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Izglītības, kultūras un 
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_____________I. Circene 
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Viļakas novada jauniešu kinofestivāls 

“BRONIS” 

 

Nolikums 
 

1. Kinofestivālu organizē:  

1.1. Viļakas novada, Šķilbēnu pagasta, kultūras centrs “Rekova” sadarbībā ar Viļakas Jauniešu 

iniciatīvu centru Rekovā. 

2. Kinofestivāla norises laiks un vieta:  

2.1. 2020. gada 17. aprīlis, plkst. 16.00, Šķilbēnu pagasta kultūras centra “Rekova” aktu zāle. 

3. Kinofestivāla mērķis:  

3.1. atjaunot kinofestivāla “BRONIS” tradīciju, rīkot to novada mērogā un veicināt Viļakas 

novada izglītības iestāžu jauniešu interesi par kino un to žanriem, teātra mākslu, mūziku, 

video montēšanu, brīvā laika pavadīšanas iespējām. 

4. Kinofestivāla dalībnieki:  

4.1. Viļakas novada izglītības iestāžu audzēkņu klašu komandas: 

4.1.1. Viļakas Valsts ģimnāzijas 7. – 12. klases audzēkņi;  

4.1.2. Rekavas vidusskolas 7. – 12. klases audzēkņi;  

4.1.3. Viduču pamatskolas 7. – 9. klases audzēkņi;  

4.1.4. Žīguru pamatskolas 7. – 9. klases audzēkņi. 



5. Kinofestivāla programma:  

5.1. dalībniekiem jāsagatavo īsfilma no 10 minūtēm līdz 15 minūtēm, iekļaujot titrus; 

5.2. īsfilmas saturam jāatbilst noteiktam žanram un nosaukumam; 

5.3. īsfilmas žanrs un nosaukums tiek izlozēts izmantojot mājas lapas tools-unite.com 

(https://tools-unite.com/tools/random-picker-wheel) laimes ratu; 

5.4. secībā, kādā Viļakas Valsts ģimnāzijas, Rekavas vidusskolas, Viduču pamatskolas un 

Žīguru pamatskolas izveidotās klašu komandas izlozēs savas īsfilmas žanru un 

nosaukumu noteiks mājas lapas tools-unite.com (https://tools-unite.com/tools/random-

picker-wheel) laimes rats; 

5.5. īsfilmas tiek saglabātas uz datu nesēja un nodotas līdz 2020. gada 14. aprīlim (ieskaitot); 

5.6. katrai komandai jāizveido atbilstoša afiša savam radošajam darbam, kā arī īss filmas 

apraksts (līdz 50 vārdiem) un jāiesūta līdz 2020. gada 14. aprīlim (ieskaitot) uz noteikto 

e-pastu 8.2. punktā; 

5.7. uzstāšanās kārtība tiek izlozēta, kad nodotas visas īsfilmas; 

5.8. lai konkurss norisinātos ir nepieciešami vismaz 6 radošie darbi; 

5.9. īsfilmā redzamajam nedrīkst pārkāpt vispārpieņemtās morāles, pieklājības un kultūras 

normas vai pastāvošo likumdošanu. 

6. Kinofestivāla vērtēšana:  

6.1. konkursa žūriju apstiprina kultūras centra “Rekova” vadītājs Normunds Orlovs; 

6.2. konkursa uzvarētāju nosaka neatkarīga žūrija piecu cilvēku sastāvā pēc sekojošiem 

kritērijiem: 

6.2.1. īsfilmas vēstījuma saprotamība;  

6.2.2. īsfilmas sižets; 

6.2.3. īsfilmas atbilstība noteiktajam nosaukumam; 

6.2.4. īsfilmas atbilstība noteiktajam žanram; 

6.2.5. aktiermeistarības prasmes; 

6.2.6. mākslinieciskā un tehniskā risinājuma oriģinalitāte; 

6.2.7. afišas atbilstība īsfilmai; 

6.2.8. iespējams iegūt papildus punktus par laicīgu īsfilmas un afišas nodošanu/iesūtīšanu. 

6.3. konkursa dalībnieki tiek vērtēti kopā; 
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6.4. skatītājiem un dalībniekiem būs iespēja balsot par savu mīļāko filmu (skatītāju simpātiju 

balva). 

7. Konkursa galvenā balva:  

7.1. naudas balva 50 eiro vērtībā un uzvarētāju kauss; 

7.2. pārējie dalībnieki iegūst veicināšanas balvas; 

7.3. skatītāju simpātiju balva. 

8. Pieteikumu iesniegšana kārtība:  

8.1. dalībnieki aizpilda pieteikuma veidlapu (pielikums nr. 1); 

8.2. veidlapa tiek iesūtīta uz kultūras centra “Rekova” vadītāja e-pastu 

normund.orlov@gmail.com vai iesniegta personiski ierodoties kultūras centrā. 

Pieteikšanās termiņš: līdz 2020. gada 10. martam (ieskaitot). 

Papildu informācijas: kultūras centrs “Rekova” vadītājs Normunds Orlovs (tel. 29351403), e-

pasts: normund.orlov@gmail.com , jaunatnes darbiniece Elīna Sprukule (tel. 26651957), e-pasts: 

elina.patricija@inbox.lv  
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1. pielikums 

Viļakas novada jauniešu kinofestivāls 

“BRONIS” 

Dalībnieku pieteikuma veidlapa 

 

Izglītības iestādes 

nosaukums 

 

Klase  

Audzēkņu skaits  

Klases vecākā 

vārds un uzvārds 

 

Tālrunis, e-pasts  

Klases 

audzinātāja vārds 

un uzvārds 

 

Tālrunis, e-pasts  

*Komandas 

nosaukums 

 

*nav obligāts 

  

Ar parakstu apliecinu, ka esmu iepazinies ar Viļakas novada jauniešu kinofestivāla 

“BRONIS” nolikumu un piekrītu tā noteikumiem. 

 Dalībniekiem nepieciešama klases audzinātāja parakstīta atļauja par piedalīšanos 

konkursā. 

 

 __________________________________  __________________________________ 

        (skolotāja paraksts)                     (paraksta atšifrējums)   

 

 

 

Dalībnieka paraksts (atšifrējums):_________________________ 

 

Datums:_______________________ 

 


