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Tukuma, Engures un Jaunpils novadu atklātās
mūzikas olimpiādes organizēšanas
un norises kārtība 2012./2013.mācību gadā
Mūzikas olimpiādes mērķi un uzdevumi:
• rosināt skolēnus padziļināt zināšanas mūzikā un pilnveidot muzicēšanas prasmes;
• attīstīt skolēnos prasmi savu muzikālo ideju īstenošanai izvēlēties atbilstošus mūzikas
izteiksmes līdzekļus;
• paaugstināt mācību priekšmeta Mūzika prestižu;
• radīt skolēniem un viņu pedagogiem pieredzes apmaiņas iespējas.
Olimpiādes tēma: Muzicē un saceri
Laiks un vieta:
1.posms – 2013.gada 7.februārī pl.10.00 Tukuma 2.pamatskolā ;
2.posms – vēsturisko novadu olimpiāde (Zemgale- Jelgava)
olimpiāde notiek laika posmā līdz 2013. gada 23.martam;
3.posms – valsts olimpiāde:
2013. gada 12.aprīlis, K.Barona ielā 1, Rīgā, JVLMA 123.telpā;
Ilgums:
3 astronomiskās stundas.
Mūzikas olimpiādes dalībnieki:
Tukuma, Engures un Jaunpils novadu 5.–12.klases skolēni
Mūzikas olimpiāde notiek divās vecuma grupās:
1. Jaunākā - 5.-8.klase
2. Vecākā – 9.-12.klase.
Dalībnieku pieteikšana:
Dalībniekus piesaka uz 2 pieteikuma veidlapām
•

elektroniski līdz 24.janvārim, aizpildot skolas pieteikumu veidlapu (skat. Tukuma
novada mācību priekšmetu olimpiāžu organizēšanas un norises kārtība
2012./2013.mācību gadam, pielikums nr. 2), Tukuma novada Izglītības pārvaldē
metodiķei izglītības iestāžu metodiskajos jautājumos J. Lerķei
jolanta.lerke@tukums.lv

•

elektroniski līdz 24.janvārim, aizpildot pieteikumu –repertuāra veidlapu ( pielikums
Nr1.) Tukuma novada mūzikas skolotāju MA vadītāja D. Perševicai
dacepers@gmail.com

Olimpiādes saturs
Olimpiāde notiek trijās daļās.
I. Mūzikas klausīšanās, mūzikas teorija (rakstiski), dziedāšana un ritmizēšana pēc
notīm

Olimpiādes 1.daļa notiek divos posmos:
Mūzikas klausīšanās un teorētiskie jautājumi, kas saistīti ar mūzikas klausīšanos un klausāmā
skaņdarba saturu (darba lapas ar kompozīcijas, laikmeta, mūzikas valodas raksturojumu,
mūzikas formas, izpildītāju sastāva noteikšanu);
dziedāšana un ritmizēšana pēc notīm (katrs dalībnieks izlozē vingrinājumus un izpilda tos
individuāli).
II. Tautasdziesmas atskaņošana (koncertsituācijā)
Brīvas izvēles tautasdziesmu dalībnieks izpilda a cappella vai ar bez noteiktas skaņas
augstuma instrumentu. Tautasdziesmas 3-4 pantus dalībnieks izpilda no galvas.
(Piebilde - tautasdziesmas nošu teksts 2 eksemplāros jāiesniedz olimpiādes dienā pirms
uzstāšanās)
III. Savas kompozīcijas atskaņošana
Oriģinālkompozīcijas ilgums nedrīkst pārsniegt trīs minūtes, tā var būt oriģināldziesma,
instrumentāls oriģinālskaņdarbs vai tautasdziesmas apdare. Tā var būt arī radoša
audiovizuāla, multimediāla prezentācija.
6. Vērtēšanas kritēriji:
Atbilstība uzdevuma nosacījumiem; zināšanas tēmas ietvaros; izpildījuma kvalitāte;
emocionalitāte un artistiskums; kompozīcijas oriģinalitāte.
Katra uzdevuma izpildi vērtē ar 0–10 punktiem; vietas un apbalvojumus piešķir, pamatojoties
uz iegūto punktu kopsummu par katru no olimpiādes daļām:
•
labākais dalībnieks teorētiskajos jautājumos;
•
labākais tautasdziesmas/skaņdarba izpildītājs;
•
interesantākā oriģinālkompozīcija.
Katrā olimpiādes daļā ir iespējas iegūt I, II un III pakāpes diplomu.
[Piezīme] Olimpiādes dalībnieku pieteicēji ar savu parakstu apliecina, ka neiebilst pret
olimpiādes video vai audio ierakstu izmantošanu nekomerciālos nolūkos.
Mūzikas olimpiādes organizatori, komisija:
1.posma olimpiādes organizēšanas un žūrijas komisijas darbu vada Tukuma novada IP un
mūzikas skolotāju MA vadītāja Dace Perševica; olimpiādes uzdevumus izstrādā žūrijas
komisija, ko veido mūzikas skolotāju MA apstiprināta darba grupa.
Vērtēšana
Olimpiādes darbus vērtētāji vērtē olimpiādes norises vietā. Olimpiādes darbus vērtē žūrijas
komisija, saskaņā ar to izstrādātajiem vērtēšanas kritērijiem. Komisija pēc darbu izvērtēšanas
aizpilda protokolus(skat. Tukuma novada mācību priekšmetu olimpiāžu organizēšanas un
norises kārtība 2012./2013.mācību gadam, pielikums nr.4.,nr.5.), aizpilda pieteikuma veidlapu
–pieteikumu(skat. Tukuma novada mācību priekšmetu olimpiāžu organizēšanas un norises
kārtība 2012./2013.mācību gadam, pielikums nr.6) vēsturisko novadu olimpiādei.
Protokolus un pieteikuma veidlapu ar komisijas locekļu parakstiem iesniedz Izglītības
pārvaldē.
Rezultātu paziņošana
Rezultātus ar rīkojumu apstiprina IP vadītāja un informācija 5 darba dienu laikā pēc
Olimpiādes norises dienas tiek ievietota IP mājas lapā www.tip.edu.lv
Apbalvošana
Apbalvojamo skaitu katrā klašu grupā nosaka žūrijas komisija. Olimpiādes uzvarētāji (pirmo
3 vietu ieguvēji) saņem Tukuma novada Izglītības pārvaldes diplomus, 4.vietas ieguvēji
saņem atzinības rakstus.

Kontaktpersonas:
Tukuma novada Izglītības pārvaldes metodiķe J. Lerķe, tālr.26475212,
jolanta.lerke@tukums.lv
Tukuma novada mūzikas skolotāju MA vadītāja D. Perševica , tālr. 29517156,
dacepers@gmail.com

