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Ineta Auzāne 

Līniju veidi un to komponēšana principi 

Mērķis: Izveidot uzskates materiālu audzēkņiem un skolotājiem kompozīcijas darbu izstrādē 

datorprogrammās (Coreldraw, Adobe Illustrator) 

Uzdevumi:  

Iepazīstināt audzēkņus ar kompozīciju izstrādes paņēmieniem. 

Izpētīt kompozīcijas izteiksmes līdzekļus un to komponēšanas principus. 

Iepazīstināt audzēkņus ar grafikas izveides tehniskiem paņēmieniem datorprogrammā, pastāstot, parādot 

piemērus. 

Skiču izveide, skiču atlase, skiču realizācija datorprogrammā, darbu iekomponēšana laukumā. 

Mērķauditorija (programmas nosaukums, kurss): Interjera noformētājs 1. kurss un Arhitektūras 

tehniķis 1. kurss. 

Metodiskās izstrādnes praktiskais pielietojums: uzskates materiāls tiek pielietots kā piemērs izstrādājot 

semestra darbus kompozīcijā. 

Uzskates un citi mācību līdzekļi: piemēri no fondiem, literatūra ar attēliem un videomateriāls. 

Metodiskās izstrādnes aktualitāte/novitāte: apgūstot tehniskos paņēmienus datorprogrammā var ātri 

izstrādāt kompozīcijas skici darbā paredzētajam objektam.  
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Ievads 

 
                       Skolotājs kompozīcijas stundās iepazīstina audzēkņus ar kompozīcijas izstrādes paņēmieniem. 

                       Lai izstrādātu kompozīciju, jāzina – kompozīcijas izteiksmes līdzekļus, kompozīcijas veidus, kompozīcijas principus.  

Mērķis: Izveidot uzskates materiālu audzēkņiem un skolotājiem kompozīcijas darbu izstrādē datorprogrammās (Coreldraw, Adobe 

Illustrator) 

Uzdevumi:  

• iepazīstināt audzēkņus ar kompozīciju izstrādes paņēmieniem; 

• izpētīt kompozīcijas izteiksmes līdzekļus un to komponēšanas principus; 

• iepazīstināt audzēkņus ar grafikas izveides tehniskiem paņēmieniem datorprogrammā, pastāstot, parādot piemērus; 

• skiču izveide, skiču atlase, skiču realizācija datorprogrammā, darbu iekomponēšana laukumā. 

Mērķauditorija (programmas nosaukums, kurss): Interjera noformētājs 1.kurss un Arhitektūras tehniķis 1.kurss. 

Metodiskās izstrādnes praktiskais pielietojums: uzskates materiāls tiek pielietots kā piemērs izstrādājot semestra darbus 

kompozīcijā. 

Uzskates un citi mācību līdzekļi: piemēri no fondiem, literatūra ar attēliem un videomateriāls. 

Metodiskās izstrādnes aktualitāte/novitāte: apgūstot tehniskos paņēmienus datorprogrammā var ātri izstrādāt kompozīcijas skici 

darbā paredzētajam objektam.  

Stundu tips: teorētiskās un praktiskās. 

Metodes un darba formas: dažādu piemēru parādīšana, praktisko darbu izstrāde konsultējot. 

Stundās paredzamie rezultāti: audzēkņi apgūst kompozīcijas pamatus, tehniskas iemaņas kompozīciju izstrādē ar datorprogrammu 

palīdzību. 

Uzskates un citi mācību līdzekļi: darbi no fondiem, literatūra, video. 

Stundām nepieciešamās literatūras saraksts: literatūra par kompozīcijas pamatu apguvi, literatūra par datorprogrammu apguvi. 

 
 

 



Kompozīcijas izteiksmes līdzekļi 

- līnija 

- punkts 

- krāsa 

- faktūra 

- tekstūra 

- forma 

- gaisma 

 

 

 

 



 

 

 

 

Kompozīcijas veidi 

 

-  vertikāla kompozīcija 

-  horizontāla kompozīcija 

-  centra kompozīcija 

-  apļveida kompozīcija 

-  trīsstūrveida kompozīcija 

-  diagonāla kompozīcija 

-  krustveida kompozīcija 



Kompozīcijas principi 

 

 -  dominante 

 -  vienotība 

 -  kontrasts 

 -  dinamika 

 -  līdzsvars 

 -  simetrija 

 -  asimetrija 

 -  ritms 

 -  proporcija 

 -  harmonija 

  



Secinājumi 

 

 Iegūtie rezultāti un atgriezeniskā saite. Tika izstrādāti kompozīcijas darbi un audzēkņi iepazinušies ar jaunu tehniku, 
mācību process tika padarīts daudzveidīgāks. 
  
Izmantoto metožu efektivitāte.  Audzēkņi novērojot piemērus un video, cenšas redzēto realizēt. 
  
Stundas norises un izstrādāto materiālu pilnveides nepieciešamība un iespējas. Iegūto rezultātu un tehnisko 
pielietojumu paņēmienus var izmantot projektējot interjera telpu un objektu dizainu.   
 
Veiktie vērojumi. Visgrūtākais ir veikt darbu iekomponēšanu laukumos, un līdzsvarotas vienotas kompozīcijas plaknes 
izveidi no vairākiem darbiem. 
  
Ieteikumi līdzīgu stundu veidotājiem un īstenotājiem.  Nodrošināties ar materiālo un piemēru bāzi, veidot labu un 
izprotamu stāstījumu, apgūt visefektīvākos un vienkāršākos tehniskos paņēmienus datorprogrammās.   
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Pielikumi 






























