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Ulbrokas Mūzikas un mākslas skola 

profesionālās ievirzes izglītības programma 
 

Vizuāli plastiskā māksla 
Mācību priekšmeta Datorgrafika programma 

 
 

1.  Programmas mērķi: 
 

• Sekmēt izglītojamā datorgrafikas pamatu praktisku apguvi, iepazīstot datorgrafikas 
pielietojamības daudzveidību un tās aktualitāti mūsdienās; 

• Veicināt izglītojamā māksliniecisko, intelektuālo un emocionālo attīstību; 
• Radīt motivāciju un nodrošināt iespēju sagatavoties profesionālās vidējās izglītības ieguvei; 
• Ietekmēt izglītojamā veidošanos par garīgi attīstītu, brīvu, atbildīgu un radošu personību; 

 
2.  Galvenie uzdevumi: 
 

• Sekmēt mākslinieciskās darbības pieredzi un lietojumu datorgrafiskajā dizainā; 
• Attīstīt jaunrades spējas mākslā un datorgrafiskajā dizainā; 
• Attīstīt spējas orientēties dažādos datorgrafiskā dizaina stilos un paņēmienos; 
• Attīstīt pieredzi novērtēt un saudzīgi izturēties pret mākslas un kultūras mantojumu. 

 
 
3.  Specifiskie uzdevumi: 
 

Pirmajā mācību gadā, pirmajā semestrī ( 5.kurss) 
• Iepazīties ar vektorgrafiskas datorprogrammas Adobe Ilustrator sniegtajām 

darbības iespējām un praktisko pielietojumu;  
• Iepazīt un prast pielietot datorprogrammu piedāvāto rīkjoslu darbības 

iespējas, veicot nelielus, atbilstoši apgūstamajām rīkjoslu iespējām, radošus 
uzdevumus.   

• Datorgrafikas divu dimensiju darbos prast lietot līniju ritmu, krāsu un formu 
ritmu kā motīvu, veselā un daļu samērus, ar krāsu, formu un kontrastu izcelt 
dominanti. 

 
Pirmajā mācību gadā, otrajā semestrī (5.kurss)   

• Iepazīties ar rastra grafiskas datorprogrammas Adobe Fotoshop sniegtajām 
darbības iespējām un praktisko pielietojumu – attēlu veidošanu, montāžu, 
kolāžu veidošana, retušēšana; 

• Spēt pielietot individuālus izteiksmes veidus, deformāciju, stilizāciju; 
• Radoši meklēt vizuālo līdzsvaru – simetriju, asimetriju, telpiskuma 

attēlošanu, izmantojot lineāro perspektīvi, krāsu un līniju ritmu – savienojot 
iegūtās zināšanas un prasmes datorprogrammā Adobe Ilustrator un Adobe 
Fotoshop. 

•  Prast strādāt ar grafiski saliktiem burtiem un tekstiem informācijas vēstīšanai 



un pasniegšanai; 
• Spēt mērķtiecīgi attīstīt savu ieceri pielietojot vizuālo divu dimensiju grafiku; 
• Iepazīt un radīt dažāda veida grafiskā attēlojuma stila darbus ar 

komunikatīvu, informējošu saturu, ar pašizpausmes funkciju, atklājot savu 
personību datorgrafiskā dizaina darbā; 

• Veikt sava radošā darba analīzi un vērtēšanu. 
  

Ortajā mācību gadā, pirmajā semestrī (6.kurss)   
• Iepazīties ar pasaulē izcilākajiem un radošakajiem datorgrafikas 

daudveidīgajiem darbiem un to autoriem, spēt analizēt un izprast darba 
koncepciju; 

• Veikt izvēlētā datorgrafikas mākslinieka darba kopiju datorprasmju 
pilnveidošanai; 

• Ir priekšstats par datorgrafikas daudveidīgo pielietojumu vizuālājā mākslā, 
komunikācijā un dizainā. 

 
Ortajā mācību gadā, otrajā semestrī (6.kurss)   

• Mācēt pamatot sava darba ideju; 
• Radoši ekspermentējot ar iegūtajām zināšanām un prasmēm vektorgrafikā un 

rastras grafikā veidot datorgrafikas darbus. 
 

Trešajā mācību gadā, pirmajā semestrī (7.kurss)   
• Veikt radošu ideju un skiču izstrādi, izmantojot māsliniecisko izsteiksmes 
līdzekļus Nobeiguma darba veidošanā. 

 
Trešajā mācību gadā, otrajā semestrī (7.kurss)   

• Veikt Nobeiguma darba realizāciju  
• Prast pamatot sava radošā darba ideju; 
• Prast izvērtēt sava radošā darba procesu un rezultātu. 

 
 
4.  Apguves ilgums un apjoms; 
 

• 1.gads/ 50 stundas (5. kursā); 
• 2.gads/ 68 stundas (6. kursā); 
• 3.gads/ 68 stundas (7. kursā); 

 
 
5.  Mācību darba formas un metodes; 
 

• Mācību stunda vai stundu cikls, kurā apvienojas teorētisko zināšanu iegūšana un praktiskās 
darbības veikšana, profesionāla grafiskā dizaina paraugu pētīšana, emocionāla un analītiska 
vērtēšana, radoši uzdevumi rīkjoslu labākai apguvei un apgūto zināšanu rezumējums; 

• Rīkjoslas pielietojumu izklāsts un demonstrēkums; 
• Pārunas, diskusijas, darba procesa analīze; 
• Izzinoša, pētnieciska, eksperimentāla rakstura uzdevumi, tēmas teorētisko un praktisko 

zināšanu nostiprināšanai; 
• Radoši, tematiski uzdevumi, balstoties uz apgūto kultūras mantojuma pieredzi, radošās 

grafiskā dizaina darbības pieredzes attīstīšanai un pilnveidošana. 
 

 
 



6.   Mācību procesa sasniegumu vērtēšana : 
 
Zināšanas un prasmes tiek vērtētas 10 ballu skalā: 

• Vērtēšana notiek pēc uzdotā uzdevuma uzstādītajiem kritērijiem un prasmēm; 
• Izpratni par  datorprogrammas pielietojamību un darbības procesu; 
• Darba procesā – organizējot pārrunas darba procesā par piedāvātajiem uzdevumu 

risinājumiem un to atspoguļojumu ideju uzmetumos un skicēs. 
• Izvērtējot konkrētā darba rezultātu; 
• Ceturkšņa, pusgada un gada beigās - starpskatēs un skatēs; 
• Izvērtējot noslēguma darba ideju skices un /vai projektu. 

 
6.1 Vērtējuma 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. 

 
 
 


