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Moduļa “Jūgendstila un Art Deco elementu izmantošana vizuālā tēla veidošanā” apraksts 

Moduļa mērķis Sekmēt izglītojamā spējas interpretēt jūgendstila un Art Deco elementu izmantošanu vizuālā 

tēla veidošanā. 

Moduļa uzdevumi Attīstīt izglītojamā prasmes: 

1. Atpazīt jūgendstilu kā vienu no Latvijas kultūras vēsturē nozīmīgiem mākslas stiliem.  

2. Orientēties Eiropas modes attīstības tendencēs laikā no 19. beigām līdz 20. gadsimta 

sākumam un identificēt tās ietekmējošos kultūrvēsturiskos notikumus. 

3. Izmantot jūgendstila un Art Deco elementus klienta vizuālā tēla radīšanai.  

4. Izveidot klienta stilistisko/vizuālo tēlu (tērpu komplekts, frizūra un meikaps), izmantojot 

jūgendstila un Art Deco estētiku. 

5. Izvēlēties tērpu līnijas, ievērojot klientam atbilstošu krāsu gammu un mūsdienu modes 

tendences.  

 

Moduļa ieejas nosacījumi Priekšzināšanas par sanitārijas un higiēnas normu ievērošanu skaistumkopšanā. 

Priekšzināšanas par meikapa un frizūru veidošanu. 

Moduļa apguves novērtēšana Moduļa “Jūgendstila un Art deco elementu izmantošana vizuālā tēla veidošanā” nobeigumā 

paredzēts praktiskais pārbaudes darbs. Izglītojamais veido klienta individuālo stilistisko tēlu, 

par pamatu ņemot kādu no kultūrvēsturiskiem modes virzieniem – jūgendstilu vai Art Deco. 

(Izpildes laiks 180 minūtes).  

Moduļa nozīme/ pielietojamība Pēc sekmīga moduļa apguves izglītojamais varēs patstāvīgi izveidot klienta stilistisko/ vizuālo 

tēlu, izmantojot kultūrvēsturisko modes virzienu - jūgendstila un Art Deco- stilizāciju. 

Minimālais stundu skaits 62 stundas.  
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MODUĻA “JŪGENDSTILA UN ART DECO ELEMENTU IZMANTOŠANA VIZUĀLĀ TĒLA 

VEIDOŠANĀ” SATURS 

 

Sasniedzamais 

rezultāts 

Temats 

(apjoms% no 

kopējā moduļa 

apjoma) 

Ieteicamais 

saturs 

Mācību sasniegumu 

apguves līmeņu apraksti 

Idejas īstenošanai 

Vidējs 

apguves līmenis 

Optimāls 

apguves līmenis 

1.Spēj:  atpazīt 

jūgendstila un Art 

Deco stila 

īpatnības Latvijas 

kultūrtelpā. 

Zina:  jūgendstila 

un Art Deco 

raksturīgās 

iezīmes. 

Izprot: vēsturiskās 

vides nozīmi 

/lomu modes stilu 

attīstībā. 

1. Jūgendstils 

un Art Deco 

Eiropā un 

Latvijā. 

(10 %) 

1.1. Vēsturiskie 

notikumi 

19. gadsimta 

beigās un 

20. gadsimta 

sākumā. 

1.2. Jūgendstila 

un Art Deco stila 

izveidošanās un 

attīstība Eiropā. 

1.3. Jūgendstila 

un Art Deco stila 

īpatnības Latvijā. 

1.1. Izprot modes 

izmaiņas 

ietekmējošos 

faktorus. 

1.2. Identificē 

Jūgendstila un Art 

Deco stila 

raksturīgās 

pazīmes.  

1.3. Atškir 

jūgendstila un Art 

Deco stila īpatnības 

Latvijas 

kultūrtelpā. 

1.1. Analizē vēsturisko 

modes tendenču 

izmaiņas, to ietekmējošos 

faktorus. 

1.2. Izprot jūgendstilam 

un Art Deco stilam 

raksturīgo estētiku. 

1.3. Analizē Jūgendstila 

un Art Deco stila 

īpatnības Latvijas 

kultūrvēsturiskās 

attīstības kontekstā. 

Akcentēt jūgendstila un Art 

Deco izveidošanas 

vēsturiskos 

priekšnosacījumus:  

- pilsētvides attīstība; 

- ideoloģiju izveidošanās un 

nostiprināšanās 

(nacionālisms, liberālisms); 

- sievietes lomas izmaiņas 

sabiedrībā.  

19. - 20. gs. vēsturisko 

notikumu ietekme uz modes 

tendencēm Latvijā. 

Mūsdienu klientu prasības, 

jūgendstila un Art Deco stila 

modes tendences. 
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Jaunumi materiālu izvēlē un 

stilistiska tēla veidošanā. 

2.Spēj: izmantot 

modes stilus un 

iezīmes koptēla 

vizualizācijai. 

Zina: dažādus 

modes stilu veidus 

un modes 

tendences. 

Izprot: klienta 

vizuālā tēla 

saistību ar modes 

tendencēm un to 

iezīmēm. 

2. Modes stilu 

iezīmes tēla 

veidošanā. 

(10 %) 

2.1. Modes stilu 

daudzveidība 19.-

20.gs. Modes 

zīmolu rašanās. 

2.2. Modes 

tendenču 

izmantošanas 

stilistiska klienta 

tēla radīšanai. 

2.3. Koptēla 

vizualizācija. 

2.1. Atpazīst 

modes zīmolus un 

to iezīmes. 

2.2. Izmanto 

modes tendences 

stilistiska klienta 

koptēla 

veidošanai. 

2.3. Izmanto 

atsevišķas klienta 

koptēla veidošanas 

īpatnības vizuāla 

tēla radīšanai. 

2.1. Raksturo modes 

zīmolus un to iezīmes. 

2.2. Radoši izmanto 

modes tendences klienta 

stilistiska koptēla 

veidošanai un pamato 

savu izvēli. 

2.3. Radoši izmanto 

lielāku daļu klienta 

koptēla veidošanas 

īpatnības vizuāla tēla 

radīšanai. 

Tēmā tiek radīts priekšstats 

par dažādiem modes stiliem, 

detalizētāk tiek apskatīts 

jūgendstils un Art Deco stils. 

Ieteicamās metodes: 

skice, kolāžas, modes skates 

demonstrējumi 

(videoieraksti), modes 

žurnāli. 

3.Spēj: izveidot 

vienota stila 

koptēlu.   

Zina: koptēla 

veidošanas secību, 

nepieciešamos 

materiālus un 

palīglīdzekļus. 

Izprot: 

harmoniska 

koptēla 

3. Vienota stila 

koptēla 

veidošana. 

(15 %) 

3.1.Koptēla 

veidošanas 

secība. 

3.2. Koptēla 

veidošanā 

izmantojamie 

materiāli. 

3.3.Vienota stila 

koptēla 

veidošanas 

3.1. Plāno klienta 

koptēla veidošanas 

ilgumu un plāno 

darba secību. 

3.2. Izvēlas klienta 

koptēla veidošanā 

izmantojamos 

materiālus.  

3.3. Veido vienota 

stila klienta 

3.1. Nosaka klienta 

koptēla veidošanas 

ilgumu un plāno 

efektīvu darba secību. 

3.2. Patstāvīgi izvēlas un 

raksturo klienta koptēla 

veidošanā izmantojamos 

materiālus. 

3.3. Patstāvīgi veido 

vienota harmoniska stila 

Izglītojamais uzraksta plānu 

(secību) jūgendstila un Art 

Deco stila koptēla veidošanai, 

veido tēla skici, nosaka katras 

darbības veikšanai 

nepieciešamo laiku un 

izmantojamos materiālus 

(atbilstoši iecerētajam 

koptēlam). 

Pēc izveidotās skices   veido 

vienotu un harmonisku 
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izveidošanas 

principus (frizūras, 

meikapa un tērpa 

saskaņotību). 

principi. koptēla skici 

jūgendstilā un Art 

Deco stilā. 

klienta koptēla skici 

jūgendstilā un Art Deco 

stilā, prezentē savu 

darbu.  

koptēlu  klientam jūgendstilā 

un Art Deco stilā. 

Skaidro izmantoto stilu 

iezīmju, materiālu un 

palīglīdzekļu izmantošanu 

harmoniska koptēla 

veidošanai. 

4.Spēj: piemeklēt 

klientam 

atbilstošas koptēla 

sastāvdaļas -  

krāsu gammu, 

tērpu un meikapu. 

Zina: modes 

vēsturisko attīstību 

un mūsdienu 

modes 

raksturīgākās 

iezīmes. 

Izprot: krāsu, 

tērpu līniju un 

meikapa  

mijsakarības 

mūsdienu modē. 

4. Vēsturiskās 

modes 

tendences 

mūsdienu modē. 

(20 %) 

4.1. Krāsu 

gammas izvēle. 

4.2. Tērpu līniju 

un elementu 

atlase un 

tendences. 

4.3. Meikapa 

vēsturiskā 

attīstība. 

4.4. Jūgendstila 

un Art Deco 

modes elementi 

mūsdienās.   

4.1. Veido krāsu 

kolāžu atbilstoši 

uzdevumam. 

4.2. Skaidro tērpu 

līnijas un 

elementu iezīmes 

mūsdienu modē,  

veido idejiskas 

ieceres. 

4.3. Veido 

meikapu ar 

vēsturiskām 

iezīmēm. 

4.4. Izvēlas 

jūgendstila un Art 

Deco modes 

elementus 

stilistiska koptēla 

veidošanai. 

4.1. Patstāvīgi veido 

krāsu kolāžu atbilstoši 

uzdevumam, pamato 

krāsu gammas izvēli.  

4.2. Analizē tērpu līnijas 

un to elementu 

izmantošanu mūsdienu 

modē, veido idejiskas 

ieceres un patstāvīgi 

zīmē skices. 

4.3. Patstāvīgi piemeklē 

klientam atbilstošu 

meikapu ar vēsturiskām 

iezīmēm, veido to. 

4.4. Radoši izvēlas 

jūgendstila un Art Deco 

modes elementus 

stilistiska koptēla 

veidošanai, pamato savu 

izvēli. 

Darbs ar vēsturiskām 

grāmatām, filmām u.c. 

uzskates līdzekļiem (19.-

20.gs.). 

Izglītojamais veido klienta 

individuālo stilistisko tēlu,  

par pamatu ņemot 

kultūrvēsturiskos modes 

virzienus - jūgendstilu, Art 

Deco. 
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5.Spēj: radīt 

stilistiskā tēla 

ieceri, izmantojot 

vēsturisko stilu 

elementus 

virzienus. 

Zina:  mūsdienu 

modes tendences 

(frizūra, meikaps, 

tērps). 

Izprot: 

Kultūrvēsturisko 

modes virzienu 

transformāciju 

mūsdienīgos 

stilistiskajos tēlos. 

5. Klienta 

individuālā 

stilistiskā tēla 

veidošana. 

(40 % ) 

5.1. Stilistiska 

virziena 

atbilstība klienta 

tēlam. 

5.2.Meikapa un 

frizūru 

vēsturiskās 

modes 

transformācija 

mūsdienu tēlā. 

5.3. Klienta 

individuālais 

vēsturiskais 

stilistiskais 

koptēls. 

5.1. Piemeklē 

klientam atbilstošu 

stilistisko tēlu. 

5.2. Veido 

mūsdienīgu 

stilistisko meikapu 

un frizūru ar 

atbilstoša 

kultūrvēsturiskā 

stila iezīmēm. 

5.3. Piemeklē un 

izveido klientam 

individuālu 

vēsturisko koptēlu 

jūgendstila vai Art 

Deco stilā ar 

mūsdienīgām 

tendencēm. 

5.1.Pamato klientam  

izvēlēto atbilstošo 

stilistisko tēlu. 

5.2. Radoši lieto modes 

vēsturiskos stilus, 

transformējot tos 

mūsdienīgās frizūrās un 

meikapos. 

5.3. Klienta individuālu 

vēsturisko (jūgendstila 

un Art Deco stila)  

koptēlu transformē 

mūsdienīgā stilistiskajā 

tēlā. 

Veido skici frizūrai, 

meikapam, tērpam, 

izstrādājot klientam 

individuālu vēsturiska koptēla 

transformāciju mūsdienīgā 

stilistiskā tēlā. 

Noslēguma pārbaudes darbs (5 %) 
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Pārbaudes darbi 
 

1. Ievadvērtēšana 

 

Pārrunas par izvēlēto moduli. Mācību tēmas apgūšanas secība un īpatsvars tiek individualizēts atbilstoši izglītojamā priekšzināšanām. 

 

2. Kārtējā vērtēšana (ja tāda ir paredzēta moduļa saturā) 

 

Vērtēšana notiek katras tēmas noslēgumā pēc praktisko darbu rezultātiem. Iespējama gan aprakstošā, gan summatīvā vērtēšana. 

Svarīga ir citu vērtējuma un pašvērtējuma iekļaušana. 

 

3. Noslēguma pārbaudes darbs (saturs, vērtēšanas kritēriji) 

 

3.1. Noslēguma pārbaudes darba apraksts: 

3.1.1. Izglītojamais veido klienta individuālo stilistisko/vizuālo tēlu, izmantojot kultūrvēsturisko modes virzienu stilizāciju, ņemot 

par pamatu kādu no kultūrvēsturiskiem modes virzieniem: jūgendstils vai Art Deco. Darbs tiek veidots pēc iepriekš 

sagatavotas skices. Izpildes laiks: 180 minūtes. 

3.1.2. Prezentē gatavo tēlu komisijai ar aprakstošu stāstījumu par izvēlēta tēla kultūrvēsturisko pēctecību. 

3.1.3. Pamato krāsu gammas izvēli, piedāvā alternatīvas. 

3.1.4. Paskaidro kādas kultūrvēsturiskas 19.-20.gs. modes tendences tika izmantotas stilistiska tēla veidošanā, pamato savu izvēli, 

piedāvā alternatīvas. 

3.1.5. Aprakstoši (mutiski) novērtē savu gatavo stilistisko tēlu. 

 

3.2. Noslēguma pārbaudes darba vērtēšanas kritēriji: 

Kritēriju īpatsvars ir samērojams ar attiecīgās tēmas apguves īpatsvaru. Ieteikts vērtēt:  

3.2.1. darba procesa, personīgās un darba higiēnas ievērošanu; 

3.2.2. gatavā individuālā stilistiskā tēla krāsu gammas izvēli; 

3.2.3. gatavā individuālā stilistiskā tēla atbilstību noteiktam 19.-20.gs. kultūrvēsturiskam modes virzienam; 

3.2.4. gatavā individuālā stilistiskā koptēla atbilstību mūsdienu modes tendencēm; 

3.2.5. mūsdienu modes tendenču izmantošanu stilistiskā tēla veidošanā; 
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3.2.6. gatavā individuālā stilistiskā koptēla (tērps, frizūra, meikaps) saskaņotība; 

3.2.7. iekļaušanos individuāla stilistiskā tēla izveidošanai atvēlētajā laikā (ieteicamais laiks 180 minūtes); 

3.2.8. prezentācijas saturu: individuālā stilistiskā tēla krāsu gammas, kultūrvēsturisko un mūsdienu modes iezīmju izvēles 

pamatojums, alternatīvās iespējas (krāsu gammai, kultūrvēsturisko un mūsdienu modes iezīmju izvēlei).  

3.2.9. izglītojamā izstrādājuma pašvērtējuma pamatotība. 
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