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JĒKABPILS PILSĒTAS PAŠVALDĪBA 

JĒKABPILS KULTŪRAS PĀRVALDE 
 

 

 Zīmējumu konkursa “Kur dzīvo Latvija” izveides konkursa 

NOLIKUMS  
 

APSTIPRINĀTS
 

 

 

MĒRĶIS 

Apzināt un veicināt bērnu piederības sajūtu Latvijai, rosinot bērnus radoši izpausties, izmantojot 

mūsdienu tehnoloģijas. Bērnu veidotās filmas “Kur Dzīvo Latvija?” demonstrēšana, kā bērnu 

redzējuma atspoguļojums, ir nozīmīgs Latvijas valsts simtgades svinību programmas notikums. 

 

ORGANIZATORI 

Jēkabpils Kultūras pārvalde (turpmāk tekstā – Rīkotājs) sadarbībā ar mākslinieci – animatori 

Daci Liepu un Valsts Kultūrkapitāla fondu. 

 

DALĪBNIEKI 

Konkursā var piedalīties ikviens Jēkabpilī deklarēts bērns, vecumā no 5 līdz 10 gadiem. 

 

NORISE 

Konkursa tiešais rezultāts ir animācijas filmas izveide. Tā ietvers sevī bērnu stāstus par to, kur 

dzīvo Latvija. Tajā darbosies bērnu jaunradīti tēli pašu radītā scenārijā. 

 

Divās meistardarbnīcās, kas katra norisināsies 3 dienas, bērni kopā ar profesionāliem mentoriem 

veidos filmas režiju – 10 bērni veidos scenāriju, 10 bērni veidos vizualizācijas un 10 bērni veidos 

kustību grafikas (kopā 30 bērni).  

 

Pēc meistardarbnīcu noslēgšanās, kino speciālisti veiks animācijas filmas filmēšanu, 

datorapstrādi un montāžu studijā.  

 

Filmas pirmizrāde ir iecerēta 2018. gada 10. martā Jēkabpils Tautas namā, pasākuma 

“Gudrinieku forums” ietvaros. Pasākuma laikā notiks paneļdiskusijas, kurās piedalīsies bērni 

un pieaugušie, diskutējot par tēmu - “Kur Dzīvo Latvija?”. 

 

IESNIEDZAMAIS DARBS 

Iesniegšanas varianti: 

1. Tikai teksts uz vienas A4 lapas; 

2. Tikai zīmējums uz vienas A4 lapas; 

3. Teksts uz vienas A4 lapas un zīmējums uz vienas A4 lapas. 

 

Katrs dalībnieks var izvēlēties sev pieņemamu variantu. 
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VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI 

 Darba oriģinalitāte; 

 Darba izpildījuma kvalitāte; 

 Darba atbilstība Konkursa mērķim; 

 Darba iesniedzēja atbilstība mērķauditorijai; 

 Nolikumam atbilstošs darba noformējums. 

 

LAIKS UN VIETA 

 Konkursa pieteikuma darba iesniegšanas termiņš ir līdz 2017. gada 6. oktobrim. 

 Konkursa pieteikumu iesniedz aizlīmētā aploksnē, uz kuras ir atzīme “Animācijas filmas 

“Kur dzīvo Latvija?” izveides konkursam”. 

 Konkursa pieteikumus var iesniegt Jēkabpilī - Rīkotāja birojā Rīgas ielā 210A vai 

Jēkabpils pilsētas pašvaldības Vienas pieturas aģentūrā Brīvības ielā 120. 

 

 

VĒRTĒŠANA  

 Darbus izvērtē Konkursa žūrija, kas sastāv no četriem cilvēkiem. 

 Konkursa pieteikumi tiks izvērtēti laika posmā no 2017. gada 12. oktobra līdz 2017. gada 

22. oktobrim. 

 Konkursa rezultāti tiks paziņoti personiski katram Iesniedzējam līdz 2017. gada 25. 

oktobrim.  
 

BALVA 

Iespēja novembrī piedalīties 2 radošās meistardarbnīcās, kas katra norisināsies 3 dienas. 30 bērni 

kopā ar profesionāliem mentoriem veidos filmas režiju – 10 bērni veidos scenāriju, 10 bērni 

veidos vizualizācijas un 10 bērni veidos kustību grafikas (kopā 30 bērni). 

 

 

INFORMĀCIJA 

 

Jēkabpils pilsētas pašvaldības 

Jēkabpils Kultūras pārvaldes 

Projektu vadītāja 

Liene Lamba 

e-pasts: liene.lamba@jkp.lv 

tālrunis: 29534870 

 


