
 
 

LATVIJAS UNIVERSITĀTE  
sadarbībā ar  

UNESCO Latvijas Nacionālo komisiju un 
KULTŪRAS PEDAGOGU BIEDRĪBU 

radi!2017 radošās nedēļas ietvaros 
 

OTRĀ VIZUĀLIZPRATNES NEDĒĻA 2017 
9. – 14. oktobris 

PROGRAMMA 

RADOŠĀS DARBNĪCAS 
9. – 11. oktobris, plkst. 15.00 – 18.00 

 
KAIRINĀJUMI   
9.oktobris (Kalpaka bulvāris 4, 1.stāva zāle) 
Mērķis: Apzināties, ka apbūvēto vidi cilvēks uztver ar visām 5 maņām. Pazīt paņēmienus, ko pielieto 
arhitekti, lai telpiski radītu daudzējādas emocijas un sajūtas jeb kairinājumus. Komunicēt ar arhitektūru, 
izjust to un iejusties tajā. 
Vada arhitekte Ilze Mekše (Skolēns. Pētnieks. Pilsētnieks.) 

 
AUGSTSPIEDES DARBNĪCA. VĒSTURISKĀS DRUKAS PIELIETOJUMS MŪSDIENĀS  
10.oktobris (Rīgā, K. Barona iela 21A. Ieeja no pagalma) 
Neliels ieskats augstspiedes vēsturē. Procesu demonstrācija. Iespēja pašiem izmēģināt drukas procesu - 
papīra sagatavošana, krāsas jaukšana, klišejas izgatavošana, druka, pēcapstrādes procesi. 
Vada māksliniece Zane Ernštreite un Lauris Sirmais 

 
FOTO + TEKSTS = KOLĀŽA & FLARFS 
11. oktobris (Kalpaka bulvāris 4, 1.stāva zāle) 
Mērķis:  Attīstīt vizuālo lasītprasmi un veidot savu foto & teksta kolāžas interpretāciju par UNESCO akcijā 
"Mantojuma stāsts – mans stāsts, tavs stāsts" bērnu un jauniešu iesūtītajām tēmām. Darbnīcā notiks 
konkursam veidoto kolāžu analīze, diskusija par paņēmieniem, kā nolasīt un saprast vizuālu materiālu un 
tam pretstatā - kā tekstu pārvērst par vizuālu vēstījumu. Dalībnieki ar šiem paņēmieniem veidos 
pašportretus, izmantos kultūrvēsturisku objektu fotogrāfijas un veidos foto un teksta kolāžas vienā no 21. 
gadsimta dzejas veidiem: flarfā.  
Vada fotogrāfe Nora Vrubļevska 

 



 
KONFERENCE 

 “VIZUĀLIZPRATNE SABIEDRĪBAI UN IZGLĪTĪBAI” 
12. oktobris  

 (Rīga, Kalpaka bulvāris 4, 2. stāva zāle) 
 

9.00 – 9.30 Reģistrācija 
9.30 – 10.00 Konferences atklāšana. Uzrunas: 

Ina Druviete, Latvijas Universitātes prorektore,  
Baiba Moļņika, UNESCO Latvijas Nacionālās Komisijas 
ģenerālsekretāre,  
Austra Avotiņa, Vizuālizpratnes nedēļas vadītāja. 

10.00 – 10.40 Vizuālā uztvere, uzmanība ceļā no sajūtām uz pieredzi un 
zināšanām 
Jurģis Šķilters 

10.40 – 11.20 Vizuālizpratne kā redzējums  
Inguna Karlsone 

11.20 – 11.40  Kafijas pauze 
11.40 – 12.20 Vizuālā telpa tīmekļa dizainā 

Agris Dzilna 
12.20 – 13.00 Moderns muzejs kā vizuālas informācijas nesējs. 

Jānis Mitrēvics 
13.00 – 14.00 Pusdienu pārtraukums 
14.10 – 14.50 Uztvere un tās ilūzijas. Kā mēs saprotam to, ko redzam 

Edmunds Vanags 
14.50 – 15.30 Skolotāju vizuālais radošums mācību vidē 

Meldra Sevele 
15.30 – 16.30 Izstādes atklāšana (1.stāva zāle) 

 
Sertifikāta iegūšana par piedalīšanos vizuālizpratnes nedēļā: 
Dalībniekiem ir jāapmeklē 12. oktobra konference “VIZUĀLIZPRATNE SABIEDRĪBAI UN IZGLĪTĪBAI” un 
papildus jāapmeklē viena no nedēļas ietvaros piedāvātajām, radošajām darbnīcām, kurām arī ir jāpiesakās 
iepriekš, jo dalībnieku skaits katrā no darbnīcām ir ierobežots. 
Pieteikumā lūdzam norādīt savu vārdu, uzvārdu, personas kodu kā arī radošo darbnīcu, kuru vēlaties 
apmeklēt. 
Pieteikšanās un jautājumi: kulturaspedagogi@gmail.com 
Tālr. 25915978 (Kultūras pedagogu biedrība) 

 

mailto:kulturaspedagogi@gmail.com


IZSTĀDE 
12. oktobris, atklāšana plkst. 15.30 – 16.30 

(Rīga, Kalpaka bulvāris 4, 1. stāva zāle) 
 
“VĒSTĪJUMS/SPĒLES AR TEKSTU” 
Latvijas Universitātes Pedagoģijas, 
psiholoģijas un mākslas fakultātes skolotāju 
programmas virziena “Vizuālas mākslas 
skolotājs” studentu darbi kursā Kompozīcija 
II - Rakstības mantojums / Burtveidoli / 
Teksta kompozīcijas: vēstījuma saturs un 
forma. Izstādes kuratore un studiju kursa 
pasniedzēja mākslas un pedagoģijas 
maģistre Ausma Auziņa 

Rauls Mēls “KLUSUMA 
TERITORIJA” 
Vienas dienas izstādē būs aplūkojamas trīs 
mākslinieka grāmatas. 
Rauls Mēls (1941) ir igauņu klasiķis – 
konceptuāls minimālists. Viņa darbos 
dominē grafiska spēle ar zīmēm,  simboliem 
un tekstiem. 
Kuratore: Ieva Nagliņa. Komentārs: Austra 
Avotiņa. 

 
 

RADOŠĀS DARBNĪCAS 
13. – 14. oktobris 

  
VIZUĀLIZPRATNE PILSĒTVIDĒ. VIZUĀLĀ VECRĪGA 
13. oktobris, plkst. 15.00 – 17.00 (tikšanās pie ieejas muzejā Rīgas Birža) 
Vadītāja Austra Avotiņa 

 
PA HERCOGU BĪRONU PĒDĀM. MEDĪBAS RUNDĀLĒ. 
BRAUCIENS CAUR JELGAVU UZ ZAĻENIEKIEM 
14. oktobris, plkst. 8.30 – 18.30 
Rundālē: 

• Iepazīšanās ar pils ekspozīciju; 
• Muzeja tapšanas un restaurācijas vēsture (semināru telpā).  
• MEDĪBAS - vizuālizpratnes treniņš Zelta zālē un Baltajā zālē. 
• Vizuālizpratnes nedēļas noslēgums pilī. Diskusija. Svētku kliņģeris. 

 
Izbraukšana plkst. 8.30 (Rīga, Jūrmalas gatve 76 (LU Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte)  
Esam atpakaļ Rīgā plkst. 18.30 (Rīgas Centrālā dzelzceļa stacija) 
Dalības maksa par ekskursiju uz Rundāli 5EUR. 
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