
„LATGALES REĢIONA SKOLU ATKLĀTAIS  

DATORĀTRRAKSTĪŠANAS KONKURSS 2015” 
2014./2015. mācību gadā 

Mērķi un uzdevumi 

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

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

klaviatūru). Padziļināt skolēnu zināšanas IT jomā.  

Konkursa norise 

Latgales reģiona konkurss – 2015. gada 08. maijā plkst. 12.00. Preiļu Valsts ģimnāzijā, 108.kab.  

Konkursa organizēšana un dalībnieki 

Konkursā piedalās Latgales reģiona pamatskolu un vidusskolu skolēni. Audzēkņi var tikt 

dalīti 2 grupās: 

I grupa – 5. - 9. klase  

II grupa – 10. - 12. klase, 

ja katrā grupā dalībnieku skaits ir lielāks kā 4 dalībnieki. Ja kādā no grupām dalībnieku 

skaits ir mazāks kā 4 dalībnieki, tad visi startē vienā grupā! 

 

Uz Latgales konkursu tiek izvirzīti skolēni, kas parādījuši vislabākos rezultātus 

skolas/novada sacensībās. No 1 izglītības iestādes var piedalīties 1 dalībnieks katrā grupā vai 2 

dalībnieki no skolas (sacensību organizatori patur tiesības atļaut no vienas izglītības iestādes 

piedalīties 2 vai vairāk dalībniekiem katrā grupā).  

Dalībnieki jāpiesaka elektroniskā veidā līdz 7. maijam uz adresi juris@pvg.edu.lv, 

subject ierakstot “Pieteikums Latgales datorātrrakstīšanas konkursam”.  

Pieteikumā (pielikumā pieteikuma forma) jānorāda dalībnieka: skola, vārds, uzvārds, 

klase, latviešu diakritisko zīmju izveides taustiņš (apostrofs/tilde/ALT).   

Konkursa norise 

Ātrrakstīšanas konkurss 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 konkursu drīkst ierasties ar savu klaviatūru, kas ir pieslēdzama pie USB 

porta.  

Rakstīšana notiek tieši 5 minūtes. Kad laiks beidzies 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 nost 2 simboli! (pielikumā Nr.1. redzams 

iespējamais konkursa uzdevums; uzdevuma izpilde paredzēta teksta apstrādes lietotnē, piem. MS 

Word).  

Vērtēšana 

 

Godalgotas vietas tiks piešķirtas 3 labākajiem ātrrakstītājiem katrā apakšgrupā (ja 

dalībnieki tiek dalīti apakšgrupās).  

 

p.s. (ar Preiļu rajona iepriekšējo gadu rezultātiem var iepazīties PVĢ Web lapas sadaļā `Datorlapa` 

http://www.pvg.edu.lv/index.php?src=datori/datori.htm )  

 

http://www.pvg.edu.lv/index.php?src=datori/datori.htm


Pielikums Nr.1. 

Paraugs ātrrakstīšanas konkursa uzdevumam  

 

 

 


