Apstiprinu:
CBJC direktore Dz.Matusēviča

Vēsturiskā Cēsu rajona
skolēnu skatuves runas un literāro uzvedumu konkursa

Nolikums
KONKURSA MĒRĶI
1.
2.
3.
4.

Attīstīt un pilnveidot bērnu un jauniešu skatuves runas kultūru.
Veicināt bērnu un jauniešu tēlaino domāšanu ar mākslinieciskā vārda palīdzību.
Sekmēt daudzveidīgu skolēnu pašapliecināšanos un radošo pašizpausmi teātra mākslā.
Noteikt dalībniekus skatuves runas konkursa nākamai kārtai.

ORGANIZATORS
Cēsu Bērnu un jauniešu centrs (CBJC).
DALĪBNIEKI
1. Skatuves runas konkursā (turpmāk – konkurss) piedalās vispārējās izglītības iestāžu audzēkņi
(turpmāk – dalībnieki) ar individuālajiem priekšnesumiem;
2.Literāro uzvedumu konkursā piedalās vispārējas un interešu izglītības iestāžu teātra pulciņu
dalībnieki.
NORISE
Konkurss notiek četrās kārtās:
1.kārta – izglītības iestādēs (februāris – marts);
2.kārta – Vēsturiskajā Cēsu rajonā 2012.gada 12.aprīlī pl.12.00 CBJC;
3.kārta – Vidzemes novadā 2012.gada 17.aprīlī pl.10.00 Valmieras muzejā, Bruņinieku ielā 3,
Valmierā;
4.kārta – Finālskate 2012.gada 17.maijā, Strūgu ielā 4, Rīgā.
Norises noteikumi un pieteikšanās nosacījumi:
1. Skatuves runas konkursā piedalās ne vārāk kā 2 dalībnieki katrā vecuma grupā no vienas
izglītības iestādes.
2. Dalībnieks runā vienu prozas un vienu dzejas darbu. Vienu no darbiem var izpildīt latviešu
valodas dialektā.
3. Mazākumtautību izglītības iestāžu dalībnieki vienu no darbiem var runāt dzimtajā valodā.
4. Katra atsevišķā literārā darba priekšnesuma ilgums nedrīkst pārsniegt 3 minūtes.
5. Literārie uzvedumi netiek izvirzīti nākošajām kārtām.
Izvēloties repertuāru, aicinām izmantot 2012.gada jubilāru – dzejnieku, rakstnieku, dramaturgu
- daiļdarbus (piem., 2012.gadā Mārai Zālītei – 60 gadu jubileja, Vitautam Ļūdēnam -75, Veltai Tomai –
100, Arvīdam Skalbem – 90, Andrejam Eglītim – 100, Eduardam Veidenbaumam – 145, Veronikai
Strēlertei – 100 u.c.)
Organizatori patur tiesības informāciju par konkursu, tai skaitā fiksētās fotogrāfijas, izmantot
prezentācijās un plašsaziņas līdzekļos, kā arī reproducēt reklāmas nolūkos.
VĒRTĒŠANA
Dalībniekus vērtē 4 vecuma grupās:
• 1.– 3.klašu grupa;
• 4.- 6.klašu grupa;
• 7.- 9.klašu grupa;
• 10.-12.klašu grupa.
Konkursa 2.kārtu vērtē CBJC sastādīta žūrijas komisija.
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Skatuves runas vērtēšanas kritēriji:
1.domas atklāsme (runas loģika un runātāja uzdevums);
2.spilgtu priekšstatu gleznu esamība un atklāsme klausītājam (teikto redzēt, dzirdēt, saprast);
3.kontakts ar klausītāju (kam runā);
4.priekšnesumā nelietot attēlojošus ilustratīvus žestus;
5.skaidra dikcija un artikulācija;
6.repertuāra atbilstība runātājam (vecums, individualitāte).
Literāro uzvedumu vērtēšanas kritēriji
1.režisora darbs;
2.aktieru darbs;
3.mākslinieciskais noformējums un atbilstība iecerei (vizuālais noformējums, audio,
multimediju organisks pielietojums, u.c)
Žūrijas vērtējums nav apstrīdams.

FINANSĒJUMS
Pamatojoties uz Cēsu novada domes lēmumu nr.566, Vēsturiskā Cēsu rajona konkursa kārtas
dalības maksa ir Ls 2,- (divi lati) no dalībnieka, izņemot Cēsu novada skolu audzēkņus. Norēķināties
var gan ar pārskaitījumu, gan maksājot CBJC skaidrā naudā pret stingrās uzskaites kvīti.

PIETEIKŠANĀS
Pieteikuma anketa konkursam jāiesūta līdz 2012.gada 29.martam CBJC pa faksu: 64121898 vai
e-pastu: cbjc@apollo.lv.
Informācija pa tālr.26433257 (Lāsma Dene).
Dalībniekus konkursa 3.kārtai Vidzemes novadā piesaka 2.kārtas - Vēsturiskā Cēsu rajona
konkursa organizētājs.

