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Ievads
Kultūras un mākslas II padziļinātā līmeņa valsts pārbaudes darba (turpmāk – VPD) paraugs veidots atbilstoši pilnveidotajam mācību saturam un VPD programmai – 1. tabulā parādīts, kā VPD vērtēšanas saturu un uzbūvi ar punktu (īpatsvara)
sadalījumu reprezentē VPD parauga uzdevumi.
Kultūras un mākslas II padziļinātā līmeņa valsts pārbaudes darba paraugs veidots atbilstoši pilnveidotajam mācību saturam un VPD programmai. VPD paraugā atbilstoši programmai ir divas daļas: 1. daļa – zināšanas, izpratne un prasmes;
2. daļa – kompleksu problēmu risināšana.

1. tabula. VPD parauga daļās iegūstamais punktu skaits un īpatsvars
Īpatsvars no kopējā
iegūstamo punktu skaita (%)

Punkti

1. daļa. Zināšanas, izpratne un prasmes

62

54

2. daļa. Kompleksu problēmu risināšana

38

33

Kopā

100

87

VPD daļa

1. Valsts pārbaudes darba parauga uzdevumi
Valsts pārbaudes darbam (turpmāk – VPD) ir divas rakstveida daļas un sagatavošanās posms 2. daļai.
VPD daļa

Uzdevumu skaits

Punktu skaits

Sagatavošanās 2. daļai

Laiks
nav noteikts

1. daļa. Zināšanas, izpratne un prasmes

4

54

Starpbrīdis

120 min
30 min

2. daļa. Kompleksu problēmu risināšana

4

33

90 min

VPD 2. daļas laikā atļauts izmantot sagatavošanās posmā norādītos iedvesmas avotus un augšupielādētos materiālus
idejas piedāvājumam (precīzākas norādes pie sagatavošanās uzdevuma), baltu lapu, pildspalvu.

1. daļa. Zināšanas, izpratne un prasmes
1.–4. uzdevumā tev ir iespēja demonstrēt zināšanas, izpratni un prasmes kultūrā un mākslā.

1.uzdevums. Atzīmē pareizo atbildi! (6 punkti)
1.1. Kuram kultūrvēsturiskajam periodam pieder gotikas stils? (1 punkts)
A
B
C
D

Renesansei
Jaunajiem laikiem
Viduslaikiem
Modernismam
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1.2. Kurā kultūrvēsturiskajā periodā radusies episkā teātra forma? (1 punkts)
A Senajā Grieķijā
B Senajā Romā
C Jaunajos laikos
D Modernismā
1.3. Kura valdošā stila laikā tiek “izgudrota” vijole tādā formātā, kādu to pazīstam vēl šodien? (1 punkts)
A Romantisma
B Baroka
C Gotikas
D Klasicisma
1.4. Par kura stila virsuzdevumu uzskatāma tiekšanās pēc racionalitātes, simetrijas un skaidrības, atmetot iepriekšējā valdošā stila emocionalitāti un izrotājumus? (1 punkts)
A Klasicisma
B Renesanses
C Baroka
D Romānikas
1.5. Kurš no terminiem nav gleznošanas tehnika? (1 punkts)
A Freska
B Akvarelis
C Enkaustika
D Ikona
1.6. Kurā kultūrvēsturiskajā periodā bijusi izplatīta mistēriju teātra forma? (1 punkts)
A Viduslaikos
B Senajā Ēģiptē
C Senajā Romā
D Modernismā

2. uzdevums. Atpazīsti, uz kuru kultūrvēsturisko periodu vai stilu attiecināmi piedāvātie mākslas darbi (vai to
fragmenti)! Uzraksti divas iezīmes, kuras apstiprina tavu izvēli! (18 punkti)
2.1. “Fantaisie-Impromptu In C-Sharp Minor”, Op. 66 [6:22] (1 punkts)
bit.ly/skandarbsFantaisie
A Romantisms
B Impresionisms
C Klasicisms
D Ekspresionisms
Nosauc 2 izvēlētā kultūrvēsturiskā perioda vai stila iezīmes konkrētajā skaņdarbā (2 punkti):
–

–
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2.2. Fundata est. Schola Cantorum Riga [3:41] (1 punkts)
bit.ly/skandarbsFundata
A Romantisms
B Viduslaiki
C Renesanse
D Postmodernisms
Nosauc 2 izvēlētā kultūrvēsturiskā perioda vai stila iezīmes konkrētajā skaņdarbā (2 punkti):
–

–

2.3. Lascia ch’io pianga [4:36] (1 punkts)
bit.ly/skandarbsLascia
A Renesanse
B Romantisms
C Baroks
D Klasicisms
Nosauc 2 izvēlētā kultūrvēsturiskā perioda vai stila iezīmes konkrētajā skaņdarbā (2 punkti):
–

–

2.4. Apollons un Dafne, 1622–1625 (1 punkts)
bit.ly/ApolonsUnDafne
A Baroks
B Rokoko
C Romantisms
D Antīkie laiki
Nosauc 2 izvēlētā kultūrvēsturiskā perioda vai stila iezīmes
konkrētajā mākslas darbā (2 punkti):
–

–

Augstums – 243 cm.
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2.5. Melanholija, 1514 (1 punkts)
bit.ly/MelanholijaI
A Renesanse
B Viduslaiki
C Romantisms
D Baroks
Nosauc 2 izvēlētā kultūrvēsturiskā perioda vai stila iezīmes
konkrētajā mākslas darbā (2 punkti):
–

–

24 x 18,5 cm.

2.6. Venēciešu svētki, 1718 (1 punkts)
bit.ly/VeneciesuSvetki
A Baroks
B Romantisms
C Rokoko
D Klasicisms
Nosauc 2 izvēlētā kultūrvēsturiskā perioda vai stila iezīmes
konkrētajā mākslas darbā (2 punkti):
–

–

56,3 x 46,2 cm.
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3. uzdevums. Vizuālās mākslas, mūzikas vai teātra mākslas darba analīze. Izvēlies vienu no mākslas darbiem un
izpildi uzdevumus! (18 punkti)
Vizuālā
māksla

Līga Purmale Madonna ar bērnu, 2008, Rīgas Galerija. Audekls, eļļa. 100x170 cm

Mākslas darbs pieejams: bit.ly/MadonnaArBernu
Glezna ir no 18 lielformāta darbu sērijas CITY TOUR, kas radītas no 2001. līdz 2009. gadam.
Mūzika

Platons Buravickis Lūgšana spēlējošai saulei, 2017, 6’, izpilda Valsts Akadēmiskais koris “Latvija”,
diriģents Māris Sirmais.
Skaņdarbs pieejams: bit.ly/lugsana
Darbs ir radīts konkursam “Latvijas komponisti Latvijas simtgadei”.

Teātra
māksla

Kirils Sebreņnikovs Raiņa sapņi, 2015, Latvijas Nacionālais teātris.
Izrāde filmēta ar projekta Teātris.zip atbalstu.
Teātra izrādes fragments pieejams: bit.ly/RainaSapni
Izrāde tapa kā ārzemnieka skatījums uz Raini, balstoties Raiņa dzejā un dienasgrāmatu pierakstos,
meklējot tajā universālo, pasaulei atpazīstamo. Izrādes pamatā ir astoņas savstarpēji saistītas
daļas – Noslēpums jeb Kosmoss; Nākotnes cilvēks jeb Bērnība; Mīlestība. Aspazija; Saule; Valoda;
Revolūcija; Vientulība; Fināls jeb Vasara.

3.1. Atpazīsti un uzraksti, kāda stila vai virziena iezīmes ir saskatāmas/saklausāmas mākslas darbā! Apraksti tā trīs iezīmes!
(4 punkti)

3.2. Atpazīsti un uzraksti, uz kādu kultūrvēsturisko periodu vai vēsturisko stilu autors atsaucas šajā mākslas darbā, minot
vienu iezīmi! (2 punkti)
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3.3. Uzraksti analītisku komentāru par izvēlēto mākslas darbu! Ņem vērā komentāra struktūru un apjomu (ieteicamais apjoms 100–150 vārdi)! (12 punkti)

Komentārā iekļauj:

• savu viedokli par mākslas darba ideju un tā rašanās iemesliem;
• mākslas darba iezīmju raksturojumu (uzbūve, stilistiskās iezīmes, izteiksmes līdzekļi).

4. uzdevums. Noskaties Lailas Pakalniņas filmu “Papa Gena”, interviju ar filmas autori, kā arī izlasi faktus par
Latviju! (4. uzdevuma punktu kopskaits – 12 punkti)
Ja nepieciešams, skaties filmas epizodes un interviju ar autori atkārtoti.
Filma “Papa Gena”
bit.ly/PapaGena
Intervija ar Lailu Pakalniņu
bit.ly/AutoraIntervija

Fakti par Latviju 1999.–2001. gadā
Ekonomika:
Krievijas ekonomikas krīzes iespaidā 1990. gadu beigās zaudējumus cieta banku sektors, atsevišķas rūpniecības
nozares, pieauga bezdarbs, Latvijas uzņēmēji sāka pārorientēties uz Rietumu tirgu.
2000. gadā vidējā alga (neto) ir 139 lati (197 eiro);
2000. gadā bezdarbs 9 %;
2001. gadā atvērti pirmie tirdzniecības centri Rīgā: Alfa, Spice un Barona centrs.
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Politika:
1999. gadā par valsts prezidenti ievēlēta Vaira Vīķe-Freiberga;
2000. gadā LR Ministru Kabinets apstiprināja Nacionālo programmu “Kultūra” 2000.–2010. gadam;
2000. gadā ar Latviju, Lietuvu, Rumāniju, Bulgāriju, Slovākiju un Maltu oficiāli tika atklātas sarunas par iestāšanos
Eiropas Savienībā.
Sabiedrība un kultūra:
2000. gadā Latvijas iedzīvotāju skaits bija 2 377 383; Rīgā – 766 381;
2000. gadā Latvijas Mobilais Telefons pirmo reizi piedāvāja klientiem interneta piekļuvi no GSM mobilā telefona,
taču tehnisko ierobežojumu dēļ šo pakalpojumu nevarēja lietot visi abonenti;
2001. gadā tika atklāta Nacionālās Operas Jaunā zāle, noslēdzot rekonstrukcijas darbus, kuri norisinājās kopš
1990. gada; 1995. gadā tika pabeigta vecās ēkas rekonstrukcija;
2001. gadā notika Rīgas 800 gadu jubilejas svinības;
2001. gadā Rīgā viesojās Velsas princis Čārlzs;
2001. gadā režisors Viesturs Kairišs iestudēja Mocarta operu “Burvju flauta”, scenogrāfijas autors bija Ilmārs Blumbergs, kurš par šo veikumu saņēma Baltijas asamblejas balvu. Izmantojot iestudējuma idejas, V. Kairišs
un I. Blumbergs izveidoja videofilmu Latvijas ekspozīcijai Venēcijas biennāle 2001. gadā.
4.1. Interpretē darbā pausto vēstījumu!
Interpretējot redzēto un lasīto, veido sakarības starp darba ideju, saturu, formu un filmas tapšanas kontekstu (ieteicamais apjoms 100–150 vārdi)! (8 punkti)
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4.2. Izlasi skatītāju komentārus! Salīdzini savu ar vienu no skatītāju komentāru autoru viedokļiem par darbā pausto vēstījumu! Pamato, kāpēc piekrīti/nepiekrīti izteiktajam viedoklim (ieteicamais apjoms 60–80 vārdi)! (4 punkti)
Skatītāju komentāri:
A “Ja domāju, ka šī filma ir radīta Venēcijas biennālei, tad liekas, ka tomēr par vienkāršu, par pelēku tā Rīga mums
parādīta, rodas tāda iekšēja mazvērtība, mums taču ir tik sena un grandioza kultūra, ko rādīt citiem. Lai arī filma ir
sirsnīga, vienkārša un tīra no piemaisījumiem, gribētos, lai par mums tiek teikts kas iespaidīgāks.”
B “Skatuve ar Vecrīgas ainavu paliek fonā, mēs esam nokļuvuši aiz priekškara. Vidē, kurā nav pompozas scenogrāfijas
un kurā neviens netēlo. Cilvēki klausās mūziku sev ierastā vidē un labprātīgi ļaujas kameras un mūsu ciešajam skatienam. Mēs vērojam, kā personāžu iekšējais noskaņojums ir atradis ārējo apstiprinājumu pilsētvides trokšņos un
melnbaltajā grafiskumā. Iespaids, ka skatītājam priekšā liek palielināmo stiklu, lai viņš pētītu sirreālistisko realitāti.
Mēs esam ziņkārīgi, mēs netiesājam.”
C “Reālisms mijas ar klasicismu. Pēcpadomju laiks Rīgā ar 18. gs. augsto kultūru Eiropā. Sākotnēji filmas kadros redzamais melnbaltais ikdienas portretējums šķietami neiet kopā ar enerģiskā rakstura viļņveida melodiju. Taču tieši ar vidi
tik kontrastējošā mūzika kļūst par iemeslu agrā pavasarī Rīgas cilvēkiem uz mirkli apstāties un nokļūt nedaudz citā
realitātē, kļūstot par abu nogriežņu tik meistarīgi notverto satekpunktu.”
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2. daļa Kompleksu problēmu risināšana
2. daļā tev ir iespēja demonstrēt problēmrisināšanas prasmes.

Sagatavošanās 2. daļai
Izlasi situācijas aprakstu. Izvēlies vienu no sabiedrībai aktuālajiem tematiem un iepazīsties ar to pirms Kultūra un Māksla II
eksāmena 2. daļas veicamajiem sagatavošanās un izpētes darbiem!

Situācijas apraksts
Tu esi mākslinieks, mūziķis, teātra režisors, starpdisciplinārs mākslinieks vai kultūras notikuma kurators, kurš vēlas pieteikt
jauna mākslas darba vai kultūras notikuma ideju nacionāla mēroga izsludinātā konkursā par sabiedrībai aktuāliem tematiem.
* Kultūras notikums – izstāde, koncerts, teātra izrāde, festivāls, dzejas slams, performance ar vai bez publikas iesaistes, dažādu mākslas veidu dažāda formāta notikumi pilsētvidē un ārpus tās, dažādas kolektīvās pieredzes, kas ar mākslas palīdzību
risina sabiedrībā aktuālus jautājumus.

Sabiedrībai aktuālie temati
A. [..] šobrīd dzīvojam ārkārtīgi straujā vidē. Tā ir tik digitāla; soctīklos un diennakts ziņu pārraidēs viss mainās tik ātri, ka mums
ir laupīta iespēja apstāties un atbildēt – vai pat neatbildēt, paturēt savu atbildi pie sevis. [..] māka skatīties ir cieši saistīta ar
spēju izturēt diskomfortu, kas rodas nogaidot, nevis runājot, nesteidzoties, saglabājot ieturētību. [..]
Avots: Intervija ar amerikāņu mākslinieci un filozofi Meganu Kreigu (Megan Craig)
https://arterritory.com/lv/vizuala_maksla/intervijas/25607-macisanas_skatities_un_macisanas_klausities_ir_tuvas_lidzinieces

B. Mēs esam iekrituši globālās vienaldzības slazdā.
Avots: frāze no filmas L’Apparition (2018. gads, režisors: Ksavjers Džannoli (Xavier Giannoli))

C. Pandēmija ir apvienojusi cilvēci – trūcīgos un bagātos, dažādas valstis un rases. Mēs apzināmies vienkāršu patiesību – mēs
visi esam mirstīgi. Vīrusa priekšā esam vienlīdz viegli ievainojami un neaizsargāti. Šī ievainojamība padara mūs pazemīgus. Ir
ļoti svarīgi būt pazemīgam un pieticīgam.
Avots: Jegors Jerohomovičs “Brīdī, kad cilvēks nomirst, viņš ieiet nevis tumsā, bet gaismā”.
Intervija ar mākslinieci Marinu Abramoviču. Kultūras Diena, 25.12.2021.

Pirms Kultūra un Māksla II eksāmena 2. daļas veicamie sagatavošanās un izpētes darbi:
1.
2.
3.
4.
5.

Izvēlies vienu no piedāvātajiem tematiem;
Identificē un konkretizē temata aktualitāti vai problēmu un veic tās izpēti;
Sameklē un izpēti radošo risinājumu piemērus tam, kas jau ticis īstenots kultūras jomā, lai aktualizētu šo tematu;
Nosaki sava mākslas darba vai kultūras notikuma mērķi un mērķauditoriju, formulē savu radošo ideju;
Apzini, apkopo un dokumentē savus iedvesmas avotus. Tie var būt gan esošie mākslas darbi vai kultūras notikumi,
procesi, informācijas avoti, gan vispārīgi emocionāli un intelektuāli iedvesmas avoti – daba, sadzīve, intervijas un
daiļliteratūra utt. Izveido informācijas avotu sarakstu;
6. Izveido un atlasi materiālus idejas piedāvājumam (skices, ieraksti, fotogrāfijas digitālajā formātā, citāti u. c.), kas
varētu palīdzēt labāk nolasīt/uztvert/saprast tavu ideju. Lūdzu, ņem vērā, ka failu skaits ir ierobežots: līdz septiņiem. Augšupielādē materiālus idejas piedāvājumam;
7. Ņem vērā, ka eksāmena 2. daļas laikā tu varēsi izmantot tikai tos materiālus, kurus būsi pirms tam norādījis vai
augšupielādējis;
8. Norādi iedvesmas avotus un augšupielādē materiālus idejas piedāvājumam Valsts izglītības satura centra norādītajā
laikā un vietnē.
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2. daļa. Kompleksu problēmu risināšana
2. daļā tev ir iespēja demonstrēt problēmrisināšanas prasmes.
Apliecinājums
Es, [vārds, uzvārds]
, apliecinu, ka priekšizpētes darbs ir paveikts patstāvīgi.
Esmu informēts(-a), ka autortiesību pārkāpumu gadījumā, ja tāds ir konstatējams manā priekšizpētes darbā, eksāmens
automātiski tiek uzskatīts par nenokārtotu.
202

. gada

[datums, mēnesis]

Izlasi situācijas aprakstu un atzīmē, kuru tematu esi izvēlējies!

Situācijas apraksts
Tu esi mākslinieks, mūziķis, teātra režisors, starpdisciplinārs mākslinieks vai kultūras notikuma kurators, kurš vēlas pieteikt
jauna mākslas darba vai kultūras notikuma ideju nacionāla mēroga izsludinātā konkursā par sabiedrībai aktuāliem tematiem.
* Kultūras notikums – izstāde, koncerts, teātra izrāde, festivāls, dzejas slams, performance ar vai bez publikas iesaistes, dažādu mākslas veidu dažāda formāta notikumi pilsētvidē un ārpus tās, dažādas kolektīvās pieredzes, kas ar mākslas palīdzību
risina sabiedrībā aktuālus jautājumus.

Sabiedrībai aktuālie temati
A. [..] šobrīd dzīvojam ārkārtīgi straujā vidē. Tā ir tik digitāla; soctīklos un diennakts ziņu pārraidēs viss mainās tik ātri, ka mums
ir laupīta iespēja apstāties un atbildēt – vai pat neatbildēt, paturēt savu atbildi pie sevis. [..] māka skatīties ir cieši saistīta ar
spēju izturēt diskomfortu, kas rodas nogaidot, nevis runājot, nesteidzoties, saglabājot ieturētību. [..]
Avots: Intervija ar amerikāņu mākslinieci un filozofi Meganu Kreigu (Megan Craig)
https://arterritory.com/lv/vizuala_maksla/intervijas/25607-macisanas_skatities_un_macisanas_klausities_ir_tuvas_lidzinieces

B. Mēs esam iekrituši globālās vienaldzības slazdā.
Avots: frāze no filmas L’Apparition (2018. gads, režisors: Ksavjers Džannoli (Xavier Giannoli))

C. Pandēmija ir apvienojusi cilvēci – trūcīgos un bagātos, dažādas valstis un rases. Mēs apzināmies vienkāršu patiesību – mēs
visi esam mirstīgi. Vīrusa priekšā esam vienlīdz viegli ievainojami un neaizsargāti. Šī ievainojamība padara mūs pazemīgus. Ir
ļoti svarīgi būt pazemīgam un pieticīgam.
Avots: Jegors Jerohomovičs “Brīdī, kad cilvēks nomirst, viņš ieiet nevis tumsā, bet gaismā”.
Intervija ar mākslinieci Marinu Abramoviču. Kultūras Diena, 25.12.2021.

Izvēlētais temats:

A

B

C
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Mākslas darba vai kultūras notikuma idejas apraksts
1. uzdevums. Definē mākslas darba vai kultūras notikuma mērķi un mērķauditoriju! (4 punkti)

2. uzdevums. Apraksti un pamato izvēlētā temata konkretizēto aktualitāti vai problēmu! Pamatojumā iekļauj
konkrētus piemērus no politiskiem, ekonomiskiem vai kultūrsociāliem kontekstiem (ieteicamais apjoms
50–100 vārdi). (6 punkti)
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3. uzdevums. Izveido mākslas darba vai kultūras notikuma aprakstu! Pievieno ilustratīvu materiālu no tevis
atlasītajiem avotiem vai izveidotajām skicēm, kas palīdzēs labāk saprast tavu ieceri (ieteicamais apjoms
150–200 vārdi)! (12 punkti)
Aprakstā iekļauj:
• mākslas darba vai kultūras notikuma nosaukumu;
• piedāvātā mākslas darba veidu vai kultūras notikuma formātu;
• mākslas darba vai kultūras notikuma ieceres* aprakstu;
• tavuprāt, svarīgāko mākslas darba vai kultūras notikuma elementa** aprakstu;
• pamatojumu, kā izvēlētais mākslas darba veids vai kultūras notikuma formāts visprecīzāk ļaus mērķauditorijai nolasīt tavu ieceri.
* Iecere – autora redzējums par saturiskajiem un mākslinieciskajiem aspektiem, kas atklāj mākslas darbu/kultūras
notikuma mērķa būtību un iezīmē īstenojamā risinājuma iespējas.
** Piemēram, viens konkrēts darbs, konkrēts tēls, krāsa, skaņa, personība, metafora, objekts, telpa vai vide utt.
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4. uzdevums. Uzraksti mākslas darba vai kultūras notikuma īstenošanas plānu! (3 punkti)
Mākslas darba vai kultūras notikuma īstenošanas plāna posmos iekļauj:
• nozīmīgākās veicamās darbības;
• nepieciešamos resursus (materiāli, cilvēkresursi u. c.);
• mākslas darba vai kultūras notikuma īstenošanas laiku un vietu.
Nozīmīgākās darbības

Resursi

Īstenošanas
laiks un vieta

Sagatavošanās

Izstrāde

Īstenošana

5. uzdevums. Apraksti idejas izpētes un izstrādes procesu (ieteicamais apjoms 120–170 vārdi)! (8 punkti)
Aprakstā iekļauj:
• vienu iedvesmas avotu un pamatojumu, kā tas saistīts ar tavu piedāvāto ideju;
• divus radošo risinājumu piemērus (mākslas darbus, filmas, izstādes vai citus kultūras notikumus) Latvijā un pasaulē,
skaidrojot to saistību ar izvēlēto tematu.
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2. Vērtēšanas kritēriji
Vērtēšanas kritēriji VPD parauga uzdevumiem (1. daļas 1.–3.2., 2. daļas. 1., 4.)
Daļa

Uzdevums

Novērtējums

1.

1.1.

1

Nosaka atbilstošo
kultūrvēsturisko periodu

C Viduslaikiem

1.2.

1

Nosaka atbilstošo
kultūrvēsturisko periodu

D Modernismā

1.3.

1

Nosaka atbilstošo stilu

B Baroka

1.4.

1

Nosaka atbilstošo stilu

A Klasicisma

1.5.

1

Nosaka atbilstošo tehniku,
D Ikona
izslēdz neatbilstošo variantu

1.6.

1

Nosaka atbilstošo
kultūrvēsturisko periodu

A Viduslaikos

2.1.

1

Nosaka atbilstošo stilu

A Romantisms

1

Nosaka atbilstošā stila divas
raksturojošas iezīmes

Atbilžu iespējas:
• Klaviermūzika;
• Trauksmaina;
• Poētiska;
• Ar ilgām un nostalģiju piepildīta;
• Improvizācija, brīva forma;
• Brīvas formas darbs;
• Dramatisks kontrasts skanējumā;
• Ar sapņainu noskaņu;
• No klusāka uz skaļāku un otrādi;
• Alkas pēc radošās brīvības;
• Spēcīgs jūtu kults;
• Nostalģija pēc pagātnes;
• Interese par nacionālo kultūru un folkloru;
• Sapņi par tālām, teiksmainām zemēm.

1

Nosaka atbilstošo
kultūrvēsturisko periodu

B Viduslaiki

1

Nosaka atbilstošā
kultūrvēsturiskā perioda
divas raksturojošas iezīmes

Atbilžu iespējas:
• Gregoriskais dziedājums;
• Pamatā gregoriskais korālis;
• Vienbalsīgs a capella dziedājums;
• Saistīts ar liturģiju/reliģiju;
• Burdons (rata lira);
• Šaurs melodiskais diapazons;
• Diatonika (tīras kvintas);
• Uz viena augstuma skaņas bieži tiek rečitēti
vairāki vārdi, vārdkopas vai pat plašas teksta
frāzes;
• Dziedājums latīņu valodā;
• Teksts svarīgāks par melodiju.

2.2.

Kritērijs

Atbilde
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Daļa

Uzdevums

Novērtējums

1.

2.3.

1

Nosaka atbilstošo stilu

C Baroks

1

Nosaka atbilstošā stila divas
raksturojošas iezīmes

Atbilžu iespējas:
• Operas ārija;
• Aizkustinoša un vienkārša;
• Emocionāli uzlādēta;
• Viens no orķestra instrumentiem ir klavesīns;
• Kontrtenors kā viena no pazīmēm;
• Melisms (trilleri, skaņu izrotājumi);
• Drāma;
• Skaņdarba dinamika: ritms, temps (kāpināts
temps), melodijas kāpinājumi;
• Spriedze;
• Svinīgums, dramatiskums.

1

Nosaka atbilstošo stilu

A Baroks

1

Nosaka atbilstošā stila divas
raksturojošas iezīmes

Atbilžu iespējas:
• Kustības ilūzija;
• Izliekti un jutekliski ķermeņi, plandoši tērpi;
• Naturālistiski precīzas anatomijas proporcijas;
• Dramatisms un cilvēku emocijas;

2.4.

Kritērijs

Atbilde

•
•
•
•
•
•
•
•
•
2.5.

Pamatā grieķu mīts par Dafni un Apollonu;
Emocionāla un fiziska spriedze;
Metamorfoze;
Serpentīns;
Krāšņs un teatrāls;
Reliģiski un mitoloģiski sižeti;
Drāma;
Dinamika (kompozīcijas uzbūvē);
Spriedze un kontrasti.

1

Nosaka atbilstošo
kultūrvēsturisko periodu

A Renesanse

1

Nosaka atbilstošā
kultūrvēsturiskā perioda
divas raksturojošas iezīmes

Atbilžu iespējas:
• Gravīra, tehnika, kas radās 15. gadsimtā;
• Objekti, kas saistīti ar ģeometriju,
numeroloģiju, iespējams, alķīmiju;
• Objekti, kas saistīti ar zinātni un amatniecību;
• Melanholija kā radošas personības stāvoklis;
• Lineārā perspektīva;
• Proporcijas tuvas cilvēka mērogam, bet
idealizētas (antīkās skulptūras paraugs);
• Interese par antīkās pasaules kultūru;
• Iedziļināšanās dabā kā dievišķās pilnības
izpausmē;
• Uzmanības centrā mitoloģija, reliģija un
sadzīve.
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Daļa

Uzdevums

Novērtējums

Kritērijs

Atbilde

1.

2.6.

1

Nosaka atbilstošo stilu

C Rokoko

1

Nosaka atbilstošā stila divas
raksturojošas iezīmes

Atbilžu iespējas:
• Teatrāli iekārtota kompozīcija;
• Atgādina teātra skatuves scenogrāfiju;
• Vieglums, dzīves svinēšana, flirtēšana,
intimitāte;
• Dominē pasteļtoņi;
• Daba kā aizkulises;
• Aristokrātiskā kultūra (galma dzīve);
• Pasteļtoņi (niansētais kolorīts, smalkas toņu
gradācijas);
• Uzmanība smalkajām detaļām (detalizēti
izstrādāti elementi);
• Rotaļīgums;
• Asimetriski, vijīgi dekorējumi;
• Virtuozā tehnikā izpildīti izsmalcināti tēli;
• Idilliskums.

3.1.

1

Nosaka atbilstošo stilu

Mūzikas gadījumā – postmodernisms, minimālisms.
Teātra mākslas gadījumā – postmodernisms.
Vizuālās mākslas gadījumā – postmodernisms,
hiperreālisms, fotoreālisms.

3

Nosaka atbilstošā stila trīs
raksturojošas iezīmes

Mūzikas gadījumā – postmodernismā, minimālismā
motīva atkārtojums, punktēts ritms, liriska
melodija, garš frāzējums, kormūzika, kas atgādina
elektronisku mūziku.
Teātra mākslas gadījumā – postmodernismā
citēšana, reālistiska un groteska tēlojuma
miksēšana, ironija, vizuālie izteiksmes līdzekļi
(scenogrāfija) ir tikpat svarīgi kā teksts,
manipulēšana ar citātiem, vēsturiskajiem
kontekstiem un stiliem, fragmentācija, stilizācija.
Vizuālās mākslas gadījumā – ikdienas ainas,
reālistiskā maniere ar pārspīlēti intensīvajiem
krāsu akcentiem, atsauces uz sociālām problēmām,
spēle ar atpazīstamo ikdienas situāciju, figuratīvā
glezniecība, glezna balstīta fotogrāfijā

3.2.

1

Nosaka atbilstošo stilu vai
kultūras periodu

Mūzikas gadījumā – klasicisms.
Teātra mākslas gadījumā – modernisms,
sirreālisms scenogrāfijā, vizuālais teātris,
atsauces uz sirreālismu.
Vizuālās mākslas gadījumā – reālisms.

3

Nosaka atbilstošā stila
vai kultūras perioda
raksturojošas iezīmes.

Mūzikas gadījumā – galvenās tēmas atkārtojums,
mūzikas valodas skaidrība, dziedošas, ritmiskas
melodijas.
Teātra mākslas gadījumā – modernisms;
sirreālisms – groteska, ironija, dekorācijas kā
nereālistiskās telpas elementi; vizuālais teātris –
aktieri nav svarīgāki par objektiem, vizualitātes
nozīme – mizanscēna kā “bilde”, drāmas
apvienojums ar pantomīmu, izrādes autorība –
režisors kā interpretētājs.
Vizuālās mākslas gadījumā – ikdienas ainas,
reālistiskā maniere, detaļas, neizskaistinājums,
sociālā kritika.
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Daļa

Uzdevums

Novērtējums

Kritērijs

Atbilde

2.

1.

4

Skatīt 2. pielikumā atbilžu piemērus.
Mākslas darba vai kultūras
notikuma mērķis ir definēts
kodolīgi (1 punkts), mērķis
ir konkretizēts attiecībā uz
ieceri (1 punkts). Mērķim
ir izvēlēta atbilstoša
mērķauditorija (1 punkts), tā
ir konkretizēta (piemēram,
norādītas demogrāfiskās
vai sociālās raksturiezīmes)
(1 punkts).

4.

3

Tiek minētas nozīmīgākās
veicamās darbības katrā
no izstrādes posmiem
(sagatavošanās, izstrāde,
īstenošana), ņemot vērā
nepieciešamos resursus
(materiālus, cilvēkresursus,
plašsaziņas līdzekļus u. c.).
Tiek minēta konkrētas
ieceres īstenošanas vieta un
laiks (3 punkti).

Skatīt 2. pielikumā atbilžu piemērus.
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1. daļas 3.3. uzdevuma snieguma līmeņa apraksts
Kritērijs

Snieguma apraksts, punkti

Raksturo
mākslas darbā
izmantotos mākslinieciskās izteiksmes
līdzekļus, uzbūvi,
stilistiskās iezīmes

1 punkts

2 punkti

3 punkti

4 punkti

Atpazīst un nosauc mākslas darbā
izmantotos izteiksmes līdzekļus
(tajā skaitā izmantotos materiālus
un tehniku), mākslas darba
uzbūves elementus.

Atpazīst un apraksta mākslas
darbā izmantotos izteiksmes
līdzekļus un mākslas darba
uzbūvi (tajā skaitā izmantotos
materiālus un tehniku).

Raksturo mākslas darbā izmantotos
izteiksmes līdzekļus, darba uzbūvi,
izmantotos materiālus un tehniku,
sasaistot tos ar stilistiskajām
iezīmēm.

Demonstrē vērīgumu, veido
spriedumus par mākslas darbā
izmantotajiem izteiksmes līdzekļiem,
stilistiskajām iezīmēm un tā uzbūvi,
izmantotajiem materiāliem un tehniku.

Interpretē mākslas
darba ideju

1 punkts

2 punkti

3 punkti

4 punkti

Piedāvā pirmos iespaidus
(emocionālu reakciju) par
iemesliem, kāpēc mākslas darbs
ir radīts. Apraksta mākslas darbā
pausto ideju burtiski.

Izsaka pieņēmumu par
iemesliem, kāpēc mākslas darbs
ir radīts, atsaucoties uz savu
pieredzi. Interpretē mākslas
darbā pausto ideju, atsaucoties
uz atsevišķiem darba formas
un satura elementiem.

Piedāvā iemeslus, kāpēc mākslas
darbs ir radīts, atsaucoties uz
kultūras faktiem. Interpretē
mākslas darbā pausto ideju,
veidojot sakarības starp darba
formu un saturu.

Interpretē mākslas darbā pausto
ideju, formulējot darba autora nolūku,
attieksmi un ņemot vērā saikni ar
kultūras kontekstu. Interpretē mākslas
darbā pausto ideju, veidojot sakarības
starp darba formu un saturu.

–

Terminoloģijas
lietojums

1 punkts

2 punkti

Lieto korekti atsevišķus terminus,
lai aprakstītu izteiksmes līdzekļus
un darba uzbūvi.

Korekti lieto atbilstošus
terminus, lai raksturotu mākslas
darba iezīmes.

Ievēro komentāra
struktūru

1 punkts

2 punkti

Daļēji ievēro komentāra struktūru,
viens no elementiem (nozīmes un
mērķa interpretācija vai mākslas
darba raksturojums) ir pārspīlēti
uzsvērts.

Ievēro komentāra struktūras
elementus un to proporcijas.
Komentārs izklāstīts loģiski
un secīgi.

Savu viedokli pamato, veidojot sakarības
starp personisko viedokli un mākslas
darbā pausto vēstījumu.
–

–
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1. daļas 4.1. uzdevuma snieguma līmeņa apraksts
Kritērijs
Interpretē
darbā
pausto
vēstījumu

Snieguma apraksts, punkti
2 punkti

4 punkti

6 punkti

8 punkti

Piedāvā pirmos iespaidus
(emocionālu reakciju) par mākslas
darba vēstījumu, neveidojot saikni
starp darba formu, saturu un ideju.
Mākslas darba interpretācijā iztrūkst
sasaistes ar kontekstu.

Interpretē mākslas darbā pausto
vēstījumu, atsaucoties uz atsevišķiem
darba formas un satura elementiem.
Interpretējot redzēto un lasīto,
vēstījumu konteksts izmantots, taču
tikai formāli saistīts ar mākslas darba
ideju, saturu un formu.

Interpretē mākslas darbā pausto
vēstījumu, veidojot sakarības starp
darba formu, saturu un ideju.
Interpretāciju veido, ņemot vērā
mākslas darba tapšanas kontekstu,
piemēram, ekonomisko, politisko,
sociālo un kultūras.

Interpretē mākslas darbā pausto
vēstījumu, veidojot sakarības starp
darba formu, saturu un ideju.
Interpretāciju veido, ņemot vērā
mākslas darba tapšanas kontekstus,
piemēram, ekonomisko, politisko,
sociālo un kultūras. Raksturo minētā
konteksta mijietekmi ar mākslas
darba vēstījumu.

1. daļas 4.2. uzdevuma snieguma līmeņa apraksts
Kritērijs
Pamato
savu
viedokli,
ņemot vērā
citu autoru
viedokļus

Snieguma apraksts, punkti
1 punkti

2 punkti

3 punkti

4 punkti

Definē savu pozīciju – piekrītu/
nepiekrītu un skaidro savu viedokli
ar vispārīgiem argumentiem/
spriedumiem vai personīgu nostāju.

Definē savu pozīciju – piekrītu/
nepiekrītu un skaidro savu viedokli,
atsaucoties tikai uz otra viedokļa
izmantotajiem argumentiem.

Definē savu pozīciju – piekrītu/
nepiekrītu un skaidro savu viedokli,
papildinot vai pretnostatot otra
viedokļa izmantotos argumentus un
faktus par mākslas darbu.

Definē savu pozīciju – piekrītu/
nepiekrītu un skaidro savu viedokli,
papildinot/pretnostatot otra viedokļa
izmantotos argumentus.
Pamato savu viedokli, izmantojot līdz
šim neizmantotus faktus par mākslas
darbu, piedāvājot savu versiju.
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2. daļas 2. uzdevuma snieguma līmeņa apraksts
Kritērijs

Snieguma apraksts, punkti

Aktualitātes/
problēmas
apraksts

1 punkts

2 punkti

Piedāvātā temata ietvaros atpazīta, atvasināta un
formulēta vispārīga aktualitāte vai problēma.

Piedāvātā temata ietvaros atpazīta, atvasināta,
formulēta un konkretizēta aktualitāte vai problēma.

Pamatojums

1 punkts

2 punkti

3 punkti

Vispārīgi minēts, kādēļ par šo aktualitāti vai
problēmu svarīgi runāt politisku, ekonomisku,
sociālu procesu dēļ. Minēti aktualitātei vai
problēmai daļēji atbilstoši piemēri, fakti,
personīgā pieredze.

Pamatots, kādēļ par šo aktualitāti vai problēmu
svarīgi runāt politisku, ekonomisku, sociālu procesu
dēļ. Minēti aktualitātei vai problēmai atbilstoši, bet
vispārīgi piemēri, fakti, personīgā pieredze.

Pamatots, kādēļ par šo aktualitāti vai problēmu
svarīgi runāt politisku, ekonomisku, sociālu procesu
dēļ. Minēti aktualitātei vai problēmai būtiski
konkrēti piemēri, fakti, personīgā pieredze.

1 punkts

–

–

Struktūra

–

Saskatītā aktualitāte vai problēma aprakstīta
skaidri, loģiski un strukturēti.
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2. daļas 3. uzdevuma snieguma līmeņa apraksts
Kritērijs
Nosaukuma
atbilstība tematam
un iecerei

Snieguma apraksts, punkti
1 punkts

2 punkti

Nosaukums ir iecerei daļēji
atbilstošs (piemēram, atklāj
tikai mērķa būtību vai piesaista
mērķauditorijas uzmanību).

Nosaukums ir iecerei atbilstošs
(piemēram, atklāj mērķa būtību,
piesaista mērķauditorijas uzmanību).

Nosaukums daļēji atbilst izvēlētajam
tematam.
Ieceres apraksts

–

–

Nosaukums atbilst izvēlētajam
tematam.

1 punkts

2 punkti

3 punkti

4 punkti

Mākslas darba vai kultūras
notikuma iecere ir daļēji atbilstoša
mākslas darba vai kultūras notikuma
mērķim. Ieceres risinājums
atbilst tematam, aktualitātei vai
problemātikai, bet ir vispārīgs un/
vai burtisks.

Mākslas darba vai kultūras notikuma
iecere ir daļēji atbilstoša mākslas
darba vai kultūras notikuma mērķim.
Ieceres risinājums atbilst tematam,
aktualitātei vai problemātikai, ir
tēlains, bet aprakstīts vispārīgi.

Ieceres apraksts ir atbilstošs
mākslas darba vai kultūras
notikuma mērķim. Iecerei ir
tēlains, autentisks risinājums,
tas ir atbilstošs tematam un
aktualitātei vai problemātikai.

Ieceres apraksts ir atbilstošs mākslas
darba vai kultūras notikuma mērķim.
Iecerei ir tēlains, autentisks risinājums,
tas ir atbilstošs tematam un aktualitātei
vai problemātikai. Lietota mākslas
veidam vai kultūras notikumam atbilstoša
terminoloģija.

Svarīgākais
(centrālais) mākslas
darba vai kultūras
notikuma elements

1 punkts

2 punkti

3 punkti

–

Svarīgākais (centrālais) elementa un
ieceres saistība ir daļēji nolasāma.

Centrālā elementa un ieceres
saistība ir nolasāma.

Centrālais elements un iecere
ir savstarpēji skaidrojoši,
papildinoši.

Formāta atbilstība
mērķauditorijai

1 punkts

2 punkti

–

–

Mākslas darba vai kultūras notikuma
formāts ir daļēji atbilstošs izvēlētajai
mērķauditorijai. Daļēji vai nav ņemti
vērā tādas mērķauditorijas iezīmes
kā, piemēram, vecums, valoda,
tradīcijas, uzskati.

Mākslas darba vai kultūras
notikuma formāts ir atbilstošs
izvēlētajai mērķauditorijai. Ņemtas
vērā tādas mērķauditorijas iezīmes
kā, piemēram, vecums, valoda,
tradīcijas, uzskati.

Teksta struktūra

1 punkts
Teksts ir skaidrs, loģisks un
strukturēts.

–

–

–
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2. daļas 5. uzdevuma snieguma līmeņa apraksts
Kritērijs

Snieguma apraksts, punkti

Iedvesmas
avota saistība
ar piedāvāto
ideju

1 punkts

2 punkti

3 punkti

4 punkti

Iedvesmas avota apraksts ir
vispārīgs. Tā saistība ar ideju nav
tieši nolasāma.

Iedvesmas avota apraksts ir
konkretizēts. Tā saistība ar ideju
ir sadrumstalota/fragmentāra/
neviennozīmīga.

Iedvesmas avota apraksts ir precīzs.
Skaidri pamatota tā saistība ar ideju.

Iedvesmas avota apraksts ir izvērsts.
Pārliecinoši pamatota tā saistība ar
ideju, kā arī izklāstīts, kā iedvesmas
avots ietekmēja idejas attīstības
procesu.

Izpratne par
tematu

1 punkts

2 punkti

3 punkti

4 punkti

Izvēlēto radošo risinājumu apraksts
demonstrē vispārīgu izpratni par
tematu. Iezīmē radošā risinājuma
ieceri.

Izvēlēto radošo risinājumu apraksts
demonstrē precizētu izpratni par
tematu.

Izvēlēto radošo risinājumu apraksts
demonstrē vispusīgu izpratni par
tematu. Skaidro radošā risinājuma
ieceri, raksturojot tā saistību ar
tematu.

Izvēlēto radošo risinājumu apraksts
demonstrē padziļinātu izpratni par
tematu. Skaidro radošā risinājuma
ieceri, raksturojot tā saistību ar
tematu.

Apraksta radošā risinājuma ieceri,
sasaistot to ar tematu.
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3. Valsts pārbaudes darba paraugā iekļauto uzdevumu
raksturojums
Uzd.

Sasniedzamais rezultāts

Standarta
SR kods

Satura modulis

Izziņas
darbības
līmenis
(SOLO)

1. daļa
Zina kultūrvēsturisko periodu/stilu raksturojošās
iezīmes; zina mākslas, mūzikas, teātra mākslinieciskos
izteiksmes līdzekļus.

K.A.1.1.
K.A.1.2.
K.A.1.6.
K.A.1.11.

Kultūrvēsturisko periodu pazīmes.

Zina kultūrvēsturisko periodu (stilu) raksturojošās
iezīmes; izprot dažādu mākslas veidu izteiksmes
līdzekļu atbilstību attiecīgajam kultūrvēsturiskajam
periodam (stilam).

K.A.1.1.
K.A.1.2.
K.A.1.6.
K.A.2.6.

Kultūrvēsturisko periodu pazīmes.

Atpazīst un nosauc konkrēta mākslas darba stila
(virziena) iezīmes, izmantojot atbilstošu terminoloģiju.

K.A.1.1.
K.A.1.2.
K.A.1.6.
K.A.1.11.

Kultūrvēsturisko periodu pazīmes.

Mākslas darbos saskata vēsturisko kultūras laikmetu
(stilu) atsauces, norāda, kādā veidā tās izpaužas.

K.A.1.1.
K.A.1.2.
K.A.1.6.
K.A.1.11.

Kultūrvēsturisko periodu pazīmes.

3.3.

Atpazīst un raksturo izmantotos izteiksmes līdzekļus.
Interpretē mākslas darbu un sniedz tā rašanās
pamatojumu. Veido sakarības starp darba formu,
saturu un mērķi. Lieto atbilstošu terminoloģiju.
Ievēro komentāra struktūru.

K.A.1.1.
K.A.1.2.
K.A.1.6.
K.A.1.11.
K.A.2.6.
K.A.4.1.

Laikmetīgā māksla un tās mijiedarbība
ar kultūras un sociālajiem kontekstiem.

III

4.1.

Interpretē mākslas darbā pausto ideju, pamatojot to
ar sakarībām starp darba formu, saturu un mērķi.

K.A.1.1.
K.A.1.2.
K.A.2.6.
K.A.1.4.
K.A.2.3.

Kultūrvēsturisko periodu pazīmes.

IV

Salīdzina un pamato savu viedokli par darbā pausto
vēstījumu, ņemot vērā citu autoru viedokļus.

K.A.2.1.
K.A.2.6.

Mākslu valoda.

Definē mākslas darba vai kultūras notikuma mērķi un
mērķauditoriju.

K.A.3.3.

Laikmetīgā māksla un tās mijiedarbība
ar kultūras un sociālajiem kontekstiem.

1.

2.

3.1.

3.2.

4.2.

I

Mākslu valoda.

II

Mākslu valoda.

II

Mākslu valoda.

I

Mākslu valoda.

Mākslu valoda.
Laikmetīgā māksla un tās mijiedarbība
ar kultūras un sociālajiem kontekstiem.
III

Laikmetīgā māksla un tās mijiedarbība
ar kultūras un sociālajiem kontekstiem.

2.daļa
1.

II

Kultūrvēsturiskie un sociālie konteksti.
K.A.2.3.
K.A.3.3.
K.A.4.1.

Laikmetīgā māksla un tās mijiedarbība
ar kultūras un sociālajiem kontekstiem.

Izveido mākslas darba vai kultūras notikuma
aprakstu un norāda formātu, pamatojot tā atbilstību
mērķauditorijai.

K.A.1.3.
K.A.3.2.
K.A.3.3.
K.A.3.4
K.A.3.7.

Laikmetīgā māksla un tās mijiedarbība
ar kultūras un sociālajiem kontekstiem.

4.

Formulē mākslas darba vai kultūras notikuma
īstenošanas posmu secību un plānotos rezultātus.

K.A.3.5.
K.A.4.4.

Kultūrvēsturiskie un sociālie konteksti.

5.

Pamato iedvesmas avota saistību ar piedāvāto
ideju, demonstrē izpratni par tematu, atsaucoties uz
atlasītajiem radošajiem risinājumiem.

2.

3.

Formulē un apraksta mākslas darba temata aktualitāti
vai problēmu. Pamato aktualitātes būtiskumu.

III

Kultūrvēsturiskie un sociālie konteksti.
IV

Kultūrvēsturiskie un sociālie konteksti.

II

Laikmetīgā māksla un tās mijiedarbība
III
K.A.1.5.
ar kultūras un sociālajiem kontekstiem.
K.A.3.3.
K.A.3.4.
Kultūrvēsturiskie un sociālie konteksti.
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PIELIKUMI
1. pielikums. Izpildīts padziļinātā kursa Kultūra un māksla II
augstākā mācību satura apguves līmeņa valsts pārbaudes
darba paraugs
*Izmantotas VPD parauga aprobācijā iegūtās skolēnu atbildes. Saglabāta autoru ortogrāfija un interpunkcija.

1. daļa. Zināšanas, izpratne un prasmes
1.uzdevums. Atzīmē pareizo atbildi! (6 punkti)
1.1. Kuram kultūrvēsturiskajam periodam pieder gotikas stils? (1 punkts)
A
B
C
D

Renesansei
Jaunajiem laikiem
Viduslaikiem
Modernismam

1.2. Kurā kultūrvēsturiskajā periodā radusies episkā teātra forma? (1 punkts)
A Senajā Grieķijā
B Senajā Romā
C Jaunajos laikos
D Modernismā
1.3. Kura valdošā stila laikā tiek “izgudrota” vijole tādā formātā, kādu to pazīstam vēl šodien? (1 punkts)
A Romantisma
B Baroka
C Gotikas
D Klasicisma
1.4. Par kura stila virsuzdevumu uzskatāma tiekšanās pēc racionalitātes, simetrijas un skaidrības, atmetot iepriekšējā valdošā stila emocionalitāti un izrotājumus? (1 punkts)
A Klasicisma
B Renesanses
C Baroka
D Romānikas
1.5. Kurš no terminiem nav gleznošanas tehnika? (1 punkts)
A Freska
B Akvarelis
C Enkaustika
D Ikona
1.6. Kurā kultūrvēsturiskajā periodā bijusi izplatīta mistēriju teātra forma? (1 punkts)
A Viduslaikos
B Senajā Ēģiptē
C Senajā Romā
D Modernismā
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2. uzdevums. Atpazīsti, uz kuru kultūrvēsturisko periodu vai stilu attiecināmi piedāvātie mākslas darbi (vai to
fragmenti)! Uzraksti divas iezīmes, kuras apstiprina tavu izvēli! (18 punkti)
2.1. “Fantaisie-Impromptu In C-Sharp Minor”, Op. 66 [6:22] (1 punkts)
bit.ly/skandarbsFantaisie
A Romantisms
B Impresionisms
C Klasicisms
D Ekspresionisms
Nosauc 2 izvēlētā kultūrvēsturiskā perioda vai stila iezīmes konkrētajā skaņdarbā (2 punkti):
– Klaviermūzika

– Spēcīgs jūtu kults

2.2. Fundata est. Schola Cantorum Riga [3:41] (1 punkts)
bit.ly/skandarbsFundata
A Romantisms
B Viduslaiki
C Renesanse
D Postmodernisms
Nosauc 2 izvēlētā kultūrvēsturiskā perioda vai stila iezīmes konkrētajā skaņdarbā (2 punkti):
– Saistīts ar reliģiju, Rietumu kristīgo baznīcu

– Dziedājums latīņu valodā

2.3. Lascia ch’io pianga [4:36] (1 punkts)
bit.ly/skandarbsLascia
A Renesanse
B Romantisms
C Baroks
D Klasicisms
Nosauc 2 izvēlētā kultūrvēsturiskā perioda vai stila iezīmes konkrētajā skaņdarbā (2 punkti):
– Operas ārija

– Svinīgums, dramatiskums
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2.4. Apollons un Dafne, 1622–1625 (1 punkts)
bit.ly/ApolonsUnDafne
A Baroks
B Rokoko
C Romantisms
D Antīkie laiki
Nosauc 2 izvēlētā kultūrvēsturiskā perioda vai stila iezīmes
konkrētajā mākslas darbā (2 punkti):
– Pamatā grieķu mīts par Apolonu un Dafni

– Kustības ilūzija

Augstums – 243 cm.

2.5. Melanholija, 1514 (1 punkts)
bit.ly/MelanholijaI
A Renesanse
B Viduslaiki
C Romantisms
D Baroks
Nosauc 2 izvēlētā kultūrvēsturiskā perioda vai stila iezīmes
konkrētajā mākslas darbā (2 punkti):
– Lineārā perspektīva

– Objekti, kas saistīti ar zinātni un amatniecību

24 x 18,5 cm.
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2.6. Venēciešu svētki, 1718 (1 punkts)
bit.ly/VeneciesuSvetki
A Baroks
B Romantisms
C Rokoko
D Klasicisms
Nosauc 2 izvēlētā kultūrvēsturiskā perioda vai stila iezīmes
konkrētajā mākslas darbā (2 punkti):
– Aristokrātiskā kultūra

– Dominē pasteļtoņi

56,3 x 46,2 cm.

3. uzdevums. Vizuālās mākslas, mūzikas vai teātra mākslas darba analīze. Izvēlies vienu no mākslas darbiem un
izpildi uzdevumus! (18 punkti)
Vizuālā
māksla

Līga Purmale Madonna ar bērnu, 2008, Rīgas Galerija. Audekls, eļļa. 100x170 cm

Mākslas darbs pieejams: bit.ly/MadonnaArBernu
Glezna ir no 18 lielformāta darbu sērijas CITY TOUR, kas radītas no 2001. līdz 2009. gadam.
Mūzika

Platons Buravickis Lūgšana spēlējošai saulei, 2017, 6’, izpilda Valsts Akadēmiskais koris “Latvija”,
diriģents Māris Sirmais.
Skaņdarbs pieejams: bit.ly/lugsana
Darbs ir radīts konkursam “Latvijas komponisti Latvijas simtgadei”.

Teātra
māksla

Kirils Sebreņnikovs Raiņa sapņi, 2015, Latvijas Nacionālais teātris.
Izrāde filmēta ar projekta Teātris.zip atbalstu.
Teātra izrādes fragments pieejams: bit.ly/RainaSapni
Izrāde tapa kā ārzemnieka skatījums uz Raini, balstoties Raiņa dzejā un dienasgrāmatu pierakstos,
meklējot tajā universālo, pasaulei atpazīstamo. Izrādes pamatā ir astoņas savstarpēji saistītas
daļas – Noslēpums jeb Kosmoss; Nākotnes cilvēks jeb Bērnība; Mīlestība. Aspazija; Saule; Valoda;
Revolūcija; Vientulība; Fināls jeb Vasara.
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Vizuālā māksla
3.1. Atpazīsti un uzraksti, kāda stila vai virziena iezīmes ir saskatāmas/saklausāmas mākslas darbā! Apraksti tā trīs iezīmes!
(4 punkti)

Šajā mākslas darbā saskatāmais stils ir fotoreālisms. Fotoreālisma iezīmes ir – attēlotas ielas, ikdienas ainas; tas
gleznots reālistiski, bez izdomājumiem; kā arī izskatās, ka glezna ir gleznota no konkrētas fotogrāfijas.
3.2. Atpazīsti un uzraksti, uz kādu kultūrvēsturisko periodu vai vēsturisko stilu autors atsaucas šajā mākslas darbā, minot
vienu iezīmi! (2 punkti)

Darbā saskatāmas atsauces uz reālismu. Viena raksturojoša reālisma iezīme ir sociālā kritika – šajā gadījumā tiek
attēloti bērni ielās, kam, visticamāk, nav citas vietas, kur pavadīt savu brīvo laiku.
3.3. Uzraksti analītisku komentāru par izvēlēto mākslas darbu! Ņem vērā komentāra struktūru un apjomu (ieteicamais apjoms 100–150 vārdi)! (12 punkti)

Komentārā iekļauj:

• savu viedokli par mākslas darba ideju un tā rašanās iemesliem;
• mākslas darba iezīmju raksturojumu (uzbūve, stilistiskās iezīmes, izteiksmes līdzekļi).
-

Melnraksts
Mākslinieces Līgas Purmales darbs “Madonna ar bērnu” ir īpaši spilgts un izteiksmīgs. Spilgta krāsu izvēle ir
ļoti simboliska. Kā jau jebkuru mākslas darbu, arī šo katrs var interpretēt kā vēlas. Manuprāt, šis darbs simbolizē aizliegumu, divas personības puses. Tēlotie cilvēki ir ļoti reāli, rūpīgi izstrādāti, kas darbam piešķir reali
tātes dvašu. Savukārt spilgti sarkanais, kas raksturīgs ekspresionismam, simbolizē dramatismu. Māksliniece ir
pazīstama ar fotoreālisma pieeju. Jāatzīst, ka arī šajā darbā novērojamas fotoreālisma iezīmes. Zēns, stāvot
gaismā, simbolizē mūsu spēku un drosmi spert soli pretī neiznāmajam, savukārt meitene tumsas pārņemtajā
stūrī simbolizē mūsu bailģio un nedrošo personības šķautni. Līgas Purmales radītais mākslas darbs rosina
domāt par visu, kas vērotājam svarīgs. Liktos negodīgi tik fenomenālam darbam piešķirt vienu nozīmi.
Tīrraksts
Līgas Purmales darbs “Madonna ar bērnu” ir īpaši spilgts un izteiksmīgs. Piesātināto krāsu izmantošana šajā
gleznā ir ļoti simboliska. Tā rosina iztēli uzburt dramatisko notikumu, kas norisinājās pirms mirkļa. Manuprāt,
šis darbs simbolizē aizliegumu, divas personības puses. Taču mākslinieces reālistiskā maniere un kompozīcijā
iekļautie ikdienas dzīves atributi (grafiti, brīdinājuma lente) ļauj saprast šo sižetu arī kā 21. gs. sākuma reālās
dzīves atspoguļojumu.
Attēloto figūru proporcijas ir pietuvinātas reālistiskajam, tomēr autora izmantotā centrālā kompozīcija ar
gaismēnu saspēli akcentē tieši bērnu, kura augums šķiet nozīmīgāks, nekā sievietes figūra. Savukārt spilgti
sarkanais, līdzīgi kā ekspresionismā, metaforiski norāda uz traģēdiju. Māksliniece ir pazīstama ar savu fotoreālisma pieeju. Arī šajā darbā novērojams fotoreālismam raksturīgais fotogrāfiskums.
Zēns, stāvot gaismā, simbolizē mūsu spēku un drosmi spert soli pretī neiznāmajam, savukārt meitene tumsas
pārņemtajā stūrī simbolizē mūsu bailīgo un nedrošo personības šķautni. Mākslinieces darbs rosina domāt kā
par sašķelto iekšējo pasauli, tā arī par sociālajām problēmām sabiedrībā.
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Mūzika
3.1. Atpazīsti un uzraksti, kāda stila vai virziena iezīmes ir saskatāmas/saklausāmas mākslas darbā! Apraksti tā trīs iezīmes!
(4 punkti)

Šajā mūzikas fragmentā ir saklausāmas minimālisa iezīmes. Minimālisma stila iezīmes ir – motīva, vienas konkrētas tēmas, atkārtojums; punktēts ritms skaņdarba pamatā; saklausāma kormūzika, kas tikpat labi varētu būt
elektroniskā mūzika.
3.2. Atpazīsti un uzraksti, uz kādu kultūrvēsturisko periodu vai vēsturisko stilu autors atsaucas šajā mākslas darbā, minot
vienu iezīmi! (2 punkti)

Šajā mūzikas fragmentā saklausāmas atsauces uz klasiscismu. Arī klasicisma mūzikā aktuāls bija vairākkārtējs
galvenās tēmas atkārtojums.
3.3. Uzraksti analītisku komentāru par izvēlēto mākslas darbu! Ņem vērā komentāra struktūru un apjomu (ieteicamais apjoms 100–150 vārdi)! (12 punkti)

Komentārā iekļauj:

• savu viedokli par mākslas darba ideju un tā rašanās iemesliem;
• mākslas darba iezīmju raksturojumu (uzbūve, stilistiskās iezīmes, izteiksmes līdzekļi).
-

Melnraksts
Tagad es noklausījos mākslas darbu “Lūgšana spēlējošai saulei”, šis darbs man izraisa jautras un saulainas
emocijas. Galvā man rodas manas fantāzijas attēls, kur spīd saule, un, kad skaņdarbā notiek balsu maiņa
(augstāk-zemāk; klusāk-skaļāk; ātrāk-lenāk), man tas atgādina saules starus un mākoņus. It kā stariem gribas
izlekt no debesīm un skriet pa zemi, bet mākoņi tiem aizlien un nedod “parādīt” sevi visai Zemei.
Es domāju, ka autora ideja bija tieši parādīt Saules garastāvokļa maiņu, un tā mērķis – pierādīt, ka mēs visi
jūtam, mums mainās emocijas kaut vai katras 2 minūtes, jo mēs esam dzīvi, gan tas būtu cilvēks, vai koka
lapiņa, vai arī saule.
Šajā skaņdarbā Saule spēlē Dieva tēlu, kurai visa tauta un dzivās būtnes lūdzās. Es dzirdu sieviešu balsis
(saules stari) – tās man asociējas ar pozitīvo, bet kad to pārtrauc vīriešu zemā balss (mākoņi) – tas izraisa
negatīvās emocijas. It kā tas ir strīds stap tautu – starp labo un ļauno.
Tīrraksts
“Lūgšana spēlējošai saulei” izraisīja manī gaišas emocijas. Iztēlē man radās tēls, ka spīd saule, un, kad skaņdarbā notiek balsu maiņa (augstāk-zemāk; klusāk-skaļāk; ātrāk-lenāk), man tas atgādina saules starus un
mākoņus, kas mijas un sacenšas par iespēju parādīt sevi Zemei. Komponistam ir ļoti piesātināts un enerģisks
skaņuraksts, kurā atbalsojas minimālisma mūzikas principi – motīva atkārtošanās, asimetriskā ritma pasāžas,
bet vienlaikus kora izpildījumā sadzirdēju klasicismam piemītošo svinīgumu.
Autora ideja, manuprāt, bija iezīmēt simboliskas saites starp cilvēku pasauli un dabu, parādīt Saules garastāvokļa maiņu kā analoģiju pārmaiņām, kuros vēstures gaitā ir ierauti cilvēki un daba. Skaņdarba mērķis
tādējādi ir pierādīt, ka mēs visi jūtam, visi esam savā starpā saistīti, jo visi dzīvojam vienā Visumā.
Šajā skaņdarbā Saule spēlē Dieva lomu, tam lūdzās visa tauta un dzivās būtnes. Kora skanējums emocionāli
pastiprina lūgšanas efektu: soprāni (saules stari) man asociējas ar pozitīvo, bet kad to pārtrauc basi (mākoņi) –
tas izraisa asociācijas ar drūmiem notikumiem.
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Teātris
3.1. Atpazīsti un uzraksti, kāda stila vai virziena iezīmes ir saskatāmas/saklausāmas mākslas darbā! Apraksti tā trīs iezīmes!
(4 punkti)

Šajā teātra fragmentā saskatāms postmodernisma stils. Postmodernismu raksturo – citēšana, mākslas vai literāru darbu, simbolu atpazīstama izmantošana; miksēšana – dažādu stilu un virzienu ietekmes un ironija, scenogrāfija un teksts uztverami pārnestā nozīmē.
3.2. Atpazīsti un uzraksti, uz kādu kultūrvēsturisko periodu vai vēsturisko stilu autors atsaucas šajā mākslas darbā, minot
vienu iezīmi! (2 punkti)

Šajā teātra fragmenta scenogrāfijā ir saskatāmas atsauces uz sirreālisma mākslas stilu – dekorācijas izskatās pēc
nereālistiskas sapņu telpas, kurā nepastāv ikdienas dzīves likumi.
3.3. Uzraksti analītisku komentāru par izvēlēto mākslas darbu! Ņem vērā komentāra struktūru un apjomu (ieteicamais apjoms 100–150 vārdi)! (12 punkti)

Komentārā iekļauj:

• savu viedokli par mākslas darba ideju un tā rašanās iemesliem;
• mākslas darba iezīmju raksturojumu (uzbūve, stilistiskās iezīmes, izteiksmes līdzekļi).
-

Melnraksts
Galvenā ideja ir Raiņa ironiskā interpretācija, centieni izcelt viņa biogrāfijā nevis dzejnieka-klasiķa nopelnus,
bet uzsvērt emocijas, kuras piemita viņam kā jebkukam domājošajam cilvēkam. Izrāde ir veltījums Raiņim
mūsdienās. Par to liecina laikmetīgi tērpi un pilsētas vide dekorācijās, dažiem scenogrāfijas elementiem ir
izteikti metaforiska nozīme: milzīga galva, sirreālistisks putna tēls, mūzikas skanējums, kas pastiprina lugas
varoņu izmisumu un iekšējo spriedzi. Lai gan mēs vērojam saliedēto aktieru ansambļa spēli, tomēr notiekošais
atgādina sirreālisma teātri, kur viss balstās uz paradoksiem, neloģiskām frāzēm, kas liek domāt par halucinācijām vai murgu. Rezumējot jāsecina, ka režisors vēlējās, lai skatītājs paraudzītos uz Raini caur mūsdienu
situācijas brillēm, iespējams, tā var labāk saprast Raini kā cilvēku, nevis pieminekli.
Tīrraksts
Galvenā ideja, kuru varēju saskatīt izrādes fragmentā, ir Raiņa tēla ironiskā interpretācija, centieni izcelt viņa
biogrāfijā nevis klasiķa nopelnus, bet uzsvērt tās šaubas un ambīcijas, kuras piemita viņam kā 20.gs. sākumā
dzīvojošam izglītotam latvietim.
Izrāde visdrīzāk tapusi kā pārdomas par Raiņa vietu mūsdienu latviešu kultūrā. Par to liecina laikmetīgi tērpi
un pilsētas vides stilizācija, to papildina scenogrāfijas elementi, kuriem ir izteikti metaforiska nozīme: milzīga
galva, sirreālistisks putna tēls, mūzika, kas pastiprina lugas varoņu izmisumu un iekšējo spriedzi.
Lai gan mēs vērojam saliedēto aktieru ansambļa spēli, tomēr notiekošais atgādina sirreālisma teātri, uz ko
norāda, piemēram, neloģiskas frāzes, kas liek domāt par halucinācijām vai murgu. Izrādes temps šajā fragmentā ir visnotaļ ātrs, kas liecina par galvenā varoņa piedzīvoto sašutumu, cerību sagrāvi un arī zināmu vilšanos. Rezumējot jāsecina, ka režisors vēlējās, lai skatītājs paraudzītos uz Raini caur postmodernisma estētikas
brillēm, iespējams, tā var labāk saskatīt viņa laikmetīgumu un nozīmi mums šodien.
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4. uzdevums. Noskaties Lailas Pakalniņas filmu “Papa Gena”, interviju ar filmas autori, kā arī izlasi faktus par
Latviju! (4. uzdevuma punktu kopskaits – 12 punkti)
Ja nepieciešams, skaties filmas epizodes un interviju ar autori atkārtoti.
Filma “Papa Gena”
bit.ly/PapaGena
Intervija ar Lailu Pakalniņu
bit.ly/AutoraIntervija

Fakti par Latviju 1999.–2001. gadā
Ekonomika:
Krievijas ekonomikas krīzes iespaidā 1990. gadu beigās zaudējumus cieta banku sektors, atsevišķas rūpniecības
nozares, pieauga bezdarbs, Latvijas uzņēmēji sāka pārorientēties uz Rietumu tirgu.
2000. gadā vidējā alga (neto) ir 139 lati (197 eiro);
2000. gadā bezdarbs 9 %;
2001. gadā atvērti pirmie tirdzniecības centri Rīgā: Alfa, Spice un Barona centrs.
Politika:
1999. gadā par valsts prezidenti ievēlēta Vaira Vīķe-Freiberga;
2000. gadā LR Ministru Kabinets apstiprināja Nacionālo programmu “Kultūra” 2000.–2010. gadam;
2000. gadā ar Latviju, Lietuvu, Rumāniju, Bulgāriju, Slovākiju un Maltu oficiāli tika atklātas sarunas par iestāšanos
Eiropas Savienībā.
Sabiedrība un kultūra:
2000. gadā Latvijas iedzīvotāju skaits bija 2 377 383; Rīgā – 766 381;
2000. gadā Latvijas Mobilais Telefons pirmo reizi piedāvāja klientiem interneta piekļuvi no GSM mobilā telefona,
taču tehnisko ierobežojumu dēļ šo pakalpojumu nevarēja lietot visi abonenti;
2001. gadā tika atklāta Nacionālās Operas Jaunā zāle, noslēdzot rekonstrukcijas darbus, kuri norisinājās kopš
1990. gada; 1995. gadā tika pabeigta vecās ēkas rekonstrukcija;
2001. gadā notika Rīgas 800 gadu jubilejas svinības;
2001. gadā Rīgā viesojās Velsas princis Čārlzs;
2001. gadā režisors Viesturs Kairišs iestudēja Mocarta operu “Burvju flauta”, scenogrāfijas autors bija Ilmārs Blumbergs, kurš par šo veikumu saņēma Baltijas asamblejas balvu. Izmantojot iestudējuma idejas, V. Kairišs
un I. Blumbergs izveidoja videofilmu Latvijas ekspozīcijai Venēcijas biennāle 2001. gadā.
4.1. Interpretē darbā pausto vēstījumu!
Interpretējot redzēto un lasīto, veido sakarības starp darba ideju, saturu, formu un filmas tapšanas kontekstu (ieteicamais apjoms 100–150 vārdi)! (8 punkti)

Filmas ideja varētu būt parādīt, ka Rīgas bagātība un skaistums ir tieši tās cilvēki. Un lai to parādītu, režisore
izvēlējusies filmu veidot melnbaltu. Melnbaltais palīdz notušēt sociālekonomiskās atšķirības starp Venēcijas
biennāles apmeklētājiem – filmas skatītājiem un filmas personāžiem, kas būtu izteiktākas, ja filma būtu krāsaina. Melnbaltais un tuvplānu, pilnā kadra maiņa palīdz izcelties cilvēciskajam – emocijām, mīmikai, kustībām, klausoties mūziku. Filma saudzīgi un aizkustinoši iezīmē tā laika Latvijas realitāti, kurā cilvēkiem ir ļoti
zemi ienākumi, nav zināms, vai tiksim uzņemti Eiropas Savienībā, tāds pārmaiņu, neskaidrs laiks, vienlaikus tiek pabeigta Nacionālās Operas rekonstrukcija, mēs jau jūtamies kā Eiropas cilvēki un tādēļ pilnīgi atbilstoši – klausāmies Mocartu. Simbolisks ir filmas noslēgums, kad uz pēdējām operas fināla zemajām notīm
daudzdzīvokļu namu priekšā vējā uzplīvo baltie, tīrie palagi. Skaistais ir vienkāršais un tīrais, zināms mums
visiem, arī Venēcijā.
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4.2. Izlasi skatītāju komentārus! Salīdzini savu ar vienu no skatītāju komentāru autoru viedokļiem par darbā pausto vēstījumu! Pamato, kāpēc piekrīti/nepiekrīti izteiktajam viedoklim (ieteicamais apjoms 60–80 vārdi)! (4 punkti)
Skatītāju komentāri:
A “Ja domāju, ka šī filma ir radīta Venēcijas biennālei, tad liekas, ka tomēr par vienkāršu, par pelēku tā Rīga mums
parādīta, rodas tāda iekšēja mazvērtība, mums taču ir tik sena un grandioza kultūra, ko rādīt citiem. Lai arī filma ir
sirsnīga, vienkārša un tīra no piemaisījumiem, gribētos, lai par mums tiek teikts kas iespaidīgāks.”
B “Skatuve ar Vecrīgas ainavu paliek fonā, mēs esam nokļuvuši aiz priekškara. Vidē, kurā nav pompozas scenogrāfijas
un kurā neviens netēlo. Cilvēki klausās mūziku sev ierastā vidē un labprātīgi ļaujas kameras un mūsu ciešajam skatienam. Mēs vērojam, kā personāžu iekšējais noskaņojums ir atradis ārējo apstiprinājumu pilsētvides trokšņos un
melnbaltajā grafiskumā. Iespaids, ka skatītājam priekšā liek palielināmo stiklu, lai viņš pētītu sirreālistisko realitāti.
Mēs esam ziņkārīgi, mēs netiesājam.”
C “Reālisms mijas ar klasicismu. Pēcpadomju laiks Rīgā ar 18. gs. augsto kultūru Eiropā. Sākotnēji filmas kadros redzamais melnbaltais ikdienas portretējums šķietami neiet kopā ar enerģiskā rakstura viļņveida melodiju. Taču tieši ar vidi
tik kontrastējošā mūzika kļūst par iemeslu agrā pavasarī Rīgas cilvēkiem uz mirkli apstāties un nokļūt nedaudz citā
realitātē, kļūstot par abu nogriežņu tik meistarīgi notverto satekpunktu.”

Es nepiekrītu recenzjai “A”. Neuzskatu, ka filma ir par vienkāršu vai pelēku. Nosaucot šo filmu par vienmuļu un
sakot, ka tā rada iekšējo mazvērtību, manuprāt, recenzijas autors izrāda necieņu pret cilvēkiem, kas filmā piedalījušies. Katra cilvēka dzīve – jaunā puiša, senioru draudzeņu pāra, kundzes ar lakatiņu stāsts un emocijas
ir daudz vērtīgākas un grandiozākas par anonīmām Vecrīgas atjaunotajām mājām vai glaunajiem bāriem. Tas,
ko šajā filmā redzam, manuprāt, esam mēs paši.
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2. daļa. Kompleksu problēmu risināšana
Sagatavošanās 2. daļai
Izlasi situācijas aprakstu. Izvēlies vienu no sabiedrībai aktuālajiem tematiem un iepazīsties ar to pirms Kultūra un Māksla II
eksāmena 2. daļas veicamajiem sagatavošanās un izpētes darbiem!

Situācijas apraksts
Tu esi mākslinieks, mūziķis, teātra režisors, starpdisciplinārs mākslinieks vai kultūras notikuma kurators, kurš vēlas pieteikt
jauna mākslas darba vai kultūras notikuma ideju nacionāla mēroga izsludinātā konkursā par sabiedrībai aktuāliem tematiem.
* Kultūras notikums – izstāde, koncerts, teātra izrāde, festivāls, dzejas slams, performance ar vai bez publikas iesaistes, dažādu mākslas veidu dažāda formāta notikumi pilsētvidē un ārpus tās, dažādas kolektīvās pieredzes, kas ar mākslas palīdzību
risina sabiedrībā aktuālus jautājumus.

Sabiedrībai aktuālie temati
A. [..] šobrīd dzīvojam ārkārtīgi straujā vidē. Tā ir tik digitāla; soctīklos un diennakts ziņu pārraidēs viss mainās tik ātri, ka mums
ir laupīta iespēja apstāties un atbildēt – vai pat neatbildēt, paturēt savu atbildi pie sevis. [..] māka skatīties ir cieši saistīta ar
spēju izturēt diskomfortu, kas rodas nogaidot, nevis runājot, nesteidzoties, saglabājot ieturētību. [..]
Avots: Intervija ar amerikāņu mākslinieci un filozofi Meganu Kreigu (Megan Craig)
https://arterritory.com/lv/vizuala_maksla/intervijas/25607-macisanas_skatities_un_macisanas_klausities_ir_tuvas_lidzinieces

B. Mēs esam iekrituši globālās vienaldzības slazdā.
Avots: frāze no filmas L’Apparition (2018. gads, režisors: Ksavjers Džannoli (Xavier Giannoli))

C. Pandēmija ir apvienojusi cilvēci – trūcīgos un bagātos, dažādas valstis un rases. Mēs apzināmies vienkāršu patiesību – mēs
visi esam mirstīgi. Vīrusa priekšā esam vienlīdz viegli ievainojami un neaizsargāti. Šī ievainojamība padara mūs pazemīgus. Ir
ļoti svarīgi būt pazemīgam un pieticīgam.
Avots: Jegors Jerohomovičs “Brīdī, kad cilvēks nomirst, viņš ieiet nevis tumsā, bet gaismā”.
Intervija ar mākslinieci Marinu Abramoviču. Kultūras Diena, 25.12.2021.

Pirms Kultūra un Māksla II eksāmena 2. daļas veicamie sagatavošanās un izpētes darbi:
1.
2.
3.
4.
5.

Izvēlies vienu no piedāvātajiem tematiem;
Identificē un konkretizē temata aktualitāti vai problēmu un veic tās izpēti;
Sameklē un izpēti radošo risinājumu piemērus tam, kas jau ticis īstenots kultūras jomā, lai aktualizētu šo tematu;
Nosaki sava mākslas darba vai kultūras notikuma mērķi un mērķauditoriju, formulē savu radošo ideju;
Apzini, apkopo un dokumentē savus iedvesmas avotus. Tie var būt gan esošie mākslas darbi vai kultūras notikumi, procesi, informācijas avoti, gan vispārīgi emocionāli un intelektuāli iedvesmas avoti – daba, sadzīve, intervijas un daiļliteratūra utt. Izveido informācijas avotu sarakstu;
6. Izveido un atlasi materiālus idejas piedāvājumam (skices, ieraksti, fotogrāfijas digitālajā formātā, citāti u. c.), kas
varētu palīdzēt labāk nolasīt/uztvert/saprast tavu ideju. Lūdzu, ņem vērā, ka failu skaits ir ierobežots: līdz septiņiem. Augšupielādē materiālus idejas piedāvājumam;
7. Ņem vērā, ka eksāmena 2. daļas laikā tu varēsi izmantot tikai tos materiālus, kurus būsi pirms tam norādījis vai
augšupielādējis;
8. Norādi iedvesmas avotus un augšupielādē materiālus idejas piedāvājumam Valsts izglītības satura centra norādītajā laikā un vietnē.
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2. daļa. Kompleksu problēmu risināšana
2. daļā tev ir iespēja demonstrēt problēmrisināšanas prasmes.
Apliecinājums
Es, [vārds, uzvārds]
, apliecinu, ka priekšizpētes darbs ir paveikts patstāvīgi.
Esmu informēts(-a), ka autortiesību pārkāpumu gadījumā, ja tāds ir konstatējams manā priekšizpētes darbā, eksāmens
automātiski tiek uzskatīts par nenokārtotu.
202

. gada

[datums, mēnesis]

Izlasi situācijas aprakstu un atzīmē, kuru tematu esi izvēlējies!

Situācijas apraksts
Tu esi mākslinieks, mūziķis, teātra režisors, starpdisciplinārs mākslinieks vai kultūras notikuma kurators, kurš vēlas pieteikt
jauna mākslas darba vai kultūras notikuma ideju nacionāla mēroga izsludinātā konkursā par sabiedrībai aktuāliem tematiem.
* Kultūras notikums – izstāde, koncerts, teātra izrāde, festivāls, dzejas slams, performance ar vai bez publikas iesaistes, dažādu mākslas veidu dažāda formāta notikumi pilsētvidē un ārpus tās, dažādas kolektīvās pieredzes, kas ar mākslas palīdzību
risina sabiedrībā aktuālus jautājumus.

Sabiedrībai aktuālie temati
A. [..] šobrīd dzīvojam ārkārtīgi straujā vidē. Tā ir tik digitāla; soctīklos un diennakts ziņu pārraidēs viss mainās tik ātri, ka mums
ir laupīta iespēja apstāties un atbildēt – vai pat neatbildēt, paturēt savu atbildi pie sevis. [..] māka skatīties ir cieši saistīta ar
spēju izturēt diskomfortu, kas rodas nogaidot, nevis runājot, nesteidzoties, saglabājot ieturētību. [..]
Avots: Intervija ar amerikāņu mākslinieci un filozofi Meganu Kreigu (Megan Craig)
https://arterritory.com/lv/vizuala_maksla/intervijas/25607-macisanas_skatities_un_macisanas_klausities_ir_tuvas_lidzinieces

B. Mēs esam iekrituši globālās vienaldzības slazdā.
Avots: frāze no filmas L’Apparition (2018. gads, režisors: Ksavjers Džannoli (Xavier Giannoli))

C. Pandēmija ir apvienojusi cilvēci – trūcīgos un bagātos, dažādas valstis un rases. Mēs apzināmies vienkāršu patiesību – mēs
visi esam mirstīgi. Vīrusa priekšā esam vienlīdz viegli ievainojami un neaizsargāti. Šī ievainojamība padara mūs pazemīgus. Ir
ļoti svarīgi būt pazemīgam un pieticīgam.
Avots: Jegors Jerohomovičs “Brīdī, kad cilvēks nomirst, viņš ieiet nevis tumsā, bet gaismā”.
Intervija ar mākslinieci Marinu Abramoviču. Kultūras Diena, 25.12.2021.

Izvēlētais temats:

A

✓

B

C

Mākslas darba vai kultūras notikuma idejas apraksts
1. uzdevums. Definē mākslas darba vai kultūras notikuma mērķi un mērķauditoriju! (4 punkti)
Dot iespēju cilvēkiem aizdomāties par to, cik mūsdienu pasaule ir strauja un trokšņaina. Par to, cik šis straujums un skaļums piesārņo mūsu ikdienas vidi, par to, cik sirsnīgu mirkļu, neaizmirstamu sīkumu šis straujums ir
noslaucījusi no zemes virsmas,piespiežot paskriet tiem garām. Lai cilvēki atceras, ka, lai sadzirdētu skaistākās
balsis, dažkārt ir jāpaklusē un jāpastāv rāmam, varbūt pat uz brīdi jāaiztur elpa.
Mērķauditorijai ir divi galvenie kritēriji: tie kuri dzīvo lielpilsētās un tie kuriem ir pieeja internetam. Vislabāk šajos
kritērijos ietilpst lielpilsētu iedzīvotāji – kā pusaudži, tā arī vidējas paaudzes cilvēki – kuri no straujās pilsētas,
atgriežoties mājās, iedziļinās interneta straujajā vidē.
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2. uzdevums. Apraksti un pamato izvēlētā temata konkretizēto aktualitāti vai problēmu! Pamatojumā iekļauj
konkrētus piemērus no politiskiem, ekonomiskiem vai kultūrsociāliem kontekstiem (ieteicamais apjoms
50–100 vārdi). (6 punkti)
Tematā aktualizē problēmu, ko rada mūsdienu pasaules straujums. Tas piespiež cilvēkam steigties, lai neatpaliktu, nenoklīstu no bara. Digitālajā pasaulē viss mainās ar mežonīgu straujumu, lai noturētu cilvēka uzmanību. Ne
velti portāls delfi.lv informē lasītājus par datoratkarību kā jaunāko atkarību veidu. Straujums pats par sevi nav
problēma, problēma ir tajā kā tas maina mūsu uzvedību. Apkārtējais straujums piespiež cilvēku steigties, lai neatpaliktu no apkārtējās pasaules. Cilvēkiem trūkst laika apdomāties, aizsapņoties, tik strauja vide pieprasa reakciju.
Ar laiku novājinās pacietība, cilvēki nemaz vairs negrib pagaidīt tik ilgi, lai padomātu. Cilvēki nesaredz nozīmīgas
detaļas un sadzird tikai pusi teiktā, otru pusi pa ceļam steigā pa laikam piedomā. Cilvēkiem zūd interese pievērst
uzmanību mazākām lietām un zūd spēja nepievērst uzmanību uzbāzīgi lielām lietām.

3. uzdevums. Izveido mākslas darba vai kultūras notikuma aprakstu! Pievieno ilustratīvu materiālu no tevis
atlasītajiem avotiem vai izveidotajām skicēm, kas palīdzēs labāk saprast tavu ieceri (ieteicamais apjoms
150–200 vārdi)! (12 punkti)
Aprakstā iekļauj:
• mākslas darba vai kultūras notikuma nosaukumu;
• piedāvātā mākslas darba veidu vai kultūras notikuma formātu;
• mākslas darba vai kultūras notikuma ieceres* aprakstu;
• tavuprāt, svarīgāko mākslas darba vai kultūras notikuma elementa** aprakstu;
• pamatojumu, kā izvēlētais mākslas darba veids vai kultūras notikuma formāts visprecīzāk ļaus mērķauditorijai nolasīt tavu ieceri.
* Iecere – autora redzējums par saturiskajiem un mākslinieciskajiem aspektiem, kas atklāj mākslas darbu/kultūras
notikuma mērķa būtību un iezīmē īstenojamā risinājuma iespējas.
** Piemēram, viens konkrēts darbs, konkrēts tēls, krāsa, skaņa, personība, metafora, objekts, telpa vai vide utt.

“Čabošā galerija”
Šajā galerijā galvenās nebūs vizuālie darbi, pieļauju, ka tie vispār varētu nebūt, tā būs pilna ar skaņu.
Galerija vislabāk ievietotos kādā biroju ēkā, katrā telpā būtu atskaņotājs ar audioierakstu. Tā varētu būt jūras
viļņu laušanās pret kolkas ragu, kāds vienkāršs stāsts, kāda dziļdomīga dziesma, vai arī kaut kas vēl, kas laika
gaitā labi iederētos izstādē. Bet galvenokārt visi ieraksti būtu ļoti klusi.
Sarežģījuma elements būtu tērpi, kuri jāvelk mugurā klausītājiem. Kā materiāla paraugu nofotogrāfēju un izveidoju audioirakstu ar kreppapīram līdzīgu plēvi, kurā ietin paletes. No tās būtu izgatavoti tērpi, kuri čarkstētu,
čabētu un trokņotu pie kaut mazākās kustības.
Mērķis būtu piespiest cilvēku gandrīz vai izzust, lai nevis censtos dominēt pār vidi, kurā atrodās, kura ir paredzēta cilvēkam, bet iekļautos un pakļautos tās nostādītajiem noteikumiem.
Lai saklausītu audioierakstu cilvēkam būtu jāstāv pilnīgi rāmam, varbūt pat uz brīdi jāaiztur elpa. Lai pastiprinātu cilvēka atkarību no skaņas, logi būtu aizklāti, telpas pēc iespējas tukšākas, un ieslēgts tikai minimāls
apgaismojums.
Cerams tas, savā ziņā, darbotos pretēji sociālajiem tīkliem, situācija iedrošinātu steidzīgo lielpilsētas cilvēku
paklusēt, lai labāk tiešām sadzirdētu teikto, nevis pēc iespējas skaļāk kliegt, lai viņu sadzirdētu. Lai trenētu
M. Kreigas iepriekš minēto (tematā, no intervijas fragmenta) spēju izciest to neērtību, ko sagādā klusēšana,
nesteidzība, ieturība.
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4. uzdevums. Uzraksti mākslas darba vai kultūras notikuma īstenošanas plānu! (3 punkti)
Mākslas darba vai kultūras notikuma īstenošanas plāna posmos iekļauj:
• nozīmīgākās veicamās darbības;
• nepieciešamos resursus (materiāli, cilvēkresursi u. c.);
• mākslas darba vai kultūras notikuma īstenošanas laiku un vietu.
Nozīmīgākās darbības

Resursi

Īstenošanas
laiks un vieta

Sagatavošanās

Jāatrod atbilstošas telpas – biroju ēka,
bērnudārzs, skola, kur būtu pieejamas
daudzas neliela izmēra telpas.

Materiāls tērpiem, atskaņotāji,
apgaismošanas iekārtas, plēves ar
ko aizsegt logus, gidi, iekārtotāji.

Strādāju no
mājām.

Izstrāde

Galvenokārt jāsakopo audiomateriāli,
jāpārbauda cik skaļus vajadzētu atskaņot
audioierakstus, vai tērpi ir pietikami “čaboši”. Jāpadomā par ierakstu secību, vai
var izveidot kādu progresējošu secību.

Audiomateriāli.

Strādāju no
mājām.

Īstenošana

Telpas būtu jāiekārto vajadzībam,
jānosedz logi, iespējams jāizvāc mēbeles,
jāierīko atskaņotāji. Jāizveido karte, kurai
sekot, ticami pēc kabinetu nummuriem.
Tālāk darbība ir diezgan pašsaprotama,
atvēl vietu, kur uzvilkt tērpus, gidi izstāsta kur jāiet, un uzmana klausītājus, lai tie
nenomaldās vai nesabojā kaut ko.

Audiomateriāli, atskaņotāji, tērpi,
plēves logu aizsegšanai, iekārtotāji,
gidi.

Maija otrajā
nedēļas nogalē,
no 11.00–
18.00, manas
skolas telpās.

5. uzdevums. Apraksti idejas izpētes un izstrādes procesu (ieteicamais apjoms 120–170 vārdi)! (8 punkti)
Aprakstā iekļauj:
• vienu iedvesmas avotu un pamatojumu, kā tas saistīts ar tavu piedāvāto ideju;
• divus radošo risinājumu piemērus (mākslas darbus, filmas, izstādes vai citus kultūras notikumus) Latvijā un pasaulē,
skaidrojot to saistību ar izvēlēto tematu.

Galvenais iedvesmas avots bija manas iepriekšējās skolas himna. Tajā stāsta par straujo skolas ikdienu, kur bērni
un skolotāji steidzās, lai paspētu uz stundas zvanu, lai paspētu izdarīt visus darbus. Bet, gandrīz kā ar zobenu,
kaut kas izkliedē šo nemieru – vienkārša un klusa dziesma. Tā arī man radās ideja, ka lai cilvēkiem atgādinātu
klausīties, nevis censties pārbļaut viņus, bet runāt tik klusi, lai viņi sadzirdētu. Manas idejas izejas punkts bija
steiga un troksnis, tad soli pa solim es no tiem atkāpos un domāju par to, kas liek mums uz brīdi kļūt rāmiem un
ieklausīties apkārt notiekošajā.
Vēsturisks radošais risinājums tematam par dzīves straujumu meklējams 20.gs. sākuma itāļu futūrisma darbos,
piemēram, Džakomo Ballas gleznā “Dinamisms ar suni saitītē” (Giacomo Balla, 1912, Dinamismo di un Cane al
Guinzaglio). Nesens, mūsdienu tehnoloģiju piemērs, kas aicina apstāties un ieklausīties, ir Rasas un Raita Šmitu
darbs “Dīķa baterija”. Mākslas un zinātnes eksperimentos balstītais darbs aicina ieklausīties skaņā, kas rodas
baktērijām radot elektrību. Tikai apstājoties un ieklausoties var patiesi sadzirdēt pasauli sev apkārt.
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2. pielikums. Valsts pārbaudes darba parauga atbilžu piemēri un to vērtējums
*Izmantotas VPD parauga aprobācijā iegūtās skolēnu atbildes. Saglabāta autoru ortogrāfija un interpunkcija.

1. daļa
3. uzdevums.
3.3. Uzraksti analītisku komentāru par izvēlēto mākslas darbu! Ņem vērā komentāra struktūru un apjomu (ieteicamais apjoms 100–150 vārdi)! (12 punkti)

Komentārā iekļauj:

• savu viedokli par mākslas darba ideju un tā rašanās iemesliem;
• mākslas darba iezīmju raksturojumu (uzbūve, stilistiskās iezīmes, izteiksmes līdzekļi).
3.3. snieguma līmeņu apraksts
Kritērijs

Snieguma apraksts, punkti

Raksturo mākslas
darbā izmantotos
mākslinieciskās
izteiksmes
līdzekļus, uzbūvi,
stilistiskās iezīmes

1 punkts

2 punkti

3 punkti

4 punkti

Atpazīst un nosauc mākslas darbā
izmantotos izteiksmes līdzekļus (tai
skaitā izmantotos materiālus un
tehniku), mākslas darba uzbūves
elementus.

Atpazīst un apraksta mākslas darbā
izmantotos izteiksmes līdzekļus un
mākslas darba uzbūvi (tai skaitā
izmantotos materiālus un tehniku).

Raksturo mākslas darbā
izmantotos izteiksmes līdzekļus,
darba uzbūvi, izmantotos
materiālus un tehniku, sasaistot
tos ar stilistiskajām iezīmēm.

Demonstrē vērīgumu, veido spriedumus par mākslas
darbā izmantotajiem izteiksmes līdzekļiem, stilistiskajām
iezīmēm un tā uzbūvi, izmantotajiem materiāliem un
tehniku.

Interpretē mākslas
darba ideju

1 punkts

2 punkti

3 punkti

4 punkti

Piedāvā pirmos iespaidus (emocionālu
reakciju) par iemesliem, kāpēc mākslas
darbs ir radīts. Apraksta mākslas darbā
pausto ideju burtiski.

Izsaka pieņēmumu par iemesliem,
kāpēc mākslas darbs ir radīts,
atsaucoties uz savu pieredzi.
Interpretē mākslas darbā pausto ideju,
atsaucoties uz atsevišķiem darba
formas un satura elementiem.

Piedāvā iemeslus, kāpēc mākslas
darbs ir radīts, atsaucoties uz
kultūras faktiem. Interpretē
mākslas darbā pausto ideju,
veidojot sakarības starp darba
formu un saturu.

Interpretē mākslas darbā pausto ideju, formulējot darba
autora nolūku, attieksmi un ņemot vērā saikni ar kultūras
kontekstu. Interpretē mākslas darbā pausto ideju,
veidojot sakarības starp darba formu un saturu.

–

–

–

–

Terminoloģijas
lietojums

1 punkts

2 punkti

Lieto korekti atsevišķus terminus, lai
aprakstītu izteiksmes līdzekļus un darba
uzbūvi.

Korekti lieto atbilstošus terminus, lai
raksturotu mākslas darba iezīmes.

Ievēro komentāra
struktūru

1 punkts

2 punkti

Daļēji ievēro komentāra struktūru,
viens no elementiem (nozīmes un
mērķa interpretācija vai mākslas darba
raksturojums) ir pārspīlēti uzsvērts.

Ievēro komentāra struktūras
elementus un to proporcijas.
Komentārs izklāstīts loģiski un
secīgi.

Savu viedokli pamato, veidojot sakarības starp
personisko viedokli un mākslas darbā pausto vēstījumu.
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Skolēnu atbilžu piemēri un to vērtējums
Atbilde

Iegūtie
punkti

Kritērijs

Teātris
Galvenā ideja, kuru varēju saskatīt izrādes fragmentā, ir Raiņa tēla ironiskā interpretācija, centieni izcelt viņa biogrāfijā nevis klasiķa nopelnus,
bet uzsvērt tās šaubas un ambīcijas, kuras piemita viņam kā 20.gs. sākumā dzīvojošam izglītotam latvietim. Izrāde visdrīzāk tapusi kā pārdomas
par Raiņa vietu mūsdienu latviešu kultūrā. Par to liecina laikmetīgi tērpi un pilsētas vides stilizācija, to papildina scenogrāfijas elementi, kuriem ir
izteikti metaforiska nozīme: milzīga galva, sirreālistisks putna tēls, mūzika, kas pastiprina lugas varoņu izmisumu un iekšējo spriedzi. Lai gan mēs
vērojam saliedēto aktieru ansambļa spēli, tomēr notiekošais atgādina sirreālisma teātri, uz ko norāda, piemēram, neloģiskas frāzes, kas liek domāt
par halucinācijām vai murgu. Izrādes temps šajā fragmentā ir visnotaļ ātrs, kas liecina par galvenā varoņa piedzīvoto sašutumu, cerību sagrāvi un arī
zināmu vilšanos. Rezumējot jāsecina, ka režisors vēlējās, lai skatītājs paraudzītos uz Raini caur postmodernisma estētikas brillēm, iespējams, tā var
labāk saskatīt viņa laikmetīgumu un nozīmi mums šodien.

Mākslinieciskie izteiksmes
līdzekļi, uzbūve, stilistiskās
iezīmes

4

Idejas interpretācija

4

Terminoloģijas lietojums

2

Struktūra

2

Kopā:
Šī mākslas darba - izrādes fragmenta - mērķis ir parādīt, kādiem dzīves uzstādījumiem cilvēkam jāiet cauri, lai viņš kaut ko savā dzīvē sasniegtu un
spētu sevi pierādīt dzīvē. Tas ir nozīmīgi, jo, lai arī šis temats tiek attēlots senākos laikos, tas tomēr ir aktuāls arī mūsdienās.
Šajā izrādē spilgti tiek izcelts tāds izteiksmes līdzeklis kā scenogrāfija, jo var redzēt milzīgu Raiņa galvas atveidojumu, izrādes laikam atbilstošu
iekārtojumu. Dzirdama arī mūzika, kas papildina izrādes varoņa monologa noskaņu.
Izrādes uzbūve šajā fragmentā gluži neatspoguļojas, jo redzam tikai īsu daļu no izrādes, taču šis noteikti varētu būt kāpinājums, jo var just, ka
situācijā rodas saspringums.
Stilistiski izrāde izskatās ļoti reālistiska. Taču redzami arī mākslinieciski elementi kā Raiņa galva un putns cilvēka veidolā.

12

Mākslinieciski izteiksmes
līdzekļi, uzbūve, stilistiskās
iezīmes

2

Idejas interpretācija

2

Terminoloģijas lietojums

1

Struktūra

1
Kopā:

6

Vizuālā māksla
Līgas Purmales darbs “Madonna ar bērnu” ir īpaši spilgts un izteiksmīgs. Piesātināto krāsu izmantošana šajā gleznā ir ļoti simboliska. Tā rosina iztēli
uzburt dramatisko notikumu, kas norisinājās pirms mirkļa. Manuprāt, šis darbs simbolizē aizliegumu, divas personības puses. Taču mākslinieces
reālistiskā maniere un kompozīcijā iekļautie ikdienas dzīves atributi (grafiti, brīdinājuma lente) ļauj saprast šo sižetu arī kā 21. gs. sākuma reālās
dzīves atspoguļojumu.

Mākslinieciski izteiksmes
līdzekļi, uzbūve, stilistiskās
iezīmes

4

Attēloto figūru proporcijas ir pietuvinātas reālistiskajam, tomēr autora izmantotā centrālā kompozīcija ar gaismēnu saspēli akcentē tieši bērnu, kura
augums šķiet nozīmīgāks, nekā sievietes figūra. Savukārt spilgti sarkanais, līdzīgi kā ekspresionismā, metaforiski norāda uz traģēdiju. Māksliniece ir
pazīstama ar savu fotoreālisma pieeju. Arī šajā darbā novērojams fotoreālismam raksturīgais fotogrāfiskums.

Idejas interpretācija

4

Terminoloģijas lietojums

2

Struktūra

2

Zēns, stāvot gaismā, simbolizē mūsu spēku un drosmi spert soli pretī neiznāmajam, savukārt meitene tumsas pārņemtajā stūrī simbolizē mūsu
bailīgo un nedrošo personības šķautni. Mākslinieces darbs rosina domāt kā par sašķelto iekšējo pasauli, tā arī par sociālajām problēmām sabiedrībā.
Kopā:

12
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Atbilde

Iegūtie
punkti

Kritērijs

Darbā ir izmantotas eļļas krāsas. Mākslas darbs ir spilgts, viegli pamanāms, jo fonā ir izmantotas sarkanā krāsa ar dažādiem grafiti zīmējumiem,
Priekšā ir bērns kurš ir attēlots bez krekla un matiem, aizmugurē ir Madonna. Manuprāt, mākslas darba mērķis ir pateikt, ka nevar dabūt visu ko
vēlas. Mākslas darbā ir attēlota Madonna ar bērnu, pati Madonaa ir apsēdusies un saķērusi kājas, kas nozīmē, ka viņa ir bēdīga. Bērns atkal stāv un
izskatās aizdomājaies, vīlies Madonnā. Priekšā bērnam ir pārvilkta sarkanbalta lente, kuru paasti izmanto, lai parādītu vietas kur nedrīkst iet, kas
varētu nozīmēt lietas kuras viņam ir aizliekts darīt vai vienkārši nav iespēja. Viņi abi ir pie apzīmētas ielas sienas, kas nozīmē nabadzību, trūkumu.

Mākslinieciski izteiksmes
līdzekļi, uzbūve, stilistiskās
iezīmes

2

Idejas interpretācija

2

Terminoloģijas lietojums

0

Struktūra

1
Kopā:

5

Mūzika
“Lūgšana spēlējošai saulei” izraisīja manī gaišas emocijas. Iztēlē man radās tēls, ka spīd saule, un, kad skaņdarbā notiek balsu maiņa (augstāk-zemāk;
klusāk-skaļāk; ātrāk-lenāk), man tas atgādina saules starus un mākoņus, kas mijas un sacenšas par iespēju parādīt sevi Zemei. Komponistam ir ļoti
piesātināts un enerģisks skaņuraksts, kurā atbalsojas minimālisma mūzikas principi - motīva atkārtošanās, asimetriskā ritma pasāžas, bet vienlaikus
kora izpildījumā sadzirdēju klasicismam piemītošo svinīgumu.
Autora ideja, manuprāt, bija iezīmēt simboliskas saites starp cilvēku pasauli un dabu, parādīt Saules garastāvokļa maiņu kā analoģiju pārmaiņām,
kuros vēstures gaitā ir ierauti cilvēki un daba. Skaņdarba mērķis tādējādi ir pierādīt, ka mēs visi jūtam, visi esam savā starpā saistīti, jo visi dzīvojam
vienā Visumā.
Šajā skaņdarbā Saule spēlē Dieva lomu, tam lūdzās visa tauta un dzivās būtnes. Kora skanējums emocionāli pastiprina lūgšanas efektu: soprāni
(saules stari) man asociējas ar pozitīvo, bet kad to pārtrauc basi (mākoņi) - tas izraisa asociācijas ar drūmiem notikumiem.

Mākslinieciski izteiksmes
līdzekļi, uzbūve, stilistiskās
iezīmes

4

Idejas interpretācija

4

Terminoloģijas lietojums

2

Struktūra

2

Kopā:
Mums katram ir savas bailes, satraukums un bēdas. Mēs paši nevaram to kontrolēt, jo bales no kaut kā mums katram atšķiras.
Šī mūzika ļoti labi parrāda bailes un satraukumu, jo tajā ir ātrs ritms. Basi dziesmā parāda bailes, kas tuvojas, kaut ko, ko paši nezinām. Bet, turpretī,
pirmais soprāns ar augsto ātro un aso ritmu parāda satraukumu. Manuprāt, šo mūziku var daudz kur izmantot, jo ritms un mūzikas uzvūve ir laba
tam.
Pēc manām domām, šo mūziku var likt lugās, teātros, filmās, kā arī dziedāt operās un uzvedumos, jo tā padarītu visu aizraujošāk un interesētu visus,
jo mūzika var ieraut visā iekš, kur ir bailes un satraukums.

12

Mākslinieciski izteiksmes
līdzekļi, uzbūve, stilistiskās
iezīmes

2

Idejas interpretācija

2

Terminoloģijas lietojums

1

Struktūra

1
Kopā:

6
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4. uzdevums.
4.1. Interpretē darbā pausto vēstījumu!
Interpretējot redzēto un lasīto, veido sakarības starp darba ideju, saturu, formu un filmas tapšanas kontekstu (ieteicamais apjoms 100–150 vārdi)! (8 punkti)
Kritērijs
Interpretē
darbā pausto
vēstījumu

Snieguma apraksts, punkti
2 punkti

4 punkti

6 punkti

8 punkti

Piedāvā pirmos iespaidus
(emocionālu reakciju) par mākslas
darba vēstījumu, neveidojot saikni
starp darba formu, saturu un
ideju. Mākslas darba interpretācijā
iztrūkst sasaistes ar kontekstu.

Interpretē mākslas darbā pausto
vēstījumu, atsaucoties uz atsevišķiem
darba formas un satura elementiem.
Interpretējot vēstījumu konteksts
izmantots, taču tikai formāli saistīts ar
mākslas darba ideju, saturu un formu.

Interpretē mākslas darbā pausto
vēstījumu, veidojot sakarības starp
darba formu, saturu un ideju.
Interpretāciju veido, ņemot vērā
mākslas darba tapšanas kontekstu,
piemēram, ekonomisko, politisko,
sociālo un kultūras.

Interpretē mākslas darbā pausto vēstījumu,
veidojot sakarības starp darba formu, saturu
un ideju. Interpretāciju veido, ņemot vērā
mākslas darba tapšanas kontekstus, piemēram,
ekonomisko, politisko, sociālo un kultūras.
Raksturo minētā konteksta mijietekmi ar mākslas
darba vēstījumu.

Skolēnu atbilžu piemēri un to vērtējums
Atbilde

Iegūtie
punkti

Filmas ideja varētu būt parādīt, ka Rīgas bagātība un skaistums ir tieši tās cilvēki. Un lai to parādītu, režisore izvēlējusies filmu veidot melnbaltu. Melnbaltais palīdz notušēt
sociālekonomiskās atšķirības starp Venēcijas biennāles apmeklētājiem - filmas skatītājiem un filmas personāžiem, kas būtu izteiktākas, ja filma būtu krāsaina. Melnbaltais un
tuvplānu, pilnā kadra maiņa palīdz izcelties cilvēciskajam - emocijām, mīmikai, kustībām, klausoties mūziku. Filma saudzīgi un aizkustinoši iezīmē tā laika Latvijas realitāti, kurā
cilvēkiem ir ļoti zemi ienākumi, nav zināms, vai tiksim uzņemti Eiropas Savienībā, tāds pārmaiņu, neskaidrs laiks, vienlaikus tiek pabeigta Nacionālās Operas rekonstrukcija,
mēs jau jūtamies kā Eiropas cilvēki un tādēļ pilnīgi atbilstoši - klausāmies Mocartu. Simbolisks ir filmas noslēgums, kad uz pēdējām operas fināla zemajām notīm daudzdzīvokļu
namu priekšā vējā uzplīvo baltie, tīrie palagi. Skaistais ir vienkāršais un tīrais, zināms mums visiem, arī Venēcijā.

Kopā: 8

Vides un personāžu nozīme simbolizē to, ka jebkāda mūzika ir piemērota jebkādiem cilvēkiem un videi. Šajā gadījumā tā ir gracioza, jautra, vijīga mūzika, kas apvienota ar
vienkāršu, ikdienišķu vidi, varētu pat teikt - drūmu vidi, jo filma ir melnbalta, veidota nomaļās, prastās vietās un lielāko jautrību tajā rada mūzika. Zīmīgi, ka Rīgas 800.gadu
jubilejas priekšvakarā atjaunotajā Operā iestudēja Mocarta zinamāko operu Burvju Flauta modernajā scenogrāfijā, taču filmā par kulisēm kļuva pati Rīga. Manuprāt, šajā filmā
paustais vēstījums pat mūsdienās daudziem varētu šķist īpatnējs, jo Rīgas nomales, vienkārši cilvēki un Mocarts vienā kopumā nav kaut kas, ko var pieredzēt katru dienu, taču
tas tikai pastiprina šī vēstījuma spēku un nozīmi. Rīgas nomalēs dzīvojošo cilvēku ikdiena attēlota reālistiski, Mocarta mūzika iesaistīta kā domāšanas veids, garīgā nostāja pret
apkārtējo vidi.

Kopā: 6

Šajā filmā ir parādīts, cik dažādi pavisam parasti cilvēki, kurus mēs katru dienu satiekam uz ielas, uztver vienu un to pašu mūziku. Katrā portretā ir 2 kadri - viens tuvplāns,
kurā tēli paši klausās skaņdarbu, bet skatītājs dzird tikai ārējās vides trokšņus- bet ne skaņdarbu, un tad parādās platkadrs (‘’wide shot”) ar tēliem savā vidē, un lomas tiek
apgrieztas- skatītājs dzird skaņdarbu, ko filmas tēli vairāk nedzird.
Manuprāt, šajā filmā parādīts, kā cilvēki reaģē tad, kad tie ir uz kādu laiku ar skaņas palīdzību tiek izrauti no savas ikdienišķas vides, nedzirdot apkārtejos trokšņus, un tad pēc
tam ielikti tajā atpakaļ. Tajā gadā vairumam cilvēku nebija mobilo tālruņu, nemaz nerunājot par internetu. Šī filma arī strādā kā interaktīva vide skatītājiem, jo pēc tam arī tiem
tiek iedotas “austiņas” un arī tie tiek izrauti no ikdienišķajiem trokšņiem.

Kopā: 4

Manuprāt, filmas vēstījums bija ļoti interesants, tika attēloti Rīgas iedzīvotāji savā dabā, bez aktieriem vai uzrakstītiem tekstiem. Cilvēki pakļāvās mūzikai un filmas mērķis bija
Kopā: 2
ļaut mums nolasīt kādas emocijas tas viņos izraisa. Filmas scenogrāfija bija patiesi vienkārša un nepārspīlēta, taču tas man likās piederīgi šāda veida filmai. Personāži, kuri tika
filmēti bija parasti Rīgas iedzīvotāji, kādus var sastapt uz ielas, tas bija pats galvenais šajā filmā - parādīt
Rīgas izglītības
ikdienišķo
ainu,centrs
nesamāksloti
un Nr.
skaisti.
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4.2. Izlasi skatītāju komentārus! Salīdzini savu ar vienu no skatītāju komentāru autoru viedokļiem par darbā pausto vēstījumu! Pamato, kāpēc piekrīti/nepiekrīti izteiktajam viedoklim (ietei
camais apjoms 60–80 vārdi)! (4 punkti)

4.2. snieguma līmeņa apraksts
Kritērijs
Pamato savu
viedokli,
ņemot vērā
citu autoru
viedokļus

Snieguma apraksts, punkti
1 punkts

2 punkti

3 punkti

4 punkti

Definē savu pozīciju (piekrītu/
nepiekrītu) un skaidro savu
viedokli ar vispārīgiem
argumentiem/spriedumiem vai
personīgu nostāju.

Definē savu pozīciju (piekrītu/
nepiekrītu) un skaidro savu
viedokli, atsaucoties tikai uz
otra viedokļa izmantotajiem
argumentiem.

Definē savu pozīciju (piekrītu/
nepiekrītu) un skaidro savu viedokli,
papildinot vai pretnostatot otra
viedokļa izmantotos argumentus un
faktus par mākslas darbu.

Definē savu pozīciju (piekrītu/nepiekrītu) un
skaidro savu viedokli, papildinot/pretnostatot
otra viedokļa izmantotos argumentus.
Pamato savu viedokli, izmantojot līdz šim
neizmantotus faktus par mākslas darbu.

Skolēnu atbilžu piemēri un to vērtējums
Iegūtie
punkti

Atbilde
Es nepiekrītu recenzjai “A”. Neuzskatu, ka filma ir par vienkāršu vai pelēku. Nosaucot šo filmu par vienmuļu un sakot, ka tā rada iekšējo mazvērtību, manuprāt,
recenzijas autors izrāda necieņu pret cilvēkiem, kas filmā piedalījušies. Katra cilvēka dzīve - jaunā puiša, senioru draudzeņu pāra, kundzes ar lakatiņu - stāsts un
emocijas ir daudz vērtīgākas un grandiozākas par anonīmām Vecrīgas atjaunotajām mājām vai glaunajiem bāriem. Tas, ko šajā filmā redzam, manuprāt, esam mēs paši.

Kopā: 4

Es piekrītu recenzijai “B”, Rīgas reprezentējošā skatuve Vecrīga ar tās greznajiem namiem, ieliņām, kafejnīcām un kultūras vietām patiesi ir palikusi aizmugurējā plānā.
Mums ir iespēja vērot pavisam citu Rīgu, vienkāršu un nedaudz noplukušu. Mocarta skaņdarbs sniedz mums iespēju vērot vienkāršās Rīgas personāžus sev ierastajā
vidē. Tie ir tik dažādi un krāsaini.

Kopā: 2
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2. daļa
1. uzdevums. Definē mākslas darba vai kultūras notikuma mērķi un mērķauditoriju! (4 punkti)
Kritēriji – mākslas darba vai kultūras notikuma mērķis ir definēts kodolīgi (1 punkts), mērķis ir konkretizēts attiecībā uz ieceri (1 punkts). Mērķim ir izvēlēta atbilstoša mērķauditorija (1 punkts),
tā ir konkretizēta (piemēram, norādītas demogrāfiskās vai sociālās raksturiezīmes) (1 punkts).

Skolēnu atbilžu piemēri un to vērtējums
Atbilde

Iegūtie
punkti

Kritērijs

Dot iespēju cilvēkiem aizdomāties par to, cik mūsdienu pasaule ir strauja un trokšņaina. Par to, cik šis straujums un skaļums piesārņo mūsu
ikdienas vidi, par to, cik sirsnīgu mirkļu, neaizmirstamu sīkumu šis straujums ir noslaucījusi no zemes virsmas,piespiežot paskriet tiem garām. Lai
cilvēki atceras, ka, lai sadzirdētu skaistākās balsis, dažkārt ir jāpaklusē un jāpastāv rāmam, varbūt pat uz brīdi jāaiztur elpa.
Mērķauditorijai ir divi galvenie kritēriji: tie kuri dzīvo lielpilsētās un tie kuriem ir pieeja internetam. Vislabāk šajos kritērijos ietilpst lielpilsētu
iedzīvotāji - kā pusaudži, tā arī vidējas paaudzes cilvēki - kuri no straujās pilsētas, atgriežoties mājās, iedziļinās interneta straujajā vidē.

Kodolīgs mērķis
Konkrēts mērķis
Mērķauditorija
Konkretizēta mērķauditorija

Kopā:
Kultūras notikuma mērķis ir popularizēt grāmatas kā veidu kā atpūsties pēc saspringtas dienas, iegūt motivāciju un ļaut prātam uz nelielu
brīdi “atslēgties” no ikdienas steigas. Mērķauditorija ir cilvēki, kuri dienas beigās jūtas izdeguši, noguruši un emocionāli izsmelti, nav vecuma
ierobežojuma.

Kodolīgs mērķis
Konkrēts mērķis
Mērķauditorija
Konkretizēta mērķauditorija
Kopā:

Manis izveidotās dokumentālās filmas mērķis ir veicināt mentālās veselības aktualizēšanu 21.gs.sabiedrībā, kad sabiedrība ir ieslīgusi steigas
un vienaldzības ieslodzījumā, kad sabiedrība ir kļuvusi tik nepieņemoša un noraidoša. Audiovizuālā materiāla mērķauditorija ir ikviens Latvijas
iedzīvotājs. Šī problēma skar ikvienu. Dzīvojot sabiedrībā, kur uzsvars tiek likts uz sadzīves estētisko pusi, cilvēki ir aizmirsuši ieskatīties
problēmu iekšpusē. Mēs vairs nemākam just.

Kodolīgs mērķis
Konkrēts mērķis
Mērķauditorija
Konkretizēta mērķauditorija
Kopā:

Mērķis - cilvēka parastajā un pelēkajā ikdienā ienest krāsas. Mākslas darbā savienot krāsas ar cilvēka sajūtu pasauli. Mērķauditorija - bez vecuma
ierobežojuma; cilvēki, kuriem ir saspringts darba grafiks.

Kodolīgs mērķis
Konkrēts mērķis
Mērķauditorija
Konkretizēta mērķauditorija

1
1
1
1

4
1
1
1
0
3
1
1
1
0
3
1
1
0
0

Kopā:
2 saturā
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2. uzdevums. Apraksti un pamato izvēlētā temata konkretizēto aktualitāti vai problēmu! Pamatojumā iekļauj konkrētus piemērus no politiskiem, ekonomiskiem vai
kultūrsociāliem kontekstiem (ieteicamais apjoms 50–100 vārdi). (6 punkti)
2. uzdevuma snieguma līmeņa apraksts
Kritērijs

Snieguma apraksts, punkti

Aktualitātes/
problēmas
apraksts

1 punkts

2 punkti

Piedāvātā temata ietvaros atpazīta, atvasināta un
formulēta vispārīga aktualitāte vai problēma.

Piedāvātā temata ietvaros atpazīta, atvasināta un
formulēta konkretizēta aktualitāte vai problēma.

Pamatojums

1 punkts

2 punkti

3 punkti

Vispārīgi minēts, kādēļ par šo aktualitāti vai problēmu
svarīgi runāt politisku, ekonomisku, sociālu procesu
dēļ. Minēti aktualitātei vai problēmai daļēji atbilstoši
piemēri, fakti, personīgā pieredze.

Pamatots, kādēļ par šo aktualitāti vai problēmu
svarīgi runāt politisku, ekonomisku, sociālu procesu
dēļ. Minēti aktualitātei vai problēmai atbilstoši, bet
vispārīgi piemēri, fakti, personīgā pieredze.

Pamatots, kādēļ par šo aktualitāti vai problēmu
svarīgi runāt politisku, ekonomisku, sociālu procesu
dēļ. Minēti aktualitātei vai problēmai būtiski konkrēti
piemēri, fakti, personīgā pieredze.

1 punkts

–

–

Struktūra

–

Saskatītā aktualitāte vai problēma aprakstīta skaidri,
loģiski un strukturēti.
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Skolēnu atbilžu piemēri un to vērtējums
Atbilde

Iegūtie
punkti

Kritērijs

Manis izvēlētais temats ir sevis un savu vērtību pazaudēšana, kas vēlāk var pārvērsties nopietnās mentālās veselības problēmas. Tās
neaprobežojas tikai ar depresiju un pašnāvnieciskām domām. Tā ir nespēja ieiet dušā, bailes komunicēt ar cilvēkiem vai priekšmetu
skaitīšana un kategorizēšana. Pērn Latvijā ir audzis pašnāvību skaits, Latvijai ierindojoties 3.vietā Eiropas Savienībā. Šīs problēmas
aktualitāte ar katru gadu aug. Nu ir pienākusi stadija, kad mēs vairs nedrīkstam atļauties noliegt problēmas esamību. Mēs nedrīkstam
aizvērt acis un ignorēt šo sabiedrības daļu. Tas liecina par iedzīvotāju kopējo labklājību.

Aktualitātes/problēmas
apraksts

2

Pamatojums

3

Struktūra

1
Kopā:

Izvēlējos 1. tematu. Tematā aktualizē problēmu, ko rada mūsdienu pasaules straujums. Tas piespiež arī cilvēkam steigties, lai neatpaliktu,
lai nenoklīstu no bara. Digitālajā pasaulē viss mainās ar mežonīgu straujumu, tā ir domāta, lai nezaudētu cilvēka uzmanību. Lai nezaudētu
uzmanību tā mēģina iesaistīt cilvēku, mudina reģēt un izteikt visu, ko domā, tā ir arī domāta pati baroties - iesaistot vienu cilvēku, tā
piesaista otra uzmanību. Bet straujums pats par sevi nav problēma, problēma ir tajā kā tas maina mūsu uzvedību. Apkārtējais straujums
piespiež cilvēku steigties, lai neatpaliktu no apkārtējās pasaules. Cilvēkiem trūkst laika apdomāties, padomāt, aizsapņoties, tik strauja
vide pieprasa reakciju. Ar laiku novājinās pacietība, cilvēki nemaz vairs negrib pagaidīt tik ilgi, lai padomātu. Cilvēki nesaredz nozīmīgas
detaļas un sadzird tikai pusi tekitā, otru pusi paceļam steigā pa laikam piedomā. Cilvēkiem zūd interese pievērst uzmanību mazākām
lietām un zūd spēja nepievērst uzmanību uzbāzīgi lielām lietām.

Aktualitātes/problēmas
apraksts

2

Pamatojums

2

Struktūra

1

Kopā:
Kultūras pasākuma galvenā ideja ir dot iespēju visiem cilvēkiem anonīmi piedalīties grāmatu klubiņā, kur katru mēnesi video konferencē
iedvesmojoši cilvēki iesaka, pēc viņu domām, vērtīgas grāmatas, kas iedvesmojušas viņus turpināt iesākto. Pēc video lekcijas, kas ir
anonīma, ir iespēja piedalīties pasākuma otrajā daļā, kur cilvēki, kas vēlas padalīties ar šajā mēnesī izlasīto, tiek sadalīti domu grupās pēc
izlasītās grāmatas žanra. Cilvēki iegūst iedvesmu cits no cita un tas kalpo kā dzinējs un motivācija izlasīt kaut ko jaunu, lai ar to padalītos
ar citiem. Temats ir aktuāls tieši šajā grūtajā laikā, kad lielākā daļa saziņas notiek nepersoniski ar digitālo ierīču palīdzību, kultūras
pasākums sniedz iespēju cilvēkiem uz brīdi apstāties ikdienas steigā un ieklausīties citos, jo dažreiz, lai atrastu sevi, ir jāprot klausīties
citos.

6

5

Aktualitātes/problēmas
apraksts

1

Pamatojums

1

Struktūra

0

Anonīmi publiskais grāmatu klubiņš ir lieliska platforma, kur attīstīt un popularizēt grāmatu kultūru, kas vienlaicīgi izglīto sabiedrību un
kopj valodu.
Kopā:
Izvēlējos 2. tematu, kur ir norādīts uz mūsdienu cilvēka vienaldzību. Domāju, ka cilvēkiem šajos laikos ir grūti paraudzīties uz apkārt
notiekošo un saskatīt vairāk par pašu. Mēs esam palikuši diezgan egoistiski. Taču mums patīk apspriest citus cilvēkus, vairāk gan ar tādu
negatīvu noskaņu. Cilvēkiem ir nepieciešams paraudzīties uz pasauli mazliet krāsaināk, pozitīvāk un ieraudzīt plašāku skatu. Ir vajadzīgs
noķert to pozitīvo enerģiju un uzlādēties, gūt iedvesmu turpmākajām ikdienas gaitās un sasniegumiem. Ja cilvēkiem viss kļūs vienaldzīgs,
tad mēs nevarēsim paši par sevi pastāvēt un padarīt savu dzīvi nozīmīgu.

2

Aktualitātes/problēmas
apraksts

1

Pamatojums

0

Struktūra

0
Kopā:

1
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3. uzdevums. Izveido mākslas darba vai kultūras notikuma aprakstu! Pievieno ilustratīvu materiālu no tevis atlasītajiem avotiem vai izveidotajām skicēm, kas palīdzēs
labāk saprast tavu ieceri (ieteicamais apjoms 150–200 vārdi)! (12 punkti)
Aprakstā iekļauj:
• mākslas darba vai kultūras notikuma nosaukumu;
• piedāvātā mākslas darba veidu vai kultūras notikuma formātu;
• mākslas darba vai kultūras notikuma ieceres* aprakstu;
• tavuprāt, svarīgāko mākslas darba vai kultūras notikuma elementa** aprakstu;
• pamatojumu, kā izvēlētais mākslas darba veids vai kultūras notikuma formāts visprecīzāk ļaus mērķauditorijai nolasīt tavu ieceri.
* Iecere – autora redzējums par saturiskajiem un mākslinieciskajiem aspektiem, kas atklāj mākslas darbu/kultūras notikuma mērķa būtību un iezīmē īstenojamā risinājuma iespējas.
** Piemēram, viens konkrēts darbs, konkrēts tēls, krāsa, skaņa, personība, metafora, objekts, telpa vai vide utt.

3. uzdevuma snieguma līmeņa apraksts
Kritērijs
Nosaukuma
atbilstība tematam
un iecerei

Snieguma apraksts, punkti
–

–

2 punkti

3 punkti

4 punkti

Mākslas darba vai kultūras notikuma iecere
ir daļēji atbilstoša mākslas darba vai kultūras
notikuma mērķim. Ieceres risinājums atbilst
tematam, aktualitātei vai problemātikai, bet ir
vispārīgs un/vai burtisks.

Mākslas darba vai kultūras notikuma
iecere ir daļēji atbilstoša mākslas darba
vai kultūras notikuma mērķim. Ieceres
risinājums atbilst tematam, aktualitātei
vai problemātikai, ir tēlains, bet aprakstīts
vispārīgi.

Ieceres apraksts ir atbilstošs
mākslas darba vai kultūras notikuma mērķim. Iecerei ir tēlains,
autentisks risinājums, tas ir atbilstošs tematam un aktualitātei vai
problemātikai.

Ieceres apraksts ir atbilstošs mākslas darba vai
kultūras notikuma mērķim. Iecerei ir tēlains,
autentisks risinājums, tas ir atbilstošs tematam
un aktualitātei vai problemātikai. Lietota mākslas
veidam vai kultūras notikumam atbilstoša
terminoloģija.

Svarīgākais
(centrālais) mākslas
darba vai kultūras
notikuma elements

1 punkts

2 punkti

3 punkti

–

Svarīgākā (centrālā) elementa un ieceres
(ieceres) saistība ir daļēji nolasāma.

Centrālā elementa un ieceres saistība ir
nolasāma.

Centrālais elements un iecere
ir savstarpēji skaidrojoši,
papildinoši.

Formāta atbilstība
mērķauditorijai

1 punkts

2 punkti

–

–

Mākslas darba vai kultūras notikuma formāts
ir daļēji atbilstošs izvēlētajai mērķauditorijai.
Daļēji vai nav ņemti vērā tādas mērķauditorijas
iezīmes kā, piemēram, vecums, valoda,
tradīcijas, uzskati.

Mākslas darba vai kultūras notikuma
formāts ir atbilstošs izvēlētajai
mērķauditorijai. Ņemtas vērā tādas
mērķauditorijas iezīmes kā, piemēram,
vecums, valoda, tradīcijas, uzskati.

Teksta struktūra

1 punkts

–

–

–

Ieceres apraksts

1 punkts

2 punkti

Nosaukums ir iecerei daļēji atbilstošs
(piemēram, atklāj tikai mērķa būtību vai
piesaista mērķauditorijas uzmanību).

Nosaukums ir iecerei atbilstošs
(piemēram, atklāj mērķa būtību, piesaista
mērķauditorijas uzmanību).

Nosaukums daļēji atbilst izvēlētajam tematam.

Nosaukums atbilst izvēlētajam tematam.

1 punkts

Teksts ir skaidrs, loģisks un strukturēts.
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Skolēnu atbilžu piemēri un to vērtējums
Atbilde

Iegūtie
punkti

Kritērijs

“Čabošā galerija”
Šajā galerijā galvenās nebūs vizuālie darbi, es pieļauju, ka tie vispār varētu nebūt, tā būs pilna ar skaņu.
Galerija vislabāk ievietotos kādā biroju ēkā, katrā telpā būtu atskaņotājs ar audioierakstu. Tā varētu būt jūras viļņu laušanās pret kolkas
ragu, kāds jauks un vienkāršs stāsts, kāda dziļdomīga dziesma, vai arī kaut kas vēl, kas laika gaitā labi iederētos izstādē. Bet galvenokārt
visi ieraksti būtu ļoti klusi.
Sarežģījuma elemets būtu tērpi, kuri jāvelk mugurā klausītājiem. Kā materiāla paraugu nofotogrāfēju un izveidoju audioirakstu ar
kreppapīram līdzīgu plēvi kurā ietin paletes. No tās būtu izgatavoti tērpi, kuri čarkstētu, čabētu un trokņotu pie kaut mazākās kustības.
Mērķis būtu piespiest cilvēku gandrīz vai izzust, lai nevis censtos dominēt pār vidi kurā atrodās, kura ir paredzēta cilvēkam, bet iekļautos
un pakļautos tās nostādītajiem noteikumiem.

Nosaukuma atbilstība
tematam un iecerei

2

Ieceres apraksts

4

Svarīgākais mākslas
darba vai kultūras
notikuma elements

3

Formāta atbilstība
mērķauditorijai

2

Teksta struktūra

1

Lai saklausītu audioierakstu cilvēkam būtu jāstāv pilnīgi rāmam, varbūt pat uz brīdi jāaiztur elpa. Lai pastiprinātu cilvēka atkarību no
skaņas, logi būtu aizklāti, telpas pēc iespējas tukšākas, un ieslēgts tikai minimāls apgaismojums.
Cerams tas, savā ziņā, darbotos pretēji sociālajiem tīkliem, situācija iedrošinātu steidzīgo lielpilsētas cilvēku paklusēt, lai labāk tiešām
sadzirdētu teikto, nevis pēc iespējas skaļāk kliegt, lai viņu sadzirdētu. Lai trenētu M. Kreigas iepriekš minēto (tematā, no intervijas
fragmenta) spēju izciest to neērtību, ko sagādā klusēšana, nesteidzība, ieturība.
Kopā:
Mēs visi esam sabiedrība. Lai arī cik neglītas, estētiski nepievilcīgas vai pretīgas var būt mūsu problēmas, tās nedrīkst nonievāt. Laikmetā,
kad mūsu personības mēs cenšamies apslēpt aiz skaista apģērba, pievilcīgām un pārdomātām ‘Instagram” publikācijām vai ceļojumiem uz
Bali vissmalkākajā viesnīcā, mēs ļaujam tam sevi definēt. Un kur paliek uzskats, ka mēs katrs esam unikāli? Vai tiešām materiālās vērtības
spēj gana labi atspoguļot mūsu personību? Un vai cilvēce nesāk zaudēt savu nozīmību sabiedrības vidū?
Noslīcinot mūsu laiku citu dzīvēs, zūd savas dzīves nozīmīgums. Zūd saskarsme ar realitāti. Dokumentālajā filmā “Estētiski izmist” ar
kontrastu palīdzību un dažādu dzīvju attēlojumu es pievērstu sabiedrības uzmanību. Es liktu cilvēkiem aizdomāties par viņu patiesajām
vērtībām un personīgās dzīves nozīmīgumu. Viņi saprastu, cik nolaidīga un vienaldzīga sabiedrība visu šo laiku ir bijusi gan pret sevi,
gan pret citiem, pasauli un tās aktuālajām problēmām. Dokumentālajā filmā tiktu attēlotas dažādu, reālu un īstu cilvēku dzīves. Filmā
neskanētu mūzika, tādā veidā vēl vairāk paspilgtinot reālisma iezīmes. Tā būtu atklāta un patiesa dokumentālā filma, kas ļauj ieskatīties
cilvēku stāstos, cilvēku priekos un raizēs. Filmā tiktu patiesi atspoguļotas esošo varoņu emocijas. Mūzikas neesamība ļautu ieklausīties
elpošanā, smieklos, asarās, sarunās, kliedzienos un saucienos pēc palīdzības.

12

Nosaukuma atbilstība
tematam un iecerei

2

Ieceres apraksts

3

Svarīgākais mākslas
darba vai kultūras
notikuma elements

0

Formāta atbilstība
mērķauditorijai

1

Teksta struktūra

1

Uzsvars tiktu likts uz to, ka, par spīti sabiedrības tik ļoti dažādajām minoritātēm un identitātēm, mūs visus vieno viena vēlme. Dienas
beigās mēs visi vēlamies būt laimīgi. Mēs vēlamies būt pieņemti, iekļauti un mīlēti, reizēm arī paslavēti un salielīti.
Kopā:

7
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Atbilde

Iegūtie
punkti

Kritērijs

Izstādes nosaukums - ‘’Krāsas un pasaule’’. Krāsas ir mums apkārt, ir tikai jāprot tās saskatīt. Ar šo izstādi es palīdzētu cilvēkiem tās labāk
ieraudzīt. Izstāde notiktu ārā, svaigā gaisā. Tā ir cilvēkiem pierasta vide, kurā man gribētos ienest vairāk krāsas un parādīt cilvēkiem, ka arī
parasta pastaiga var pārvērsties par kultūras baudījumu. Mana iecere ir parādīt skaisto un krasaino vienkārši, cilvēkiem viegli uztverami.
Es gribētu iekļaut 10-15 mākslas darbus - gleznas, kuras sevī iekļauj izteiksmīgas krāsu spēles. Darbi nebūs vienmuļi, tie atšķirsies ar
dažādiem krāsu salikumiem. Kā centrālais objekts, kas noteikti piesaistītu apkārtējo uzmanību, būtu liels, stilizēts globuss, kurš būtu
spilgts un pamanāms. Tas noteikti asociētos ar izstādes nosaukumu un paliktu cilvēku atmiņās kā kaut kas iespaidīgs. Turpat tiktu izstādīts
paskaidrojošs materiāls par katras krāsas ietekmi uz cilvēka sajūtām, lai cilvēki saprastu to nozīmi. Es domāju, ka šis pasākums būs ļoti
viegli saprotams ikkatram un spēs padarīt cilvēku ikdienas dzīvi krāsaināku un spilgtāku.

Nosaukuma atbilstība
tematam un iecerei

1

Ieceres apraksts

1

Svarīgākais mākslas
darba vai kultūras
notikuma elements

2

Formāta atbilstība
mērķauditorijai

1

Teksta struktūra

1
Kopā:

Kultūras notikuma nosaukums- “Būt šeit un tagad. Būt viens otram”. Notikuma formāts būtu atrašanās dabā, piemēram, pie jūras.
Cilvēkiem nav laika satikties citam ar citu, jo katrs ir savā ikdienas skrējienā. Skrien uz apli kā vāvere riteni un pat neaizdomājas, ko no
dzīves palaiž garām. Mēs esam burbulī, ko sauc par internetu. Brīžiem šķiet, ka vairs nespējam bez tā dzīvot, ka vienkārši citādāk vairs
neprotam. Mums svarīgāks ir laiks viedierīcēs, nevis laiks, ko varam pavadīt ar ģimeni, sarunājoties, apskaujoties vai vienkārši esot viens
otram. Tāpēc šī kultūras notikum ideja- būt šeit un tagad, būt viens otram. Iecere ir tāda, ka jāizveido kaut kas tāds, lai cilvēki atkal būtu
kopā, runātu un dzīvotu laimīgu dzīvi viens ar otru.

6

Nosaukuma atbilstība
tematam un iecerei

1

Ieceres apraksts

1

Svarīgākais mākslas
darba vai kultūras
notikuma elements

0

Formāta atbilstība
mērķauditorijai

0

Teksta struktūra

0
Kopā:

2
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5. uzdevums. Apraksti idejas izpētes un izstrādes procesu (ieteicamais apjoms 120–170 vārdi)! (8 punkti)
Aprakstā iekļauj:
• vienu iedvesmas avotu un pamatojumu, kā tas saistīts ar tavu piedāvāto ideju;
• divus radošo risinājumu piemērus (mākslas darbus, filmas, izstādes vai citus kultūras notikumus) Latvijā un pasaulē, skaidrojot to saistību ar izvēlēto tematu.

5. uzdevuma snieguma līmeņu apraksts
Snieguma apraksts, punkti

Kritērijs
Iedvesmas
avota saistība ar
piedāvāto ideju

1 punkts

2 punkti

3 punkti

4 punkti

Iedvesmas avota apraksts ir
vispārīgs. Tā saistība ar ideju
nav tieši nolasāma.

Iedvesmas avota apraksts ir
konkretizēts. Tā saistība ar ideju
ir sadrumstalota/fragmentāra/
neviennozīmīga.

Iedvesmas avota apraksts ir
precīzs. Skaidri pamatota tā
saistība ar ideju.

Iedvesmas avota apraksts ir izvērsts. Pārliecinoši
pamatota tā saistība ar ideju, kā arī izklāstīts, kā
iedvesmas avots ietekmēja idejas attīstības procesu.

Izpratne par tematu

1 punkts

2 punkti

3 punkti

4 punkti

Izvēlēto radošo risinājumu
apraksts demonstrē
vispārīgu izpratni par tematu.
Iezīmē radošā risinājuma
ieceri.

Izvēlēto radošo risinājumu apraksts
demonstrē precizētu izpratni par
tematu.

Izvēlēto radošo risinājumu
apraksts demonstrē vispusīgu
izpratni par tematu. Skaidro
radošā risinājuma ieceri,
raksturojot tā saistību ar tematu.

Izvēlēto radošo risinājumu apraksts demonstrē
padziļinātu izpratni par tematu. Skaidro radošā
risinājuma ieceri, raksturojot tā saistību ar tematu.

Apraksta radošā risinājuma (ieceri,
sasaistot to ar tematu.

Skolēnu atbilžu piemēri un to vērtējums
Atbilde

Kritērijs

Galvenais iedvesmas avots bija manas iepriekšējās skolas himna. Tajā stāsta par straujo skolas ikdienu, kur bērni un skolotāji steidzās, lai paspētu uz
stundas zvanu, lai paspētu izdarīt visus darbus. Bet, gandrīz kā ar zobenu, kaut kas izkliedē šo nemieru - vienkārša un klusa dziesma. Tā arī man radās ideja,
ka lai cilvēkiem atgādinātu klausīties, nevis censties pārbļaut viņus, bet runāt tik klusi, lai viņi sadzirdētu. Manas idejas izejas punkts bija steiga un troksnis,
tad soli pa solim es no tiem atkāpos un domāju par to, kas liek mums uz brīdi kļūt rāmiem un ieklausīties apkārt notiekošajā.
Vēsturisks radošais risinājums tematam par dzīves straujumu meklējams 20.gs. sākuma itāļu futūrisma darbos, piemēram, Džakomo Ballas gleznā
“Dinamisms ar suni saitītē” (Giacomo Balla, 1912, Dinamismo di un Cane al Guinzaglio). Nesens, mūsdienu tehnoloģiju piemērs, kas aicina apstāties un
ieklausīties, ir Rasas un Raita Šmitu darbs “Dīķa baterija”. Mākslas un zinātnes eksperimentos balstītais darbs aicina ieklausīties skaņā, kas rodas baktērijām
radot elektrību. Tikai apstājoties un ieklausoties var patiesi sadzirdēt pasauli sev apkārt.

Iegūtie
punkti

Iedvesmas
avota saistība ar
piedāvāto ideju

4

Izpratne par
tematu

4

Kopā:

8
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2. pielikums

Valsts pārbaudes darba paraugs Kultūra un māksla II padziļinātā mācību satura apguves līmenī

Atbilde

Kritērijs

Es iedvesmojos no Artūra Analta darba “Matter to Matter”, ar kuru viņš piedalījās Londonas Dizaina biennālē. Es noskatījos video, kurš bija ievietots
youtube kontā “Mākslas muzeji” [Pieejams:https://www.youtube.com/watch?v=ogsPGJVjwpM]. Darba mērķis bija atspoguļot dabas nozīmi Latvijas
kultūrā un ikdienā, tāds bija arī mans mērķis - mudināt sabiedrību apstāties un ieklausīties, atpūsties dabā, jo daba ir nozīmīga sastāvdaļa cilvēka dzīvē, un
daudzi par to ir piemirsuši.
Mākslinieks Deivids Hoknijs glezno dabu, kas ir krāšņa un ar spilgtām krāsām. Viņš ir minējis: “Man patīk dzīvot tagadnē, tas ir viss, kas ir - tagadne.” [skat.
failu “video”] Manuprāt, šis citāts ir cieši saistīts ar citātu par sabiedrībai aktuāliem tematiem. Mūsdienās cilvēki nedzīvo tagadnē, bet drīzāk nākotnē,
viņi domā par to, kas vēl ir jāizdara, nevis apbrīno tagadnes burvību un skaistumu. Marka Rotko Mākslas centrā Daugavpilī ir izveidota izstāde “Tukšuma
spēks”. Izstādes recenzijā autore teica: „Cilvēkam bail no tukšuma, tāpat kā no vientulības, bet ieraudzīt un iemīlēt skaisto neko, pieskarties tam ar krāsu
toņu kārtām ir mans uzdevums un izaicinājums glezniecībā.” [skat.pielikuma “citāts”] Šis citāts mani mudināja veidot mākslas darbu, lai cilvēki varētu
apstāties un ieraudzīt detaļas.

Iedvesmas
avota saistība ar
piedāvāto ideju

3

Izpratne par
tematu

4

Kopā:
Viens no maniem iedvesmas avotiem idejas sagatavošanās procesā bija mākslas izstāde ko veidoja “Sheffield Health and Social Care NHS Foundation
Trust (SHSC) and Sheffield Flourish”. Šī mākslas izstāde tika veidota priekš garīgās veselības dienas un tāda ideja man iesprūda galvā un nevēlējas iet
prom. Divi piemēri ar izvēlēto tematu saistītus radošo risinājumu piemērus vai pasaulē bija viens citāts “when we can talk about our feelings, they become
less overwhelming, less upsetting, and less crazy.” – Fred Rogers, kā arī viens mākslas darbs no iepriekš minētās izstādes. Šie divi darbi ļoti palīdzētu
garīgajai veselībai un tādēļ nevarēju tos neaizmantot kā iedvesmu veidojot šo pasākumu.

Iegūtie
punkti

7

Iedvesmas
avota saistība ar
piedāvāto ideju

2

Izpratne par
tematu

2

Sheffield Young Carers (2021. Gads). Nav noteikts. [Glezna]. Pieejams: https://sheffieldflourish.co.uk/urban-nature-2021-online-exhibition/ [skatīts: 24.01.2021.]

Kopā:
Kā galveno iedvesmas avotu es ņēmu Patrīcijas Landmanes darbus un to stilu. Viņas darbi ir neparasti un šī jaunā māksliniece savus darbus veido ar
digitālo rīku palīdzību, kas acīmredzami atšķiras no darbiem, kas veidoti uz molbertiem. Viņas darbi ir ne tikai stilīgi, bet arī ar dziļu domu. Darbi izskatās
smalki veidoti un manu uzmanību piesaistījas tas, ka viņas fons darbiem ir melns, uz kura tieši vairāk izceļās krāsas (īpaši spilgtās). Projektori piestāvētu
viņas darbiem, jo būtu iespēja parādīt, kā darbs tiek veidots paātrinājumā.
Kad izstādes tūre pa Latviju būt noslēgusies, darbi uz tiktu redzami internetā, kādā noteiktā majaslapā ar sadaļu - “Tehnoloģijas var būt mūsu draugs”. Kā
vēl vienu variantu varētu veidot aplikācijas “instagram” kontu, kas ļautu darbus redzēt ikvienam interesentam, kas vēlas iedvesmoties un gūt sajūtas sevī.

Iedvesmas
avota saistība ar
piedāvāto ideju

2

Izpratne par
tematu

0

Kopā:
Mans izvēlētais iedvesmas avots būs (https://globalchallenges.org/how-to-overcome-public-indifference/), kur tiek izklāstīts,
kā cilvēki noslēdzas un ar vien mazāk rūp par to, kas notiek apkārt. Pieņemsim kā piemēru – vēlēšanas, daudzi cilvēki neiet vēlēt,
jo šie politiķi nesniedz to, ko viņi vēlas sasniegt, bet ja mēs vēlamies sasniegt tos notikumus, par kuriem mēs cenšamies pastāvēt,
ir jārod risinājums, uzsākt kampaņas, protestus, pasākumus, izstādes, u.c.

4

2

Iedvesmas
avota saistība ar
piedāvāto ideju

1

Izpratne par
tematu

0
Kopā:

1
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Padziļinātais kurss Kultūra un māksla II augstākajā mācību satura
apguves līmenī. Valsts pārbaudes darba paraugs

3. pielikums. Kultūra un Māksla II valsts pārbaudes darba
paraugā izmantoto darbu saraksts

Vizuālie mākslas darbi
1) Džovanni Lorenco Bernīni. Apollons un Dafne. 1622–1625. Marmors, augstums – 243 cm. Borgēzes Galerija
Romā. Foto: Architas, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=75895896
2) Albrehts Dīrers. Melanholija I. 1514. Gravīra, 24x18.5 cm. Metropolitēna muzejs.
Foto: Metropolitēna muzejs, https://www.metmuseum.org/art/collection/search/336228
3) Antuāns Vato. Venēciešu svētki. 1718–1719. Audekls, eļļa, 56.3x46.2 cm. Skotijas Nacionālās galerijas.
Foto: Antonija Rēve, https://www.nationalgalleries.org/art-and-artists/5560/0
4) Līga Purmale. Madonna ar bērnu. 2008. Audekls, eļļa, 100x170 cm. Rīgas Galerija.
Foto: Rīgas Galerija, http://www.rigasgalerija.com/bilde.php?id=1331&lang=

Muzikālie darbi
1) Frederiks Šopēns. Fantāzija Impromptu, Op. 66. 2017. [Skaņdarbu ierakstījis Danils Trifonovs].
Deutsche Grammophon. (Darbs oriģināli publicēts 1834. gadā)
2) Autors nezināms. Fundata est. 2016. [Skaņdarbu ierakstīja Schola Cantorum Riga, dir. Guntars Prānis].
No albuma Domus Mea: Gregorian Chant from Riga Cathedral. SKANI. (Darbs datējams ar 15. gs. 60.–90. gadiem)
3) Georgs Frīdrihs Hendelis. Lascia ch’io pianga. 2010. [Skaņdarbu ierakstīja Patrīcija Petibona, Venēcijas Baroka
Orķestris, dir. Andrea Markons]. No albuma rosso – italian baroque arias. Deutsche Grammophon.
(Darbs oriģināli publicēts 1711. gadā)
4) Platons Buravickis. Lūgšana spēlējošai saulei. 2017 [Kompozīciju izpilda Valsts Akadēmiskais koris “Latvija”,
dir. Māris Sirmais]. Ieraksts: Latvijas Radio. Ieraksts no koncerta Latvijas komponisti Latvijas simtgadei.
(Darbs oriģināli publicēts 2020. gadā)

Video
1) Laila Pakalniņa. Papa Gena. 2001. Rīga: Kompānija Hargla. Dokumentāla īsmetrāžas filma.
2) Kirils Sebreņnikovs, režisors. Raiņa sapņi. 2015. Teksts – Rainis, scenārija autore Ieva Struka.
Latvijas Nacionālais teātris. Ieraksts: Latvijas Televīzija.
3) Laila Pakalniņa “Papa Gena”. 2009, 13. jūlijs. Kim Riga.
Pieejams youtube: https://www.youtube.com/watch?v=qHbVdYM3avY&ab_channel=kimriga

© Valsts izglītības satura centrs | ESF projekts Nr. 8.3.1.1/16/I/002 Kompetenču pieeja mācību saturā

53

Valsts
Valsts izglītības
izglītības satura
satura centra
centra īstenotā
īstenotā
projekta
projekta “Kompetenču
“Kompetenču pieeja
pieeja mācību
mācību saturā”
saturā”
mērķis
mērķis irir izstrādāt,
izstrādāt, aprobēt
aprobēt un
un pēctecīgi
pēctecīgi
ieviest
ieviest Latvijā
Latvijā tādu
tādu vispārējās
vispārējās izglītības
izglītības saturu
saturu
un
un pieeju
pieeju mācīšanai,
mācīšanai, lai
lai skolēni
skolēni gūtu
gūtu dzīvei
dzīvei
21.
21. gadsimtā
gadsimtā nepieciešamās
nepieciešamās zināšanas,
zināšanas,
prasmes
prasmes un
un attieksmes.
attieksmes.

©
©
© Valsts
Valsts
Valsts izglītības
izglītības
izglītības satura
satura
satura centrs
centrs
centrs ||| ESF
ESF
ESF projekts
projekts
projekts Nr.8.3.1.1/16/I/002
Nr.8.3.1.1/16/I/002
Nr.8.3.1.1/16/I/002
Kompetenču
Kompetenču
Kompetenču pieeja
pieeja
pieeja mācību
mācību
mācību saturā
saturā
saturā

