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Izglītība

18. februārī Līvānu uzņēmējdarbības atbalsta centra Ingas Salmiņas stikla kausēšanas darbnīcā norisinājās karjeras attīstības
atbalsta (KAA) pasākums “Tava nākotne mākslas nozarē”, kurā piedalījās 29 Līvānu 1. vidusskolas, Līvānu 2. vidusskolas, Līvānu
novada Vakara (maiņu) vidusskolas, Jaunsilavas pamatskolas, Rožupes pamatskolas un Jersikas pamatskolas 8. un 9. klašu skolēni.
Pasākums tika īstenots projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.
Divu intensīvu nodarbību laikā skolēni kopā ar stikla mākslinieci Ingu Salmiņu iepazina mākslas nozari un izmēģināja roku darbā ar
stiklu. Katras nodarbības sākumā tika rosināta saruna par skolēnu interesēm un to, ko viņiem patīk darīt, kas padodas, mudinot
skolēniem pašiem izsvērt to, kura tipa domāšana viņiem ir tuvāka – radoša vai pragmatiska. Turpinājumā māksliniece iepazīstināja
skolēnus ar mākslas nozares profesijām, piemēram, gleznotāja, reklāmas dizainera, mākslas dizainera profesijām, piebilstot, ka
mūsdienās profesijas strauji mainās un izzūd. Tāpēc viņa aicināja veicināt sevī radošumu, jo tas ir viens no karjeras vadības
prasmju stūrakmeņiem un var noderēt jebkurā profesijā.
Māksliniece uzsvēra tehnoloģiju attīstību un to ienākšanu arī mākslas nozarē, piebilstot, ka izpausties var arī kino, teātrī un mūzikā,
kā arī veidot pašiem savas biznesa idejas, radot ko līdz šim nebijušu. Lai gūtu pieredzi ne tikai darbā ar tehnoloģijām, tika atzīmēta
arī kvalitatīvas izglītības nozīme. I.Salmiņa mudināja skolēnus mācīties arī tādus priekšmetus, kuri vairumam neliekas saistoši,
piemēram, fiziku, ķīmiju un matemātiku, jo tajos gūtās zināšanas noder arī mākslā, īpaši strādājot ar stiklu vai kādu citu
nestandarta materiālu. Skolēni tika iepazīstināti arī ar dažādām izglītības iestādēm, kurās var apgūt ar mākslas nozari saistītās
profesijas gan vidusskolas posmā, gan mācoties tālāk.
Skolēni tika informēti arī par darba iespējām mākslas jomā gan Latvijā, gan Latgalē, gan tepat Līvānos. Tika minēti arī reāli vietēji

piemēri, kuri var kalpot kā iedvesma: Mūsdienu mākslas galerija vai pašas mākslinieces stikla kausēšanas darbnīca, par kuru tika
stāstīts sīkāk.
Nodarbības noslēgumā skolēni tika iepazīstināti ar aizraujošo un ne visiem pazīstamo stikla mākslu, skaidrojot stikla fiziskās
īpašības un to, kā no tā tiek veidoti dažādi izstrādājumi. Skolēni uz gatavām stikla plāksnītēm veidoja savus radošos darbus no
baltā un krāsaina stikla, kuri tika atstāti izkausēšanai un pēc tam gatavā veidā nonāks līdz to veidotājiem.
Skolēniem nodarbības likās interesantas un tajās tika uzzināts daudz jauna. Rožupes pamatskolas skolēnu atsauksmes:
“Man šodien patika nodarbība Stikla darbnīcā. Uzzināju jaunu informāciju par stiklu, kā ar to darboties. Ir nepieciešamas
matemātikas, ķīmijas un fizikas zināšanas, manuprāt, tas ir interesanti. Stiklam ir sava krāsa; ja tiek sajaukti divu veidu stikli, tad
stikls iegūst citu nokrāsu un faktūru. Tas ir aizraujošs darbs, ko dara Inga Salmiņa. Ar stiklu darboties ir interesanti, jo no tā var
izveidot jebko”.
“Bija interesanti stikla darbnīcā. Man patika darboties ar stiklu. Sapratu, ka strādājot ar stiklu, noderēs fizika, ķīmija, matemātika.
Interesi izraisīja gatavo stikla darbu apskate”.
“Man patika mākslinieces stāstījums. Labprāt atgrieztos tur.”
No Līvānu 1. vidusskolas skolēnu atsauksmēm:
“Šodien es uzzināju, ka ikvienai profesijai ir vajadzīgs radošums”.
“Man patika tas, ka varēja pamēģināt strādāt ar stiklu. Varētu šādas darbnīcas rīkot dažādām profesijām”.
Līvānu 2. vidusskolas skolēnu atsauksmes:
“Bija ļoti interesanti darboties ar stiklu, daudz uzzināju par šo mākslas veidu. Šī dzīves pieredze lika aizdomāties un motivēja
nodarboties ar mākslu nākotnē. Ja būs iespēja, noteikti nākšu vēl uz darbnīcu, jo viss patika”.
“Darbnīca man ļoti patika, jo es varēju pamēģināt kaut ko jaunu, un tagad man ir priekšstats par darbošanos ar stiklu”.
“Man ļoti patika. Esmu bijusi darbnīcā jau daudzas reizes”.
“Man patika izdomāt savu zīmējumu un veidot darbu ar krāsaino stiklu”.
Liels paldies par atsaucību un iedvesmu māksliniecei Ingai Salmiņai!
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