
KURSA KODS

STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKTŪRA

*Kursa nosaukums latviski Zīmēšana V;VI
*Kursa nosaukums angliski Drawing V;VI
*Studiju programma/-as, kurai/-ām 
tiek piedāvāts studiju kurss

Dizains

*Statuss (A, B, C daļa) B1 Datordizains ,B2 Interjera dizains
*Kredītpunktu skaits; KRP sadalījums 
pa semestriem, ja kursam ir vairākas daļas

5.semestris-V-2KRP; 6.semestris-VI-2KRP

*KURSA AUTORS
Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds
Andris Millers Humanitāro un 

mākslas zinātņu 
fakultāte

Lektors,Mg.art. 

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

160

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

32

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

P

*Pārbaudes forma/ -as eksāmeni
Priekšzināšanas (kursa nosaukums, 
programmas daļa, kurā kurss jāapgūst)

Zīmēšana III;IV

Zinātņu nozare/apakšnozare Mākslas un māksla zinātņu/Vizuāli plastiskā māksla.
*Kursa mērķi Attīstīt studentu spējas, izmantojot dažādus materiālus 

un tehnikas, brīvi zīmēt visdažādākās dabas un cilvēka 
radītās 3D formas 2D ;laukumā

*Kursa uzdevumi Interjera un eksterjera daļu attēlošana grafiskiem 
izteiksmes līdzekļiem, ģipša un dzīva galva.

*Kursa rezultāti (apgūstamās 
kompetences)

Perspektīves zināšanu pielietošana interjera un 
eksterjera attēlojumā, ģipša un dzīvas galvas tonāls 
risinājums.

Kursa valoda Latviešu
*KURSA ANOTĀCIJA

LATVISKI 
(līdz 300 rakstu zīmēm)

*KURSA ANOTĀCIJA ANGLISKI
(līdz 300 rakstu zīmēm)

Kurss uzskatāms kā turpinājums 
apgūtajām zināšanām, paplašinot 
interešu loku un tematiku, 
saglabājot pakāpenību uz 
sarežģītākiem grafiskiem 
risinājumiem. 

This course builds on previous knowledge of drawing, 
but widens the base of interests and themes by building
continuing to build skills in drawing more complex 
graphics.



*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.semestris.
1.Ģipša galva. Īstermiņa zīmējums divos

pagriezienos vienā lapā.
2. Dzīva galva / vīr./.  Īstermiņa zīmējums

divos pagriezienos vienā lapā.
3. Dzīva galva / siev. /. Tonāls zīmējums.

4. Figūra dažādās pozās. Skicēšana, izmantojot
dažādus grafikas materiālus.

8

10

      10

        4

praktiskās nodarbības 

2.semestris
1. Dzīva galva / vīr. /. Tonāls zīmējums.

2.Portets ar rokām /siev. /. Tonāls risinājums,
izmantojot tonētu papīru , ogles zīmuli un baltu

krīta zīmuli.
3. Figūra interjerā.  Tonāls risinājums,

izmantojot tonētu papīru , ogles zīmuli un
baltu krīta zīmuli.

4. Pilsētas ainava. Jauktā tehnikā zīmēta
pilsētas ainava ar izteiktu perspektīvi.

    10
     8

     10

       4

     
 praktiskās nodarbības

*Studenta patstāvīgais darbs *Apjoms stundās
1. Pašportrets no spoguļa vai fotogrāfijas. 

Izvēles tehnika.
2. Ekspresīvas izteiksmes cilvēka seja no 

fotogrāfijas. 
3. Kopija no izvēlēta mākslinieka darba.
4. Figurāls kompozicionāls risinājums 

interjerā, izmantojot foto un datortehnikas 
iespējas.

5. Interjera zīmējums konkrētā vēsturiskā 
stilā. Brīvas izvēles tehnikā.

6. Pilsētas ainava. Tonāls zīmējums jauktā 
tehnikā.

     16

      16

      16
      
       16
       16 

       16

*Prasības KRP iegūšanai Visu uzdevumu sekmīga izpilde.
*Mācību pamatliteratūra Gotfried Bammes. Der nackte Mensch. VEB 

Verlag der Kunst, Dresden 1982,-473 s.
Alberts G. & Wolf R. Basic  dawing techniques. 
Noth Light Books. Cincinnati, Ohio, 1991 – 121 
p.
Stauyer P. & Rosenberg T. A Foundation course in
drawing. Watson-Guptill Publications, 1999. – 
428 p.
Betty Edwards The New Drawing on the Right 
Side of the Brain Tarcher/Peitnam, New York 
10014, 1999.-291

Mācību papildliteratūra Parramon’s Editional Team. All about 
techniques in Drawing.-NY, Barron’s1999.-
143 p.

Periodika, interneta resursi un citi 
avoti

www.basic drawing ,   www.artonline.com
www.international artist.com.

http://www.basic/
http://www.international/
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