
SASKAŅOTS 

Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldes  

pedagoģijas nodaļas vadītāja Baiba Bolšteina 

2022.gada 4.oktobrī 

2. Liepājas Jauniešu forums  

“Mana nākotnes pilsēta” 

1.posms 

NOLIKUMS 

MĒRĶIS: 

Iesaistīt Liepājas valstspilsētas pirmskolas un sākumskolas izglītības iestāžu izglītojamos 

pilsētas attīstības procesos, radot idejas, kā pārveidot un dot otru dzīvi Liepājas 

Metalurga bijušajām industriālajām būvēm. 

UZDEVUMI 

1. Radīt idejas industriālo būvju pārveidei; 

2. Pilnveidot metodiku, kā jaunākā vecuma izglītojamajiem attīstīt radošās 

domāšanas prasmes nākotnes pilsētvides objektu veidošanā; 

3. Rosināt jaunu radošo iniciatīvu veidošanos izglītojamo darbībā. 

NORISES LAIKS  

2022.gada 5. – 28. oktobris  

PASĀKUMA ORGANIZATORI 

Liepājas pilsētas Izglītības pārvalde; Liepājas Novada fonds, Liepājas pilsētas būvvalde, 

Liepājas Speciālā ekonomiskā zonas pārvalde. 

PASĀKUMA DALĪBNIEKI 

Liepājas pirmsskolas izglītības iestāžu vecāko grupu un vispārizglītojošo izglītības 

iestāžu 6-13 gadus veci izglītojamie. 

PASĀKUMA APRAKSTS UN PROGRAMMA 

 Līdz 10. oktobrim, aizpildot anketu – https://forms.gle/QWqFQwdoTiG57YnR6 

 pasākumam piesakās izglītības iestāžu skolotāji, kuru izglītojamie piedalīsies 

pasākumā; 

 11.oktobrī plkst.15.30 skolotāji piedalās klātienes ekskursijā bijušā Liepājas 

Metalurga teritorijā, lai iepazītos ar industriālajām būvēm, kuras ir radošo darbu 

objekti. Pulcēšanās tramvaja galapunktā. Divu stundu ekskursiju vadīs Liepājas 

SEZ pārvaldes pārvaldnieks Uldis Hmieļevskis. Ekskursijas laikā skolotāji izvēlas 

objektus, kurus piedāvās savu izglītojamo radošajiem darbiem, tāpēc jābūt 

gataviem pašiem tos safotografēt. 

https://forms.gle/QWqFQwdoTiG57YnR6


 13. oktobrī pulksten 16.00 ZOOM platformā Foruma kafejnīca par radošās 

domāšanas metodēm, kuras varēs izmantot darbā ar skolēniem (Juta Birzniece) 

un par citu valstu pieredzi līdzīgu projektu īstenošanu (Uģis Kaugurs). ZOOM 

saite tiks nosūtīta skolotājiem, kuri būs pieteikuši savus izglītojamos; 

 No 17. – 21. oktobrim pirmsskolas un sākumskolas izglītības iestāžu izglītojamie 

kopā ar pedagogiem veido radošus darbus krāsainas grafikas vai kolāžas 

tehnikā A3 formātā par bijušā Liepājas Metalurga industriālajām būvēm -  

“par ko varētu pārtapt šis industriālais milzis?”. Ja nepieciešams, bērnu 

darbiem tiek pievienots pedagoga apraksts par darba ideju. Apraksta apjoms – 

ne vairāk kā 1  A4 lapa; 

 No 24. – 28. oktobrim Izglītības iestādē tiek iekārtota radošos darbu izstāde, kuru, 

saskaņojot laiku ar pedagogu, apmeklēs Liepājas SEZ un Liepājas Būvvaldes 

eksperti, lai iepazītos un izvērtētu skolēnu darbus. 

 Pēc rudens skolēnu brīvlaika, saskaņojot laiku ar skolotājiem, komisijas pārstāvji 

ieradīsies izglītības iestādē, lai sniegtu skolēniem atgriezenisko saiti par viņu 

veikumu.; 

  2 -  3 darbi no katras izglītības iestādes tiek izstādīti kopējā radošo darbu izstādē 

TN Kurzeme 

 

Papildus informācija par pasākumu  

Aiga Jaunskalže -  e-pasts: liepajasfonds@gmail.com  

Aelita Jankovska – e-pasts: aelita.jankovska@liepaja.edu.lv  

Baiba Bolšteina – e-pasts: baiba.bolsteina@liepaja.edu.lv  
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