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1. Šis nolikums nosaka Augšdaugavas novada Kultūras pārvaldes Skatuves runas konkursa “Zelta 

sietiņš” norises kārtību un nosacījumus. 

2. Konkursa mērķis – popularizēt Raiņa un Aspazijas literāro un kultūrvēsturisko mantojumu, 

vienlaikus sekmējot Augšdaugavas novada, Daugavpils pilsētas kā arī citu Latgales reģiona novadu 

un pilsētu izglītības iestāžu bērnu un jauniešu (turpmāk – dalībnieki) skatuves runas prasmju attīstību, 

emocionālo un radošo pašizpausmi. 

3. Konkursa uzdevumi:  

3.1. Dalībnieku vidū veidot izpratni par latviešu kultūras vērtībām, saistot tās ar Raiņa un 

Aspazijas personībām un literāro devumu; 

3.2. Veicināt dalībnieku zināšanu, prasmju un kompetenču pilnveidi mācību jomā “Kultūras 

izpratne un pašizpausme mākslā”;  

3.3. Profesionāli novērtēt dalībnieku skatuves runas iemaņas.  

4. Konkursu organizē Augšdaugavas novada Kultūras pārvalde. 

5. Konkurss notiek trīs klašu grupās: 2.- 4. klašu grupa; 5.- 9. klašu grupa; 10.- 12. klašu grupa. 

6. Konkursa norises laiks un vieta: 2022. gada 16. septembris, plkst. 11.00, Raiņa māja Berķenelē,  

Kalkūnes pagasts, Augšdaugavas novads. 
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7. Konkursā var piedalīties Augšdaugavas novada, Daugavpils pilsētas kā arī citu Latgales reģiona 

novadu un pilsētu izglītības iestāžu 2. - 12. klašu audzēkņi.  

8. No vienas skolas katrā klašu grupā drīkst izvirzīt tikai pa vienam dalībniekam. Skaidrojums – no 

vienas vidusskolas konkursam var pieteikt trīs dalībniekus (pa vienam katrā klašu grupā), no vienas  

pamatskolas – divus skolēnus (pa vienam katrā klašu grupā).  

9. Skatuves runas konkursa „Zelta sietiņš” 1. kārtu rekomendējam organizēt skolā.  

10. Iepriekšējo gadu konkursu laureāti – balvas “Zelta sietiņš” ieguvēji, 2022. gada konkursā 

nedrīkst piedalīties.  

11. Konkursa kārtība:  

      11.1. 2.- 4. klašu grupā konkursa dalībnieki runā vienu Raiņa dzejoli un vienu Aspazijas dzejoli; 

11.2. 5.- 9. klašu grupā konkursa dalībnieki runā vienu Raiņa vai Aspazijas dzejoli un prozas 

fragmentu (Raiņa vai kāda cita autora) par Raiņa bērnības gadiem; 

11.3. 10. - 12. klašu grupā dalībnieki runā vienu Raiņa vai Aspazijas dzejoli un vienu prozas 

fragmentu (Raiņa vai arī kāda cita autora) par Raiņa dzīvi; 

11.4. Konkursa valoda – latviešu; 

11.5. Viena dalībnieka kopējā uzstāšanās nedrīkst pārsniegt 5 minūtes. 

12. Konkursa dalībnieku uzstāšanos vērtē Augšdaugavas novada Kultūras pārvaldē izveidota 

komisija.  

13. Dalībnieku uzstāšanās tiek vērtēta, ņemot vērā šādus kritērijus:  

       13.1. literārā materiāla tēmas un satura atklāsme (1-10 punkti);  

       13.2. priekšnesuma izpildījuma mākslinieciskā meistarība (1-10 punkti); 

       13.3. valodas kultūra (1-10 punkti);  

       13.4. literārā materiāla izvēles atbilstība vecumposmam (1-10 punkti). 

14. Apbalvošanas kārtība:   

       14.1. Katrā klašu grupā tiek noteikti konkursa laureāti, kas saņem konkursa speciālo balvu  

       “Zelta sietiņš”;  

       14.2. Pārējie konkursa dalībnieki saņem Augšdaugavas novada Kultūras pārvaldes  

        pateicības rakstus un grāmatas; 

       14.3. Konkursā var tikt pasniegtas arī veicināšanas balvas. 

15. Pieteikšanās kārtība:  

       15.1. Dalībniekiem līdz 2022. gada 10. septembrim  jāaizpilda pieteikuma anketa,  

       kas pieejama    šeit – https://ieej.lv/zeltasietins.  

       15.2. Lai pārliecinātos, ka konkursa rīkotāji ir saņēmuši pieteikuma anketu, aicinām sazināties            

pa tālruņa numuru 26638038 vai rakstīt uz e-pastu berkenele@augsdaugavasnovads.lv. 
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