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1.semestris

2 mācību stundas nedēļā.

Tehnika: akvarelis.
Formāts 30x42 (1/4 loksnes).

Jāapgūst:
-akvareļglezniecības principi;
-koloristikas pamati:

krāsu aplis,
pamatkrāsas, papildkrāsas,
krāsu kontrasti u.c.;

-apjoma veidošana ar tonalitāšu 
un krāsas palīdzību;
-gaismēnas un silti vēso 
krāsu attiecību uztveršana;
-kompozīcijas pamatprincipu 
izpratne.





1.Iepazīšanās ar
akvareļkrāsām.

2.Laukuma noklāšana ar “garo
pilienu”.

3.Krāsu aplis:
a) pamatkrāsas, papildkrāsas,
b) krāsu kontrasti, blakus
krāsas,
c) krāsu silti-vēsā jēdziena
noskaidrošana.

Uzdevumi:
vingrinājumi tehnikas
iepazīšanai:
1) krāsu pāreja no siltām uz
vēsām;

2) akvareļkrāsu īpašību
iepazīšana (caurspīdīgums, 
daudzslāņu glezniecība);

3) vingrinājums, pielietojot
iepazītās akvareļkrāsu
īpašības.

Sasniedzamais rezultāts: 
izpratne par krāsu klāšanas
principiem.

2 mācību stundas.
Formāts:
30x42 cm (1/4 lapas)

Elizabete Krista Lasmane



Izpētes uzdevums-vienkāršas formas priekšmetu grupas studija.
Apjoma, gaismēnas, rakstura studija. Neraugoties uz priekšmetu virsmas raibumu un tekstūru, nezaudēt formas un gaismēnas skaidrību.

Mērķis: iemācīties saskatīt raksturīgo, krāsu nianses, izprast formas un gaismēnas atveidošanas likumsakarības.
Saniedzamais rezultāts: gleznojums, kurā detaļa pakļauta kopformai.

Mācību metodes: pārrunas, praktiskais darbs, piemēru analīze.
Vērtēšanas kritēriji: kompozīcija, skaidras krāsu attiecības, formas veidošanas izpratne.

Olīvija Leimane Arnika Krūmiņa



Poļina Mihailova                                                                                                             Evelīna Nora Paukšēna



Elizabete Krista Lasmane

Uzdevums:
Vienkāršas formas priekšmeta studija

uz kontrastējošas krāsas fona.

Mērķis: Trenēties ieklāt laukumus ar
“garā piliena “palīdzību. 

Izprast gaismēnas likumsakarības
(ēnu vienotība).

Sasniedzamais rezultāts:
tehniski pareizi ieklāti laukumi,
skaidras tonālās attiecības.

Mācību metodes: praktiskais darbs, 
pārrunas, analīze.

Vērtēšanas kritēriji: 
kompozīcija, tonālās attiecības, 
izpratne par formas veidošanu.



Gabriela Markus



Polīna Mihailova Elizabete Krista Lasmane

Uzstādījums tuvās krāsu attiecībās. Faktūras, virsmas, rakstura studijas. Materialitātes atveidošana, izmantojot dažādus krāsas
uzklāšanas paņēmienus (pludināšana, triepieni, skrāpējums, krāsas izmazgāšana ar mazu, mitru, puscietu otiņu.

Mērķis: iemācīties lietot dažādus tehniskos paņēmienus, eksperimentēt.
Sasniedzamais rezultāts: Skaidra darba uzbūve, niansētas krāsu attiecības, materialitāte.

Vērtēšanas kritēriji: kompozīcija, tonālās un silti vēsās krāsu attiecības, materialitāte, darba tehniskais izpildījums.



Uzdevums:
Objekts uz kontrastējošas krāsas fona.

Putna raksturstudija.
Skaidras krāsu attiecības. Materialitāte.

Elizabete Krista Lasmane



Objekts uz kontrastējošas krāsas fona. Putna raksturstudija. Skaidrs siluets. Materialitāte.

Arnika Krūmiņa Alise Veilande



2.semestris

2 mācību stundas nedēļā.

Tehnika: akvarelis.
Formāts 30x42 (1/4 loksnes).

Jāapgūst:
-akvareļglezniecības tehnisko iemaņu 
pilnveidošana;
-formas veidošana ar gaismēnas 
palīdzību;
-gaismas un ēnas tonālās attiecības;
-kolorīts;
-apjoma veidošana ar tonalitāšu 
un krāsas palīdzību;
-gaismēnas un silti vēso 
krāsu attiecību uztveršana;
-krāsu kompozīcija.





Elīza Daniela Dzene

Uzdevums:
krāsās vienotas priekšmetu grupas studija uz uz
kontrastējošas krāsas fona sānu apgaismojumā.

Mērķis: Pilnveidot glezniecības tehniskās iemaņas. Izprast
formas atveidošanas ar gaismēnas palīdzību likumsakarības.

Sasniedzamais rezultāts:
tehniski pareizi ieklāti laukumi,
skaidras tonālās attiecības, izpratne par formas atveidošanu

(pustonis, gaisma, pustonis, ēna, refleksis).

Mācību metodes: praktiskais darbs- izpēte, salīdzināšana, 
analīze, pārrunas, piemēru analīze.

Vērtēšanas kritēriji: 
kompozīcija, krāsu tonālās attiecības, silti vēsās attiecības,
izpratne par formas veidošanu.



Elīza Daniela Dzene

Uzdevums:
krāsās vienotas priekšmetu grupas
studija uz uz kontrastējošas krāsas fona. 
Apjoma veidošana ar gaismēnas palīdzību. 
Detaļu iekļaušana kopformā.



Nellija Lapsa



Elizabete Krista Lasmane



Uzdevums:
Putna raksturstudija.

Gaismēnas
Atveidošanas
Likumsakarību
apzināta
pielietošana:
(ēna tumšāka un
siltāka par gaismu,
starp ēnām nav
kontrasta, faktūra
tiek attēlota uz
gaismēnas
robežas).

Marina Jastrebinska
Alise Veilande



Laura Galvane                                                                                                                Gabriela Markus



Laura Galvane

Uzdevums:
Klusā daba ar netradicionālu acu augstumu (uz
grīdas). Audzēkņi, izvietojoties aplī ap kluso dabu, 
katrs to komponē no sava skatpunkta. Jāpanāk skaidrs
laukumu izkārtojums kompozīcijā. Jāprot saskatīt
krāsu nianses. Eksperimenti darba tehniskajā
risinājumā.



Marina Jastrebinska



Darja Deņisova



Elizabete Krista Lasmane

Uzdevums:
Sarežģīta klusā daba ar kontrastējošu gaismēnu. 
Ar izpratni jāatveido formas un gaismēnas
likumsakarības. 



Agnese  Ducmane

Uzdevums:
Klusā daba no
vienkāršas formas

sadzīves priekšmetiem
uz raiba fona. 



Nellija Lapsa

Uzdevums:
Klusā daba no
vienkāršas formas

sadzīves priekšmetiem
uz raiba fona. Fons

jāieglezno telpas dziļumā.



Uzdevums: saskatīt atšķirību, krāsu nianses šķietami līdzīgās koku lapās.
“Zaļš bez zaļa- nelietot krāsu kastē atrodamo zaļo krāsu.

Elīza Daniela Dzene

Agnese Ducmane

Evelīna Nora Paukšāne

Alise Veilande



Uzdevums: Dabas objekta pētījums. Izvēlētais objekts jāizpēta pēc iespējas pilnīgi un daudzveidīgi, rezultātus fiksējot sešos A4 izmēra gleznojumos, kas papildināti ar aprakstiem un komentāriem.

Elīza Daniela Dzene.



Elīza Daniela Dzene



Alise Veilande



Alise Veilande



Plenēra prakse
Iepazīšanās ar gaismēnas un krāsas 
atveidojuma 
likumsakarībām plenērā
(debesu un zemes reflekši, 
gaisa perspektīve, 
krāsu attiecības saulainā un bezsaules 
dienā).

6 mācību stundas dienā.
Formāts: 30x42.



Agnese Ducmane                                                                                                               Poļina  Mihailova

Agnese Ducmane                                                                                                               Laura Galvane Laura Galvane

Uzdevums:
Ziedoša auga tuvplāna studija(detaļa). 
Kompozīcija, raksturs,
gaismēnas atveidošanas likumsakarību izpratne.



Agnese Ducmane

Uzdevums:
Māja ielas pretējā pusē
saulainā dienā. 

Krāsu tonālo un silti vēso
attiecību nostādīšana. 
Plenēra apgaismojuma
likumsakarību ievērošana.

Darba tehniskais risinājums
atbilstoši iecerei (triepiens).



Agnese Ducmane

Uzdevums:
Klusās dabas elementi plenēra
gaismēnās. Faktūras un virsmas studijas.
Kompozīcija, gaismēnas atveidošanas
likumsakarību izpratne.
Materialitāte, raksturs, krāsu nianses.



Agnese Ducmane

Uzdevums:
Apaugušu koku stumbru studija. 
Kompozīcija, raksturs,
gaismēnu ritmi,
gaismēnas atveidošanas

likumsakarību izpratne. 
Darba tehniskais risinājums
atbilstoši izvēlētā motīva
raksturam (triepiens, mazgājums, 
skrāpējums uz mitra papīra).



Patriks Riks

Uzdevums:
Apaugušu koku stumbru studija. 
Kompozīcija, raksturs, gaismēnu ritmi,
gaismēnas atveidošanas

likumsakarību izpratne. 
Darba tehniskais risinājums atbilstoši
izvēlētā motīva raksturam (triepiens).



Poļina Mihailova

Uzdevums:
Telpiska vairākplānu ainava
saulainā dienā.
Kompozīcija, raksturs, 
telpiskums,
gaismēnu ritmi, niansētība,
gaismēnas atveidošanas
likumsakarību izpratne.



Poļina Mihailova



Uzdevums:
Koka raksturstudija.
Kompozīcija, raksturs, 
telpiskums,
gaismēnu ritmi, niansētība,
Zaļās krāsas nianšu
daudzveidība.

Poļina Mihailova

Agnese Ducmane



Marina                                                                                                                       Darja  
Jastrebinska                                                                                                                 Deņisova



Aleksa NaumenkoPatriks Riks



Darja Deņisova



Aleksa Naumenko

Uzdevums:
Frontāla ainava.
Zaļās krāsas nianšu
daudzveidības
studijas.



Marina Jastrebinska

Uzdevums:
Vairākplānu ainavas studija (dīķis). 
Krāsu perspektīve, dažādu materialitāšu
un struktūru zaļumu studijas dabā. 
Kompozīcija, tumši gaišo laukumu ritmi,
gaismēnas atveidošanas

likumsakarību izpratne. 
Darba tehniskais risinājums, gleznieciskie
paņēmieni- atbilstoši iecerei un
izvēlētā motīva raksturam (triepiens, 
mazgājums).




