
APSTIPRINĀTS 

ar Varakļānu novada domes 28.07.2022. 

sēdes lēmumu Nr. 10.10. 

NOLIKUMS 

X Starptautiskais glezniecības plenērs  “ Baltā pilsēta 2022”, Varakļānos 

” Gaismas spēle” 

 
I. Vispārīgie jautājumi 

1.1. Glezniecības plenēra norise Varakļānu pilsētas svētku ietvaros. 

1.2. Norises vieta: Varakļānu pilsēta un tās apkārtne. 

1.3. Norises laiks: 15.08. - 20.08.2022. 

1.4. Plenēra rīkotāji: Varakļānu Mūzikas un mākslas skola sadarbībā ar Varakļānu novada 

pašvaldību. 

1.5. Plenēra dalībnieki: Varakļānu novada gleznošanas meistarklašu dalībnieki, kā arī 

mākslinieki no Latvijas un Eiropas. 

1.6. Plānotais dalībnieku skaits: līdz 10 Varakļānu novada gleznošanas meistarklašu 

dalībnieki, kā arī līdz 10 mākslinieki no Latvijas un Eiropas. 

1.7. Dalību plenērā apstiprina rīkotājs, izskatot pretendenta iesniegto pieteikumu, saskaņā ar 

nolikumu. 

1.8. Plenēra noslēguma izstāde 20.augustā pie Varakļānu Mūzikas un mākslas skolas. 

II. Plenēra mērķi 

2.1. Apvienot māksliniekus kopīgā radošā darbībā. 

2.2. Veicināt interesi par Varakļāniem kā mākslinieciski rosinošu pilsētu. 

2.3. Veicināt savstarpēju pieredzes apmaiņu starp glezniecības meistariem un jauniem 

māksliniekiem, kā arī mākslas mīļotājiem. 

2.4. Veicināt profesionālo spēju pilnveidi glezniecības meistarklašu nodarbībās. 

2.5. Ar plenēra dalībnieku radītajām gleznām  izveidot ceļojošo izstādi “Gaismas spēle”. Tā 

tiks apskatāma vairākās Varakļānu novada pašvaldības iestādēs, tādējādi bagātinot iestāžu 

māksliniecisko vidi un popularizējot Varakļānu novadu. 

III. Rīkotāji nodrošina 
3.1. Naktsmājas Varakļānu Mūzikas un mākslas skolā, Pils ielā 25 (gulta, matracis, spilvens, 

sega) un darba telpu. 

3.2. Ēdināšanu trīs reizes dienā. 

3.3. Daļēji darba materiālus - 1 audekls uz rāmja, baltā emulsija, PVA līme, preskartons. 

IV. Dalībnieks uzņemas 
4.1. Ierasties 15.augustā līdz plkst. 13.00; uzturēšanās līdz 21.augusta plkst.12.00. 

4.2. Nodrošināt sev gultas veļu, dvieli. 

4.3. Nodrošināt sev darbam nepieciešamos materiālus. 

4.4. Piedalīties noslēguma izstādē ar plenērā tapušajām gleznām. 

4.5. Pēc plenēra nodot vienu-divus(atkarībā no tehnikas un izmēra) darbus rīkotāju īpašumā, 

nepretendējot uz autoratlīdzību. 

 

V. Plenēra rīkotāja kontakti 

Varakļānu Mūzikas un mākslas skolas direktore 

Ieva Melne-Mežajeva, mob.+371 29492483, mms@varaklani.lv 

Varakļānu Mūzikas un mākslas skola, 

Pils iela 25, Varakļāni, LV-4838 

 
Domes priekšsēdētājs  (personiskais paraksts)  Māris Justs 
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