
Pārskats par pasākuma norisi   
 
Laiks   9.11.2015. 
Vieta Saldus Mūzikas un Mākslas skola, 

KARLSBERG tipogrāfija, Podnieku  darbnīca, 
Sv. Jāņa evanģēliski luteriskās draudzes 
dievnams 

Darba forma  Pieredzes apmaiņas izbraukuma         seminārs  
 
Tēma, darba saturs 
 

SIA KARLSBERG tipogrāfijas apmeklējums Saldū. Izzinoša 
ekskursija ražotnes telpās, menedžeres - direktores Daivas 
Stones vadībā. Mūsdienu inovatīvo un daudzveidīgo tehnoloģiju, 
tipogrāfijas darbības apjomu, nākotnes ieceru, šodienas 
ražošanas aktualitāšu, karjeras izglītības un jauno kadru 
izaugsmes vēlmju un iespēju, kā arī citu jautājumu 
aktualizēšana. Iepazīšanās ar ražotnes īpašnieku 

ģenerāldirektoru Odd-Erik Mōro. 
(D.Stone) 

 
Iepazīšanās ar Saldus Mūzikas un Mākslas skolām, to darbības 
virzieniem, projektiem, aktivitātēm. Skolas celtnes projekta 
ieceru, realizācijas iespēju un būvniecībā izmantoto materiālu 
priekšrocību izklāsts. 

(Mākslas skolas direktore V.Krūmiņa) 
 
Kultūrvēsturiska objekta – Saldus Sv. Jāņa evanģēliski luteriskās 
draudzes dievnama apmeklējums. Vēsturiskais skatījums saistībā ar 
Jani Rozentālu. Saldus panorāmas ainavas apskate no baznīcas torņa.  

(K.Briška) 
 
Mākslinieku Arta Kleinberga un Ditas Zagorskas radošās darbības 
pieredze, šodienas aktualitātes un nākotnes ieceres. Stāstījums par 
Podnieku darbnīcas izveidi Saldus centrā.  

(A.Kleinbergs) 
 

 Pieredzes apmaiņa metodiskajos jautājumos, 
sadarbībā ar Saldus novada vizuālās mākslas 
skolotājiem: 

 E.Pelce „Portreta žanrs” (Saldus 
pamatskola) 

 G.Meija „Siluetu rotaļas” (Ezeres 
vidusskola)  

 I.Rasa „Latviskās rakstu zīmes” (Tukuma 
vakara un neklātienes vidusskola) 

 M.Dumbre „Vaska krītiņu karstā tehnika” 



(Lapmežciema pamatskola, Engures vidusskola) 
 
 Metodiskā darba organizēšana Saldus novadā. Olimpiāžu, konkursu, izstāžu un pasākumu 
plānošana, vadīšana. Sadarbība ar sponsoriem. Skolotāju iesaistīšana radošo darbnīcu 
aktivitātēs, pieredzes apmaiņas braucienos un citos pasākumos. Prezentācija. 

(K.Briška) 
 
Ieskats “Vizuālās mākslas” metodiskās apvienības vadītāju un izglītības koordinatoru 
semināra aktualitātēs:  

 mācību procesa dažādošana vizuālajā mākslā, izmantojot animācijas izveides 
prasmju apguvi skolēniem dažādu projektu ietvaros, mākslinieces animatores Daces 
Liepas pieredze 

 plānotie pasākumi vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas jomā interešu izglītībā 
2015./2016.m.g. VISC Interešu izglītības un audzināšanas darba nodaļas vecākās 
referentes A.Raudzepas viedoklis par “LIDICES” konkursu darbu vērtēšanu, 
vērtēšanas kritērijiem, raksturīgāko mācību procesā pieļauto kļūdu analīze 

 ieskats InSEA-Starptautiskās Mākslas Izglītotāju asociācijas darbībā, iesaistīšanās 
iespējas starpvalstu projektos mākslā 

 informācija par Ogres ģimnāzijas skolotājas S.Nikitenko izveidoto mājas lapu 
www.zirnis.lv  

 
Kurzemes reģiona olimpiādes norise. Olimpiādes laiks, norises vieta, virstēma. 
Tukuma, Engures un Jaunpils novadu vizuālās mākslas olimpiāde. Olimpiādes laiks, norises 
vieta, tēma, uzdevumi, izmantojamie materiāli un darbarīki.  

 (S.Tišlere) 
 

Pārsteigums – uguņošana. Cieceres internātpamatskolas angļu valodas skolotāja Edgara 
Šūmaņa paraugdemonstrējumi. 
 
Secinājumi, priekšlikumi 

 

Tukuma, Engures un Jaunpils vizuālās mākslas olimpiādes nolikumu sagatavot balstoties 
uz Kurzemes reģiona vizuālās mākslas olimpiādes izvēlēto tēmu, materiāliem, utt. 
Janvāra seminārā, tiekoties ar J.Tropu, iepazīties ar jaunākajām tendencēm vizuālās 
mākslas jomā - jaunu materiālu un darbarīku izmantošanas iespējām.  
Nākamais seminārs tiek plānots 7.janvārī.  

Vizuālās mākslas skolotāju MA vadītāja 
 Sņežana Tišlere , mob. tālrunis 29423401 

 ilzetislere@inbox.lv  
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