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Limbažu novada skolēnu skatuves runas konkurss 
 

NOLIKUMS 

 

Interešu izglītības nodarbību īstenošanā un pasākumu organizēšanā jāievēro Ministru 

kabineta 2020.gada 9.jūnija noteikumu Nr.360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-

19 infekcijas izplatības ierobežošanai” prasības. 

(https://likumi.lv/ta/id/315304-epidemiologiskas-drosibas-pasakumi-covid-19-

infekcijas-izplatibas-ierobezosanai)  

Vecākiem/izglītojamā likumiskajiem pārstāvjiem sadarbībā ar pedagogiem ir 

pienākums raudzīties, lai izglītojamais neapmeklē nodarbību vai pasākumu, ja viņam ir kādas 

akūtas veselības problēmas vai saslimšanas pazīmes. 

Nodarbībās vai pasākumā iesaistītās puses seko līdzi aktuālajai informācijai un ievēro 

konkrētajā brīdī spēkā esošās epidemioloģiskās un sanitāri higiēniskās prasības, tādējādi ir 

iespējamas atkāpes no nolikuma, t.sk. pasākuma atcelšana, par ko tiek paziņots atsevišķi. 

 

MĒRĶIS 

       Bērnu un jauniešu pilsoniskās līdzdalības, kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā 

lietpratības veicināšana. 

UZDEVUMI 

        1.Attīstīt un pilnveidot bērnu un jauniešu skatuves runas kultūru un aktiermeistarību. 

        2.Novērtēt dalībnieku skatuves runas iemaņas. 

        3.Sekmēt bērnu un jauniešu interesi par literatūras mantojumu.  

 

ORGANIZATORI 

         Limbažu Bērnu un jauniešu centrs. 

 

DALĪBNIEKI 

         Novada izglītības iestāžu skolēni.  

 

Dalībnieka personas datu aizsardzības nosacījumi  
       1.Dalībnieki var tikt fotografēti vai filmēti, un fotogrāfijas un audiovizuālais materiāls var 

tikt publiskots ar mērķi popularizēt bērnu un jauniešu radošās un mākslinieciskās aktivitātes un 

atspoguļot to norises sabiedrības interesēs un kultūrvēsturisko liecību saglabāšanā. 

       2.Dalībnieka pedagogs ir informēts par pilngadīga dalībnieka un nepilngadīga dalībnieka 

vecāka vai aizbildņa rakstisku piekrišanu par to, ka dalībnieks var tikt fiksēts audio, 

audiovizuālā un fotogrāfiju veidā un viņa personas dati var tikt apstrādāti.  

 

NORISE 

                Konkurss notiek iefilmējot runātāju video un atsūtot video līdz 2022. gada 11. 

februārim metodiķei I.Sīle e-pasts: ina.sile@limbazunovads.lv  Iesūtītos video izvērtē 

vērtēšanas komisija un rezultāti tiek paziņoti līdz 18. februārim. 
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Skolēnu skatuves runas konkursa darbu izvēle tematiski jāsaista ar skolēnu pašidentitāti, 

nacionālās un valstiskās identitātes stiprināšanu. Ieteicamās daiļdarbu tēmas: es pats, valoda, 

ģimene, mans novads/pilsēta, brīvība, Tēvzeme. 

 
   Dalībnieks runā vienu prozas un vienu dzejas darbu. 

        Katra atsevišķā literārā darba priekšnesuma ilgums nedrīkst pārsniegt 3 minūtes. 

        Dalībnieki 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.  

 

VĒRTĒŠANA 

Konkursa novada kārtu vērtē organizatoru izvēlēta vērtēšanas komisija. 

Skatuves runas vērtēšanas kritēriji (max 50 punkti): 

1. Domas atklāsme (runas loģika un runātāja uzdevums) - 12 punkti, 

2. Spilgtu priekšstatu gleznu esamība un atklāsme klausītājam (teikto redzēt, dzirdēt, 

saprast) - 14 punkti 

3. Skaidra dikcija un artikulācija - 12 punkti, 

4. Repertuāra atbilstība runātājam (vecums, individualitāte) - 12 punkti. 

 

Saskaņā ar vērtēšanas komisijas vērtējumu dalībnieki saņem augstākās pakāpes 

diplomus, I, II, III pakāpes diplomus un pateicības: 

Augstākās pakāpes diploms - 45-50 punkti, 

I pakāpes diploms    - 40 – 44,99 punkti, 

II pakāpes diploms   - 30 – 39,99 punkti,  

III pakāpes diploms   - 20 – 29,99 punkti,  

Pateicība par piedalīšanos    līdz 19,99 punktiem.  

 

PIETEIKŠANĀS  

Pieteikuma anketas iesniedz metodiķei Inai Sīlei elektroniski līdz 2022. gada 4. 

februārim e-pasts: ina.sile@limbazunovads.lv  

 Konkursam izvirza no katras klašu grupas ne vairāk kā:  

1 dalībnieku no skolas, kurā ir līdz 2 paralēlklasēm 
2 dalībniekus no skolas, kurās ir 3 un vairāk paralēlklases 
 

FINANSĒŠANA 

Dalībnieku piedalīšanos  nodrošina iestāde, kuru dalībnieki pārstāv.  

 

 

 

 

 

Metodiķe Ina Sīle 

64070763 

 

 

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR 

LAIKA ZĪMOGU 
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PIETEIKUMS 

 

Limbažu novada skolēnu skatuves runa 

 (video iesūtīšana līdz  2022. gada 11. februārim) 

 

Pieteikumi jāiesūta elektroniski līdz 2022. gada 4. februārim uz e-pastu: ina.sile@limbazunovads.lv 

 

N.p.k. 

Dalībnieka 

vārds, uzvārds 

 

Izglītības iestāde Klase 
Autora 

vārds, uzvārds 
Nosaukums 

Ilgums 
(norādīt min.) 

Pedagoga 

vārds, uzvārds 
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Informāciju sagatavoja :                                    

Kontakttālrunis:                                                                     

e-pasta adrese: 
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