
KURSA KODS MākZPA95
STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKTŪRA

*Kursa nosaukums latviski Mēbeļu projektēšana
*Kursa nosaukums angliski Furniture 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
Raimonds Gabaliņš Humanitāro zinātņu un 

mākslas fakultāte
Lektors. Mg. Art.

*Kopējais stundu skaits (1 KRP = 40 st.) 80
*Lekciju skaits (1 lekcija, seminārs, 
praktiskie un laboratorijas darbi = 2 st.)

2

*Semināru vai praktisko nodarbību 
skaits

14

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

P

*Pārbaudes forma/ -as E
Priekšzināšanas (kursa nosaukums, 
programmas daļa, kurā kurss jāapgūst)

Rasēšana, zīmēšana,  ģeometrijas pamati, materiālu un 
tehnoloģiju pamati

Zinātņu nozare/apakšnozare māksla, dizains
*Kursa mērķi Iepazīstināt topošos interjeristus ar  praktiskās mēbeļu 

projektēšanas pamatiem.
*Kursa uzdevumi Organizēt studiju procesa norisi, sekmējot kursa satura 

apgūšanu un apgūtā materiāla pielietošanu praktiskajā 
dizainprojektēšanā.

*Kursa rezultāti (apgūstamās 
kompetences)

Veicināt spējas novērtēt objekta un vides ekspluatācijas un 
konstruktīvās īpatnības.
Veicināt spēju risināt projekta un tā elementu praktisko, 
tehnisko projektēšanu.

Kursa valoda Latviešu

*KURSA ANOTĀCIJA LATVISKI 
(līdz 300 rakstu zīmēm)

*KURSA ANOTĀCIJA ANGLISKI
(līdz 300 rakstu zīmēm)

Iepazīstināt studentus ar mēbeļu dizaina 
pamatprincipiem un lomu interjera dizainā, mēbeļu
stila, tēla un funkcijas izveidošanu un praktisko 
projektēšanu.

To acquaint students with furniture design basic 
princips and the role in economy, in creation of 
furiture style, creation of image and functions 
and design practice.

*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.  Mēbeļu lietošanas vēsturiskie aspekti 2 lekcijas, semināri, 



2.  Mēbeļu klasifikācija,
3.  Funkcija,
4.  Mēbele un cilvēks, ergonomika
5.  Mēbeļu savstarpējā saistība,
6.  Mēbeļu konstruktīvā uzbūve,
7.  Mēbeļu furnitūra  
8.   Mēbeļu un tās  materiālu un tehnoloģijas dominējošā 
loma mēbeļu dizainā,
9.   Mēbeļu projekta mērķi un uzdevumi,
10.   Pirmsprojekta izpēte,
11.   Pirmsprojekta analīze,
12.  Projektu sastāvs,
13. Skiču projekts, tehniskais projekts,
14. Projekta dokumentācijas saskaņošana     
15.  Autoruzraudzība.
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praktiskās nodarbības,

*Studenta patstāvīgais darbs *Apjoms stundās
Mēbeļu rekonstrukcijas un jaunrades projekta izstrāde 48

*Prasības KRP iegūšanai Studiju kursā paredzēto tēmu izpratne,
izstrādājot teorētisku un praktisku
mācību uzdevumu
un iegūstot sekmīgu ieskaiti 

*Mācību pamatliteratūra 1. „Kopoti raksti” J. Asars 
2. „Latviešu konversācijas vārdnīca” 1934 – 1935
3. „Latvijas  PSR mazā enciklopēdija ”1967.  
4. „Latvijas dizains” sastādījis M. Lācis 1984. 

Liesma .Rīgā
5. „Ekspresinformācija” Latvijas Dizaina centrs 1986.
6. „Arhitektūra un dizains” Rakstu krājums 1985. Avots
7. „Mūsu sadzīves skaistumam” K. Freimanis 1970. 

Liesma
8. „Tēvzemes dizaina vēstures lapaspuses”1989. 

Maskava ( krievu val.)                                                  
9. „Krāsa, materiāls, dizains”1989. Maskava ( krievu 

val.)                                                                               
10. „Ergonomika un zinātniski – tehniskā progresa 

sociālā orientācija”
11. 1989. Maskava ( krievu val.)  
12. „ Dizaina pamattermini ”1989. Maskava ( krievu val.)

„Krāsas projektēšana un novērtēšana”1989. Maskava 
( krievu val.)   

13. „Rigaer Jubileums Ausstellung 1901. ” In Bild und 
Wort ( vācu val.)  

14. „Rīgas rūpniecība 19. gs. 60. – 80. gados” B. Vilka 
1978.                                                                             

15. Ernst Neufert „Bauentwurfslehre” Fried. Vieweg & 
sohn Braunshwieg/ Wiesbaden



Mācību papildliteratūra
Periodika, interneta resursi un citi 
avoti

http://www.designboom.com/weblog/

http://www.wallpaper.com

http://www.style-files.com

http://www.betterbydesign.org.nz

http://www.rebrand.com

http://www.red-dot.de

http://www.ddc.dk 

www.idesign.li

Kursa autors:
Raimonds Gabaliņš 04.04.2011.

Raimonds 
Gabaliņš

Paraksts Paraksta atšifrējums  Datums

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

HMZF prodekāne Inta Klāsone Fakultātes domes sēdes protokols Nr. / 
Datums

http://www.designboom.com/weblog/
http://www.ddc.dk/
http://www.red-dot.de/
http://www.rebrand.com/
http://www.betterbydesign.org.nz/
http://www.style-files.com/
http://www.wallpaper.com/

