
KURSA KODS MākZ4993

STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKTŪRA

*Kursa nosaukums latviski Dizaina metodika
*Kursa nosaukums angliski Design methodology
*Studiju programma/-as, kurai/-ām 
tiek piedāvāts studiju kurss

Dizains

*Statuss (A, B, C daļa) A 
*Kredītpunktu skaits; KRP sadalījums 
pa semestriem, ja kursam ir vairākas daļas

2KRP

*KURSA AUTORS
Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds
Jānis Slaidiņš Humanitāro un 

mākslas zinātņu 
fakultāte

Lektors. Mg. art.

*Kopējais stundu skaits (1 KRP = 40 
st.)

80

*Lekciju skaits (1 lekcija, seminārs, 
praktiskie un laboratorijas darbi = 2 st.)

8 

*Semināru vai praktisko nodarbību 
skaits

8 

Laboratorijas darbu skaits
*Kursa līmenis (1-4 – akadēmiskā 
bakalaura; 5-6 – akadēmiskā maģistra; 
7- doktora; P – profesionālais**)

P

*Pārbaudes forma/ -as Eksāmens
Priekšzināšanas (kursa nosaukums, 
programmas daļa, kurā kurss jāapgūst)
Zinātņu nozare/apakšnozare Māksla
*Kursa mērķi Apgūt dizaina priekšmetu un objektu projektēšanu.
*Kursa uzdevumi Prast īstenot idejas projektā, tehniskos zīmējumos un 

maketā.
Patstāvīgi iegūt, analizēt, atlasīt un izmantot 
informāciju.
Pieņemt lēmumus un risināt problēmas. 

*Kursa rezultāti (apgūstamās 
kompetences)

Prasme izvērtēt savu darbību saskaņā ar teoriju un 
praksi dizaina objektu projektēšana.
Prasme pilnveidot savu profesionālo  kompetenci 
dizaina metodikā strādājot individuāli un komandā.

Kursa valoda Latviešu
*KURSA ANOTĀCIJA

LATVISKI 
(līdz 300 rakstu zīmēm)

*KURSA ANOTĀCIJA ANGLISKI
(līdz 300 rakstu zīmēm)

Studiju kurss veido izpratni par 
pirmsprojekta izpēti , formu izveidi,
krāsu pielietošanu, skiču un 
tehniskā projekta veidošanas 
metodiku, projekta dokumentāciju, 
projekta vadību un prezentāciju 
darboties individuāli un komandā.

This course is designed to teach how to plan a project, 
chose form and colours, create sketches and technical 
drawings, prepare documentation, project management 
and presentation working individually and in a team.



*KURSA PLĀNS UN SATURA IZKLĀSTS
Tēma un apakštēma (norādīt daļu sadalījumu – I; II daļa …,

ja kurss dalās vairākās daļās un ir vairākas pārbaudes formas)
Apjoms
stundās

Veids 
(lekcijas, semināri, praktiskās

nodarbības, laboratorijas darbi)

1. Dizaina izveides faktori. Vide, 
mērķauditorija, funkcija.

2 lekcija - 2

2. Pirmsprojekta izpēte vietas izvēle 2 lekcija - 2
3. Formas izveides metodika 6 lekcija - 2

seminārs - 4
4. Krāsu pielietošanas metodika 6 lekcija - 2

seminārs - 4
5. Skiču izstrādes metodika 2 lekcija - 2
6. Tehniskā projekta veidošanas metodika 10 lekcija - 2

seminārs - 8
7. Projekta dokumentācijas izveides metodika 2 lekcija - 2
8. Projekta prezentācijas metodika 2 lekcija - 2
9. Projekta vadības metodika 2 lekcija - 2

*Studenta patstāvīgais darbs *Apjoms stundās
1.Siču projekta izstrāde 12
2.Tehniskā projekta izstrāde 22
3. Projekta dokumentācijas sagatavošana 4
4. Projekta prezentācija 4
5. Projekta vadības 4
6. projekta izstrāde 2
*Prasības KRP iegūšanai Ir izpratne par dizaina metodiku izstrādājot 

projektus.
Ir prasme pielietot informācijas tehnoloģijas 
projektu izstrādes gaitā un prezentācijā.
Sekmīgi izstrādāti praktiskie darbi.

*Mācību pamatliteratūra 1. Freimanis I. Laiks, Laikmets, Mode - R.: Mauris, 
1998. –271 lpp.
2. Nensili V. Fen Šui 150 padomi - R.: Aplis, 2002. –
216 lpp.
3. Ozola E. Krāsu uztvere un iedarbība– R.: Jumava, 
2006.-152 lpp.
4.Ozoliņa A., Nucho A., Vidnere M. Iztēles psiholoģija–
R.: AGB, 2000.-158lpp.
5. Stražnovs G. Reklāma praktiskā biznesā– R.: 
Merkūrijs LAT, 1993.-191lpp.
6.Densing&composition sekrēts of profesional artists. 
Internacional Artist, 2001. -127 lpp.

Mācību papildliteratūra 1. Kagainez. Radošā domāšana vizuālā mākslā
- R.: Zvaigzne ABC, 2006. –98 lpp.

2. Ozola E. Krāsu terapija – R.: Jumava, 2004.-
188lpp.

Periodika, interneta resursi un citi avoti Žurnāli:  Deko, Māksla plus,  Studija, Dizaina studija, 
Impulss, Pastaiga, Latvijas Arhitektūra.
Arhitektūra www.a4d.lv
Dizains www.densingnws.lv
Dizains www.densingnboom.com
Laikmetīgā māksla www.e-flux.com

http://www.a4d.lv/
http://www.e-flux.com/
http://www.densingnboom.com/
http://www.densingnws.lv/


Arhitektūra un dizains www.dezeen.com
Fotogrāfija www.flickr.com
Mūzika www.myspace.com
Video www.youtube.com
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