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Attēlā- Oļegs Frolovs 6.a



Alise Veilande un Marks Veilands 6.b



Alise Veilande 6.b

vairāku (5-6) pagalmā noplūktu augu

lapiņu, zariņu studija.
Kompozīcija, nianses. Saskatīt atšķirību, krāsu

nianses šķietami līdzīgās lapiņās, izpētīt raksturu,

leņķi pret gaismu, debesu un zemes atspīdumus,

kas ietekmē krāsu.

Nelietot kastītē atrodamo zaļo krāsu.

Gleznojums: “Zaļš bez zaļa”



Marks Veilands 6.b

vairāku  pagalmā noplūktu augu lapiņu, zariņu 

studija. Kompozīcija, nianses. Nelietot kastītē  

atrodamo  zaļo  krāsu.

Gleznojums: “Zaļš bez zaļa”



Grēta Volkoviča 6.b

vairāku (5-6) pagalmā noplūktu augu lapiņu, zariņu studija. 

Kompozīcija, nianses. Nelietot  kastītē atrodamo zaļo krāsu.

Gleznojums : “Zaļš bez zaļa”



Nellija Lapsa 6.b

Vairāku (5-6) pagalmā noplūktu augu lapiņu, 

zariņu studija. Kompozīcija, nianses. Nelietot 

kastītē atrodamo zaļo krāsu.

Gleznojums: “Zaļš bez zaļa”



Aleksa Naumenko 6.a

Vairāku (5-6) pagalmā noplūktu 

augu  lapiņu, zariņu  studija. 

Kompozīcija, nianses. Nelietot 

kastītē atrodamo  zaļo krāsu.

Gleznojums: “Zaļš bez zaļa”



Oļegs  Frolovs 6.a

vairāku (5-6) pagalmā noplūktu augu lapiņu, zariņu 

studija. Kompozīcija, nianses. Nelietot kastītē 

atrodamo zaļo krāsu.

Gleznojums: “Zaļš bez zaļa”



Olīvija Leimane 6.b

’
Grieta Terzena 6.b

Gleznojums: “Zaļš bez zaļa”



Grēta Volkoviča 6.b

Izvēlēties ainavas motīvu ar ziedošiem kokiem vai krūmiem (ābeles, ceriņi u.c). Pārdomāti

iekomponēt motīvu. Gleznojot domāt par gaismēnu un debesu un zemes atspīdumiem.

Gleznojums : ziedoši koki ainavā



Aleksa Naumenko 6.a

Ziedoša kastaņkoka studija.

Gleznojums: ziedoši koki ainavā



Alise Veilande 6.b 

Gleznojot domāt par gaismēnu un 

debesu un zemes atspīdumiem.

Gleznojums: ziedoši koki ainavā



Laura  Galvane 6.a

Izvēlēties ainavas motīvu ar ziedošiem kokiem

vai krūmiem (ābeles, ceriņi u.c). Pārdomāti

iekomponēt motīvu. Gleznojot domāt par

gaismēnu un debesu un zemes atspīdumiem.

Gleznojums: ziedoši koki ainavā



Alise Veilande 6.b 

Labi iekomponēt izvēlēto augu. Izpētīt auga raksturu, apgaismojumu, vides

refleksus, krāsas maiņu atšķirībā no lapu un ziedu leņķa pret gaismu un

apkārtnes atspīdumiem. Fons var būt nosacīts - piemērotā tonī.

Gleznojums:

Ziedoša auga tuvplāna  studija  (detaļa)



Aleksa Naumenko 6.a

Pārdomāti iekomponēt motīvu. Izpētīt auga raksturu, apgaismojumu,

vides refleksus, krāsas maiņu atšķirībā no lapu un ziedu leņķa pret

gaismu un apkārtnes atspīdumiem.

Gleznojums:

Ziedoša auga tuvplāna  studija  (detaļa)



Grēta Volkoviča 6.b

Izpētīt auga raksturu, apgaismojumu, vides refleksus, krāsas maiņu atšķirībā no 

lapu un ziedu leņķa pret gaismu un apkārtnes atspīdumiem. 

Gleznojums: Ziedoša auga tuvplāna  studija  (detaļa)



Olīvija Leimane 6.b

.

Gleznojums:

Ziedoša auga tuvplāna  studija  (detaļa)



Alise Veilande 6.b 

(piemēram: akmentiņš, koka miza vai spalviņa, gliemežvāks...) Labi iekomponēt, 

domājot arī par objektu lielumu sakarībām, siluetiem. Faktūru, struktūru, virsmu 

izpētei lietot melno vai brūno akvareļkrāsu. Var pievienot vēl vienu krāsu (pēc 

izvēles).

Zīmējums: pagalmā atrastu divu 

atšķirīgu materialitāšu priekšmetu studija 



Grēta Volkoviča 6.b

(piemēram: akmentiņš, koka miza vai spalviņa, 

gliemežvāks…) 

Faktūru, struktūru, virsmu izpētei lietot melno vai 

brūno akvareļkrāsu. Var pievienot vēl vienu krāsu 

(pēc izvēles).

Zīmējums: 

pagalmā atrastu divu 

atšķirīgu materialitāšu

priekšmetu  studija 



Aleksa Naumenko 6.a

(koka miza, akmentiņš). Faktūru, struktūru, virsmu 

izpētei lietot melno vai brūno akvareļkrāsu. Var 

pievienot vēl vienu krāsu (pēc izvēles).

Zīmējums: 

pagalmā atrastu divu 

Atšķirīgu materialitāšu

priekšmetu studija 



Marks Veilands 6.b

(piemēram: akmentiņš, koka miza vai spalviņa, 

gliemežvāks…) Faktūru, struktūru, virsmu 

izpētei lietot melno vai brūno akvareļkrāsu. Var 

pievienot vēl vienu krāsu (pēc izvēles).

Zīmējums: 

pagalmā atrastu divu 

atšķirīgu materialitāšu

priekšmetu  studija 



Marks Veilands 6.b

Pilsētvide vai lauki ar arhitektūras elementiem.

Gleznojums:

Telpiska vairākplānu ainava 

saulainā vai bezsaules dienā



Aleksandrs Gridnevs 6.b

Pilsētvide vai lauki ar arhitektūras elementiem.

Gleznojums: 

Telpiska vairākplānu ainava 

saulainā vai bezsaules dienā



Oļegs Frolovs 6.a

Pilsētvide vai lauki ar arhitektūras elementiem.

Gleznojums :  Telpiska  vairākplānu

ainava saulainā vai bezsaules dienā



Alise Veilande 6.b 

Vēlams zemais horizonts. Kompozīcija, 

raksturs, apjoms, telpiskums arī debesu 

gleznojumā.

Gleznojums : Telpiska  vairākplānu

ainava saulainā vai bezsaules dienā



Olīvija Leimane 6.b

Notikumi tuvajā apkārtnē. Novērojumi.

Izvēlēties vietu, kur redzama darbošanās.

Uzzīmēt vidi, iezīmējot tajā cilvēkus un

dzīvniekus, kuri tur darbojas (marķieri,

zīmuļi, krītiņi-pēc izvēles). Var kombinēt

tehnikas, ieklāt atsevišķus laukumus ar

krāsu.

Lineārs zīmējums  

«Kas te notiek»



Laura Galvane 6.a    

Uzzīmēt ainavu, iezīmējot tajā

cilvēkus un dzīvniekus, kuri iet

garām vai darbojas vidē (tā

pakāpeniski ainava aizpildīsies ar

cilvēku un dzīvnieku figūrām).

Lineāri telpisks zīmējums (zīmuļi,

marķieri, var uz tonēta papīra).

Lineārs zīmējums  

«Kas te notiek»



Polina Mihailova 6.a

Notikumi pagalmā. 
Novērojumi. Izvēlēties vietu, kur 

redzama darbošanās vai atpūta. 

Uzskicēt notikumus, piezīmējot skicēs 

arī vidi (marķieri, zīmuļi, krītiņi-pēc 

izvēles). Var kombinēt tehnikas, ieklāt 

atsevišķus laukumus ar krāsu.

Lineārs zīmējums  

«Kas te notiek»



Marija Geraščenko 6.a

Notikumi pagalmā.
Novērojumi. Izvēlēties vietu, kur 

redzama darbošanās vai atpūta. 

Uzskicēt notikumus, piezīmējot 

skicēs arī vidi (marķieri, zīmuļi, 

krītiņi-pēc izvēles). Var kombinēt 

tehnikas, ieklāt atsevišķus 

laukumus ar krāsu.

Lineārs zīmējums  

«Kas te notiek»



Nellija Lapsa 6.b

Notikumi pagalmā.

Novērojumi. Izvēlēties vietu, kur redzama darbošanās

vai atpūta. Uzskicēt notikumus, piezīmējot skicēs arī

vidi (marķieri, zīmuļi, krītiņi-pēc izvēles). Var kombinēt

tehnikas, ieklāt atsevišķus laukumus ar krāsu.

Lineārs zīmējums  «Kas te notiek»



Grēta Volkoviča 6.b

Vēlams zemais horizonts - vieta, kur koks redzams uz debesu fona. 

Kompozīcija, raksturs, apjoms, telpiskums arī debesu gleznojumā.

Gleznojums: Koka raksturstudija : “Portrets.” 



Elīza Daniela Dzene 6.a

Koks pret debesīm .

Gleznojums: Koka raksturstudija : “Portrets.” 



Evelīna Nora Paukšēna 6.b

Vēlams zemais horizonts - vieta, kur koks redzams uz debesu fona. 

Kompozīcija, raksturs, apjoms, telpiskums arī debesu gleznojumā.

Gleznojums: Koka raksturstudija : “Portrets.” 



Aleksa Naumenko 6.a

Olīvija Leimane 6.b

Lietojot piemērotu darba rīku (mīkstu 

zīmuli vai krītiņu, ogli ) izpētīt siluetu, 

lapiņu struktūru, raksturu. Kokam 

jābūt atpazīstamam.

Zīmēts

«Koka portrets»



Grēta Volkoviča 6.b

Ārā saulē nolikti sadzīves priekšmeti- piemēram: apavi, somas vai

sporta rīki, vai klusā daba, kas pati izveidojusies ārā: piemēram

spaiņi pie šķūņa. Izpētīt apgaismojumu, faktūru, materialitāti,

savstarpējos krāsu atspīdumus un debesu un zemes refleksus.

Gleznojums: klusās dabas elementi plenēra gaismēnās



Oļegs Frolovs 6.a

ārā saulē nolikti sadzīves priekšmeti - piemēram:

apavi, somas vai sporta rīki, vai klusā daba, kas pati

izveidojusies ārā: piemēram spaiņi pie šķūņa. Izpētīt

apgaismojumu, faktūru, materialitāti, savstarpējos

krāsu atspīdumus un debesu un zemes refleksus.

Gleznojums : klusās dabas 

elementi plenēra gaismēnās



Aleksandrs Gridņevs 6.b

Gleznojums: klusās 

dabas elementi 

plenēra gaismēnās



Alise Veilande 6.b 

ārā saulē nolikti sadzīves

priekšmeti - piemēram: apavi,

somas vai sporta rīki, vai klusā

daba, kas pati izveidojusies ārā:

piemēram spaiņi pie šķūņa.

Izpētīt apgaismojumu, faktūru,

materialitāti, savstarpējos krāsu

atspīdumus un debesu un

zemes refleksus.

Gleznojums: klusās dabas elementi 

plenēra gaismēnās



Elīza Daniela Dzene 6.a

ārā  saulē nolikti  sadzīves  priekšmeti - piemēram: 

apavi, somas vai sporta rīki, vai klusā  daba, kas  pati  

izveidojusies ārā: piemēram spaiņi  pie  šķūņa. Izpētīt 

apgaismojumu, faktūru, materialitāti, savstarpējos krāsu 

atspīdumus un debesu un zemes  refleksus.

Gleznojums: klusās dabas 

elementi plenēra gaismēnās



Alise Veilande 6.a

. 

Gleznojumi: noskaņu studijas



Grēta Volkoviča 6.b

4 mazi darbiņi (A5) tas pats motīvs

dažādos diennakts laikos vai

apgaismojuma apstākļos: agrs rīts,

pēcpusdiena, vakars ap saulrieta

laiku, pustumsa) vai saule apspīd

ainavu dažādos diennakts laikos, vai

saule, bezsaule, lietus….

Gleznojumi : noskaņu studijas



Marks Veilands 6.a

. 

Gleznojumi: noskaņu studijas



Grēta Volkoviča 6.b

Koki pret debesīm vai arhitektūras 

elementi. Zīmējums lineārs, debesis 

ieklājot ar gaišāku vai tumšāku toni. 

Var uz tonēta papīra.

Zīmējums: Silueti. 



Alise Veilande 6.a

Koki pret debesīm vai arhitektūras 

elementi. Zīmējums lineārs, 

debesis ieklājot ar gaišāku vai 

tumšāku toni. Var uz tonēta papīra.

Zīmējums: Silueti 



Alise Veilande 6.a

Telpiskums, gaisa un krāsu perspektīve.

Gleznojums: Ceļš, kas aiziet tālumā vai aleja



Grēta Volkoviča 6.b

Telpiskums, gaisa un krāsu perspektīve.

Gleznojums: ceļš, kas 

aiziet tālumā vai  aleja



Aleksa Naumenko 6.a 

Telpiskums, gaisa un krāsu perspektīve.

Gleznojums: 

ceļš, kas aiziet tālumā vai aleja



Marija Geraščenko 6.a

Telpiskums, gaisa un krāsu 

perspektīve.

Gleznojums : 

ceļš, kas aiziet 

tālumā vai aleja



Oskars Filipovičs 6.b

Telpiskums, gaisa un krāsu 

perspektīve.

Gleznojums : 

ceļš, kas aiziet

tālumā vai aleja



Gabriela Markus 6.b    

Telpiskums, gaisa un krāsu perspektīve.

Gleznojums: 

ceļš, kas aiziet tālumā vai aleja



Grēta Volkoviča 6.b

Pārdomāti iekomponēt motīvu.

Gleznojot skatīties, kādā leņķī

pagriezta katra virsma- viss, kas

uz augšu, saņem vēsu debesu

atspīdumu, uz leju-siltu zemes

atspīdumu.

Elīza 

Daniela 

Dzene

6.a

Gleznojums:

arhitektūras

detaļas studija

saulainā vai

bezsaules dienā



Gleznojums: 

arhitektūras 

detaļas studija

Alise Veilande 6.b

Marks Veilands 6.b



Grēta Volkoviča 6.b

Gleznojums: 

Ainavu gleznojot domāt par dažādām 

faktūrām, struktūrām. 

Vēlams darbs uz mitra papīra.

Frontāla ainava –

zaļās krāsas nianšu

daudzveidības studijas 



Oļegs Frolovs 6.a

Ainava pagalmā.

Ainavu gleznojot domāt par dažādām faktūrām, struktūrām.

Vēlams  darbs uz  mitra  papīra.

Frontāla ainava – zaļās krāsas 

nianšu daudzveidības studijas 



Marija Geraščenko 6.a

Ainavu gleznojot domāt par dažādām faktūrām, struktūrām. 

Gleznojums: frontāla ainava-

krāsas nianšu daudzveidības studijas.

Vēlams darbs uz mitra papīra



Alise Veilande 6.b

Ainavu gleznojot domāt par 

dažādām faktūrām, 

struktūrām. 

Vēlams darbs uz mitra 

papīra.

Gleznojums: frontāla ainava-

zaļās krāsas nianšu 

daudzveidības studijas



Grēta Volkoviča 6.b

Figūras  zīmētas ainavā vai telpā ar atšķaidītu tušu bez ēnām, bet novērtējot 

apģērba, matu, apavu u.c. priekšmetu lokālo tonalitāti un tekstūru (strīpas, rakstu). 

Vēlamā tehnika: atšķaidīta tuša vai akvarelis (3-5 skices).

Zīmējumi : figūru uzmetumi vidē



Alise Veilande 6.b
saules, gaismēnas, krītošo ēnu studijas. Vēlamā tehnika: atšķaidīta tuša vai akvarelis.

Zīmējumi : Uzmetumi. Figūra  vai figūras brīvā dabā saulē



Alise Veilande 6.b

saules, gaismēnas, krītošo ēnu studijas. Vēlamā 

tehnika: atšķaidīta tuša vai akvarelis.

Zīmējumi : Uzmetumi. Figūra  vai figūras brīvā dabā saulē



Nellija Lapsa 6.b

saules, gaismēnas, krītošo ēnu studijas. Vēlamā 

tehnika: atšķaidīta tuša vai akvarelis.

Zīmējumi : Uzmetumi. Figūra  vai figūras brīvā dabā saulē



Elīza Daniela Dzene 6.a

Situāciju skices.

Vēlamā tehnika: atšķaidīta tuša vai akvarelis.

Zīmējumi : Uzmetumi. 

Figūra  vai figūras

brīvā dabā 



Laura Galvane 6.a        Skices. Atšķaidīta tuša.Zīmējumi : Uzmetumi. Figūra  vai figūras brīvā dabā



Alise Veilande 6.b

Gleznojums: 

ūdens ar atspīdumu-

ezers, dīķis, peļķe…



Grēta Volkoviča 6.b

Marks Veilands 6.b 

Gleznojums: 

ūdens ar atspīdumu 

- dīķis, peļķe…



Alise Veilande 6.b

Riteņi, skeitbords, sporta rīki…… dažādas tehnikas : 

marķieri, mīkstie materiāli, mazgājums ar dažādas 

koncentrācijas atšķaidītu tušu, dažādas materiālu 

kombinācijas.

Zīmējumi: cilvēka figūra vai figūras

ar  aktīvās  atpūtas  piederumiem



Elīza Daniela Dzene 6.a

Riteņi, skeitbords, sporta rīki… dažādas tehnikas: maķieri, mīkstie materiāli, mazgājums ar 

dažādas koncentrācijas atšķaidītu tušu, dažādas materiālu kombinācijas.

Zīmējumi: cilvēka figūra vai figūras ar  aktīvās  atpūtas  piederumiem



Grēta Volkoviča 6.b

Riteņi, skeitbords, sporta rīki…… 

dažādas tehnikas: marķieri, mīkstie materiāli, mazgājums ar dažādas koncentrācijas atšķaidītu tušu, dažādas materiālu kombinācijas.

Zīmējumi: cilvēka figūra vai figūras ar  aktīvās  atpūtas  piederumiem



Marks un Alise Veilandi



Uz tikšanos rudenī! 


