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Vasaras darbu uzdevumi

Darbi iesniedzami no 
2020. gada 1. - 15.septembrim 

Mākslas skolā
Skate un darbu vērtēšana notiks 17. septembrī



1.uzdevums
Nr. Uzdevuma apraksts Darba izmērs Tehnika Izpildāmo 

darbu skaits

1. Īstermiņa dabas ainavu 

noskaņu skices. (Rīts, vakars, 

saulriets, apmākusies diena, 

saulaina diena u.t.t.) 

Jāattēlo galvenie krāsu laukumi -

zeme vai ūdens un debesis, nav 

jāzīmē detaļas.

Vēro, kādas ir krāsu atšķirības 

dažādos diennakts laikos!

Nelieto tīras krāsas no krāsu 

bundžiņas - krāsas ir jāsajauc!

A5 Guaša vai akvarelis 4-3

Uzmanību –

visām noskaņu 

skicēm ir 

jābūt vērotām 

un gleznotām 

no dabas, 

nevis 

izdomātām vai 

pārzīmētām 

no 

fotoattēliem 

vai grāmatām!
V.Bušs



Piemēri 1.uzdevumam

V.van Gogs R.Muzis

K.Monē L.Purmale  M.Neikena

V.Purvītis

Foto materiāli izmantoti: https://www.galerijadaugava.lv/makslinieki/



Foto materiāli izmantoti: https://www.galerijadaugava.lv/makslinieki/

https://www.pinterest.com/pin/140807925822219328/

V.Zariņa V.Zariņa

R.Staprāns R.StaprānsI. Vecozols D.Lielā

https://www.galerijadaugava.lv/makslinieki/


2. uzdevums

Nr. Uzdevuma apraksts Darba izmērs Tehnika Izpildāmo 

darbu 

skaits

2. Zīmējuma kopija.

No dotajiem piemēriem

Tev ir jāizvēlas ainavu vai 

dzīvnieka attēlu un 

jāmēģina pēc iespējas 

precīzi uzzīmēt līdzīgu tēlu.  

Šādu mācīšanās metodi 

sauc par brīvo kopiju.

Drīksti arī izmantot paša 

sameklētu tēlu.

A3 • Ainavai izmanto tonēto 

papīru, parastos zīmuļus 

(HB, 2B, 4B), dzēšgumiju, 

balto zīmuli, ogli, sangīnu 

(melnu vai brūnu), tumšu 

vienas krāsas akvareļa/ 

guašas toni, vai atšķaidītu 

tušu.

• Dzīvnieka grafiskajam 

attēlojumam- zīmuli vai  

lodīšu pildspalvu.

1



Piemēri 2.uzdevumam

Foto materiāli izmantoti: http://mysf.me/goto/

https://www.behance.net/gallery/11418991/Animal-Drawings



Foto materiāli izmantoti: https://www.artfund.org/supporting-museums/art-weve-helped-buy/artwork/556/10-landscape-drawings

https://www.pinterest.com/chuckandtaco/landscapes-by-the-masters/

Darbu izpildi 

akvareļa, guašas  

vai tušas tehnikā.

Vari  vienkrāsaino 

gleznojumu 

papildināt  ar brūno 

zīmuli vai sangīnu, 

krītiņu.



3.uzdevums

Nr. Uzdevuma apraksts Darba izmērs Tehnika Izpildāmo 
darbu skaits

3. Atdarinājums, 

pārtapšana, rīmeiks. 

Izvēlies gleznu. Sameklē 

mājās apģērbu un gleznai 

raksturīgos priekšmetu  

atribūtus. Mēģini pārvērst 

kādu ģimenes locekli, 

draugu vai sevi gleznas tēlā.

Vari izvēlēties no piemēru 

galerijas, vari arī meklēt 

pats un atdarināt to 

gleznu, kura visvairāk 

patīk!

A3 Izveidoto gleznas atdarinājumu 

nofotografē un fotogrāfiju + 

darba kopiju, ko atdarini sūti 

skolotājām  

Ilonai Soļaņikai 

isolanika@edu.riga.lv

Dacei Paeglītei

dacemaksla@inbox.lv

1-3

mailto:isolanika@edu.riga.lv
mailto:dacemaksla@inbox.lv


Piemēri 3.uzdevumam

E. Kalnenieks
G.Eliass J.Rozentāls

N.Strunke
E.Kalniņš

J. ZemītisJ.Rozentāls



I.Landaus

K. Miesnieks

E.Patmalniece E.Patmalniece

M.Tabaka

A.Cīrulis A.Cīrulis 

A.Cīrulis 



E. Iltners R. Heimrāts A.Cīrulis 

Foto materiāli izmantoti: https://theculturetrip.com/europe/france/articles/top-10-cats-in-art/ https://www.fenikssfun.com/kultura/latviesu-gleznotaji-iegaume-8952

J.Pauļuks
D.Hoknejs



A. Afanasjeva B. Delle

A. Baukšķenieks

Foto materiāli izmantoti: http://www.manss.lv/page3.htmlB. Baumane

Dž. Skulme

A.Beļcova


