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Interešu izglītības vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas pulciņu pedagogu
metodisko darbu izstāde-konkurss “MANAS MĀJAS”
Valsts izglītības satura centrs šogad pirmo reizi organizēja metodisko darbu izstādi-konkursu interešu izglītības vizuālās un vizuāli
plastiskās mākslas pulciņu pedagogiem. Tā mērķis - aktivizēt interešu izglītības vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas pulciņu
pedagogu metodisko darbību kā radošo procesu un pieredzes apmaiņu, izstrādājot mūsdienīgus metodiskos materiālus un
popularizējot pedagogu labās prakses piemērus interešu izglītībā.
Šī gada aprīlī Latvijas vēsturiskajos novados - Vidzemē (Limbažos), Kurzemē (Talsos), Zemgalē (Bauskā) un Latgalē (Līvānos), kā arī
Pierīgā (Carnikavā) un Rīgā (Bērnu un jauniešu centrā “Mīlgrāvis”) ierastās ikgadējās audzēkņu darbu izstādes vietā bija iespēja
iepazīties ar pedagogu radošo procesu. Darbos izstādes apmeklētāji varēja izsekot ceļam no idejas līdz tās realizācijai audzēkņu
darbos. Konkursa tēma – “Manas mājas” un piedāvātās apakštēmas rosināja dalībniekus veidot visdažādākās interpretācijas,
aicinot domāt ne tikai par māju kā arhitektūras formu, bet arī par mājas sajūtu, cilvēkiem, vidi un lietām, kas to rada. Par māju kā
alegoriju un par mūsu kopīgajām mājām - Latviju.
Konkurss noritēja divās kārtās. Pirmā kārta tika organizēta novados/apvienotajos novados un pilsētās, izvirzot veiksmīgākos
darbus uz konkursa otro kārtu. Kopumā konkursa otrajā kārtā piedalījās 180 interešu izglītības pedagogi ar 198 darbiem.
Konkursam iesniegtos darbus vērtēja Valsts izglītības satura centra izveidota vērtēšanas komisija. Tās pamatsastāvā bija divi
komisijas locekļi – Juris Leitāns

(komisijas priekšsēdētājs) – mākslinieks, LU Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes lektors Skolotāju izglītības nodaļā un
Baiba Vaivare – māksliniece, lektore, eksperimentālā mācību līdzekļa “Tekstils. Kompozīcija.” autore.
Darbus vērtēja arī konkursa dalībnieku kolēģi – interešu izglītības pedagogi, kuri arī piedalījās konkursā. Konkursa darbus
Vidzemes novadā vērtēja Talsu novada Bērnu un jauniešu centra pulciņa “Cita vizuālā māksla” skolotājs Andris Vikainis, savukārt
Kurzemes novadā - Baumaņu Kārļa Viļķenes pamatskolas vizuālās mākslas un mājturības un tehnoloģiju skolotāja, vizuālās
mākslas pulciņa vadītāja, Limbažu novada Mājturības un tehnoloģiju, vizuālās mākslas skolotāju metodiskās apvienības vadītāja
Ilva Zvirgzdiņa. Latgalē viesojās Rīgas Bērnu un jauniešu centra “Altona” netradicionālo mākslas tehniku studijas vadītāja,
Āgenskalna Valsts ģimnāzijas vizuālās mākslas skolotāja Ieva Drēviņa, Zemgales un Rīgas skolotāju sniegumu vērtēja Saulkrastu
vidusskolas vizuālās mākslas skolotāja, Glezniecības un dekoratīvās mākslas pulciņa vadītāja, Carnikavas mākslas skolas un
Vidzemes jūrmalas Mūzikas un māksla skolas skolotāja Jana Plankāja, bet Pierīgas novadu pedagogu metodiskos darbus – Rīgas
Bērnu un jauniešu centra “Mīlgrāvis” keramikas pulciņa vadītāja Dace Timule.
Kuplākais dalībnieku skaits bija Latgalē. Izstādē Līvānu novada Kultūras centrā ar savām radošajām idejām dalījās 44 pedagogi,
skatītāju un žūrijas vērtējumam piedāvājot 49 darbus. Īpaši priecēja darbi, kuros piedāvātā tēma tika risināta oriģināli, atrodot un
izceļot novadam raksturīgo. Piemēram, darba “Manas vecmāmiņas pelmeņi” autore, Krāslavas Bērnu un jauniešu centra skolotāja
Žanna Garbrēdere, ar šādu asprātīgu tēmas interpretāciju piedāvā sausās filcēšanas tehnikas apguvi sākumskolas vecuma
bērniem. Savukārt darba “Koka mežģīnes Krāslavā”
(autore Krāslavas Bērnu un jauniešu centra skolotāja Larisa Kizjalo) mērķis ir rosināt audzēkņu interesi par savas pilsētas vēsturi
un kultūrvēsturisko mantojumu, pētot Krāslavas koka arhitektūru, īpašu uzmanību veltot logu rāmjiem un apmalām.
Kurzemes novadu 43 pedagogu veikumu varējām skatīt izstādē Talsu Bērnu un jauniešu centrā. Tajā bija apskatāmi 47 darbi, kas
piedāvāja idejas un to realizācijas metodes dažādu tehniku un tēmu apguvei kokapstrādē, metālapstrādē, papīra plastikā, darbā
ar tekstilmateriāliem, idejas darbam ar dažādām kombinētām tehnikām un materiāliem utt. Talsu novada Bērnu un jauniešu

centra skolotāja Andra Vikaiņa darbi “Iebraukt atļauts” un “Kāds pārlaidās pār…” uzrunā skatītāju ne tikai ar intriģējošiem
nosaukumiem. Tajos jūtama dziļa un pamatīga pedagoga pieredze, talants un spēja darbā gūtās atziņas nodot interesentiem ne
tikai kā konkrētas tehnikas vai tēmas apguves metodiku, bet jau dziļāk vērtējot skolēna un skolotāja sadarbību radošajā procesā.
Kā saka pats skolotājs – nodarbības mērķis primāri vienmēr būs aktīva darbība, nevis gala rezultāts.
Vidzemes novadu interešu izglītības vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas pulciņu pedagogu metodisko darbu izstādē-konkursā
Limbažu Bērnu un jauniešu centrā piedalījās 37 pedagogi ar 41 darbu. Šāda konkursa formāts, atšķirībā no bērnu darbu izstādēm,
ļauj pedagogiem prezentēt un piedāvāt metodiskās idejas dažādiem projektiem, akcijām un citiem radošiem procesiem, kuru
rezultāts nav izstādes darbs, ko varam izstādīt un nodot skatītāju vērtējumam. K.Valdemāra pamatskolas skolotāja Laila Medne
darbā “Sēta” izklāsta, kā pielietojot mākslinieciskās izteiksmes līdzekļus pašportreta attēlojumā, atklāt katra personību,
individualitāti, emocionalitāti. Darbam piedāvātie materiāli skolēniem neierasti – koks, fasādes krāsas. Formāts – nestandarta, jo
portreti tiek gleznoti uz sētas dēļiem. Rezultāts – liels, nozīmīgs vides objekts skolas apkārtnē, katram radot vienu atsevišķu
elementu.
Bauskas Muzeja izstāžu zālē bija apskatāmi 30 metodiskie darbi, ko konkursa 2.kārtai bija iesnieguši 29 Zemgales novadu interešu
izglītības pedagogi. Vairākos darbos piedāvātās tēmas un to risinājumi rosina audzēkņu iztēli un fantāziju. Darbā “Kāda būtu mana
māja, ja es būtu rūķis mazs” Ogres sākumskolas skolotāja Laila Misuļina aicina kokapstrādes pulciņa audzēkņus iejusties mazo
rūķu lomā. Lai “uzceltu” rūķim māju, veidojot katram savu individuālu projektu, audzēkņiem jāizveido ne tikai ieceres skices, bet
jāraksturo arī tās iemītnieks – rūķis, viņa izskats, rakstura īpašības, dzīves stils. Suntažu vidusskola Lauberes filiāles skolotāja
Gunita Purviņa darbā “Mana sapņu māja manā pagastā” rosina pārdomas par to, cik būtiski bērniem, kuri bērnību vada bērnu
namā, ir izteikt savas domas un fantāzijas par savām mājām.
Izstādē Carnikava Tautas namā ,,Ozolaine” bija apskatāms 21 metodiskais darbs, ko konkursam iesniedza 20 Pierīgas novadu
pedagogi. Darbos vērojami interesanti, radoši meklējumi, piedāvātas mūsdienu tehnoloģiju izmantošanas iespējas. Kā un kāpēc
veidot ideju skices smiltīs, savā darbā stāsta Garkalnes Mākslu un vispārizglītojošās skolas skolotāja Elīna Palma. Skolotāja Zinaīda

Ceske (Siguldas novada Jaunrades centrs) piedāvā ne tikai ideju, kā un kādus instrumentus var izveidot no papīra masas, bet
pievienotajā video materiālā varam vērot un klausīties pašu autoru paraugdemonstrējumus un dažādu instrumentu saspēli.
Rīgas pedagogu darbu izstāde un noslēguma pasākums notika Bērnu un jauniešu centrā “Mīlgrāvis”. Septiņi Rīgas interešu
izglītības pulciņu pedagogi 9 darbos prezentēja savas idejas un tēmas “Manas mājas” risinājumus. Rīgas Ziemeļvalstu ģimnāzijas
skolotāja Agnes Rudzroga savā darbā akcentē to, cik būtiski un svarīgi ir iesaistīt audzēkņus skolas vides veidošanā, un piedāvā
idejas skolas telpu noformēšanai. Savukārt Rīgas bērnu un jauniešu centra “Laimīte” Porcelāna apgleznošanas studijas skolotāja
Inese Brants prezentē projektu “Uz laukiem ar traukiem”. Darbā redzams process, kā lietoti porcelāna trauki pārtop mūsdienīgā
trauku komplektā.
Interešu izglītības vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas pulciņu pedagogu metodisko darbu izstāde-konkurss “MANAS MĀJAS”
noslēdzās ar metodisko dienu katrā no izstādes norises vietām. Pedagogi – izstādes darbu autori piedalījās kolēģu organizētajās
meistarklasēs un radošajās darbnīcās, tikās ar māksliniekiem, apmeklēja muzejus, izstādes, dalījās profesionālajā pieredzē,
prezentējot metodiskos darbus, diskutējot par dažādiem aktuāliem mākslas izglītības jautājumiem. Svinīgā gaisotnē tika
pasniegtas atzinības un diplomi visiem izstādes-konkursa dalībniekiem
Paldies radošajiem un aktīvajiem pedagogiem, kuri šī pasākuma ietvaros dalījās savā pieredzē un idejās!
Liels paldies konkursa idejas atbalstītājiem, īpaši – Talsu Bērnu un jauniešu centra direktorei Doloresai Leperei un skolotājam
Andrim Vikainim, kā arī visiem konkursa un metodiskās dienas organizatoriem un dalībniekiem Līvānos, Talsos, Limbažos, Bauskā,
Carnikavā un Rīgā.

2. kārtas rezultāti
vēsturiskajos novados
(Zemgale, Vidzeme, Latgale, Kurzeme, Pierīga, Rīga)

Interešu izglītības vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas pulciņu pedagogu metodisko darbu izstādes - konkursa
„Manas mājas” laureāti

ZEMGALĒ
N.p.k..

Novads

1.
2.
3.

Lielvārdes novads
Skrīveru novads
Jelgava

Pedagoga vārds,
uzvārds
Aiga Kriņģele
Ināra Plakane
Dace Lejēja

4.

Ogres novads

Sanita Čiekure

5.

Ogres novads

Laila Misuļina

6.
7.

Lielvārdes novads
Lielvārdes novads

Jolanta Zarāne
Ilze Čuibe

8.
9.
10.
11.
12.
13.

Bauskas novads
Jelgavas novads
Ogres novads
Bauskas novads
Bauskas novads
Ozolnieku novads / Jelgava

Daiga Sējēja
Dace Jakušonoka
Gita Līkuma
Daile Feldmane
Aiva Linkeviča
Renāte Bērziņa

Izglītības iestāde

Lielvārdes pamatskola
A.Upīša Skrīveru vidusskola
Jelgavas Spīdolas ģimnāzija
Ogres valsts ģimnāzija
Ogres Bērnu un jauniešu centrs
Ogres sākumskola
Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskola
Lielvārdes pamatskola
Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskola
Bauskas pilsētas pamatskola
Šķibes pamatskola
Ogres novada Bērnu un jauniešu centrs
Bauskas Bērnu un jauniešu centrs
Bauskas sākumskola
Ozolnieku vidusskola
Jelgavas mākslas skola

14.
15.
16.
17.

Jelgava
Jelgava
Jelgava
Ogres novads

Marita Landau
Jeļena Jēkabsone
Ilze Ezerniece
Gunita Purviņa

Jelgavas mākslas skola
Jelgavas mākslas skola
Jelgavas mākslas skola
Suntažu vidusskola Lauberes filiāle
Konkursā piedalījās 29 pedagogi ar 30 darbiem

Metodiskā darba tēma /nosaukums

Telpisks objekts- sapņu māja
Sadzīves priekšmeti runā
Spīdolas dienas izstādes „Etno kaste”
izveide un atklāšana Jelgavas k/n
Dreļļu raksti kā tautasdziesmas
Kāda būtu mana māja, ja es būtu rūķis
mazs
Filca auduma čības
Gaisa perspektīva
Mūsu sapņu māja
Manas mājas
Manas mājas senā viesu grāmata
Grāmatas iesiešana
Koki pie manas mājas. Pavasaris
1)P.Klē māksliniecisko līdzekļu izpēte
māju stilizācijā
2)V.Purvīša dabas tematikas,
māksliniecisko izteiksmes līdzekļu
izpēte”
Latvija- manas mājas
Latvija- manas mājas
Latvija- manas mājas
Mana sapņu māja manā pagastā

Vērtējums
(pakāpe)
I
I
I
I
I
II
II
II
II
II
III
III

III

III
III
III
III

VIDZEMĒ
N.p.k.

Novads

Pedagoga vārds,
uzvārds

Izglītības iestāde

1.

Cēsu novads

Dace Linde

Cēsu Bērnu un jauniešu centrs
Smiltenes Trīs pakalnu sākumskola
Smiltenes BJIIC
K.Valdemāra pamatskola
Lejasciema vidusskola
Madonas Bērnu un jauniešu centrs

2.

Smiltenes novads

Daiga Ote

3.

Gulbenes novads

Laila Medne

4.

Madonas novads

Māris Karlsons

5.

Valmieras pilsēta

Gija Karāne

6.

Limbažu novads

Ilva Zvirgzdiņa

7.

Limbažu novads

Madara Skrastiņa

Valmieras Valsts ģimnāzija,
Valmieras Mākslas vidusskola
Baumaņu Kārļa Viļķenes pamatskola,
Umurgas pamatskola
Limbažu bērnu un jauniešu centrs

8.
9.
10.

Valkas novads
Alūksnes novads
Alūksnes novads

Ligita Ziemiņa
Rita Balane
Sanita Čibala

Ozolu pamatskola
Alūksnes Mākslas skola
Alūksnes novada vidusskola

11.
12.

Cēsu novads
Rūjienas novads

Līva Boze
Diāna Kaužēna

Cēsu Bērnu un jauniešu centrs
Rūjienas vidusskola

13.

Limbažu novads

Līga Turka

Limbažu 3.vidusskola

14.

Limbažu novads

Inese Umule

Umurgas pamatskola

15.
16.

Limbažu novads
Limbažu novads

Ingrīda Žagata
Līga Turka

Limbažu bērnu un jauniešu centrs
Limbažu bērnu un jauniešu centrs

17.
18.
19.
20.

Cēsu novads
Cēsu novads
Kocēnu novads
Burtnieku novads/
Kocēnu novads

Ingūna Briede
Ina Treiliņa
Dace Brizauska
Liāna Lapsa

Cēsu Bērnu un jauniešu centrs
Cēsu Bērnu un jauniešu centrs
Kocēnu pamatskola
Matīšu pamatskola,
Dauguļu internātpamatskola
Konkursā piedalījās 37 pedagogi ar 41 darbu

Metodiskā darba tēma /nosaukums

Cēsu namu durvis
1.Aplikācija
2.Nospiedumi
1.Sēta
2.Mana sapņu māja
Latvija – manas mājas. Keramikas
raksti arheoloģijā
1.Manas mājas
2. Manas mājas pagalmā
Cilvēka attēlojums zīda apgleznošanas
tehnikā
Namiņa putni.
Vides objekts papjē- mašē tehnikā
Manas mājas arhitektūra un detaļas
Arhitektūra manās mājās- Alūksnē
Manas mājas pagalmā.
Radošs darbs atspieduma tehnikā
“Zemītes”
1.Sausā filcēšana
2.Slapjā filcēšana
Dekoratīvas kompozīcijas mājas
interjeram
No latvāņa top interesantas dizaina
lietas
Latvija – manas mājas
Manas mājas.
Gleznoti sižeti, tematiski darbi
Es augu!
Gleznošana ar dabas materiāliem
Skats caur logu
Manas mājas

Vērtējums
(pakāpe)
I
I
I
I
I
I
I
II
II
II
II
II
II
II
II
II
III
III
III
III

LATGALĒ
N.p.k.
Novads
1.

Līvānu novads

2.
3.
4.

Pedagoga vārds,
uzvārds

Izglītības iestāde

Inga Salmiņa

Līvānu Bērnu un jauniešu centrs

Līvānu novads
Daugavpils novads
Jēkabpils pilsēta

Solvita Cīrule
Nellija Muižniece
Inga Kovaļevska

Līvānu Mākslas un mūzikas skola
Sventes vidusskola
Jēkabpils Bērnu un jauniešu centrs
Viesītes Mākslas un mūzikas skola

5.

Ludzas novads

Ināra Mikažānei

Ludzas novada Bērnu un jauniešu centrs
J.Soikāna Ludzas mākslas skola

6.

Krāslavas novads

Larisa Kizjalo

Krāslavas Bērnu un jauniešu centrs

7.
8.

Aina Guba
Žanna Garbrēdere

Krāslavas Bērnu un jauniešu centrs
Krāslavas Bērnu un jauniešu centrs

9.

Krāslavas novads
Krāslavas
novads
Viļānu novads

Aija Prauliņa

10.

Līvānu novads

Viļānu vidusskola
Viļānu Bērnu un jauniešu centrs

Līga Bernāne

Līvānu Bērnu un jauniešu centrs

11.

Līvānu novads

Raimonds Tūmiņam

12.

Daugavpils

Ludmila Baļe

13.

Jēkabpils pilsēta

Elga Skrebele

Jersikas pamatskola
Nīcgales pamatskola
Daugavpils pilsētas Bērnu un jauniešu
centrs “Jaunība”
Jēkabpils Valsts ģimnāzija

14.
15.

Jēkabpils novads
Krāslavas novads

Dacei Tropa
Larisa Kizjalo

Salas vidusskola, Salas novads
Krāslavas Bērnu un jauniešu centrs

16.
17.

Riebiņu novads
Daugavpils

Alla Solovjova
Ņina Ņeginska

18.

Daugavpils

Anna Skrobova

19.

Daugavpils

Natalja Stankeviča

Riebiņu vidusskola
Daugavpils pilsētas Bērnu un jauniešu
centrs “Jaunība”
Daugavpils pilsētas Bērnu un jauniešu
centrs “Jaunība”
Daugavpils pilsētas Bērnu un jauniešu
centrs “Jaunība”

Metodiskā darba tēma /nosaukums
1.Manas mājas mājīgā virtuve
2.Līvāni - manas mājas
Manas mājas acis
Manas krūzes faktūra un forma
1.Tēmas „Manas mājas” telpisks
risinājums vizuālās mākslas
nodarbībās”
2. Pastmarka Latvijai-100
par darbu „KVADRĀTS kā
pamatforma iecerētās ēkas
vizualizācijā
Koka mežģīnes Krāslavā

Vērtējums
(pakāpe)
I
I
I
I

I

I

par darbu „Grīdceliņi”
1.Manas vecmāmiņas pelmeņi
2.Sīpolu ģimene
Piecas māla nokrāsas

I
I

1.Manas mājas pagalmā
2.Manas sapņu mājas iemītnieki

II

Sadzīves priekšmeti runā

II

Manas mājas pagalmā

II

Kolektīvs gleznojums –
puzle Latvijas dzimšanas dienā
Svečturi
Brīnums savām rokām

II

Mana ģimene un draugi
Mana ģimene un draugi

II
III

Latvija-manas mājas

III

Jauna auduma izgatavošana šallei
crazy wool tehnikā

III

I

II
II

N.p.k.
Novads
20.

Ludzas novads

Pedagoga vārds,
uzvārds
Natālija Losāne

Izglītības iestāde

Metodiskā darba tēma /nosaukums

Ludzas novada Bērnu un jauniešu centrs Enģelis
Konkursā piedalījās 44 pedagogi ar 50 darbiem

Vērtējums
(pakāpe)
III

KURZEMĒ
N.p.k.
Novads

Pedagoga vārds,
uzvārds

Izglītības iestāde

1.
2.

Talsu novads
Talsu novads

Eva Bernāne
Andris Vikainis

Talsu novada BJC Keramikas pulciņš
Talsu novada BJC papīra plastika

3.
4.

Kuldīgas novads
Kuldīgas novads

Ēdoles pamatskola
Turlavas pamatskola

5.

Brocēnu novads

Aiga Ciekale
Lauma Astra
Grīnvalde
Aiva Šteina

6.

Liepāja

Daiga Stūre

7.
8.

Talsu novads
Talsu novads

9.
10.
11.
12.

Metodiskā darba tēma /nosaukums

Vērtējums
(pakāpe)

Latvija- manas mājas
1.Kāds pārlaidās pār...
2.Iebraukt atļauts
Manas mājas pagalmā
Papīra gravīra. Portrets.

I
I

I

Liepājas BJC

1.Mājas bildēs
2.Mana sapņu istaba
Manas pilsētas mājas ziemā

Larisa Avota- Avotiņa
Eva Bernāne

Virbu pamatskola
Talsu novada BJC Keramikas pulciņš

Papīra pārvērtības
Talsi Ziemassvētku gaidās

II
II

Talsu novads
Ventspils
Tukums
Ventspils novads

Maija Grīnhofa
Ingvilda Knāviņa
Sņežana Tišlere
Ingrīda Andersone

Upesgrīvas internātpamatskola
Ventspils Jaunrades nams
Tukuma 2.vidusskola
Popes pamatskola

II
II
II
II

13.
14.
15.

Tukums
Saldus novads
Ventspils novads

Jolanta Balode
Dace Lāva
Kristīne Mihņēviča

Tukuma 2.pamatskola
Druvas vidusskola
Stiklu internātpamatskola

16.
17.
18.
19.

Ventspils novads
Liepāja
Liepāja
Priekules novads

Edgars Mihņēvičs
Dace Virsniece
Dace Rozenbaha
Antra Rozentāle

Stiklu internātpamatskola
Liepājas BJC
Liepājas BJC
Virgas pamatskola

Sadzīves priekšmeti runā
Zivtiņa mājas akvārijam
Mana pilsēta-manas mājas
Tekstiltehniku kombinēšanas iespējas
un apguve skolēnu radošajos darbos
sākumskolā
Manas mājas
Svētki manās mājās
Simetrija latviešu ornamentāVentspils novada tautas tērpa saktās
Citāds koka paliktnis
Mana māja pilsētā
Raibās kūciņas – mani draugi
Krāsaini logi. Iepazīšanās ar vitrāžas
tehniku

Brocēnu vidusskola

Konkursā piedalījās 43 pedagogi ar 47 darbiem

I
I

I

III
III
III
III
III
III
III

PIERĪGĀ
N.p.k.
Novads

Pedagoga vārds,
uzvārds

Izglītības iestāde

1.

Saulkrastu novads

Māra Alena

Zvejniekciema vidusskola

2.
3.

Inčukalna novads
Saulkrastu novads

Kristīne Rone
Jana Plankāja

Inčukalna pamatskola
Saulkrastu vidusskola

4.

Siguldas novads

Zinaīda Ceske

Siguldas novada Jaunrades centrs

5.

Jūrmala

Rita Sirmā

6.

Jūrmala

7.

Garkalnes novads

8.
9.
10.

Siguldas novads
Jūrmala
Jūrmala

11.

Ādažu novads

Jūrmalas sākumskola “Atvase” un
Jūrmalas mākslas skola
Inga Freiberga
Majoru vidusskola un Jūrmalas mākslas
skola
Elīna Palma
Garkalnes Mākslu un vispārizglītojošā
skola
Aija Lubgāne
Allažu pamatskola
Mārīte Mozgire
Jūrmalas mākslas skola
Kārlis Štālmanis
Jūrmalas bērnu un jauniešu interešu
centrs
Antra Krasta
Vizuāli plastiskās mākslas pulciņš
“Magonīte”
Konkursā piedalījās 20 pedagogi ar 21 darbu

Metodiskā darba tēma /nosaukums

Vērtējums
(pakāpe)

1.Mājoklis kurpju kastē
2.Skalu pilsēta
No dabas formas uz sapņu māju
Joslu raksti un līniju ritmi mājā un
ārpus mājas
Sigulda – mūsu muzikālās mājas

I

Latvija – manas mājas

I

„Logs” - veltījums Aspazijai

I

Mana sapņu māja (Smilšu māksla)

II

Mālošanās Allažu pamatskolā
Manas sapņu mājas
Sadzīves priekšmeti runā

II
II
II

Manas mājas pagalmā

III

I
I
I

RĪGĀ
N.p.k.
Novads

Pedagoga vārds,
uzvārds

Izglītības iestāde

1.

Rīga

Agnese Rudzroga

Ziemeļvalstu ģimnāzija

2.
3.

Rīga
Rīga

Dace Timule
Ieva Drēviņa

4.

Rīga

Inese Brants

Bērnu un jauniešu centrs “Mīlgrāvis”
Bērnu un jauniešu centrs “Altona”,
Āgenskalna Valsts ģimnāzija
Bērnu un jauniešu centrs „Laimīte”

5.

Rīga

Ingrīda Irbe

Bērnu un jauniešu centrs „Mīlgrāvis”

6.
7.

Rīga
Rīga

Agnese Rudzroga
Inese Brants

Ziemeļvalstu ģimnāzija
Bērnu un jauniešu centrs „Laimīte”

Metodiskā darba tēma /nosaukums

Vērtējums
(pakāpe)

Skolas telpu noformējums pavasara
svētkiem
Man tuvā jūra
Kartondruka

I

Ar traukiem uz laukiem

II

Manas mājas – Vecmīlgrāvis. Vēstures
liecības un personības
Jūgendstila Rīga
Rīgas Laiks

II

I
I

III
III

Konkursā piedalījās 7 pedagogi ar 9 darbiem

Kopā konkursa 2.kārtā piedalījās 180 pedagogi ar 198 darbiem.

Projekta vadītāja,
žūrijas komisijas atbildīgā sekretāre A.Raudzepa

