
Maltas vidusskolas 

Video filmu konkursa „Vienreiz skolā…” 
 

NOLIKUMS 
 

Konkursu organizē datorikas pulciņš “Burvīga programmēšana” (vadītājs I.Sorokina). 

 

1. Konkursa mērķis:  
1.1. Izveidot videofilmu par Maltas vidusskolas iekšējo dzīvi, popularizēt skolu . Noteikt 

interesantāko video par tēmu „Vienreiz skolā…” Darba vēstījumam jāparāda pozitīvā 

skolas vide.  
1.2. Veicināt Maltas vidusskolas skolēnu aktivitāti, veidojot radošus darbus par skolu. 
1.3. Veicināt jaunu zināšanu un prasmju apguvi informācijas un komunikācijas 

tehnoloģiju jomā. 
1.4. Iestiprināt prasmes veidot video sižetus. 

 

2. Konkursa dalībnieki: 

 
Konkursā var piedalīties jebkurš maltas vidusskolas skolēns, skolēnu vecāks, vai skolas darbinieks. 
Maksimālais skaits grupā - 7 cilvēki. 

3. Konkursa norise: 

3.1. Konkursa norises laiks ir no 2023. gada 1.marta līdz 2023. gada 31.martam plkst. 
 10.00. 

4. Darbu sagatavošana: 

 
Konkursam iesniedzamiem darbiem jābūt sagatavotiem laika posmā no 2023. gada 1.marta līdz 2023. 
gada 31.martam plkst. 10.00. 

4.2. Vienai grupai drīkst iesniegt ne vairāk kā trīs video sižetu. 

4.3. Konkursam var iesniegt tikai savus darbus, kas veidoti nepārkāpjot autortiesības un 

 citus normatīvos aktus. Likuma pārkāpuma gadījumā visu atbildību par darba saturu 

 nes tā autors. 

 

Darbam  jābūt  latviešu  valodā, gadījumā, ja filmā izmantota cita valoda, jābūt  subtitriem  latviešu 

valodā.  

4.5. Darbam jābūt 3 – 7 min garam. 

4.6. Tiks pieņemti gan “Home video”, gan profesionāli video un vērtējumā tehniskajai 

 kvalitātei ir mazāka nozīmē nekā saturam. 

 

Darbā redzamais jeb vieta, forma, apstākļi un nianses, krāsas un emocijas, norise jābūt saistīta vai 

pilnībā, vai daļēji ar Maltas vidusskolu 
4.8. Darbā redzamais nedrīkst pārkāpt vispārpieņemtās morāles un pieklājības normas vai 

pastāvošo likumdošanu. 

 

5. Darbu iesniegšana: 

 5.1. Darbi jāiesniedz 31.kab. 2023. gada 31. martam, plkst. 10.00. 

  
5.2. Darbam jāpievieno pieteikums brīvā formā, kurā jānorāda grupas dalībnieku vārds, 

uzvārds, klase. 

6. Konkursa žūrija un darbu vērtēšana: 
6.1. Iesniegtos darbus izvērtēs Maltas skolas skolēni un darbinieki, balsojot par labāko 
video sižetu.  



6.3. Visi konkursam iesniegtie darbi paliek rīkotāju īpašumā un, atsaucoties uz autoru, var 
tikt izmantoti publicitātes pasākumos.   

6.5. Rasu naidu, neiecietību vai vardarbību saturoši darbi tiks diskvalificēti un konkursā 
nepiedalīsies.

.   
6.6. Konkursa uzvarētājs tiks noteikts pēc balsošanas 11.04. plkst.10.00. 

 

Darbu vērtēšanas kritēriji:  
7.1. Atbilstība konkursa šī nolikuma formālajiem kritērijiem (iesūtīšanas kārtība un 

termiņš, video atbilstība konkursa mērķim).  
7.2. Darbu tehniskā mākslinieciskā un idejiskā kvalitāte (izpildījums, uztveramība, 

kvalitāte, ideja u. t. t.).  
7.3. Darbu saturiskais aspekts – idejas oriģinalitāte, emocijas, dalībnieki, sasniegtais 

rezultāts. 
 

8. Konkursa rezultāti un apbalvošana: 
8.1. Konkursa rezultātā tiks apbalvoti trīs labākie darbi.   
8.2. Konkursa „Vienreiz skolā” uzvarētāji tiks paziņoti skolotāju sapulcē.



 


