
Tukuma, Engures un Jaunpils novadu skolēnu 

Radošo spēļu darbnīcu konkursa un tērpu kolekciju skates 

„Rakstu darbi” 

Rezultāti 
XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku laikā Rīgā Vērmanes dārzā paredzētas 

tērpu kolekciju skates un radošo darbnīcu norise. 

 

Šinī sakarā pulciņu skolēniem tiek piedāvāta iespēja, veidot tērpu kolekcijas un izdomāt dažādas 

radošas darbnīcas. Lai tiktu līdz Vērmanes dārzam, konkursu dalībniekiem tāls ceļš ejams. Pirmā 

konkursu kārta notika 27.martā Tukuma Raiņa ģimnāzijā. 

 

Tērpu skatē piedalījās Tukuma Raiņa ģimnāzijas pulciņu „Mazā ota un „Lielā ota” veidotā tērpu 

kolekcija „Balts”, skolotāja Una Bērziņa, un Zemgales vidusskolas rokdarbu, vizuālās mākslas 

pulciņu veidotā tērpu kolekcija „Daļa no Latvijas”, skolotājas Laila Matīsa, Agita Pavlovska. 

 

Radošo spēļu darbnīcu konkursā piedalījās:  

 

Izglītības iestāde Pulciņš, skolotājs Darbnīcas nosaukums 

Tukuma Vakara un 

neklātienes vidusskola 

Mākslas pulciņš 

Ilze Rasa 
Latviskās zīmes salikšana 

Zemgales vidusskola 
Vizuālās mākslas pulciņš 

Agita Pavlovska 

Atpazīsti latvju zīmes 

 

Zemgales vidusskola 
Kokapstrādes pulciņš 

Mareks Lavrinovičs 
Atslēgu piekariņi 

Zemgales vidusskola 
Rokdarbu pulciņš 

Laila Matīsa 
Leļļu gatavošana 

Zemgales vidusskola 
Rokdarbu pulciņš 

Laila Matīsa 
Zīmju rēbuss 

 
Konkursus vērtēja: 

 Tukuma novada IP vadītājas vietniece Marita Bērziņa; 

 Tukuma novada IP metodiķe interešu izglītības jautājumos Angelika Dembovska; 

 Brīvmāksliniece, skolotāja Iveta Liepiņa. 

 

Ņemot vērā konkursu nosacījumus uz Zemgales reģiona tērpu kolekciju skati izvirzās Tukuma 

Raiņa ģimnāzijas pulciņu „Mazā ota un „Lielā ota” veidotā tērpu kolekcija „Balts”, skolotāja 

Una Bērziņa. 

 

Uz Zemgales reģiona radošo spēļu darbnīcu konkursu izvirzās Tukuma Vakara un neklātienes 

vidusskolas mākslas pulciņš ar darbnīcu „Latviskās zīmes salikšana”, skolotāja Ilze Rasa un 

Zemgales vidusskolas kokapstrādes pulciņš, darbnīca „Atslēgu piekariņi”, skolotājs 

Mareks Lavrinovičs. 

 



 

Visu konkursu dalībnieki saņēma Izglītības pārvaldes godarakstus, piemiņas nozīmītes un saldas 

balvas. 

Paldies visiem konkursu dalībniekiem un skolotājiem! 
Angelika Dembovska 

Mob.tālr. 25433432 

angelika.dembovska@tukums.lv  

 

Informācija par Zemgales reģiona konkursiem 

  

 Vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas izstādes iekārtošana 7.aprīlī, 

apskatāma no 8.aprīļa līdz 24.aprīlim Bauskas novadpētniecības un 

mākslas muzejā. Adrese: Kalna iela 6, Bauska; www.bauskasmuzejs.lv  

 24.aprīlī - Zemgales reģiona noslēguma pasākums: 

 10.00- 17.00  

 Vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas izstāde „Rakstu darbi” 

Bauskas novadpētniecības un mākslas muzejā (Kalna iela 6); 

 Radošo spēļu darbnīca Bauskas Bērnu un jauniešu centrā (Kalna 

iela 14); 

 Tērpu skates- konkursa mēģinājums 11.00-12.00 Bauskas 

Kultūras centrā (Kalna iela 18); 

 Pusdienas no 12.00-13.30 (1.50 eiro); 

 14.00-15.30 pasākums Bauskas Kultūras centrā; 

 16.00- 17.00 izstādes novākšana. 

Kontaktinformācija: 

Bauskas Bērnu un jauniešu centra metodiķe Ilze Krieviņa 

26468113 

ilze_krievina@inbox.lv 
 

mailto:angelika.dembovska@tukums.lv
http://www.bauskasmuzejs.lv/

