Apstiprinu:
CBJC direktore Dz.Matusēviča

Cēsu vēsturiskā rajona skatuves runas un literāro uzvedumu konkurss
„Ievelc dziļā elpā savu Latviju!”
NOLIKUMS
KONKURSA MĒRĶI
1. Attīstīt un pilnveidot bērnu un jauniešu skatuves runas kultūru.
2. Izkopt nacionālo identitāti un emocionālo un radošo pašizpausmi, izmantojot vārda mākslas
spēku.

ORGANIZATORS
Cēsu Bērnu un jauniešu centrs (CBJC).

DALĪBNIEKI
Cēsu vēsturiskā rajona izglītības iestāžu (vispārējās, profesionālās, speciālās un interešu
izglītības) audzēkņi.

NORISE
Pasākums tiek īstenots divās kārtās:
1.kārta – Cēsu vēstursikajā rajona skate 2013.gada 20.februārī pl.10.00 (CBJC)
2.kārta – Vidzemes novada skate 2013.gada 14.martā (Valmierā).

KONKURSU NOSACĪJUMI
Konkursa dalībnieku skatuves runas un literārie uzvedumi tematiski jāsaista ar 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.)
Literāro uzvedumu konkurss
1. Literārais uzvedums nepārsniedz 15 min.
2. Literāros uzvedumus var veidot prozā vai dzejā.
Skatuves runas konkurss
1.Piedalās ne vairāk kā 2 dalībnieki katrā vecuma grupā no vienas izglītības iestādes (par
izņēmumiem jāvienojas atsevišķi).
2.Dalībnieks runā vienu prozas un vienu dzejas darbu. Vienu no darbiem var izpildīt latviešu
valodas dialektā / izloksnē.
3.Mazākumtautību izglītības iestāžu dalībnieki vienu no darbiem var runāt dzimtajā valodā.
4.Katra atsevišķā literārā darba priekšnesuma ilgums nedrīkst pārsniegt 3 minūtes.
5.Konkursa dalībnieki piedalās 5 vecuma grupās:
• 1.klašu grupa;
• 2.-3.klašu grupa;
• 4.- 6.klašu grupa;
• 7.- 9.klašu grupa;
• 10.-12.klašu grupa.
Organizatoram ir tiesības informāciju par pasākumu, tai skaitā fotogrāfijas un video ierakstus,
izmantot publikācijās un reklāmas materiālos.
Konkursa kārtība un dalībnieku uzstāšanās laiki tiks paziņoti kontaktpersonai (pa e-pastu) ne vēlāk kā
2 dienas pirms konkursa.

VĒRTĒŠANA
1. Skatuves runas vērtēšanas kritēriji (max.50 punkti)
• Domas atklāsme (runas loģika un runātāja uzdevums);
• Spilgtu priekšstatu gleznu esamība un atklāsme klausītājam (teikto redzēt, dzirdēt,
saprast);
• Kontakts ar klausītāju (kam runā);
• Skaidra dikcija un artikulācija;
• Repertuāra atbilstība runātājam (vecums, individualitāte).
2. Literāro uzvedumu vērtēšanas kritēriji (max 40 punkti):
• Režisora darbs (materiāla atlase, iecere, virsuzdevums, realizācija);
• Aktieru darbs (skaidra dikcija, kontakts ar klausītāju un skatuves partneriem);
• Literārā uzveduma mākslinieciskais noformējums un atbilstība iecerei, vizuālais
noformējums, audio, multimediju pielietojums utt.);
• Literārais uzvedums kopumā (atmosfēra, uzveduma mākslinieciskā vienotība).
Cēsu vēsturiskā rajona konkursu kārtu vērtē CBJC sastādīta žūrija, kuras vērtējums nav apstrīdams.

FINANSĒJUMS
Pamatojoties uz Cēsu novada domes lēmumu nr. 574, Cēsu vēsturiskā rajona konkursa kārtas
dalības maksa ir Ls 2,- (divi lati) no dalībnieka skatuves runas konkursā un Ls 10,- (desmit lati) no
kolektīva literāro uzvedumu konkursā, izņemot dalībniekiem no Cēsu novada skolām. Norēķināties
var ar pārskaitījumu vai maksājot CBJC skaidrā naudā pret stingrās uzskaites kvīti.

PIETEIKŠANĀS
Pieteikuma anketa konkursam jāiesūta līdz 2013.gada 6.februārim CBJC (Bērzaines ielā 4)
pa faksu: 64121898 vai e-pastu: cbjc@apollo.lv. Informatīvais tālrunis: 26433257 (Lāsma Dene).

