
KURSA KODS

STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKTŪRA

*Kursa nosaukums latviski Vizuālā māksla interjerā
*Kursa nosaukums angliski Visual arts in interior design
*Studiju programma/-as, kurai/-ām 
tiek piedāvāts studiju kurss

Interjera dizains.

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

2 KPR

*KURSA AUTORS
Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds

Aivars Rozenbahs HMZF 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 I
Priekšzināšanas (kursa nosaukums, 
programmas daļa, kurā kurss jāapgūst)

Māksla.

Zinātņu nozare/apakšnozare Interjera dizains.
*Kursa mērķi Interjera dizaineru profesionālās izpratnes veidošana 

par vizuālās mākslas un tās elementu pielietojumu 
mūsdienu interjera izveidē, pielietošanas iespējām, kā 
arī realizāciju reālos projektos. 

*Kursa uzdevumi Kursa uzdevums ir, izmantojot iepriekšējā studiju laikā 
un citos ar mākslas procesiem saistītiem mācību 
ptiekšmetiem gūto pieredzi, mācēt organizēt un apgūt 
telpas strukturālo uzbūvi, saistībā ar monumentālās un 
stājmākslas darbiem. Izpētīt un izanalizēt to dažādās 
izteiksmes un integrāciju, trenēt kompozīcijas izjūtu, 
pievērst īpašu uzmanību individuāli radošai 
pašizteiksmei. 

*Kursa rezultāti (apgūstamās 
kompetences)

Kursa gaitā tiek iepazīti dažādi interjera risinājumi 
saistībā ar monumentālās un stājmākslas elementu 
piesaisti. Dod prasmes radoši pielietot iegūtās 
zināšanas reālu objektu izstrādē un sasaistē. 

Kursa valoda Latviešu.
*KURSA ANOTĀCIJA

LATVISKI 
(līdz 300 rakstu zīmēm)

*KURSA ANOTĀCIJA ANGLISKI
(līdz 300 rakstu zīmēm)

Studiju kurss „Vizuālā māksla 
interjerā” dod paplašinātu ieskatu 

This course expands students’ understanding of 
humanistic principles of interior design through use of 



humanizētās vides plānošanā un 
iekārtošanā, izmantojot vizuālās 
mākslas objektus un elementus. 
Tiek izveidotas prasmes interjera 
vizuālā tēla dekoratīvi piesātinātu, 
racionāli estētisko kvalitāšu 
pielietojumā. Profesionāli pārzināt 
vēsturiskās un modernās mākslas 
sintēzes iespējas konkrētā objektā.

visual art; develops ability to assess esthetic qualities; 
develop knowledge of historic and modern elements in 
works of art.

*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. Telpa un cilvēks. 2 Lekcijas.
2. Reakcija telpā. 2 Lekcijas.
3. Vizuālās mākslas objekts kā  forma interjerā. 2 Lekcijas, praktiskais darbs.
4. Telpas rakstura veidošana – vēsturiskais un 
modernais. 

4 Lekcijas, praktiskais darbs.

5. Telpas tēls. 2 Lekcijas, praktiskais darbs.
6. Telpas tēla veidošana atbilstoši klienta tēlam. 2 Lekcijas, praktiskais darbs.
7. Tēla uztveršanas efektivitātes kritēriji. 4 Lekcijas, praktiskais darbs.
8. Vizuālo efektu pilnveidošana. Materiāli 
koloristiskās mijiedarbības.

6 Lekcijas, praktiskais darbs,
seminārs.

9. Vizuālās mākslas pārstāvniecības varianti telpā. 4 Lekcijas, praktiskais darbs.
10. Sgraffito, freska, glezniecība, vitrāža, foto, 
grafika.

4 Lekcijas, praktiskais darbs.

*Studenta patstāvīgais darbs *Apjoms stundās
Sagatavot referātu pēc dotās tēmas: vizuālās mākslas
sintēzes varianti interjerā. 

  
48

*Prasības KRP iegūšanai Regulārs lekciju apmeklējums un savlaicīgi, 
sekmīgi izpildīti uzdotie uzdevumi. 

*Mācību pamatliteratūra  „Telpa, kas sākas ar mums”
I.Strautmanis, B. Artmanis , Rīga 132 lpp.
 „Telpas uztvere un kompozīcija”
V. Šusts, Zvaigzne 125 lpp.

Mācību papildliteratūra  „Dabas formu estētika” 
Māris Kundziņš 2006, Madris Rīga 168 lpp. 

Periodika, interneta resursi un citi avoti www.interjers.lv
www.pinkroom.lv

Kursa autors:
Aivars Rozenbahs 04.04.2011.
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