  

Latgales Centrālā bibliotēka. 

4. Konkursa dalībnieki 

Lasošās ģimenes. Ar kopīgi sagatavotu publisko runu uzstājas ģimenes – viens vai vairāki 

pieaugušie un viens vai vairāki bērni. 

5. Konkursa struktūra 

Konkurss tiks īstenots divos ciklos:  

 Pirmais cikls “Veltījums Aspazijai” 2015. gada martā; 

 Otrais cikls “Veltījums Rainim” 2015. gada maijā.   

Dalībnieki var izvēlēties piedalīties vienā vai abos ciklos. Katra cikla uzvarētājiem tiks dota 

iespēja uzstāties ar savu runu 2015. gada Dzejas dienu pasākumā. 

6. Konkursa tēmas 

Katra konkursa cikla dalībnieki veido publisku runu par vienu no piedāvātajām tēmām.  
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No dalībniekiem tiek gaidīts mērķtiecīgi veidots mutisks vēstījums par kādu Raiņa vai 

Aspazijas daiļradē akcentētu vērtību (piemēram, bērnība, daba, patriotisms utt.). Runā ir 

jāatklāj un jāpamato minētās vērtības nozīme mūsdienu sabiedrībā un konkursa dalībnieku 

personiskajā dzīvē. 

 

Pirmā cikla tēmas: Veltījums Aspazijai 

1. “Bērnība kā mazs un saulains stūrītis.” /Aspazija/ 

2. “Viss dzīves daiļums nāk no sievietes, 

Viss dzīves mīļums nāk no sievietes…” /Rainis/ 

3. “Ak, jaunam būt! 

Nekas nav grūt!” /Aspazija/  

4. Pārsteidz Aspaziju! (uzruna dzejniecei, atklājot 21. gadsimta pārvērtības sabiedrībā). 

 

Otrā cikla tēmas: Veltījums Rainim 

1. “Mīli dabu kā sevi pašu!” /Rainis/ 

2. “Aiz jūras prieks, bet svešs, mājā bēdas, bet savas.” /Rainis/ 

3. “Zināt pagātni ir zināt nākotni!” /Rainis/ 

4. Pārsteidz Raini! (uzruna dzejniekam, atklājot 21. gadsimta pārvērtības sabiedrībā) 

7. Konkursa valoda 

Publiskajā runā ģimene var izmantot vienu vai vairākas no piedāvātajām valodām: latviešu, 

latgaliešu, krievu. 

8. Konkursa norise 

Pieteikšanās 

Pieteikšanās pirmajam ciklam – no 1. līdz 13. martam.  

Pieteikšanās otrajam ciklam – no 16. līdz 30. aprīlim.  

Dalībnieki iesniedz savus pieteikumus, aizpildot pieteikuma formu (www.lcb.lv) un nosūtot to 

uz e-pasta adresi anna.pakere@lcb.lv vai anna.pakere@inbox.lv ar norādi “Pieteikums ģimeņu 

publiskās runas konkursam” vai arī ienesot personīgi LCB filiālē Bērnu bibliotēkā “Zīlīte” 

(Mihoelsa ielā 58). 

Pieteikumā tiek norādīts konkursa dalībnieku vārds un uzvārds, ģimenes kontakttālrunis, 

izvēlētais publiskās runas temats un uzstāšanās valoda(s). 

Uzstāšanās 

Pirmā cikla uzstāšanās notiks 27. martā, otrā cikla uzstāšanās – 22. maijā. Vieta un laiks tiks 

paziņoti konkursa dalībniekiem pa pieteikumā norādīto kontakttālruni. 

Dalībnieki uz konkursu ierodas ar iepriekš sagatavotu runu par izvēlēto tēmu. Uzstāšanās laikā 

sagatavoto runu nedrīkst lasīt. Uzstāšanās ilgums – 7 minūtes. Pēc katras uzstāšanās žūrijas 

komisija var uzdot jautājumus. Laiks jautājumiem – 3 minūtes. 

Vērtēšana 

Dalībniekus vērtēs žūrijas komisija, kuras sastāvā būs pārstāvji no Latgales Centrālās bibliotēkas, 

Daugavpils Universitātes un Daugavpils teātra. 

  

http://www.lcb.lv/
mailto:anna.pakere@lcb.lv
mailto:anna.pakere@inbox.lv
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Vērtēšanas kritēriji:  

(1) saturs: runas atbilstība tematam, tās sasaiste ar autoru daiļradi/biogrāfiju, mērķtiecība 

domas izklāstā, pamatoti argumenti, personīgās pieredzes izmantojums;  

(2) runas uzbūve: secīgums, loģisks saistījums starp ievadu, galveno daļu un nobeigumu, 

runas ilgums;  

(3) valoda: vārdu krājums un teikumu uzbūve, literārās valodas normu ievērošana, tēmai 

atbilstošs stils;  

(4) izteiksme: runas ātrums, intonācija, emocionalitāte, atbilstošs neverbālo izteiksmes 

līdzekļu lietojums (acu kontakts ar klausītāju, žesti, mīmika);  

(5) prasme atbildēt uz jautājumiem. 

9. Apbalvošana 

Katra cikla 1.-3. vietas ieguvēji saņems balvas un iespēju publiski uzstāties Dzejas dienu 

pasākumā 2015. gada septembrī. 

10. Papildinformācija 

Pasākuma laikā dalībnieki var tikt fotografēti, un fotogrāfijas var tikt izmantotas pasākuma 

publicitātei LCB mājaslapā un citos plašsaziņas līdzekļos. Sīkāku informāciju par konkursu var 

saņemt LCB filiāles Bērnu bibliotēkas “Zīlīte” vadītājas Annas Pakeres (tālr. 654 21750, e-pasts: 

anna.pakere@inbox.lv vai anna.pakere@lcb.lv). 
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