Vizuāli plastiskās mākslas alternatīvā olimpiāde
2021./2022.mācību gadā
NOLIKUMS
1. Olimpiādes tēma
1.1. “Meža stāsti”.
2. Olimpiādes mērķi
2.1. Padziļināt un paplašināt skolēnu zināšanas un prasmes vizuālajā mākslā, attīstot
bērnu un jauniešu fantāziju, asociatīvo domāšanu un radošo iztēli.
2.2. Apzināt talantīgus skolēnus, kuri spēj demonstrēt izcilību un konkurētspēju novada,
valsts un starptautiskajā mērogā.
3. Olimpiādes uzdevumi
3.1. Padziļināt un paplašināt skolēnu zināšanas vizuālajā mākslā, kas attīsta praktiskās un
radošās darba iemaņas.
3.2. Rosināt skolēnus pētīt mūsdienu tendences un aktualitātes vizuālajā mākslā, kā arī
aktualizēt visdažādākos izteiksmes līdzekļus radošuma izpratnē.
3.3. Veicināt skolēnu un skolotāju pieredzes apmaiņu.
4. Olimpiādes norises laiks un vieta
4.1. Vieta: Jaunmārupes pamatskola, Mazcenu aleja 3, Jaunmārupe.
4.2. Laiks: 2022.gada 11. marts.
5. Olimpiādes organizatoriskā struktūra
5.1. Olimpiādi organizē Jaunmārupes pamatskola.
5.2. Dalībnieku reģistrācija līdz 2022.gada 18. februārim.
5.3. Olimpiāde sastāv no 1 radošā mājasdarba un 1 tiešsaistes uzdevuma. Uzdevumu
sagatavošanu nodrošina Jaunmārupes pamatskola.
5.4. Radošais mājasdarbs:
5.4.1. A3 formātā izpildīta kolāža par tēmu “Meža tēls”. Kolāžā var izmantot
jebkurus pieejamos materiālus;
5.4.2. Radošais mājasdarbs jāsagatavo un jāiesūta jpg formātā uz e-pastu:
jmsk.lapa@gmail.com līdz 2022.gada 7. martam.

5.5. Tiešsaistes uzdevums:
5.5.1. notiks google meet platformā (saite tiks izsūtīta uz skolas norādīto e-pastu)
2022.gada 11. martā no plkst. 14.00 - 16.00;
5.5.2. Dalībniekiem uzdevuma pildīšanai jāsagatavo: A3 formāta akvareļu papīrs
(piestiprināts pie stingras pamatnes), parastais zīmulis un dzēšamā gumija,
akvareļu, guaša vai akrila krāsas, atbilstošas otas, palete, ūdens trauks;
5.5.3. Tiešsaistes uzdevuma laikā ir jābūt ieslēgtai kamerai, ekrānā ir jābūt
redzamam darba veicējam un darbam, kurš tiek veikts;
5.5.4. Kad darbs ir pabeigts, dalībnieks par to paziņo tiešsaistes čatā, sagaida
pedagoga - novērotāja atbildi un 10 min. laikā nosūta darbu jpg formātā uz epastu: jmsk.lapa@gmail.com.
5.6.

Novērošanu olimpiādes laikā nodrošina Jaunmārupes pamatskolas pedagogi.

5.7.

Iesūtītie darbi jpg formātā:
5.7.1. darbs ir labi redzams (ar skaidri saskatāmām, asām kontūrām), oriģinālajās
krāsās;
5.7.2. darba malām jābūt paralēli fotogrāfijas laukuma malām (lai nebūtu
perspektīvas efekts);
5.7.3. fotogrāfijā blakus darbam neatrodas citi priekšmeti;
5.7.4. darbam nedrīkst būt salocījušās vai uzrullējušās malas, atspīdumi vai
krītošas ēnas laukumi uz darba;
5.7.5. jpg faila nosaukums (bez garumzīmēm un mīkstinājuma zīmēm):
Skola_klase_V.Uzvards_RD (radošais darbs) vai TU (tiešsaistes
uzdevums) (piemēri: Jaunmarupes pamatskola_5.klase_A.Berzina_RD vai
Jaunmarupes pamatskola_5.klase_A.Berzina_TU).
6. Olimpiādes dalībnieki

6.1. Skolu var pārstāvēt 2 dalībnieki (viens 4.-5.klases skolēns un viens 6.-8.klases
skolēns).
6.2. Piedalās Jūrmalas pilsētas un Mārupes, Olaines, Ķekavas, Salaspils, Ropažu un
Ādažu novadu skolas.
7. Pieteikšanās kārtība
7.1. Olimpiādes dalībniekus piesaka skola, aizpildot un nosūtot pieteikumu līdz
18.02.2022. (pieteikuma saite tiks nosūtīta e-pastā).

8. Vērtēšana
8.1. Olimpiādes žūrijas komisija: katra skola piesaka 1 savu pārstāvi (pieteikuma saite
tiks nosūtīta e-pastā), kurš izvērtēs visu dalībnieku darbus. Savas skolas skolēnu
darbus vērtēt nedrīkst.
8.2. Katram skolēnam tiks piešķirts kods, ar kuru tas tiks ierakstīts vērtēšanas lapā.
8.3. Radošā darba kods: skolēna kods +RD. Tiešsaistes uzdevuma kods: skolēna kods
+TU.
8.4. Vērtēšana radošajam mājas darbam un tiešsaistes uzdevumam notiek atsevišķi
(Pielikums Nr.1)
8.5. Vērtēšana notiek divos vecuma posmos: 4.-5.klase un 6.-8.klase. Katrā vecuma
posmā Diplomus iegūst I, II un III vieta.
8.6. Vērtēšana: no 2022.gada 15. līdz 17. martam.
9. Apbalvošana
9.1. Izglītības iestādēm rezultāti tiks paziņoti 5 darba dienu laikā pēc vērtēšanas
pabeigšanas.

Sagatavoja: J.Grosberga-Gernere, L.Šulce, I.Brante
e-pasts: karjera.jmsk@gmail.com un jmsk.lapa@gmail.com
mob.tālr.: 29857620 (Jolanta Grosberga-Gernere )

Pielikums Nr.1
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VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI

Darba veids

Kritērijs

Ideja

Radošais
darbs

Tiešsaistes
uzdevums

Maksimālo
punktu
skaits

5

Kompozīcija

4

Tehniskais
izpildījums

3

Ideja

5

Kompozīcija

4

Tehniskais
izpildījums

3

Paskaidrojums
autora individuālais redzējums, idejas
oriģinalitāte un aktualitāte, radoša
izpausme
kompozīcijas izkārtojums un elementu
savstarpējā saistība, mākslas darba
veselums - pilnvērtīgi izmantots lapas
laukums
Izmantots / noklāts vismaz 90% no lapas
laukuma, mākslinieciskie izteiksmes
līdzekļi – idejas izteicēji plaknē, tehnikas
un materiālu daudzveidība un pielietojuma
aktualitāte, izpildījuma kvalitāte un
rūpīgums
autora individuālais redzējums, idejas
oriģinalitāte un aktualitāte, radoša
izpausme
kompozīcijas izkārtojums un elementu
savstarpējā saistība, mākslas darba
veselums - pilnvērtīgi izmantots lapas
laukums
Izmantots / noklāts vismaz 90% no lapas
laukuma, izstrādātas vizuālās detaļas un
nianses galvenajiem tēliem / akcentiem,
krāsu un toņu dažādība, mākslas valodas
elementu izmantošana, izpildījuma
kvalitāte un rūpīgums, objektu
daudzveidība

Aizpildāmā vērtēšanas tabulas saite katram pieteiktajam žūrijas loceklim tiks nosūtīta uz
norādīto e-pastu līdz 2022.gada 15.marta plkst. 9:00.

