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PIKC  NMV  
Rīgas  Doma  kora  skolas  

dienesta viesnīcas
4. stāvā

3.kurss
(specializācija - glezniecība)

Skolotāji: Vita Jurjāne, Vladislavs Rubulis



Prakses mērķis:
Izmantojot skolā mākslas mācību priekšmetos apgūtās prasmes un iemaņas,

radīt dekoratīvās mākslas produktu,
kurš kā interjera elements padara sadzīviski pievilcīgāku atmosfēru 

NMV dienesta viesnīcas koplietošanas telpā- gaitenī. 

Prakses uzdevums:
Studentiem jāapgūst pilns produkta izstrādes cikls no ieceres līdz realizācijai,

kas ietver sevī monumentālā sienas gleznojuma projekta izstrādi, 
realizācijas vietas secīgu tehnoloģisku sagatavošanu,

skices transportēšanu uz sienas plaknes 
un skices realizāciju,

kas ietver sevī komandas darbu,
jo ieceres autors vada procesu 

un pārējais kolektīvs savstarpēji sadarbojas  kā vienota brigāde.



Sākumā katrs
veidoja savu
ideju skiču
variācijas.

Uzdevums:  
Izveidot vizuāli iespaidīgu
un uzskatāmu projektu
NMV skolas telpai.  

Skici precīzi un konkrēti
jāizstrādā atbilstoši
sienas proporcijai.

•Konkrēti jāuzrāda visi
toņi no  RAL  kataloga.

•Skicē jāiezīmē stafāžu, ar
acu augstumu -
horizontu.
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Izvēlētās skices autore

Rēzija Marta Zegnere

Ilgi nedomāju par īsto sienas zīmējuma
ideju, jo jau zināju, ko uz tās vēlos
redzēt.
Teiciens vai frāze

"jūties kā zivs ūdenī "
mani iedvesmoja, un tad zivis manā
prātā bija vienīgā ideja, kura,
manuprāt, labi piestāv RDKS
kopmītnēm. Pats galvenais aspekts, ko
ņēmu vērā idejas tapšanai, bija domas
par to, kā likt cilvēkiem, kuri tur ikdienā
uzturas, dzīvo un strādā, justies ērti un
zīmējumu tēlu nenomāktiem (un,
iespējams, arī tā, lai nakts vidū, ejot
caur koridoru, cilvēkus tās saturs
nenobiedētu), jo galvenie ir viņi, tie,
kuri ar šo darbu saskarsies ikdienā.



Pirmajā dienā sagatavojām darba
vietu. Ar līmlenti aplīmējām
griestu un grīdas savienojuma 
līnijas, noklājām grīdu ar papīru, 
lai nekas netiktu nosmērēts.

1.diena



Sagatavojām sienas darbam, apstrādājot tās ar dziļumgrunti un 
špaktelējot plaisas.



Sagatavojām grunti: gruntskrāsa
‘’laraprim’’ + white spirit. Siena
jānogruntē ar alkīda grunti, jo tās
dažādās daļas bija krāsotas ar
atšķirīgu sastāvu krāsām. Tā
panākam, lai visa siena nebūtu ar
dažādām spīduma pakāpēm.
Krāsa pirms uzklāšanas sienai labi
jāsajauc ar kociņa palīdzību.
Siena tika gruntēta ar krāsu
rullīšiem.



2.diena

Sarūtojām skici un sienu,
proporcionāli skicei,  ar
diegu palīdzību. 
Uzzīmējām galveno krāsu
laukumu sadalījumus.



Uzjaucām nepieciešamos
pamattoņus un sākām klāt
krāsu uz sienas.



Uzklājām nākamo krāsas kārtu uz pamattoņiem, 
veidojot faktūru un telpisku vidi zivīm, kas tur dzīvos.



3.diena

Smalki un proporcionāli skicei otrreiz 
sarūtojām gatavo fonu ar diegu
palīdzību, precīzi ar zīmuli ieskicējām
zivis, sākām aizpildīt tās ar krāsu un 
papildināt ar līnijām apkārt.



Detalizējām zivis, pievienojot jaunus toņus un tekstūras.
Darba rīki : krāsotāju rullīši un dažādu izmēru otas.



Paralēli lielās gaiteņa sienas apgleznošanai 4.stāvā, arī 3.stāvā, noslēpjot sienas defektus, iedzīvojās jauni 
zvēriņi no Patrīcijas Gonsalesas-Ortisas skiču bloka.



Jaunuzbūvētā sienas konstrukcija ar  universālās špahteļmasas «Master line» palīdzību tika 
izlīdzināta, ar smilšpapīra klucīti noslīpēta, nogruntēta ar dziļumgrunti, noklāta ar baltu 
ūdens emulsijas krāsu, kas kalpo par pamatu dzīvnieka figūrai. Vadoties pēc skices, dzīvnieka 
figūra, proporcionāli palielinot, tika uzzīmēta uz sienas.



Sienas plaisas 
špahtelēšanas
procesa laikā tika 
nostiprinātas ar stikla 
šķiedras sietiņa lenti, 
lai tās laika gaitā 
nevērtos vaļā.



3.stāva gleznojumu 
papildinājumi ar 
četriem jauniem 
tēliem: cāli-solistu, 
zaķi-dejotāju, 
čūsku-balerīnu un 

nīlzirgu-vijolnieku.



4.diena
Ar auklā iesietas otas 
palīdzību, kā ar cirkuli uz 
sienas tika ievilkti ūdens 
virpuļi. Vietās, kur 
gleznojums par asu vai 
kontrastainu, ar 
pamattonī samērcētu 
krāsotāju rullīti  tas tika 
samīkstināts. Zivīm tika 
piešķirts raksturs un 
telpiskums, vadoties pēc 
skices. Darbu nobeidzot 
tapa paraksts , pieskaņots 
ritmam. Visbeidzot-
darba vieta tika sakārtota 
un pielaboti sienas 
defekti, kas radās 
noņemot līmlentes.



Sienas 
gleznojuma 
fragments
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