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Skolas e-pasts: kmhzs@inbox.lv, tālrunis: 27020576 (skolotāju istaba), 27020578, 633-23463 (lietvede)
Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību vidusskolas informatīvais izdevums 10.05.2017.

Danas Danielas Megnes zelta medaļu ieguvusī datorgrafika.

Mācību programmas:
· Vispārējās vidējās izglītības humanitārā 
un sociālā virziena programma (ar 
padziļinātu angļu valodu);
· Vispārējās vidējās izglītības 
vispārizglītojošā virziena programmu (ar 
padziļinātu angļu valodu).
Piedāvājam daudzveidīgas mākslas 
nodarbības:
·         Grafiskais dizains;
·         Animācija;
·         Grafika;
·         Vides dizains;
·         Gleznošana, zīmēšana;
·         Keramika.
Piedāvājam apgūt autoapmācību.
Mēs lepojamies ar:
·         Skolas absolventu sasniegumiem;
·         Skolas avīzi MESS;
·         Aktīvu skolēnu līdzpārvaldi;
·         Daudzveidīgiem ārpusstundu 
pasākumiem;
·         Skolas tradīcijām;
·         Četriem tautisko deju kolektīviem;
·         Diviem koriem un ansambļiem;
·         Sporta pasākumiem;
·         Sadraudzības skolām Īrijā, Vācijā 
un Lietuvā;
·         Jaunajiem mācību kabinetiem un 
mākslinieku darbnīcām;
·         Skolas sasniegumu novērtējumu 
“Draudzīgā aicinājuma” skolu reitingā.

Katram pumpuram ir vajadzīgs laiks, 
saule, gaiss un mitrums, lai uzziedētu un 

nestu sēklas. Tā arī mēs savas vēlmes 
ar varu nevaram īstenot. Neatlaidība un 

sīksta pacietība vainago darbu un palīdz 
arī mazā dārzā izaudzēt krāšņas rozes. 

/Z.Mauriņa./

Zinību diena
Dzejas dienas
Rudens ekskursijas, pārgājieni
Tēvu dienai veltīta sporta diena
Miķeļdienas gadatirgus
Erudītu konkurss
Plenārsēde
Skolotāju diena
Fukšu iesvētības
Rudens balle
Lāčplēša dienas svētrīts
Skolas spēkavīru sacensības
Mārtiņdienas svinības
18.Novembrim veltītais koncerts
Gaismas iela
Vecāku diena
Advente
Skolas kalendāra izdošana
1.- 4.klašu Ziemassvētku ekskursija
Ziemassvētku koncerts un balle
Barikāžu atceres pasākums
Studentu diena
Sveču diena
Valentīndienas svinības
Izstādes „Skola” apmeklējums
Koru, ansambļu un deju kolektīvu koncerts – 
skate
Fotografēšanās
Anekdošu šovs
25.marta piemiņas pasākums
Lieldienu svinības
Konkurss „Es jau protu”
Skolas lielā talka
Ģimeņu dienas koncerts
Pēdējais zvans
Pavasara balle
Pavasara ekskursijas, pārgājieni
Izlaidumi

Tradicionālie 
pasākumi

Pie mums jūs varēsiet 
iegūt kvalitatīvu 
vispārējo vidējo 
izglītību!

 Mēs varam lepoties ar vienu no vecākajām skolēnu 
līdzpārvaldēm atjaunotajā Latvijā. To ieviesa toreizējā sko-
las direktore Vija Astaševska. Pirmais skolas prezidents  bija 
9.klases skolēns Mārtiņš Kučinskis.
 Skolēnu līdzpārvalde cenšas būt līdztiesīgs skolas 
administrācijas partneris, skolas sabiedriskās dzīves koor-
dinators, vidutājs starp skolēniem un citiem skolas saimes 
dalībniekiem. Skolēnu līdzpārvalde ir bijusi iniciatore sko-
las tradīciju nostiprināšanā un pilnveidošanā. Par nozīmīgu 
pasākumu  ir kļuvušas skolas plenārsēdes, jo, veidojot 
demokrātisku sabiedrību, vispirms mums jāiemācās citam citu 
uzklausīt, ņemt vērā otra teikto, formulēt savas domas, tās iz-
teikt pozitīvi, sadarboties un uzņemties atbildību katram par 
saviem vārdiem un darbiem.
 Spraigās diskusijās 5.- 12. klašu skolēni par lielākajām 
skolas veiksmēm nosauca:
*kvalitatīvo mācību darbu;
*draudzīgos un saprotošos skolotājus;
*daudzveidīgos pasākumus, labās skolas balles, skaistos kon-
certus;
*jauko skolas vidi.

 Draudzīgā aicinājuma balvu 
pasniedz kopš 2000.gada, tās mērķis 
ir izveidot objektīvu skolu, kurās 
realizē vidējo izglītību, vērtējumu pēc 
centralizēto eksāmenu rezultātiem. 2001. 
gadā saņēmām “Lielo pūci” par trešo 
vietu pilsētu skolu grupā, 2004. gadā 
ieguvām “Ceļamaizes” balvu. 2009.gadā 
specializēto skolu grupā bijām 2.vietā 
kopvērtējumā, 2011. gadā ieguvām 2.vietu 
latviešu valodā, 2012.gadā – 2.vietu 
gan latviešu valodā, gan matemātikā un 
3.vietu kopvērtējumā, 2016. gadā – 1.vietu 
latviešu valodā.

Skolas līdzpārvalde
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KMHZV tradicionāli atzīmē valsts 
svētku un piemiņas dienas. Lāčplēša 
dienā, 11. novembrī, notiek  pasākums pie 
Pētera ielas piemiņas akmens. Atceres 
diena tiek atzīmēta arī 25. martā.  Vismaz 
reizi semestrī, izmantojot skolas radiotīklu, 
skolā notiek erudītu konkurss, kurā 
piedalās visi skolas skolēni, apvienojušies 
komandās. Tēmas tiek pieskaņotas 
aktuālajiem svētkiem un pasākumiem.

Katru gadu skolas komandas 
piedalās pilsētas pasākumos un konkursos 
– UNESCO spēlē, ZZ konkursā un citos.

Iespēju robežās skola  piedalās 
novada un valsts organizētajos pasākumos 
un konkursos. 2016.\2017.m.g. skolas 
komanda uzvarēja Alsungas vidusskolas 
rīkotajā konkursā „Suiti turas”, kurā 
piedalījās komandas no vairākiem 
novadiem.

Mācību priekšmets  KCV  VPKĢ  2.vsk.  KMHZV

Latviešu valoda 11.kl. 2.vieta  ---  atzinība  atzinība
Latviešu valoda 11.kl. 3.vieta  ---  ---  atzinība 
Latviešu valoda 12.kl. ---  ---  ---  1.vieta
Latviešu valoda 12.kl. ---  ---  ---  2.vieta
Latviešu valoda 12.kl. ---  ---  ---  3.vieta 
Krievu val. 10.kl.  ---  ---  ---  1.vieta 
Krievu val. 11.kl.  atzinība  ---  3.vieta  ---
Krievu val. 12.kl.  ---  atzinība  2.vieta  atzinība
Vācu val. 10.kl.  ---  ---  1.vieta  ---
Vācu val. 11.kl.  ---  ---  2.vieta  ---
Fizika 10.kl.  ---  ---  ---  atzinība
Fizika 11.kl.  1.vieta  ---  ---  ---
Fizika 12.kl.  atzinība  ---  ---  ---
Matemātika 10.kl.  ---  ---  atzinība  atzinība
Matemātika 10.kl.  ---  ---  ---  atzinība
Matemātika 10.kl.  ---  ---  ---  3.vieta
Matemātika 11.kl.  1.vieta  atzinība  2.vieta  ---
Matemātika 12.kl.  atzinība  atzinība  ---  ---
Matemātika 12.kl.  atzinība  ---  ---  ---
Vēsture 12.kl.  atzinība  ---  ---  atzinība
Vēsture 12.kl.  atzinība  ---  ---  ---
Bioloģija 10.kl.  3.vieta  ---  ---  1.vieta
Bioloģija 10.kl.  ---  ---  ---  2.vieta
Bioloģija 11.kl.  3.vieta  1.vieta  2.vieta  ---
Bioloģija 12.kl.  2.vieta  1.vieta  ---  ---
Bioloģija 12.kl.  ---  3.vieta  ---  ---
Bioloģija 12.kl.  ---  atzinība  ---  ---
Angļu val. 10.kl.  ---  ---  2.vieta  ---
Angļu val. 11.kl.  1.vieta  3.vieta  atzinība  ---
Angļu val. 11.kl.  2.vieta  ---  ---  ---
Angļu val. 12.kl.  ---  2.vieta  ---  1.vieta
Ekonomika 11.kl.  ---  ---  ---  atzinība
Ekonomika 12.kl.  atzinība  ---  ---  ---
Ģeogrāfija 10.kl.  ---  ---  ---  3.vieta
Ģeogrāfija 10.kl.  ---  ---  ---  atzinība 
Ģeogrāfija 11.kl.  1.vieta  atzinība  2.vieta  ---
Ģeogrāfija 12.kl.  atzinība  ---  ---  ---
Vizuālā māksla 10.kl. ---  ---  3.vieta  2.vieta
Mūzika 10.kl.  ---  ---  ---  1.vieta
Mūzika 10.kl.  ---  ---  ---  3.vieta
Mūzika 12.kl.  2.vieta  ---  ---  ---
Kulturoloģija  2.vieta  atzinība  ---  --- 
Kulturoloģija  3.vieta  ---  ---  ---
Ķīmija 11.kl.  ---  atzinība  atzinība  --- 
Ķīmija 12.kl.  atzinība  atzinība  ---  --- 
Ķīmija 12.kl.  ---  atzinība  ---  ---

Kopā (punktos)   48  24  30  46

Punkti: 1.vieta – 4 punkti; 2.vieta – 3 punkti; 3.vieta – 2 punkti; atzinība – 1 punkts. 

 Skolā ir 1. – 4.klašu un 5. – 9.klašu 
kori un ansambļi, ar kuriem piedalāmies 
visos Kuldīgas novada organizētajos 
pasākumos un esam ieguvuši augstāko 
novērtējumu (1.vai 2.pakāpi). 5.- 9. klašu 
koris piedalījās IX., X., XI Latvijas Skolu 
jaunatnes dziesmu un deju svētkos. 2016.
gadā apmeklējām XX Starptautisko folk-
loras festivālu Čehijā Prāgā. Šajā vasarā 
pārstāvēsim Latviju, Kuldīgu, skolu XII 
Starptautiskajā folkloras festivālā “Euro 
Folk-Black sea” Bulgārijā.
 Vidusskolas klašu skolēni 
iesaistās pasākumu un priekšnesumu 
tapšanā, izveidojot instrumentālu, vokāli 
instrumentālu grupu vai nelielu orķestri un 
ar dziesmām papildinot gan Ziemassvētku, 
gan Ģimenes dienas koncertus. Laipni 
aicinām dziedāt un muzicēt mūsu sko-
las jau izveidotajos vai pašu radītajos 
kolektīvos!

Kuldīgas novada vidusskolu reitings 
2016./2017.mācību gadā

Piemiņas pasākumi 
un svētki

„Austriņas” un 
„Austras” dejotāji

Skola lepojas ar saviem interešu 
izglītības pulciņiem, un viena no stiprajām 
skolas tradīcijām ir skolēnu dalība tautisko 
deju kolektīvos. Ar katru gadu dejotāju 
skaits pieaug, arvien biežāk visas grupas 
dodas tuvākos, kā arī tālākos braucienos 
un koncertos, līdz ar to 2016./2017.mācību 
gadā dejotāju kolektīvi ieguva nosaukumu 
bērnu deju kolektīvs “Austriņa” (1.-9.
klases kolektīvi) un jauniešu deju kolektīvs 
“Austra” (10.-12.klašu kolektīvi). Jauniešu 
sastāvs šogad veiksmīgi piedalījās arī 
Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju 
svētku atlases skatē, kļūstot par 2018.
gada deju svētku dalībnieku kandidātiem.

Iespēja dziedāt un 
muzicēt ikvienam
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Citas aktivitātes
2013.gadā sadarbībā ar biedrību „MESS” tika 
realizēts starptautisks projekts „Etnokurzeme”, 
kuru finansiāli atbalstīja Eropas Savienības 
programma „Jaunatne darbībā” sadarbībā ar 
Jaunatnes starptautisko programmu aģentūru. 
Projektā piedalījās 55 jaunieši no Latvijas 
(KMHZV) un Lietuvas. 
Pie dejām
KMHZV skolēni, pedagogi un vecāki aktīvi 
iesaistījās Kuldīgas novada pašvaldības pro-
jektu konkursā „Darīsim paši!”, īstenojot pro-
jektu „Tautastērpu darināšanas meistarklase”. 
Projekts finansēja materiālu iegādi, un tā 
rezultātā tika izgatavoti tautastērpi 7.-8.klašu 
deju kolektīvam.
Citas aktivitātes
KMHZV ir ieguvusi jaunu slēpošanas inventāru, 
lai nodrošinātu slēpošanas prasmju apguvi 
sporta stundās. Projekts „Slēpošanas inventāra 
iegāde KMHZV” tika īstenots IZM projektu 
konkursa  „Sporta inventāra iegāde mācību 
priekšmeta „Sports” standarta īstenošanai” 
rezultātā. 
Sadarbība ar skolu Itālijā
2014.gadā tika uzsākta sadarbība ar 12 
Eiropas Savienības dalībvalstu skolām projektā 
“Let’s taste European healthy and traditional 
flavors!” programmā  “Erasmus+”. “Erasmus+” 
K1 aktivitātes ietvaros sākta sadarbība ar Mon-
cas skolu Itālijā, plānojot abu skolu jauniešu 
apmaiņas nākamo 2 gadu periodā. 2015.gadā 
“Erasmus+” K1 aktivitātes ietvaros sadarbībā 
ar Moncas skolu Istituto Comprencivo Itālijā 
iesniegts projekts “Feel the Nature!”, plānojot 
abu skolu jauniešu apmaiņas nākamo 2 gadu 
periodā.
Māksla. Animācija.
2014.gadā ELFLA pasākuma “Lauku ekono-
mikas dažādošana un dzīves kvalitātes 
veicināšana vietējo attīstības stratēģiju 
īstenošanas teritorijā” ietvaros tika īstenots pro-
jekts  „Animācijas darbnīcas izveide Kuldīgā”. 
Projekta kopējais finansējums EUR 14228,72. 
Projekta rezultātā ierīkota Animācijas darbnīca 
ar 11 darbavietām Pētera ielā 5.
Dejas un koris
Iepriekš minētā ELFLA pasākuma ietvaros 
2014.gadā uzsākta un 2015.gada janvārī pa-
beigta arī projekta “Tautastērpu iegāde bērnu 
korim un deju kolektīvam” realizācija. Projekta 
kopējais finansējums EUR 8629,45. Projekta 
rezultātā tika iegādāti 32 meiteņu un 16 zēnu 

tautastērpu komplekti, kuri paredzēti 5.-9.klašu 
korim un 5.- 6.klašu dejotājiem.
Dejas un koris
2015.gadā biedrība „MESS” piedalījās Kuldīgas 
novada pašvaldības projektu konkursā „Darīsim 
paši” ar projektu “Oriģināla dizaina mēģinājuma 
tērpu izgatavošana”. Projekta rezultātā tika 
izgatavoti mēģinājuma tērpi 100 Kuldīgas 
Mākslas un humanitāro zinību vidusskolas deju 
kolektīvu un kora dalībniekiem, lai viņi godam 
sevi prezentētu XI Latvijas Skolu jaunatnes 
dziesmu un deju svētkos, kā arī piedaloties sko-
las un novada kultūras un sporta pasākumos. 
Bērni, viņu vecāki un skolotāji tika iesaistīti 
tērpu dizaina izstrādē un apdrukāšanā.
Māksla. Animācija.
2015.gadā Kuldīgas Mākslas un humanitāro 
zinību vidusskola piedalījās Valsts kultūrkapitāla 
fonda mērķprogrammā „Vizuālās mākslas 
izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes 
uzlabošana” ar projektu  „Animācijas darbnīcas 
tehniskā aprīkojuma iegāde”. Projekta 
rezultātā Animācijas darbnīcas tehniskā bāze 
tika papildināta ar mūsdienīgu aprīkojumu. 
Iegādājoties programmatūru, speciālu tastatūru 
un jaunus datorus, Animācijas darbnīcā iz-
veidotas jaunas darba stacijas, lai strādātu 
ar animācijas programmu Dragonframe 3.6. 
Iegādājoties fotokameru, studijas gaismu un 
foto galda komplektu, izveidota neliela fo-
tostudija. Ar iegādātās aparatūras palīdzību var 
kvalitatīvi veidot leļļu un cita veida animācijas 
filmas un rīkot fotosesijas studijā. 
Citas aktivitātes
2016.gadā biedrība „MESS” piedalījās Lauku 
attīstības programmas pasākumā „Darbību 
īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas 
vietējās attīstības stratēģiju” ar projektu “Sporta 
un aktīvās atpūtas laukuma ierīkošana Pētera 
ielā 10, Kuldīgā”. Projekta rezultātā bija plānots 
izveidot sporta un āra aktivitāšu laukumu 
nesakārtotajā skolas teritorijas daļā, nodrošinot 
sporta un aktīvās atpūtas pieejamību skolēniem 
un vietējiem iedzīvotājiem. 
Māksla. Animācija.
2016.gadā Kuldīgas Mākslas un humanitāro 
zinību vidusskola piedalījās Valsts kultūrkapitāla 
fonda mērķprogrammā „Vizuālās mākslas 
izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes 
uzlabošana” ar projektu „Mobilās animācijas 
darbnīcas aprīkojuma iegāde”. Projekta 
rezultātā animācijas darbnīcas tehniskā bāze 
tika papildināta ar mūsdienīgu aprīkojumu. 

Domājot par meistardarbnīcām un nometnēm, 
veiksmīgākam darbam lielākai dalībnieku gru-
pai bija nepieciešams radīt iespēju animācijas 
darbnīcu padarīt mobilu, iegādājot portatīvos 
datorus. Dažas darbavietas animācijas darbnīcā 
tika aprīkotas ar grafiskajām planšetēm Cintiq, 
ar kurām ir ērtāk un vieglāk zīmēt. Tika iegādāts 
arī jauns fotoaparāts.
Starptautiski festivāli dejotājiem 
un dziedātājiem
No 2016.gada 6. līdz 11.jūlijam 5.- 9.klašu koris, 
4. un 6.klases deju kolektīvs (kopā 43 skolēni un 
5 skolotāji) piedalījās XX Starptautiskajā folk-
loras festivālā Prāgā. Kolektīvi prezentēja sevi 
festivāla galvenajā koncertā, kas notika Prāgas 
Kongresa zālē. Bija lieliska iespēja baudīt 
dažādu tautu dejas un dziesmas. Festivāla 
laikā ceļojām arī pa Čehiju – apmeklējām 
stalaktītu alas, viduslaiku pilis, kaulu kapliču, 
Prāgas vespilsētu, devāmies piedzīvojumā 
klinšu takās un braucām ar kuģīti pa Vltavas 
upi. Festivāla laikā iepazināmies ar bērnu un 
jauniešu kolektīvu no Bulgārijas, un viņi mūs 
uzaicināja viesoties savā zemē, tādēļ šogad 
KMHZV 5.- 9.klašu korim un 5.- 10.klašu deju 
kolektīviem ir iespēja piedalīties XII Starptau-
tiskais Folkloras festivālā “Euro Folk - Black 
Sea”, kas ir daļa no lielāka projekta “Musical 
Feasts “Euro Folk” - The world is television”, 
kurš tiek īstenots 2017.gada laikā dažādās 
Eiropas valstīs. Festivāls notiek Eiropas folk-
loras festivālu asociācijas (EAFF) uzraudzībā. 
Tajā piedalīsies bērnu un jauniešu kolektīvi no 
visas Eiropas. Festivāla norises vieta ir Primor-
sko-Kiten, kas ir kūrortpilsēta pie Melnās jūras 
Bulgārijas dienvidaustrumos Burgas provincē.
Vasaras nometnes
Kopš 2013.gada ar Kuldīgas novada 
pašvaldības finansiālu atbalstu sadarbībā ar 
biedrībām „MESS” , „Eguss”, „MDT motosport” 
un SIA „DA1” katru gadu tiek īstenotas vairākas 
nometnes dažādām vecuma grupām:
„Āra dzīves ABC” (dzīve mežā, mācību 
pārgājiens);
„Esi sveicināta, vidusskola!” (topošās 10.klases 
skolēnu kolektīva saliedēšana);
„Zaļā lapa” (komandas veidošanas prasmju 
attīstība);
Pētniecības ekspedīcija „Abava” (laivu brauc-
ieni, uzdevumi komandām);
„Radošie kuldīdznieki” (radošā darbība dažādos 
mākslas veidos);
„Animācijas darbnīca” (animācijas filmiņu 
radīšana).

Pēdējo 5 gadu laikā īstenotie projekti
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Tikšanās dalībnieki - absolventi. I.Ozolas foto.

Tradicionālie konkursi
 Tradicionāli skola organizē Emīlijas 
Nepieradinātās modes skati katru gadu par 
savu tēmu, piemēram, šogad tā būs Emīlija 
mežā. Tajā tiek aicinātas piedalīties arī mākslas 
skolas no Kurzemes, kā arī no sadraudzības 
skolas Kuršēnos (Lietuva). Tajā bērni un 
jaunieši var realizēt savas radošās ieceres, kā 
arī mācīties prezentēt sevi plašai auditorijai.  
 Katru gadu tiek organizēti skolas 
iekšējie konkursi, lai izvēlētu dizainu 
dienasgrāmatai, kā arī lai izveidotu skolas 
kalendāru, kas katru gadu top par savu tēmu, 
kurā bērni izpaužas ar savu radošo mākslas 
darbu vai literāro tekstu. 
 Mākslas darbnīcas
 Skolā ir keramikas darbnīca, kur ir 
iespēja strādāt ar mālu, dažādām keramikas 
masām un porcelānu. Audzēkņi veido savus 
radošos darbus gan tēlniecībā, gan keramikā, 
veidojot dažādus traukus.
Tekstila darbnīcā plašas iespējas šūšanai, 
kā arī rotu gatavošanai un citām tekstila 
tehnikām.
 Grafikas un melnbaltā foto darbnīcā 
ir iespēja izstrādāt un nodrukāt grafikas 
darbus augstspiedes un dobspiedes tehnikās, 
iepazīties ar analogās fotogrāfijas tapšanas 
procesu.
 Animācijas darbnīca aprīkota ar 
grafiskajām planšetēm un programmatūru, kā 
rezultātā var radīt digitāli zīmētas filmiņas, kā 
arī veidot animācijas citās tehnikās.
 Gleznošanas un zīmēšanas 
nodarbībās var iepazīties ar akrila un eļļas 
glezniecības principiem, radot savas radošas 
kompozīcijas.
 Floristikas nodarbībās iespēja 
veidot dekorus un istabas dizaina priekšmetus.

Sasniegumi konkursos
 Latvijas bērnu un jauniešu 12. 
karikatūru konkursā „Runča piedzīvojumi: 
Gunāram Bērziņam 90”, ko organizēja Tukuma 
mākslas skola, Aksels Agris Vēvers ieguva 
2.vietu (11-14 gadu vecuma grupā, skolotāja 
Inga Pūce). Konkursā tika iesniegti 607 darbi, 
pārstāvētas 59 Latvijas Mākslas skolas un 
vispārizglītojošās vidusskolas. 
 Latvijas mākslas skolu Valsts 
konkursā II kārtā 1. vietu ieguva Ieva 
Valdmane (6.H kurss, skolotāja R.Lapsa) un 
Sonora Benefelde (7.kurss, skolotāja I.Ozola) 
katra savā vecuma grupā. Konkursa tēma 
bija smūtija un sukāžu iesaiņojuma grafiskais 
dizains.
 Zviedrijas vēstniecības organizētajā 
karikatūru konkursā „Aci pret aci ar klimatu”, 
kas norisinājās starp mūsu skolas skolēniem, 
galveno balvu, ceļojumu ar kuģi uz Stokholmu, 
ieguva Laura Elīza Freimane (9.klase, 
skolotāja Inga Pūce).
 Skolotājas Ivetas Goldbergas vadībā 
katrā sezonā top skolas vizuālais noformējums, 
kura veidošanā piedalās bērni no daudzām 
klasēm. Ziemassvētku noformējums saņēma 
diplomu ....................... 
 Pulciņu Vizuālās mākslas konkursā 
„Latvijas toņi un pustoņi” 2.kārtā Kurzemes 
reģionā Grafikas pulciņa (2.klase, skolotāja 

I.Ozola) dalībniekiem Rihardam Mazajam un 
Laurai Līdakai I pakāpes diplomi, Everitai 
Kilipai, Beātei Bukai, Kristeram Panovam II 
pakāpes diplomi.
Mākslas nometnes, izstādes, 
aktivitātes
 Jūnija sākumā mākslas skolas 
audzēkņi (2.- 6. kursam) piedalās dienas 
nometnē „Radošie kuldīdznieki”. Tās laikā bērni 
zīmē un glezno plenērā Kuldīgas ielās, pagalmos 
un parkos. Darbu izstādi var aplūkot visu jūliju 
Kuldīgas Mākslas nama 3. stāva izstāžu zālē. 
Savukārt no 17. līdz 28. maijam Mākslas namā 
būs izstādīti mākslas skolas 7.kursu radošie 
noslēguma darbi. Maijā viesnīcas Metropole 
skatlogos var vērot Keramikas darbnīcā 
tapušos darbiņus (skolotāja D.Sīle).
 Vasaras vidū, no 17. līdz 28. jūlijam, 
nu jau ceturto reizi bērni piedalīsies dienas 
nometnē „Animācijas darbnīca”.
 Šogad mākslas skolu uzrunāja 
Kuldīgas aktīvās atpūtas centrs ar piedāvājumu 
veidot vizuālo noformējumu Velodienai, kas 
notiks 27.maijā. Pasākuma moto ir „Mežs ienāk 
pilsētā, pilsēta ienāk mežā”.  Pilsētas estrādē 
tiks izvietotas lielizmēra sēņu skulptūras un 
dzīvnieku tēli.

Ina Ozola, mākslas skolotāja

Top dekorācijas Velodienai.
Inas Ozolas foto
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Keramikas darbnīcā iespēja veidot un virpot.

Tekstila darbnīcā iespēja realizēt 
savas ieceres.


