
KURSA KODS

STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKTŪRA

Kursa nosaukums latviski Formu plastika
Kursa nosaukums angliski Shape Plastics
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
Inese Orlovska Humanitāro un mākslas 

zinātņu fakultāte
Lektore, Mg.paed.

Kopējais stundu skaits (1 KRP = 40 
st.)

80 

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

3

Semināru vai praktisko nodarbību
skaits

13

Laboratorijas darbu skaits
Kursa līmenis P
Pārbaudes forma/ -as Ieskaite 
Priekšzināšanas (kursa nosaukums, 
programmas daļa, kurā kurss 
jāapgūst)

Nav nepieciešams

Zinātņu nozare/apakšnozare
Kursa mērķi Praktiski strādājot, paplašināt studējošo izpratni par jēdzieniem

„forma, veidošana, ”.
Kursa uzdevumi 1. Iepazīt veidošanas iespējas  no sausa papīra.

2. Strādājot praktiski, apgūt iemaņas papīra masas iegūšanā, 
veidošanā no iegūtās masas un veidojumu noformēšanā.
3. Apzināt veidošanas iespējas no plastiskiem  materiāliem un 
rosināt studējošos radošu ideju realizēšanai, veidojot no 
netradicionāliem materiāliem.

Kursa rezultāti (apgūstamās 
kompetences)

Praktisko iemaņu apguves paplašināšana darbā ar papīru un 
papīra masu.

Kursa valoda Latviešu valoda
KURSA ANOTĀCIJA LATVISKI 

(līdz 300 rakstu zīmēm)
KURSA ANOTĀCIJA ANGLISKI

(līdz 300 rakstu zīmēm)
Kursa ietvaros teorētiski  un praktiski tiek 
iepazītas formu atveidošanas dažādās iespējas 
no papīra un citiem plastiskiem materiāliem, 
veidošana no papīra masas. Tiek aplūkoti 
metodiskie darba paņēmieni dažādās 
veidošanas un faktūru radīšanas izpausmēs un 
atveidoto formu noformēšanā.

The  Course  involves  theoretical  and  practical
aspects of desighning various forms/shapes out
of  paper  (paper  mass)  and other  versatile  and
flexible  materials  (plastics).  Methodology  of
plastering  and  presentation  of  different  shapes
and textures is one of the core elements of this
course.  



KURSA PLĀNS UN SATURA IZKLĀSTS
Tēma un apakštēma Apjoms

stundās
Veids 

Forma 2 1 lekcija
Veidošana. Papīrs kā veidošanas materiāls. 
Dabas formas un to stilizācijas- ierosmes avots formu 
plastiskai uztverei un veidošanai.

6 1 lekcija
2 praktiskas nodarbības

Papīra masa. 
Plastiskie materiāli formu atveidošanai.

20 10 praktiskas nodarbības

Netradicionāli materiāli formu plastiskai atveidošanai 4 1 lekcijas
1 praktiska nodarbība

Studenta patstāvīgais darbs Apjoms stundās
Ideju un skiču mape. Informācijas apkopošana. 48 stundas 
*Prasības KRP iegūšanai Izpildīti patstāvīgā darba uzdevumi, kvalitatīvi izpildīti 

praktiskā darba uzdevumi un aktīva piedalīšanās 
nodarbībās.

*Mācību pamatliteratūra Bernāte V. Sīkplastika.- Liepāja, 1993.- 25.lpp.
Freimanis Mūsu sadzīves skaistumam   - .lpp.
Orlovska I.Vizuālās mākslas mācīšana.-R., Zvaigzne ABC,
2000.- 56.lpp.     
Kundziņš M. Dabas formu estētika.-R.,Madris,2004.-168.

Mācību papildliteratūra Blūma D.,Šmite E. Kā top glezna, gravīra, skulptūra.-R., 
Zvaigzne ABC,1998.-64.lpp.                                
Vipers B. Mākslas likteņi un vērtības.-R.,2005.-191.lpp.
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