
 

MADONAS PILSĒTAS VIDUSSKOLAS 

KONKURSA  

,,SKOLAS LOGO STĀSTS” 

 

NOLIKUMS 

 

VISPĀRĒJĀ INFORMĀCIJA 

Konkursa nosaukums – ,,Skolas logo stāsts,, 

Dalībniekiem jāsacer prozas darbs, jāuzzīmē vai jāuzfilmē video rullītis par to, kā ir cēlies 

Madonas Pilsētas Vidusskolas simbols – zelta gailis. Darbs var būt gan kā stāsts, dzejolis, 

īsfilma, zīmējums (komikss). 

Konkursa rīkotājs ir MPV administrācija sadarbībā ar Skolēnu domi un Skolas padomi. 

Konkursā var piedalīties jebkurš MPV skolēns no 1.-12. klasei. 

 

 

MĒRĶIS UN UZDEVUMI 

Konkursa mērķis ir veicināt Madonas pilsētas vidusskolas skolēnu zināšanas par skolas 

simbolu, tā vēsturi un nozīmību, stiprināt to radošās iemaņas, lepnumu par savu skolu, veicināt 

idejas interpretēšanas daudzveidību un kreativitāti. 

 

 

KONKURSA IZSLUDINŠĀNAS KĀRTĪBA 

Konkurss tiek izsludināts 01.03.2023 skolas mājas lapā "www.madonasvsk.lv" vai citos skolas 

sociālo mediju profilos 

 

IESNIEGŠANA 

Konkursa darbi pēc konkursa izziņošanas savlaicīgi jāiesniedz skolas kancelejā vai jānosūta pa 

e-pastu vidusskola@madona.lv 

Darbs jāiesniedz līdz 30.03.2023 plkst.15.00 109. kabinetā. 

 

NOFORMĒJUMS UN SATURS 

Darbi iesniedzami vienā eksemplārā, latviešu valodā, noformēti uz A4 formāta lapām. Tekstam 

jābūt skaidri salasāmam, rokrakstā vai datorrakstā.  

Video rullītis nedrīkst pārsniegt 3 minūtes. 

Zīmējumam jābūt uz A3 lapas. 



 

 

DARBU VĒRTĒŠANAS KĀRTĪBA 

Visi iesniegtie darbi tiks vērtēti pa atbilstošām kategorijām. 

Prozas darbi tiks vērtēti pēc galvenās domas, ortogrāfijas, teikumu uzbūves un citām kļūdām. 

Video rullīši tiks vērtēti pēc to garuma, montēšanas, aktualitātes u.c. 

Zīmējumi tiks vērtēti pēc to atbilstības tematam un attēlotā sižeta 

Darbus vērtēs Skolas padome, kur no katras kategorijas izvirzīs 3 labākos darbus. 

Pēc tam tiks rīkota prezentācija, kur vidusskolniekiem tiks prezentēti 9 darbi, no kuriem tiks 

izvirzīts viens skatītāju favorīts. 

 

KONKURSA REZULTĀTI 

Rezultāti tiks publicēti skolas mājaslapā un visos tai piederošos sociālo tīklu profilos. 

 

PUBLICITĀTE 

Iesniedzot darbu vērtēšanai konkursā, tā autori, bez atlīdzības, nodod Madonas pilsētas 

vidusskolai visas ar tā turpmāko izmantošanu saistītās tiesības. Skola patur tiesības izveidot 

vairāku autoru ideju apvienojumu. 

Visi konkursam iesniegtie darbi, pēc konkursa noslēguma, var tikt dāvināti Madonas novada 

pašvaldībai un citām iestādēm. 

Iesniedzot darbu, dalībnieki piekrīt, ka godalgotas vietas iegūšanas gadījumā, konkursa darbs 

tiek publicēts kopā ar tā autora vārdu jebkuros plašsaziņas līdzekļos, Madonas pilsētas 

vidusskolas interneta vietnē un sociālo tīklu profilos. 

 

BALVAS 

Pirmajai, otrajai un trešajai vietai katrā kategorijā tiks pasniegtas veicināšanas balvas.  

 

 


