
 

 

 

Meistarklases “4xmāksla-I” aktivitātes Ludzā 

 

Norises laiks   2018.gada 22.-26.oktobris 

Dalībnieku skaits  No katra partnera 4 dalībnieki, diviem no tiem vēlamas  

   zināšanās Corel (kopā 20 cilvēki) 

Pasākumā ietvaros dalībnieki piedalīsies trīs darbnīcas: Smilšu animācija vai Brenda/Zīmola vizuālās idejas radīšanā un Ofseta spiedes iespējas. 

Aktivitātēs ietilps pilnīgi viss, tsk., mācību materiāli, drošība, ēdināšana, nakšņošana un visas iespējamās un neiespējamās izklaides!  

1.diena, 22.oktobris 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10:00-11:00
  

Ierašanās, reģistrācija, kafija  J.Soikāna Ludzas mākslas skolā. 
Iepazīšanas ar J.Soikāna Ludzas mākslas skolu.   
Iekārtošanās viesnīcā 

Stacijas iela 62 
 
SIA “Saule 5”, 1.maija iela 1 

12:00 Pusdienas Latgales Amatnieku kuhņā Tālavijas iela 28 
12:30-18:30 Izglītojošs izbraukuma pasākums “Uzņēmuma zīmola/brenda vizualizācija” pa 10 Ludzas VRG  

teritorijas uzņēmumiem, nevalstiskajām organizācijām. (prezentācijas, uzņēmumu, organizāciju 
apskates- ar šo informāciju tālāk strādās meistarklasēs) 

Izbraukums 

19:00 Vakariņas Latgales Amatnieku kuhņā. Sadraudzības vakars, plānoto aktivitāšu izklāsts. Vakara 
kafija 
 

Tālavijas iela 28 



 

 

2.diena, 23.oktobris 

8:00 Brokastis Latgales Amatnieku kuhņā. Tālavijas iela 28 
8:30 Reģistrācija, rīta kafija.  Stacijas iela 41, Ludzas Tautas nams 

9:00-9:30 Pasākuma atklāšana. Stacijas iela 41, Ludzas Tautas nams 

9:30- 
12:30 

Lekcija “Gaismas galdi, smilšu zīmējumi un kino”  (lektors D.Manuško). 
  

Stacijas iela 41, Ludzas Tautas nams 

12:30 Pusdienas. Stacijas iela 41, Ludzas Tautas nams 

13:00- 16:00 Lekcija “Par, ap un brendā/ zīmolā” (lektors K.Papiņš).       
 

Stacijas iela 41, Ludzas Tautas nams 

16:15 Kafijas pauze. Stacijas iela 62 
16:30 -19:30 Ofseta spiedes iespējas zīmolvedībā vai brendingā visi pedagogi strādā pie grafiskā dizaina idejas 

realizācijas izmantojot ofseta spiedi/ Kafijas pauze. 
Stacijas iela 62 

20:00 Vakariņas Latgales Amatnieku kuhņā. Tālavijas iela 28 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3.diena, 24.oktobris 

8:30 Brokastis  Stacijas iela 62 
9:00-11:00  Praktiskās nodarbības smilšu animācijā, 

gaismas galdi un kino. 
Viena grupa 10 cilvēku sastāvā strādā pie 
gaismas galdiem un apgūst pamatus 
zīmējumiem smiltīs un gaismas galdu 
iespējas darbā ar bērniem.  

Brenda/Zīmola vizuālās idejas radīšana. 
1.daļa (Grafiskās planšetes) 
10 pedagogi, kuriem ir priekšzināšanas darbā ar Corel, 
strādā pie brenda/zīmola izstrādes, iepazīšanās, mēŗku 
apzināšana. 

Stacijas iela 62 

11:00 Kafijas pauze Stacijas iela 62 
11:15-13:15  Praktiskās nodarbības smilšu animācijā, 

gaismas galdi un kino. 
Smilšu zīmējumu tehnikas un pielietojuma 
daudzveidība mācību procesā. 

Brenda/ 
Zīmola vizuālās idejas radīšana. 
2.daļa. Kas jāzina māksliniekam par brendu/zīmolu, lai to 
radītu. Brenda/zīmola radīšana. Meistarklašu vadītāja 
konsultācijas. 

Stacijas iela 62 

13:30 Pusdienas Latgales Amatnieku kuhņā Tālavijas iela 28 
14:15-16:15 
 

 Praktiskās nodarbības smilšu animācijā, 
gaismas galdi un kino. 
Meistarklašu vadītāja demonstrācija un 
konsultācijas. Smilšu zīmējumu tehniku 
apguve un izmēģināšana, dažādu mācību 
uzdevumu aprobācija. 

Brenda/Zīmola vizuālās idejas radīšana. 
3.daļa Meistarklašu vadītāja konsultācijas uzsākot darbu 
pie konkrētu uzņēmumu brenda/zīmola izstrādes. Misija, 
stratēģija, simboli. 4.daļa. Vizuālo tēlu valoda. Krāsu, 
formu, laukumu, līniju, teksta saskaņotība un simbolisms 

Stacijas iela 62 

16:15 Kafijas pauze. Stacijas iela 62 
16:30-19:30  Ofseta spiedes iespējas zīmolvedībā vai brendingā visi pedagogi strādā pie grafiskā dizaina idejas 

realizācijas izmantojot ofseta spiedi. 
Stacijas iela 62 

20:00  Vakariņas Latgales Amatnieku kuhņā. Tālavijas iela 28 
 

 

 



 

 

4.diena, 25.oktobris 

8:30 Brokastis Stacijas iela 62 
9:00-11:00  Praktiskās nodarbības smilšu animācijā, 

gaismas galdi un kino. 
Dažādu mācību uzdevumu uz gaismas 
galdiem prezentēšana.  
 
 

Brenda/Zīmola vizuālās idejas radīšana. 
5.daļa Logo kā viens no redzamajiem brenda izpausmes 
veidiem. Patstāvīgais darbs pie idejas materializēšanas. 
 Meistarklašu vadītāja konsultācijas. 

Stacijas iela 62 

11:00 Kafijas pauze Stacijas iela 62 
11:15- 
13:15 

  Praktiskās nodarbības smilšu animācijā, 
gaismas galdi un kino 
Smilšu “kino” stāsta radīšana 1.daļa. 
Scenārijs, kadrējums. Meistarklašu 
vadītāja demonstrācijas un vadītāja 
konsultācijas. 

Brenda/Zīmola vizuālās idejas radīšana. 
6.daļa Patstāvīgais darbs pie idejas materializēšanas. 
 Meistarklašu vadītāja konsultācijas. 

Stacijas iela 62 

13:30    Pusdienas Latgales Amatnieku kuhņā. Tālavijas iela 28 
14:15- 
16:15 
 

  Praktiskās nodarbības smilšu animācijā, 
gaismas galdi un kino 
Smilšu “kino” stāsta radīšana 2.daļa. 
Kadru piepildīšana ar saturu. Meistarklašu 
vadītāja demonstrācijas un vadītāja 
konsultācijas. 
3.daļa.  
Stāsta pavēstīšana smilšu zīmējumu 
valodā. Meistarklašu vadītāja 
demonstrācijas un vadītāja konsultācijas. 

Brenda/ 
Zīmola vizuālās idejas radīšana. 
7.daļa Uzņēmuma, iestādes veidlapa. Patstāvīgais darbs pie 
idejas materializēšanas. 8.daļa Uzņēmuma, iestādes 
reprezentācijas preces. Patstāvīgais darbs pie idejas 
materializēšanas. 
 Meistarklašu vadītāja konsultācijas. 

Stacijas iela 62 

16:15 Kafijas pauze Stacijas iela 62 
16:30 – 
19:30 

Ofseta spiedes iespējas zīmolvedībā vai brendingā visi pedagogi strādā pie grafiskā dizaina idejas 
realizācijas izmantojot ofseta spiedi. 

Stacijas iela 62 

20:00 Vakariņas Latgales Amatnieku kuhņā.  
 



 

 

 

5.diena, 26.oktobris 

8:30 Brokastis Stacijas iela 62 
9:00-10:30  Praktiskās nodarbības smilšu animācijā, 

gaismas galdi un kino 
Smilšu kino stāsta precizēšana, 
pabeigšana. 

Brenda/ 
Zīmola vizuālās idejas radīšana. 
Ideju kopsavilkums. 

Stacijas iela 62 

10:30 Kafijas pauze Stacijas iela 62 
11:00- 
12:30 

 Meistarklašu rezultātu apkopošana. Sagatavošana prezentācijai. Stacijas iela 62 

13:00     Pusdienas Latgales Amatnieku kuhņā. Tālavijas iela 28 
14:00-16:00 
 

 Apkūlības jeb meistarklašu izvērtējums, noslēgums*Praktisko nodarbību rezultātu prezentācija, pieredzes 
apmaiņa.  
Smilšu animācijas, gaismas galdi un kino grupas prezentācija 10  ideju vizualizācija.  
 Brenda/Zīmola vizuālās idejas radīšanā grupas prezentācija. 10 brenda, zīmola paraugu demonstrēšana, 
kuru veidošanā  izmantotas grafiskās planšetes.  
Ofseta spiedes iespējas zīmolvedībā vai brendingā  grupas prezentācija.  20 grafiskās dizaina idejas 
vizualizācija, kurā radīšanā  izmantota ofseta spiede. 

Stacijas iela 62 

16:00 Kafijas pauze. Stacijas iela 62 
17:00 Došanās mājup.  
 

*Darba kārtība var tikt precizēta 



 

  

 

 

 

J.Soikāna Ludzas mākslas skola, Stacijas iela 62 

 

 

 


