
Eiropas Parlamenta Informācijas biroja Latvijā

tulkošanas konkurss 10.-12.klašu skolēniem

Konkursa „Saharova balva – cīņa par cilvēktiesībām no 1988 līdz šodienai” nolikums

Saharova balva ir Eiropas Parlamenta piešķirta balva par domas brīvību personām un
organizācijām, kas aizstāv cilvēktiesības un pamatbrīvības. To piešķir kopš 1988. gada. Balva
ir nosaukta 1975. gada Nobela miera prēmijas ieguvēja par cilvēktiesību un politisko
represiju upuru aizstāvību Andreja Saharova vārdā.

1. KONKURSA MĒRĶI UN UZDEVUMI

1.1 Veicināt skolēnu izpratni par cilvēktiesībām un demokrātiskas sabiedrības vērtībām un informēt

par Eiropas Parlamenta Saharova balvu.

1.2 Motivēt skolēnus uzlabot svešvalodu zināšanas un radīt iespēju pilnveidot daiļlasīšanas prasmes.

1.3 Veicināt skolēnu interesi par Eiropas Parlamenta un citu Eiropas institūciju darbību.

1.4 Veicināt sabiedrības informētību par cilvēktiesību jautājumiem.

2. KONKURSA DALĪBNIEKI

2.1 Par konkursa dalībniekiem tiek noteikti 10.-12.klašu skolēni.

3. KONKURSA ORGANIZATORI

3.1 Tulkošanas konkursu skolām „Saharova balva – cīņa par cilvēktiesībām no 1988 līdz šodienai”

(turpmāk – konkurss) organizē Eiropas Parlamenta Informācijas birojs Latvijā.

4. KONKURSA NOSACĪJUMI, TEMATIKA UN DARBU NOFORMĒŠANA

4.1 Katra skola, kas vēlas piedalīties konkursā, organizē konkursu savā mācību iestādē neatkarīgi no

citām skolām, patstāvīgi izveido konkursa vērtēšanas komisiju, novada konkursu un izvēlas vismaz trīs

konkursa uzvarētājus. Pieteikums piedalīties konkursā jāiesūta līdz 14.11.2014 plkst. 12.00 Latvijas

Valodu Skolotāju Asociācijai (LVASA) nosūtot Irinai Kozlovai e-pastu uz lvasa@lvasa.lv

4.2 Konkursa uzdevums ir iztulkot daļu no publicētās runas, kas pieder kādam no Saharova balvas

ieguvējiem un kurā tiek runāts par vārda brīvību un cilvēktiesībām. Piemēram, pielikums nr.1.

4.3 Tulkošanas avotvalodas – angļu valoda, vai arī jebkura cita Eiropas valoda, kuras tulkojuma

vērtēšanu spēs nodrošināt konkrētās skolas vērtēšanas komisija.

4.5 Tulkošanas mērķvaloda – latviešu valoda vai konkursa dalībnieku dzimtā valoda.

4.6 Konkurss norit divās atlases kārtās.

4.6.1 Konkursa pirmā kārta ir atklātais konkurss, kurā skolēni brīvā režīmā tulko tekstu saistībā ar

Saharova balvu. Piemēram, pielikums Nr.1.



4.6.2 Konkursa otrā kārta - pēc pirmās konkursa kārtas, katra skola izvirza vismaz 9 (deviņus)

labākos tulkotājus, kuri piedalīsies otrajā kartā. Tulkošana konkursa otrā kārta notiek klātienē,

izmantojot vārdnīcas. Tulkošanu klātienē organizē attiecīgās skolas administrācija uz vietas. Teksta

apjoms konkursa otrajā kārtā – aptuveni 300 vārdu.

4.7 Katras skolas administrācija patstāvīgi un, ņemot vērā savas iespējas un resursus, nodrošina

godprātīgu tulkošanas konkursa organizāciju un vērtēšanu savā mācību iestādē.

4.8 Visi konkursa dalībnieki, kuri izvēlas angļu valodu kā tulkošanas avotvalodu, izmanto pēc izvēles

vienu no tulkošanas uzdevumiem, kas tiks izvietoti Eiropas Parlamenta Informācijas biroja mājas lapā

http://www.europarl.lv/ 2014.gada 24.novembrī. Skolas administrācija nodrošina savlaicīgu uzdevuma

materiālu drukāšanu un pavairošanu.

4.9 Gadījumā, ja skolā ir vismaz 9 (deviņi) konkursa dalībnieki, kas tulkos no citas ES avotvalodas, šīs

skolas konkursa organizators var patstāvīgi izvēlēties avotvalodas tekstu atbilstoši 4.2. punktā

minētajiem konkursa kritērijiem.

4.10 Pieteikšanās konkursam: skola, kas vēlas piedalīties konkursā informē par savu izvēli Latvijas

Valodu Skolotāju Asociāciju (LVASA) nosūtot Irinai Kozlovai e-pastu uz lvasa@lvasa.lv ar šādu

tekstu līdz 14.11.2014. plkst. 12.00. Pieteikumi tiks pieņemti no pirmajām 12 skolām:

Mācību iestādes nosaukums: ….
piedalīsies konkursā „Saharova balva – ciņa par cilvēktiesībām no 1988 līdz šodienai”
Kontaktpersonas vārds, uzvārds, amats, e-pasts, mobilais tālrunis: …

4.11 Konkursa darbu izskatīšanas kārtība: konkursa otrā kārta notiek 2014. gada 24. novembrī.

Iesniegto konkursa otrās kārtas darbu izvērtēšana notiek no 2013. gada 24. līdz 25. novembrim.

4.12 Konkursa darbu vērtēšanas kārtība:

Darbi abās konkursa kārtās tiks vērtēti pēc šādiem kritērijiem:

1. Saturiskā atbilstība oriģinālam;

2. Valodas lietojuma kvalitāte – gramatika, leksika un stils.

4.13. Darbus atlasa un vērtē: katrā konkrētā skolā atsevišķi izveidota vērtēšanas komisija. Par

vērtēšanas procesu informē, iesaistot, Eiropas Parlamenta Informācijas biroju Latvijā (Kontakti: T.

67085466).

5. KONKURSA BALVU FONDS

Katra konkursam reģistrētā skola saņem vienādu balvas fondu vismaz EUR 70,- apmērā

grāmatu iegādei un sadala tos starp konkursa pirmās, otrās un trešās vietas uzvarētājiem.

Gadījumā, ja saskaņā ar nolikuma punktu 4.9, konkursā tiek iesaistīta vairāk nekā viena

tulkošanas avotvaloda, skola sadala balvu fondu pēc saviem uzskatiem, ņemot vērā tulkošanas

mērķvalodu skaitu.



6. REZULTĀTU PAZIŅOŠANA

6.1 Katrā skolā konkursa uzvarētāju apbalvošanas ceremonijā tiek organizēta oriģinālo runu

un labāko tulkojumu daiļlasīšana. Konkursā iesaistītās skolas aicina Eiropas Parlamenta

Informācijas biroja Latvijā pārstāvjus uz svinīgo balvu pasniegšanas ceremoniju, iepriekš

rakstiski vienojoties ar Jolantu Bogustovu jolanta.bogustova@europarl.europa.eu, vai arī

nodrošinot apbalvošanas ceremonijas fotografēšanu.

6.2 Katra skola, kas iesaistās konkursā, apkopo un nosūta informāciju par konkursa 2.kārtas

uzvarētājiem, īsu pasākuma aprakstu (kādas valodas tika iesaistītas, cik cilvēki piedalījās

konkursā) fotogrāfijas un/vai video, kā arī konkursa uzvarētāju darbus, saliktus datorrakstā –

Times New Roman, 12 punktu šriftā iespējamai publicēšanai Eiropas Parlamenta Informācijas

biroja Latvijā mājas lapā http://www.europarl.lv uz adresi:

jolanta.bogustova@europarl.europa.eu ne vēlāk kā 2014.gada 15.decembrī.

6.3 Iesūtot konkursa uzvarētāju darbus un pārējo informāciju par konkursa norisi obligāti

jānorāda šāda informācija par uzvarētājiem:

Izglītības iestāde:
Uzvarētāja vārds, uzvārds, klase:
Saharova balvas ieguvēja runas nosaukums, avots:
Avotvaloda un mērķvaloda (no – uz):
Konkursā iegūta vieta:
Skolotāja vārds, uzvārds, tālrunis,e-pasts:

6.4 Konkursa dalībniekiem ir iespēja saņemt papildu informāciju par konkursa noteikumiem

no konkursa koordinatoriem:

 LVASA prezidente Irina Kozlova mob.tālrunis 29475 670, lvasa@lvasa.lv, un

Nadežda Polianoviča, mob.tālrunis t.29 759 488

 Eiropas Parlamenta Informācijas biroja Latvijā sabiedrisko attiecību pārstāvi Jolantu

Bogustovu mob.tālrunis 29266181, jolanta.bogustova@europarl.europa.eu



Pielikums 1

Extract from Malala Yousafzai’s speech at the Youth Takeover of the United Nations

So here I stand... one girl among many.
I speak – not for myself, but for all girls and boys.
I raise up my voice – not so that I can shout, but so that those without a voice can be heard.
Those who have fought for their rights:
Their right to live in peace.
Their right to be treated with dignity.
Their right to equality of opportunity.
Their right to be educated.

Dear fellows, today I am focusing on women's rights and girls' education because they are
suffering the most. There was a time when women social activists asked men to stand up for
their rights. But, this time, we will do it by ourselves. I am not telling men to step away from
speaking for women's rights rather I am focusing on women to be independent to fight for
themselves.
Dear sisters and brothers, now it's time to speak up.
So today, we call upon the world leaders to change their strategic policies in favour of peace
and prosperity.
We call upon the world leaders that all the peace deals must protect women and children's
rights. A deal that goes against the dignity of women and their rights is unacceptable.
We call upon all governments to ensure free compulsory education for every child all over the
world.
We call upon all governments to fight against terrorism and violence, to protect children from
brutality and harm.
We call upon the developed nations to support the expansion of educational opportunities for
girls in the developing world.
We call upon all communities to be tolerant – to reject prejudice based on cast, creed, sect,
religion or gender. To ensure freedom and equality for women so that they can flourish. We
cannot all succeed when half of us are held back.
We call upon our sisters around the world to be brave – to embrace the strength within
themselves and realise their full potential.
Dear brothers and sisters, we want schools and education for every child's bright future. We
will continue our journey to our destination of peace and education for everyone. No one can
stop us. We will speak for our rights and we will bring change through our voice. We must
believe in the power and the strength of our words. Our words can change the world.
Because we are all together, united for the cause of education. And if we want to achieve our
goal, then let us empower ourselves with the weapon of knowledge and let us shield ourselves
with unity and togetherness.
Dear brothers and sisters, we must not forget that millions of people are suffering from
poverty, injustice and ignorance. We must not forget that millions of children are out of
schools. We must not forget that our sisters and brothers are waiting for a bright peaceful
future. So let us wage a global struggle against illiteracy, poverty and terrorism and let us pick
up our books and pens. They are our most powerful weapons.
One child, one teacher, one pen and one book can change the world.
Education is the only solution. Education First.
Source: https://secure.aworldatschool.org/page/content/the-text-of-malala-yousafzais-speech-
at-the-united-nations/


