
                                    KURSA 
KODS
STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKTŪRA

*Kursa nosaukums latviski Gleznošana III;IV
Kursa nosaukums angliski Painting III; IV
*Studiju programma/-as, kurai/-
ām tiek piedāvāts studiju kurss

Dizains

*Statuss (A, B, C daļa) B1 Datordizains, B2 Interjera dizains
*Kredītpunktu skaits; KRP 
sadalījums pa semestriem, ja kursam 
ir vairākas daļas

1.semestris – III – 2KRP; 2.semestris – IV- 
2KRP.

*KURSA AUTORS
Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds
Andris Millers HMZF Mg.art.,lektors
*Kopējais stundu skaits (1 KRP =
40 st.)

160

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

64

*Semināru vai praktisko 
nodarbību skaits

96

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

P

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

gleznošana I;II

Zinātņu nozare/apakšnozare Māksla un mākslas zinātne / Vizuāli plastiskā māksla
*Kursa mērķi Attīstīt studentu prasmi pielietot krāsas, attēlojot 

plaknē trīsdimensiju priekšmetus, interjeru un 
eksterjeru, izmantojot gleznotprasmi izvēlētās 
specialitātes projektu veidošanā.

*Kursa uzdevumi Dažādu materiālu un faktūru attēlošana 
gleznieciskiem līdzekļiem.
Koloristika un tonalitātes problēmas.

*Kursa rezultāti (apgūstamās 
kompetences)

Kluso dabu , interjera un eksterjera gleznojums ar 
mērķi izprast kolorīta veidošanas problēmas/ 
harmonija un kontrasts/.Pirmie portreta mēģinājumi.

Kursa valoda Latviešu, krievu, angļu, lietuviešu
*KURSA ANOTĀCIJA

LATVISKI 
(līdz 300 rakstu zīmēm)

*KURSA ANOTĀCIJA ANGLISKI

Izmantojot iepriekš iegūtās 
zināšanas un pieredzi, attīstīt tālāk 
kolorīta izjūtu, izpratni par 
gaismēnu veidošanu atšķirīgos 
uzdevumos, krāsu maksimālo 
intensitāti un pustoņu tonālās 

To use a experience of last year, to develope 
farther understanding coloristic, light and shadow
sistem in different exercises, maximal intensitie 
of colors and nuances tonality.



izmaiņas. 

*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)

III. semestris
1. Metāla priekšmeti, matēti un spoži.

Metāla priekšmetu gleznošanas specifika un 
iespējas

8 lekcijas, praktiskās
nodarbības

2. Koka priekšmetu  salikums.
Koka faktūras un krāsas gleznošanas specifika.

8 lekcijas, praktiskās
nodarbības

3. Dažādu audumu salikums.
Audumu gleznošanas specifika..

8 lekcijas, praktiskās
nodarbības

4. Klusā daba pretgaismā.
Vienā uzdevumā iekļaut gan monohromo, gan 
polihromo gleznojumu pretgaismā. 

8 lekcijas, praktiskās
nodarbības

IV. semestris
5. Klusā daba skatā no augšas.

Skatu punkta maiņas problēmas risinājums
8 lekcijas, praktiskās

nodarbības
6. Priekšmeti telpā /klusā daba uz krēsla vai 

taburetes.
Fona risinājuma problēma telpas iespaida 
radīšanai.

8 lekcijas, praktiskās
nodarbības

7. Klusā daba ar ģipša masku.
Balts objekts polihromā vidē

8 lekcijas, praktiskās
nodarbības

8. Veca cilvēka portrets.
Gaismas un ēnas problēmu risinājumi portreta 
glezniecībā

8 lekcijas, praktiskās
nodarbības

*Studenta patstāvīgais darbs *Apjoms stundās
1. Mājas darbs līdzīgi klases uzdevumam.
2. Mājas darbs līdzīgi klases uzdevumam.
3. Apģērba / pēc izvēles /gleznojums
4. Filozofiski glezniecisks uzdevums „Balts”.
5. Klusā daba uz ainavas fona.
6. Pašportrets izmantojot spoguli vai 

fotogāfiju

16
16
16
16
16
16

*Prasības KRP iegūšanai Visu uzdevumu sekmīga izpilde
*Mācību pamatliteratūra M.Stephen Doherty Easy 

Solutions:Colormixing.Watercolor – Quarry books. 
Gloucester,Massachusetts, 1998 – 143 p.
Douglas Purdon Color Secrets for Glowing Oil 
Paintings. North Light Books, Cincinnati,Ohio 45207, 
1998 – 128 p.
Хосу  М. Как писать натурморт.Паррамон-Арт-
Родник, Москва, 2000 – 112 стр.

Mācību papildliteratūra Nicodemi G. B. Come dipingere AD AQUARELLI E 
TEMPERE / manualepractico/, Castello-Collane 
Tecniche-Milano 1970-111 p Rachel Wolf,Basic 
Portrat Techniques.-North Light Books, 



Cincinnati,Ohio 45207, 1994 – 127 p.
Periodika, interneta resursi un citi 
avoti

WWW.basic painting
The Magazine international artist.com
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