
 

Jaunrades pasākums “Skaņu mežs” 

2022./2023.mācību gadā 

NOLIKUMS 

1. Jaunrades pasākuma tēma: “Skaņu mežs”   

2. Pasākuma mērķis: 

2.1. Padziļināt un paplašināt izglītojamo zināšanas un prasmes mūzikā, veicināt 

izglītojamo radošo darbību un attīstību. 

2.2. Sekmēt izglītojamo jaunradi, veidojot jaunas skaņu partitūras. 

2.3. Apzināt talantīgus izglītojamos, kuri spēj demonstrēt izcilību un konkurētspēju  

Mārupes, Salaspils, Ķekavas, Olaines novadu mērogā. 

 

 

3. Pasākuma uzdevumi: 

3.1. Veicināt izglītojamo  kolektīvu radošumu, attīstot praktiskās un radošās darba 

iemaņas. 

3.2. Novērtēt jaunrades darbus. 

3.3. Veicināt izglītojamo un pedagogu pieredzes apmaiņu. 

 

4. Pasākuma norises vieta, laiks un dienas kārtība: 

4.1. Vieta: Babītes vidusskola,  Jūrmalas iela 17, Piņķi, Babītes pagasts, Mārupes novads. 

4.2. Laiks: 2023.gada 16.februāris: 

4.2.1. Ierašanās, reģistrēšanās no plkst. 9:30 līdz 10:00 

4.2.2. Pasākuma norises laiks - no plkst. 10:10 līdz 12:20 

4.2.3. no plkst. 12:30 - došanās mājās (ir iespēja apmeklēt skolas ēdnīcu). 

 

5. Jaunrades pasākuma organizatoriskā struktūra: 

5.1. Pasākumu organizē Babītes vidusskola, sadarbībā ar Mārupes novada Izglītības 

pārvaldi. 

5.2. Dalībnieku reģistrācija līdz 2023.gada 10.februārim. 

5.3. Pasākums sastāv no 3 radošiem uzdevumiem. Uzdevumu sagatavošanu nodrošina 

Babītes vidusskola.  



5.4. Jaunrades darbs - izveido skaņu gleznu latviešu tautasdziesmai. 

5.4.1. Veido skaņu gleznu izmantojot mūzikas izteiksmes līdzekļus: skanējuma augstums, 

skanējuma stiprums, melodija, temps. 

5.5. Jaunrades darbs-izveido skaņu gleznu “Meža balsis” 

5.5.1 Uzdevums ar vizualizāciju, izmantojot iztēli radi skaņu gleznu izmantojot mūzikas 

izteiksmes līdzekļus: skaņas īpašības,  skanējuma stiprums, dinamika, temps. 

5.6. Jaunrades darbs- izveido skaņu gleznu latviešu tautasdziesmai. 

5.6.1. Veido skaņu gleznu izmantojot mūzikas izteiksmes līdzekļus: skanējuma stiprums, 

temps, spēlēt elementārus mūzikas instrumentus. 

 

6. Pasākuma dalībnieki: 

6.1. Vecuma grupa: 

6.1.1. 3. klašu grupa 

6.2. Katru izglītības iestādi var pārstāvēt komanda 5 dalībnieku sastāvā. 

6.3. Piedalās Mārupes, Salaspils, Ķekavas, Olaines  novada izglītības iestādes. 

 

7. Pieteikšanās kārtība 

7.1. Olimpiādes dalībniekus piesaka izglītības iestāde, aizpildot un nosūtot vienotu 

pieteikumu: https://forms.gle/g3iCZrPktBjK3ond9  

 

8. Vērtēšana 

8.1. Pasākuma žūrijas komisija: 

8.1.1. pieaicināts neatkarīgs eksperts - mākslinieks; 

8.1.2. Novada mūzikas pedagogi. 

 

8.3. Vērtēšanas kritēriji: 

8.3.1. ideja - autoru individuālais redzējums, idejas oriģinalitāte un radoša izpausme (9 

punkti); 

8.3.2. tēmas un nosacījumu izpilde (6 punkti); 

8.3.3. idejas attīstība un pilnveidojums (6 punkti); 

8.3.4. darbs grupā (15 punkti). 

8.4. Katrai komandai Diplomi, veicināšanas balvas 

 

9. Apbalvošana pasākuma norises dienā. 

https://forms.gle/g3iCZrPktBjK3ond9

