
KURSA KODS MākZPV83

STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKTŪRA

*Kursa nosaukums latviski Materiāli un tehnoloģijas tekstila
un stikla dizaina darbnīcās

*Kursa nosaukums angliski Materials and tehnologies in textile and glass 
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

6KRP

*KURSA AUTORS
Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds
Herberts Erbs  3KRP 
Nora Vilmane 3KRP

Humanitāro un 
mākslas zinātņu 
fakultāte

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.)

14

*Semināru vai praktisko nodarbību 
skaits

34

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)
Zinātņu nozare/apakšnozare Dizains
*Kursa mērķi Sniegt ievirzi tekstila un stikla dizaina produktu 

materiālos un tehnoloģiskos procesos; izmantot dažādu 
materiālu sintezēšanas iespējas; attīstīt studenta spējas 
apgūt tekstila un stikla dizaina produktu ražošanas 
pamatprincipus, metodes; veicināt tekstila un stikla 
materiālu pielietošanas prasmes radošā dizaina 
produktu izgatavošanas procesā.

*Kursa uzdevumi Kursa saturs aptver sekojošo:
 teorētiskās un praktiskās pamatzināšanas tekstila, 

stikla un šim nozarēm radniecīgos un atšķirīgos 
materiālos (to veidi, īpašības, struktūra) un 
tehnoloģijās; 

Kurss veido un attīsta studenta zināšanas un prasmes tekstila
un stikla dizaina produktu ražošanas jomā:
 pētījuma metodes;
 problēmrisināšanu;
 materiālu  un  tehnoloģiju  pārzināšanu,  to  pielietošanu

radošā procesā;
 pamata modelēšanas un vizualizācijas metodes;
 pamatmetodes projekta prezentācijā.



Kurss attīsta studentu jaunradi:
 eksperimenti ar dažādiem materiāliem un tehnoloģijām;
 materiālu sintēze. 
Kursa galveno apjomu veido:
 dažādi  paraugi  un  uzdevumi  (pēc  mācībspēku

norādījumiem); 
 projekta sagatavošana (konkrēts dizaina piedāvājums). 
Tā kā students daudz strādā tekstila un stikla darbnīcās tad 
kursa saturs dabiski integrējas kopējā radošā procesā un 
atkarībā no studenta izvēles var papildināties ar jauniem 
aspektiem un problēmsituācijām.

*Kursa rezultāti (apgūstamās 
kompetences)

Kursa apguves noslēgumā studentam ir jāspēj: 
 orientēties dažādos tekstila un stikla materiālos,

izmantot radniecīgu un atšķirīgu materiālu 
sintezēšanas iespējas;

 pārzināt tekstila un stikla dizaina produktu 
ražošanas tehnoloģijas un procesus;

 lietot pētījuma metodes tekstila un stikla dizaina
problēmu risināšanā;

 radoši darboties tekstila un stikla dizaina 
produktu ideju izstrādē, analizēt un kritiski 
vērtēt materiālu un tehnoloģiju problēmu 
risinājumus;

 izskaidrot dizainera lomu materiālu un 
tehnoloģiju izvēlē;

 vizualizēt un prezentēt dizaina produkta idejas, 
pielietojot dažādas vizualizācijas tehnikas un 
metodes 

Kursa valoda Latviešu 
*KURSA ANOTĀCIJA

LATVISKI 
(līdz 300 rakstu zīmēm)

*KURSA ANOTĀCIJA ANGLISKI
(līdz 300 rakstu zīmēm)

Kursa apguves laikā katrs  students
realizē  projektu  no  dizaina  idejas
līdz prezentācijai (tematiku precizē
pasniedzēji  kopā  ar  studentiem).
Kursa  struktūru  veido  vairākas
savstarpēji  saistītas  un  viena  otru
pārklājošas  moduļa  daļas  (katrai
teorētiskais un praktiskais aspekts): 
 tekstila  un  stikla  produktu

ražošanā  pielietojamie
materiāli; 

 tekstila  un  stikla  dizaina
produktu ražošanas tehnoloģijas
un procesi;

 eksperimentālais  darbs  un
materiālu sintēze;  

 dizaina  projekta  izstrāde,
vizualizācija un prezentācija;  

During the course every student implements a project 
from the idea of the design till its presentation (themes 
are decided upon co-operatively by lecturers and 
students). The structure of the course has been made of 
several connected and intermingling parts of the 
module (theoretical and practical aspect) :
 materials used in production of textile and glass 

items;
 technologies and processes of producing textile and

glass items;
 experimental work and synthesis of materials;
 development of a design project, its visualisation 

and presentation. 
During the course the student attends lectures, takes 
part in textile and glass workshops, works 
independently, investigates and experiments on 
different materials, presents the idea and the process of 
working out the project during the module seminars, 



Kursa apguves laikā students 
piedalās lekcijās, semināros, tekstila
un stikla darbnīcās, strādā 
patstāvīgi, pēta un eksperimentē ar 
dažādiem materiāliem, prezentē 
savu ideju un projekta izstrādes 
procesu moduļa semināros, 
sagatavo tekstila un stikla dizaina 
projektu, prezentē to.

works out a textile and glass design project, presents it.

*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 Tradicionālo tekstilmateriālu un 
tehniku izpēte un pielietojums. Neliela 
apjoma darbi materiālā – tehniku 
eksperimenti:
 vilnas velšana,
 pīšana(tīkla variants),
 adatas pinums,
 tamborēšana, 
 adīšana, 
 aušana, šūšana, 
 piegrieztņu attīstība, 
 tekstilmozaīka, 
 izšūšana, 
 dekoratīvais izšuvums(zelta pavedieni,

pērlītes, pusdārgakmeņi u.c.), 
 apdrukas 

2 Moderno mūsdienu materiālu un 
tehniku izpēte un pielietojums. Darbi 
materiālā – tehniku eksperimenti:
 dabas materiāli, 
 sintētiskās šķiedras, 
 celtniecības materiāli

3 Profesionālu tekstilmākslinieku – 
eksperimentētāju radošās pieredzes 
studēšana, kāda noteikta darba 
materiālu un tehnoloģiju izpēte, analīze 
un tā ietekmē veidota patstāvīga 
kompozīcija materiālā.

6
17

4
10

4
7

Lekcijas 
Darbnīcas

Lekcijas 
Darbnīcas

Lekcijas 
Darbnīcas

Stikla apstrādes pamattehnikas:
 Stikla slīpēšana un griešana;
 Stikla gravēšana;
 Stikla matēšana un ķīmiskā 

kodināšana;
 Stikla apgleznošana;
 Vitrāžas izgatavošana;
 Formu liešana un stikla kausēšana;

14
34

Lekcijas 
Darbnīcas



 Stikla pūšana un karstā apstrāde;
 Stikla objektu restaurācija.

       Stikla dizainā izmantojamie materiāli:
 Bāzes materiāli stikla masas 

izgatavošanai;
 Palīgmateriāli stikla apstrādei – 

instrumenti, iekārtas un 
nepieciešamais aprīkojums.
*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 kursa uzdevumus 
un izvērtē tos. Sagatavo saskaņotās tēmas uz 
semināru, prezentē un diskutē par tām. 
Patstāvīgi īsteno dizaina projektu un sagatavo tā
publisku prezentāciju.

Patstāvīgas 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

visos  semināros  un  izdiskutējis  savu  piedāvāto
dizaina ideju

 pētījis  dažādus  materiālus  un  eksperimentējis  ar
tiem

realizējis savu ideju materiālā
*Mācību pamatliteratūra 1. Grasis T. Latviešu vitrāža. – Rīga: Liesma, 

1979.
2. Гулоян Ю.А. Декоративная обработка 

стекла и стеклоизделий. – Москва: Высшая 
школа, 1989.

3. Ланчетти А.Г., Нестеренко М.Л. 
Изготовление художественного стекла. – 
Москва: Высшая школа, 1987.

4. Минухин Е. Витражи. – Рига, Лат. гос. изд., 
1959.

5. Сергеев Ю.П. Выполнение художественных
изделий из стекла. – Москва: Высшая 
школа, 1984.

6. Храмков В.П., Чугунов Е.А. Материалы для
производства и обработки стекла и 
стеклоизделий. – Москва: Высшая школа, 
1987.

7. Art Today. : The Magazine of new   Art forms 
& Design. (USA)

Mācību papildliteratūra 8. American Craft. : The Magazine.



9. Glass review. ( Čehu keramikas un stikla 
mākslas žurnāls)

10. New Glass. (Žurnāls)
11. The Glass Art Society. (Žurnāls)
12. Foster V. The Stained Glass Handbook. – 

Quantum Books London, 2006.
13. Stevenson C.K.  Creative stained glass: 

Modern designs & Simple technigues. – Lark 
Books New York, 2007.

14. Varva J.R. Das Glas und die Jahrthausende. – 
Artia Prag, 1954.

Periodika, interneta resursi un citi 
avoti

15. www.norhlandsglass.com
16. www.vantetterode.ne
17. www.uroboros.com
18. www.hisglassworks.com
19. www.lundbergstudios.com
20. www.tgk.com
21. www.guadalupeglass.com
22. www.bulseye-glass.com
23. www.museumofglass.org
24.  ž. AD
25.  ž.  ARCHITECTURAL DIGEST USA
26.  ž.  INTERNATIONAL TEXTILES
27. ž   INTERIOR DIGEST

Kursa autori: Herberts Erbs  
Nora Vilmane

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.norhlandsglass.com/
http://www.museumofglass.org/
http://www.bulseye-glass.com/
http://www.guadalupeglass.com/
http://www.tgk.com/
http://www.lundbergstudios.com/
http://www.hisglassworks.com/
http://www.uroboros.com/
http://www.vantetterode.ne/

