
Preiļu novada vispārizglītojošo skolu „Datorātrrakstīšanas” 

 sacensību nolikums  

2014./2015. mācību gadā 

Mērķi un uzdevumi 

Sacensību mērķis un uzdevums ir sekmēt skolēnu iemaņas darbā ar datoru, paaugstināt 

prasmes teksta ievadīšanā izmantojot datora klaviatūru izmantojot “aklo” metodi (neskatoties uz 

klaviatūru).  

Sacensību norise 

Sacensības tiek organizēts divos posmos:  

I posms – skolas sacensības – līdz 2015. gada 30. aprīlim. 

II posms – novada sacensības – 2015. gada 8. maijā Preiļu Valsts ģimnāzijā.  

III posms – Latgales novada sacensības – 2015. gada 8. maijā Preiļu Valsts ģimnāzijā (pēc novada 

sacensībām).  

Sacensību organizēšana un dalībnieki 

Sacensībās piedalās Preiļu, Vārkavas, Aglonas, Līvānu un Riebiņu novadu 

pamatskolu un vidusskolu skolēni. Sacensībās ieteicams iesaistīt pēc iespējas vairāk skolēnu. 

Audzēkņi tiek dalīti 2 grupās: 

I grupa – 5. - 9. klasei  

II grupa – 10. - 12. klase 

Skolas sacensības organizē un vada informātikas skolotājs.  

Uz II sacensību posmu tiek izvirzīti labākie no katras skolas, bet ne vairāk kā 5 skolēni katrā 

grupā.  

 

Dalībnieki jāpiesaka elektroniskā veidā līdz 30. aprīlim uz adresi juris@pvg.edu.lv, 

subject ierakstot “Pieteikums datoraatrrakstiishanas sacensiibaam”. Pieteikumā jānorāda dalībnieka: 

skola, vārds un uzvārds, klase.  

Konkursa norise 

Ātrrakstīšanas sacensības notiek pie datora. Tiek dots nepazīstams teksts (var būt arī cipari 

un speciālās zīmes) latviešu valodā, kuru rakstot ar “aklo” metodi (neskatoties uz klaviatūru), jācenšas 

ievadīt datorā. Uz sacensībām drīkst ierasties ar savu klaviatūru, kas ir pieslēdzama pie USB porta.  

Rakstīšana notiek tieši 5 minūtes. Kad laiks iztecējis tiek pārbaudīta teksta pareizība un 

saskaitīts ierakstīto simbolu skaits. Uzvar tas, kuram mazāk kļūdu un vairāk ierakstīta teksta. Par katru 

kļūdu no simbolu kopskaita tiek noņemti 2 simboli! (pielikumā nr.1. redzams iespējamais sacensību 

uzdevums. Uzdevuma izpilde paredzēta teksta apstrādes lietotnē (piem. MS Word).  

Sacensības norit rakstot ar aklo metodi (klaviatūra ir aizklāta).  

Vērtēšana 

I posma vērtēšanas komisiju sastāvs un dalībnieku atlases nosacījumi ir skolu pārziņā. 

II posma vērtēšanas komisija sastāvēs no informātikas skolotājiem, kuru skolēni ņems dalību 

sacensībās. Komisijas sastāvs tiks precizēts sacensību dienā.  

Katras grupas labākie „ātrrakstītāji” tiek uzaicināti uz Latgales novada sacensību III posmu. 

Godalgotas vietas (1., 2., 3. vieta un atzinība) tiks piešķirtas 4 labākajiem ātrrakstītājiem katrā grupā.  

p.s. (ar iepriekšējo gadu rezultātiem var iepazīties PVĢ lapā www.pvg.edu.lv saite - ‘Datorlapa’)  

 

Nolikums saskaņots Preiļu novada  

informātikas MA seminārā  

2015. gada 30. janvārī  

MA vadītājs Juris Erts 

http://www.pvg.edu.lv/


Pielikums Nr.1. 

Paraugs ātrrakstīšanas konkursa uzdevumam  

 

 

 


