
Apstiprināts ar  
Valsts izglītības satura centra  

2016.gada 19.septembra rīkojumu Nr.4.1-07/122  
12. pielikums 

 
Skolēnu skatuves runas un mazās formas uzvedumu konkurss 

 
NOLIKUMS 

MĒRĶI 
1. Izkopt skolēnos nacionālo identitāti, veicināt viņu emocionālo un radošo pašizpausmi, 

izmantojot vārda mākslas spēku.  
2. Attīstīt un pilnveidot bērnu un jauniešu skatuves runas kultūru un aktiermeistarību. 
3. Profesionāli novērtēt dalībnieku skatuves runas iemaņas. 
4. Sekmēt bērnu un jauniešu interesi par latviešu un pasaules literatūras mantojumu, un 

devumu latviešu nacionālās kultūras veidošanā.  
 

ORGANIZATORI 
Valsts izglītības satura centrs (VISC) sadarbībā ar pašvaldībām, pašvaldību izglītības 

pārvaldēm un izglītības iestādēm. 
 
DALĪBNIEKI 

Izglītības iestāžu (vispārējās, profesionālās, speciālās un interešu izglītības) skolēni.  
 
Pasākumu laikā dalībnieki var tikt fotografēti vai filmēti, un fotogrāfijas un audiovizuālais 

materiāls var tikt publiskots. 
  

NORISE 
Skolēnu skatuves runas un mazo formu uzvedumi (literārie uzvedumi, literārās 

kompozīcijas, miniatūras, skeči, lugu fragmenti u.c.) tematiski jāsaista ar skolēnu pašidentitāti, 
nacionālās un valstiskās identitātes stiprināšanu.  

Ieteicamās daiļdarbu tēmas: es pats, valoda, ģimene, mans novads/pilsēta, brīvība, 
Tēvzeme.  

2017.gadā ievērojamas jubilejas rakstniekiem un dzejniekiem – Jānim Jaunsudrabiņam, 
Eduardam Veidenbaumam, Mārai Zālītei, Mirdzai Ķempei, Jānim Sirmbārdim, Ilzei Indrānei, 
Pēterim Brūverim, Jurim Alunānam, Rūtai Skujiņai, Ērikam Ādamsonam, Jāzepam Osmanim, 
Zentai Mauriņai, Lijai Brīdakai, Imantam Auziņam, Jānim Ziemeļniekam. 

 
Pasākums notiek divās kārtās: 
1.kārta – 2017.gada 07. martā plkst. 10:00 Lubāna pilsētas klubā 
2.kārta – 2017.gada marts – aprīlis – skates reģionos: 
2.kārtas norises laiks un vieta - 
- 7.marts, Valmieras Viestura vidusskola; 
- 21.marts, Bauskas Bērnu jauniešu centrs; 
- 22.marts, Madonas Bērnu un jauniešu centrs; 
- 28.marts, Saldus Bērnu un jaunatnes centrs; 
- 30.marts, Jūrmalas teātris; 
- 31.marts, Talsu Bērnu un jauniešu centrs; 
- 4.aprīlis, Preiļi; 
- 6.aprīlis, Balvi; 
- 7.aprīlis, Bērnu un jauniešu centrs “Rīgas Skolēnu pils”; 
- 11.aprīlis, Jelgavas novada Zaļenieku komerciālā un amatniecības vidusskola.  



 
2.kārtas koordinatoru kontaktinformācija tiks ievietota VISC mājaslapā www.visc.gov.lv 

2017.gada janvārī. 
 

Norises noteikumi un pieteikšanās nosacījumi. 
Mazās formas uzvedumi 
1. Nepārsniedz 20 min.;  
2. Konkursa reģionālajā skatē (2.kārtā) piedalās ne vairāk kā 10 uzvedumi. 

 
Skatuves runas konkurss 
1. Dalībnieks runā vienu prozas un vienu dzejas darbu. Vienu no darbiem var izpildīt 

latviešu valodas dialektā/izloksnē. 
2. Mazākumtautību izglītības iestāžu dalībnieki vienu no darbiem var runāt dzimtajā 

valodā. 
3. Katra atsevišķā literārā darba priekšnesuma ilgums nedrīkst pārsniegt 3 minūtes. 
4. Konkursa reģionālajā skatē (2.kārtā) piedalās ne vairāk kā 8 dalībnieki katrā vecuma 

grupā. 
Dalībniekus vērtē 6 grupās: 

- 1.klases grupa; 
- 2.-3.klašu grupa; 
- 4.- 6.klašu grupa; 
- 7.- 9.klašu grupa; 
- 10.-12.klašu grupa; 
- profesionālās izglītības iestāžu audzēkņi. 

 
PIETEIKŠANĀS  
 

1. kārtai pieteikumus iesūtīt līdz 2017. gada 27. februārim pa e - pastu: 
izglitiba@lubana.lv.  

 
Konkursa 2.kārtai izvirza no katras grupas:  
1 dalībnieku novadi/pilsētas, kurās ir līdz 5 vispārējās izglītības iestādēm; 
2 dalībniekus novadi/pilsētas, kurās ir 6 līdz 10 vispārējās izglītības iestādes; 
3 dalībniekus novadi/pilsētas, kurās ir 11 līdz 15 vispārējās izglītības iestādes; 
4 dalībniekus novadi/pilsētas, kurās ir 15 un vairāk vispārējās izglītības iestādes. 
No katras interešu izglītības iestādes konkursa 2.kārtai izvirza ne vairāk kā vienu 

dalībnieku no katras grupas.  
No profesionālās izglītības iestādēm konkursa 2.kārtai izvirza ne vairāk kā 3 dalībniekus 

skatuves runas konkursā un vienu mazās formas uzvedumu.  
 
Dalībniekus konkursa 2.kārtai piesaka novada/pilsētas konkursa koordinators ne 

vēlāk kā 2 nedēļas pirms konkursa, nosūtot pieteikuma anketu (1.un 2.pielikums) VISC, 
Rīga, Strūgu ielā 4, LV-1003; fakss 67226535 vai elektroniski uz e-pasta adresi: 
dace.jurka@visc.gov.lv 
 
VĒRTĒŠANA 

1. Konkursa 1.kārtu vērtē pilsētu/novadu/apvienoto novadu izvēlēta žūrija. 
2. Konkursa 2.kārtu vērtē VISC apstiprināta žūrija. 
3. Skatuves runas vērtēšanas kritēriji (max 50 punkti): 

3.1. Domas atklāsme (runas loģika un runātāja uzdevums) - 10 punkti, 

http://www.visc.gov.lv/
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3.2. Spilgtu priekšstatu gleznu esamība un atklāsme klausītājam (teikto redzēt, dzirdēt, 
saprast) - 10 punkti 

3.3. Kontakts ar klausītāju (kam runā) - 10 punkti, 
3.4. Skaidra dikcija un artikulācija - 10 punkti, 
3.5. Repertuāra atbilstība runātājam (vecums, individualitāte) - 10 punkti. 

4. Mazās formas uzvedumu vērtēšanas kritēriji (max 40 punkti):  
4.1. Režisora darbs (materiāla atlase, iecere, virsuzdevums, realizācija); 

  4.2. Aktieru darbs (organiska darbošanās, skaidra dikcija, kontakts ar klausītāju un 
skatuves partneriem); 
4.3. Uzvedumu mākslinieciskais noformējums un atbilstība iecerei (vizuālais 
noformējums, audio, multimediju organisks pielietojums, utt.); 
4.4. Uzvedums kopumā (mākslinieciskā viengabalainība). 
 

 
FINANSĒŠANA 

1. kārtu finansē izglītības iestādes, pašvaldības.  
2. kārtas konkursa norisei žūrijas darba samaksu, daļēju telpu īri finansē no valsts 

budžeta 42.03.apakšprogrammas „Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki”. 
Pārējos ar konkursa 2.kārtu saistītos izdevumus sedz pašvaldības vai izglītības 

iestādes.  
PROJEKTA VADĪTĀJA 

VISC Interešu izglītības un audzināšanas darba nodaļas vecākā referente Dace Jurka, 
tālr.67350810; 29179179, fakss 67226535, e-pasts dace.jurka@visc.gov.lv.  
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