
 

 

 
Vasaras skolas jauniešiem „Fokusā māksla” 

 NOLIKUMS 

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde „Daugavpils Marka Rotko mākslas centrs” no 

2013. gada 8. jūlija līdz 10. jūlijam organizē vasaras skolu jauniešiem „Fokusā māksla”. Vasaras 

skolā tiek aicināti piedalīties Daugavpils pilsētas 15 – 18 gadus veci jaunieši (9-12 klases skolēni). 

Vasaras skolas mērķis ir rosināt jauniešu izpratni par mākslas un kultūrvēsturiskā 

mantojuma daudzveidību un dažādību mūsdienīgajā pilsētas vidē.  

Jaunieši 3 dienu laikā praktiski un aktīvi darbojoties, izzinot un analizējot apgūs dažādas 

mākslas tehnikas, kultūrvēstures un mākslas vēstures zināšanas. Izzinās Daugavpils pilsētas 

kultūrvēsturiskās vērtības un arī sevi. Vasaras skolas aktivitātes notiks visas trīs dienas no plkst. 

10:00 līdz 18:00 Daugavpils Marka Rotko mākslas centrā. Jaunieši meklēs jaunas metodes 

intereses rosināšanai par vietējo kultūras un vēstures mantojumu paralēlēs ar laikmetīgo 

risinājumu, veicinot savu un iedzīvotāju izpratni par pilsētas vērtībām. Vasaras skolas laikā 

jaunieši veidos spēli, kuras mērķis ir pievērst jauniešu uzmanību un veicināt līdzdalību 

Daugavpils pilsētas kultūras mantojuma kā pasaules vērtību kopuma sastāvdaļas apzināšanai, 

izzinot to aktīvā un saistošā veidā, izmantojot spēles elementus un ieraugot laikmetīgās iezīmes. 

Spēle tiks veltīta Daugavpils pilsētas notikumiem, cilvēkiem, stāstiem, objektiem un faktiem, kas 

saistīti ar pilsētas kā kultūras, mākslas un vēstures liecību, lai uzsvērtu daudzveidīgā mantojuma 

savstarpēju saistību un ietekmi mūsdienās.  

 Vasaras skolas darba metodes: ekspedīcija, grupas refleksijas, darbs grupās, radošas 

darbnīcas, diskusijas. Vasaras skolas aktivitātes un tajās pielietotās metodes veicinās jauniešu 

radošumu un atbildības sajūtu, kā arī savu ideju apkopošanas un izteikšanas spējas, attīstīs 

uzņēmības sadarbības prasmes un veicinās iecietību.  

 



 

 

Pieteikšanās vasaras skolai jauniešiem „Fokusā māksla” 

Pieteikšanās vasaras skolai „Fokusā māksla” notiek līdz 2013. gada 17. jūnijam. 

Pieteikuma anketa atrodama Daugavpils Marka Rotko mākslas centra mājaslapā 

www.rotkocentrs.lv sadaļā „Konkursi”.  

Kopā ar pieteikuma anketu jāiesniedz pieteikuma darbs. Pieteikuma darbs sastāv no 

diviem uzdevumiem: 

1. Izveidot shematisku kultūrvēsturiskā vai mākslas mantojuma maršruta plānu pa 
Daugavpils pilsētu. 

2. Piedāvāt savas pilsētas spēles idejas aprakstu (spēles nosaukums, īss apraksts). 
 

Abu darbu apjoms nedrīkst pārsniegt divas A4 lapas izmēru, fonta lielums 12, starprindu 

atstarpe 1,5.  

Pieteikuma darbu vērtēšana: pieteikuma darbus vasaras skolai izvērtēs Daugavpils 

Marka Rotko mākslas centra žūrijas komisija, pēc satura, uzdevuma risināšanas loģikas un 

noformējuma, nosakot labākos pieteikuma konkursa darbus. 15 interesantāko darbu autori 

iegūs iespēju piedalīties vasaras skolā jauniešiem „Fokusā māksla”. Rezultāti tiks paziņoti 2013. 

gada 21. jūnijā. Vasaras skolas organizatori sazināsies ar katru dalībnieku individuāli. 

Darbu un aizpildītu pieteikuma anketu (skat. pielikumā) līdz 17. jūnijam sūtīt uz e-pastu 

viktorija.kozlovska@daugavpils.lv ar norādi „Vasaras skolai” vai iesniegt personīgi līdz 17. jūnija 

plkst. 16:00 Daugavpils Marka Rotko mākslas centrā, Mihaila iela 3, Daugavpils.  

Vasaras skolas organizētāji, saglabājot konkursa dalībnieku autortiesības, bez atlīdzības 

patur tiesības izmantot pietikuma darbus centra izglītības programmas vajadzībām. Pēc 

konkursa darbi netiek atgriezti autoriem. 

Vasaras skolas organizatori sazināsies ar vecākiem un uzaicinās noslēgt līgumu par 

dalību vasaras skolā.  Dalība Vasaras skolā ir bez maksas. 

Jautājumu gadījumā, lūdzam sazināties ar mācību projekta vadītāju Viktoriju Kozlovsku: 

tālr. 65430273, 26956160, e-pasts: viktorija.kozlovska@daugavpils.lv 
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