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VALENTINA PIKULA 
BUKTREILERU ( VIDEOREKLĀMU PAR GRĀMATU) , 

              VELTĪTO RAKSTNIEKA 90.DZIMŠANASDIENAS GADADIENAI  
 

KONKURSA NOLIKUMS 
 

1. Organizatori:  Latvijas krievu valodas un literatūras pasniedzēju asociācija. 

 
2. Konkursa tēma: Krievu literatūra. Valentins Pikuls. 
 
3. Konkursa mērķis: veicināt skolēnu interesi par krievu rakstnieku daiļdarbiem, skolēnu 

literāro talantu atklāšana un atbalstīšana. 

 
4. Konkursa norises posmi. 
Konkurss norisinās no 2018.gada 17.septembra līdz 2018.gada17.decembrim. 

1.kārta – neklātienes (17.09.2018. – 17.12.2018.) 

2.kārta – klātienes (labāko darbu prezentēšana) 20.12.2018. 

 
5.Konkursa dalībnieki. 
Konkursā  piedalās  vispārizglītojošo skolu skolēni, kuri apgūst krievu valodu kā dzimto un/vai 

apgūst krievu valodu kā svešvalodu, kā  arī jaunāko klašu skolēniem, vecākiem un skolotājiem. 

Darbs var būt gan individuāls, gan kolektīvs (ne vairāk kā 2 dalībnieki). 

 No vienas skolas – ne vairāk kā 4 darbi. 
 
6.Konkursa noteikumi. 
6.1. Konkursā piedalās skolēnu radošie darbi buktreilera (video reklāmas) žanrā, kas veidoti, 

izmantojot jebkurus pieejamos līdzekļus, un atbilst konkursa tematikai. Buktreileris – neliels 

videomateriāls, kas  brīvā mākslinieciskā formā stāsta par kādu Valentina Pikula grāmatu. 

Konkursā izmanto tikai Valentina Pikula darbus. 

6.2. Izvirzītās prasības: 

6.2.1. Formāts – pēc izvēles. 

6.2.2. Buktreilera ilgums –3-4 minūtes. 

6.2.3. Speciālo montāžas un filmēšanas programmu izmantošana – pēc dalībnieka  

uzskatiem. 

      6.2.4. Konkursā netiek pieņemti cilvēka godu un cieņu aizskaroši  materiāli, kā arī tie,  

kas neatbilst konkursa tematikai. 

6.4.  6.3. Autori ievieto savus darbus (bez skolas nosaukuma) video 

koplietošanas tiešsaistes sociālā tīklahttps://lv.wikipedia.org/wiki/T%C4%ABmek%C4%BCa_vietne vietnē 

Youtube un pārsūta hipersaiti ar videomateriālu uz e-pastu irina.kozlovalapryal@gmail.com ar 



sekojošu informāciju: Skolēna vārds, uzvārds, Skolas nosaukums, klase, skolotāja vārds, uzvārds 

– līdz 2018.gada 17.decembrim. 

    

7.Vērtēšanas kritēriji un kārtība. Darbus vērtē krievu valodas skolotāji, sabiedrisko 

organizāciju biedri  un Valentina Pikula fonda pārstāvji. 

7.1. Kritēriji: 

- radoša pieeja, 

- valodas/ runas kultūra, 

- audio pavadījums, video efekti, 

- kopējā emocionālā uztvere. 

7.2. Darbi tiek vērtēti atbilstoši skolēnu vecumgrupām: 5.- 8.klasēs un 9.-12. klasēs. 

 Ir iespēja piedalīties arī jaunāko klašu skolēniem, kā arī vecākiem un skolotājiem.  

 

 
8.Autortiesības 
8.1. Iesūtīto darbu autors (autoru kolektīvs) ir  atbildīgs par autortiesību ievērošanu. 

8.2. Iesūtot savu darbu konkursam, darba autors (autoru kolektīvs) automātiski dod konkursa 

organizatoriem tiesības iesūtīto materiālu izmantot (ievietot internetā, piedalīties radošos 

projektos u.tml.).   

8.3. Nepieciešamības gadījumā organizatoriem ir tiesības pieprasīt darba oriģinālu.  

 

9.Konkursa rezultātu apkopojums 
9.1. Par uzvarētāji katrā klašu grupā kļūst labāko buktreileru autori, kuri tiek noteikti pēc 

neklātienes balsojuma.  

9.2. Klātienes kārtas rezultātus apkopo konkursa žūrija pēc darbu prezentēšanas izvirzītajās 

nominācijās. 

9.3. Uzvarētāji tiek apbalvoti ar diplomiem un dāvanām. 

 

 

 

 


