
       
Ulbrokas Mūzikas un mākslas skola 

profesionālās ievirzes izglītības programma 
 Vizuāli plastiskā māksla 

 
Mācību priekšmeta Kompozīcija programma 

 
 

1. Mērķi: 
1.1 veicināt izglītojamā māksliniecisko, intelektuālo un 

emocionālo attīstību; 
1.2 radīt motivāciju un nodrošināt iespēju sagatavoties 

profesionālās vidējās izglītības ieguvei; 
1.3 sekmēt izglītojamā veidošanos par garīgi attīstītu, brīvu, 

atbildīgu un radošu personību; 
1.4 veidot izglītojamā pozitīvu attieksmi pret līdzcilvēkiem; 
 
 
 

2. Galvenie uzdevumi: 
2.1  sekmēt mākslinieciskās darbības pieredzi; 
2.2  attīstīt jaunrades spējas mākslā; 
2.3  attīstīt spējas orientēties mākslas žanros un stilos; 
2.4  attīstīt pieredzi novērtēt un saudzīgi izturēties pret mākslas un        

kultūras mantojumu; 
 

3. Specifiskie uzdevumi: 
3.1 Pirmajā mācību gadā ( 3.kurss) - iepazīties ar vizuālās māksla 

pamatelementiem –līniju, krāsu, formu, siluetu, zīmi. Veidot 
priekšstatu par kompozīciju kā dažādu vizuālo elementu 
sakārtojumu. Prast izmantot dažādus ideju avotus: dabu, 
personīgos pārdzīvojumus, mākslu, mūziku. Prast izcelt 
dominanti ar paša atrastajiem paņēmieniem, veidot statisku un 
dinamisku kompozīciju, saskaņot proporcijas, radīt telpas 
ilūziju plaknē ar tuvāk-lielāks, tālāk- mazāks paņēmienu. 

 
3.2 Otrajā mācību gadā (4.kurss) – spēt novērot un emocionāli 

uztvert dabisko un cilvēku radīto vidi kā vienotu veselumu un 
analītiski to sadalīt daļās. Spēt mērķtiecīgi attīstīt savu ieceri 
pielietojot vizuālo un informatīvo atsauces materiālu. Iepazīties 
ar vienkāršākajiem kompozīcijas pamatprincipiem- centriska, 
diagonāla, kulisveida kompozīcija un izprast to nozīmi idejas 
izteikšanā. Prast veidot kompozīcijas ar dažādiem horizontiem. 
Prast lietot krāsu, tās simbola nozīmi - siltu/vēsu, spilgtu/blāvu, 
tumšu/gaišu krāsu asociatīvo iespaidu.  



 
3.3  Trešajā mācību gadā ( 5.kurss) - spēt izvēlēties un izteiksmīgi 

attēlot idejas un veidot mākslinieciskus tēlus, kas balstās uz 
redzēto, atmiņu un iztēli. Gūt iemaņas analītiski vērot vizuālo 
pasauli, pētīt un savrupināt vizuālos komponentus izteiksmīga 
mākslinieciska tēla radīšanai. Spēt pielietot individuālus 
izteiksmes veidus deformāciju, stilizāciju. Prast saskatīt dabas 
un sabiedrības procesos idejas savu radošo dabu veidošanai. 
Divu un trīs dimensiju darbos prast lietot krāsu un formu ritmu 
kā motīvu, veselā un daļu samērus, ar krāsu, formu un 
kontrastu izceltu dominanti, fizisko un vizuālo līdzsvaru –
simetriju, asimetriju, telpas attēlošanu, izmantojot krāsu, 
lineāro perspektīvi.  

 
 

3.4 Ceturtajā mācību gadā (6.kurss) - spēt mērķtiecīgi izvēlēties, 
izteiksmīgi un daudzveidīgi attēlot un interpretēt idejas un 
veidot mākslinieciskus tēlus, kas balstās uz redzēto, atmiņu un 
iztēli. Veidot pieredzi analītiski vērot vizuālo pasauli, pētīt, 
savrupināt un apvienot vizuālos komponentus izteiksmīga 
mākslinieciska tēla radīšanai. Veidot pieredzi mērķtiecīgi 
izvēlēties vizuālos elementus un izteiksmes līdzekļus 
dekoratīvu un telpisku kompozīciju radīšanai. Zināt galvenos 
kompozīcijas pamatprincipus, izprast to nozīmi idejas 
izteikšanā, atpazīst tos profesionālajā mākslā. Prast apzināti 
veicināt kompozicionālās vienotības rašanos, radoši izmantojot 

 ritmu, dominanti, krāsu un objektu proporcijas, virzienus. 
Veidot pieredzi vizuālās pasaules īpašības attētot nosacīti, 
dekoratīvi. 
 
 

3.5 Piektajā mācību gadā (7.kurss) – veidot pieredzi mākslinieciski 
radoši vērot vizuālo pasauli, atrast savdabību skata punktu, 
saskatīt un izcelt ikdienišķajā neparasto spēj dabā un vizuālajā 
mākslā un savos darbos. Uztvert objektu telpiskās attiecības, 
objektu un to daļu samērus, proporcijas, gaismēnas, krāsas 
izmaiņas gaismā un ēnā, krāsu savstarpējo iedarbību. Spēt 
praktiskā darbā pielietot atbilstoši izvēlētus individuālus 
izteiksmes līdzekļus un interpretēt materiālu. Prast 
eksperimentēt ar vizuālajiem elementiem un to salikumiem 
(formas- vienkāršot, deformēt, stilizēt; krāsas –variēt, niansēt). 
Prast vizuālās pasaules īpašības attētot nosacīti (līnijas 
emocionāli ekspresīvi, dekoratīvi ritmiski, krāsas –kā 
monohronātiskas, blakuskrāsu vai pretkrāsu sistēmas,   
apveidus/formas –vienkāršoti, deformēti, stilizēti, faktūras un  



gaismēnas – pārspīlēti vai ignorējot). Prast reālistiski 
analītiskos plaknes darbos lietot plastiskas līnijas, ar divu 
satekpunktu  perspektīvu konstruētu formu, gaismēnas ar 
pārejām (gaisma, slīdošā gaisma, pašēna, krītošā ēna, reflekss), 
krāsu tumši gaišās attiecības, lokālās krāsas izmaiņas 
gaismā/ēnā, attēlota faktūra. Spēt radīt dažādu dimensiju, 
veidu, žanru un stilu darbus ar komunikatīvu, informējošu 
saturu, ar pašizpausmes funkciju, atklājot savu personību 
tēlotājas mākslas darbā. 

 
4. apguves ilgums un apjoms; 
 5.gadi/ 306 stundas (3.-7.kurss) 
 
 
 
5. mācību darba formas un metodes; 
 5.1 Mācību stunda vai stundu cikls, kurā apvienojas teorētisko 
 zināšanu iegūšana, profesionālu mākslas paraugu pētīšana, 
 emocionāla un analītiska vērtēšana, radoši uzdevumi un apgūto 
 zināšanu rezumējums. 
 5.2 Tēmas izklāsts, stāstījums, reprodukciju demonstrējums. 
 5.3 sarunas, diskusijas, dramatizējums. 
 5.4 izzinoša, pētnieciska, eksperimentāla rakstura uzdevumi, tēmas 
 teorētisko zināšanu nostiprināšanai. 
 5.5 radoši, tematiski uzdevumi, balstoties uz apgūto kultūras 
 mantojuma pieredzi, radošās darbības pieredzes attīstīšanai. 
 
 
 
6. mācību sasniegumu vērtēšana : 
 Zināšanas un prasmes tiek vērtētas 10 ballu skalā, vērtēšana notiek: 

6.1 uzsākot risināt tēmu - ievadvērtēšana, kurā noskaidro audzēkņu 
sākotnējās zināšanas un konkrētā uzdevuma izpratni; 

6.2 darba procesā – organizējot pārrunas darba procesā par 
piedāvātajiem tēmas risinājumiem un to atspoguļojumu 
uzmetumos un skicēs. 

6.3 Izvērtējot konkrētā darba rezultātu; 
6.4 Tēmu noslēdzot; 
6.5 Ceturkšņa, pusgada un gada beigās - starpskatēs un skatēs; 
6.6 Izvērtējot noslēguma darba idejskices un /vai projektu 

  
 
 
 
 



 
 
6.7 Vērtēšanas kritēriji: 

 
                 
Apguves 
līmenis 

Vērtējums ballēs Vērtējuma atšifrējums 

Augsts 
 

10 – izcili  Zināšanas, prasmes un iemaņas pārsniedz mācību priekšmeta programmas 
prasības, liecina par spilgtu talantu, mākslinieciskumu. 

   9 – teicami  Pilnā mērā apgūtas prasības, iegūta prasme patstāvīgi realizēt iemācīto, 
radoša pieeja. 

Optimāls   8 – ļoti labi Pilnā mērā apgūtas izglītības programmas prasības, taču reizēm trūkst 
prasmes patstāvīgi realizēt iemācīto, attīstīt to. 

   7 – labi  Apgūtas izglītības programmas prasības, taču vienlaikus konstatējami 
atsevišķi nesvarīgi trūkumi zināšanās, iemaņās. 

   6 – gandrīz labi Apgūtas izglītības programmas prasības, taču atsevišķās nozīmīgās jomās 
zināšanas  un iemaņas ir nepietiekami stabilas un pārliecinošas. 

Vidējs   5 – viduvēji Pamatvilcienos apgūtas izglītības programmas prasības, kaut arī 
konstatējama vairāku nozīmīgu zināšanu nepietiekama stabilitāte un 
rezultativitāte. 

   4 – gandrīz viduvēji Pamatvilcienos izglītības programmas prasības, tomēr konstatējama 
vairāku nozīmīgu zināšanu un iemaņu nepilnīga pārvaldīšana un 
ievērojami trūkumi tajās. 

Zems 
 

  3 – vāji Zināšanas, prasmes un iemaņas mācību priekšmetā ir apgūtas virspusēji , 
nav spēju tās praktiski izmantot. 

 
 

  2 – ļoti vāji Apgūtas atsevišķas zināšanas, prasmes un iemaņas, taču kopumā trūkst 
orientācijas un līmeņa tajās. 

 
 

  1 – neapmierinoši  Nav izpratnes par priekšmeta būtību un iemaņu tajā. 

 
Piezīme : Izglītojamā sasniegumus vērtē salīdzinājumā ar plānotajiem rezultātiem, 
                raksturojot mācību priekšmeta programmas vai tās daļas apguves līmeni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
7. mācību priekšmeta „Kompozīcija” satura apguves secība: 
 
 
 
 

Nr. 
p.k. 

Tēmas secībā pa mācību 
gadiem un semestriem 

Stundu 
skaits 

Sasniedzamie rezultāti: 
zināšanas, prasmes, iemaņas 

 
3. kurss  

1. pusgads 
 
   1. 

Kompozīcija – dažādu 
izteiksmes līdzekļu 
pielietojums (līnija, laukums, 
krāsa). 
 

 
3 

Iegūt zināšanas par kompozīcijas 
nozīmi vizuālajā mākslā, vizuālo 
elementu un izteiksmes saistību. 

 
   2. 

Līnija, tās izteiksmes iespējas.  
3 

Iegūt zināšanas par līniju, tās 
pielietojumu. Iegūt iemaņas 
veidot dažādas līnijas. 

 
   3. 

Līdzsvars un kustība lineārā 
kompozīcijā. 

 
6 

Iegūt zināšanas par līdzsvara un 
kustības ilūzijas radīšanas 
principiem. Darbs pie līnijas kā 
izteiksmes veida. 
 

 
   4.  

Iztēles un fantāzijas 
provocēšana vizuālā tēla 
radīšanai. 

 
3 

Attīstīt spēju radīt individuālus 
radošus tēlus uz redzes vai dzirdes 
asociāciju pamata. 

 
   5. 

Kontūrlīnija, siluets, tā forma.  
3 

Iegūt zināšanas par siluetu, tā 
formu un izteiksmes iespējām. 
 
 

 
   6. 

Forma un laukums, to 
kontrasti un harmonija 
(tonalitāte). 

 
4,5 

Iegūt izpratni par formu, tās 
stilizāciju izmantojot 
ģeometriskās pamatformas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
3. kurss  

2. pusgads 

 
   7. 

Laukuma izmērs un 
novietojums (proporcionālā 
atbilstība). 

 
6 
 

Iegūt zināšanas par attēla plaknes 
un attēla attiecību sakarībām 
kompozīcijā. Attēla un teksta 
apvienojums. 

 
   8. 

Krāsa kā emociju un noskaņu 
izteikšanas līdzeklis. 

 
3 

Krāsas pielietojums dažādu 
noskaņu radīšanai  
(diena/nakts, saulains/ migla utt.). 

 
   9. 

Simetriskas un asimetriskas 
formas. 

 
3 

Iegūt zināšanas par simetrijas un 
asimetrijas principiem. Iegūt 
iemaņas strādāt pēc 
novērojumiem, pēc dabas un 
atmiņas. 

 
  10. 

Simetrija un asimetrija kā 
līdzsvara vai dinamikas 
nosacījumi kompozīcijā. 

 
4,5 

Apgūt zināšanas par līdzsvara un 
dinamikas veidošanas principiem. 
Iegūt iemaņas radīt līdzsvarotas 
un dinamiskas kompozīcijas. 

 
  11. 

Krāsu kontrasti → augsts un 
zems kontrasts. 

 
3 

Iegūt zināšanas par dažādiem 
krāsu kontrastiem. Kontrasts kā 
mākslinieciskās izteiksmes 
līdzeklis. 

 
  12. 

Ritms kompozīcijā.  
8 

Iegūt zināšanas par vizuālu 
elementu un formu atkārtojumu 
un izkārtojumu. Dažādu efektu 
iegūšana. 



 
 
 

4. kurss 
1. pusgads 

 
1. 

 
Dabas formu un krāsu 
studija 

   
    4 

 
Iegūt pieredzi no vērojumiem dabā, 
saskatīt formu, krāsu līniju. 

 
2. 

Krāsas pielietojums 
kompozīcijā. 

    
   4 

Iegūt zināšanas par krāsu pielietojumu, 
to dažādiem izteiksmes veidiem. 

 
3. 

Krāsa un forma, 
kontrasti un to līdzsvars. 

 
  4 

Apgūt iemaņas analizēt krāsu un formu, 
krāsu intensitāte, spektra krāsas un 
pustoņi, pretkrāsu pielietojums vizuālās 
izteiksmes panākšanai. 

 
4. 

Fantāzijas un iztēles 
provocēšana vizuālu tēlu 
radīšanai. 

 
   4 

Attīstīt iemaņas attēlot un izdomāt 
neesošus personāžus, notikumus un 
darbību. 

 
5. 

Dabas formu un 
struktūru studijas. 
Virsma, faktūra, to 
attēlošanas veidi un 
iespējas. 

 
   8 

Izpētīt dažādas virsmas un faktūras, 
iegūt iemaņas to kombinēšanā. Faktūras 
kā mākslinieciskās izteiksmes līdzekļa 
pielietojums. 

 
6. 

Līniju, laukumu ritmi, 
kontrasts, ekspresija. 
Statika  
un dinamika. 

 
   6 

Pilnveidot iemaņas līniju un laukumu 
attiecību saskaņošanā, veidojot statiskas 
un dinamiskas kompozīcijas. Haoss un 
harmonija. 

 
4. kurss  

2. pusgads 

 
7. 

Krāsas asociatīvā 
iedarbība un pielietojums 
noskaņas radīšanā. 

 
   10 

Iegūt zināšanas par krāsu asociatīvo 
loma vizuālā tēla radīšanā. Vienas krāsas 
atšķirīgas tonalitātes. Iegūt iemaņas silto 
un vēso toņu atšķirību pielietojumā 
dažādu noskaņu kompozīciju veidošanā. 

 
9. 

Cilvēka figūra, kustība 
un proporcijas. Tēla 
veidošana . 

 
   6 

Iegūt zināšanas par cilvēka figūras 
daudzveidīgajiem attēlošanas veidiem 
vizuālajā mākslā. Iegūt iemaņas attēlot 
dažādas kustības un pozas. Proporciju 
apguve. Dažādas ķermeņa kustības un 
izteiksmes. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
10. 

Krāsu, formu un teksta 
izvietojums plaknē. 

 
   8 

Iegūt zināšanas par krāsu, formu, to 
stilizāciju, tekstu un tā loma vizuālās 
informācijas nešanā. Iegūt iemaņas 
teksta un laukuma savstarpējas 
harmonijas veidošanā, to proporcijas. 
 

 
11. 

Cilvēka figūras stilizācija 
(figurāla kompozīcija). 

 
   6 

Apgūt zināšanas un prasmes cilvēka 
figūras stilizēšanā, kustības, 
vienkāršojuma principa  un citu 
izteiksmes līdzekļu pielietojums. 

 
12. 

Ritms un ornaments kā 
kompozīcijas elements. 

 
   8 

Apgūt iemaņas radīt dabā un ģeometrijā 
balstītus ornamentālus motīvus, to 
kārtojuma veidus, ritma un atkārtojuma 
principus. 



 
 

 
5. kurss  

1. pusgads 
 
 

 
   1. 

Dabas formu stilizācija 
izmantojot dažādus 
materiālus un tehnikas 
(modernistu kopijas). 

 
   8 

Apgūt prasmi stilizēt dabas formas 
mākslinieciskās izteiksmes kāpināšanai. 

 
   2. 

Plaknes organizēšanas 
pamatprincipi – teksts un 
laukums. Liela un maza 
formāta laukumu 
organizēšana. 

 
   8 

Prasmīgi apvienot tekstu laukumu, 
krāsu, vienotā tematiskā darbā (plakāts) 
izmantojot ierobežotu krāsu skaitu. 
Apgūt liela un maza formāta specifiku. 
Teksts un zīmējums. 

3. 17.gs. holandiešu 
glezniecības brīva kopija. 

 
   6 

Iegūt prasmi kopēt vecmeistaru darbus. 
Attīstīt spēju analizēt un pielietot to 
praksē. 

 
   4. 

Skatupunkta nozīme 
kompozīcijā, to 
vēsturiskā attīstība, 
kadrējums. 

 
   6 

Iegūt zināšanas par skatupunkta izvēli, 
kā gleznas izteiksmības un emocionālās 
slodzes atslēga. 
Iegūt prasmes  patstāvīgi izvēlēties 
skatu punktu atbilstošas noskaņas 
radīšanai. 

 
5. kurss  

2. pusgads 
 
 
   5. 

 
Dekoratīva kompozīcija. 

 
   6 

Iegūt zināšanas par dekoratīvo 
izteiksmību kompozīcijā. Apgūt prasmi 
kopēt krāsu, tās uzklājumus, faktūru, 
prasmi redzēt un analizēt. Laukumi, 
formas, ritms  dekoratīvā kompozīcijā. 

   6. 
 

Plakana figurāla 
kompozīcija. 

 
   10 

Tematiska dekoratīva figurāla 
kompozīcija pielietojot iegūtās 
zināšanas. Gūt iemaņas formu 
stilizācijā. 

 
   7. 

Lineārā perspektīve 
ainavā un interjerā. 

 
   6 

Iegūt zināšanas par lineārās perspektīves 
likumībām  un iemaņas tās pielietot 
ainavas vai interjera telpiskā attēlojumā.  

 
   8. 

Gaisa perspektīve ainavā.  
   10 

Iegūt zināšanas par gaisa perspektīvi 
ainavā, priekšplānu, aizejošo plānu, 
krāsas un tonalitātes īpašībām gaisa 
perspektīvē. Attīstīt iemaņas attēlot 
gaisa perspektīvi savos radošajos 
darbos. 

 
  9. 

Fantāzijas uzdevums 
telpas atainojumā 
gleznieciskiem izteiksmes 
līdzekļiem (izdomāta 
klusā daba). 

 
   6 

Spēt attēlot telpu izdomātā klusajā dabā, 
3 skices, viens gatavs darbs. Iegūto 
zināšanu par telpu nostiprināšana. 
 



 
6. kurss 

1. pusgads 
 

 
1. 

Skatupunkta nozīme 
kompozīcijā, kadrējums, 
fragments. 

 
   10 

Iegūt zināšanas par skatupunkta izvēle, tā 
lomu un atbilstību attēlojamajam objektam 
un darba formātam. Prast pielietot 
kadrējumu veiksmīgas kompozīcijas 
veidošanā. 

 
2. 

Brīvā kopija.  
   6 

Iegūt iemaņas kopēt vecmeistaru vai 
modernistu darbus, spēt analizēt un pārcelt 
sižetu mūsdienu vidē, saglabājot 
gleznieciskās kvalitātes. 

 
3. 

Ainava, telpa, interjers.  
   4 

Attīstīt prasmes pielietot krāsas izmaiņas 
gaisa perspektīvie telpiskas ainavas 
gleznošanā. Priekšplāns un aizejošais 
plāns.  

 
4. 

Tematiska 3 figūru 
kompozīcija. 

 
   10 

Pilnveidot prasmi veidot tematisku 
figurālu kompozīciju.  

 
6. kurss  

2. pusgads 
 

 
5. 

Dekoratīvs darbs 
izmantojot optisku 
ilūziju. 

 
   6 

Iegūt zināšanas par krāsu optisko 
sajaukšanos. Spēt patstāvīgi veidot darbu 
pamatojoties iegūtajā pieredzē.  

 
6. 

Tēla vizuālā izteiksmība, 
tā valoda. 

 
   14 

Attīstīt prasmes vizuāla tēla radīšanā, 
atbilstoši izvēlētajai noskaņai. Dažādu 
izteiksmes līdzekļu pielietojums. 

 
7. 

Tēla mākslinieciskā 
izteiksme (abstrakta 
kompozīcija). 

 
   4 

Pielietot iegūtās zināšanas veidojot tēlus 
dekoratīvā kompozīcijā. 

 
  8. 

Cilvēka figūras 
stilizācija (figurāla 
kompozīcija). 

 
   8 

Apgūt cilvēka stilizēšanu, kustības un citu 
izteiksmes līdzekļu pielietojums. 
 

 
  9. 

Ritms un ornaments kā 
kompozīcijas elements. 

 
   8 

Apgūt dabā un ģeometrijā balstītu 
elementu izveidi, to kārtojums, ornamenta 
veidošana, ritms un atkārtojums 

 
 



 
7. kurss  

1. pusgads 
 

 
   
1. 

Zīme un simbols. 
 
 
 
 
 

 
   3 

Iegūt informāciju par zīmi un simbolu, 
to sistēmām. Spēt patstāvīgi tos veidot 
un pielietot. Veidot atbilstošus tēlus un 
zīmes nepieciešamā vēstījuma radīšanai. 

2. Iepakojuma grafiskais 
dizains 

  9 Atbilstības izveidošana iepakojamam 
priekšmetam, teksta izkārtojums, 
grafiska 

3. 
    

Figurālas kompozīcijas 
(skices). 

 
   9 

Spēt radīt figurālu kompozīciju: 
1. kvadrāts 
2. aplis 
3. taisnstūris (vertikāls) 
4. taisnstūris (horizontāls). 

 
4. 

 
Optisku ilūziju veidošana. 

 
   3 

Darbs ar optiskas ilūzijas radīšanu, 
izmantojot krāsu un līniju. 

 
5. 

Brīva vecmeistaru kopija    
  6 

Prasme pārveidot  un stilizēt reālisma 
paraugus radot dekoratīvu kompozīciju. 

 
7. kurss  

2. pusgads 
 
 
   
6.  

Vizuālā tēla izteiksme un 
vēstījuma raksturs 
tematiskā, figurālā 
kompozīcijā. 

 
   8 

Grafiskās un krāsu kompozīcijas 
paņēmienu pielietojums. 

 
   
7. 

Noslēguma darba 
izstādīšana atbilstoši 
profesionālās ievirzes 
programmas prasībām 
vizuāli plastiskajā mākslā. 

 
  12 +1 

Tematiska figurāla kompozīcija. 
Dekoratīva kompozīcija. 

 
 
 
 
 
 


