
KURSA KODS MākZP272

STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKTŪRA

*Kursa nosaukums latviski Maketēšana 
*Kursa nosaukums angliski Interior modeling/layout design
*Studiju programma/-as, kurai/-
ām tiek piedāvāts studiju kurss

Dizains

*Statuss (A, B, C daļa) B2 Interjera dizains
*Kredītpunktu skaits; KRP 
sadalījums pa semestriem, ja kursam 
ir vairākas daļas

2KRP

*KURSA AUTORS
Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds
Aldis Kļaviņš Humanitāro un 

mākslas zinātņu 
fakultāte

Profesors, Mg.art.

*Kopējais stundu skaits (1 KRP =
40 

80

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

4

*Semināru vai praktisko 
nodarbību skaits

12

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)

bez priekšzināšanām

Zinātņu nozare/apakšnozare Māksla un mākslas zinātnes/ vizuāli plastiskā 
māksla

*Kursa mērķi Attīstīt telpisko domāšanu un kompozīciju telpā. 
Apgūt maketēšanas pamatiemaņas, praktiski 
apgūstot telpas mērīšanas principus un maketa 
veidošanu pēc noteiktiem izmēriem noteiktā 
mērogā. Attīstīt studentu patstāvību un radošumu
telpisku uzdevumu veikšanā.

*Kursa uzdevumi Iemācīties strādāt mērogā, veidojot maketu telpai ar 
konkrētiem izmēriem.

*Kursa rezultāti (apgūstamās 
kompetences)

Apgūt prasmi veidot patstāvīgu kompozīciju jebkurai 
telpai noteiktā mērogā un vienotā stilā.

Kursa valoda latviešu
*KURSA ANOTĀCIJA

LATVISKI 
(līdz 300 rakstu zīmēm)

*KURSA ANOTĀCIJA ANGLISKI
(līdz 300 rakstu zīmēm)

Kurss paredzēts kā ievads 
maketēšanā, lai attīstītu telpisko 
domāšanu un telpas iekārtošanu 

This is a basic interior modeling to develop 
spatial solution to do layout design of eny room.



jebkurai publiskai telpai, arī 
skatuvei, veidojot maketu noteiktā 
mērogā.

*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.Mana istaba. Apgūt prasmi uzmērīt konkrētu 
telpu un iegūtos skaitļus samazināt līdz noteiktam 
mērogam maketa veidošanai. Izveidot telpas 
maketu ar galvenajām mēbelēm.

8 lekcijas, praktiskās nodarbības.

2.Teātra skatuves uzbūve un teātrī lietotā 
terminoloģija. Darbs ar konkrētu lugu. Lugas 
analīze un skices scenogrāfijai. Variantu analīze un 
atlase. Maketa veidošana.
3. Sabiedriskas telpas maketēšana pēc projekta. 
Iemācīties izprast gatava projekta plānu un realizēt 
maketā pilnu telpu vai telpas daļu, atkarībā no 
projekta apjoma.

8

8

lekcijas, praktiskās nodarbības.

     lekcijas, praktiskās 
nodarbības.

4. Veikt maketēšanu, veidojot objektu vai
objekta daļu pēc attēla, izvēloties konkrētu

vēsturisku stilu.

8 lekcijas, praktiskās nodarbības.

*Studenta patstāvīgais darbs *Apjoms stundās
1.Praktiska maketa veidošana atbilstoši 
auditorijā veiktajām iestrādēm.
2.Izvēlētās lugas eksplikācijas veikšana. 
Izvēlētās skices realizācija maketā.
3.Sabiedriskās telpas praktiska maketēšana.
4.Izvēlēties kāda vēsturiska stila objekta attēlu 
un veikt praktisku maketēšanu noteiktā 
mērogā.

     16

      16

      16

      16

*Prasības KRP iegūšanai
visu uzdevumu veiksmīga izpilde.

*Mācību pamatliteratūra 1. Thomas , Terry Create your own STAGE 
SETS Thomas, A&C Bkack London,1985     
192 lpp.

2. Charlotte&Peter Fiell DESIGN 
HANDBOOK, Tashen GmbH, 2006, - 189 
lpp; 

3. DESIGN of 20th Century, Tashen GmbH, 
1999,-768lpp.

Mācību papildliteratūra 4. Ladislav Lajcha Sučasna slovenska 
scenografia, Pallas Bratislava 1977 242 
lpp.

Periodika, interneta resursi un citi www. basic modeling of interior; www.stage 

http://www.stage/


avoti design.
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