
KURSA KODS

STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKTŪRA

*Kursa nosaukums latviski Arhitektūras objektu fotofiksācija.
*Kursa nosaukums angliski Architectural photography
*Studiju programma/-as, kurai/-ām 
tiek piedāvāts studiju kurss

Dizains

*Statuss (A, B, C daļa) C 
*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

Mg. art., asistents

*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

10

Laboratorijas darbu skaits
*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)

Fotogrāfijas tehnoloģijas.

Zinātņu nozare/apakšnozare Māksla.
*Kursa mērķi Teorētisko un praktisko nodarbību rezultātā iegūt 

izpratni un praksi, kā arī metodiku specifiskā foto žanrā
– arhitektūras fotofiksācijā. Apgūt tehniskās 
uzņemšanas īpatnības, izprast vizuālā tēla veidošanas 
likumsakarības.

*Kursa uzdevumi Apgūt mākslinieciski tehniskos paņēmienus 
arhitektūras uzņemšanā. Iemācīties risināt gaismas un 
kontrasta attiecības objekta atainošanā. Spēt 
argumentēt kompozicionālās vienotības, ritma, 
dominantes, proporcijas, virzienu un telpas jēdzienus 
arhitektūras žanrā, pārzināt kadrēšanas īpatnības.

*Kursa rezultāti (apgūstamās 
kompetences)

Gūta izpratne par arhitektūras objektu un to detaļu 
fotofiksācijas specifiku un metodiku. Pārzināt 
būvapjomu telpisko struktūru, raksturīgākos 
atainošanas paņēmienus. Izprast vides un telpas 
uztveres kopsakarības, mācēt kreatīvi savas idejas 
īstenot reālos projektos. 

Kursa valoda Latviešu.
*KURSA ANOTĀCIJA

LATVISKI 
(līdz 300 rakstu zīmēm)

*KURSA ANOTĀCIJA ANGLISKI
(līdz 300 rakstu zīmēm)

Studiju kurss „Arhitektūras objektu The course Architectural Photography will give in-



fotofiksācija” sniedz padziļinātu 
fotogrāfijas paņēmienu 
izmantošanu arhitektonisko objektu 
un to detaļu projektēšanā. Kurss 
dod izpratni par kadra kompozīciju,
tās mākslas izteiksmes līdzekļu 
daudzveidību, dod prasmes veidot 
radošus un precīzus būvobjektu 
atveidojumus. Pilnveido zināšanas 
par gaismēnas izmaiņām telpā un 
vidē. Dod prasmes statikas, 
dinamikas, līdzsvara jēdzinu 
piemērošanā formveidē. 

depth instruction on techniques used to photograph 
various architectural structures and their details; teach 
composition, artistic expression, and creative, yet 
precise structural representations; add to knowledge of 
changes in internal and external lighting; teach 
concepts of the static and dynamic and balancing 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. Kompozīzijas pamatlikumi. 4 Lekcijas.
2. Fotomākslas izteiksmes līdzekļi arhitektūras 
uzņemšanā.

4
Lekcijas un praktiskās

nodarbības.

2.1. Laukums.
2.2. Forma.
2.3. Siluets.
2.4. Faktūra.
2.5. Tonalitāte.
2.6. Krāsa.
2.7. Gaismēna.
3. Kompozīcijas paņēmieni.

4
Lekcijas un praktiskās

nodarbības.

3.1. Akcents.
3.2. Dominante.
3.3. Ritms.
3.4. Kontrasts.
3.5. Dinamika.
3.6. Līdzsvars.
3.7. Proporcija.
3.8. Telpa.
4. Arhitektūras objekta analīze. 4 Seminārs.
5. Speciālā foto tehnika un tās pielietošanas 
metodika objektu fotofiksācijā. 

4 Lekcijas.

6. Telpiskās uztveres īpatnības. 2 Lekcijas.
7. Optiskās projekcijas. 4 Praktiskās nodarbības.
8. Grafiskās kompozīcijas. 4 Lekcijas un praktiskās

nodarbības.
9. Prezentācijas veidi. 2 Seminārs.

*Studenta patstāvīgais darbs *Apjoms stundās
Konkrēta arhitektoniskā objekta tehnisko un vizuālo 
aspektu analīze tā fotofiksācijā. 
Vizuālā tēla radīšana, izmantojot dažādu detaļu un 
faktūru vizualizāciju dažādos apgaismojuma 
apstākļos. 
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Veikt objekta dokumentācijas un informācijas 
analīzi. 
*Prasības KRP iegūšanai Regulārs lekciju apmeklējums un savlaicīgi, 

sekmīgi paveikti uzdotie uzdevumi. 
*Mācību pamatliteratūra 1. Dž. Hedžko „Fotogrāfēšana”

, 2001.g. Rīga
Philip Andrews „The Digital Photography 
Manual” , 2004. Carlton Books Limited. 
192 p.

2. A. Gasson „Exploring Black and White 
Photography”
1989. W.M.C. Brown Publishers. 

Mācību papildliteratūra 1. Lee Frost „Photos that sell” 
2003. A David & Charles Book 192 p.

2. Hans – Michael Koetzle „ Photo Icons” 
2005. Taschen 351 p.

Periodika, interneta resursi un citi avoti www.mediasign.ru
www.photodome.ru

 „ Digital Photo”  - magazine.
 „Digital Camera” – magazine.

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.mediasign.ru/
http://www.photodome.ru/

