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Tukuma novada Izglītības pārvaldes 

Vadītāja Velta Lekse  

2013. gada 8. janvārī 

 

Tukuma, Engures un Jaunpils novadu skolēnu skatuves runas un literāro uzvedumu 

konkurss  

„Ievelc dziļā elpā savu Latviju!” 
 

NOLIKUMS 

MĒRĶI 
1. Izkopt skolēnos nacionālo identitāti un emocionālo un radošo pašizpausmi, izmantojot vārda 

mākslas spēku.  

2. Attīstīt un pilnveidot bērnu un jauniešu skatuves runas kultūru. 

3. Motivēt mazākumtautību izglītības iestāžu bērnus un jauniešus runāt literāri pareizā latviešu 

valodā. 

4. Profesionāli novērtēt dalībnieku skatuves runas iemaņas. 

ORGANIZATORI 

Tukuma novada metodiķe interešu izglītības jautājumos Angelika Dembovska, Tukuma novada 

IP sadarbībā ar izglītības iestādēm. 

DALĪBNIEKI 

 Skatuves runas pulciņi, teātra pulciņi utt.; 

 Izglītības iestāžu (vispārējās, profesionālās, speciālās un interešu izglītības) skolēni. 

NORISE 

Skolēnu skatuves runas un literārie uzvedumi tematiski jāsaista ar skolēnu nacionālās un 

valstiskās identitātes stiprināšanu, izvēloties daiļdarbus par tēmām: ģimene, mājas, skola, tauta, valoda, 

dzimtā puse, tēvzeme, Latvija. Rosinām izmantot to latviešu literātu daiļdarbus, kuriem 2013.gadā tiek 

atzīmētas jubilejas (piem., O.Vācietis, I.Ziedonis, R.Blaumanis u.c.)  

Pasākums tiek īstenots trīs kārtās: 

1.kārta – 2013.gada 12. martā plkst. 10:00 Tukuma novada Domes konferenču zālē Talsu iela 4, 

2. stāvā. 

2.kārta –reģions Tukumā – 2013.gada 11.aprīlis.  

Konkursu nosacījumi. 

Literāro uzvedumu konkurss 
Viena literārā uzveduma ilgums nepārsniedz 15 min.  

Literāros uzvedumus var veidot prozā vai dzejā. 

Konkursa 2.kārtai izvirza neatkarīgi no vecuma grupas:  

Konkursa 2. kārtai izvirza 2 uzvedumus no novada/pilsētas/novadu apvienības, kurās ir 11 

līdz 19 vispārējās izglītības iestādes. 

Skatuves runas konkurss. 

 dalībnieks runā vienu prozas un vienu dzejas darbu. Vienu no darbiem var izpildīt 

latviešu valodas dialektā/izloksnē. 

 mazākumtautību izglītības iestāžu dalībnieki vienu no darbiem var runāt dzimtajā valodā. 

 katra atsevišķā literārā darba priekšnesuma ilgums nedrīkst pārsniegt 3 minūtes. 

 konkursa reģionālajā skatē (2.kārtā) dalībnieki piedalās 5 vecuma grupās: 

- 1. klašu grupa; 

- 2.-3.klašu grupa; 

- 4.- 6.klašu grupa; 

- 7.- 9.klašu grupa; 

- 10.-12.klašu grupa. 

Uz konkursa 2. kārtu izvirza 3 dalībniekus novada/pilsētas/novadu apvienības, kurās ir 15 līdz 

19 vispārējās izglītības iestādes. 

PIETEIKŠANĀS  

Dalībniekus konkursa 1.kārtai piesaka izglītības iestādes skolēna pedagogs, vai pulciņa pedagogs 

ne vēlāk kā 2 nedēļas pirms 1.kārtas konkursa ( līdz 18. februārim), nosūtot pieteikuma anketu 



(1.pielikums) IP metodiķei interešu izglītības jautājumos Angelikai Dembovskai elektroniski uz e-pasta 

adresi: angelika.dembovska@tukums.lv  

VĒRTĒŠANA 
Konkursa 1.kārtu vērtē žūrija. 

Skatuves runas vērtēšanas kritēriji (max 50 punkti): 

 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. 

Literāro uzvedumu vērtēšanas kritēriji (max 40 punkti): 

 Režisora darbs (materiāla atlase, iecere, virsuzdevums, realizācija) - 10 punkti, 

 Aktieru darbs (skaidra dikcija, kontakts ar klausītāju un skatuves partneriem) - 10 punkti, 

 Literārā uzveduma mākslinieciskais noformējums un atbilstība iecerei, vizuālais 

noformējums, audio, multimediju pielietojums utt.) - 10 punkti, 

 Literārais uzvedums kopumā (atmosfēra, uzveduma mākslinieciskā vienotība) - 10 punkti. 

APBALVOŠANA 

 Konkursa 1. kārtas laureāti saņems Tukuma novada IP goda rakstus un īpašas nozīmītes. 

Konkursa dalībnieki saņems Tukuma novada IP pateicības rakstus. 

FINANSĒŠANA 

1.kārtu finansē izglītības iestādes un Tukuma novada Izglītības pārvalde.  

 

 
Metodiķe interešu izglītības jautājumos Angelika Dembovska 

mob.tālr. 25433432; 29180817 

mailto:angelika.dembovska@tukums.lv


 

1. pielikums 

 

PIETEIKUMS 

Skolēnu skatuves runas un literāro uzvedumu konkursa „Ievelc dziļā elpā savu Latviju!” 1.kārtai  
 

skates norises vieta Tukums, datums 2013. gada 12. marts  

 

Tukuma, Engures un Jaunpils novads 

 

1. Skatuves runas konkursa dalībnieki 

N.p.k. 

Dalībnieka  

vārds, uzvārds 

 

Izglītības iestāde 
Klas

e 

Autora 

vārds, uzvārds 
Nosaukums 

Ilgums 

(nepārsniegt  

3 min.) 

Pedagoga 

vārds, uzvārds 

Tālruņa nr. 

1.     
   

  
   

2. 2    
   

  
   

 

2. Literāro uzvedumu konkursa dalībnieki 

N.p.k. Izglītības iestāde 

Klase/ 

klašu 

grupa 

Dalībnieku  

skaits 
Autora 

vārds, uzvārds 
Nosaukums 

Ilgums 

(nepārsniegt  

15 min.) 

Pedagoga 

vārds, uzvārds 

Tālruņa nr. 

1.         

 

 

Atbildīgā kontaktpersona: ______________________ (vārds, uzvārds)  

Kontakttālrunis ____________________ 

e-pasta adrese_______________________ 

datums ________________ 

 

Pieteikumi jāiesūta elektroniski ne vēlāk kā 2 nedēļas pirms novadu skates IP metodiķei Angelikai Dembovskai uz e – pasta adresi: 

angelika.dembovska@tukums.lv  

mailto:angelika.dembovska@tukums.lv

