
 

Mārupes novada   

vispārējās izglītības iestāžu skatuves runas konkurss 

 

NOLIKUMS 
 

MĒRĶIS 

Sekmēt bērnu un jauniešu kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā lietpratību un 

līdzdalību, iesaistoties  tradīciju un vērtību saglabāšanā un pilnveidē. 

 

UZDEVUMI 

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. Attīstīt koncentrēšanās spējas, emocionalitāti veidot iztēli un prasmi noturēt 

auditorijas interesi. 

5. Sekmēt bērnu un jauniešu interesi par latviešu un pasaules literatūras mantojumu un 

devumu latviešu nacionālās kultūras veidošanā.  

 

ORGANIZATORI 

Mārupes Valsts ģimnāzija 

 

DALĪBNIEKI 

Mārupes novada izglītības iestāžu skolēni.  

 

 

NORISE 

Skolēnu skatuves runas konkursa darbu izvēle tematiski jāsaista ar skolēnu pašidentitāti, 

nacionālās un valstiskās identitātes stiprināšanu.  

Ieteicamās daiļdarbu tēmas: es pats, dzīvība, brīvība, zināšanas, atbildība, tolerance, ģimene, 

tradīcijas. 

  

Konkurss notiek: 

23.02. 2023.  Mārupes Valsts ģimnāzijā   
            Konkursa sākums plkst. 09.00 saskaņā ar izveidoto grafiku. 

             Dalībnieku reģistrācija – no plkst. 8.20 

UZSTĀŠANĀS  NOTEIKUMI  
1. Dalībnieks runā vienu prozas un vienu dzejas darbu. Vienu no darbiem var izpildīt  

                latviešu valodas dialektā/izloksnē. 

2. Katra atsevišķā literārā darba priekšnesuma ilgums nedrīkst pārsniegt 3 minūtes. 

3. Konkursa skatē piedalās ne vairāk kā 3 dalībnieki no katras skolas vienas klašu 

grupas, izņemot vidusskolas posmu, kur dalībnieku skaits var būt līdz 5 skolēniem.  

    Dalībniekus vērtē 6 grupās: 

- 1.klases grupa; 

- 2.-3.klašu grupa; 

- 4.- 6.klašu grupa; 



- 7.- 9.klašu grupa; 

- 10.-12.klašu grupa; 

 

PIETEIKŠANĀS  

 

Pieteikšanās: 

Pieteikuma informāciju , skat. Pielikums Nr.1,  elektroniski iesniegt līdz 01. 02. 2023.  

Mārupes novada latviešu valodas jomas  koordinatorei  Initai Stāmurei 

e-pasts inita.stamure@marupe.edu.lv, tel.  26528335 

 

VĒRTĒŠANA 

Konkursa dalībnieku sniegumu vērtē Mārupes novada skolu pedagogi un kultūras 

darbinieki. 

Skatuves runas vērtēšanas kritēriji (max 50 punkti): 

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

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

saprast) - 10 punkti 

3. Kontakts ar klausītāju (kam runā) - 10 punkti, 

4. Skaidra dikcija un artikulācija - 10 punkti, 

5. Repertuāra atbilstība runātājam (vecums, individualitāte) - 10 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.  

 

FINANSĒŠANA 

Konkursa dalībniekus  atbilstoši konkursa  rezultātiem apbalvo ar Mārupes novada   
diplomiem vai pateicībām un piemiņas balvām. 



Pielikums Nr.1 

 

PIETEIKUMS 

Mārupes novada izglītības iestāžu skatuves runas konkursa 
(23.02. 2023. Mārupes Valsts ģimnāzija )  

__________________________________(skola) 

Konkursa dalībnieki 

N.p.k. 

Dalībnieka  

vārds, uzvārds 

 

Izglītības iestāde Klase 
Autora 

vārds, uzvārds 
Nosaukums 

Ilgums 

(nepārsniedz  

3 min.) 

Pedagoga 

vārds, uzvārds 

Tālruņa nr. 

1.     
   

  
   

2.     
   

  
   

 

Pieteikumu sagatavoja: 

Vārds, uzvārds ____________________ 

Kontakttālrunis ____________________ 

E- pasta adrese ____________________ 

Datums __________________________ 

 


