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Bērnu un jauniešu animācijas konkurss 

 “GAISMAS PAROLE”  

 

 

1. Konkursa vispārīgs apraksts 

1.1. Animācijas konkursu (turpmāk tekstā – Konkurss) izsludina un organizē Jāņa 

Simsona Madonas māksla skola. 

1.2. Konkurss tiek organizēts no 2021. gada 8.februāra līdz 2021.gada 31.maijam. 

1.3. Konkursa kontaktpersona Jāņa Simsona Madonas mākslas skolas metodiskās 

komisijas audzināšanas darbā vadītāja – Kintija Krastiņa, T. 22433337, e-pasts 

animacija_madona@inbox.lv  

1.4. Konkursa dalībnieki Latvijas profesionālās ievirzes mākslas skolu, vispārējās 

izglītības skolu un bērnu un jauniešu centru audzēkņi. 

1.5. Konkursa dalībnieks (turpmāk tekstā – Dalībnieks), iesniedzot konkursa darbu 

rīkotājam, akceptē šī darba dalību izstādēs, darba publikācijas masu mēdijos, 

interneta vietnēs, akceptē autora datu apstrādi konkursa izvērtēšanas procesā, datu 

publiskošanu saistībā ar dalībnieku, laureātu paziņošanu masu mēdijos un kā 

norādi pie iesniegtā darba to publiskojot, akceptē fotogrāfiju un video materiālu 

publiskošanu, kas notikusi laureātu apbalvošanas pasākumā un izstādes “Gaisma” 

atklāšanas dienā Madonas novadpētniecības un mākslas muzejā, bez papildus 

saskaņošanas. Fotogrāfijas un/vai video attēli var tikt publicēti Madonas novada 

pašvaldības, Jāņa Simsona Madonas mākslas skolas tīmekļa vietnēs (tajā skaitā 

uzglabāti publiskās pieejamības arhīvā), drukātajos izdevumos, TV ierakstos un 

tiešraidē. 

2. Konkursa idejas apraksts 

Jāņa Simsona Madonas mākslas skolas slepenā parole, jau otro gadu slēpj vārdu 

GAISMA. 2020. gadā noslēdzies radošo darbu konkurss “Gaismas rādiusā”, bet 

ieilgušās ārkārtas situācijas dēļ, esam ieguvuši nedaudz vairāk laika, lai sagatavotos 

izstādei Madonas novadpētniecības un mākslas muzejā, 2021. gada novembrī. 

Vēlamies Gaismas tēmu paturpināt un aicinām visus, kuriem tuva kustīgo tēlu pasaule, 

piedalīties animācijas konkursā. Parole – slepens vārds vai simbolu virkne, kura glabā 

nozīmīgu informāciju, katram mums ir sava Gaismas parole, dzīves un izdzīvošanas 

slepenā rokasgrāmata, atslēga saskarsmei ar dabu, līdzcilvēkiem un Visumu. Kāda ir 

tava Gaismas izjūta, kā tu atklāj gaismu sevī un pasaulē? Vai tava atklāsme ir balstīta 
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zinātnē, personīgajās pieredzē, notikumos? Pārsteidz ar fantastiskiem tēliem, vai 

vienkārši atklājas ar saules zaķa pieskārienu? Gaisma spēj izlauzties arī caur aizslēgtām 

durvīm, tā “caurlauž”  visas paroles, atslēgas un nocietinājumus, tāpēc ticam, ka tās 

spēks mūs sargā un iedvesmo. Aicinām veidot un izstrādāt savu stāstu par bezgalīgi 

iedvesmojošo un neizsmeļamo tēmu – GAISMA.  

3. Mērķi un uzdevumi 

2.1. Ieinteresēt bērnus un jauniešus pilnveidot individuālās prasmes animācijas žanrā; 

2.2. Popularizēt bērnu un jauniešu laikmetīgo skatījumu, oriģinalitāti un izteiksmes 

veidus animācijas jomā. 

4. Konkursa darbu iesniegšanas laiks un kārtība 

4.1. Darbi jāizstrādā līdz 2021.gada 31.maijam; 

4.2. Darbi jāiesniedz nosūtot uz adresi animacija_madona@inbox.lv līdz 2021.gada 

31.maija plkst.23.59 

5. Konkursa darbu noformējums un saturs  

5.1. Katrs dalībnieks drīkst iesniegt vienu vai vārākus darbus (animācijas filmiņas). 

5.2. Animācijas garums nedrīkst pārsniegt 3 minūtes; 

5.3. Iesniedzot darbu jānorāda papildinformācija ( Pielikums Nr.1) 

5.4. Darbi iesniedzami video formātā (mp4, gifv, mpg  un citos) 

5.5. Faila nosaukums jānoformē sekojoši: vārds, uzvārds_mācību iestāde  

6. Konkursa darbu vērtēšanas kritēriji 

6.1. Konkursa komisija darbus vērtē, pamatojoties uz šādiem kritērijiem, katram 

kritērijam piešķirot noteiktu punktu skaitu: 

6.1.1. Mākslinieciskā kvalitāte un oriģinalitāte (māksliniecisko izteiksmes 

līdzekļu izvēle, vizuālo tēlu izteiksmīgums, kopskats, mākslinieciskais 

rokraksts) – 1 līdz 10 punkti; 

6.1.2. Sižetiskā aktualitāte un skaidrība (stāsta konceptuālā vēstījuma 

aktualitāte, sižeta līnijas skaidrība) – 1 līdz 10 punkti; 

6.1.3. Tehniskais izpildījums (izvēlētās tehnikas pielietojuma diapazons, teksta 

muzikālā un vizuālā noformējuma sasaiste un atbilstība tēmai) – 1 līdz 10 

punkti; 

6.1.4. Darba atbilstība konkursa tēmai – 1 līdz 10 punkti; 

6.1.5. Apraksta (anotācijas) sasaiste ar darbu (idejas skaidrība un oriģinalitāte) 

– 1 līdz 10 punkti. 

6.2. Maksimālais punktu skaits, ko konkursa darbam var piešķirt viens komisijas 

loceklis, ir 50 punkti. 

7. Konkursa vērtēšanas komisija 

7.1. Konkursam iesūtītos darbus vērtē konkursa komisija, kura tiek izveidota ar Jāņa 

Simsona Madonas mākslas skolas direktora rīkojumu; 

7.2. Konkursa komisijas darbu vada komisijas priekšsēdētājs; 

7.3. Komisijas sēdes tiek protokolētas; 

7.4. Komisijas sēdes notiek bez Dalībnieku klātbūtnes; 

7.5. Komisija ir tiesīga pieaicināt ekspertus. 

7.6. Komisijas lēmums ir galīgs un neapstrīdams. 

7.7. Konkursa žūrijai ir tiesības: 

7.7.1. Nevērtēt konkursa darbu, kas neatbilst konkursa nolikumam vai kurā 

pilnībā vai daļēji izmantots cita autora darbs; 

7.7.2. Nepiešķirt kādu no vietām; 

7.7.3. Piešķirt vairākas pirmās, otrās, trešās vietas; 

7.7.4. Piešķirt speciālbalvas par audzēkņu īpašu sniegumu. 
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8. Vērtēšanas kārtība 

8.1. Darbu vērtēšana notiek laika posmā no 2021.gada 1.jūnija līdz 2021.gada 

4.jūnijam. 

8.2. Konkursa darbu vērtēšana notiek trīs vecuma grupās: 

8.2.1. 10-12 gadi (1.-3.vieta) 

8.2.2. 13-15 gadi (1.-3.vieta) 

8.2.3. 16-18 gadi (1.-3.vieta) 

9. Konkursa rezultātu paziņošana, izstāde un apbalvošana 

9.1. Konkursa rezultāti tiks paziņoti pēc 2021.gada 7.jūnija; 

9.2. Konkursa rezultāti tiks atspoguļoti Madonas novada pašvaldības mājas lapā 

www.madona.lv.  un Jāņa Simsona Madonas mākslas skolas sociālo tīklu lapā - 

Facebook  www.facebook.com/madona.lv ; 

9.3. Rezultāti tiks izziņoti sazinoties ar Dalībnieku pārstāvēto skolu vadību un 

pedagogiem; 

9.4. Konkursa laureātu apbalvošana notiks 2021.gada jūnijā Madonā, vai turpinoties 

izsludinātajai ārkārtas situācijai Latvijā neklātienē; 

9.5. Konkursā iesūtītie darbi tiks iekļauti izstādē “Gaisma” Madonas 

novadpētniecības un mākslas muzejā, izstādes atklāšana paredzēta 2021. gada 

novembrī; 

9.6. Konkursā iesūtītie darbi tiks ievietoti interneta vietnēs Facebook, Youtube un 

Madonas novada mājas lapā www.madona.lv 

10. Papildus informācija par piekrišanu datu apstrādei 

10.1. Mērķis datu apstrādei ir animācijas konkursam iesūtīto darbu izvērtēšana, 

publicēšana un iekļaušana izstādē “Gaisma” Madonas novadpētniecības un 

mākslas muzejā 2021. gada novembrī. 

10.2. Personas datu aizsardzības speciālists Madonas novada pašvaldības dome, 

Saieta laukums 1, Madona, Datu aizsardzības speciālists: Raivis Grūbe, tālrunis: 

+371 67419000, e-pasts: raivis@grubesbirojs.lv, Viesturs Grūbe, tālrunis: +371 

67419000, e-pasts: viesturs@grubesbirojs.lv.” 

10.3. Ar Izstādes īstenošanu saistītos datus Jāņa Simsona Madonas mākslas skola  

glabās līdz 31.12.2021., līdz izstādes Madonas novadpētniecības un mākslas 

muzejā noslēgumam. 

10.4. Informējam, ka Jums ir tiesības:  

10.4.1. piekļūt Jūsu bērna vai Jūsu personas datiem, normatīvajos aktos 

noteiktajos gadījumos lūgt Jūsu bērna vai Jūsu personas datu apstrādes 

ierobežošanu, lūgt personas datu dzēšanu;  

10.4.2. iesniegt sūdzību par nelikumīgu Jūsu bērna vai Jūsu personas datu 

apstrādi Datu valsts inspekcijā. 

10.5. Aizpildot un iesūtot dalībnieka pieteikuma anketu (Pielikums Nr.1) 

dalībnieka likumīgais pārstāvis (vecāki, aizbildņi) apliecina, ka ir iepazinies ar 

konkursa nolikumu un personas datu izmantošanas kārtību. 

10.6. Ja pieteikuma anketu aizpilda un iesniedz dalībnieka pārstāvētā mācību 

iestāde, iestādes vadītājs apliecina, ka dalībnieka likumīgais pārstāvis ir 

iepazīstināts ar konkursa nolikumu un datu izmantošanas kārtību. 

 

 

Direktore                                                                                                                       K. Šulce 
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Pielikums Nr.1 

Jāņa Simsona Madonas mākslas skolas 

 Rīkojumam 1-22/26, no 08.02.2021.  

 

Dalībnieka pieteikuma anketa 

Animācijas konkurss “GAISMAS PAROLE” 

 

_____________________________________ 

Izglītības iestādes nosaukums 

 

_____________________________________ 

Kontakttālrunis, e-pasts 

 

 

Nr.p.k. Konkursa 

dalībnieka 

vārds, uzvārds 

Vecums 

(gadi) 

Darba nosaukums 

Neliels apraksts 

(anotācija) 

Pedagoga 

vārds, 

uzvārds 

Filmiņas 

garums 

1.      

      

      

      

 

 

 

Apliecinu, ka man ir tiesības pārstāvēt iepriekš minēto nepilngadīgo personu un viņa vārdā 

sniegt piekrišanu personas datu apstrādei.  

 

Dalībnieka likumīgais pārstāvis (vārds, uzvārds, tālrunis, e-pasts) 

vai 

  

Izglītības iestādes direktors (vārds, uzvārds, tālrunis, e-pasts) 

________________________________________ 

Datums 

 


