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Mācību priekšmeta DATORGRAFIKA programma 
 
 

1. Mērķi: 
1.1    Sekmēt izglītojamā datorgrafikas pamatu praktisku apguvi, iepazīstot datorgrafikas 

pielietojamības daudzveidību mākslā, dizainā, arhitektūrāun tās aktualitāti mūsdienās; 
1.2    Iegūt izpratni par kompozīciju kā radošas izpausmes sastāvdaļu, prasmi to lietot 

dudzveidīgā radošā darbībā; 
1.3    Veicināt kritisko domāšanu; 
1.4    Radīt motivāciju un nodrošināt iespēju sagatavoties profesionālās vidējās izglītības 
ieguvei. 

 
2. Galvenie uzdevumi: 

2.1    Sekmēt mākslinieciskās darbības pieredzi un lietojumu datorgrafiskajā dizainā; 
2.2    Iepazīt datorgrafikas daudzveidību un izpausmes mūsdienu kultūrvidē; 
2.3    Veidot izpratni par izteiksmes līdzekļiem datorgrafikā, iepazīstot dažādas datorgrafikas    
programmas; 

2.4    Veidot daudzveidīgu radošā darba pieredzi, izmantojot datorgrafikas programmu 
iespējas. 

 
3. Mācību priekšmeta „Datotgrafika” satura apguves secība: 

3.1    Pirmajā mācību gadā (5.kurss) 
3.1.1 Vektorgrafikas programmas iepazīšana darbībā. Izprot programmas darba vidi, 

pamata instrumentus attēla veidošanai un apstrādei. Iepazīšanās ar objektu 
zīmēšanu, formas transformēšanu, pārveidošanu un apstrādi. Instrumentu 
parametri. Darba laukuma parametru izmaiņas; 

3.1.2 Izprot attēla precīzu konstruēšanu, ģeometrisku figūru konstruēšana režģī un 
vadlīniju sistēmā, objektu kopēšanas vairākkārtēja izmantošana, objektu 
transformēšanas paņēmieni, montāža un izkārtošana; 

3.1.3 Izprot teksta dizainu. Burtu veidu daudzveidību kultūrvidē. Teksta uztveri. Burtu 
veida izvēli saistībā ar pielietojumu. Instrumenti darbam ar tekstu. Teksta 
ievadīšana, teksta parametri. Teksta apstrāde. Teksta grupējumi un kompozīcija 
laukumā. Teksta un attēla kompozīcija; 

3.1.4 Izprot rastra grafikas programmas iepazīšana darbībā,programmas darba vidi, 
pamata instrumentus attēla apstrādei, veidošanai, attēla parametru regulēšana; 

3.1.5 Izprot digitālo fotogrāfiju, attēlu skenēšanu un korekciju, parametru izvēli. 
Caurspīdīgu un necaurspīdīgu materiālu skenēšanas īpatnības. Izprot trokšņa 
rašanās cēloņu, novēršanas iespējas; 

3.1.6 Prot iezīmēšanu, attēlu korekciju un montāžu. Izprot iezīmēšanas instrument 
darbību, parametrus. Attēlu apgabalu iezīmēšanas veidi. Darbības ar iezīmēto 
apgabalu: mēroga maiņa, pagriešana, deformācija. Iezīmētā apgabala korekcija: 
spilgtuma un kontrasta izmaiņas. Lineāla, palīglīniju un režģa 



izmantošana. Korekcijas rīki. Retušēšanas tehnika. Attēla detaļu atjaunošana un 
tīrīšana. Attēla pludināšanas, asuma korekcijas un apgaismojuma efektu filtru 
pielietojums. Attēlu montāža. Attēlu savietošana, toņu korekcija. Attēla slāņu 
masku izmantošana attēla montāžas procesa vienkāršošanai; 

3.1.7 Izprot slāņu sapludināšanu. Prot izmantot zīmēšanas instrumentus: otas, 
aerogrāfa, zīmuļa, dzēšgumijas rīku. Otas krāsas izvēle. Krāsu modeļi – RGB, 
CMYK. Izprot īpatnības darbā ar grafisko planšeti. Apgabalu iekrāsošana. Krāsu 
pāreju veidošana. 

 
3.2   Otrajā mācību gadā (6.kurss)  

3.2.1 Prot izmantot efektus un filtrus, pāreju veidošanu, deformēšanu, dekoratīvos 
elementus, to pielietojumus;  

3.2.2 Darbs slāņos, zīmēšanas tehnikas Masku pielietošana. Koriģējošie slāņi. Slāņu 
pārklāšanas - caurspīdīgums, uzklāšanas režīmi. Attēla slāņu grupēšana. Teksta 
slāņi. Attēla slāņi. 

3.2.3 Prot vektorgrafikas pielietojumu izmantot radošā kompozīcijā. Ideja. Skices. 
Darba paņēmienu izvēle. Darba īstenošana. Sagatavošana drukai. Izdruka. 
Ieceres un rezultāta analīze; 

3.2.4 Prot izmantot rastra grafikas un vektorgrafikas pielietojumu radošā 
kompozīcijā.Iepazīšanās ar rastra grafikas un vektorgrafikas sadarbības 
iespējām. Failu imports un eksports. Darba īstenošana. Sagatavošana drukai. 
Izdruka. Ieceres un rezultāta analīze.  
 

3.3  Trešājā mācību gadā (7.kurss)  
3.3.1 Veikt radošu ideju un skiču izstrādi, izmantojot māsliniecisko izsteiksmes 

līdzekļus Nobeiguma darba veidošanā; 
3.3.2 Prast pamatot sava radošā darba ideju; 
3.3.3 Prast izvērtēt sava radošā darba procesu un rezultātu. 
3.3.4 Izprot grafiskā dizaina stilus; 
3.3.5 Izprot vizuālās stilistikas daudzveidību un pielietojumu savas ieceres veidošanā; 
3.3.6 Prot praktiskā darbā pielietot atbilstoši izvēlētus individuālus izteiksmes 

līdzekļus un interpretēt materiālu; 
3.3.7 Prot eksperimentēt ar vizuālajiem elementiem un to salikumiem; 
3.3.8 Prot radīt dažādu dimensiju, veidu, žanru un stilu darbus ar komunikatīvu, 

informējošu saturu, ar pašizpausmes funkciju, atklājot savu rokrakstu, darba 
stilistiku; 

3.3.9 Prot vizualizēt personiskās izjūtas – paradoksālā domāšana, humora izjūta 
 
4.  Apguves ilgums un apjoms: 

1.gads/ 70 stundas (5. kursā); 
2.gads/ 70stundas (6. kursā); 
3.gads/ 105 stundas (7. kursā); 

 
 
5.  Mācību darba formas un metodes; 

5.1   Norādošās metodes izmantošana Datorgrafikā, uzsākot jaunu tēmu vai uzdevumu. 
Skolotāja stāstījums vai demonstrējums iepazīstina audzēkņus ar tēmu, uzdevumu, 



metodiskajiem uzskates līdzekļiem, tehniskajiem paņēmieniem uzdevuma veikšanai. 
Paralēli skolotāja stāstījumam vai demonstrējumam, sekojot skolotāja instrukcijām, 
audzēkņi var veikt praktisko darbu, iepazīstot, piemēram, jaunu programmas rīku vai 
paņēmienu.  

5.2   Sokrātiskās metodes izmantošana Datorgrafikā, veicot radošus uzdevumus. Pedagoga un 
audzēkņu sarunas palīdz rast risinājumus, veicot mācību uzdevumus un analizējot paveikto. 
Darbu izvērtēšanas procesā var izmantot jautājumu un atbilžu metodi: skolotāja vai klases 
biedru uzdotie jautājumi palīdz audzēknim veidot stāstījumu par sava darba ideju, darba 
procesu un rezultātu. Lai atbildētu, jāmāk noformulēt doma, jāzina termini. Audzēkņa 
praktiskā darbība Datorgrafikas stundās ir aktīvs izziņas process. Skolotājs var izmantot 
daudzveidīgas metodes, kuras palīdz skolēnam radoša darba tapšanā – tās ir skicēšana, 
fotografēšana, meklēšana avotos, materiālu atlase, attēlu kolekcijas veidošana, radošā 
kopēšana un citas.  

5.3   Atklājuma metodes izmantošana Datorgrafikā, audzēkņiem patstāvīgi izzinot kaut ko 
pavisam jaunu daudzveidīgos radošos mācību uzdevumos, kā arī mācoties no savām 
veiksmēm un kļūdām. Tās ir eksperiments un praktiskais darbs ar atšķirīgiem, atklājumus 
ietverošiem nosacījumiem – darbs ar jaunu un nepazīstamu tehniku un instrumentiem, darbs 
ar ierobežotiem resursiem u.c. Projekts kā kompleksa mācību metode ietver dažādu darbību 
kopumu un to izmanto, lai pētītu izvēlēto tēmu, izstrādājot plānu radoša darba izveidei, 
darba procesa organizēšanai.  

5.4   Nodarbību vadīšana uz vietas klasē, muzejā, izstāžu zālē, bibliotēkā, pilsētvidē. 
 
6.   Mācību procesa 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  zvērtējot konkrētā darba rezultātu; 
6.4  tēmu noslēdzot; 
6.5  ceturkšņa, pusgada un gada beigās - starpskatēs un skatēs; 
6.6  izvērtējot noslēguma darba ideju skices 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. 

          
 
7. Mācību priekšmeta programmas satura apguves secība 

 
Nr. 
p.k. 

Programmas apguves secība Stundu 
skaits 

Sasniedzamie rezultāti:  
zināšanas, prasmes, iemaņas 

5.kurss 70  
1.pusgads 32  

1. Vektorgrafikas 
programmas iepazīšana 
darbībā. Praktisku 
piemēru demonstrējums. 

4 Izprot vektorgrafikas pielietojumu un tehniskās 
drukas iespējas grafiskajā dizainā. 
Izprot vektorgrafikas programmas uzbūves principus 
un rīkjoslu darbības iespējas. 

2. 
 
 
 
 

Darba laukuma 
parametru izmaiņas 
Iepazīšanās ar objektu 
zīmēšanu, formas 
transformēšanu, 
pārveidošanu un apstrādi. 
Instrumentu parametric, 
lineāla priekšrocības 
precīza darba veikšanai. 

4 
 
 
 
 

Prot apgūtos rīkus un funkcijas pielietot patstāvīgi 
kvalitatīvu darbu veidošanā. 
Prot izveidot grafisku kompozīciju un to noformēt 
drukai. 
 
 

3. Attēla precīzu 
konstruēšanu, 
ģeometrisku figūru un 
vadlīniju sistēmā, objektu 
kopēšanas vairākkārtēja 
izmantošana, objektu 

6 Prot apgūtos rīkus un funkcijas pielietot patstāvīgi 
kvalitatīvu darbu veidošanā. 
Prot izveidot grafisku kompozīciju izmantojot 
ģeometrisku laukuma savstarpējo ietekmi vienam pret 
otru. 
 



transformēšanas 
paņēmieni, montāža un 
izkārtošana, griešanas un 
apvienošanas funkcija. 

4. Instrumenti darbam ar 
tekstu. Teksta ievadīšana, 
teksta parametri. Teksta 
apstrāde un burta 
deformācija. Teksta 
grupējumi un 
kompozīcija laukumā.  

6 Prot apgūtos rīkus un funkcijas pielietot patstāvīgi 
kvalitatīvu darbu veidošanā. 
Prot izveidot grafisku kompozīciju izmantojot teksta 
ievadīšanu un burtu deformāciju. 

5. Teksts un attēls. 2 Prot izveidot teksta un attēla kompozīciju. 
6. Iepazīstināšana ar 

labākajiem grafiskā 
dizaina darba autoriem, 
darba kultūras 
variācijām. 

1 Prot izanalizēt redzētā darba vēstījumu un grafiskā 
piemēra izveidošanas rīkus. 

7. Grafiskā dizaina darba 
kopija. 

9 Prot atdarināt vai daļēji atdarināt grafiskā darba 
piemēru. 
Izprot darba vides kultūru un procesu. 
Izprot darba procesa laikā atklājuma metodes 
izmantošanu. 

       2. pusgads 38  

8. 
 

Rastra grafikas 
programmas iepazīšana 
darbībā,programmas 
darba vide, pamata 
instrumenti.  
Praktisku piemēru 
demonstrējums. 

2 Izprot rastra grafikas pielietojumu un tehniskās 
drukas iespējas grafiskajā dizainā. 
Izprot rastra grafikas programmas uzbūves principus 
un rīkjoslu darbības iespējas. 

9. 
 
 
 

Attēla apstrāde, attēla 
parametru regulēšana. 
Digitālo fotogrāfiju, 
attēla skenēšana un 
korekcija,parametru 
izvēle. Dažādu materiālu 
skenēšanas īpatnības. 
Izprot trokšņa rašanās 
cēloņu, novēršanas 
iespējas. 

4 
 

Izprot attēla skanēšanas principus un parametru 
uzstādīšanu.  
Izprot attēla korekcijas iepējas atbilstoši vajadzībai. 

10. Darbības ar iezīmēto 
apgabalu, mēroga maiņa, 
pagriešana, deformācija. 
Iezīmētā apgabala 
korekcijas. 
Slāņu izmantošanas 
iespējas un prakstiskā 
pielietošana. 

10 
 

Prot apgūtos rīkus un funkcijas pielietot patstāvīgi 
kvalitatīvu darbu veidošanā. 
Prot izveidot tematiski kompozicionālu kolāžu 
izmantojot attēla montāžas procesu. 



11. Slāņu sapludināšanu, 
zīmēšanas instrumenti. 
Krāsu modeļi – RGB, 
CMYK. Krāsu pāreju 
veidošana 

10 Prot apgūtos rīkus un funkcijas pielietot patstāvīgi 
kvalitatīvu darbu veidošanā. 
Tematiska attēlu kompozīcijas izveide. 
Izprot darba kultūru. 
Prot sagatavot darbu drukai. 

12. Tematiska plakāta 
izveide izmantojot 
vektorgrafikas un rastra 
grafikas programmu 
iespējas. 

12 Prot apgūtos rīkus un funkcijas pielietot patstāvīgi 
kvalitatīvu darbu veidošanā. 
Izprot skiču/kolāžas izveides nepieciešamību. 
Prot izveidot plakātisku vēstījumu. 

6.kurss 70  
1.pusgads 32  

1. Krāsu pāreju veidošana, 
vektorgrafikā. 

8 Prot apgūtos rīkus un funkcijas pielietot patstāvīgi 
kvalitatīvu darbu veidošanā. 
Tehniska darba izpilde un demonstrējums.  

2. 
 

Slāņu pārklāšanās. Attēla 
un teksta slāņu 
grupēšana. 

8 Prot apgūtos rīkus un funkcijas pielietot patstāvīgi 
kvalitatīvu darbu veidošanā. 
Izprot daudzslāņu darba veidošanas principus un 
slāņu grupēšanas nepieciešamību. 
Prot izveidot darbu ar smalku detaļu kompozīciju. 

3. Grafiskā dizaina darba 
kopija. 

8 Prot atdarināt vai daļēji atdarināt grafiskā darba 
piemēru. 
Izprot darba vides kultūru un procesu. 
Izprot darba procesa laikā atklājuma metodes 
izmantošanu. 

4. Vektorgrafikas 
pielietojums radošā 
kompozīcijā. Koncepcija. 
Skices. Darba paņēmienu 
izvēle.  

8 Prot veidot darba kultūru un izprot koncepcijas un 
skiču izstrādes procesu. 
Prot realizēt ideju un izprot darba procesa laikā 
atklājuma metodes izmantošanu kvalitatīva darba 
radīšanai. 
Sagatavošana drukai. Izdruka. Ieceres un rezultāta 
analīze. 

2.pusgads 38  
5. 
 
 

Rastra grafikas un 
vektorgrafikas 
pielietojumus radošas 
kompozīcijas izveidē un 
sadarbības iespējas. Failu 
imports un eksports.  

10 Prot veidot darba kultūru un izprot koncepcijas un 
skiču izstrādes procesu, darba pielāgošanu drukai uz 
lielformāta. 
Ieceres un rezultāta analīze. 

7. Vektorgrafikas 
pielietojums radošas 
kompozīcijas izveidē. 
Krāsa un transparents. 

10 Prot veidot darba kultūru un izprot koncepcijas un 
skiču izstrādes procesu, darba pielāgošanu drukai uz 
auduma (“T” krekla).  
Ieceres un rezultāta analīze. 

8. Rastra grafikas un 
vektorgrafikas 
pielietojums trīs 
dimensiju kompozīcijas 
izveidē. 

18 Prot organizēt darba kultūru un izprot koncepcijas un 
skiču, maketa izstrādes procesu tektoniska mākslas 
darba izveidē. 
Izprot darba pakāpeniskuma nepieciešamību. 
Diskusija par realizēto darbu un procesu. 

7.kurss 105  
1.pusgads 35  



1. Radošu ideju un skiču 
izstrāde nobeiguma 
darba veidošanā. 

22 Prot pamatot nobeiguma darba koncepciju, to 
aktualitāti un nepieciešamību izpaust mālsinieciskos 
izteiksmes līdzekļos. 
Prot iesaistīties diskusijās, aizstāvet savu ideju ar 
pamatojuma meklējmiem. 
Prot veidot skiču izstrādes kultūras pakāpeniskumu 
atbilstoši koncepcijas attīstībai. 

2. Ideju izstrāde rastra 
grafikas un 
vektorgrafikas 
pielietojumā, radošas 
attīstības meklējumi. 

13 Prot attainot darbā pašizpausmes funkciju, atklājot 
savu rokrakstu un darba stilistiku. 
Prot  
 

2.pusgads 70  
3. Nobeiguma darba 

projekta sagatavošana un 
ieceres izstrādāšana 
materiālā. 

70 Prot patstāvīgi strādāt un izveidot nobeiguma darbu. 
Prot strādāt kvalitatīvi atbilstoši datorgrafikas darba 
kultūrai. 
Prot prezentēt, aizstāvēt savas idejas ieceri un 
analizēt un novērtēt darba rezultātu. 

 


