
A1
Apstiprinošā komanda 1.runātājs

N1
Noliedzošā komanda 1.runātājs

A2
Apstiprinošā komanda 2.runātājs

N2
Noliedzošā komanda 2.runātājs

A1 
vai 

A2

N1 
vai 

N2
 4 min  4 min  4 min  4 min  2 min (katrai komandai) 2 min (katrai komandai)

Ievads Ievads Ievads Ievads Rezumē visu debati. Rezumē visu debati. 

Nosauc rezolūciju.
Nodefinē rezolūcijā iekļautos 
terminus un jēdzienus.

Nosauc savu rezolūciju.
Noliedz A lietu - atspēko A 
izteiktos argumentus, ar 
piemēriem norādot uz A 
lietas kļūdām.

Noliedz N komandas lietu, 
atspēkojot N komandas 
argumentus, noliedzot viņu 
pierādījumus - vislabāk ar 
saviem, pārliecinošākiem 
pierādījumiem.

Atjauno N komandas 
pozīciju, atspēkojot A 
komandas izteiktos piemērus. 

Norāda uz sadursmēm.
Min jautājumu un atbilžu daļā gūto 
informāciju.

Norāda uz sadursmēm.
Min jautājumu un atbilžu daļā gūto 
informāciju.

Nosauc argumentus un 
pierāda tos ar faktiem, 
liecībām, piemēriem.

Jāpaspēj nosaukt visus 
komandas argumentus. 
(Ja galīgi nav laika, 
pierādījumi var izpalikt).

Nosauc savus argumentus un 
pierāda tos ar faktiem, 
liecībām, piemēriem.

Jāpaspēj nosaukt visus 
komandas argumentus. 
(Ja galīgi nav laika, 
pierādījumi var izpalikt).

Atjauno savus argumentus, 
minot jaunus pierādījumus, 
atspēkojot N komandas teikto 
par A lietu.

Min jaunus, spēcīgākus 
pierādījumus saviem 
argumentiem.

Norāda uz nepilnībām oponentu 
lietā, izceļot savas lietas 
pārākumu. Nepieciešams mazāk 
pierādīt, vairāk salīdzināt abas 
lietas, izceļot savas pārākumu.

Norāda uz nepilnībām oponentu 
lietā, izceļot savas lietas 
pārākumu. Nepieciešams mazāk 
pierādīt, vairāk salīdzināt abas 
lietas, izceļot savas pārākumu.

Nedrīkst izvirzīt jaunus 
argumentus!

Nedrīkst izvirzīt jaunus 
argumentus!

Vēlreiz min rezolūciju un uzsver 
savas lietas pārākumu.
Vēlreiz min rezolūciju un uzsver 
savas lietas pārākumu.

 1 min (30s -jaut. - 30s atb.)  1 min (30s -jaut. - 30s atb.)  1 min (30s -jaut. - 30s atb.)  1 min (30s -jaut. - 30s atb.)

N2 uzdod jautājumus A1 A1 uzdod jautājumus N1 N1 uzdod jautājumus A2 A2 uzdod jautājumus N2 Apkopojam rezultātusApkopojam rezultātus

 1 min - komandas debates laikā vienreiz var pieprasīt minūtes pārtraukumu, lai apkopotu savas domas.

D E B A T Ē T Ā J U  P I E N Ā K U M I  U N  D E B A Š U  N O R I S E S  S H Ē M A



A1
Apstiprinošā komanda 1.runātājs

N1
Noliedzošā komanda 1.runātājs

A2
Apstiprinošā komanda 2.runātājs

N2
Noliedzošā komanda 2.runātājs

1. PAMATLIETAS (10p)
Nosauc rezolūciju, terminus, 3 
argumentus.

1. PAMATLIETAS (10p)
Nosauc rezolūciju, atspēko A izteiktos 
argumentus, min savus 3 argumentus.

1. PAMATLIETAS (10p)
Atspēko N izteiktos argumentus, min 
savus, pārliecinošākus pierādījumus.

1. PAMATLIETAS (10p)
Atspēko A izteiktos argumentus, min 
savus, pārliecinošākus pierādījumus.

2. STRUKTŪRA (10p)
Klausītājam viegli atšķirt vienu argumentu 
no otra. 
Struktūra atbilst shēmai.
Minēti: “1.arguments ir...”, “Mūsu 
komandas rezolūcija ir...”

2. STRUKTŪRA (10p)
Klausītājam viegli atšķirt vienu argumentu 
no otra. 
Struktūra atbilst shēmai.
Minēti: “1.arguments ir...”, “Mūsu 
komandas rezolūcija ir...”

2. STRUKTŪRA (10p)
Pierāda jau A1 izteiktos argumentus, 
neizvirza jaunus.
Struktūra atbilst shēmai.
Minēti: “1.arguments ir...”, “Noliedzošā 
komanda minēja, ka...”

2. STRUKTŪRA (10p)
Pierāda jau N1 izteiktos argumentus, 
neizvirza jaunus.
Struktūra atbilst shēmai.
Minēti: “1.arguments ir...”, “Apstiprinošā 
komanda minēja, ka...”

3. PIERĀDĪJUMI (10p)
Kvalitatīvi, pārliecinoši, balstīti uz faktiem.
Tiek minēti avoti, “citāta sākums”.

3. PIERĀDĪJUMI (10p)
Kvalitatīvi, pārliecinoši, balstīti uz faktiem.
Tiek minēti avoti, “citāta sākums”.

3. PIERĀDĪJUMI (10p)
Kvalitatīvi, pārliecinoši, balstīti uz faktiem.
Tiek minēti avoti, “citāta sākums”.

3. PIERĀDĪJUMI (10p)
Kvalitatīvi, pārliecinoši, balstīti uz faktiem.
Tiek minēti avoti, “citāta sākums”.

4. LAIKS (10p)
Par katru pārkāpumu -1p

4. LAIKS (10p)
Par katru pārkāpumu -1p

4. LAIKS (10p)
Par katru pārkāpumu -1p

4. LAIKS (10p)
Par katru pārkāpumu -1p

5. JAUTĀJUMA UZDOŠANA (10p)
Uzdod jautājumu par tēmu.
Jautājums uzdots, lai precizētu oponentu 
teikto, vai, lai uz tā balstītu savu 
pamatojumu.
Nekomentē, tikai uzdod jautājumu.

5. JAUTĀJUMA UZDOŠANA (10p)
Uzdod jautājumu par tēmu.
Jautājums uzdots, lai precizētu oponentu 
teikto, vai, lai uz tā balstītu savu 
pamatojumu.
Nekomentē, tikai uzdod jautājumu.

5. JAUTĀJUMA UZDOŠANA (10p)
Uzdod jautājumu par tēmu.
Jautājums uzdots, lai precizētu oponentu 
teikto, vai, lai uz tā balstītu savu 
pamatojumu.
Nekomentē, tikai uzdod jautājumu.

5. JAUTĀJUMA UZDOŠANA (10p)
Uzdod jautājumu par tēmu.
Jautājums uzdots, lai precizētu oponentu 
teikto, vai, lai uz tā balstītu savu 
pamatojumu.
Nekomentē, tikai uzdod jautājumu.

6. ATBILDE UZ JAUTĀJUMU (10p)
Skaidra, saprotama atbilde. (atbild uz 
jautājumu)
Atbildē tiek minēti fakti.

6. ATBILDE UZ JAUTĀJUMU (10p)
Skaidra, saprotama atbilde. (atbild uz 
jautājumu)
Atbildē tiek minēti fakti.

6. ATBILDE UZ JAUTĀJUMU (10p)
Skaidra, saprotama atbilde. (atbild uz 
jautājumu)
Atbildē tiek minēti fakti.

6. ATBILDE UZ JAUTĀJUMU (10p)
Skaidra, saprotama atbilde. (atbild uz 
jautājumu)
Atbildē tiek minēti fakti.

+ punkti par rezumējumu + punkti par rezumējumu + punkti par rezumējumu + punkti par rezumējumu

+3p - precīza rezumējuma shēma. +3p - precīza rezumējuma shēma. +3p - precīza rezumējuma shēma. +3p - precīza rezumējuma shēma.

+3p - precīzi, kvalitatīvi, argumentēti 
aprakstītas sadursmes.

+3p - precīzi, kvalitatīvi, argumentēti 
aprakstītas sadursmes.

+3p - precīzi, kvalitatīvi, argumentēti 
aprakstītas sadursmes.

+3p - precīzi, kvalitatīvi, argumentēti 
aprakstītas sadursmes.

+3p - izcili salīdzina abas lietas, izceļot 
savas pārākumu.

+3p - izcili salīdzina abas lietas, izceļot 
savas pārākumu.

+3p - izcili salīdzina abas lietas, izceļot 
savas pārākumu.

+3p - izcili salīdzina abas lietas, izceļot 
savas pārākumu.

D E B A Š U  V Ē R T Ē Š A N A S  K R I T Ē R I J I


