
JAUNIE LASĪTĀJI LATVIJAS KONKURSĀ  
"DZĪVĀ KLASIKA: LATVIJA" 

 
KONKURSA NOLIKUMS 

1. Vispārīgie noteikumi un nosacījumi 
1.1. Latvijas konkurss "Dzīvā klasika: Latvija" ir konkurss dažādu autoru prozas darbu 
fragmentu lasīšanai krievu valodā. 
1.2. Konkursa dalībnieku vecums ir no 10 līdz 17 gadiem. 
1.3. Dalība konkursā ir bez maksas. 
 

2. Konkursa mērķis un uzdevumi 
Mērķis: organizēt konkursu jauniešiem valsts līmenī 
Uzdevumi: 
2.1. Attīstīt publiskās runas prasmes bērniem un jauniešiem. 
2.2. Pastiprināt interesi par literatūru. 
2.3. Paplašināt lasītāju redzesloku.  
2.4. Uzlabot lasītprasmes līmeni. 
2.5. Atdzimt ģimenes lasīšanas tradīcijas. 
2.6. Atbalstīt jauniešus izcilībai. 
 

3. Konkursa vadīšana 
3.1.Konkursu organizē Latvijas Krievu valodas un literatūras skolotāju asociācija (LKVLPA) 
3.2. Konkursa žūrijas locekļi: kultūras un mākslas darbinieki un krievu valodas skolotāji. 
3.3.Pieteikšanās dalībai konkursā tiek aizpildīta līdz 14.02.2023.  
https://forms.gle/Bq7hGovbFoaPh52h7 
3.4.Video tiek augšupielādēts mākonī. Saite uz repozitoriju un aizpildītā tabula (skatīties 
pielikumu) tiek nosūtīta uz e-pastu aljdana@inbox.lv līdz 25.02.2023.   
Prasības videoierakstam skatieties pielikumā. 
 

4. Citi noteikumi un nosacījumi 
4.1. Dalība konkursā ir bez maksas. 
4.2. Dalība konkursā ir brīvprātīga. 
4.3. Dalībnieku vecums ir ierobežots: no 10 gadiem līdz 17 gadiem (ieskaitot). 
4.4. Konkurss var notikt, ja pasākumā piedalās vismaz trīs Latvijas skolas. 
4.5. Dalībai konkursā var pieteikties ne vairāk kā 3 dalībnieki no katras skolas. 
4.6. Dalībnieks no galvas lasa prozas fragmentu krievu valodā.  
4.7. Izrādes ilgums nepārsniedz 4 - 5 minūtes. 
4.8. Izrādes laikā ir atļauts izmantot muzikālo pavadījumu, dekorācijas, kostīmus. Tie 

netiek ņemti vērā novērtējumā un nav uzskatāmi par ieteikumu. 
4.9. Uzstāšanas laikā ir aizliegts  izmantot politisko aprīkojumu, kas var veicināt konfliktu  

izraisīšanu, kultūras, nacionālo vai reliģisku iemeslu dēļ. 
4.10. Konkursa noteikumu pārkāpumu gadījumā rezultāti tiks anulēti. 
4.11. LKVLPA diplomi un atzīšanas apliecības tiks izsniegtas trešdaļai no kopējā dalībnieku 

skaita. 
Katrs konkursa dalībnieks saņems sertifikātu par piedalīšanos elektroniskajā formā. 
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5. Deklamēšanas novērtēšanas kritēriji: 

5.1.Dalībnieka sniegums tiek vērtēts 10 ballu skalā. 
5.2. Uzstāšanās tiek novērtēta pēc šādiem parametriem: 
1. Darba teksta izvēle: izvēlētā darba saturs atbilst dalībnieka vecumam. 
Darba teksts ir publicēts profesionālajā izdevniecībā. 
Saskaņā ar šo kritēriju ir nosacījumi, ar kuriem punktus var atskaitīt no kopēja punktu skaita: 
- Teksts tika saīsināts un izkropļo stāsta saturu, vai ir pazaudēta vai apgriezta otrādi stāsta 
pamatdoma: mīnus 7 punkti, 
- No konteksta nav saprotams fragmentā atspoguļotais notikums: mīnus 7 punkti, 
- Teksts, kurš izaicina nepieklājību un satur neķītru valodu: mīnus 10 punkti, 
- Teksts, kurš paredzēts pirmsskolas vecumam vai sākumskolas vecumam, ja izpildītājs ir 
vidusskolēns: mīnus 5 punkti. 
2. Spēja sniegt estētisku, intelektuālu un emocionālu ietekmi uz klausītājiem: 
Lasītājam izdevās izstāstīt stāstu tā, lai klausītājs (žūrijas loceklis) labāk saprastu.  
Tas tiek novērtēts skalā no 0 līdz 5 punktiem. 
Lasītājam izdevās emocionāli iesaistīt klausītāju (žūrijas locekli): likt viņiem domāt, smieties, 
izjust. Tas tiek novērtēts skalā no 0 līdz 5 punktiem. 
Maksimālais punktu skaits šim kritērijam ir 10 punkti. 
3. Runa. 
Pareizās intonācijas pauzes un pareizā vārdu izruna (izņemot gadījumus, kad runas kļūdas ir 
stāsta varoņa runas iezīme) tiek novērtēta no 0 līdz 5 punktiem.  
Maksimālais punktu skaits šim kritērijam ir 5 punkti. 
4. Dikcija. 
Dikcijas izteiksmīgums, skaidra skaņu izruna, saskaņā ar valodas fonētiskajām normām.  
Tas tiek novērtēts no 0 līdz 5 punktiem. 
Maksimālais punktu skaits šim kritērijam ir 5 punkti. 
Maksimālais punktu skaits visiem vērtēšanas kritērijiem ir 30 punkti. 
 

6. Konkursa posmi un noteikumi: 
6.1. Dalībnieku reģistrācija: https://forms.gle/Bq7hGovbFoaPh52h7  līdz 14.02.2023. 
6.2. Kvalifikācijas kārta notiek skolas līmenī līdz 13.02.2023. 
6.3.  Valsts posms - tiešsaistes fināls ir 04.03.2023. plkst.14.00 (laiks tiks precizēts). 
Katrs no dalībniekiem pa e-pastu saņems ielūgumu un linku finālam.  
 
7. Video noformēšanas vadlīnijas: 

1. Video ierakstam jābūt horizontālam, ar labu skaņu un labu displeju (Full HD). 
2. Vidējais plāns (līdz viduklim) uz vienkārša fona. 

3. Nav nepieciešams iepazīstināt ar sevi un nosaukt darbu videoklipā, dalībnieks 
nekavējoties sāk lasīt. 
4. Videoklipam nedrīkst būt paraksti vai citi papildu efekti. 
5. Video jānosūta kā fails, kas augšupielādēts jebkurā krātuvē, ar iespēju to lejupielādēt. 
6. Pašam videoklipam jābūt nosauktam dalībnieka vārdā. 
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Pieteikuma veidlapa: 
 
 
 

 
LATVIJAS JAUNO LASĪTĀJU KONKURSS 
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Skola................................................. 
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uzvārds, e-pasts, tālruņa 
numurs 

    
    
    
    
 


