
KURSA KODS

STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKTŪRA

*Kursa nosaukums latviski Kompozīcija specialitātē I,II,III,IV
*Kursa nosaukums angliski Speciality Composition  I,II,III,IV
*Studiju programma/-as, kurai/-ām 
tiek piedāvāts studiju kurss

Dizains

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

8 KRP

*KURSA AUTORS
Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds

Aivars Rozenbahs Humanitāro zinātņu
un mākslas fakultāte

Asistents,Mg. art

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

320

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

16

*Semināru vai praktisko nodarbību 
skaits

32

Laboratorijas darbu skaits 16
*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)

Māksla.

Zinātņu nozare/apakšnozare Interjera dizains.
*Kursa mērķi Apgūt kompozīcijas pamatus grafiskajā plaknē, attīstīt 

ritma, proporcijas, dinamikas, statikas izjūtu telpiskajā 
vidē. Apgūt perspektīves un gaismēnas pamatus, 
iemācīt un izkopt spēju domāt un iemiesot dabā 
redzamo ar telpiskās organizācijas paņēmieniem, 
teorētiski un prakstiski apgūt kompozīcijas 
likumsakarības. 

*Kursa uzdevumi Veidot izpratni par kompozīciju veidojošām shēmām, 
izteiksmes līdzekļiem un paņēmieniem. Rosināt 
pašizpausmes iespēju radošo uzdevumu risinājumā. 
Veidot izpratni par kompozīcijas pielietojumu 
funkcionālā vidē.  

*Kursa rezultāti (apgūstamās 
kompetences)

Gūt izpratni par interjera dizaina pamatprincipiem ar 
telpas un vides uztveres likumsakarībām, mācēt 
izmantot kompozīcijas likumības konkrētos telpas 
projektos, priekšmetiskajā vidē.

Kursa valoda Latviešu.
*KURSA ANOTĀCIJA

LATVISKI 
*KURSA ANOTĀCIJA ANGLISKI

(līdz 300 rakstu zīmēm)



(līdz 300 rakstu zīmēm)
Studiju kurss „Kompozīcija” sniedz
padziļinātu ieskatu interjera dizaina 
projektēšanas kompozicionālajos 
aspektos, dod zināšanas, prasmes 
un iemaņas konkrētu telpu projektu 
izveidē, balstoties uz formveides 
principiem dažādu funkciju telpām. 
Tiek apgūta dažādu stilu interjeru 
komponēšanas pamatprincipi. Tiek 
apskatīti mūsdienu interjeru 
raksturīgākie veidošanas paņēmieni 
un vērtēšanas kritēriji. Tiek 
analizētas aktuālākās interjeru 
struktūras un uzbūves 
pamatnostādnes, to kopīgie 
kompozicionālie principi. 

This course offers an in-depth view of interior design 
and its composition; theory and practical application  of
interiors designed for various purposes; ; basics of 
interior design structure concepts and critique; basics 
of modern concepts of interior design structure and 
composition.

*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

128

Veids 
(lekcijas, semināri, praktiskās

nodarbības, laboratorijas darbi)

IV SEMESTRIS – kompozīcija I
1. Grafisko struktūru izmantošana priekšmetu formu 
traktējumā un saistībā ar vidi. 

4 Lekcijas, praktiskās
nodarbības.

2. Forma un tās uzbūve. 4 Lekcijas, praktiskās
nodarbības.

3. Telpu komponēšanas pamatprincipi. Telpu 
savstarpējā izvietojuma, dažādu funkciju telpu 
formveides principi.

4 Lekcijas, praktiskās
nodarbības.

4. Līnija un faktūra. Proporcijas. 4 Lekcijas, praktiskās
nodarbības.

V SEMESTRIS – kompozīcija II
5. Telpas komponēšanas principi un paņēmieni. 
Dominante: kolorīts, dominējošās formas, gaismēnu 
spēle, dominējošās tekstūras, faktūras.
Akcents: krāsu akcents, telpiskais u.c. 
Ritms: krāsa, figūru aprises, līniju laukumu virzieni, 
formu izmēri. 
Kontrasts.
Dinamika.
Statika. 
Simetrija.
Asimetrija.

16 Lekcijas, laboratorijas
darbi, prakstiskās

nodarbības.

6. Krāsu psiholoģiskā nozīme uz cilvēku. 
Krāsa kā simbols.
Krāsa kā vizuālais tēls. 
Krāsa kā firmas stils.

16 Lekcijas, praktiskie darbi,
seminārs.

VI SEMESTRIS – kompozīcija III
7. Piktogrammas – ikoniskās zīmes. 12 Lekcijas, praktiskie darbi.



8. Optisko ilūziju māksla. 20 praktiskie darbi.
9. Telpiskā vide, tās uztvere un organizācija. 
Gaismas un telpas kompozīcija.
Apjomu plastika.
Formu virzieni.
Objektu grupēšana.
Gaismas virziens.
Gaismas kontrasts.
Gaismas režīmi.
Redzes objekts un tā siluets.
Telpas formas individualitāte.

16 Lekcijas, seminārs.
Praktiskais darbs.

VII SEMESTRIS – kompozīcija IV
10. Interjera kompozīcijas palīgfaktori un elementi. 
Ergonomika.
Celtniecības konstruktīvie elementi.
Radio, video, elektroniskās iekārtas.
Mēbeles, tekstils, augu grupas. 
Vizuālais info. 
Māksla telpā. 

32 Lekcijas, praktiskais darbs,
seminārs.

 *Studenta patstāvīgais darbs *Apjoms stundās
Interjera projekta individuālā izstrādne.                              20
*Prasības KRP iegūšanai Regulārs lekciju apmeklējums un savlaicīgi, 

sekmīgi izpildīti dotie uzdevumi. 
*Mācību pamatliteratūra 1. „Telpas uztvere un kompozīcija”

V. Šusts 1979. Zvaigzne 125 lpp.
2. „Mākslas valodas pamati”

V. Kavacs 1999. Zvaigzne ABC
3. „Designer”

Anna Kasabian 2001. Rockport Publishers
4. „Interjers”

A. Irbīte, A. Bāļiņa 2005. Jumava 
5. „Tēlainā domāšana vizuālajā mākslā”

Zinta Kagaine 2005. Zvaigzne ABC 60 lpp.
Mācību papildliteratūra 6. „Designs for 20th - century Interiors 

F. Leslie 2000. V&A Publishers
7. „Mājokļa dizains”

Dz. Grejs, S. Ārdlija, D. Hola, S. Kaca, S. 
Gaventa, B. Veisa 2002 Zvaigzne ABC 
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