
 

Kurzemes reģiona vizuālās mākslas olimpiādes                                                                                                 

NOLIKUMS 
2019./2020.māc.g. 

Talsos 

 

Olimpiādes tēma - “ Rotas un rotāšana!”, 

kas, izmantojot Kurzemes tautas tērpa elementus, atbilstoši  katram vecumposmam būs 

jāsasaista ar balto papīra plastiku (locījumiem, griezumiem u. c.) 

 

1. Olimpiādes mērķi un uzdevumi: 

1.1. veicināt skolēnu radošo, emocionālo un intelektuālo spēju attīstību. 

1.2. sekmēt kultūras mantojuma saglabāšanu un padziļinātu pētīšanu. 

1.3. padziļināt zināšanas un papildināt skolēnu prasmes vizuālajā mākslā, attīstīt viņu radošās 

darba iemaņas. 

2. Olimpiādes organizatori ir Talsu novada Izglītības pārvalde sadarbībā ar vizuālās 

mākslas  metodisko apvienību. 

3. Olimpiādes dalībnieki - 5.-12. klašu skolēni. 

4. Olimpiādes norise: 

4.1. norises laiks un vieta - 2020.gada 17.aprīlis plkst. 10.00, Talsu Valsts ģimnāzija, 

Brīvības iela 29, Talsi; 

4.2. Kurzemes reģionālajā olimpiādē piedalās ne vairāk kā viens skolēns no pilsētas / 

novada, novadu apvienības 5.-6.kl.grupā, 7.-8.kl.grupā, 9.-10.kl.grupā, 11.-12.kl.grupā; 

4.3. darba ilgums - 3 astronomiskās stundas; 

4.4. darba izpildījums - skolēni veido radoša darba 3D (telpisku) kompozīciju;  

4.5. tehnika un formāts - dalībnieki strādā ar balto papīru (dažāda biezuma, faktūru, tekstūru 

u.c.) uz noteikta formāta baltas lapas;  

4.6. darba veikšanai līdzi jāņem A3 formāta lapas, (viena būs jāpiegriež pēc dotiem 

izmēriem). Darba veikšanai var izmantot šķēres, papīra griešanai nazi, skalpeli u.c.; 

dažāda veida līmes, zīmulis ,dzēšgumija, lineāls, u.c. Materiālus darba veikšanai 

nodrošina dalībnieks; 

4.7. dalībnieki atbild par darba vietas tīrību; 

4.8. olimpiādes darba veikšanas laikā visām komunikācijas iekārtām, ieskaitot mobilos 

telefonus, jābūt izslēgtām. 

 



5. Olimpiādes darbu vērtēšana un apbalvošana: 

5.1. Olimpiādes vērtēšanas kritēriji:  

5.1.1.  atbilstība uzdevuma nosacījumiem; 

5.1.2.  kompozicionālais risinājums; 

5.1.3.  radošā darba oriģinalitāte; 

5.1.2. izpildījuma kvalitāte. 

5.2. Skolēnu radošos darbus vērtē Talsu novada Izglītības pārvaldes apstiprināta žūrijas 

komisija. 

5.3. Par nolikumā minēto prasību neievērošanu, žūrijas komisija ir tiesīga darbu nevērtēt. 

5.4. Žūrijas komisija saskaņā ar olimpiādes darbu vērtēšanas kritērijiem vērtē dalībnieku 

darbus, nosakot 1., 2., 3.vietu un Atzinību katrā no minētajām grupām. 

5.5. Olimpiādes rezultāti tiek nosūtīti elektroniski Kurzemes reģiona pašvaldību Izglītības 

pārvaldēm. 

5.6. Rezultāti ir neapstrīdami. 

 

Piedaloties olimpiādē, dalībnieks piekrīt, ka organizatori dalībnieka radošo darbu var 

izmantot ar atsauci uz autoru plašsaziņas līdzekļos, fiksēt fotogrāfijās u.c. 

Dalībnieki jāpiesaka līdz 2020.gada 1.aprīlim, aizpildot pieteikuma veidlapu (skat. 

pielikumu). 

Pieteikumu sūtīt Talsu novada Izglītības pārvaldes vadītāja vietniecei Vinetai Ozolai uz e-

pastu: vineta.ozola@talsi.lv. 

Informācija par dienas kārtību tiks nosūtīta līdz 10.aprīlim. 

 

Talsu novada Izglītības pārvaldes vadītāja vietniece   Vineta Ozola 

         t.63222549, 26542688 

Talsu novada Vizuālās mākslas MA vadītāja    Malda Zīlniece 

          t.29650830 
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