Latvijas izglītības iestāžu
profesionālās ievirzes izglītības mākslas un dizaina jomas
programmu audzēkņu
Valsts konkursa KUSTĪBA ZĪMĒJUMĀ noslēguma semināra
DARBA KĀRTĪBA
2015. gada 24. - 25.aprīlī
Mākslu skolā BALTAIS FLĪĢELIS
24. aprīlis
10.00 - 12.00 Ierašanās un reģistrēšanās Siguldas Mākslu skolā BALTAIS FLĪĢELIS Šveices
ielā 19, Siguldā. Pieteikšanās uz piedāvātajām ekskursijām.
Līdz 13.00 Skolu ekspozīciju izlikšana. Ja skolai būs video ekspozīcijas - iesniegt līdz 12.00.
Iepazīšanās ar audzēkņu konkursa darbiem un skolu ekspozīcijām Mākslu skolā un
Siguldas novada Kultūras centrā Pils ielā 10.
12.00 – 14.45 Pusdienas bistro „Ņamma” Vidus ielā 1 un „Zaļumnieku piestātne” Pils ielā 9.
13.00 – 14.45 Ekskursiju piedāvājums:
1. Rekonstruētā Livonijas ordeņa Siguldas pils. Iespēja uzkāpt torņos, kas līdz šim nebija pieejami.
Siguldas Jaunā pils un muižas centrs ( 90 min.).
2. Siguldas Bobsleja un kamaniņu trase - viena no retajām pasaulē, kuras apskate ir atvērta
interesentiem. Sestā stāva līmenī paveras platforma lieliskam skatam uz visu trasi no finiša līdz startam,
kā arī uz Gaujas senlejas gleznaino ainavu ( 60 min.).
3. Mākslas telpa TORNIS ( 45 min.).

Visu dienu: Sarunas pie kafijas vai tējas Mākslu skolas skolotāju istabā; video un foto
prezentācijas.
15.00 Pasākuma svinīga atklāšana pie Mākslu skolas
15.15 - Latvijas Mākslas akadēmijas rektora, profesora Alekseja Naumova gleznu izstādes
atklāšana BALTAJĀ FLĪĢELĪ. Tikšanās ar autoru.
15.30 - 17.30 Valsts konkursa metodiskais seminārs
18.00 Koncerts „Kustība”
Valsts konkursa izvērtējums
Konkursa uzvarētāju apbalvošana
20.00 Vakara pasākums

25. aprīlis
10.00 – 11.00 – Reģistrācija
10.30 – 11.00 Mākslas skolu asociācijas sanāksme Mākslu skolā
11.00 – 13.45 Semināra turpinājums – meistardarbnīcas Mākslu skolā.
Dizaina zīmējums Rīgas Dizaina un mākslas vidusskolā. Santa Salmiņa – Balode.
Krīta zīmējums - ekoloģiska skicēšanas alternatīva. Liena Bondare.
Akadēmiskais uzbūves zīmējums. Ātras un precīzas zīmēšanas metodes pirms
konstruēšanas. Baiba Ozola
Vienkāršas, ātras un aizraujošas grafikas tehnikas - ''Rokaiņi'' un ''Spēles ar krāsu
plankumiem''. Agita Zālīte.
Spontanitātes, līderības un improvizācijas māksla. Ieva Niedre
14.30 – 15.00 Pusdienas bistro „Ņamma” Vidus ielā 1.
No 15.00 Skolu ekspozīciju noņemšana.

