
KURSA KODS MākZPB28

STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKTŪRA

*Kursa nosaukums latviski Etnogrāfisko studiju darbnīcas
*Kursa nosaukums angliski Ethnographic  studio workshop
*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
Zane Eltermane 2KRP
NoraVilmane 2KRP

Humanitāro un 
mākslas zinātņu 
fakultāte

Mg.art.
Mg.sc.educ.

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

160

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

8

*Semināru vai praktisko nodarbību 
skaits

24

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 pamati1.sem
Krāsas un formu uztveres pamati 1.sem
Formveide 1.sem. 
Mākslinieciskā kompozīcija un formas 2.sem.
Dizaina metodika 2.sem
Materiāli un tehnoloģijas 3.sem.
Etnogrāfiskā prakse 4.sem

Zinātņu nozare/apakšnozare Dizains
*Kursa mērķi Izpētot kultūrvēsturisko mantojumu, veicināt latviskā 

zīmola veidošanos; attīstīt radošo un analītisko 
domāšanu; realizēt materiālā dizaina idejas, saglabājot 
latvisko identitāti.

*Kursa uzdevumi Kursa saturs aptver sekojošo:
1. apkopot  un  analizēt  etnogrāfiskā  mantojuma

pamatkoncepcijas
2. etnogrāfiskā  mantojuma  filozofiskās

koncepcijas  ietekmē  radīt  jaunus  dizaina
izstrādājumus  atbilstoši  21.  gs.  estētiskajām
prasībām un tehnoloģiskajām iespējām

3. prast  pārliecinoši pamatot savu projekta ideju
un realizāciju izvēlētajā materiālā.

*Kursa rezultāti (apgūstamās 
kompetences)

Apgūstot piedāvāto kursu students: 
 mācās analizēt kultūras mantojumu un integrēt to 

savā radošajā darbībā:



 izstrādā dizaina produkta koncepciju (funkcionālie, 
estētiskie, ekonomiskie, ekoloģiskie, u.c. 
priekšnoteikumi, produkta adresāts)

 izstrādā dizaina produkta projektu (struktūra, 
kompozīcija, maketēšana, tehniskie risinājumi, 
vizuālais tēls)

 realizē produktu praktiski (dažādu materiālu un 
tehnoloģiju pielietojums)

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 daļas (katrai teorētiskais
un praktiskais aspekts): 

 kultūrvēsturiskā  mantojuma
izpēte un analīze

 dizaina produkta koncepcija
pēc  etnogrāfisko  un
arheoloģisko  materiālu
analīzes 

 projekts 2 D formātā
 eksperimentālā  darbība  un

mākslinieciskā  jaunrade
produktu dizainā

 produkta  praktiskā  izstrāde
un prezentācija.

Kursa apguves laikā students strādā 
keramikas vai tekstila dizaina 
darbnīcās. Ar savu dizaina produkta
koncepciju iepazīstina seminārā, 
patstāvīgi un ar pasniedzēju 
konsultatīvu līdzdalību praktiski 
realizē un prezentē savu darbu.

During the course every student implements a project 
„from the idea of the design till presentation” (themes 
are decided upon cooperatively by lecturers and 
students). The structure of the course has been made of 
several connected and intermingling parts of the course
(theoretical and practical aspect):

 study and analyses of cultural and historical 
heritage;

 conception of a design item according to the 
analyses of ethnographic and archeologic 
material;

 project in 2D format;
 experimental activity and artistic creative 

activity in product design;
 practical development and presentation of the 

product.
During the course the student works in ceramics or 
textile design workshops. The student introduces the 
conception of the design product in the seminar, 
independently and in co-operation with the lecturer 
works out and presents the work. 



*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)

Dizaina  produkta  koncepcijas  izstrāde,
projektēšana,  un  praktiskā  produkta
izstrāde keramikā 
Students:
  analizē  mūsu  kultūras  mantojumu,  un

integrē to savā radošajā darbībā. Izstrādā
dizaina  produkta  koncepciju  tekstila
un/vai  keramikas  materiālos
(funkcionālie,  estētiskie,  ekonomiskie,
ekoloģiskie,  u.c.  priekšnoteikumi,
produkta adresāts)

 izstrādā  dizaina  produkta  projektu
(kompozīcija,  maketēšana,  tehniskie
risinājumi, vizuālais tēls)

 seminārs
 realizē dizaina produktu praktiski :
 keramikā :
-  trauka  (bļoda,  krūze,  pods)  praktiskā
izveide  uz  podnieka  virpas  vai  no  brīvas
rokas (māls , šamots),
- tehniskā apdare
-  rotāšana  ar  krāsu  vai  reljefu  (angobas,
gravējumi, spiedogi)
-Biskvīta krāsns iekraušana un nokurināšana,
krāsns izņemšana
- Glazēšana un rotāšana (glazūras)
- Krāsns iekraušana un apdedzināšana
 Tekstila tehnikās

.

16

12

4

16

16

Lekcijas

Praktiskās nodarbības

Seminārs

Praktiskās nodarbības

Praktiskās nodarbības

*Studenta patstāvīgais darbs *Apjoms stundās
Studenti:
 pēta kursa tēmas, izmantojot norādītos 

avotus, bibliogrāfiju un etnogrāfijas 
praksē savāktos un apkopotos materiālus,
atlasa studiju darbam nepieciešamos. 

 Pēta jaunu produktu projektēšanas 
nepieciešamību, dizaina paraugus, 

 analizē materiālus un tehnoloģijas, 
eksperimentē, 

 apmeklē dizaina izstādes, skates un 
salonus, lai iepazītos ar dizaina 
projektiem un produktiem.. 

 Veic kursa uzdevumus un izvērtē tos. 
Sagatavo saskaņotās tēmas uz semināru, 
prezentē un diskutē par tām. 

Patstāvīgas studijas 96 stundas



 Īsteno dizaina projektu un sagatavo tā 
publisku prezentāciju.

*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

realizējis savu ideju materiālā
*Mācību pamatliteratūra 1. Celms V. Latvju raksts un zīmes. – FIC, 2008

2. Klīdzējs I. 100 Latvijas Keramiķi. – SIA 
Nacionālais Apgāds, 2002

3. Svečturi Latgales keramikā. - SIA Latgales 
Druva, 2000

4. Pujāts J. Latgales keramika. – LVI, 1964
5. Deņisova R. Auklas keramikaskultūras cilšu 

ģenēze un ražotājsaimniecības attīstība 
Austrumbaltijā//Arheoloģija un etnogrāfija XV. 
Rakstu krājums. – Zinātne, 1987

6. Ivanova G., Madre I. Jostu raksti. – Liesma, 
1968

7. Latvju raksti. / 3 sējumos - Latvijas grāmata, 
1990 

8. Brastiņš E. Latviešu ornamentika. - Vālodze, 
1923 

9. Brastiņš E. Latvju raksta kompozīcija. 1978 

10. Loze I. Akmens laikmeta māksla Austrumbaltijā.
– Zinātne. - 1983

11. Slava M. Latviešu rakstainie cimdi. - Zinātne, 
1990 

12. Klētnieks V. Senču raksti. - Rīga, 1990

13. Dancītis A. Ugunskrusts. - Rīga, 1931 

14. Kraukle D. Latviešu ornaments. - Jumava, 2008 

15. Latviešu tautas māksla 1 – 3. – LVI, 1961
16. Latviešu lietišķā māksla. – Liesma, 1989

Mācību papildliteratūra 17. E.Manners & H.Morley-Fletcher Ceramics 
source book: A visual quide to a century of 
ceramics. – Quantum Book Ltd., 1977

18. De Bono E. Serious Creativity. – HarperCollins, 
1992

19. Bowers J. Introduction to Two-dimensional 
Design: Understanding Form and Function - 



John Wiley & Sons Inc., 1999
20. Žurnāls “Dizaina studija”. – Rīga, Neputns u.c.

Periodika, interneta resursi un citi 
avoti

21. http://www.designmuseum.org/  (Dizaina muzejs
Londonā un dizaina biblioteka)

22. http://www.design.nl/ (Aktuāli raksti par dizainu,
Nīderlande)

23. http://design.alltop.com/ (Dizaina ziņas)
24. http://www.designobserver.com/ (Raksti, dizaina 

apskats)
http://www.designaddict.com/ (Dizaina ziņas)

Kursa autores:
Zane Eltermane 
NoraVilmane

04.04.2011.
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