
KURSA KODS MākZPB10

STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKTŪRA

*Kursa nosaukums latviski Etnogrāfijas prakse
*Kursa nosaukums angliski Ethnography practice
*Studiju programma/-as, kurai/-ām 
tiek piedāvāts studiju kurss

Dizains 

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

4KRP

*KURSA AUTORS
Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds
Nora Vilmane Humanitāro zinātņu 

un mākslas fakultāte
Lektore. 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. A
Krāsu un formu uztveres pamati 1. sem. A
Materiāli un tehnoloģijas 3. sem B

Zinātņu nozare/apakšnozare Dizains 
*Kursa mērķi Iepazīties ar tautas amatniecības/mākslas paraugiem, 

pētīt to funkcionalitāti un izgatavošanas tehnoloģijas, 
analizēt materiālu pielietojumu un izstrādājumu 
dizainu. Izmantojot gūto informāciju (zināšanas) un 
atzinumus, veidot mūsdienu prasībām atbilstošus 
dizaina izstrādājumus.

*Kursa uzdevumi Kursa saturs aptver sekojošo:
 apzināt tautas amatniecībā atrodamās vērtības,
 izprast tautas amatniecībā pielietotās 

tehnoloģijas, 
 pielietojot tautas amatniecībā atrastās vērtības, 

radīt mūsdienu prasībām atbilstošus mākslas 
darbus – dizaina produktus, 

 apkopot pētnieciskā un jaunrades darba 
materiālus studiju darba un prezentācijai 
piemērotā formā,

izmantot pētnieciskā darba rezultātus jaunu dizaina 
priekšmetu radīšanā.

*Kursa rezultāti (apgūstamās 
kompetences)

Apgūstot kursā paredzētos uzdevumus, studenti prot 
novērtēt un analizēt tautas amatniecības paraugu: 

 vizuālo izskatu,



 funkcionalitāti,
 pielietotās tehnoloģijas
 apzināt to unikalitāti pasaules kultūrvēstures 

kontekstā, kā arī pētniecības rezultātā iegūtās 
atziņas radoši pielietot jaunu dizaina produktu 
izveidē.

Kursa valoda Latviešu
*KURSA ANOTĀCIJA

LATVISKI 
(līdz 300 rakstu zīmēm)

*KURSA ANOTĀCIJA ANGLISKI
(līdz 300 rakstu zīmēm)

1. Kursa apguves laikā katrs 
students iepazīstas un pēta 
izvēlēto tautas mākslas 
nozari/priekšmetu, veic 
kopijas, uzmērījumus un 
analizē paraugā pielietoto 
tehnoloģiju un 
kompozīciju(proporcijas, 
koloristiku, formas utt;)

2. Dziļākai konteksta analīzei 
ieteicams veikt līdzīgu 
izstrādājumu paraugu 
salīdzināšanu.

3. Rezultātus apkopo atbilstoši 
Studiju darba prasībām; 
vizuālo daļu noformējot 
plašai un visaptverošai 
iespējamai prezentācijai 
(iespējams kā individuāls, tā
grupas darbs).

4. Izmantojot iegūtos 
pētījumus un atziņas, 
studenti projektē jaunu, 
mūsdienu estētiskajām un 
funkcionālajām prasībām 
atbilstošu dizaina 
produktu/produktus – 
mākslas darbu/darbus.

1 During the course every student learns about the 
chosen branch of folk art, makes replicas, 
measurements and analyses the technology and 
composition (proportions, colours, shapes etc) used in 
the sample. 
2 It is advisable to compare samples of similar products
in order to make a deeper analyses of the context.
3 Results are compiled according to the requirements 
of study work; visual part to be laid out for a wide and 
general presentation ( both individual and group work 
possible).
4 Students design a new product - a piece of art that 
corresponds to contemporary aesthetic and functional 
requirements using the knowledge acquired in the 
research. 

*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)

Pētnieciskais darbs:
Vizuālā tēla fiksācija
Funkcionalitātes analīze
Salīdzinošā daļa (dažādu tautu izstrādājumu 
salīdzināšana)
Iegūto materiālu apstrāde
Kopiju, paraugu, eksperimentu izstrāde

4, 12
2
6, 6

2
26

. Lekc., prakt.d.
Lekc.
Lekc., prakt. d.

Prakt. d.
Prakt. d.



Materiālu noformēšana prezentācijai. 6 Prakt. d.
*Studenta patstāvīgais darbs *Apjoms stundās

Studenti patstāvīgi veic tautas amatniecības 
izstrādājumu izpētes darbu – uzmērījumi, kopijas, 
tehniskie zīmējumi, foto (video) uzņēmumi, kā arī 
tehnisko risinājumu analīzi.Uz iegūto materiālu 
bāzes studenti veic kursa radošā darba daļu – 
projektē jaunus dizaina priekšmetus.

. Patstāvīgas studijas 96 st.:
- Informācijas avotu apguve 18 st.,
- Praktiska darbība 54 st.,
- Projekta sagatavošana 24 st.

*Prasības KRP iegūšanai Darbi tiek vērtēti, ja:
 veikts kādas amatniecības 

nozares/priekšmetu izpētes darbs, 
 izpētes rezultāti un radošā darba procesa 

gaita atspoguļoti prezentācijai atbilstošā 
veidā /Studiju darbs.  

izstrādātas ideju skices jaunam, mūsdienu 
estētiskajām un funkcionālajām prasībām 
atbilstošam dizaina produktam

*Mācību pamatliteratūra 1. Celms V. Latvju raksts un zīmes. – FIC, 
2008

2. Ansis Cīrulis. – Rīga.: Neputns, 2008-335 
lpp.

3. Jūlijs Madernieks. – Rīga.: Zinātne, 1982-
173 lpp.

4. Klīdzējs I. 100 Latvijas Keramiķi. – SIA 
Nacionālais Apgāds, 2002

5. Svečturi Latgales keramikā. - SIA Latgales 
Druva, 2000

6. Pujāts J. Latgales keramika. – LVI, 1964
7. Deņisova R. Auklas keramikaskultūras cilšu

ģenēze un ražotājsaimniecības attīstība 
Austrumbaltijā//Arheoloģija un etnogrāfija 
XV. Rakstu krājums. – Zinātne, 1987

8. Ivanova G., Madre I. Jostu raksti. – Liesma,
1968

9. Latvju raksti. / 3 sējumos - Latvijas 
grāmata, 1990 

10. Brastiņš E. Latviešu ornamentika. - 
Vālodze, 1923 

11. Brastiņš E. Latvju raksta kompozīcija. 1978

12. Loze I. Akmens laikmeta māksla 
Austrumbaltijā. – Zinātne. - 1983

13. Slava M. Latviešu rakstainie cimdi. - 
Zinātne, 1990 



14. Klētnieks V. Senču raksti. - Rīga, 1990

15. Dancītis A. Ugunskrusts. - Rīga, 1931 

16. Kraukle D. Latviešu ornaments. - Jumava, 
2008 

17. Latviešu tautas māksla 1 – 3. – LVI, 1961
18. Latviešu lietišķā māksla. – Liesma, 1989
19. Brastiņš
20. Vēveris E., Kuplais M. Latvijas 

Etnogrāfiskajā brīvdabas muzejā. – R.: 
„Avots”, 1989. – 224 lpp.

21. Voti T. Talutoa sisustus. T.:Kirjastus 
„Kunst”,1984. – 164 lpp.

Mācību papildliteratūra 22. E.Manners & H.Morley-Fletcher Ceramics 
source book: A visual quide to a century of 
ceramics. – Quantum Book Ltd., 1977

23. De Bono E. Serious Creativity. – 
HarperCollins, 1992

24. Bowers J. Introduction to Two-dimensional 
Design: Understanding Form and Function -
John Wiley & Sons Inc., 1999

25. Žurnāls “Dizaina studija”. – Rīga, Neputns 
u.c.

Periodika, interneta resursi un citi avoti 26. http://www.designmuseum.org/  (Dizaina 
muzejs Londonā un dizaina biblioteka)

27. http://www.design.nl/ (Aktuāli raksti par 
dizainu, Nīderlande)

28. http://design.alltop.com/ (Dizaina ziņas)
29. http://www.designobserver.com/ (Raksti, 

dizaina apskats)
30. http://www.designaddict.com/ (Dizaina 

ziņas) 

Kursa autore:
Nora Vilmane 04.04.2011.

Paraksts Paraksta atšifrējums  Datums

Kurss apstiprināts: Humanitārās un mākslas 
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14 , 13. 04.2011

HMZF prodekāne Inta Klāsone Fakultātes domes sēdes
protokols Nr. / 
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