
KURSA KODS

STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKTŪRA

*Kursa nosaukums latviski Gleznošana V;VI
*Kursa nosaukums angliski Painting V; VI
*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

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

*KURSA AUTORS
Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds
Andris Millers HMZF Lektors, Mg.art.
*Kopējais stundu skaits (1 KRP = 40 
st.)

160

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

64

*Semināru vai praktisko nodarbību 
skaits

96

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)

Gleznošana III; IV

Zinātņu nozare/apakšnozare Māksla un mākslas zinātne / Vizuāli plastiskā māksla
*Kursa mērķi Gleznošanas tehniku brīvs pielietojums uzdevuma veikšanā 

parādot zināmu meistarības pakāpi portreta un pusfigūras 
gleznojumā.

*Kursa uzdevumi Tuvināt mācību uzdevumu mākslas tēlam veidojot stilistiski 
vienotu un koloristiski pamatotu, pārliecinošu gleznu.

*Kursa rezultāti (apgūstamās 
kompetences)

Brīvs glezniecības tehniku pielietojums tīrā veidā vai 
apvienojumā jauktā tehnikā, kas visveiksmīgāk atklātu 
ieceres būtību.

Kursa valoda Latviešu, krievu, angļu, lietuviešu.
*KURSA ANOTĀCIJA

LATVISKI 
(līdz 300 rakstu zīmēm)

*KURSA ANOTĀCIJA ANGLISKI
(līdz 300 rakstu zīmēm)

Kurss ir noslēguma posms gleznošanas
studijās un parāda studenta gatavību 
patstāvīgi risināt glezniecības tehniku 
pielietojumu uzdevumu veikšanā un 
radošu ieceru risināšanā.

This is a very last year in painting and student must 
show mastery in using colors in creativ painting.



*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)

V. semestris
1. Telpas daļa ar logu.

Iekštelpas un āra apgaismojuma specifika un attēlošanas 
iespējas.

8 lekcijas,praktiskās
nodarbības

2. Interjera daļa ar apjomīgiem un figūra kā stafāžš
Interjera un figūras gleznošanas specifika.

8 lekcijas,praktiskās
nodarbības

3. Portreta / galvas / gleznojums uz gaiša fona.
Krāstoņu veidošanas principi, gleznojot portretu.

8 lekcijas,praktiskās
nodarbības

4.  Portreta / galvas / gleznojums uz tumša fona.
Sejas toņu veidošanas principi atkarībā no fona.

8 lekcijas,praktiskās
nodarbības

VI. semestris
5. Portrets ar rokām.

Rokas, kā portreta būtiska sastāvdaļa.
8 lekcijas,praktiskās

nodarbības
6. Pusfigūra /portrets ar rokām.

Rokas, kā portreta būtiska sastāvdaļa.
8 lekcijas,praktiskās

nodarbības
7. Figūra ar kluso dabu telpā.

Klusās dabas un figūras kompozicionālā vienotība 
un gleznieciskā vienotība.

8 lekcijas,praktiskās
nodarbības

8. Figūra interjerā.
Fotogrāfijas izmantošana gleznošanā.

8 lekcijas,praktiskās
nodarbības

*Studenta patstāvīgais darbs *Apjoms stundās
1. Portreta kopija pēc izvēles / no izvēlēta 

mākslinieka /
2. Meditatīvi abstrakts gleznojums „Rudens”.
3. Izvērstas klusās dabas dekoratīvi stilizēts 

gleznojums.
4. Pillsētainava noteiktā noskaņa / krēslā, naktī 

sniegputenī, lietū, saullēktā utt./
5. Portrets kompozicionāsls risinājums izmantojot 

foto un datortehnikas iespēlas.
6. Pusfigūras kompozicionāsls risinājums 

izmantojot foto un datortehnikas iespēlas.

16

16
16

16

16

16

*Prasības KRP iegūšanai Visu uzdevumu sekmīga izpilde.
*Mācību pamatliteratūra 1. M.Stephen Doherty Easy 

Solutions:Colormixing.Watercolor – Quarry 
books. Gloucester,Massachusetts, 1998 – 143 p.

2. Douglas Purdon Color Secrets for Glowing Oil
Paintings. North Light Books, Cincinnati,Ohio 
45207, 1998 – 128 p.

3. Хосу  М. Как писать натурморт.Паррамон-
Арт-Родник, Москва, 2000 – 112 стр.

4. Rachel Wolf,Basic Portrat Techniques.-North 
Light Books, Cincinnati,Ohio 45207, 1994 – 



127 p.
Mācību papildliteratūra 1. Smits  ,Rejs  Mākslinieka  rokasgrāmata:

piederumi,  meteriāli,  procesi,  tehnikas.-  R.:
Zvaigzne ABC, 2007.-384 lpp.

2. Nicodemi G. B. Come dipingere AD 
AQUARELLI E TEMPERE / manualepractico/,
Castello-Collane Tecniche-Milano 1970-111 p

Periodika, interneta resursi un citi avoti WWW.basic painting
The Magazine international artist.com

Kursa autors:
Andris Millers 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.basic/

