
KURSA KODS

STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKTŪRA

*Kursa nosaukums latviski Veidošana
*Kursa nosaukums angliski Modelling
*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

2 KRP

*KURSA AUTORS
Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds
Herberts Erbs Humanitāro zinātņu 

un mākslas fakultāte
Asistents, Mg. Sc.educ.

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

P

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

Bez priekšzināšanām

Zinātņu nozare/apakšnozare Māksla, dizains
*Kursa mērķi Sagatavot studentus praktiskai profesionālai darbībai 

dizainā.
*Kursa uzdevumi Iemācīt pareizi rīkoties ar veidošanas materiāliem un 

apgūt prasmes pielietot dažādus tehniskos paņēmienus 
savu radošo ideju realizēšanā.

*Kursa rezultāti (apgūstamās 
kompetences)

Prasme uztvert telpiskas – trīsdimensionālas formas un 
uztverto realizēt radošajos darbos.

Kursa valoda Latviešu
*KURSA ANOTĀCIJA

LATVISKI 
(līdz 300 rakstu zīmēm)

*KURSA ANOTĀCIJA ANGLISKI
(līdz 300 rakstu zīmēm)

Veidojot attīstīt formas un materiāla
izjūtu, dimensionālo domāšanu, 
māksliniecisko iztēli. Veicināt 
studentu prasmes ar veidošanas 
līdzekļiem, attēlot nepieciešamās 
formas. Izmantot iegūtās zināšanas 
studiju procesā un bakalaura darba 
realizēšanā.

This course will teach understanding of form and 
materials, dimensional awareness, artistic 
interpretation; develop modeling techniques; use of 
acquired knowledge in creation of final bachelor 
degree project.



*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)

CILNIS: 
Stilizēta ciļņa kopija-

Ciļņa pamatnes, karkasa un pamatplaknes izveide;
Darba pakāpeniska , secīga attīstīšana;

Galveno pamatformu ieskicēšana;
Ciļņa svarīgāko pamatmasu uzlikšana;

Tālāka ciļņa formu pilnveidošana u darba plastikas
apvienošana noslēguma fāzē.

APAĻSKULPTŪRA:
Pilnplastikas objekta veidojums – 

Skulpturāls veidojums, risināts izmantojot
stilizācijas paņēmienu, mērķtiecīgi paredzot tā

novietošanu interjerā vai eksterjerā;
Skiču izveide;

Pamatnes un karkasa sagatavošana;
Galveno masu un pamatformu uzlikšana;

Tālāka formu attīstīšana un noslēdzošā plastiskā
apvienošana.

16

     16

Lekcijas, praktiskās
nodarbības

Lekcijas, praktiskās
nodarbības

*Studenta patstāvīgais darbs *Apjoms stundās
Izmantojot dabas formu studijas – koku lapas, augu
motīvus, attēlot tos cilnī. Studēt formām raksturīgās 
pazīmes, analizēt to uzbūvi, pielietot cilnim 
rakstorīgo placināšanas metodi.

48

*Prasības KRP iegūšanai Nokārtots eksāmens, izstādot darbus noslēguma 
skatē.

*Mācību pamatliteratūra 1. Blūma D., Šmite E. Kā top glezna, gravīra, skulptūra. – R., 
Zvaigzne ABC, 1998. – 64 lpp.
2. Cilvēka figūras modelēšana. – Minska, 2003. -  134 lpp.
3.Drīzulis A. Anatomija māksliniekiem. – R.,2001.- 80 lpp.
4. Hogarts B. Dinamiskā anatomija māksliniekiem – 
Maskava, 2001. – 216 lpp.
5. Langs J. Skulptūra. – Maskava, 2000. – 79 lpp.
6. Vipers B. Mākslas likteņi un vērtības. – R.,2005. – 1921 lp
7.Duby G., Daval J. Sculpture1.,2. – Taschen,2006. – 1149 p.
8. 1000 sculptures og Genius. – Sirrocto, London, 2007 – 543 

Mācību papildliteratūra Tēlniecības reprodukciju albūmi un izdevumi.
Periodika, interneta resursi un citi avoti http://ericir.syr.edu
Kursa autors: Herberts Erbs 04.04.2011.
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