
KURSA KODS MākZPZ95

STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKTŪRA

*Kursa nosaukums latviski 2D projektēšana
*Kursa nosaukums angliski 2D design
*Studiju programma/-as, kurai/-ām 
tiek piedāvāts studiju kurss

Dizains 

*Statuss (A, B, C daļa) B3 Produktu dizains 
*Kredītpunktu skaits; KRP sadalījums 
pa semestriem, ja kursam ir vairākas daļas

4KRP

*KURSA AUTORS
Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds
Liene Eltermane 2KRP
Dace Grīnberga 2KRP
Nora Vilmane 2KRP*
Herberts Erbs 2 KRP*

Humanitāro un 
mākslas zinātņu 
fakultāte

Mg.art. Mg.paed. 
Mg. paed.
Mg.sc.educ.
Mg.sc.educ.

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

160

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

6

*Semināru vai praktisko nodarbību 
skaits

26

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)

Kompozīcijas pamati 1.sem.
Krāsu un formu uztveres pamati 1.sem.
Formveide 1.sem.
Zīmēšana 1.sem.

Zinātņu nozare/apakšnozare Dizains
*Kursa mērķi Veidot priekšstatu par kultūrvēsturisko mantojumu Latvijā 

un pasaulē, iepazīstot dažādas tehnikas, sagatavot studentu 
dizaina projekta projektēšanai.

*Kursa uzdevumi Kursa saturs aptver sekojošas tēmas:
 Grafiskā dizaina izmantošana porcelāna, ādas, 

tekstila un stikla produktu dizainā
 Kultūrvēsturiskais mantojums Austrumos un 

Eiropā
 Latviskās identitātes veidošanās un saglabāšana

grafiskā tēlā produktu dizainā
 Dizaina projekta izstrāde.

*Kursa rezultāti (apgūstamās 
kompetences)

 Students
 Orientējas dažādās grafiskā dizaina tehnikās un 

vēsturiskos stilos
 prot izvērtēt savu darbību, saskaņā ar teoriju un 

prakses iemaņām;
 izmantojot IT, spēj realizēt savu dizaina ideju 

izstrādājot projektu.



Kursa valoda Latviešu
*KURSA ANOTĀCIJA

LATVISKI 
(līdz 300 rakstu zīmēm)

*KURSA ANOTĀCIJA ANGLISKI
(līdz 300 rakstu zīmēm)

Struktūru veido savstarpēji saistītas 
un viena otru pārklājošas kursa 
daļas: 
teorijas un praktiskā veikuma 
savstarpējā saistība. Teorijā 
ietvertas porcelāna apgleznošanas, 
ādas, tekstila un stikla produktu 
grafiskā dizaina tradīcijas Pasaulē 
un Latvijā. Savienojot kursa 
apguves laikā iegūtās teorētiskās 
zināšanas ar savu radošo potenciālu 
students izstrādā projektus:
„Albūma dizains” un 
„Porcelāns un grafiskais dizains” 
vai
„Tekstildarba dizains” un  
„Abstraktais un konkrētais vitrāžā”

The structure has been formed by connected and 
intermingling parts of the course:
connection between theory and practical work. Theory 
covers traditions of china painting, graphic design of 
leather, textile and glass items in the world and in 
Latvia. Combining the theoretical knowledge obtained 
during the course with creativeness, the student works 
out the following projects:
„Design of Album”, „Chinaware and Graphic Design” 
or „Textile Design” and „Abstract and Concrete in 
Stained Glass”.



*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)

 Albūma dizaina projekts
 Studenti pēta paraugus, iepazīstas ar 

dažādu laikmetu un stilu grāmatu 
sējumiem, ornamentiem,

 Zīmē skices albūma vākam izvēlētajātajā
tematikā,

 Piedalās seminārā, kur iepazīstina ar 
savu ideju,

 2 D kompozīcijas realizēšana gan ar 
tēlotājmākslas, gan datorprogrammu 
palīdzību

 Prezentē

4

10

4
14

lekcijas

praktiskās nodarbības

seminārs 
praktiskās nodarbības

Grafiskais dizains.
Porcelāna apgleznošana.
Tālo austrumu tradīcijas porcelāna 
apgleznošanā.

 Ķīna, Japāna.
Rietumeiropas porcelāna apgleznošanas 
tradīcijas

 Vācija, Francija, Itālija, Dānija, 
Zviedrija; 

 manufaktūras;
 mākslinieki.

Latviskā identitāte grafiskā tēla radīšanā un 
veidošanā porcelāna dekorēšanā pagājušā 
gadsimtā.

 Baltars;
 Bīne, Strunke; Vidbergs

Porcelāna apgleznošana Latvijā mūsdienās
 I. Brants, I.Romule, M.Raude u.c.

Porcelāna apdruka.
 Šabloni;
 Dekoli;
 Monotipija;
 Sietspiede

Dizaina projekta izstrāde „Porcelāns un 
grafiskais dizains”(flīžu, šķīvju, paplāšu u.c. 
grafiskā dizaina izstrāde).
Tēmas izvēle.

 Iedvesmas avoti;
 Ideja, un tās pamatojums;
 Iespējamā piesaiste videi vai sasaiste ar 

ādu;
 Projekta apraksts

Projekts.

4

2

2

2

22

Lekcijas

Lekcija

Lekcija

Seminārs

Praktiskās nodarbības



 Mērķis un uzdevumi;
 Tēma un saturs
 Funkcija un stilistika;
 Materiālu un tehnoloģiju piemērotība;
 Mākslinieciskais izpildījums 

(vizualizācija);
 inovācijas

Tekstildarba kompozīcijas veidošana:
 Tēmas izvēle
 Materiālu apzināšana
 Kompozīcijas izveide D2 formātā
 Eksperimenti materiālā
 Ieceres praktiskā realizācija materiālā

6
26

Lekcijas
Praktiskās nodarbības

Abstraktais un konkrētais vitrāžā
 Studenti pēta abstraktas un konkrētas 

kompozīcijas izteiksmes iespējas un 
būtību, ievēro krāsas un formas 
problēmas, mēģina atrast savu saturiski 
konceptuālo risinājumu un tam 
atbilstošu specifisku tehniku.

 Projektē  ģeometrisku ornamentu 
vitrāžai klasiskas izgatavošanas tehnikā, 
paredzot izmantot kompozīcijā apgūto 
stilizācijas paņēmienu (projekta lielums  
40cm x 40cm vai 40cm x 60cm).

 Praktiskais darbs – skices, kartona 
trafaretu izgatavošana, stiklu griešana, 
matēšana, apgleznošana, vitrāžas 
montēšana, lodēšana.

6
26

Lekcijas
Praktiskās nodarbības

*Studenta patstāvīgais darbs *Apjoms stundās
 Materiālu  vākšana,  speciālās  literatūras

studēšana  tēmas  izpēte,  ideju  skices,
skiču analīze, atlase;

 uzdevumu  izpildes  paņēmienu  izvēle,
eksperimentēšana;

 projekta izstrāde;
 projekta prezentācija un pašnovērtējums.

Patstāvīgas studijas  96  stundas

*Prasības KRP iegūšanai Visu studiju uzdevumu izpilde.
70% lekciju un praktisko nodarbību apmeklējums

*Mācību pamatliteratūra 1. Quinn A., The Ceramics Design Course 
/Principles/Practices/Techniques/. – Thames & 
Hudson, 2007

2. Mattison S., The Complete Poter.- Quarto 
Publishing, 2008

3. Jurjāne A. Kompozīcija.R., Neputns, 2006
4. Kavacs V. Mākslas valodas pamati. R., 

Zvaigzne ABC, 1999
Mācību papildliteratūra 5. Foster V., The Chinese Brush Painting 



Handbook. – Quantum Books, 2006
Periodika, interneta resursi un citi 
avoti

6. Laikraksti, žurnāli ziņu dienesti:”Ceramic 
Review’’ . – London, The International 
magazine of Art and Craft

7. ”KeramikMagazinEuropa”. – GmbH, 
Ritrebach Verlag

8. ”New Ceramics”. – Germany, The European 
Ceramics Magazine

9. Latvijas Architektūra, Studija, Dizaina Studija,
Deko, Pastaiga u.c.(žurnāli)

10. Dizains > www.designws.com
11. Dizains > www.designboom.com
12. Domus, www.domusweb.it
13. Wallpaper, www.wallpaper.com
14. Icon, www.icon-magazine.co.uk
15. Iwan Baan, www.iwan.com
16. Porcelain Painters International Online 

www.porcelainpainters.com
17. Video > www.youtube.com
18. Mākslinieku, arhitektu, dizaineru 

mājaslapas:MADE arhitekti, www.made.lv

Kursa autori:
Liene Eltermane 
Dace Grīnberga
Nora Vilmane 
Herberts Erbs

04.04.2011.

 
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.designws.com/
http://www.made.lv/
http://www.youtube.com/
http://www.porcelainpainters.com/
http://www.iwan.com/
http://www.icon-magazine.co.uk/
http://www.wallpaper.com/
http://www.domusweb.it/
http://www.designboom.com/

