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Laiks   07.11.2013. 
Vieta   Tukuma 2.vidusskolas sākumskola. 
Darba forma  Pieredzes apmaiņas seminārs. 
 
Tēma, darba saturs 
 
„Vizuālās mākslas” metodiskās apvienības vadītāju un novadu izglītības koordinatoru semināra 
aktualitātes: 

 Aktualitātes mācību priekšmeta saturā. I.Kadiķe. 

 Aktualitātes un jaunumi Eiropas mākslas izglītībā. 2013.gada InSEA – Starptautiskās 
Mākslas Izglītotāju asociācijas Eiropas kongress Kenterberijā, Anglijā. D.Paeglīte. 

 Aktualitātes muzejpedagoģijā. D.Dūra, L.Bokišs. 
 Mācību līdzeklis pirmskolai un sākumskolai „Ainava kopā ar mazo Mulu” K.Morozova, 

I.Beitiņa. 

 Atklātās vizuālās mākslas olimpiādes „Latviešu tautas tradīcijas un gadskārtu svētki 
latviešu glezniecības vecmeistaru darbos” organizācija. B.Vizule. 

 (S.Tišlere) 
 

Iepazīšanās ar aizvadīto kursu „Netradicionālas attēlu radīšanas, apstrādes un pavairošanas 
tehnikas” vizuālā materiāla apkopojumu diskā. Tā izsniegšana kursu dalībniekiem.   
Informācija par nākamo, sadarbībā ar Tukuma Mākslas muzeju, plānoto plenēru „Glezniecisko 
vērtību pievienošana sadzīviski necilām lietām” no 2014.gada 18. augusta līdz 22. augustam. 
Vadītāja māksliniece Dace Runča Štelmahere. Radošā procesa veikšanai nepieciešamie 
materiāli un darbarīki. 

(S.Tišlere) 
 

Tukuma, Engures un Jaunpils novadu vizuālās mākslas olimpiāde. Olimpiādes laiks, norises 
vieta, virstēmas, uzdevumi, izmantojamie materiāli un darbarīki. Žūrijas darbs, vērtēšanas 
kritēriji. Diskusijas.  

 (S.Tišlere) 
 
Interneta resursu izmantošana. Aktuālas vietnes. IP mājas lapa, tās jaunais vizuālais ietērps, 
orientēšanās tajā.  

(A.Antule) 
 

Vizuālās mākslas skolotāju uzstāšanās ar sagatavoto uzskates materiālu prezentāciju formā: 

 A.Pumpure „Perspektīva. 5.-7.klase” (Engures vidusskola) 
 A.Antule „No zīmes līdz zīmolam” (Tumes vidusskola) 
 S.Vīndedze „Arhitektūra. 2.klase” (Milzkalnes sākumskola) 
 I.Rasa „Ainava. Ainavas vēsture” (Tukuma vakara un neklātienes vidusskola) 
 I.Kuple „Etnogrāfija. Tautastērpi” (Tukuma E.Birznieka-Upīša 1.pamatskola) 

 I.Dakša „Apģērba dizains, stili” (Jaunpils vidusskola) 
 A.Pavlovska „Etnogrāfiskās zīmes” (Zemgales vidusskola) 
 S.Subota „Tēlniecība” (Džūkstes pamatskola) 



 M.Dumbre „Vaska krītiņu karstā tehnika” (Lapmežciema pamatskola) 
 S.Breide „Sirreālisms” (Irlavas vidusskola) 

 

 
Secinājumi, priekšlikumi 

 

Skolotājām, kuras prezentēja savas izvēlētās tēmas, līdz februārim savās prezentācijās veikt 
kolēģu ieteiktos papildinājumus, labojumus. Savukārt tām skolotājām, kas vēl nav uzstājušās, 
gatavoties metodiskās apvienības seminārā prezentēt savas tēmas februārī. 
 
Nākamais seminārs plānojas janvārī – piedalās sākumskolas skolotāji, kuri māca vizuālo 
mākslu 1.-3.klasēs. 
 
Vizuālās mākslas olimpiādes nolikuma projektu pirms atdošanas apstiprināšanai IP, izsūtīt e-
pastos vizuālās mākslas skolotājiem apspriešanai. Nolikumā paredzēt:  

a) mākslas veids – glezniecība;  
b) sedzošā krāsu tehnika – guaša, akrils;  
c) kompozīcija – apļa formātā; 
d) radošā darba formāts – A3. 

 
Priekšlikums organizēt pieredzes apmaiņas izbraukuma semināru aprīlī, transports – privātie 
auto. Vēlmes, priekšlikumi jāapdomā līdz 20.februārim. 
 
 
 

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

 ilzetislere@inbox.lv  
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