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STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKTŪRA

*Kursa nosaukums latviski Kompozīcijas pamati
*Kursa nosaukums angliski Composition basics
*Studiju programma/-as, kurai/-ām 
tiek piedāvāts studiju kurss

Dizains

*Statuss (A, B, C daļa) A
*Kredītpunktu skaits; KRP sadalījums 
pa semestriem, ja kursam ir vairākas daļas
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*KURSA AUTORS
Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds
Nora Vilmane Humanitāro un 

mākslas zinātņu 
fakultāte

Lektore, Mg. sc. educ.

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

80

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

4 

*Semināru vai praktisko nodarbību 
skaits

12 

Laboratorijas darbu skaits
*Kursa līmenis (1-4 – akadēmiskā 
bakalaura; 5-6 – akadēmiskā maģistra; 
7- doktora; P – profesionālais**)
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*Pārbaudes forma/ -as Eksāmens
Priekšzināšanas (kursa nosaukums, 
programmas daļa, kurā kurss jāapgūst)
Zinātņu nozare/apakšnozare Māksla/dizains
*Kursa mērķi Izprast mākslas darbu veidojošos pamatelementus, 

analizēt tos. Iepazīties un apgūt sistemātisku un 
mērķtiecīgu mākslas darba kompozīcijas veidošanu no 
ieceres līdz darba pabeigšanai. 

*Kursa uzdevumi Apgūt mākslas darba kompozīcijas veidošanā 
nepieciešamos procesus: formu stilizāciju, vienkārša un
sarežģīta ritma veidošanu, akcenta, harmonijas – 
disharmonijas pielietošanu, krāsu emocionālo iedarbību
uz skatītāju, formu un laukumu attiecību apzinātu, 
mērķtiecīgu saskaņošanu.

*Kursa rezultāti (apgūstamās 
kompetences)

Pēc studiju kursa beigšanas students 
Pārvalda mākslas darba tapšanas procesu
Prot savā radošajā darbā izmantot dažādus kompozīciju
veidojošus paņēmienus
Var mērķtiecīgi veidot pamatkompozīciju mākslas 
darbam jebkurā mākslas nozarē

Kursa valoda latviešu
*KURSA ANOTĀCIJA

LATVISKI 
(līdz 300 rakstu zīmēm)

*KURSA ANOTĀCIJA ANGLISKI
(līdz 300 rakstu zīmēm)



Pēc kursa programmas apgūšanas 
students izprot kompozīcijas 
veidošanas pamatkategorijas, prot 
tās pielietot, kā arī izprot stilizācijas
nozīmi tēlotājas un lietišķās 
mākslas jomās un prot stilizēt dabas
formas. Izmantojot savu skiču 
materiālu, var veidot ornamentus un
tos pielietot dažādu ģeometrisku 
laukumu rotāšanai. Pārzina krāsu 
pielietošanas iespējas dažādu 
vizuālo efektu un noskaņu 
radīšanai.  Pēta, analizē un prot 
pielietot optiskās mākslas iespējas 
laukumu un formas deformēšanai 
(op-art). 

This course teaches the basic categories of 
composition, their use, as well understanding of 
stylized usage in drama and applied arts and stylized 
representations of nature; use of geometrical form in 
design; knowledge of colour and op-art.

*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. Stilizācija kā pamatkategorija mākslas darba
tapšanas procesā

2 lekcijas

2. Dabas formu stilizācija 2 prakt. darbs
3. Ornamenta veidošana 2 prakt. darbs
4. Simetrija, asimetrija 2 lekcijas

2 prakt. darbs
5. Laukumu savstarpējo attiecību – proporciju 

nozīme
2 lekcijas

 mākslas darbu kompozīcijā 4 prakt. darbs
 darbu noformēšanā 2 prakt. darbs
6. Krāsas pielietojums dažādu noskaņu 

radīšanai
4 lekcijas

4 prakt. darbs
7. Optiskās mākslas principu mērķtiecīga 

pielietošana
2 lekcijas

 optiska plaknes deformācija 2 prakt. darbs
 telpiska modeļa deformācija 2 prakt. darbs

*Studenta patstāvīgais darbs *Apjoms stundās
Dabas formu stilizācija
Ornamentu veidošana
Simetrijas, asimetrijas kategoriju apguve
Laukumu proporciju analīze
Laukumu attiecību apzināta izmantošana darbu 
noformēšanā
Noskaņu veidošana ar krāsu palīdzību
Vizuālo efektu radīšana ar op-arta paņēmieniem:

 plaknē
 telpisks modelis
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*Prasības KRP iegūšanai  Oriģinalitāte un atpazīstamība dabas formu 
stilizācijas paraugos

 Atjautība un loģiskums ornamentu 
kārtojumos

 Uzskates līdzeklis – materiālu apkopojums 
laukumu, formu, proporciju, simetrijas un 
asimetrijas nozīmei mākslas darbu 
kompozīcijā

 Pārliecinoši krāsu pielietojuma paraugi 
emocionālo noskaņu radīšanai

 Pārliecinoša plakņu un telpisko ģeometrisko
formu vizuālā – optiskā deformēšana

 Darbu izpildījuma precizitāte un 
pasniegums 
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