
KURSA KODS

STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKTŪRA

*Kursa nosaukums latviski Grafika
*Kursa nosaukums angliski Graphics
*Studiju programma/-as, kurai/-
ām tiek piedāvāts studiju kurss

Dizains

*Statuss (A, B, C daļa) B1 Datordizains (7sem) , B3 Produktu dizains (4sem)
*Kredītpunktu skaits; KRP 
sadalījums pa semestriem, ja kursam ir 
vairākas daļas

4 KRP

*KURSA AUTORS
Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds
Dzintra Vīriņa Humanitāro un 

mākslas zinātņu 
fakultāte

Lektore. Mg. art. 

*Kopējais stundu skaits (1 KRP = 
40 s

160

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

8

*Semināru vai praktisko 
nodarbību skaits

24

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

P

*Pārbaudes forma/ -as Eksāmens
Priekšzināšanas (kursa 
nosaukums, programmas daļa, kurā 
kurss jāapgūst)
Zinātņu nozare/apakšnozare Māksla-dizains
*Kursa mērķi Sniegt teorētiskas zināšanas un praktiskas iemaņas radoši 

izpausties stājgrafikā, lietot tradicionālās grafikas tehnikas
mūsdienīgā dizainā. 

*Kursa uzdevumi  1. iepazīt grafikas attīstības vēsturi, attīstīt spēju   analizēt un 
vērtēt grafikas darbus;
2. attīstīt radošo domāšanu, izmantojot grafikas izteiksmes 
līdzekļus;  
3. apgūt teorētiskas zināšanas par stājgrafikas tehnikām un to 
izmantošanas iespējām mūsdienu mākslā;
4. apgūt praktiskas iemaņas tradicionālajās grafikas tehnikās – 
linogriezumā, aukstajā adatā, kologrāfijā, monotipijā, 
sietspiedē;
5. attīstīt spēju radoši un oriģināli lietot grafikas dotās iespējas 
dažādos netradicionālos materiālos un to kompilācijas dažādās 
kombinācijās;
6. veidot spēju analizēt un vērtēt radošu darbu, paredzēt 
gaidāmo rezultātu un iesaistīties koleģiālā sadarbībā.

*Kursa rezultāti (apgūstamās 
kompetences)

Apgūtas teorētiskas zināšanas un praktiska darba prasmes 
veidot radošas kompozīcijas stājgrafikā un realizēt tās grafikas 
tehnikās. Izveidojusies radoša personība, spējīga  realizēt 
mākslinieciskās ieceres augsti profesionālā .līmenī

Kursa valoda Latviešu
*KURSA ANOTĀCIJA *KURSA ANOTĀCIJA ANGLISKI



LATVISKI 
(līdz 300 rakstu zīmēm)

(līdz 300 rakstu zīmēm)

Kurss sniedz teorētiskas 
zināšanas un praktiskas prasmes 
stājgrafikā, tradicionālo grafikas 
tehniku lietošanā drukāšanai uz 
papīra, dažādiem 
netradicionāliem materiāliem un 
to savienojumiem.

This course will give students theoretical knowledge of 
basic graphics and opportunity for practical application of 
techniques on paper, non-traditional materials and a 
combination of the two.

*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. Īss grafikas kultūrvēsturisks apskats.
.

2 lekcija

2. Teorētiska iepazīšanās ar apgūstamajām
stājgrafikas tehnikām.

2 lekcija

3. Iepazīšanās ar linogriezuma tehnikā radītiem 
mākslas darbiem, to analīze.

 Kompozīcijas veidošana 
linogriezuma tehnikai. 

 Linoleja sagatavošana klišejas 
griešanai.

 Klišejas izveidošana.
 Linogriezuma nodrukāšana

4. Iepazīšanās ar aukstās adatas tehnikā 
radītiem       mākslas darbiem, to analīze. 

 Kompozīcijas iecere aukstajai adatai
 Klišejas izveidošana
 Aukstās adatas drukāšana

5. Iepazīšanās ar kologrāfijas tehnikā radītiem 
mākslas darbiem.

 Kompozīcijas veidošana kologr. 
tehnikai

 Klišejas izveidošana kologrāfijā
 Kologrāfijas nodrukāšana

6. Iepazīšanās ar monotipijas paraugiem un to
analīze

 Monotipijas drukāšana
7. Grafikas kompozīcijas iecere kombinējot     

divas klišejas,brīvi izvēlētās tehnikās.
 Klišeju izgatavošana.
 Darba drukāšana

8. Iepazīšanās ar sietspiedes tehnikā radītiem 
mākslas darbiem, to analīze.

 Kompozīcijas veidošana 1 krāsas 
sietspiedei.

 Sieta veidošana
 Sietspiedes drukāšana
 2 krāsu kompozīcija sietspiedei
 Sietu veidošana

2

4

2

4
      2

      2
      4
      4
      2
      2

      2
      2
      2

     2

     2
     2

     4
     4
     2

     4

     4
     4
     4
     6
     4

Lekcija

Praktiskās nodarbības

Praktiskās nodarbības

Praktiskās nodarbības
Praktiskās nodarbības

Lekcija
Praktiskās nodarbības
Praktiskās nodarbības
Praktiskās nodarbības

Lekcija

Prakt.nodarbības
Prakt. nodarbības
Prakt. nodarbības

Lekcija

Prakt. nodarbības
Prakt. nodarbības

Prakt. nodarbības
Prakt. nodarbības

Lekcija

Prakt. nodarbības

Prakt. nodarbības
Prakt.nodarbības
Prakt.nodarbības
Prakt. nodarbības
Prakt. nodarbības



 Sietspiedes drukāšana
 3 krāsu kompozīcija sietspiedei 

drukāšanai uz dažādiem materiāliem 
 Sietu veidošana
 Sietspiedes drukāšana

9. Radošas konceptuālas kompozīcijas un 
klišejas izveidošana, brīvi izvēloties kādu no 
apgūtajām grafikas tehnikām

 Kompozīcijas drukāšana
10. Konceptuālas datorgrafikas izveidošana, 

izmantojot autora radīto oriģinālgrafiku
11. Kompozīcijas un klišeju izveidošana grafikai

uz netradicionāla materiāla, izvēloties tam 
piemērotāko grafikas tehniku.

 Grafikas drukāšana
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Prakt. nodarbības
Prakt.nodarbības
Prakt. nodarbības

Prakt.nodarbības

         Prakt.nodarbības

         Prakt. nodarbības

         Prakt.nodarbības

         Prakt. nodarbības

*Studenta patstāvīgais darbs *Apjoms stundās
Teorijas studijas, izmantojot norādītos avotus un 
rodot jaunus. Apmeklē grafikas un citas izstādes, 
skates un prezentācijas dizaina projektiem. 
Eksperimentē ar idejām un materiāliem, izmantojot 
apgūtās zināšanas un prasmes. Veic patstāvīgus 
radošus darbus, pabeidz kontaktstundās iesāktos 
darbus.

 Teorētiskas literatūras un citu avotu studijas
 Kompozīcijas ieceru atrisināšana
 Klišeju izgatavošanas pabeigšana
 Patstāvīgi radoši darbi un eksperimenti
 Izstāžu un citu pasākumu apmeklējumi

    10
    18
    18
    36
    14

*Prasības KRP iegūšanai Apgūta kursa teorētiskā daļa un praktiskā darba 
prasmes. Sekmīgi izpildīti mācību un patstāvīgā 
darba uzdevumi.

*Mācību pamatliteratūra 1. Labacinska  V. Linogriezums latviešu 
tēlotājmākslā.-R.:Zinātne, 1975.g., 258 lpp.

2. Villerušs Latviešu grāmatu grafika.- 
R.:Liesma, 1988.g., 

3. Bohlich A Mit Feder, Stift und pinsel. 
Berlin, 1981.,140 lpp

Mācību papildliteratūra Mākslas darbu reprodukciju albūmi, monogrāfijas, 
katalogi.

Periodika, interneta resursi un citi avoti

Kursa autors:
Dzintra Vīriņa 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


