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Pirmkursnieku runas konkursa 

NOLIKUMS  

I Vispārīgie noteikumi 

1. Organizatori 

1.1. Pirmkursnieku runas konkursu (turpmāk – Konkurss) organizē Latvijas 

Universitātes Studentu padome (turpmāk – LU SP). 

2. Dalībnieki 

2.1. Konkursā var piedalīties jebkurš Latvijas Universitātes (turpmāk – LU) 

pamatstudiju programmas 1. semestra students (turpmāk – Dalībnieks). 

2.2. Konkursā nevar piedalīties LU studenti, kas Konkursa ietvaros jau iepriekš ir 

realizējuši Konkursa balvu fondu. 

3. Mērķi 

3.1. Veicināt studentisko un latviskā patriotisma garu. 

3.2. Paplašināt LU studentu redzesloku LU vēstures jautājumos. 

4. Norise 

4.1. Konkurss noris divās kārtās: 

4.1.1. pirmā kārta – rakstiskā daļa, kurā Dalībnieks raksta un iesniedz savu runu 

elektroniski; 

4.1.2. otrā kārta – mutvārdu daļa, kurā Dalībnieks prezentē savu runu klātienē vai 

attālināti video zvanā. 

4.2. Konkurss noris latviešu valodā. 

4.3. Konkursa Dalībnieki raksta, iesniedz un prezentē runu (turpmāk – Darbu) atbilstoši 

nolikuma minētājiem nosacījumiem. 

5. Saturs 

5.1. Darba saturs atbilst konkursa mērķiem. 

5.2. Darbs mudina LU studējošos izaugsmei un sasniegumiem studijās. 

6. Žūrija 

6.1. Konkursa Darbus 1. un 2. kārtā vērtē LU SP Valdes apstiprināta žūrija. 

6.2. Žūrija sastāv no LU SP priekšsēdētāja, viena valdes locekļa un Aristoteļa 

organizatoru komandas pārstāvja, žūrijas sastāvu apstiprina ar LU SP Valdes 

lēmumu. 
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II Konkursa pirmā kārta 

7. Rakstiskās daļas noformējums 

7.1. Darbs ir uzrunas formā. 

7.2. Darbs ir rakstīts gramatiski un stilistiski pareizā latviešu valodā. 

7.3. Darba apjoms: 300 – 350 vārdu. 

7.4. Darbu ieteicams noformēt, ņemot vērā šādus nosacījumus: 

7.4.1. rindstarpas lielums pamattekstā 1,5; 

7.4.2. teksta attālums no lapas labās malas – 3 cm, kreisās malas – 1 cm; 

7.4.3. teksta attālums no lapas augšējās un apakšējās malas  - 2,5 cm; 

7.4.4. teksta fonts – Times New Roman, burtu augstums – 12. 

8. Iesniegšanas termiņš 

8.1. Konkursa rakstiskās daļas Darbu iesniegšanas termiņu nosaka ar LU SP Valdes 

lēmumu. 

8.2. Iesniegšanas datums tiek publicēts lusp.lv mājaslapā. 

9. Iesniegšanas veids 

9.1. Dalībnieks Darbu iesniedz elektroniski, sūtot uz e-pastu: pirmkursnieks@lusp.lv. 

9.2. E-pastā jānorāda Dalībnieka vārds, uzvārds, fakultāte, studiju programma un 

kontaktinformācija: telefona numurs un e-pasta adrese. 

10. Pirmās kārtas vērtēšana 

10.1. Rakstisko daļu vērtē trīs dienu laikā pēc noteiktā iesniegšanas termiņa. 

10.2. Konkursam iesūtītajiem Darbiem piešķir koda numuru, lai nodrošinātu to anonīmu, 

objektīvu vērtēšanu. 

10.3. Rakstiskā daļa tiek vērtēta pēc šādiem kritērijiem: 

10.3.1. Darba atbilstība konkursa mērķiem; 

10.3.2. viedokļa pamatotība un argumentācija; 

10.3.3. oriģinalitāte. 

10.4. Darbs netiek vērtēts, ja tas neatbilst 7. punktā iekļautajiem nosacījumiem un ja tas 

nav iesniegts noteiktajā termiņā. 

11. Pirmās kārtas rezultātu paziņošana 

11.1. Pirmās kārtas rezultātus paziņo nākamajā dienā pēc Darbu izvērtēšanas, ar 

Dalībnieku sazinoties privāti, izmantojot Dalībnieka norādīto kontaktinformāciju. 
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III Konkursa otrā kārta 

12. Darba prezentēšana 

12.1. Dalībnieks klātienē vai tiešsaistes video zvana formā prezentē sevi un savu Darbu. 

12.2. Par prezentēšanas formātu, vietu un laiku LU SP paziņo Dalībniekam vienas dienas 

laikā pēc pirmās kārtas rezultātu paziņošanas, ar Dalībnieku sazinoties privāti. 

12.3. Darba prezentēšana notiek individuāli. 

12.4. Darbus prezentē četru dienu laikā no pirmās kārtas rezultātu izziņošanas. 

13. Otrās kārtas vērtēšana 

13.1. Mutvārdu daļa tiek vērtēta Dalībnieka prezentēšanas laikā. 

13.2. Mutvārdu daļa tiek vērtēta pēc šādiem kritērijiem punktu skalā no 0-2 (0- slikti, 1- 

vidēji, 2-labi): 

13.2.1. runāšanas stils; 

13.2.2. retorika; 

13.2.3. harizma; 

13.2.4. oriģinalitāte. 

14.  Otrās kārtas rezultātu paziņošana 

14.1. Otrās kārtas rezultātus paziņo nākamajā dienā pēc mutvārdu daļas prezentēšanas, ar 

Dalībniekiem sazinoties privāti. Par konkursa uzvarētāju uzskatāms otrajā kārtā 

visvairāk punktus ieguvušais dalībnieks. 

IV Konkursa apbalvošana 

15. Apbalvošana 

15.1. Konkursa Dalībnieku apbalvošana notiek individuālā kārtībā. 

16. Konkursa balvu fonds 

16.1. Uzvarētājam ar Konkursā uzvarējušo uzrunu ir tiesības uzstāties studentu svētku 

“Aristotelis” svinīgajā daļā, kā arī saņemt galveno balvu. 

16.2. Pārējie Konkursa Dalībnieki saņem veicinošas balvas. 

 

 

Priekšsēdētājs D. Celuiko 

 


