
KURSA KODS MākZPV86

STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKTŪRA

*Kursa nosaukums latviski Materiāli un tehnoloģijas ādas un
 keramikas dizaina darbnīcās

*Kursa nosaukums angliski Materials and technologies in leather and ceramics 
design workshops

*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

6 KRP

*KURSA AUTORS
Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds
LieneEltermane 3KRP
Dace Grīnberga 3KRP

Humanitāro un 
mākslas zinātņu 
fakultāte

Mg.art., Mg. paed. 
Mg. paed.

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

240 

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

10

*Semināru vai praktisko nodarbību 
skaits

38

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.

Zinātņu nozare/apakšnozare Dizains
*Kursa mērķi Apgūt zināšanas un prasmes par dažādiem keramikas un 

ādas materiāliem, iepazīties ar dažādiem tehnoloģiskiem 
procesiem, kā arī pārzināt un lietot nozares terminoloģiju, 
lai iegūtās zināšanas un praktiskās iemaņas turpmāk varētu 
pielietot dažādu dizaina objektu projektēšanā.

*Kursa uzdevumi  Iegūt  zināšanas  par  keramikas  un  ādas  materiāliem,
tehnoloģijām un produktu ražošanas procesiem;

 Veicināt  tehnoloģisko,  ekonomisko  ierobežojumu
izpratni;

 Veicināt  jauno  materiālu  un  tehnoloģiju  piedāvājumu
apzināšanu, analīzi un pielietošanu produktos;

 Rosināt  veikt  eksperimentus  ar  materiāliem,  pielietojot
dažādas tehnoloģijas, tādejādi gūstot jaunus rezultātus;

 Interpretēt pētījumos iegūtos rezultātus, formulēt 
secinājumus un prast tos pielietot jaunu dizaina objektu 
radīšanā.

*Kursa rezultāti (apgūstamās 
kompetences)

Kursa apguves noslēgumā studentam ir jāspēj: 
 orientēties dažādos ādas un keramikas 

materiālos, analizēt to īpašības un prast tos 
pielietot dizaina objektu izstrādē;



  izmantot radniecīgu un atšķirīgu materiālu 
sintezēšanas iespējas;

 pārzināt ādas un keramikas dizaina produktu 
ražošanas tehnoloģijas un procesus;

 izprast dizainera lomu materiālu un tehnoloģiju 
izvēlē.

 pārzināt un prast lietot keramikas un ādas nozares
terminoloģiju; 

 sekot  jauno tehnoloģiju attīstības tendencēm, prast
izvēlēties  aktuālākās,  ekonomiskākās,
ergonomiskākās,  ekoloģiskākās  un  piemērotākās
turpmāko savu ideju realizācijai.

Kursa valoda Latviešu 
*KURSA ANOTĀCIJA

LATVISKI 
(līdz 300 rakstu zīmēm)

*KURSA ANOTĀCIJA ANGLISKI
(līdz 300 rakstu zīmēm)

Kursa struktūru veido vairākas 
savstarpēji saistītas un viena otru 
pārklājošas kursa daļas (teorētiskais
un praktiskais aspekts): 
 ādas un keramikas produktu 

ražošanā pielietojamie 
materiāli; 

 ādas un keramikas dizaina 
produktu ražošanas tehnoloģijas
un procesi;

 eksperimentālais darbs un 
materiālu sintēze;  

Kursa apguves laikā students 
piedalās lekcijās, ādas un keramikas
darbnīcās, strādā patstāvīgi, pēta un 
eksperimentē ar dažādiem 
materiāliem izgatavo nelielus ādas 
un keramikas dizaina priekšmetus. 
Kursa nobeigumā rada nelielu 
dizaina priekšmetu pēc izvēles 
pielietojot iepazītos materiālus un 
apgūtās tehnoloģijas.

The structure of the course has been composed of 
several connected and intermingling parts of the course
(theoretical and practical aspect) :
 materials used in production of leather and 

ceramics items;
 technologies and processes of producing leather 

and ceramics items;
 experimental work and synthesis of materials.

During the course the student attends lectures, takes 
part in leather and ceramics workshops, works 
independently, investigates and experiments on 
different materials, makes small leather and ceramics 
design objects. At the end of the course a small design 
object according to one’s choice using the acquired 
materials and technologies is produced.

*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. Materiāli ādas apstrādei:
Papīrs,
Kartons,
Āda,
Audumi,
 diegi, auklas,
Līmes:
 miltu klīsteris,

4 Lekcijas



 karstlīme,
 PVA līme,
Krāsas:
 akrila krāsas, 
 nitro krāsas.

2. Tehnoloģiskie procesi, instrumenti:
Līmēšana,
 žūšanas procesi,
 aplīmēšana ar audumu, papīru,
Apvilkšana ar ādu,
 šūšana
Rokas instrumenti,
Spiedes, papšķēre,
Giljotīna,

3. priekšmetu izgatavošana:
Kārbas 
 formu veidošana,
 aplīmēšana ar papīru, 
 apvilkšana ar ādu,
 oderēšana.
Grāmatsiešana:
 klasisks sējums,
 mīkstais sējums,
 Koptu sējums,
 adresu vāki, albūmi
Galantērija
 jostas,
 somas, maki, kabatas portfelis.

4. Kompozicionālais risinājums, dekorēšana:
Tehnikas:
 intarsija,
 reljefs, 
 krokojums,
 klišeja, 
 štances,
 pinums,

5. Dizaina priekšmeta projekts, prezentācija.
1. Materiāli keramikai.
Masas:

 māls;
 šamots;
 akmensmasa;
 porcelāns;
 fajanss;
 paperclay.
 Angobas.

Glazūras, oksīdi, krāsas;
 glazūru iedalījums;
 glazūru veidi;
 oksīdu pielietošana;
 krāsu veidi un pielietošana.

2. Procesi, iekārtas un instrumenti.

4

28

8

4
10

Lekcijas

Praktiskās nodarbības

Praktiskās nodarbības

Projektu vadība
Lekcijas 



Glazēšana
 glazēšanas veidi.

Apdedzināšana
 cepļu veidi;
 apdedzināšanas temperatūras;
 apdedzināšanas veidi.

3. Keramikas priekšmetu izgatavošanas veidi un 
tehnoloģijas.
Veidošana ar rokām.
Veidošana no plasta.
Virpošana.
Modeļu un formu izgatavošana un izmantošana. 

 virpotie modeļi;
 šūtie modeļi;
 profilētie modeļi;
 1, 2 un vairākdaļu formu izgatavošana.

Formēšana uz formas un formā.
Atliešana.
4. Dekorēšanas veidi.                                                        

 virsglazūras apgleznojums;
 zemglazūras apgleznojums;
 gravējumi;
 reljefi;
 spiedogi;
 inkrustācija

5. Dizaina priekšmeta projekts, prezentācija. 

28

2

4

4

Praktiskās nodarbības

Lekcijas 

Praktiskās nodarbības

Projektu vadība

*Studenta patstāvīgais darbs *Apjoms stundās
Studenti pēta kursa tēmas, izmantojot norādītos 
avotus un bibliogrāfiju, pēta dizaina paraugus, 
analizē materiālus un tehnoloģijas, eksperimentē, 
apmeklē dizaina izstādes, skates un salonus, lai 
iepazītos ar dizaina projektiem un produktiem. 
Eksperimentē ar dažādiem materiāliem un dizaina 
idejām, izmantojot kursā piedāvāto metodoloģiju. 
Veic uzdevumus un izvērtē tos. Sagatavo saskaņotās 
tēmas uz semināru, prezentē un diskutē par tām. 
Patstāvīgi īsteno dizaina projektu un sagatavo tā 
publisku prezentāciju.

Patstāvīgās studijas 144 stundas:
-informācijas avotu apguve 20 
stundas,
-praktiska darbība 80 stundas,
-gatavošanās semināriem 20 stundas,
-projekta sagatavošana 24 stundas.

*Prasības KRP iegūšanai Projekts tiek prezentēts un vērtēts, ja students ir
 izpildījis visus kursa daļu uzdevumus
 apmeklējis vismaz 70% no lekcijām, piedalījies darbnīcās 
 pētījis dažādus materiālus un eksperimentējis ar tiem
 realizējis savu ideju materiālā

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

2. Cosentino P., The Encyklopedia of Potery Techniques. – 
Sterling, 2002

3. Hanoar Z., Breaking The Mould: New Approaches to 
Ceramics. – Black Dog Publishing, 2007

4. Johnson p., Creative Bookbinding.- Dover Publikations, 



Inc., New York,1990.
5. Keith a. Smith, Non – Adhesive Binding. – Rochester, 

New York,1990., 1992., 1993., 1994.
6. Lefteri C., Ceramics /Materials for Inspirational Design/. 

– Rotovision, 2003.
7. Lewis A.W., Basic Bookbinding.- Dover Publikations, 

Inc., New York,
8. Mazoks L., Grāmatu iesiešana. – Rīga., Zvaigzne, 

1983.Nagel O., Ikunaablid., Tallinn, Kirjastus „Kunst”, 
1982.

9. Zanders O., Tipogrāfs Mollīns un viņa laiks. - Rīga., 
Zinātne, 1988.

10. Долорс Р., Керамика /Техника Приемы Изделия/. 
Энциклопедия. – АСТ- ПРЕСС КНИГА, 2003

11. Луковски И., Изделия из кожи. – Москва., 
Легпромбытиздат, 1991.

12.  “Lederarbaiten” Selbst Merlustellen” von Rocand 
H.Pesch 1949 

13. G.A.E. Bogene “Der Bucheinßand “ Germanie 1940 
14. E.A. Enders “Die Großbuchbinderei “ Berlin 1929 
15. RHEIN “Das Buchbinderbuch” Berlin 1930 
16. Ērika Valters “Rokas grāmata mākslinieciskai 

grāmatsiešanai” A/s Zemnieka domas Rīga,1940 
17. “ARS Sutoria” Bologna-Micam Modasalzatura 1988-

2000 
Mācību papildliteratūra 18. 500 Cups /Ceramic Explorations of Utility & Grace/. – 

Lark Books, 2004
19. 500 Animals in Clay /Contemporary Expressions of the 

Animal Form. – Lark Books, 2006
Periodika, interneta resursi
un citi avoti

20. Žurnāls ”Ceramic Review’’ . – London, The International
magazine of Art and Craft

21. Žurnāls ”KeramikMagazinEuropa”. – GmbH, Ritrebach 
Verlag

22. Žurnāls ”New Ceramics”. – Germany, The European 
Ceramics Magazine

23. Deko 
24. Latvijas architektūra. 
25. Studija. 
26. Māksla + 
27. Abitare. 
28. Domus. 
29. Craft.
30. http://www.studiopottery.co.uk (keramikas ražotnes un 

keramiķi – vispārējs apskats)
31.     http://www. qubus.cz   (Dizaina produkti)
32. http://www.designobserver.com/ (Raksti, dizaina apskats)
33. www.nahakunst.ee 
34. http://www.scriptamanent.ee
35. http  ://  www  .  art  .  ee
36. http://www.ledermuseum.de

http://www.studiopottery.co.uk/
http://www.nahakunst.ee/www.ledermuseum.de
http://www.art.ee/
http://www.scriptamanent.ee/
http://www.nahakunst.ee/
http://www.designobserver.com/


37. http://www.centerforbookarts.org
38. http://www.philobiblon.com/
39. http://www.designerbookbinders.org.uk
40. http://www.cbbag.ca/ 
41. http://www.consulman.com/
42. http://www.cbl-ascona.ch
43. http://www.kb.se/Bokband/
44. http://www.nahakunst.ee 
45. International Exhibition of Artistic Bookbinding "Scripta 

manent" in Tallinn, Estonia http://www.scriptamanent.ee 
46. Estonian artists on the Internet. Works of the exhibition 

"Kammpäkk" in Estonian Applied Art Museum in 1999 
       http://www.art.ee
47. German Leather Museum http://www.ledermuseum.de 
48. The Center for Book Arts 

http://www.centerforbookarts.org 
49. The Book Arts Web http://www.philobiblon.com/
50. Society of Bookbinders 

http://www.societyofbookbinders.com/
51. The New Bookbinder 

http://www.designerbookbinders.org.uk 
52. Canadian Bookbinding and Book Artists Guild 

http://www.cbbag.ca/ 
53. International Bookbinding Exhibition in Italy 

http://www.consulman.com/ 
54. Centro del Bel Libro, Ascona, Switzerland 

http://www.cbl-ascona.ch 
55. Exhibition of Swedish bookbinding, 1998 

http://www.kb.se/Bokband/ 
56.

Kursa autores:
LieneEltermane
Dace Grīnberga

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
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