
KURSA KODS MākZPB30

STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKTŪRA

*Kursa nosaukums latviski Telplietu dizaina darbnīcas

*Kursa nosaukums angliski Toom item design 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

6KRP

*KURSA AUTORS
Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds
Liene Eltermane 2KRP
Dace Grīnberga 2KRP
Nora Vilmane 2KRP*
Herberts Erbs 2KRP*

Humanitāro un 
mākslas zinātņu 
fakultāte

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

6

*Semināru vai praktisko nodarbību 
skaits

42

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)

Formveide 1.sem. 
Dizaina metodika 2.sem
Materiāli un tehnoloģijas 3.sem.
Etnogrāfiskā prakse 4.sem
3D projektēšana

Zinātņu nozare/apakšnozare Dizains
*Kursa mērķi Veidot un attīstīt dizainera kompetences realizējot 

dizaina produktu materiālā pēc iepriekš izstrādāta 
projekta, rosinot izpratni par dažādu formu un 
materiālu sintēzi, kā arī veicinot māksliniecisko 
jaunradi produktu dizainā, pamatojot to radīšanas 
nepieciešamību, iekļaušanu konkrētā vidē.

*Kursa uzdevumi  Plānot  produkta  izgatavošanas  darbu,  tam
nepieciešamo laiku un materiālos resursus;

 izgatavot  produkta  paraugus,  maketus  saistībā  ar
vidi;

 eksperimentēt ar dažādiem materiāliem, to sintēzi,
izmantojot jau zināmas un jaunas tehnoloģijas;

 izvēlēties  un  pielietot  praksē  produkta
izgatavošanai  nepieciešamos  materiālus  un
izmantot materiālu sintēzi;



 izvēlēties  un  pielietot  atbilstošākās  tehnoloģijas
produkta izstrādei un izveidot pielietoto tehnoloģiju
secības shēmu;

 pēc  iepriekš  izstrādātā  produkta  konceptuālā  un
kompozicionālā  modeļa,  izgatavot  dizaina
produktu materiālā un piesaistīt videi;.

 fiksēt  produkta  izgatavošanas  darba  gaitu
izmantojot digitālās tehnoloģijas, apkopot iegūtos
rezultātus un izdarīt secinājumus.

*Kursa rezultāti (apgūstamās 
kompetences)

Kursa apguves noslēgumā studentam ir jāspēj:
 praktiski  realizēt  savu  ideju  dizaina  darbnīcās

konkrētā materiālā pēc iepriekš izstrādāta projekta,
 veidot  jaunu  produktu  vai  kolekciju  dizaina

modeļos pielietojot dažādu materiālu sintēzi;
 orientēties tehniskos zīmējumos;
 Pārzināt  nozares  terminoloģiju,  vadošās

tehnoloģijas, sekot jauno tehnoloģiju attīstībai;
 izvēlēties optimālu izgatavošanas tehnoloģiju un tai

piemērotus materiālus;
 iekļaut savu dizaina produktu konkrētā vidē;
 prezentēt  savu  darbu,  iepazīstinot  ar  tehnisko

procesu un pielietoto materiālu sintēzi, tehnoloģiju;
 radoši darboties komandā.

Kursa valoda Latviešu
*KURSA ANOTĀCIJA

LATVISKI 
(līdz 300 rakstu zīmēm)

*KURSA ANOTĀCIJA ANGLISKI
(līdz 300 rakstu zīmēm)

Kursa apguves laikā katrs  students
veic  pētniecisko  darbu,  izstrādā
kursa darbu un realizē projektu „no
dizaina  idejas  līdz  prezentācijai”.
Kursa  struktūru  veido  vairākas
savstarpēji  saistītas  un  viena  otru
pārklājošas  kursa  daļas  (katrai
teorētiskais un praktiskais aspekts): 
 funkcionālie,  estētiskie,

ergonomiskie, ekonomiskie u.c.
priekšnoteikumi,  kas  pamato
jauna  dizaina  produkta
nepieciešamību un tā adresātu;

 ar  produktu  saistītās  modes
tendences  un  to  integrēšana
produktā;

 produkta konceptuālais modelis;
 projekta  realizācija,

piemērotākie  konstruktīvie,
tehnoloģiskie  risinājumi  un
izmantojamie materiāli;

During the course every student does research, writes a 
course paper and implements the project „from the 
design idea till its presentation”.  The structure of the 
course has been composed of several connected and 
intermingling parts of the course (theoretical and 
practical aspect):
 functional, aesthetic, ergonomic, economic and 

other preconditions that prove the neccessity of a 
new design item and its target audience;

 fashion tendencies related to the product and their 
integration in the product;

 conceptual model of the product;
 implementation of the project, adequate 

constructive, technological solutions and materials 
used;

 synthesis of possible materials and forms;
 the most appropriate form of visualisation in 2D or 

3D format;
 practical development of the product in relation to 

the environment;



 iespējamo  materiālu  un  formu
sintēze;

 atbilstošākā  vizualizācijas
forma 2D vai 3D formātā; 

 produkta  izstrāde  praktiski
saistībā ar vidi;

 produkta prezentācija.
Kursa apguves laikā students 
nodarbojas ar pētniecisko darbu, 
strādā ādas un keramikas vai 
tekstila un stikla dizaina darbnīcās, 
un iepazīstina seminārā ar savu 
ideju, praktiski realizē un prezentē 
to.

 presentation of the product. 

During the course the student does research, works in 
leather and ceramics or textile and glass design 
workshops, and in the seminar presents the idea, carries
it out and then 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)

Dizaina  produkta  realizācija  materiālā  pēc
iepriekš izstrādāta projekta.
Ādas un keramikas interjera vai eksterjera 
priekšmetu dizains – aizslietņi, kārbas, gaismas 
ķermeņi, kamīni, vannas, izlietnes, vāzes u.c.
Tekstila un stikla interjera vai eksterjera 
priekšmetu dizains – aizslietņi, segas, spilveni, 
vitrāžas u.c.
Galda klājuma piederumu dizains - šķīvji, 
bļodas, krūzes, servīzes, paplātes u.c.
 projekta  realizācijai  piemērotākie

konstruktīvie,  tehnoloģiskie  risinājumi,
materiāli, materiālu sintēze,

 Plānot  produkta  izgatavošanas  darbu,  tam
nepieciešamo laiku un materiālos resursus;

 izgatavot  produkta  paraugus,  maketus
saistībā ar vidi;

 produkta izgatavošana;
 inovatīvu tehnoloģiju izmantošana produkta

izgatavošanā;
 produkta  iekļaušana  vidē  veidojot  vienu

veselumu.
 Produkta  prezentācija,  analīze  un

secinājumi.
Kursa galveno apjomu veido produktu praktiskā
realizācija, students daudz strādā Telplietu 
dizaina darbnīcās. Kursa saturs dabiski 
integrējas radošā procesā un darba gaitā var 
papildināties ar jauniem aspektiem un 
problēmsituācijām. kursa apguves laikā tiek 
nodrošināta teorētisko un praktisko zināšanu 
apguve un pielietojums, rosinoša vide 
komandas darbam un radoša pieeja idejas 
realizācijai materiālā dizaina darbnīcās.

6+6

40+40

2+2

Lekcijas

Praktiskie darbi

Seminārs

*Studenta patstāvīgais darbs *Apjoms stundās
Studenti analizē dizaina paraugus, pēta 
materiālus un tehnoloģijas, eksperimentē ar 
tiem, izvēlas piemērotākos. Apmeklē dizaina 
izstādes, skates un salonus, lai iepazītos ar 
dizaina projektiem un produktiem. Veic kursa 
uzdevumus un izvērtē tos. Patstāvīgi fiksē 
produkta izgatavošanas darba gaitu, apkopo 
rezultātus un izdara secinājumus. Sagatavo 
produkta prezentāciju.

Patstāvīgās studijas  144stundas:
-informācijas avotu apguve 20 stundas,
-praktiska darbība 80 stundas,
-gatavošanās semināriem 8 stundas,
-projekta sagatavošana 26 stundas.

*Prasības KRP iegūšanai Produkts tiek prezentēts un vērtēts, ja students ir
 izpildījis visus kursa daļu uzdevumus



 apmeklējis vismaz 70% no nodarbībām, 
 realizējis savu ideju materiālā saistībā ar vidi,
radoši strādājis komandā

*Mācību pamatliteratūra 1. 500 color idejas for small spaces. – Taschen 
GmbH, 2007

2. N.Niesewand. Contemporary details the 
definitive interior design sourcebook. – 
Octopus Publishing Group, 2006

3. Spoon. – Phaidon Press Limited, 2002
4. A.Stenros. Visions of Modern Finnish Design. 

– Otava, 1999
5. M.Dietz, M.Monninger. Japanese Design. – 

Taschen, 1994
6. C.Fiell & P.Fiell. Design the 21st Century. – 

Taschen, 2001
7. C.Fiell & P.Fiell. Icons. Design handbook 

/concepts, materiāls, styles/. – Taschen, 2001
8. C.Fiell & P.Fiell. Icons. Design handbook 

/concepts, materiāls, styles/. – Taschen, 2006
9. M.Byars. The Design Encyclopedia. – The 

Museum of Modern Art, New York, 2003
Mācību papildliteratūra 10. Žurnāls “Dizaina studija”. – Rīga, Neputns u.c.
Periodika, interneta resursi un citi 
avoti

11. http://www. qubus.cz   (Dizaina produkti)
12. http://www.designobserver.com/ (Raksti, 

dizaina apskats)
13. http://www.designmuseum.org/ (Dizaina 

muzejs Londonā un dizaina biblioteka)
14. http://www.design.nl/ (Aktuāli raksti par 

dizainu, Nīderlande)
15. http://design.alltop.com/ (Dizaina ziņas)
16. http://www.designobserver.com/ (Raksti, 

dizaina apskats)
17. http://www.bauhaus.de/english/ (Bauhaus muzejs) 
u.c.

Kursa autori:
Liene Eltermane 
Dace Grīnberga 
Nora Vilmane 
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.designobserver.com/
http://www.bauhaus.de/english/
http://www.designobserver.com/
http://design.alltop.com/
http://www.design.nl/
http://www.designmuseum.org/

