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Tukuma, Engures un Jaunpils novadu izglītības iestāžu skolēnu datorgrafikas, 

datorzinības un animācijas darbu konkursa 

“Iekustini tautasdziesmu” 

 nolikums 
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Izdots saskaņā ar Izglītības likuma 

 17.panta trešās daļas 16.punktu 

 
Interešu izglītības nodarbību īstenošanā un pasākumu organizēšanā jāievēro Ministru kabineta 

2020.gada 9.jūnija noteikumu Nr.360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības 

ierobežošanai” prasības. 

(Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/315304-epidemiologiskas-drosibas-pasakumi-covid-19-

infekcijas-izplatibas-ierobezosanai)  

Vecākiem/izglītojamā likumiskajiem pārstāvjiem sadarbībā ar pedagogiem ir pienākums 

raudzīties, lai izglītojamais neapmeklē nodarbību vai pasākumu, ja viņam ir kādas akūtas veselības 

problēmas vai saslimšanas pazīmes. 

Nodarbībās vai pasākumā iesaistītās puses seko līdzi aktuālajai informācijai un ievēro konkrētajā brīdī 

spēkā esošās epidemioloģiskās un sanitāri higiēniskās prasības, tādējādi ir iespējamas atkāpes no 

nolikuma, t.sk. pasākuma atcelšana, par ko tiek paziņots atsevišķi. 

 

1. Nolikums nosaka Tukuma, Engures un Jaunpils novadu skolēnu datorgrafikas, datorzinības un 

animācijas darbu konkursa „Iekustini tautasdziesmu” (turpmāk – Konkurss) norises kārtību. 

 

2. Konkursa mērķis ir attīstīt bērnu un jauniešu radošo fantāziju un praktiskās darba iemaņas. 

 

3. Konkursa uzdevums ir pilnveidot skolēnu vispārējās un speciālās tehniskās zināšanas un 

veicināt radošas darbības pieredzi informācijas tehnoloģiju jomā. 

 

4. Konkursu organizē Tukuma novada Izglītības pārvalde (turpmāk - Pārvalde). Par pasākuma 

organizēšanu atbildīgā persona – Pārvaldes izglītības darba vecākā speciāliste Angelika 

Dembovska (turpmāk – speciāliste). 

 

5. Konkursā var piedalīties vispārizglītojošo skolu, speciālās izglītības iestādes un profesionālās 

ievirzes  skolu skolēni (turpmāk – dalībnieki). 

 

6. Konkursa norise: 

6.1.Konkursa norises laiks no 2021.gada 13.aprīļa līdz 30.maijam; 
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6.2.Pieteikties konkursam var līdz 2021.gada 7.aprīlim (ieskaitot) nosūtot elektroniski 

pieteikuma anketu (Pielikums) uz e-pastu angelika.dembovska@tukums.lv  ar norādi 

konkursam „Iekustini tautasdziesmu”. 

 

7. Konkursa nosacījumi: 

7.1.dalībnieki veido video vai animācijas darbus (turpmāk – darbs) atbilstoši tēmai “Iekustini 

tautasdziesmu”; 

7.2.dalībnieki iepazīstas ar latviešu tautas dziesmām, radoši izmantojot informācijas 

tehnoloģijas, prasmes (attēls, skaņas, dažādi efekti utt.) un brīvu fantāziju izveido video 

vai animāciju; 

7.3.veidojot konkursa darbu noformē ar titullapu kura satur informāciju: Tautas dziesma, 

autora vārds, uzvārds; 

7.4.darba ilgums nepārsniedz 3min.; 

7.5.darba saturam jābūt pieejamam tiešsaistē (pieteikumā norādīt interneta saiti uz darba 

atrašanās vietu, kur tas brīvi publiski pieejams), tiklīdz tas tiek pieteikts konkursam; 

7.6.ja dalībniekam nav izveidots pieejams materiālu brīva publiskošanas vieta, tad to 

nodrošina pārvalde; 

7.7.no viena pulciņa vai skolas iesūtīt ne vairāk kā 10 darbus; 

7.8.kopdarbu var veidot autoru grupa līdz trīs dalībniekiem; 

 

8. Skolotājs, piesakot darbu, apliecina, ka Konkursam pieteiktais darba saturs (ieskaitot bildes, 

grafiskos elementus, slaidus u.c. satura daļas) ir oriģināldarbs – nav pārkopēts no citu autoru 

radītiem darbiem bez viņu piekrišanas. Dalībnieks apliecina, ka darba saturs nepārkāpj trešo 

personu tiesības. Konkursa darbā nedrīkst izmantot fotogrāfijas un citus trešo personu darbus 

vai tā elementus, ja tie nav pieejami publiskos domēnos, kur to ir ievietojis pats darba autors 

un norādījis publisku pieejamību, vai uz to nav iegūtas atbilstošas tiesības no autora. 

 

9. Dalībnieks, piesakot darbu, piekrīt, ka viņa izstrādātā darba materiāls Konkursa laikā var tikt 

publiskots. Iesūtot darbu, dalībnieks piekrīt, ka organizatori to var izmantot ar atsauci uz 

autoru jebkuros plašsaziņas līdzekļos pilnā apjomā vai atsevišķas darba daļas bez īpašas 

saskaņošanas ar autoru, tai skaitā fiksēt fotogrāfijās, izmantot ar Konkursu saistītos drukas 

darbos, video ierakstos, publiski pārraidīt televīzijā neierobežotā apjomā un laika periodā 

Latvijā un ārpus tās robežām. Pārvalde neuzņemas nekādu atbildību par iespējamiem 

konfliktiem starp personām, kuras apstrīd autortiesības. 

 

10. Informācija par rezultātiem un interneta saites darbu piekļuvei būs pieejamas Tukuma novada 

Izglītības pārvaldes mājas lapā www.tip.edu.lv .  

 

11. Konkursa dalībnieku darbus vērtē Pārvaldes izveidota žūrijas komisija. 

 

12. Vērtēšanas kritēriji: 

12.1.atbilstība tēmai; 

12.2. funkcionalitāte; 

12.3. oriģinalitāte. 

 

13.  Konkursa žūrijas komisija lemj par dalībnieku apbalvošanu. 

 

14. Konkursa organizēšanu finansē Pārvalde sadarbībā ar izglītības iestādēm. 

 

15. Kontaktpersona Angelika Dembovska - Tukuma novada Izglītības pārvaldes izglītības 

darba vecākā speciāliste, tālr. 25433432, angelika.dembovska@tukums.lv . 
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Pielikums 

 

Tukuma, Engures un Jaunpils novadu izglītības iestāžu skolēnu datorgrafikas, 

datorapmācības un animācijas darbu konkursa 

“Iekustini tautasdziesmu” 

Pieteikuma anketa 

 

Izglītības iestāde: 

Pulciņa nosaukums: 

Konkursa dalībnieka vārds, uzvārds: 

Vecums: 

Skolotājs: 

Latviešu tautas dziesma: 

Darbam piekļuves interneta saite: 

Skolotāja e-pasta adrese: 

 

 

 


