
KURSA KODS MākZPZ76

STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKTŪRA

*Kursa nosaukums latviski
Mākslas un dizaina teorija un vēsture 

*Kursa nosaukums angliski
Theory and history of art and design

*Studiju programma/-as, kurai/-ām 
tiek piedāvāts studiju kurss Dizains
*Statuss (A, B, C daļa)

A daļa
*Kredītpunktu skaits; KRP sadalījums 
pa semestriem, ja kursam ir vairākas daļas 2KRP

*KURSA AUTORS
Vārds, uzvārds

Struktūrvienība
Amats, grāds

Daina Ģibiete
Humanitāro un mākslas
zinātņu fakultāte

Lektore, Mg.paed.

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

80

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

4 (8 st.)

*Semināru vai praktisko nodarbību 
skaits

9 (18 st.)

Laboratorijas darbu skaits 3 (6 st.)
*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/dizains
*Kursa mērķi    Dot studentiem iespēju apgūt pamatzināšanas un 

prasmes mākslas un dizaina teorijā, skatot tās 
vēsturiskā kontekstā, lai varētu pielietot iegūtās 
zināšanas un prasmes pētnieciskā, radošā un 
mākslinieciskā darbībā.

*Kursa uzdevumi Dot studentiem pamatzināšanas par:
 dizainu, tā teorētiskiem aspektiem, izpausmes 

veidiem, vēsturisko dinamiku;
 dizaina saikni ar dažādu laikmetu mākslas 

stiliem un prasībām, to ietekmi uz dizaina 
kategoriju pielietošanu.

Veicot praktiskus eksperimentus:
 rosināt studentus patstāvīgi meklēt 

nepieciešamos materiālus, izmantojot dažādus 



izziņas avotus;
 Sagatavot un prezentēt izvēlēto tēmu;
 Analizēt un pamatot savu viedokli attiecībā uz 

iegūtajiem rezultātiem.
*Kursa rezultāti (apgūstamās 
kompetences)

Studenti:
 izpratīs dizaina būtību, zinās pamatkategotijas;
 varēs saskatīt dizaina saistību ar mākslu 

vēsturiskā skatījumā;
 atpazīs raksturīgās laikmeta iezīmes;
 saredzēs mākslas stilu un veidu pielietošanu 

dizaina produkta mākslinieciskās ieceres 
īstenošanā;

 pratīs  izmantot apgūtos teorētiskos pamatus un 
prasmes  radošā darbībā;

 varēs patstāvīgi strukturēt savu mācību procesu,
atlasīt nepieciešamo materiālu, formulēt un 
analītiski aprakstīt informāciju;

 pratīs parādīt zinātnisku pieeju problēmu 
risināšanā.

Kursa valoda Latviešu
*KURSA ANOTĀCIJA

LATVISKI 
(līdz 300 rakstu zīmēm)

*KURSA ANOTĀCIJA ANGLISKI
(līdz 300 rakstu zīmēm)

Studiju kurss izveidots ar mērķi, 
balstoties uz teorētiskām zināšanām
un patstāvīgiem pētījumiem, dot 
studentiem zināšanas par mākslas 
un dizaina vēsturisko saikni, kā arī 
attīstību dažādos laika posmos, likt 
pamatus tālākai pašizglītībai
 un izaugsmei izvēlētajā nozarē. 
Kursa saturā tiek aplūkoti mākslas 
un dizaina teorētiskie un vēsturiskie
aspekti, dinamika, funkcionalitāte, 
galvenie virzieni, ievērojamākie 
dizaineri.

Course of study created with an aim, basis on the 
theoretical knowledge and independent research, give 
students the knowledge of art and design connected by 
historical links, as well as development at different 
times, to lay the foundations for further self-education 
and growth of the chosen field. The course content is 
covered in art and design theoretical and historical 
aspects of the dynamics, the functionality of the main 
directions of leading designers.

*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 aizsākumi un attīsība dažādos laika 
posmos.

Ievads. Dizaina jēdziens, funkcijas, saistība ar 
vidi un priekšmetiem.

1 Lekcija

1.1. Pasaules senās tautas. Laika atskaite. 
      Pasaules    modelis. Vizuālās izpausmes.
      Zinātnes sasniegumi Dizaina iezīmes.    

1 Seminārs

1.2. Pilsētu rašanās. Civilizētais cilvēks. Māksla.
       Sasniegumi. Ietekme uz dabu. 1 Lekcija



1.3. Viduslaiki (5. – 15.gs.) Teocentrisms. Māksla
       kā reliģisko ideju paudēja. Mākslas darbi
       interjerā.   To piesaiste arhitektūrai. Tehniskie
       risinājumi. 

2 Praktiskais darbs

1.4.   Jaunie laiki (16 – 19.gs.)
Renesanse – skaistums un zināšanas. 
Apgaismības laikmeta “zinātniskā reolūcija” – 
zināšanas kļuva par galveno sabiedrības vērtību. 
Mākslinieku aizraušanās ar zinātni (Leonardo da 
Vinči, Mikelanželo.)

2

2

Laboratorijas darbs

Seminārs

1.4. 19. – 20. gs. Labklājības uzlabošana. Strauja
      tehnoloģiju attīstība. Pirmo praktisko dizaina
       ieceru rašanās. Dizaineri.

2
2

Lekcija
Seminārs

1.5.Avangardisms. 20.gs mākslas virzieni – 
      fovisms., ekspresionisms, futūrisms, kubisms. 
      Zinātniskie atklājumi. Mākslinieku radošajā
     darbībā valdīja gan iracionālais gan racionālais.

Modernisms – 20.gs 1. puse, Rietumeiropa 
(kubisms, sireālisms, abstrakcionisms)
Mūsdienu dizaina tehniskās iespējas un 
pielietojums. 

1
1

2

Lekcija
Praktiskais darbs

Laboratorijas darbs

2. Produkta dizaina vēsturisks apskats
     Funkcionālā dizaina nozīme.
 2.1. Mode. Tērpu dizains
     Tērps kā mākslas objekts. Dizaineri. 
     Funkcionāli pielietojami modes izstrādājumi

2

2

Praktiskās nodarbības

Seminārs
2.2 Ierīces.
      Sadzīves priekšmeti. Dizains atbilstošs 
pieloetojumam

Lietišķā māksla. Lietišķās mākslas veidi,    
funkcijas un pielietojums.

1

2

Laboratorijas darbs

Praktiskās nodarbības

3. Vides māksla. Interjers.
     Vides jēdziens, veidi, funkcijas. 
      Mājoklis, tā funkcijas.

Mājoklis kā pajumte, komforta un drošības    
sajūtas radītājs. 
Dizaina iespējas vides māksliniecisko un 
funkcionālo kategoriju  realizācijā. 

1

1

2

Lekcija

Lekcija

Praktiskais darbs
3.1.Arhitektūra 

Arhitektūras stili: Romānika, gotika.
19.gs vidus – 20.gs sākums. Jūgendstils, 
historicisms un stilizācija, to izpausmes dažādos 
laikmetos un valstīs.
Ievērojamākie arhitekti.

1

1

Lekcija

Lekcija
3.2 Priekšmeti interjerā:
      Mēbeles – to furnitūra, mākslas darbi, aizkari, 
paklāji, apgaismes ķermeņi, u.c. Apdares materiāli 
un dizains. 

1
1

Laboratorijas darbs
Seminārs

*Studenta patstāvīgais darbs
Apjoms stundās



 Darbs bibliotēkā.
 Prezentāciju gatavošana. 
 Muzeja un izstāžu apmeklēšana, recenzijas.
 Interneta resursu apzināšana.
 Praktiskie darbi, to prezentācija.
 Patstāvīgie pētījumi un atskaite.

48

*Prasības KRP iegūšanai Izpildīti un prezentēti patstāvīgē uzdevumi.
Aktīva dalība semināros un grupu darbā
Prezentēts eksāmena darbs.

*Mācību pamatliteratūra 1. Freimanis I. Laiks. Laikmets. Mode. R.: 
Madris, 1998.

2. Gombrihs E.H. Mākslas vēsture.R.: 
“Zvaigzne ABC”, 1995.

3. Cielava S. Vispārīgā mākslas vēsture 4 .R.: 
“Zvaigzne ABC”

4. Kļaviņš E. Jūgendstils.”Mazā mākslas 
enciklopēdija”.R., 1994

5. Millere Dž. Antīkās lietas. Rokasgrāmata. 
R. “Zvaigzne ABC”, 2000

6. Quidot R. Historie du Design 1940 – 2000. 
Hazar, Paris, 2000. 

Mācību papildliteratūra 1. Blūma D. KULTŪRAS VĒSTURE vārdos, 
jēdzienos un nosaukumos.”RaKa”R., 2000.

2. Aihorns T. Mūsdienīgs interjers. Jumava, 
1998.

3. Graphics Design That Works. By Rocport 
publishers, Inc, 2004. 

Periodika, interneta resursi un citi avoti CD videofilma “Gadsimta dižgari”
CD informatīvs materiāls “Viduslaiku prāti”
CD informatīvs materiāls jūgendstils –“Muha” 
WWW.dizains.lv
www.designishistory.com/bibliography
www.britishmuseum.org
www.designhistorytimeline.com/
www.designhistorysociety.org/
www.designhistory.org/

Kursa autors:
Daina Ģibiete 04.04.2011.

Paraksts Paraksta atšifrējums  Datums

Kurss apstiprināts: Inta Klāsone Humanitārās un mākslas 
fakultātes domes protokola Nr. 
14 , 13. 04.2011

HMZF prodekāne Inta Klāsone Fakultātes domes sēdes
protokols Nr. / Institūta
Zinātniskās padomes 

protokols Nr.
Datums
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