
KURSA KODS

STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKTŪRA

*Kursa nosaukums latviski 3D projektēšana
*Kursa nosaukums angliski 3D design
*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

4KRP

*KURSA AUTORS
Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds
LieneEltermane 2KRP
Dace Grīnberga 2KRP
Herberts Erbs 2 KRP*

Humanitāro un 
mākslas zinātņu 
fakultāte

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

Krāsu un formu uztveres pamati 1.sem.
Formveide 1.sem.
Mākslinieciskā kompozīcija un formas 2.sem.
Grafiskās apstrādes sistēmas I , II, III, IV 1.- 4.sem.
2D projektēšana  3.sem.
3D grafika 5.sem.

Zinātņu nozare/apakšnozare Dizains
*Kursa mērķi Attīstīt prasmes mākslinieciskā konstruēšanā pēc 

formulas „ forma + funkcija + telpa”, izstrādājot 
projektu ar virsvērtību dzīves kvalitātes uzlabošanai.

*Kursa uzdevumi  izpētīt  un  analizēt  funkcionālos,  estētiskos,
ergonomiskos,  ekonomiskos,  ekoloģiskos  u.c.
priekšnoteikumus  jaunu  dizaina  produktu
radīšanai, 

 gūt izpratni par dizaina priekšmetu modelēšanu un
maketēšanu, saistībā ar telpu,

 attīstīt  radošo  un  analītisko  domāšanu,
eksperimentālo darbību, 

 izstrādāt produkta konceptuālo un kompozicionālo
modeli,  veidojot  tā  teorētisko  aprakstu  un
vizualizāciju,  pielietojot  iepriekš  apgūtās
datorprasmes.

 prezentēt savu projektu,
 mācīties strādāt komandā.



*Kursa rezultāti (apgūstamās 
kompetences)

Students spēj izprast dizainu kā loģisku sistēmu, 
konstruktīvi domāt, prot strādāt komandā un iesaistīties
aktuālu sociālu problēmu risināšanā, kas palīdz sakārtot
dzīvi un vidi. Topošais dizainers spēj izstrādāt produkta
konceptuālo un kompozicionālo modeli, saistībā ar 
konkrētu vidi, vizualizēt savu ieceri pielietojot dažādas 
grafiskās apstrādes sistēmas un 3D tehnoloģijas, kā arī 
prezentēt un pamatot sava projekta lietderību un 
nepieciešamību.

Kursa valoda Latviešu
*KURSA ANOTĀCIJA

LATVISKI 
(līdz 300 rakstu zīmēm)

*KURSA ANOTĀCIJA ANGLISKI
(līdz 300 rakstu zīmēm)

Kursa apguves laikā katrs students 
realizē dizaina projektu (tematiku 
un veidu precizē pasniedzēji kopā 
ar studentiem), kura kvalitatīvai 
izpildei ir nepieciešamas noteiktas 
zināšanas, prasmes un iemaņas, 
teorijas un praktiskā veikuma 
savstarpējā saistība.
Kursa struktūru veido savstarpēji 
saistītas un viena otru pārklājošas 
kursa daļas: 

 telplietu dizains
 telpas organizācija
 telpisku objektu 

projektēšana
 projekta realizācija, 

argumentācija un 
prezentācija

During the course every student carries out a design 
project (themes are decided upon cooperatively by 
lecturers and students) which requests adequate 
knowledge, skills, connection between theory and 
practical work.
 The structure of the course has been composed of 
several connected and intermingling parts of the 
course:

 design of room items
 organisation of room
 designing of spatial objects
 project implementation, argumentation and 

presentation.

*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)

Ādas dizaina priekšmeti telpai
 Dekoratīva kārbu grupa
 Spilvenu grupa

Gaismasķermeņi – papīra dizains
Tēmas izvēle, precizēšana, mērķu un 
uzdevumu izvirzīšana dizaina produktu 
izstrādei.
Produktu projektēšanai nepieciešamās 
informācijas iegūšana un analizēšana.
Produktu konceptuālā modeļa izstrādāšana.

6

2

2
30

Lekcijas

seminārs

seminārs 
Praktiskas nodarbības

Keramikas interjera vai eksterjera 
priekšmetu dizains (gaismas ķermeņi, kamīni, 
vannas, izlietnes, vāzes u.c.)
Galda klājuma piederumu dizains ( šķīvji, 

2

2

Lekcijas



bļodas, krūzes, servīzes, paplātes u.c.)
Tēmas izvēle, precizēšana, mērķu un 
uzdevumu izvirzīšana dizaina produktu 
izstrādei.
Produktu projektēšanai nepieciešamās 
informācijas iegūšana un analizēšana.

 Mērķauditorija, vide, funkcija, materiāls,
tehnoloģijas, forma, izmaksas.

Produktu konceptuālā modeļa izstrādāšana.
 Ideja, tās pamatojums;
 produktam nepieciešamo īpašību 

kopuma definēšana;
 projekta realizācijai piemērotāko 

konstruktīvo, tehnoloģiskos risinājumu, 
materiālu izvēle un sintēze;

 produkta
  forma, funkcija, piesaiste videi;
 projekta apraksts (teorētiskā daļa)
 produkta konceptuālā modeļa 

vizualizācijai atbilstošākās formas izvēle
un realizācija.

Produktu projekta prezentācija.

2

2

2
30

Seminārs

Seminārs

Lekcija
Praktiskas nodarbības

Stikla optiskās kvalitātes dažādos vides 
objektos.

 Plāno un modulē objektus, kuros tiek 
izmantotas dažādas liektas virsmas 
(ieliektas, izliektas + velve); kombinētas 
kopā ar dažādu slīpējuma, pulējuma 
pakāpi (kombinētā asamblāža).

 Risina projektu gaismas ķermenim, 
izejot no iecerētās konstrukcijas izmanto
dažādas formas  stikla elementus ar 
piemērotu apstrādes pakāpi un veidu.

 Galveno darba metožu apgūšana, risinot 
stikla objektus saskaņā ar tehniskajām 
iespējām.

6
34

Lekcijas
Praktiskas nodarbības

*Studenta patstāvīgais darbs *Apjoms stundās
Literatūras un materiālu apzināšana, 
sistematizēšana, tēmas izpēte, ideju skices, 
skiču analīze, atlase, uzdevumu izpildes 
paņēmienu izvēle, eksperimentēšana, tehniskā 
projekta izstrāde, projekta noformēšana un 
prezentācija, pašnovērtējums.

Patstāvīgas studijas 96 stundas

*Prasības KRP iegūšanai Visu studiju uzdevumu izpilde.
Piedalīšanās semināros un diskusijās.
Projekta atbilstība izvirzītajiem nosacījumiem saistībā
ar vidi.

*Mācību pamatliteratūra 1. Latvju raksti, 
2. Māris Kundziņš “Dabas formu estētika” 



“Madris” 2006.
3. Wucius Wong “Principles of form and 

design”, 1993, John Willey & sons, Inc, 
Canada 

4. Cusson Roger. Realistic Architectural Rendering 
with 3ds Max and Mental Ray / Roger Cusson and 
Jamie Cardoso. - Boston : Focal Press, 2007. - xiii,
330

5. Francois Blanciak ”Siteless.1001 building 
forms” 2008, The MIT press 

6. Daniele Todd. Poly-Modeling with 3ds Max : 
thinking Outside of the Box / Todd Daniele. - 
Amsterdam : Focal Press/Elsevier, 2009. - vii, 269 
Ли Ким 3D Studio MAX для дизайнера. 
Искусство трехмерной анимации. – Киев: ООО 
ТИД ДС, 2003. – 864 с.

7. Ikmēneša žurnāli; „New glass”, „The glass art 
society”, „Glass art”’, „Dizaina studija lv”.

8. Birn Jeremy Digital Lighting & Rendering. – 
Indiana: New Riders, 2000. – 287 lpp.

9. Уоткинс Адам. Maya 7 / Адам Уоткинс, Крис 
Ньюэн. - Москва : ДМК, 2006. - 371 с. : ил. + 1 
CD. - (Для дизайнеров).  

10. Маров Михаил Николаевич. Энциклопедия 3ds 
Max 8 : наиболее полное и подробное 
руководство / Михаил Маров. - Москва : Питер,
2006 (СПб. : Печатный двор им. А. М. 
Горького). - 1392 с. : ил. ; 24 см + CD-ROM. - 
(Серия Энциклопедия).  

11. Тозик Вячеслав. 3ds Max 8: трехмерное 
моделирование и анимация / Вячеслав Тозик, 
Александр Меженин. - Санкт-Петербург : БХВ-
Петербург, 2006. - XII, 996 с. : ил.

12. Уоткинс Адам. Maya 7 / Адам Уоткинс, Крис 
Ньюэн. - Москва : ДМК, 2006. - 371 с. : ил. + 1 
CD. - (Для дизайнеров).  

13. Тозик Вячеслав. 3ds Max 8: трехмерное 
моделирование и анимация / Вячеслав Тозик, 
Александр Меженин. - Санкт-Петербург : БХВ-
Петербург, 2006. - XII, 996 с. : ил

14. Autorenkolektiv unter der Leitung von 
Wolfgang Arnold Farbgestaltung. Zeichnung.  
Schrift. Ornament. Farbe. – Berlin: VEB 
Verlag fūr Bauwesen, 1988., 248. lpp.

15. „Designing the 21 st CENTURY” edited by 
Charlotte and Peter fiell BONN VG BILD 15. 
KUNST 2001. 576.lpp.

16. NEW ART” EDITED by ANDREAS 
PAPADADIS, CLARE AD FARROW & 
NICOLA HODGES AKADEY EDITIONS 
LONDON 1991. 

Mācību papildliteratūra Laikraksti, ziņu dienesti:
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 

Periodika, interneta resursi un citi 
avoti

www.tgk.com, 
www.northlandsglass.com, 
www.uroboros.com, 
www.bisglassworks.com, 
www.musrumorglass.org,  
www.glasskunst.de,  
www.tgol.com, 
www.museumofglass.org, 
www.bulseye-glass.com, 
www.lundbergstudios.com
The Guardian, www.guardian.co.uk
The New York Times, www.nytimes.com
The International Herald Tribune, www.iht.com
BBC, www.bbc.co.uk
Deutsche Welle, www.dw-world.de
Žurnāli:
Latvijas Architektūra, Studija, Dizaina Studija, Deko, 
Pastaiga u.c.
Icon, www.icon-magazine.co.uk
A10, www.a10.eu
Frame, www.framemag.com
Mark, www.mark-magazine.com
Domus, www.domusweb.it
Wallpaper, www.wallpaper.com
Frieze, www.frieze.com
Art Review, www.artreviewdigital.com
Internets, blogi u.c.:
Arhitektūra > www.a4d.lv
Dizains > www.designws.com
Dizains > www.designboom.com
Laikmetīgā māksla > www.e-flux.com
Arhitektūra un dizains > www.dezeen.com
Fotogrāfija > www.flickr.com
Mūzika > www.myspace.com
Video > www.youtube.com
Mākslinieku, arhitektu, dizaineru mājaslapas:
MADE arhitekti, www.made.lv

http://www.tgk.com/
http://www.made.lv/
http://www.youtube.com/
http://www.myspace.com/
http://www.flickr.com/
http://www.dezeen.com/
http://www.e-flux.com/
http://www.designboom.com/
http://www.designws.com/
http://www.a4d.lv/
http://www.artreviewdigital.com/
http://www.frieze.com/
http://www.wallpaper.com/
http://www.domusweb.it/
http://www.mark-magazine.com/
http://www.framemag.com/
http://www.a10.eu/
http://www.icon-magazine.co.uk/
http://www.dw-world.de/
http://www.bbc.co.uk/
http://www.iht.com/
http://www.nytimes.com/
http://www.guardian.co.uk/
http://www.lundbergstudios.com/
http://www.bulseye-glass.com/
http://www.museumofglass.org/
http://www.tgol.com/
http://www.glasskunst.de/
http://www.musrumorglass.org/
http://www.bisglassworks.com/
http://www.uroboros.com/
http://www.northlandsglass.com/


Sīlis, Zābers, Kļava, www.szk.lv
Māra Skujeniece, www.skujeniece.com
Jurgen Bey, www.jurgenbey.nl
Iwan Baan, www.iwan.com
Ronan & Erwan Bouroullec, www.bouroullec.com
Lessrain, www.lessrain.com

Kursa autori: LieneEltermane 
Dace Grīnberga 
Herberts Erbs

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.lessrain.com/
http://www.bouroullec.com/
http://www.iwan.com/
http://www.jurgenbey.nl/
http://www.skujeniece.com/
http://www.szk.lv/

