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• Kompozīcijas kā mācību priekšmeta, īstenošanas termiņš ir četri mācību gadi. Šo četru gadu laikā audzēkņi 
sākumā apgūst kompozīcijas pamatus (grafiskās kompozīcijas pamati, krāsu kompozīcijas pamati), lai 
augstākos kursos spētu patstāvīgi veidot brīvas gleznu kompozīcijas pēc pasniedzēja dotās virstēmas.  

• Kompozīcijas kā mācību priekšmeta mērķis ir attīstīt audzēkņos spēju patstāvīgi veidot darbus, padziļinot un 
sistematizējot pamatzināšanas un prasmes par kompozīcijas un glezniecības izteiksmes līdzekļiem. Meklēt 
analogus un iedvesmas avotus, analizēt savus un kursabiedru darbus, atzīstot kā veiksmes, tā arī neveiksmes 
darba procesā un rezutātā.



Mācību uzdevumi tiek sadalīti proporcionāli semestru ilgumam (1.semestris - 2 uzdevumi, 2. semestris - 3 
uzdevumi), kopumā audzēkņiem mācību gada laikā radot 5 darbus. 

3. kursa pamatuzdevums - attīstī spēju patstāvīgi veidot brīvas tematikas gleznojumus, vadoties pēc uzdevuma 
virstēmas. Attīstīt savu individuālo rokrakstu, eksperimentējot gan ar tehniskajām iespējām, gan izteiksmes 
līdzekļiem. 

Uzdevumi tiek doti pakārtojoties audzēkņu spējām un darba tempam. 

Katrs uzdevums atsevišķi rosina:  
• audzēņus izvēlēties tēmu, ko vēlas atainot (ideju ģenerēšana) 
• Izvēlēties pēc skicēm veiksmīgāko kompozicionālo uzbūvi 
• izvēlēties formātu, kas, viņuprāt, būtu vispiemērotākais kompozīcijai (malu proporciju attiecība) 
• izvēlēties iecerei piemērotākos izteiksmes līdzekļus 
• izvēlēties tonalitāti, kādā veidot darbu, atbilstoši emocionālajam noslogojumam 
• izveidot darbu ar skaidri nolasāmu emocionālo noslodzi un stabilu kompozīciju 

Mācību metodes: paraugu demonstrējumi, analogu meklējumi, eksperimenti ar izteiksmes līdzekļiem, analīze. 

Vērtēšanas kritēriji:  
1. Izteiksmes līdzekļu pielietojuma atbilstība 
2. Darba tehniskie risinājumi 
3. Kompozīcijas uzbūve 
4. Radošā pašiniciatīva



Nadīna Romanovska  
Mākslas izglītības programma, 3.kurss

"Monohroms notikums" 
Monohrom(isk)s (gr. monochrōmos - 
“vienkrāsains”) – vienkrāsains; tāds, kam 
ir tikai viena krāsa vai arī kas ir melnbalts; 
tāds, kas izmanto tikai vienu krāsu 
(piemēram, monohroma glezniecība). 

Brīvas interpretācijas figurāla kompozīcija, 
kas rosina patstāvīgi domāt un analizēt 
piedzīvoto vai vēlamo vienā krāsā.



Jolanta Geste  
Mākslas izglītības programma, 3.kurss

"Ideālā kompozīcija" 
1. Kompozīcijas pamatprincipu
apzināšana un uzskaite.
2. Veidojot zīmuļu skices idejām, izveidot
savu figurālu kompozīciju, ievērojot 3
iepriekš uzskaitītos kompozīcijas
pamatprincipus.


