
 

KURSA KODS MākZPZ79

STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKTŪRA

*Kursa nosaukums latviski Formveide
*Kursa nosaukums angliski Formation
*Studiju programma/-as, kurai/-ām 
tiek piedāvāts studiju kurss

Dizains

*Statuss (A, B, C daļa) A daļa
*Kredītpunktu skaits; KRP sadalījums 
pa semestriem, ja kursam ir vairākas daļas

2 KRP

*KURSA AUTORS
Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds
Aivars Rozenbahs Humanitāro un

mākslas zinātņu
fakultāte

Asistents, Mg. art

*Kopējais stundu skaits (1 KRP = 40 
st.)

80

*Lekciju skaits (1 lekcija, seminārs, 
praktiskie un laboratorijas darbi = 2 st.)

16

*Semināru vai praktisko nodarbību 
skaits

14

Laboratorijas darbu skaits 10
*Kursa līmenis (1-4 – akadēmiskā 
bakalaura; 5-6 – akadēmiskā maģistra; 
7- doktora; P – profesionālais**)

P

*Pārbaudes forma/ -as E
Priekšzināšanas (kursa nosaukums, 
programmas daļa, kurā kurss jāapgūst)

Dizains.

Zinātņu nozare/apakšnozare Dizains.
*Kursa mērķi Attīstīt un pilnveidot izpratni par telpisko domāšanu un

iztēli, telpisko vides uzbūvi, veidot tektonikas jēdziena 
izpratni.

*Kursa uzdevumi Mēroga un proporciju, struktūras un tektonikas 
veidošana telpiskos objektos. Dažādu materiālu 
tehnisko, konstruktīvo un dekoratīvo īpašību izpēte un 
savstarpējās saderības sajūtas un izpratnes veidošana. 
Maketēšanas tehnisko prasmju apguve.

*Kursa rezultāti (apgūstamās 
kompetences)

Telpisko objektu izstrādes mērogos radoši jaunu 
materiālu pielietošana, saskaņā ar tektoniski 
veiksmīgiem risinājumiem. Dažādu kompozīcijas 
elementu un pamatprincipu pielietojums. 

Kursa valoda Latviešu.
*KURSA ANOTĀCIJA

LATVISKI 
(līdz 300 rakstu zīmēm)

*KURSA ANOTĀCIJA ANGLISKI
(līdz 300 rakstu zīmēm)

Studiju kurss „Formveide” sniedz 
studentiem pilnveidotu telpiskās 
vides izjūtu, izpratni par proporciju 
sistēmām, orientāciju, tradicionālo 
un jauno materiālu novitātēs, 

This course will give students understanding of sense 
of space, proportion, orientation, new uses of 
traditional and modern materials; knowledge of 
construction and montage methods; creation of shaped 
objects; understanding of material composition.



 

iemāca prast pielietot konstruktīvus 
un montāžas elementus, veidot 
liektas formas objektus, izpratni par
materiālu saderību. 
Apgūst tektonisku objektu grafiskos
un telpiskos risinājumus saistībā ar 
struktūrām, režģiem, materialitāti. 
Iemācās pasniegt formas 
funkcionālo izteiksmību dažādos 
efektos un izpausmēs. Tiek radītas 
iemaņas dizaina objektu, interjera 
un mazās arhitektūras formu 
veidošanā, kā arī par telpisko 
modeļu veidošanas iespējām, darbu 
secību un pielietojamiem 
materiāliem. 

*KURSA PLĀNS UN SATURA IZKLĀSTS
Tēma un apakštēma (norādīt daļu sadalījumu – I; II daļa …,

ja kurss dalās vairākās daļās un ir vairākas pārbaudes formas)
Apjoms
stundās

Veids 
(lekcijas, semināri, praktiskās

nodarbības, laboratorijas darbi)

1. Kompozīcijas psiholoģiskie aspekti. 4 Lekcijas.
2. Krāsu, gaismas un ēnas ietekme uz trīsdimensiju 
kompozīcijas līdzsvaru.

6 Lekcijas, praktiskais darbs.

3. Ģeometriskās pamatformas, to veidošanās un 
ikonogrāfiskā nozīme, uzbūves principi.

12 Lekcijas, praktiskais darbs,
laboratorijas darbs.

4. Formas uztvere vizuālajā informācijā. 10 Lekcijas, praktiskais darbs.
5. Formu saskaņošana, kontrasta, analoģijas, 
asociācijas principi. 

10 Lekcijas, laboratorijas
darbs. 

6. Formas pārveide, izteiksmes raksturi, 
deformācijas, mijiedarbības, kontrasti, ilūzijas.

10 Lekcijas, praktiskais darbs.

7. Formveide. Formveides materiāli, tehnikas, 
modelēšana, projektēšana. 

6 Lekcijas.

8. Telpiskās vides uzbūve un tektonika. 6 Lekcijas, praktiskais darbs.
9. Formu sajūgumi, organizācijas sistēmas, ritms 
arhitektūrā.

6 Seminārs.

*Studenta patstāvīgais darbs *Apjoms stundās
Veidot izmantojamo materiālu klasifikācijas tabulu, 
ņemot vērā materiāla dekoratīvās un funkcionālās 
īpašības. Veidot objektu pēc noteiktās tēmas un 
novietojuma /eksterjers, interjers/.

                            10

*Prasības KRP iegūšanai Regulārs lekciju apmeklējums, savlaicīgi un 
sekmīgi izpildīti dotie uzdevumi. 

*Mācību pamatliteratūra 1. J. Avotiņš „ Konstrukciju materiālu 
tehnoloģija” „LLU” 2000.g.

2. M. Mitton „Interior design visual 
presentation a guide to graphics, models @ 
presentation techniques”
„Wiley” 2008. 226 p. 



 

Mācību papildliteratūra 1. V. Kavacs Mākslas valodas pamati 
Zvaigzne ABC1999
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