
 
 
 
 

SKOLĒNU TEĀTRU SKATE 
1.kārta 

Nolikums  
 

Interešu izglītības nodarbību īstenošanā un pasākumu organizēšanā jāievēro Ministru kabineta 2020.gada 9.jūnija 
noteikumu Nr.360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” prasības. 

(https://likumi.lv/ta/id/315304-epidemiologiskas-drosibas-pasakumi-covid-19-infekcijas-izplatibas-ierobezosanai)  
Vecākiem/izglītojamā likumiskajiem pārstāvjiem sadarbībā ar pedagogiem ir pienākums raudzīties, lai 

izglītojamais neapmeklē nodarbību vai pasākumu, ja viņam ir kādas akūtas veselības problēmas vai saslimšanas pazīmes. 
Nodarbībās vai pasākumā iesaistītās puses seko līdzi aktuālajai informācijai un ievēro konkrētajā brīdī spēkā 

esošās epidemioloģiskās un sanitāri higiēniskās prasības, tādējādi ir iespējamas atkāpes no nolikuma, t.sk. pasākuma 
atcelšana, par ko tiek paziņots atsevišķi. 

 

Mērķi  Bērnu un jauniešu pilsoniskās līdzdalības, kultūras izpratnes un pašizpausmes 
mākslā lietpratības veicināšana un iesaistīšanās Dziesmu un deju svētku tradīcijas 
saglabāšanā un kopšanā. 
 

Uzdevumi  Veicināt bērnu un jauniešu talanta, prasmju un spēju izkopšanu teātra 
mākslas jomā; 

 Sniegt iespēju bērniem un jauniešiem piedalīties XII Latvijas skolu 
jaunatnes dziesmu un deju svētku (turpmāk-Svētki) skolēnu teātru 
programmā un izvirzīt dalībniekus Svētkiem; 

 Apzināt un vērtēt skolēnu teātru kvantitatīvo un kvalitatīvo sastāvu, 
sekmējot katra teātra māksliniecisko izaugsmi un snieguma kvalitāti. 
 

Organizators  Cēsu novada pašvaldības Cēsu Bērnu un jauniešu centrs (turpmāk -CBJC) 

sadarbībā ar Valsts Izglītības satura centru (turpmāk-VISC). 

Dalībnieki Cēsu un tuvākās apkārtnes novadu izglītības un kultūras iestāžu skolēnu teātri, 

teātra pulciņi, studijas, leļļu teātri, improvizācijas teātri, kustību teātri u.c. 

(turpmāk – teātri) un izglītības iestāžu audzēkņi ar individuālajiem 

priekšnesumiem. Teātru programmas dalībnieki ir no 6 līdz 21 gada vecumam.  

Norise Skate notiek trīs kārtās: 
1.kārta – līdz 2021.gada 23.martam (video iestūtīšana Cēsu un tuvākās apkārtnes 
novadu konkursa 1.kārtai); 
2.kārta – līdz 2021.gada 30.martam (2.kārtā iekļuvušo izrāžu video iesūtīšnana 
VISC);  
3.kārta – dalība skolēnu teātru programmā Svētkos Vērmanes dārzā pēc 2.kārtas 
skates rezultātiem. 

 

Nosacījumi Norises noteikumi un pieteikšanās nosacījumi. 
Izrādes un mazās formas iestudējumi 

Teātri piedalās skatē ar izrādi (līdz 60 min.) vai mazās formas iestudējumu 
(līdz 20 min.), leļļu, kustību izrādi, kas būtu rādāma uz Vērmanes dārza lielās 
skatuves (9 x12 m) un papildu skatuves (8 x 8 m) vai laukumos. Viens kolektīvs var 
piedalīties tikai vienā no iepriekš minētajiem žanriem. 

Skatē izmantojamas tikai tās lugas, kuras saskaņotas ar literārā 

Apstiprinu:         
Cēsu BJC direktore Dz.Matusēviča 

https://likumi.lv/ta/id/315304-epidemiologiskas-drosibas-pasakumi-covid-19-infekcijas-izplatibas-ierobezosanai


materiāla autoru un izrādes publiskai demonstrēšanai saņemta AKKA/LAA 
licence. 

  
Ielu teātru priekšnesumi 

Teātri var piedalīties ar ielu teātru priekšnesumiem (klaunādes, 
performances, pantomīma, improvizācijas u.c.), kuri būtu rādāmi Vērmanes dārzā 
(zālājos vai uz ietves bez skaņu pastiprinošām iespējām). 
 
 Teātra sports 

Teātra sporta labāko komandu atlasi dalībai Svētkos organizē biedrība 
„Teātris un izglītība” saskaņā ar atsevišķu nolikumu. 

  
Dalībnieki var tikt fotografēti vai filmēti, un fotogrāfijas un audiovizuālais materiāls var tikt 

publiskots ar mērķi popularizēt bērnu un jauniešu radošās,mākslinieciskās aktivitātes un atspoguļot 
to norises sabiedrības interesēs un kultūrvēsturisko liecību saglabāšanā. 
Dalībnieka pedagogs ir informēts par pilngadīga dalībnieka un nepilngadīga dalībnieka vecāka vai 
aizbildņa rakstisku piekrišanu par to, ka dalībnieks var tikt fiksēts audio, audiovizuālā un fotogrāfiju 
veidā un viņa personas dati var tikt apstrādāti. 

 

Vērtēšana 1.kārtu vērtē Cēsu BJC izvēlēta vērtēšanas komisija, kuras vērtējums nav 
apstrīdams. Izvirzītās izrādes 2.kārtai tiek paziņotas līdz 31.martam. 

 
Teātru izrāžu vērtēšana: 
Teātra izrāžu sniegumu vērtēšanas komisija vērtē pēc šādiem kritērijiem: 

- dramaturģiskā materiāla izvēle (materiāla kvalitāte, materiāla atbilstība 
skolēnu vecumposmam un aktieru sastāvam); 

- režisora darbs (režisora ieceres mākslinieciskā realizācija, darbs ar 
aktieriem); 

- aktieru darbs (organiska darbošanās, skaidra dikcija, kontakts ar 
klausītāju un skatuves partneri); 

- audiovizuālais noformējums (scenogrāfija, kostīmi, mūzika, 
komponentu atbilstība izvēlētā materiāla un iestudējuma stilistikai); 

- izrādes koptēls. 
 
Viens vērtēšanas komisijas loceklis katram iestudējumam maksimāli var piešķirt 
50 punktus. 
Katru kritēriju vērtēšanas komisija vērtē atsevišķi, piešķirot 0 – 10 punktus: 

  izcili - 10   apmierinoši - 4 
  teicami - 9   vāji - 3 
  ļoti labi - 8   ļoti vāji – 2 
  labi - 7    ļoti, ļoti vāji -1 
  gandrīz labi - 6  neatbilst kritērijiem - 0 
  viduvēji - 5 

Vērtējums tiek iegūts, saskaitot visu vērtēšanas komisijas locekļu piešķirtos 
punktus un to kopējo summu dalot ar vērtēšanas komisijas locekļu skaitu. 
Pakāpes tiek piešķirtas šādi:  

I pakāpe -  45 - 50 punkti 
II pakāpe –  40 - 44.99 punkti 
III pakāpe –  35 - 39.99 punkti 
pateicība par piedalīšanos – līdz 34.99 punktiem 

Ielu teātru vērtēšana notiek atbilstoši ielu teātru specifikai – vizuālais un 
saturiskais izteiksmīgums, spilgtums, saprātīgi ierobežotais teksta materiāls.  



Finansējums 

 

Dalības maksa kolektīvam EUR 10,00 (desmit eiro).   
Cēsu novada pašvaldības izglītības iestāžu audzēkņiem dalības maksu nosedz 
Cēsu novada pašvaldība. 
 
Norēķināties ir iespējams tikai ar pārskaitījumu (pēc piestādītā rēķina). 
 

Pieteikšanās Video iesūtīšana un dalībnieku pieteikuma anketas aizpildīšana jāveic elektroniski 
tiešsaitē: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeMRhOCcyV2_8RXxtYRTS8oDDK5d
GN_bkXifPd2t1WbvYqBXQ/viewform 
 līdz 2021.gada 23.martam.   
 

Kontaktpersona Cēsu Bērnu un jauniešu centra pasākumu organizatore 
Lāsma Dene 
Kontakttālrunis: 26433257 
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