
 
LIMBAŽU NOVADA PAŠVALDĪBA 

SALACGRĪVAS VIDUSSKOLA 
Reģ. Nr. 4413900159; Pērnavas iela 31, Salacgrīva, Limbažu novads, LV-4033;  

E-pasts salacgrivas.vsk@limbazunovads.lv; tālrunis 64023061 

 

Skatuves runas konkursa norise  

Salacgrīvas vidusskolā 

 

1. Skatuves runa konkurss notiek, pamatojoties uz Limbažu novada skolēnu skatuves runas 

konkursa NOLIKUMU un Nosacījumiem skatuves runas video veidošanai (skat. 

1.pielikums). 

2. 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. 

3.   Konkurss notiek iefilmējot runātāju video 

4. Izglītības iestādē tiek izveidota žūrija, lai noteiktu labākos priekšnesumus, kurus iesniegt 

Limbažu BJC. 

4.1  Žūrijas sastāvā: 

Ilona Antonova, latviešu valodas un literatūras skolotāja, latviešu valodas  metodiskās 

komisijas vadātāja, 

Evija Kosīte-Viļķina, latviešu valodas un literatūras, teātra mākslas skolotāja, 

Inta Cirša, direktores vietniece audzināšanas darbā. 

5. Žūrija vērtē un izvirza darbus uz Limbažu novada konkursu: 

1 dalībnieku no skolas, kurā ir līdz 2 paralēlklasēm 



2 dalībniekus no skolas, kurās ir 3 un vairāk paralēlklases (7.-9.kl.grupā) 

5.1 Skatuves runas vērtēšanas kritēriji (max 50 punkti): 

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

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

saprast) - 14 punkti 

5.1.3 Skaidra dikcija un artikulācija - 12 punkti, 

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

6. Darbi pēc noteiktajiem kritērijiem jāiesūta iestādes e–pastā: 

salacgrivas.vsk@limbazunovads.lv līdz 31.01.2022.  

 

Sagatavoja Inta Cirša,  

konkursa koordinatore Salacgrīvas vidusskolā 

29125487 
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1.pielikums 

 

 

 

Nosacījumi skatuves runas video veidošanai: 

 

 Video ierakstīšanai var izmantot video kameru, fotoaparātu, datora web kameru, mobilo 

tālruni vai citu līdzīgu ierīci.  

 Ieraksta ierīcei (kamerai, mobilajam tālrunim) jāatrodas uz statīva vai stabila pamata.  

 Attēlam jābūt horizontālam (kā uz televizora vai datora ekrāna), nevis vertikālam (kā 

dažreiz pierasts filmēt ar tālruni).  

 Objektīvam jāatrodas aptuveni runātāja acu augstumā. Runātāju jāredz visā augumā vai 

līdz ceļgaliem.   

 Lūgums pievērst uzmanību skaņas kvalitātei – priekšnesumam jābūt skaidri sadzirdamam. 

 Katra runātāja priekšnesums ir atsevišķā failā, kas aprakstīts  pēc šādas formulas: uzvārds-

vārds-klase-skola, piemēram: Liepiņa-Dace-5kl-Salacgrīvasvsk.  

 

Video runātājs nosauc savu vārdu uzvārdu,  

                                               klasi,  

                                               darba autoru,  

                                               darba nosaukumu  

                                                - runā abus darbus pēc savas izvēles 

 

 

 

Lai veicas! 

 


