
 
Ulbrokas Mūzikas un mākslas skola 

profesionālās ievirzes izglītības programma  
Vizuāli plastiskā māksla 

 
 

Mācību priekšmeta Gleznošana  programma 
 
 

1. Mērķi: 
1.1 veicināt izglītojamā māksliniecisko, intelektuālo un 

emocionālo attīstību; 
1.2 radīt motivāciju un nodrošināt iespēju sagatavoties 

profesionālās vidējās izglītības ieguvei; 
1.3 sekmēt izglītojamā veidošanos par garīgi attīstītu, brīvu, 

atbildīgu un radošu personību; 
1.4 veidot izglītojamā pozitīvu attieksmi pret līdzcilvēkiem; 

 
 

2. Galvenie uzdevumi: 
2.1  sekmēt mākslinieciskās darbības pieredzi; 
2.2  attīstīt jaunrades spējas mākslā; 
2.3  attīstīt spējas orientēties mākslas žanros un stilos; 
2.4  attīstīt pieredzi novērtēt un saudzīgi izturēties pret mākslas un        

kultūras mantojumu; 
 
 

3. Specifiskie uzdevumi: 
3.1 Pirmajā mācību gadā - iepazīties ar gleznošanas instrumentiem 

un materiāliem, ieinteresēt un atraisīt radošās potences, 
iepazīties ar krāsu mācības pamatiem. 

 
3.2 Otrajā mācību gadā- nostiprina krāsu mācības pamatus, 

vingrinās attēlot priekšmetu lokālās krāsas, faktūras un krāsu 
tonālās attiecības. prot lietot daudzveidīgus novērotus un 
izfantazētus vizuālos elementus. 

 
3.3  Trešajā mācību gadā – veido iemaņas uztvert un attēlot 

priekšmetu formu, stilizēt to. Veidojas iemaņas pielietot 
dažādas krāsu vizuālās īpašības noskaņas radīšanai (siltu/vēsu, 
spilgtu/blāvu, tumšu/gaišu. 

 
 

3.4 Ceturtajā mācību gadā- Veidojas iemaņas uztvert un attēlot 
priekšmetu formu un gaismēnu, izmantojot silti vēso toņu 



attiecības, krāsu tomālās nianses. Veidojas priekšstats par 
trīsdimensiju telpu, krāsas izmaiņas gaismā un ēnā, krāsu 
savstarpējo iedarbību. Prot lietot krāsu, tās simbola un 
asociatīvo nozīmi - siltu/vēsu, spilgtu/blāvu, tumšu/gaišu krāsu 
iespaidu. Prot attēlot dažādas faktūras, izmantot tās atbilstoši 
savai iecerei. 

 
3.5 Piektajā  mācību gadā - Divu dimensiju darbos prot lietot krāsu 

un formu ritmu kā motīvu, veselā un daļu samērus, ar krāsu, 
formu un kontrastu izceltu dominanti, fizisko un vizuālo 
līdzsvaru –simetriju, asimetriju. Prot attēlot telpu izmantojot 
krāsu perspektīvi un modelēt apjomu ar gaismēnas palīdzību. 
Veidojas priekšstats par priekšmeta materialitātes atveidošanu 
izmantojot gleznieciskus paņēmienus.  

 
3.6 Sestajā mācību gadā - ir iemaņas eksperimentēt ar vizuālajiem 

elementiem un to salikumiem (formas- vienkāršot, deformēt, 
stilizēt; krāsas – variēt, niansēt). Ir pieredze vizuālās pasaules 
īpašības attētot nosacīti, dekoratīvi un reālistiski, telpiski. 
Veidojas iemaņas attēlot priekšmetu materialitāti. Spēj 
mērķtiecīgi izvēlēties, izteiksmīgi un daudzveidīgi attēlot un 
interpretēt idejas un veidot mākslinieciskus tēlus, kas balstās uz 
redzēto, atmiņu un iztēli. 

 
3.7 Septītajā  mācību gadā- prot attēlot lokālo krāsu, gaismu un ēnu 

tonālās attiecības, silti vēsās attiecības, apjomīgumu, 
materialitāti, telpiskumu. Ir pieredze mākslinieciski radoši 
vērot vizuālo pasauli, atrast savdabību skata punktu, izkopj 
savu individuālu māksliniecisko rokrakstu. Spēj improvizēt, 
patstāvīgi veidot darbus no idejas līdz gatavam darbam. 

 
 
4. apguves ilgums un apjoms: 
 7.gadi/ 374 stundas ( 1. -7.kurss) 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. mācību darba formas un metodes: 

5.1 Mācību stunda vai stundu cikls, kurā apvienojas teorētisko 
 zināšanu iegūšana, profesionālu mākslas paraugu pētīšana, 



 emocionāla un analītiska vērtēšana, radoši uzdevumi un apgūto 
 zināšanu rezumējums. 

 5.2 Tēmas izklāsts, stāstījums, reprodukciju demonstrējums. 
 5.3 sarunas, diskusijas. 
 5.4 izzinoša, pētnieciska, eksperimentāla rakstura uzdevumi, tēmas 
 teorētisko zināšanu nostiprināšanai. 
 5.5 radoši, tematiski uzdevumi, tehnisko iemaņu nostirināšanai, 
radošās darbības pieredzes attīstīšanai. 
 
6. mācību sasniegumu vērtēšana : 
 Zināšanas un prasmes tiek vērtētas 10 ballu skalā, vērtēšana notiek: 

6.1 uzsākot risināt tēmu - ievadvērtēšana, kurā noskaidro audzēkņu 
sākotnējās zināšanas un konkrētā uzdevuma izpratni; 

6.2 darba procesā – organizējot pārrunas darba procesā par 
piedāvātajiem tēmas risinājumiem un to atspoguļojumu 
uzmetumos un skicēs. 

6.3 Izvērtējot konkrētā darba rezultātu; 
6.4 Tēmu noslēdzot; 
6.5 Ceturkšņa, pusgada un gada beigās - starpskatēs un skatēs; 
6.6 Izvērtējot noslēguma darba idejskices un /vai projektu. 
6.7 Vērtēšanas kritēriji 

             
Apguves 
līmenis 

Vērtējums ballēs Vērtējuma atšifrējums 

Augsts 
 

10 – izcili  Zināšanas, prasmes un iemaņas pārsniedz mācību priekšmeta programmas 
prasības, liecina par spilgtu talantu, mākslinieciskumu. 

   9 – teicami  Pilnā mērā apgūtas prasības, iegūta prasme patstāvīgi realizēt iemācīto, 
radoša pieeja. 

Optimāls   8 – ļoti labi Pilnā mērā apgūtas izglītības programmas prasības, taču reizēm trūkst 
prasmes patstāvīgi realizēt iemācīto, attīstīt to. 

   7 – labi  Apgūtas izglītības programmas prasības, taču vienlaikus konstatējami 
atsevišķi nesvarīgi trūkumi zināšanās, iemaņās. 

   6 – gandrīz labi Apgūtas izglītības programmas prasības, taču atsevišķās nozīmīgās jomās 
zināšanas  un iemaņas ir nepietiekami stabilas un pārliecinošas. 

Vidējs   5 – viduvēji Pamatvilcienos apgūtas izglītības programmas prasības, kaut arī 
konstatējama vairāku nozīmīgu zināšanu nepietiekama stabilitāte un 
rezultativitāte. 

   4 – gandrīz viduvēji Pamatvilcienos izglītības programmas prasības, tomēr konstatējama 
vairāku nozīmīgu zināšanu un iemaņu nepilnīga pārvaldīšana un 
ievērojami trūkumi tajās. 

Zems 
 

  3 – vāji Zināšanas, prasmes un iemaņas mācību priekšmetā ir apgūtas virspusēji , 
nav spēju tās praktiski izmantot. 

 
 

  2 – ļoti vāji Apgūtas atsevišķas zināšanas, prasmes un iemaņas, taču kopumā trūkst 
orientācijas un līmeņa tajās. 

 
 

  1 – neapmierinoši  Nav izpratnes par priekšmeta būtību un iemaņu tajā. 

 
Piezīme : Izglītojamā sasniegumus vērtē salīdzinājumā ar plānotajiem rezultātiem, 
                raksturojot mācību priekšmeta programmas vai tās daļas apguves līmeni. 

 
 



7. mācību priekšmeta programmas satura apguves secība 

Nr.p.k. 
Tēmas secībā pa mācību gadiem un 
semestriem. 

Stun
du 
skait
s 

Sasniedzamie rezultāti: zināšanas, 
prasmes, iemaņas 

                                        1.kurss  1.pusgads 
 

1. Iepazīšanās ar darba 
piederumiem.  
 
 

2 

Rokas trenēšana, praktiskās 
iemaņas noteiktu laukumu 
ieklāšanā. Akvareļa tehnika. 
 

2. 

Līnijas un laukumi 2 

Iegūst zināšanas par krāsainu 
līniju un krāsu laukumu 
kombinēšanu veidojot 
kompozīciju 

3. 

Krāsa, noskaņa, 
Lokālā krāsa 

6 

Dažādu noskaņu darbu radīšana 
studējot no dabas. 
Proporciju uztveres trennēšana, 
vienkāršu formu uztvere un 
attēlošana to lokālajās krāsās. 

4. 
Faktūras 3 Iegūst zināšanas par faktūru 

daudzveidību 
5. 

Kompozīcija  2 Gūst iemaņas apvienot dažādus 
materiālus 

                                            1.kurss  2.pusgads 
 

6. 
Ievads tonalitātes uztverē  8  Dabas studijas gleznojot 

ierobežotā krāsu gammā. 
7. 

Aplikācija  
 

4 
Gūst iemaņas proporcionāli 
kombinēt krāsu laukumus  
 

8. 
Krāsu mācības pamati   5 

Pamatkrāsu un papildkrāsu teorija 
 

9. 

Diskusija par ierobežotu krāsu 
gammu 2 

Spēj diskutēt par saviem u.c. 
darbiem,ņemt vērā pārrunās 
dzirdēto un pilnveidot savus darbus 
 



2.kurss 
1.pusgads 

1. 
Darba piederumu iepazīšana 3 

Līniju  un laukumu saskaņošana 
 

2. 
Krāsu laukumu ieklāšanas 
tehnikas, krāsu mācības 
pamati 

6 

Rokas veiklības trenniņi ieklājot 
laukumus  dažādos veidos, akvareļa 
tehnika 
  

3. 

Krāsa un noskaņa 3 
Gūst iemaņas ar krāsu attēlot 
dažādas noskaņas 
 

4. 
Faktūras 3 

Apgūst faktūru dažādību. 
 

2.kurss 
2.pusgads 

 
 

5. 
Krāsu mācības pamati 6 

Papildkrāsu ieklāšana ornamentā   
 

6. 

Krāsu pludināšana 6 
Gūst iemaņas pludinot jaukt 
krāsas uz papīra 
 

7. 

Forma un lokālā krāsa 4 
Klusās dabas attēlošana bez 
apjoma  
 

8. 

Dabas studijas 3 

Iegūst iemaņas dabā saskatītās 
formas attēlot darbā  
 
 
 
 
 
 



3.kurss 
1.pusgads 

1. 

Krāsu mācība 
4
,
5 

Tumši gaišo krāsu attiecību 
teorijas atkārtošana. 

2. 

Krāsa un noskaņa 6 
Redzes uztveres trenēšana, dažādu 
noskaņu darbu radīšana studējot 
dabas materiālus. 

3. 

Līnijas un laukumi 
1
,
5 

Ir iemaņas saskaņot krāsainas 
līniju un krāsu laukumu attiecības  

4. 

Forma 
4
,
5 

Ir iemaņas attēlot klusās dabas 
priekšmetu formas 

5. 
Faktūras 6 Gūst iemaņas veidot dažādas 

faktūras 
3.kurss 

2.pusgads 
 

 
6. 

Nianses un kontrasti 6 

Uzzina par dažādām krāsu 
gammām-niansētām un 
kontrastainām. 
Dabas studijas izmatojot kontrastu 
krāsu gammas. 

7. 

Dekoratīvais gleznojums. 
1
2 

Uzzina par abstrahēšanas un 
formu deformācijas iespēju 
izmantošanu glezniecībā. Pielieto 
šo paņēmienu savos darbos. 
 

8. 

Izstāžu apmeklējumi 
 

 

Spēja vākt un apkopot vizuālo 
informāciju un pielietot to savos 
radošajos darbos- radošo spēju un 
domāšanas attīstīšana. Klasē 
dažādu iepriekš iepazīto tehniku 
apvienojumus. 
 

1
0
,
5 

 



4.kurss 1.pusgads 
 

1. 
Lokālā krāsa 2 Attīstīt prasmes saskaņot lokālās 

krāsas. 
2. 

Tonālo attiecību gradācijas 4 
Prast iegūt vienas krāsas dažādas 
tonālās nianses, spēt to izmantot  
darbā ar dabas studijām. 

3. 
Līnijas un laukumi 2 Prast veidot laukumus ar līnijām. 

4. 

Krāsu perspektīve  6 
Iegūst zināšanas par krāsu 
perspektīvas likumiem. Attīsta 
iemaņas attēlot telpisku kluso 
dabu. 

5. 

Krāsa un faktūra 4 
Iegūst zināšanas par krāsas un 
faktūras kombinēšanu. Veido 
iemaņas izcelt krāsu ar faktūru. 

6. 
Gleznas kopija 8 Spēja uztvert un attēlot tonālo 

attiecību gradācijas. 
7. 

Faktūras 4 Ir iemaņas veidot dažādas faktūras 
un pievienot jaunus materiālus. 

4.kurss   2.pusgads 
 

8. 

Noskaņas.  8 
Iegūst zināšanas par krāsu 
emocionālo iedarbību. Veido 
prasmi attēlot ainavu izmantojot 
ierobežotu krāsu gammu.  

9. 

Krāsu savstarpējā 
mijiedarbība un refleksi 

1
0 

Iegūst zināšanas par 
impresionistu un puantilistu darba 
metodēm.  
Veidot prasmi tās pielietot, 
gleznojot uzstādījumus. 

10. 

Izstādes apmeklējums 6 
Iegūst iemaņas apkopot vizuālo 
informāciju un pielietot to savos 
radošajos darbos. 

11. 
Gaisa perspektīve  8 Veido prasmi attēlot telpisku kluso 

dabu. 
12. 

Tonalitāte 
6 Klusās dabas attēlošana 

izmantojot ierobežotu krāsu 
gammu. 



5.kurss 
1.pusgads 

1. 

Noskaņas  8 

Iegūst zināšanas par krāsu 
emocionālo iedarbību. 
Gleznas noskaņas radīšana 
izmantojot dažādu krāsu 
gammas.  

2. 

Kolāža  6 
Iegūst zināšanas par kolāžas 
tehniku. Gūst prasmi transformēt 
vizuālo informāciju savos 
radošajos darbos.  

3. 
Gaisa perspektīva 6 Nostiprina iemaņas attēlot telpisku 

kluso dabu. 
4. 

Faktūras  2 Prot veidot dažādas faktūras. 
5. Gleznas kopija 8 Gūst prasmi uztvert un attēlot 

kopējot apjomu ar gaismēnas 
palīdzību. 

5.kurss 
2.pusgads 

6. Noskaņas  8 Attīsta iemaņas radīt gleznas 
noskaņu izmantojot dažādas krāsu 
gammas . 

7. Aplikācija  4 Vingrinās veidot priekšmetu 
telpiskumu, izmantojot aplīkācijas 
tehniku. 

8. Krāsu savstarpējā mijiedarbība 
un refleksi. 

4 Iegūst zināšanas par apjoma 
atveidošanu plaknē ar krāsas 
palīdzību. 

9. Gaisa perspektīva, 
materialitāte 

1
0 

Prot veidot materialitāti un 
tonalitāti.  

10. Lineārs gleznojums 6 Prast ar krāsainām līnijām panākt 
telpiskumu, apjomu. 

11. Apjoms un telpiskums 6 Prot veidot 3dimensiju ilūziju 2 
dimensiju plaknē. 
 
 



 
6.kurss 

1.pusgads 
1. Krāsu noskaņas 10 No smalkas līnijas līdz lielam 

krāsu laukumam prast saskaņot 
krāsas. 
 

2. Gleznas kopija 4 Prot saskatīt un attēlot tonālo 
attiecību gradācijas. 
 

3. Krāsu laukumi 6 Prot apvienot ar dažādus 
materiālus vienotā kompozīcijā. 
 

4. Faktūras 2 Prast veidot dažādas faktūras. 
 
 

5. Tonālo attiecību gradācijas 10 Ir iemaņas  atšķirt toņu nianses 
gleznojot klusās dabas. 
 
 
 
 
 
 

6.kurss 
2.pusgads 

6. Tonālo attiecību gradācijas 8 Prot saskatīt dažādas krāsu nianses 
un attēlot tās savos darbos. 
 

7. Radošo spēju un domāšanas 
attīstīšana, sava stila izkopšana 

16 Fantazēt par redzēto un prast to 
iesaistīt savos darbos. 
 

8. Lokālo krāsu proporcijas, 
telpas izjūta 

14 Prast 3 dimensiju telpu pārnest 2 
dimensiju lapā ar krāsu silti vēso 
un tumši gaišo attiecību izprastni. 
 
 
 
 
 
 
 



 

7.kurss 
1.pusgads 

1. Krāsu perspektīva 4 Prot saskatīt dažadas krāsas 
nianses un ar tam attēlot 
telpiskumu. 
 

2. Līnijas un laukumi 4 Prot kombinēt līnijas un krāsu 
laukumus.  
 

3. Lokālā krāsa, proporciju un 
krāsu laukumu uztvere, 
materialitāte 

10 
 
 

Prot veidot telpiskumu. 

4 Izstādes apmeklējums 4 
 

Prast apkopot vizuālo informāciju, 
analizēt to un iesaistīt savos 
radošajos darbos. 
 

5. Gleznas kopija 4 Prot attēlot materialitāti. 
 

6. Tonālo attiecību gradācijas 4 Prot panākt toņu nianses ar 
dažādām tehnikām. 
 

7.kurss 
                                                               2.pusgads 
7. Proporcijas un krāsu laukumi 6 Prot saskaņot krāsas savā starpā 

un ieklāt krāsu tai vajadzīgā 
lieluma laukumā. 
 

8. Vizuālā materiāla izpēte 8 Prot apkopot vizuālo informāciju, 
analizēt to un iesaistīt savos 
radošajos darbos, prot pārrunāt 
savas ieceres un izvērtēt gatavos 
darbus. 
 

9. Noslēguma darbs  
Klusā daba 

6 +1 Prast attēlot lokālo krāsu, gaismu 
un ēnu tonālās attiecības, silti 
vēsās attiecības, apjomīgumu, 
telpiskumu. 
 


