
KURSA KODS

STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKTŪRA

*Kursa nosaukums latviski Reklāmas foto
*Kursa nosaukums angliski Advertisement Photography
*Studiju programma/-as, kurai/-ām 
tiek piedāvāts studiju kurss

Dizains

*Statuss (A, B, C daļa) B1 Datordizains
*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.)

6

*Semināru vai praktisko nodarbību 
skaits

6

Laboratorijas darbu skaits 4
*Kursa līmenis (1-4 – akadēmiskā 
bakalaura; 5-6 – akadēmiskā maģistra; 
7- doktora; P – profesionālais**)
*Pārbaudes forma/ -as E
Priekšzināšanas (kursa nosaukums, 
programmas daļa, kurā kurss jāapgūst)

Vidusskola, fotostudijas, datordizains.

Zinātņu nozare/apakšnozare Dizains.
*Kursa mērķi Sagatavot studentus patstāvīgam radošam darbam foto 

reklāmas jomā, kur tie spēj izstrādāt atbilstošus 
uzdevumus konkrētiem pasūtījumiem un 
reproducēšanas tehnoloģijām. Attīstīt spēju profesionāli
kontrolēt savu projektu māksliniecisko un tehnisko 
kvalitāti. 

*Kursa uzdevumi Iepazīstināt studentus ar reklāmas foto jomā  
izmantojamo aparatūru. Sagatavot apmācāmos 
izmantot fotogrāfiskos izteiksmes līdzekļus un attēlu 
apstrādi atbilstoši darba uzdevumam, piemērojot 
visatbilstošākās tehnoloģijas un materiālus. 
Profesionāli veikt attēlu izgatavošanas procesu no 
ieceres līdz oriģinālam izmantojot zināšanas 
kompozīcijā, izvēloties prasībām atbilstošas 
tehnoloģijas un noformējuma veidus.

*Kursa rezultāti (apgūstamās 
kompetences)

Radošs, fototehnoloģijas un gaismas teoriju pārzinošs 
speciālists, spējīgs patstāvīgi veidot vizuālās reklāmas 
dažādās foto tehnikās, visos mēdiju veidos.

Kursa valoda Latviešu.
*KURSA ANOTĀCIJA

LATVISKI 
*KURSA ANOTĀCIJA ANGLISKI

(līdz 300 rakstu zīmēm)



(līdz 300 rakstu zīmēm)
Studiju kurss „Reklāmas foto” veic 
padziļinātu fotogrāfijas iespēju 
izpēti un pielietojumu atsevišķā 
foto žanrā, ņemot vērā 
reklāmdizainā akceptētos vizuālās 
mākslas paņēmienu specifiku 
dažādos masu mēdijos. Kursā tiek 
apgūtas pamatiemaņas kadra 
kompozīcijā, telpiskās uztveres 
izkopšanā, iegūst izpratni par 
fotogrāfiju kā vizuālo tēlu sistēmu 
un tās filosofisko pamatu, 
psiholoģiskajiem un asociatīvajiem 
aspektiem. Tiek iegūta jaunu 
tehnoloģiju un radošu konsekvenču 
veiksmīga realizācija gala produktā.

This course will offer in-depth study of photography 
and its use in ad design; photo composition; spatial 
awareness; philosophical and phsychological bases; 
practical use of modern technologies in creation of a 
final 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

32

Veids 
(lekcijas, semināri, praktiskās

nodarbības, laboratorijas darbi)

1. Fotogrāfija un vizuālā reklāma. 2 Lekcija
2. Mūsdienu foto. Tehnoloģisko un intelektuālo 
procesu sintēze.

2 Lekcija un praktiskais
darbs

3. Attēls kā vizuāli kodēta informācijas projekcija. 
Kvalitatīvas projekcijas tehniskie priekšnoteikumi.

2 praktiskais darbs

4. Grafiskā attēla uztveres principi un to pielietojums
foto reklāmā. 

2 Lekcija un praktiskais
darbs

5. M/B un krāsu foto subjektīvie un psiholoģiskie 
aspekti. 

2 Lekcija un praktiskais
darbs

6. Galveno foto reklāmas žanru analīze un 
pielietojums.

2 praktiskais darbs

7. Foto psiholoģijas pamatiezīmes. 2 praktiskais darbs
8. Jaunās tehnoloģijas un radošās konsekvences 
fotogrāfijā. 

2 laboratorijas darbs,
seminārs

II DAĻA
1. Foto reklāmas vadošā loma mūsdienu mārketingā. 2 Lekcija
2. Foto reklāmas uztveres psiholoģija, tās likumi. 2 praktiskais darbs
3. Foto reklāmas tēla veidošanas loģiskās metodes. 2 praktiskais darbs
4. Foto reklāmas estētikas specifika un attēla 
kompozīcija.

2 praktiskais darbs

5. Gaismas māksla. Kolorīta efekti. 2 praktiskais darbs
6. Foto reklāmas dizains. Metodika. 2 praktiskais darbs
7. Modeļa loma un raksturojums foto reklāmā. 2 Lekcijas
8. Portfolio veidošanas māksla un metodika. 2 Lekcijas

*Studenta patstāvīgais darbs *Apjoms stundās
1. Izveidot foto reklāmu „Klusā daba”. 
2. Foto reklāma: teksts un foto, foto montāža + 

                   



foto kolāža.
3. Foto reklāmas veidošana, izmantojot 2-3 

modeļus, veidojot 6-8 tēlu galeriju. 

48

*Prasības KRP iegūšanai Regulārs lekciju apmeklējums, sekmīgi un 
savlaicīgi izpildīti pārbaudes darbi. 

*Mācību pamatliteratūra 1. „Advanced photoshop techniques for 
professional photography”

2. Mike Crawford „Art” 2009. 330 p. 
3. „Photography today”
4. Lee Frost „David Charles book” 2002. 230 

p.
5. „Reklāmas psiholoģija”
6. Mārtiņš Veide „Jumava” 2006.g. 247 lpp.
7. „About advertisement” 
8. David Ogilvy „Prion books” 2007. 232 p.
9. „Photo Icons. The story behind the pictures”
10. Taschen 2008. 351 p.

Mācību papildliteratūra 1. „The digital photography manual”
Philip Andrews „Carlton books limited” 2000. 
191 p.

Periodika, interneta resursi un citi avoti  Žurnāls „Digital Photo” 
 Mēnešraksts „Foto Kvartāls”
 www.photosight.ru
 www.alternativephotography.com

Kursa autors:
Aivars Rozenbahs 04.04.2011.

Paraksts Paraksta atšifrējums  Datums

Kurss apstiprināts: Humanitārās un mākslas 
fakultātes domes protokola Nr. 
14 , 13. 04.2011

HMZF prodekāne Inta Klāsone Fakultātes domes sēdes
protokols Nr. / 

Datums

http://www.photosight.ru/
http://www.alternativephotography.com/

