
Nosaukums Gleznošanas pamati 

Mērķauditorija Interesenti, kuri vēlas: 

 Iepazīties ar dažādiem gleznošanas paņēmieniem, atrast savējo un 

apgūt gleznošanas pamatus 

 6 vakarus pavadīt radošā vidē un pilnveidot savas radošās prasmes 

 novirzīt domas no ikdienas rūpēm un atklāt sevī jaunas  

Mācību procesa 

norise 

Mācības notiek klātienē. 

Mācību ilgums: 18 mācību stundas (6 nodarbības). 

1 mācību stundas ilgums – 40 minūtes. 1 nodarbība ilgst 3 mācību 

stundas. Mācības notiek nelielās grupās 6 - 8 izglītojamajiem 2 reizes 

mēnesī. 

Mērķis  Veicināt izpratni par glezniecības veidiem un pielietošanas 

iespējām.  

 Pilnveidot  zināšanas, prasmes un kompetences gleznošanā.  

 Attīstīt vienu no radošās izpausmes veidiem. 

Kursa tēmas 1. Gleznošanas tehnikas: Guaša, akrils , akvarelis, pastelis. 

Gleznošanas piederumi, materiāli. Kompozīcijas principi. 

2. Krāsu aplis. Krāsas klāšanas veidi , atšķirīgais dažādās tehnikās. 

3. Gleznošanas etapi. Skicēšana. Formas un detaļas. Ēnas. 

4. Ideju ģenerēšana, dodot iespēju atklāt iedvesmas avotus,   

5. Akrilkrāsu tehnika. Darbu noformēšana. 

6. Eļļas krāsu tehnika. Darbu noformēšana. 

Rezultāts 1. Iegūtas zināšanas par glezniecību, veidiem, tehnikām, 

materiāliem. 

2. Izmēģinātas dažādas gleznošanas tehnikas. 

3. Apzinātas gleznošanas ar pielietošanas iespējas, izmantojot 

iegūtās prasmes turpmākā praksē. 

4. Iepazīti dažādi gleznošanas veidi, savu radošo darbu veidošanai. 

5. Apskatīti un izvērtēti dažādi glezniecības paraugi. 

6. Radīti savi gleznojumi, pamatojoties uz kursā iekļautajām 

tēmām un savām interesēm. 

Pasniedzēja Inta Paulsone  

Mg.art; Mg.paed.  

LLU lektore bakalaura studijas programmās „ Mājas vide un 

informātika izglītībā” un „Mājas vide un vizuālā māksla izglītībā”; 

“Dizains un amatniecība”  

Starptautisku projektu un izstāžu dalībniece un organizatore. 

Cena 120,00 EUR 

 

Cenā iekļauts materiālu komplekts, lai kursu dalībnieki spētu 

izmēģināt kursā paredzētās tehnikas. 

Nepieciešamie 

materiāli kursantam 

Otas (ja ir jau kādas pašiem nopirktas) 

Trauks ūdenim vai šķīdinātājam (stikla).  

Palete akvareļkrāsām - plastmasas ar iedobumiņiem  



priekšauts,  parastie  zīmuļi, dzēšgumija. 

 

Pirmajā nodarbībā apzināsiet individuāli nepieciešamos materiālus, 

kurus katrs sev iegādāsies pakāpeniski kursa laikā. 

Apmaksas nosacījumi Par apmācību tiek slēgta divpusēja vienošanās, kurā ir norādīti 

apmaksas grafiki un veidi. 

Apmaksa var tikt veikta vienā maksājumā, vai saskaņā ar vienošanās 

grafiku. 

Apmaksu var veikt: 

 pārskaitot summu uz norādīto norēķinu kontu (iepriekš par to 

informējot) un iesniedzot birojā veikto maksājuma uzdevumu 

 ar bankas karti vai skaidrā naudā Dobeles PIUAC birojā. 

 


