
 
 
 
 
 

 
 

Saskaņots:  
Riebiņu novada domes priekšsēdētājs P. Rožinskis 

 
Riebiņu novada dome un Riebiņu novada kultūras centrs 

Mākslinieku plenērs “Vienoti vasaras krāsās” 
Latgales kultūras  programmas 2017  projektu konkursa projekta  
“Ak, Latvija, cik daiļa Tu gan esi, Tu mana dzimtā zeme”  ietvaros 

NOLIKUMS 
 

1. Organizatori: Riebiņu novada domi un Riebiņu novada kultūras centrs. 

2. Norises laiks un vieta: 2017. gada 19. – 23.jūnijs Riebiņu novads; 

2.1. gleznošana Riebiņu novada teritorijā;  

2.2. mākslinieku izmitināšana viesu mājā “Ēdene” 

2.3. plenērā tapušo darbu izstādes atklāšana Riebiņu parka estrādē (lietus gadījumā Riebiņu 

novada kultūras centrā) 2017. gada 23. jūnijā, plkst. 18.00; 

2.4. plenēra noslēguma pasākums Riebiņu parka estrādē (lietus gadījumā Riebiņu novada 

kultūras centrā) 2017. gada 23. jūnijā, plkst. 19.00. 

Mērķis: Iepazīstināt novada iedzīvotājus ar profesionālo mākslu, popularizēt glezniecību Riebiņu 

novadā, attēlojot Riebiņu novadu mākslas darbos, kā arī turpināt aizsāktās plenēra 

tradīcijas, veicināt komunikāciju starp mākslas baudītājiem un radītājiem, kā arī dot iespējas 

radošas pieredzes apmaiņai visām plenērā iesaistītajām pusēm. 

3. Uzdevumi: 

3.1. plenēra laikā veidot mākslas darbus; 

3.2. veicināt savstarpēju pieredzes apmaiņu starp glezniecības vecmeistariem un jauniem 

māksliniekiem, kā arī mākslas mīļotājiem; 

3.3. veicināt plenēra dalībnieku pašizpausmi dažādos glezniecības žanros; 

3.4. plenēra norisi atspoguļot vietējos medijos;  

3.5. sarīkot plenēra noslēguma pasākumu; 

3.6. popularizēt Riebiņu novadu reģionā un Latvijā, veicināt kultūras un mākslas pieejamību 

sabiedrībai, radot kvalitatīvus kultūras produktus Riebiņu novadā. 

5. Dalībnieki:  

5.1. organizatoru uzaicinātie mākslinieki; 



5.2. brīvprātīgi ikviens interesents, kurš vēlas gleznot (nodrošinot sev gleznošanai visu 

nepieciešamo un uzturēšanās (nakšņošana un ēdināšana) izmaksas sedzot pats). 

6. Organizatoru nodrošinājums: 

6.1. Naktsmītnes uzaicinātajiem māksliniekiem no 19.06.-23.06.; 

6.2. Uzaicinātajiem māksliniekiem ēdināšana trīs reizes dienā viesu mājā “Ēdene”, Gelenova, 

Rušonas pagasts, Riebiņu novads; 

6.3. 1 audekls (kanva) 50x60. 

7. Dalībnieka nodrošinājums: 

7.1. Ierašanās Rušonas pagasta, viesu mājā “Ēdene”, Gelenova, Rušonas pagasts, Riebiņu 

novads; 

7.2. Darba materiāli gleznošanai (otas, krāsas, kanvas u.tml.); 

7.3. Piedalīšanās noslēguma pasākumā ar saviem tapušajiem darbiem 

7.4. Atstāt vienu gleznu (darbu) plenēra organizatoriem. 

8. Pieteikšanās kārtība:  

8.1. 20 māksliniekus uzaicina organizatori; 

8.2. Pārējie interesenti, kas vēlas piedalīties plenērā gleznojot, aicināti pieteikties līdz 2017. 

gada 12. jūnijam, sazinoties ar organizatoriem. 

 

Plenēra organizatoru kontaktpersonas: 

Inese Jakovele , Attīstības un plānošanas daļas vadītāja  26336395, inese.jakovele@riebini.lv  
 

Ilze Kudiņa, Projektu vadītāja 26305999, ilze.kudina@riebini.lv  

 

Gunta Katkeviča, KC pasākumu organizatore, 29553851, e-pasts: somali@inbox.lv   
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