
Ulbrokas Mūzikas un mākslas skola 
profesionālās ievirzes izglītības programma  

Vizuāli plastiskā māksla 
 
 

Mācību priekšmeta ZĪMĒŠANA 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. 1. māc. gadā 
                - Iepazīties ar vienkāršākajām grafiskajām zīmēm (līnija, 
                   punkts, svītra), to lomu izteiksmīga tēla radīšanā; 
                - Iepazīties ar zīmēšanas tehniku iespējām, to dažādību; 
                - Veidot elementārās zīmēšanas tehniskās iemaņas un attīstīt      
                   spējas tās pielietot;   
                - Iepazīties ar grafisku elementu variēšanas, grupēšanas un  
                   savrupināšanas paņēmieniem, attīstīt spējas tos pielietot  
                   pētnieciskos un radošos uzdevumos; 
                - Veidot iemaņas vērot un saskatīt dabā grafiskas zīmes un    
                   formas, attīstīt spējas tās attēlot. 
 
          3.2. 2.māc. gadā 
                 - Iepazīties ar grafiskas zīmes daudzveidību kontekstā ar citiem   
                   grafiskās izteiksmes līdzekļiem (laukums, forma, tonalitāte, 
                   faktūra); 
                 - Veidot iemaņas pielietot grafisko izteiksmes līdzekļu un  



                   tehniku daudzveidību pētnieciska un radoša rakstura darbos; 
                 - Attīstīt iemaņas vērot un saskatīt dabā, kā arī cilvēku radītā  
                   vidē, grafiskas zīmes un formas, veidot prasmes tās 
                   mērķtiecīgi un izteiksmīgi attēlot zīmējumā; 
                - Attīstīt zīmēšanas tehniskās iemaņas un izkopt spējas tās  
                   praktiski pielietot; 
                - Iegūt iemaņas noteikt vienkāršu formu silueta raksturu, 
                   proporcijas un attēlot tās zīmējumā. 
             
          3.3. 3.māc. gadā.  
                - Attīstīt iemaņas vērot un saskatīt dabā, kā arī cilvēku radītā 
                   vidē, grafisku zīmju un formu savstarpējās sakarības, attīstīt 
                   prasmes tās mērķtiecīgi un izteiksmīgi attēlot zīmējumā; 
                - Attīstīt iemaņas mērķtiecīgi pielietot grafisko izteiksmes 
                   līdzekļu un tehniku daudzveidību pētnieciska un radoša  
                   rakstura darbos; 
                - Apgūt zīmēšanas elementārās tehniskās iemaņas un izkopt 
                   spējas tās praktiski pielietot; 
                - Iegūt prasmes noteikt un izteiksmīgi attēlot plaknē  
                   vienkāršu formu silueta raksturu; 
                - Iegūt zināšanas par formas un laukuma savstarpējo 
                   proporciju nozīmi zīmējumā; 
                - Iegūt iemaņas noteikt atsevišķu vienkāršu formu un formu  
                   savstarpējās proporcijas un attēlot tās zīmējumā; 
                - Iegūt zināšanas par tonalitātes jēdzienu, tonalitātes nozīmi 
                   zīmējumā un tās grafiskās attēlošanas iespējām;  
                - Iepazīties ar virsmas faktūras grafiskās attēlošanas iespējām; 
                - Iepazīties ar plaknes perspektīvas veidošanās   
                   likumsakarībām zīmējumā; 
                - Iegūt priekšstatu par lineāro perspektīvi zīmējumā. 
           
           3.4. 4. māc.gadā. 
                - Iegūt prasmes vērot un saskatīt dabā, kā arī cilvēku radītā  
                  vidē, grafisku zīmju un formu savstarpējās sakarības, attīstīt  
                  prasmes tās mērķtiecīgi un izteiksmīgi attēlot zīmējumā; 
                - Izkopt prasmes mērķtiecīgi pielietot grafisko izteiksmes  
                  līdzekļu un tehniku daudzveidību pētnieciska un radoša  
                  rakstura darbos; 
                - Iegūt prasmes noteikt un izteiksmīgi attēlot plaknē dažāda  
                  rakstura formas, noteikt to apveidu proporcijas kontekstā ar  
                  citām formām; 
                - Iepazīties ar formas stilizācijas paņēmieniem un attīstīt   
                   iemaņas tās pielietot dažāda rakstura pētnieciskos un radošos   



                   uzdevumos; 
                - Apgūt tehniskos tonalitātes attēlošanas paņēmienus (“štrihs”)  
                   un prasmi tos pielietot attēlojot formu plaknē;  
             - Iegūt prasmes izšķirt un tehniski precīzi attēlot dažādas tonālās 
                gradācijas; 
             - Apgūt elementārus cilvēka figūras attēlošanas pamatprincipus  
               (silueta proporcijas, kustības raksturs) plaknē; 
             - Iepazīties ar vienkāršu ģeometrisku formu uzbūvi un to     
                konstruēšanu zīmējumā; 
             - Iepazīties ar attēla perspektīvas veidošanās likumsakarībām; 
 
           3.5. 5.māc.gadā 
                - Iepazīties ar apjoma modelēšanas principiem; 
                - Apgūt vienkāršu ģeometrisku formu telpisko uzbūvi, to   
                   konstruēšanas un apjoma modelēšanas likumsakarības; 
                - Apgūt gaismas un ēnas attēlošanas likumsakarības   
                   ģeometrisku un plastisku apjomu modelēšanā; 
                - Iepazīties ar telpas perspektīvas veidošanas likumsakarībām   
                   zīmējumā; 
                - Attīstīt novērošanas spējas un prasmi noteikt, mērķtiecīgi un  
                   izteiksmīgi attēlot saliktu formu un formu kompozīciju  
                   proporcijas, tonālās atšķirības un apjomu; 
                - Iepazīties ar cilvēka figūras apjoma attēlošanas 
                   likumsakarībām; 
                - Iepazīties ar dažādas materialitātes telpisku objektu   
                   attēlošanas likumsakarībām; 
 
           3.6. 6. māc. gadā 
                 - Apgūt saliktas sarežģītas trīsdimensiju formu kompozīcijas 
                    attēlošanu plaknē; 
                 - Apgūt saliktu sarežģītu formu uzbūvi, konstruēšanu un   
                    apjoma modelēšanu; 
                 - Apgūt dažādas tonalitātes un materialitātes priekšmetu 
                    attēlošanu telpiski modelētā zīmējumā; 
                 - Iepazīties ar salikta sarežģīta anatomiska apjoma (ģipša   
                    galvas) uzbūvi, konstruēšanu un modelēšanu zīmējumā; 
                 - Attīstīt novērošanas spējas un prasmes cilvēka figūras  
                   apjoma, proporciju, kustības rakstura attēlošanā (skices,   
                   kopijas); 
                 - Izkopt iemaņas un prasmes dažādu grafisko tehniku  
                    pielietošanā telpiski modelētā zīmējumā. 
 
 



           3.7. 7.māc.gadā 
                - Apgūt saliktas anatomiskas formas apjoma konstruēšanu un 
                   telpisku modelēšanu plaknē; 
                - Pielietot zināšanas par telpas perspektīvas, gaismas un ēnas  
                   attēlošanas likumsakarībām sarežģītu trīsdimensiju  
                   kompozīciju konstruēšanā un apjoma modelēšanā; 
                - Pielietot novērošanas spējas attēlojot cilvēka figūru telpā    
                   (apjoms, figūras un tās daļu savstarpējās proporcijas, kustības  
                    raksturs); 
                - Izkopt zīmējuma tehniskās iemaņas individuālās stilistiskas   
                   veidošanā; 

 
4. Apguves ilgums un apjoms: 
 7.gadi/ 374 stundas ( 1. -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 vērtēšanas kritēriji (vērtēšanas prasības),   
         formas un veidi: 
 6.1. Izglītojamā prasmju un zināšanu atbilstība mācību priekšmeta 
                 programmā paredzētajām prasībām; 
 6.2. Izglītojamā mācību sasniegumu vērtē ar atzīmi 10 ballu   
                 vērtējuma skalā: 
    6.2.1. Augsts apguves līmenis: izcili – 10; teicami – 9; 
    6.2.2. Optimāls apguves līmenis: ļoti labi – 8; labi – 7;  
                        gandrīz labi – 6; 
    6.2.3. Vidējs apguves līmenis: viduvēji – 5; gandrīz viduvēji – 4; 
    6.2.4. Zems apguves līmenis: vāji – 3; ļoti vāji – 2; ļoti,  
                        ļoti vāji –1. 
 6.3. Izglītojamā mācību sasniegumu vērtēšanas formas un veidi: 
    6.3.1. Izglītojamā mācību sasniegumu vērtēšana notiek: 
                    - uzsākot risināt tēmu, kurā noskaidro 
                      audzēkņu sākotnējās zināšanas un konkrētā uzdevuma  



                      izpratni; 
                    - darba procesā; 
                    - izvērtējot konkrētā darba rezultātu; 
                    - tēmu noslēdzot; 
                    - ceturkšņa, semestra un/vai mācību gada beigās; 
                    - izvērtējot noslēguma darba ideju skices, projektu un gala  
                      rezultātu. 
    6.3.2. Izglītojamā mācību sasniegumu vērtēšanā izmanto  
                          dažādas pārbaudes formas, kas aptver visus mācību   
                          programmā paredzētos darbības virzienus, zināšanas un   
                          prasmes: 
                    - diskusijas, pārrunas, kontroldarbi, testi, skates, 
                      prezentācijas; 
                    - pašnovērtējums, grupas biedru vērtējums, skolotāja 
                      vērtējums. 
           6.4.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 programmas satura apguves secība: 
 

Nr. 
p.k. 

Tēmas secībā  
pa mācību gadiem un 
semestriem 

Stundu 
skaits 

Sasniedzamie rezultāti:  
zināšanas, prasmes, iemaņas 

1. kurss 34  
I. semestris 15  

1. Grafiska zīme un tās 
izmantošanas iespējas 
vizuāli izteiksmīga tēla 
veidošanā. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8 Iegūt priekšstatu par zīmēšanas kā mākslas nozares 
būtiskajām kvalitātēm un atšķirību no citām mākslas 
nozarēm; 
Iegūt zināšanas par zīmēšanā izmantojamajiem 
darba rīkiem, vienkāršākajiem mākslinieciskās 
izteiksmes līdzekļiem (punkts, svītra, līnija) un to 
iespējām vizuāli izteiksmīga tēla veidošanā; 
Iegūt iemaņas praktiski pielietot zīmēšanas darba 
rīkus un vienkāršākos mākslinieciskās izteiksmes 
līdzekļus vizuāli izteiksmīga tēla veidošanā; 
Iegūt priekšstatu par zīmējuma atveidošanas 
iespējām iespiedtehnikās; 

2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Līnija zīmējumā.  
 
 
 
 
 

7 
 
 
 
 
 
 
 
 

Iegūt zināšanas par līniju kā zīmējuma 
pamatelementu; 
Iegūt iemaņas novērot un attēlot līniju dabā un 
cilvēka radītajā vidē; 
Iegūt priekšstatu par dažādām tehniskajām iespējām 
līnijas atšķirīgas izteiksmes un rakstura attēlošanai; 
Iegūt priekšstatu par elementārajām zīmēšanas 
tehniskajām prasmēm un veidot iemaņas tās pielietot 
veicot radošus un pētnieciskus uzdevumus. 

       II. semestris 19  

3. 
 
 
 
 

Laukums un forma 
zīmējumā. 

 

9 
 

Iegūt priekšstatu par līnijas un laukuma, formas 
rakstura kopsakarībām; 
Iegūt iemaņas novērot dabā un cilvēku veidotā vidē 
formu raksturīgos apveidus un attēlot tos lineārā 
zīmējumā; 
Attīstīt zīmējuma tehniskās iemaņas; 

4. Grafiskās zīmes (līnija, 
punkts, svītra) 
izteiksme, raksturs. 

 
 
 
 
 

10 
 

Veidot priekšstatu par grafisko izteiksmes līdzekļu 
atšķirīgām izteiksmes un attēlošanas iespējām; 
Veidot iemaņas novērot un saskatīt apkārtējā vidē 
atšķirīga rakstura grafiskās zīmes; 
Veidot priekšstatu par grafisko elementu izteiksmes 
un rakstura saistību ar tēla veidošanu zīmējumā; 
Veidot iemaņas izvēlēties un izmantot atšķirīgus 
grafiskās izteiksmes līdzekļus 
Izteiksmīga tēla radīšanai radoša un pētnieciska 
rakstura uzdevumos. 



 2. kurss 34  
I. semestris 15  

1. Grafisko elementu 
daudzveidība, to 
atšķirīgās izteiksmes 
iespējas. 
  
 

11 Iegūt zināšanas par grafisko elementu (līnija, punkts, 
svītra, laukums, forma, tonalitāte) daudzveidību, to 
attēlošanas un izteiksmes iespējām; 
Attīstīt spēju novērot dabā un cilvēku veidotajā vidē 
dažādus grafiskos elementus un attēlot novēroto 
zīmējumā; 
Attīstīt iemaņas pielietot zīmēšanas mākslinieciskās 
izteiksmes līdzekļus vizuāli izteiksmīga tēla 
veidošanā. 
Attīstīt iemaņas elementārajās zīmēšanas tehniskajās 
prasmēs veicot radošus un pētnieciskus uzdevumus. 
Iegūt iemaņas zīmējuma atveidošanā kādā no 
iespiedtehnikām. 
 
 

2. Grafisko elementu ritmi 
– to grupēšana un 
savrupināšana 
zīmējumā 

 

6 Veidot izpratni par ritma nozīmi mākslinieciski 
izteiksmīga tēlā veidošanā; 
Veidot iemaņas variēt, savrupināt un grupēt 
vienkāršus grafiskos elementus veidojot iztēles 
zīmējumus, kā arī attēlojot dabā un cilvēku radītā 
vidē novēroto; 
 
 

II. semestris 19  

3. 
 
 
 
 

Grafiskas zīmes 
pielietojums dažāda 
rakstura laukumu 
virsmas attēlošanā. 
 

 

8 Veidot priekšstatu par laukuma virsmas attēlošanas 
iespējām zīmējumā; 
Veidot priekšstatu par tonalitātes lomu zīmējumā un 
tās attēlošanas grafiskajām iespējām; 
Attīstīt spēju mērķtiecīgi pielietot dažādus 
mākslinieciskās izteiksmes līdzekļus veicot radošus 
un pētnieciskus uzdevumus; 
Attīstīt iemaņas darboties dažādās zīmēšanas 
tehnikās un praktiski pielietot zīmēšanas darba rīkus; 
 
 

4. Formas attēlošana 
plaknē, novērojuma un 
precizitātes loma 
zīmējumā. 
 
 

 

11 Veidot priekšstatu par formas attēlošanas 
precizitātes nozīmi zīmējumā; 
Attīstīt spējas un iemaņas novērot dabā un cilvēku 
veidotā vidē formu raksturīgos apveidus un attēlot 
tos zīmējumā. 
 
 
 
 
 
 
 



3.kurss 51  
I. semestris 22,5  

1. Līnijas un formas 
savstarpējā saistība, 
izteiksme un raksturs 

12 Iegūt zināšanas par līnijas un formas rakstura 
saistību; 
Attīstīt iemaņas pielietot dažādus materiālus un 
tehnikas izteiksmīga tēla radīšanai lineārā zīmējumā; 
Veidot līnijas attēlošanas tehniskās iemaņas; 
Attīstīt iemaņas novērot formu raksturīgos apveidus 
dabā un prasmes attēlot tos lineāri izteiksmīgā 
zīmējumā; 
 

2. Ritma izteiksmes iespējas 
zīmējumā. 

10,5 Veidot izpratni par ritma lomu izteiksmīga vizuāla 
tēla radīšanā zīmējumā; 
Veidot prasmes mērķtiecīgi grupēt, savrupināt un 
apvienot dažādus grafiskās izteiksmes līdzekļus 
(forma, laukums, līnija, punkts) radoša un 
pētnieciska rakstura darbos; 
Attīstīt praktiskās iemaņas zīmējuma atveidošanā 
kādā no iespiedtehnikām; 
 

II. semestris 28,5  
3. Formas siluets un 

plakne. 
12 Iegūt izpratni par formas siluetu kā formu 

raksturojošo apveidu; 
Iegūt izpratni par vērojuma un precizitātes nozīmi 
formas attēlošanā; 
Iegūt izpratni par jēdzienu proporcijas; 
Iegūt zināšanas par formu raksturojošo lielumu 
noteikšanu un saskaņošanu; 
Veidot praktiskas iemaņas formu savstarpējo 
lielumu noteikšanā un saskaņošanā attēlojot dabas 
formas un vienkāršus sadzīves priekšmetus;  
 

4. Forma un faktūra. 7,5 Iegūt izpratni par jēdzienu faktūra un faktūras 
attēlošanas grafiskajām iespējām; 
Iegūt izpratni par formas izteiksmes un tās virsmas 
faktūras rakstura saistību; 
Iegūt prasmes izvēlēties un pielietot dažādus 
tehniskos paņēmienus virsmas faktūras attēlošanai; 
 

5. Plaknes perspektīvas 
veidošanās 
likumsakarības 
zīmējumā. 

9 Iegūt zināšanas par plaknes perspektīvas veidošanās 
likumsakarībām (tuvāk/tālāk un  lielāks/mazāks,); 
Iegūt priekšstatu par lineārās perspektīvas 
jēdzieniem skata līnija – „horizonts”, perspektīvas 
līnija, perspektīvas līniju satekpunkts;  
Iegūt iemaņas novērot dabā un pielietot praksē 
zināšanas par plaknes perspektīvi zīmējot vienkāršas 
klusās dabas un ainavas studijas. 
 
 



4.kurss 68  

I semestris 30  

1. Grafisku zīmju un formu 
izteiksmes kopsakarības 
zīmējumā. 

14 Iegūt izpratni par līnijas rakstura un formas 
izteiksmes saistību; 
Veidot līnijas attēlošanas tehniskās prasmes; 
Attīstīt prasmes novērot formu raksturīgos apveidus 
dabā un attēlot tos lineāri izteiksmīgā zīmējumā; 
Veidot prasmes vispārināt un stilizēt formu 
izmantojot līniju kā izteiksmes līdzekli; 
Attīstīt prasmes pielietot grafisku zīmi kā izteiksmes 
līdzekli attēlojot dabas formu virsmas struktūras 
zīmējumu, izceļot formas raksturu; 
Attīstīt prasmes novērot un attēlot plaknē cilvēka 
silueta proporcijas un kustības raksturu; 
 
 
 

2. Forma plaknē un 
tonalitāte. 
 
 
 
 

16 Iegūt izpratni par tonalitātes nozīmi un izteiksmes 
iespējām plaknes zīmējumā; 
Attīstīt iemaņas izšķirt dabā un cilvēku veidotā vidē 
atšķirīgas tonālo gradāciju nianses; 
Iegūt zināšanas par dažādiem svītrināšanas 
paņēmieniem, veidot prasmes “štrihot” un pielietot 
“štrihu” tonāli niansēta zīmējuma veidošanā; Iegūt 
zināšanas par tonalitātes ieklāšanas tehniskajiem 
paņēmieniem atšķirīgās zīmējuma tehnikās un 
veidot iemaņas tos praktiski pielietot; 
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3. Formas izteiksme, 
raksturs (detalizācija, 
stilizācija). 

10 Iegūt izpratni par jēdzieniem vispārinājums, 
detalizācija, stilizācija, deformācija, un to nozīmi 
tēla veidošanā; 
Iegūt pieredzi novērot dabā un cilvēku veidotā vidē 
atšķirīgu objektu un priekšmetu raksturīgo tēlu, kā 
arī  
veidot prasmes izteiksmīgi attēlot to formu plaknē 
pielietojot dažādus vispārināšanas un stilizācijas 
paņēmienus lineārā un tonālā zīmējumā;  
Attīstīt prasmes izmantot grafiskās izteiksmes 
līdzekļu daudzveidību attēlojot formu virsmas 
faktūras un struktūras zīmējumu, izceļot formas 
raksturu; 
 
 
 
 



4. Ritma formālā izteiksme 
plaknes zīmējumā. 

8 Iegūt izpratni par līniju, laukumu, formu ritma 
saskaņošanas un akcentēšanas nozīmi izteiksmīga 
attēla veidošanā; 
Veidot prasmes saskaņot, akcentēt, savrupināt vai 
apvienot tonālā un lineārā plaknes zīmējumā 
daudzveidīgus un atšķirīgus grafiskās izteiksmes 
līdzekļus; 
Iegūt izpratni par jēdzienu dekorativitāte; 
Veidot praktiskas iemaņas dekoratīvā zīmējumā; 
 
 

5. Formas uzbūve un 
konstrukcija. 
 

8 Iegūt zināšanas par ģeometrisku formu uzbūvi; 
Iegūt zināšanas par formas konstruēšanu plaknē; 
Iegūt izpratni par konstrukcijas līniju un palīglīniju 
nozīmi formas uzbūves attēlošanā; 
Iegūt prasmes noteikt un saskaņot līniju virzienus, 
leņķus, attālumus konstrukcijas zīmējumā; 
 
 
 

6. Forma un telpa. 
 
 
 
 
 
 

12 Iegūt izpratni par lineārās perspektīvas principiem 
un attēlošanas likumsakarībām; 
Iegūt zināšanas par telpas perspektīvas veidošanās 
principiem un attēlošanas likumsakarībām plaknē 
(formas lielums, novietojums kompozīcijā, 
tonalitāte, faktūras un līnijas raksturs, intensitāte); 
Iegūt iemaņas radīt telpas ilūziju plaknē un pielietot 
zināšanas par lineārās perspektīvas attēlošanas 
likumsakarībām zīmējot ģeometrisku formu, dabas 
formu, sadzīves priekšmetu kompozīciju un ainavas 
studijas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5.kurss 68  
1.semestris 30  

1. Apjoma modelēšana 
plaknē. 

12 Iegūt zināšanas par tonalitātes un gaismas un ēnas 
kopsakarībām attēlojot apjomu plaknē; 
Iegūt izpratni par jēdzieniem gaismēnas robeža, 
tiešā un slīdošā gaisma, pašēna, krītošā ēna, 
reflekss;  
Iegūt zināšanas par gaismas un ēnas tonalitātes 
apvienošanas un savrupināšanas nozīmi; 
Iegūt iemaņas noteikt un attēlot gaismas un ēnas 
tonālās gradācijas; 
 
 
 

2. Forma un apjoms. 10 Iegūt zināšanas par formas rakstura un gaismēnas 
kopsakarībām; 
Iegūt iemaņas noteikt un attēlot gaismēnas raksturu, 
modelējot zīmējumā vienkāršu ģeometrisku formu 
apjomus un to grupas; 
Iegūt priekšstatu par dažādu zīmēšanas tehniku 
pielietošanas iespējām apjoma modelēšanā; 
 
 
 
 

3. Gaismēnas tonalitātes 
attēlošanas 
likumsakarības 
telpiski modelētā 
zīmējumā. 

8 Iegūt zināšanas par veselā un daļas attiecībām 
tonālā, telpiski modelētā zīmējumā; 
Iegūt zināšanas par gaismas un ēnas tonalitātes 
apvienošanas un savrupināšanas lomu telpiski 
modelētā zīmējumā; 
Iegūt prasmes noteikt un attēlot gaismēnas raksturu 
apvienojot telpiski modelētā zīmējumā dažādas 
formas un tonalitātes priekšmetus; 
Attīstīt tehniskās iemaņas un prasmes tonalitātes 
attēlošanā; 
 
 
 
 
 

II semestris 38  

4. Cilvēka figūras apjoms 6 Iegūt zināšanas par vienkāršu ģeometrisku formu un 
cilvēka figūras uzbūves kopsakarībām; 
Iegūt iemaņas praktiski pielietot zināšanas par formu 
un apjomu, uzmetumos attēlojot cilvēka figūru 
(proporcijas, kustības raksturu, figūras kopējo 
apjomu); 
 
 



2. Telpas perspektīvas 
attēlošanas principi un 
likumsakarības 

12 Iegūt zināšanas par trīsdimensiju formas attēlošanas 
likumsakarībām plaknē (skata punkti, skata līnijas- 
“horizonta” augstums, perspektīvas līniju 
satekpunktu noteikšana); 
Iegūt iemaņas praktiski pielietot zināšanas par telpas 
perspektīvi, attēlojot vienkāršu ģeometrisku formu 
grupas, dabas formu un sadzīves priekšmetu 
kompozīcijas, cilvēka radīto telpisko vidi un ainavu; 
Veido zināšanas par gaismēnas attēlošanas 
likumsakarībām telpas attēlošanā un attīstīt prasmes 
tās pielietot zīmējumā; 
 
 
 

3. Formas uzbūve, 
konstrukcija. 

8 Veidot izpratni par formas ģeometriskās uzbūves 
lomu zīmējumā; 
Iegūt zināšanas par vienkāršu formu apjoma 
ģeometrisko uzbūvi un tās konstruēšanu plaknē;  
Iegūt izpratni par jēdzieniem – konstrukcijas līnijas, 
palīglīnijas; 
Veidot prasmes saskaņot konstrukcijas zīmējumā 
vienkāršu un saliktu formu apjomu, to daļu 
proporcijas, konstrukcijas līniju leņķus un virzienus; 
 
 

4. Veselais un daļa  
tonālā, telpiski modelētā 
zīmējumā 

12 Iegūt zināšanas par veselā un daļas attiecībām un 
kopsakarībām tonālā, telpiski modelētā zīmējumā; 
Iegūt zināšanas par gaismas un ēnas tonalitātes 
apvienošanas un savrupināšanas lomu telpiski 
modelētā zīmējumā; 
Iegūt izpratni par jēdzienu  priekšplāns, akcents, 
tonālās nianses, stilizācija, detalizācija nozīmi 
tonālā, telpiski modelētā zīmējumā; 
Veidot iemaņas telpiski attēlot dekoratīvus, 
ornamentālus objektus un iekļaut tos klusās dabas 
attēlojumā; 
Veidot prasmes praktiski pielietot zināšanas par 
formas uzbūvi, dažāda rakstura formu apjoma 
modelēšanu un perspektīvas likumsakarībām, 
attēlojot telpiski modelētā zīmējumā sadzīves 
priekšmetu un dabas formu grupas, interjera 
elementus, ainavu. 
 
 
 
 
 
 
 
 



6.kurss 68  
I semestris 30  

1. Vienkāršu saliktu formu 
uzbūve. 
To apjoma konstruēšana 
un telpiska modelēšana 
plaknē. 

12 Iegūt zināšanas par saliktu formu apjomu uzbūvi un 
konstruēšanu;  
Iegūt zināšanas par veselā un daļas attiecībām 
attēlojot apjomu tonālā zīmējumā; 
Iegūt prasmes attēlot saliktas formas priekšmetus un 
to grupas tonāli izteiksmīgā zīmējumā;  

2. Ģeometriskas formas 
apjoms un materialitāte. 

10 Iegūt zināšanas par materialitātes saistību ar 
priekšmeta apjoma modelēšanas likumsakarībām 
(gaismas un ēnas tonalitātes attiecības, refleksi);  
Iegūt praktiskas iemaņas ar grafisko izteiksmes 
līdzekļu palīdzību attēlot dažādas materialitātes 
(metāls, stikls, koks, u.c.) ģeometriskas formas 
priekšmetus un modelēt to apjomus zīmējumā;  

3. Plastiska objekta 
tektoniskā uzbūve, 
faktūra un materialitāte. 

8 Iegūt zināšanas par faktūras un materialitātes 
attēlošanu telpiski modelētā zīmējumā; 
Iegūt zināšanas par plastiska objekta tektoniskajām 
īpašībām; 
Iegūt praktiskas iemaņas attēlot tonāli izteiksmīgā 
zīmējumā dažādas faktūras telpiskus objektus ar 
noteiktu tektonisku uzbūvi (drapērijas, apavi, utml.) 
 

II semestris 38  
4.  Cilvēka figūras uzbūve un 

plastika 
6 Iegūt vispārīgas zināšanas par cilvēka figūras 

uzbūvi; 
Iegūt praktiskas iemaņas novērot cilvēka figūru dabā 
un attēlot uzmetumā ievērojot proporcijas, kustības 
raksturu, kā arī figūras uzbūves, apjoma un apģērba 
plastikas kopsakarības; 

5. Telpas attēlošana plaknē. 20 Attīstīt praktiskas iemaņas pielietot zināšanas par: 
- telpas perspektīvi; 
- apjomu uzbūvi un konstruēšanu; 
- dažādas materialitātes apjomu 
   modelēšanu zīmējumā; 
- veselā un daļas attiecībām telpiskā  
   tonālā zīmējumā; 
Iegūt praktiskas iemaņas grafiski attēlot dažādas 
struktūras, faktūras, tekstūras un iekļaut tās klusās 
dabas, interjera vai ainavas zīmējumā; 

6.  Dažādu grafisko tehniku 
izkopšana zīmējumā. 

12 Iegūt zināšanas par ogles un tušas mazgājuma 
tehnikas pielietošanu telpiski modelētā zīmējumā;   
Veidot iemaņas manipulēt ar rokas kustības tempu, 
ritmu, spēku, strādājot ar tušu, ogli, zīmuli u.c. 
materiāliem; 
Attīstīt iemaņas mērķtiecīgi izmanot attēlošanas 
tehniskās iemaņas zīmējumā. 



7. kurss 51  

I semestris 30  
1.  Sarežģītu telpisku objektu 

uzbūve.  
To apjoma konstruēšana 
un modelēšana plaknē. 

12 Attīstīt spējas praktiski pielietot zināšanas par telpas 
perspektīvi; 
Attīstīt spējas praktiski pielietot zināšanas par 
sarežģītu apjomu telpisko uzbūvi, konstrukciju,  
Attīstīt spējas praktiski pielietot zināšanas par 
gaismas un ēnas likumsakarībām apjoma un telpas 
modelēšanā; 
Izkopt prasmes precīzi attēlot zīmējumā saliktus 
telpiskus apjomus un to grupas;  
Izkopt prasmes attēlot dažādas tonalitātes un 
materialitātes apjomus apvienojot tos tonāli 
piesātinātā un izteiksmīgā zīmējumā; 
Attīstīt spējas apvienot individuālo rokrakstu un 
vispārējās zīmējuma tehniskās prasības. 

2. Saliktas anatomiskas 
formas apjoma 
konstruēšana un 
modelēšana. 

18 Iegūt vispārējas zināšanas par cilvēka galvas apjoma 
uzbūvi un konstrukciju;  
Iegūt prasmes precīzi attēlot  zīmējumā cilvēka 
galvas ģipša atlējuma uzbūvi un apjoma plastiku. 
Iegūt zināšanas par cilvēka sejas detaļu uzbūvi, 
konstrukciju; 
Iegūt prasmes apvienot tonāli izteiksmīgā zīmējumā 
cilvēka galvas kopīgo apjomu un sejas detaļas; 
Attīstīt spējas praktiski pielietot zināšanas par 
cilvēka figūras uzbūvi; Attīstīt spējas attēlot cilvēka 
figūras proporcijas un kustības raksturu vispārinātā 
uzmetumā. 

II semestris 21  
3. Cilvēka galvas ģipša 

modeļa attēlojums 
zīmējumā. 
Uzbūve, konstruēšana un 
apjoma modelēšana.  

8 Attīstīt prasmes precīzi konstruēt ģipša sejas detaļu 
un ģipša galvas uzbūvi; 
Attīstīt prasmes modelēt ģipša galvas apjomu, 
apvienot un akcentēt telpas, formas kopējā apjoma 
un detaļu tonalitāti gaismā un ēnā.  

4. Cilvēka figūras 
attēlojums zīmējumā. 

4 Attīstīt spējas pielietot vispārējas zināšanas par 
cilvēka figūras anatomisko uzbūvi; 
Izkopt prasmes attēlot cilvēka figūru kustībā 
(uzbūve, apjomu proporcijas, kustības raksturs); 

5. Noslēguma darbs 
atbilstoši noslēguma 
prasībām profesionālās 
ievirzes programmā 
“Vizuāli plastiskā 
māksla”. 

7+2 Ģipša galvas zīmējums 
(uzbūve, konstrukcija, apjoms) 
Cilvēka figūras skices  
(uzbūve, proporcijas, apjoms, kustības raksturs). 

 
 


