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STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKTŪRA

*Kursa nosaukums latviski Vizuālā komunikācija
*Kursa nosaukums angliski Visual communication
*Studiju programma/-as, kurai/-
ām tiek piedāvāts studiju kurss

Dizains

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

2

*KURSA AUTORS
Vārds, uzvārds Struktūrvienīb

a
Amats, grāds

Inta Klāsone Humanitāro un 
mākslas zinātņu 
fakultāte

Dr. paed., asoc. prof.

*Kopējais stundu skaits (1 KRP = 40 st.) 80
*Lekciju skaits (1 lekcija, seminārs, praktiskie un 
laboratorijas darbi = 2 st.)

8 

*Semināru vai praktisko nodarbību skaits 8 
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)

Kompozīcija

Zinātņu nozare/apakšnozare māksla/komunikācija
*Kursa mērķi Veidot  studējošo izpratni  par vizuālās komunikācijas

iespējām  informācijas  sniegšanā  par   dizaina
izstrādājumu/objektu 

*Kursa uzdevumi 1. Veidot  izpratni  par  vizuālās  komunikācijas
veidiem un to būtību.

2. Veidot  prasmes  vizuāli  informatīva  materiāla
precizēšanā  un  sagatavošanā  informācijas
apmaiņas procesā.

3. Veidot izpratni par vizuālās komunikācijas veida
izvēli prezentāciju sagatavošanā.

4. Attīstīt analītisku un radošu pieeju aktuāla vizuālā
materiāla atlasē.

*Kursa rezultāti (apgūstamās kompetences) 1. Ir  izveidojusies  izpratne  par  vizuālās
komunikācijas veidiem.

2. Prasme  pielietot  dažādus  vizuālās
komunikācijas veidus informācijas sniegšanā,
veicinot  saprašanos  un  sekmējot
organizācijas /uzņēmuma darbību.

5. Attīstītas  analītiskas prasmes,  sava viedokļa
argumentācija  vizuālā  komunikācijas  veida
izvēlē  un  būtiskākā  materiāla  atlasē,
nodrošinot  kvalitatīvu  saskarsmi,  saziņu;
domu un priekšstatu divpusējas informācijas
apmaiņas procesu. 

Kursa valoda Latviešu



*KURSA ANOTĀCIJA LATVISKI 
(līdz 300 rakstu zīmēm)

*KURSA ANOTĀCIJA ANGLISKI
(līdz 300 rakstu zīmēm)

Vizuālā komunikācija ir ideju izpausme 
vizuālā formā. Galvenokārt tā asociējas ar 
divdimensionāliem tēliem: rakstību, zīmes 
un zīmju sistēmas, fotogrāfiju, attēlu 
veidošanu un izpratni par tiem, krāsu, 
mākslas darbus un elektroniskos resursus. 
Pastāv daudzveidīgas iespējas kā 
informāciju stādīt priekšā vizuālā veidā.

Visual communication is the communication of 
ideas through the visual display of information. 
Primarily associated with two dimensional 
images, it includes: art, signs and signs systems, 
photography,pictures making and understanding 
of them, colour, artworks and electronic 
resources. There exists a variety of ways to 
present information visually

*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)

Vizuālās komunikācijas vēsturisks apskats
Klinšu un alu zīmējumi. Ideogrammas. 
Grāmatu māksla. Litogrāfija. Tipogrāfija. 
Fotogrāfija. Tēlotājmāksla un lietišķā 
māksla. Avangards. Modernisms. 
Datormāksla.

8  lekcijas - 4

Attēls komunikācijas procesā. 
Attēla komunikatīvā funkcija.
Attēls kā zīmju sistēma.
Attēla radīšanas un izpratnes problēmas.

4 semināri - 2

Zīmes un zīmju sistēmas.
Zīmju veidi: dabiskās zīmes; tēlainās zīmes; 
konvencionālās zīmes
Ikoniskās zīmes – piktogrammas.
Piktogrammas – apzīmējamo objektu attēli.
Piktogrammas, kas norāda uz veicamo 
darbību.
Piktogrammas, kurās izmantota funkcionālā 
analoģija.
Piktogrammas, kas apzīmē operācijas 
izpildes rezultātu.

4 lekcijas - 2

Kodēšana ar krāsām. 
Krāsu izvēle informācijas attēlošanai:
 funkcionālās atbilstības princips,
 fizioloģiskās atbilstības princips,
 emocionālās atbilstības princips.
Kvalitatīvas korelācijas iespējas starp attēlu 
un fonu.

4 semināri - 2

Mākslinieciskās komunikācijas process 
(viena no sociālās komunikācijas 
formām).
Mākslinieciski radošās darbības formu 
daudzveidība vizuālajā komunikācijā.
Mākslas veidu grupas un to raksturojums:
 telpiskā māksla;

8 lekcijas – 2
semināri - 2



 laikmetīgā māksla.
Mākslas darba uztvere un izpratne: 
glezniecība, grafika, arhitektūra, teātris, 
kino, u.c.

Vizuālā reklāma saziņas procesā.
Saturs un forma. Līdzekļi ( krāsas mērķis 
reklāmā, krāsas atkarība no reklāmas tipa, 
reklāmā izmantoto krāsu asociācijas, krāsu 
simbolika reklāmā, krāsu salikumu iedarbība,
krāsas WEB dizainā, krāsa firmas logotipā) 
un paņēmieni vizuālās informācijas izveidē.

4 semināri - 2

*Studenta patstāvīgais darbs *Apjoms stundās
1. Izvēlēties un izstrādāt vizuālās 

komunikācijas veidu salīdzinošu analīzi.
2. Izstrādāt tematisku vizuālu materiālu 

izmantojot atšķirīgas vizuālās 
komunikācijas izteiksmes formas.

3. Sagatavot vizuālu prezentāciju par izvēlētā 
dizaina jomu. 

48 stundas

*Prasības KRP 
iegūšanai

Lekciju apmeklējums un izpildīti mācību vingrinājumi un praktiskie darbi – 75% 
no nodarbībām. 
Kvalitatīvi izstrādāti patstāvīgie darbi.

*Mācību 
pamatliteratūra

1. Agejevs V. Semiotika. - R., Jumava, 2005.-207 lpp.
2. Brūsa - Mitfords M. Zīmes un simboli. - R.: Zvaigzne ABC, 1998.
3. Herdera vārdnīca Simnboli. - R.: Pētergailis, 1993.
4. Homo aestheticus: no mākslas filosofijas līdz ikdienas estētikai/ Rīga: 

Tapals, 2001. 
5. Ozola E. Krāsas uztvere un iedarbība.R., Jumava, 2006.
6. Арнхейм Р. Искусство и визуальное восприятие.- Москва, 

Прогресс,1977.
7. Mitchell W.J.T. Picture Theory. Chikago: University of Chikago Press, 1994.

Mācību 
papildliteratūra

1. Barts R. Camera lucida. Piezīme par fotogrāfiju. – Laikmetīgās mākslas 
centrs, 2006.

2. Benjamin W. Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen 
Reproduzierbarkeit. Fr./M., 1963 (e.c.).

3. Gadamers H. G. Skaistā aktualitāte. Māksla kā spēle, simbols un svētki. 
Zvaigzne ABC, 2002.

4. Gadamers H. G. Patiesība un metode. R., Jumava, 1999.
5. Kundziņš M. Dabas formu estētika, Madris.- R, 2004
6. Vipers B. Mākslas likteņi un vērtības. R.,Grāmatu zieds, 1940.
7. Velšs V. Estētikas robežceļi. - Laikmetīgās mākslas centrs, 2005.
8. Демидов В. Как мы видим то что видим.- Москва, Знание, 1979.

Periodika, 
interneta resursi 
un citi avoti

1. Žurnāls „Dizaina studija, telpa, forma, laiks”. 
2. Žurnāls „Foto kvartāls”.
3. Laikraksts „Forums” 
4. Mircefs N., Ko nozīmē jēdziens vizuālā kultūra?,

http://rixc.lv/reader/
5. Duttmann G.A. The ABC of visual culture, or a new decadence of illiteracy.,

Journal of visual culture, 2002., Vol.1. SAGE Publications.
http://www.sagepub.co.uk
·http://rixc.lv/archives/rezone/2002-February/000042.html

6. http://www.lhl.lib.mo.us/events_exhib/exhibit/exhibits/stars/index.html
7. http://www.answers.com/topic/aldus-manutius
8. http://www.ibiblio.org/expo/vatican.exhibit/exhibit/Main_Hall.html
9. http://www.leonardo.net/

http://rixc.lv/reader/
http://www.leonardo.net/
http://www.ibiblio.org/expo/vatican.exhibit/exhibit/Main_Hall.html
http://www.answers.com/topic/aldus-manutius
http://www.lhl.lib.mo.us/events_exhib/exhibit/exhibits/stars/index.html
http://www.sagepub.co.uk/


10. http://www.visi.com/~reuteler/leonardo.html
11. http://www.wga.hu/index1.html 
12. http://www.mos.org/leonardo/bio.html
13. http://www.firsteuropeanshipping.com/styles.html 
14. http://www.britannica.com/ebc/article-9380996
15.  http://www.britannica.com/ebc/article-9372757 
16. http://en.wikipedia.org/wiki/Industrial_revolution
17. http://www.designwritingresearch.org/essays/deconstruction.html
18. http://www.emigre.com/EMagView.php 
19. http://www.madeinspace.la/ 
20. http://www.madeinspaceshop.com/
21. http://www.aiga.org/content.cfm?contentalias=AprilGreiman
22. http://www.visualcomplexity.com/vc/ 
23. http://www.infosthetics.com/
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