
KURSA KODS CitiPD16

STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKTŪRA

*Kursa nosaukums 
latviski

Izdevniecības sistēmas

*Kursa nosaukums 
angliski

Desktop publishing

*Studiju programma/-
as, kurai/-ām tiek 
piedāvāts studiju 
kurss

Dizains

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

2 KRP

*KURSA AUTORS
Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds
Ilva Magazeina Dabas un sociālo zinātņu fakultāte Lektore, mg.sc.educ.
*Kopējais stundu 
skaits (1 KRP = 40 st.)

80

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

16

*Semināru vai 
praktisko nodarbību 
skaits
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)

Studiju kursi „Grafiskās apstrādes sistēmas I;II;III;IV”

Zinātņu 
nozare/apakšnozare
*Kursa mērķi Izveidot un nostiprināt profesionālas salikuma veidošanas prasmes.

*Kursa uzdevumi 1. Iepazīstināt studentus ar datorizdevniecības programmas Adobe 
Indesign iespējām un darbībām.

2. Attīstīt profesionālas prasmes dažādu publikāciju salikumu 
veidošanā, izmantojot datorizdevniecības programmu Adobe 
InDesign

*Kursa rezultāti 
(apgūstamās 
kompetences)

1. Pārzina datorizdevniecības programmas rīkus un komandas. 
2. Prot izmantot teksta stilus, objektu bibliotēkas, sagataves, slāņus.
3. Prot veidot dažādu veidu publikāciju salikumus.



4. Pārzina iespieddarbu veidošanas īpatnības.
Kursa valoda Latviešu val.

*KURSA ANOTĀCIJA LATVISKI 
(līdz 300 rakstu zīmēm)

*KURSA ANOTĀCIJA ANGLISKI
(līdz 300 rakstu zīmēm)

Studiju kursā studenti apgūst publikāciju
salikumu veidošanu, izmantojot 
datorizdevniecības programmu Adobe 
InDesign.

In course of studies students acquire the 
combination of the creation of publications using 
desktop publishing program Adobe InDesign.

*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)

Ievads. Datorizdevniecība. Salikumu 
veidošanas pamatprincipi. Programmatūra.

1 Lekcija, praktiskais darbs

Teksts. Teksta veidošana, noformēšana. 
Tabulas. Tabulēts teksts. Saistīti teksta rāmji. 
Teksta stili.

7 Lekcija, praktiskais darbs

Grafiskie attēli. Attēlu veidi, formāti. Attēlu 
izveide un apstrāde. Attēlu ievietošana un 
transformēšana salikumā. Objektu stili. 
Objektu bibliotēkas. Efekti.

6 Lekcija, praktiskais darbs

Krāsu modeļi. Krāsu tipi. Krāsu profili. 2 Lekcija, praktiskais darbs

Salikuma zonējums. Darbs ar palīglīnijām. 
Režģis. Objektu izkārtojums pa zonām.

2 Lekcija, praktiskais darbs

Darbs ar lapām. Lapu pievienošana, dzēšana. 
Sagatavju veidošana un piesaiste darba 
lapām. Lapu numerācija. Sekcijas. Grāmatas.

6 Lekcija, praktiskais darbs

Slāņi un to izmantošana. 4
Drukas darbu sagatavošana. Eksports. 4 Lekcija, praktiskais darbs

*Studenta patstāvīgais darbs *Apjoms stundās
Darbi par tēmu „Teksts”. 6
Darbi par tēmu „Attēli”. 6
Jāizveido avīzes salikums pēc parauga. 6
Jāizveido žurnāla salikums pēc parauga. 8
Jāizstrādā sava žurnāla dizains un salikums. 22
*Prasības KRP iegūšanai Sekmīga patstāvīgo darbu izpilde

*Mācību pamatliteratūra 1. French Nigel. In Design Type : professional Typography 
with Adobe InDesign CS2 / Nigel French. - Berkeley : 
Adobe Press, 2006. - x, 270 p.

2. Adobe InDesign CS3 : официальный учебный курс / 
ред. С.В. Черников ; пер. с англ. ; группа издательств 
Триумф. - Москва : Издательство ТРИУМФ, 2008. - 
431 c.

Mācību papildliteratūra 3. Коэн Сэнди. Быстрый старт InDesign 2 для Windows и 
Macintosh / Cэнды Коэн. - Москва : ДМК Пресс, 2003. -
489 с. : ил. - (Быстрый старт).  ISBN 5-940741-40-1



Periodika, interneta 
resursi un citi avoti

http://desktoppub.about.com/od/indesigntutorials
/Adobe_InDesign_Tutorials.htm
http://www.adobe.com/support/indesign/gettingstarted/index.html

Kursa autors:
Ilva Magazeina 4.04.2011.
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