
KURSA KODS MākZPA99

STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKTŪRA

*Kursa nosaukums latviski Grafiskais dizains: produktu izstrāde
*Kursa nosaukums angliski Graphical design : product output
*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

6KRP

*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.)

240

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

6

*Semināru vai praktisko nodarbību 
skaits

42

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)

Materiāli un tehnoloģijas ādas un keramikas dizaina 
darbnīcās 3.sem.,
Materiāli un tehnoloģijas tekstila un stikla dizaina 
darbnīcās 3.sem.,
Grafika 4.sem.
2D projektēšana 3.sem

Zinātņu nozare/apakšnozare Dizains
*Kursa mērķi Veidot dizainera kompetences, realizēt dizaina 

produktu materiālā pēc iepriekš izstrādāta projekta, 
attīstīt studenta spējas orientēties grafikas tehnikās, 
rosināt izpratni par šo tehniku pielietošanu produkta 
izstrādē, veicināt māksliniecisko jaunradi un 
vizualizācijas prasmes radošā procesā.

*Kursa uzdevumi  Plānot  produkta  izgatavošanas  darbu,  tam
nepieciešamo laiku un materiālos resursus.

 Eksperimentēt  ar  dažādām  grafikas  tehnikām,  un
materiāliem, izgatavot paraugus.

 Pilnveidot  jau  zināmas  un  apgūt  jaunas  grafikas
tehnikas,  radoši  kombinēt  tās  savā  starpā  uz
dažādiem materiāliem.

 Izvēlēties  un  pielietot  praksē  produkta
izgatavošanai piemērotākos materiālus un tehnikas.

 Pēc  iepriekš  izstrādātā  produkta  konceptuālā  un



kompozicionālā  modeļa,  izgatavot  dizaina
produktu materiālā. 

 Fiksēt  eksperimentu  un  produkta  izgatavošanas
darba  gaitu  izmantojot  digitālās  tehnoloģijas,
apkopot iegūtos rezultātus un izdarīt secinājumus.

*Kursa rezultāti (apgūstamās 
kompetences)

Kursa apguves noslēgumā studentam ir jāspēj:
 orientēties dažādās grafikas tehnikās un materiālos; 
 radoši izmantot grafiskās, zīmes, simbolus un 

ornamentu dizaina produktos;
 veidot  jaunu  produktu  vai  kolekciju  pielietojot

dažādu materiālu un grafikas tehniku sintēzi;
 patstāvīgi  un  darba  grupās  realizēt  savu  ideju

dizaina darbnīcās konkrētā materiālā, pēc iepriekš
izstrādāta projekta;

 izmantot  IT,  lietot  tās  nozares  tehnoloģiju
pilnveidošanai;

 spēt  organizēt,  plānot  un  novērtēt  savu  darbu,
paredzēt gaidāmo rezultātu un iesaistīties koleģiālā
sadarbībā;

 interpretēt  eksperimentos  iegūtos  rezultātus,
formulēt secinājumus, veidot kopsavilkumus;

 radoši darboties komandā.
Kursa valoda Latviešu

*KURSA ANOTĀCIJA
LATVISKI 

(līdz 300 rakstu zīmēm)

*KURSA ANOTĀCIJA ANGLISKI
(līdz 300 rakstu zīmēm)

Kursa apguves laikā students pēc 
iepriekš izstrādāta projekta realizē 
konkrētā materiālā dizaina 
produktu. Produktu veidošanas 
gaitā eksperimentē, radoši izmanto 
dažādus materiālus, grafikas 
tehnikas, fiksē darba gaitu 
pielietojot digitālās tehnoloģijas, 
apkopo rezultātus un izdara 
secinājumus. Interpretē 
eksperimentos iegūtos rezultātus, 
formulē secinājumus un veic gala 
produkta prezentāciju.

During the course the student produces the design 
object in the material according to the project. In the 
process of producing the object, different materials and
techniques of graphic art are used creatively, process is 
recorded using digital technologies, results are 
summarized and conclusions made.
Results obtained in the experiments are interpreted, 
conclusions are formed and final product presentation 
is made. 



*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)

Tekstilkompozīciju veidošana interjeriem, 
izmantojot dažādu tehniku tekstiliju apdrukas 
materiālus:
Idejas izstrāde
Apdrukas kompozīcijas veidošana
Grafiskā materiāla sagatavošana
Projekta sagatavošana prezentācijai

.6
42

. Lekcija
Praktiskie darbi

Grāmata pusādas sējumā
Grafikas kursā veiktās papīra, auduma un ādas
apdrukas izmantotas grāmatas sējumam (vākiea,
priekšlapām, ilustrācijām)

 Grāmatas  bloka  sagatavošana  un
iesiešana

 Vāku piegriešana un izgatavošana
 Grāmatas ievākošana

Kārba,  aplīmēta  ar  grafikas  darbnīcās
izgatavotiem  atspiedumiem,  kombinēta  ar
ādu. 
Kārbas  forma  kantaina  vai  apaļa.  Kantainās
formas  kārba  3  vai  4  grāmatas  sējumu
ievietošanai

 Kārbas formas izveide
 Kārbas apvilkšana ar papīra, auduma un

ādas apdrukām
 Oderēšana ar papīru vai audumu

6
42

Lekcija
Praktiskie darbi

Dizaina produkta izstrāde „Porcelāns un 
grafiskais dizains”(flīžu, šķīvju, paplāšu u.c. 
grafiskā dizaina produktu izstrāde pēc iepriekš 
3. semestrī izstrādāta projekta).
Nozares terminoloģija, standarti, tehniskie 
noteikumi.
Eksperimentālais darbs dažādās grafikas 
tehnikās un paraugu izgatavošana:

 zīmējums ar spalvu un otu,
 šablonu un spiedogu izmantošana;
 dekolu izgatavošana,
 monotipijas izmantošana,
 sietspiedes tehnikas pielietošana
 digitālā apdruka
 kombinētie paņēmieni

Projekta  realizācijai  piemērotāko,  materiālu,
grafikas tehniku izvēle. 
Produkta  izgatavošanas  darbu,  tam
nepieciešamā  laika  un  materiālo  resursu
plānošana.

2
42

2

Lekcija
Praktiskie darbi

Seminārs



Grafiskā dizaina produkta izgatavošana.
Produkta prezentācija, analīze un secinājumi.
Kursa galveno apjomu veido produktu praktiskā
realizācija, students daudz strādā grafiskā 
dizaina darbnīcās. Kursa saturs dabiski 
integrējas radošā procesā un darba gaitā var 
papildināties ar jauniem aspektiem un 
problēmsituācijām. Kursa apguves laikā tiek 
nodrošināta teorētisko un praktisko zināšanu 
apguve un pielietojums, rosinoša vide 
komandas darbam un radoša pieeja idejas 
realizācijai materiālā dizaina darbnīcās.

2 Seminārs

Stikla  grafiskā  apstrāde  ar  matēšanas
paņēmienu
 Gaismas spēle ar līniju un laukumu;
 Stikla  vienkārša  matēšana  un

dziļmatējums;
 Kompozīcijas izveide, risinot tumšgaišā

attiecības,  ievērojot  stikla  kā  materiāla
specifiku;

 Matēšanas  tehnikas:  smilšu  strūkla,
ķīmiskais process.

6
42

Lekcija
Praktiskie darbi

*Studenta patstāvīgais darbs *Apjoms stundās
Studenti pēta dizaina paraugus, apmeklē dizaina
izstādes, skates un salonus, lai iepazītos ar 
dizaina projektiem un produktiem, 
eksperimentē ar grafikas tehniku pielietošanu uz
dažādiem materiāliem, izstrādā paraugus. 
Analizē iegūtos rezultātus un veido 
kopsavilkumus. Patstāvīgi fiksē produkta 
izgatavošanas darba gaitu, apkopo rezultātus un 
izdara secinājumus. Sagatavo produkta 
prezentāciju.

Patstāvīgas studijas 144 stundas:
- informācijas avotu apguve 20 stundas,
- praktiska darbība 80 stundas,
- gatavošanās semināriem  8 stundas,
- projekta sagatavošana 26 stundas.

*Prasības KRP iegūšanai Produkts tiek prezentēts un vērtēts, ja students ir
 apmeklējis vismaz 70% no visām nodarbībām, 
 realizējis savu ideju materiālā

*Mācību pamatliteratūra 1. Sīlis I. Ādas māksla SIA „Brīvs” 2009.
2. Johnson P. CREATIVE BOOKBINDING, 

New York., 1990.,
3. M.Hampshire & K.Stephenson., Circles 

and dots /Comunicating with pattern/. – 
Roto Vision, 2006

4. M.Hampshire & K.Stephenson., Stripes 
/Comunicating with pattern/. - Roto Vision,
2006

5. A.Moriona, T.Stone., Collor Design 
/workbook/. – Rockport 
Publishers,Inc.,2006

6. S.Witham., Festive the art and design of 



promotional Mailing. – Roto Vision,2006
7. R.Hollis., Graphic Design. – Thames & 

Hudson, 2004
8. Chen design associates/templing brink 

design. The best of 1 – color + 2 – color 
graphics. – Rockport Publishers,Inc.,2006

Mācību papildliteratūra 9. M. Fairs. Twenty – First Century Design 
/new design icons from mass market to 
avant – garde/. – Carlton Books Limited, 
2006

Periodika, interneta resursi un citi 
avoti

1.    „Deko”, izdevniecība „Santa”, Latvija 
2.    „Dizaina Studija”, izdevniecība „Neputns”, 
Latvija 
3.    „Latvijas arhitektūra”, izdevniecība „Lilit”, 
Latvija 
4.    „Studija”, izdevniecība „Neputns”, Latvija 
5.    Abitare, Itālija 
6.     Domus, Itālija 
7.     Experimenta, Spānija 
8.    Frame, Nīderlande 
9.    Icon, Lielbritānija 
10.  ID magazine, (interjera dizains), ASV 
11. Interni Magazine, Itālija 
http://www.cumulusassociation.org 
http://www.adcglobal.org 
http://www.icograda.org 
http://www.icsid.org 
http://www.ifiworld.org 
http://www.beda.org 
http://www.aiga.org 
http://www.worlddesigncapital.com 
http://mocoloco.com 
http://www.designboom.com 
http://netdiver.net 
http://ilovetypography.com 
http://typographica.org 
http://grainedit.com 
http://kak.ru/magazine (Krievija 
http://justcreativedesign.com 
http://packagingworld.blogspot.com 
http://thisisgraphicart.com 
http://www.creativepanorama.com 
http://www.designassembly.org 
http://www.designsupremo.com 
http://www.experientia.com/blog/category/culture 
http://www.papressblog.com 
http://noisydecentgraphics.typepad.com 
http://designthinking.ideo.com 
http://www.core77.com 
http://www.designdirectory.com 

http://mocoloco.com/
http://www.designboom.com/


http://www.coroflot.com/ 
http://www.studionewwork.com 
http://sodaplay.com 
http://kimmco.typepad.com 
http://www.newsdesigner.com/blog 
http://motiondesign.wordpress.com 
http://www.designersreviewofbooks.com/ 
http://www.deathbyarchitecture.com
http://www.directdesign.lv 
http://www.in4.lv 
http://www.tasty.lv 
http://www.rashid.com 
http://www.tomdixon.com 

Kursa autores:
Liene Eltermane
Dace Grīnberga
Nora Vilmane 
Herberts Erbs

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.tomdixon.com/
http://www.rashid.com/
http://www.in4.lv/
http://www.directdesign.lv/
http://www.deathbyarchitecture.com/
http://www.designersreviewofbooks.com/
http://www.coroflot.com/

