Kuldīgas

vizuālās mākslas olimpiādes

novada

NOLIKUMS
2019./2020.m.g.

1.

O limpiādes mērķi

1.1. Dot

iespēj u

un uzdevumi:

novada

talantīgaj iem audzēkņiem pierādīt

savas

spēj as, zināšanas

un prasmes

vizuālās mākslas jomā;

2.

3.

1.2.

Radīt

1.3.

Padziļināt

pieredzes

Olimpiādes

apmaiņas iespējas sko lēniem

interesi un izpratni par trīsd imens iju

viņu

pedagogiem;

mākslu.

organizators

Kuldīgas

novada

Kuldīgas

novada pašvaldības Izglītības

Olimpiādes

un

Kultūras

izpratnes un pašizpausme

māks lā

jomas

skolotāju

MA

sadarbībā

ar

nodaļu.

norise.

2020. gada 9. martā plkst. 10°° Kuldīgas novada Bēmu un jauniešu centrā, 1905.gada ielā 10.
Reģistrācija no plkst.9 30 līdz plkst. 9 50

4.

O limpiādes dalībnieki.

4.1.

Kuldīgas

4.2.

Dalībnieki

Katrā

O li mpiādes

izglītības iestāžu

1.-4. un 5.-1 2. klašu

skolēni.

tiek pieteikti 1.-2., 3.-4., 5.-6., 7.-8., 9.- 10., 11.-12. klašu

klašu grupā no

pamatsko lām

5.

novada

pilsētas sko lām piedalās

2 dalībnieki, no

grupās.

izglītības iestāžu fi l iālēm

un lauku

1 dalībnieks.

norise

5 .1. Darba ilgums 3 astronomiskās stundas.
5.2. Darba izpildījums-

skolēni

veido radošu

5.3. Tehnika - papīra plastika. Dalībnieki
tekstūru

strādā

ar balto

papīru (dažāda

biezuma,

faktūru

1

u.c.).

5.4. Darba veikšanai līdzijāņem A3/A4
lineāl s,

kompozīciju trīs dimensijās.

cirkulis Ua nepieciešams).

formāta

Papīra

baltas papīra lapas, līme,

zīmulis, dzēšgumij a,

griešanai var izmantot šķēres,

papīra

nazi, skalpeli

u.c., izmantojot atbilstošu palikni.
5.5. 1.-2. klašu grupa, 3. - 4. klašu grupa uz A4
dimensiju izmanto

faktūru attēlošanai .

formāta

balta papīra vizualizē doto

tēmu.

(Ja nepieciešams, var izmantot baltas salvetes.)

5.6. 5.-12. klašu grupas uz pamatnes 20x20 cm veido trīsdimensiju darbu, atbilstoši dotai
1 uzdevumam. Pamatni sagatavo

Trešo

o limpiādes

organizators.

tēmai

Dalībnieks

5.7.

atbild par darba vietas

tīrību.

Darba laikā galda virsmu pārklāj ar avīzi vai citu

p iemērotu materiālu.

5.8. Pie

olimpiādes dalībnieka

darba veikšanas

laikā nedrīkst

atrasties

ieslēgtas

IT,

saziņas

līdzekļi.

6.

O l impiādes

darbu

vērtēšana

un apbalvošana

6. 1. Olimpiādes darbu vērtēšanas kritēriji:

6.2.

•

atbilstība

•

kompozicionālais risinājums;

•

radošurns tēmas

•

izpildījuma kvalitāte.

Olimpiādes

uzdevuma nosacījumiem;

vērtē Kuldīgas

darbus

6.3. Darbus vērtē 6

vizualizācij ā;

grupās:

novada pašvaldības

apstiprināta žūrijas

1.-2.kl., 3.-4. kl., 5.-6. kl., 7. -8. kl., 9.- 10. kl., 11.-1 2. kl.

(9.-1 0. kl. un 11.-12. kl. var tikt vērtēta kopā, ja ir nepietiekams

7.

Dalībnieku

komisija.

dalībnieku

skaits)

pieteikšana.

Dalībnieku

pieteikumus iesniedz

Informācijas centrā, Baznīcas ielā

pedagoga, kurš sagatavojis
norāda mākslas

1.

līdz

2020. gada 2. martam

skolēnu olimpiādei, vārdu, uzvārdu.

un darbu labošanā,

Izglītības nodaļas speciāliste

vārds

un

Ja

uzvārds.

L.Mačtama

ltuldlgu nov
lqlltibas n

S.Dubu e

-la

2

klasi, grupu,

dalībnieks mācās mākslas skolā,

vL--· _
lO_.g.

pašvaldības

uzvārdu. Pieteikumājānorāda pedagoga,

SASKAŅOTS:

A.Ciekale
29562590

novada

Pieteikumā norāda skolēna vārdu, uzvārdu,

skolas nosaukumu un pedagoga vārdu,

piedalās olimpiādes norisē

Kuldīgas

kurš

