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Skatuves runas konkurss  

 

NOLIKUMS 

 

Konkursa organizētāji: 

Rīgas Stila un modes tehnikuma latviešu valodas un literatūras skolotāji 

 

Konkursa mērķis un uzdevumi: 

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

izmantojot vārda mākslas spēku.  

2. Attīstīt un pilnveidot izglītojamo skatuves runas kultūru un aktiermeistarību.  

3. Attīstīt koncentrēšanās spējas, emocionalitāti, veidot iztēli un prasmi noturēt auditorijas 

interesi.  

4. Sekmēt interesi par latviešu un pasaules literatūras mantojumu. 

 

Konkursa dalībnieki: 

1. Konkursa pirmajā kārtā piedalās 1., 2., 3. kursu audzēkņi. 2. kursu audzēkņiem dalība 

konkursa pirmajā kārtā ir obligāta, 1. un 3. kursu audzēkņiem – brīvprātīga. 

2. Konkursa otrajā kārtā piedalās trīs audzēkņi no katras 2. kursu grupas, kas konkursa 

pirmajā kārtā saņēmuši augstāko vērtējumu, un labākie 1. un 3. kursu audzēkņi. 

 

Konkursa norises laiks: 

Konkurss notiek 05.02.2018.-28.03.2017. 

 

Konkursa norise: 

1. 05.02.2018. – konkursa izsludināšana  

2. 06.02.-19.02 – gatavošanās konkursa pirmajai kārtai 

3. 19.02.-31.02.2018. – konkursa pirmā kārta pa klašu grupām literatūras mācību stundu 

laikā (vērtē latviešu valodas un literatūras skolotāji) 

4. 31.02.-27.03. – gatavošanās konkursa otrajai kārtai 

5. 28.03.2018. plkst. 14.30. – konkursa otrā kārta un rezultātu paziņošana 

 

Konkursa uzdevums 

Dalībnieks konkursā runā vienu prozas un vienu dzejas darbu. Vienu no darbiem var 

izpildīt latviešu valodas dialektā/izloksnē. Katra atsevišķā literārā darba priekšnesuma ilgums 

nedrīkst pārsniegt 3 minūtes. 
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Ieteicamās daiļdarbu tēmas: es pats, valoda, ģimene, mans novads/pilsēta, brīvība, 

Tēvzeme, ņemot vērā, ka 2018.gadā svinam Latvijas valsts simtsgadi un 2018.gadā ir 

atzīmējamas jubilejas rakstniekiem un dzejniekiem – Rūdolfam Blaumanim, Leonīdam 

Breikšam, Guntaram Godiņam, Imantam Ziedonim, Ojāram Vācietim, Olgai Lisovskai, Elīnai 

Zālītei u.c. 

 

Konkursa vērtēšanas komisija 

1. A. Kalniņa – latviešu valodas un literatūras skolotāja; 

2. M. Liepiņa – latviešu valodas un literatūras skolotāja; 

3. J. Ozoliņš – saskarsmes skolotājs; 

4. R. Sidoroviča – bibliotekāre; 

5. Skolas vadības pārstāvis. 

 

Konkursa vērtēšana 

Konkursa darbu vērtēšanas kritēriji pirmajā un otrajā kārtā: 

 domas atklāsme (runas loģika un runātāja uzdevums) - 10 punkti,  

 spilgtu priekšstatu gleznu esamība un atklāsme klausītājam (teikto redzēt, dzirdēt, 

saprast) - 10 punkti, 

 kontakts ar klausītāju (kam runā) - 10 punkti,  

 skaidra dikcija un artikulācija - 10 punkti,  

 repertuāra atbilstība runātājam (vecums, individualitāte) - 10 punkti. 

 

Rezultātu paziņošana un apbalvošana 

Konkursa pirmās kārtas dalībnieki saņem vērtējumu mācību priekšmetā “Literatūra”. 

Konkursa otrās kārtas dalībnieki saņem paaugstināto stipendiju atbilstoši “Stipendiju 

piešķiršanas kārtībai”. 

Konkursa trīs labākie dalībnieki iegūst tiesības pārstāvēt skolu valsts mēroga skatuves runas 

konkursā profesionālo skolu audzēkņiem.  

 

 

Nolikumu sastādījusi: Antra Kalniņa 

 


