
KURSA KODS
STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKTŪRA

*Kursa nosaukums latviski Korporatīvā identitāte
*Kursa nosaukums angliski Corporative identity

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

Dizains

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

2 KRP

*KURSA AUTORS
Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds
Raimonds Gabaliņš Humanitāro zinātņu un 

mākslas fakultāte
Lektors, Mg. art

*Kopējais stundu skaits (1 KRP = 40 st.) 80
*Lekciju skaits (1 lekcija, seminārs, 
praktiskie un laboratorijas darbi = 2 st.)

10

*Semināru vai praktisko nodarbību 
skaits

 6

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
*Kursa mērķi Iepazīstināt studentus ar brenda(zīmola)

un brendinga pamatprincipiem un lomu ekonomikā, firmas 
stila izveidošanu un praktisko pielietošanu.

*Kursa uzdevumi Praktiski vingrinājumi studiju ietvaros,
mācību uzdevuma prezentācija un aizstāvēšana.

*Kursa rezultāti (apgūstamās 
kompetences)
Kursa valoda Latviešu

*KURSA ANOTĀCIJA LATVISKI 
(līdz 300 rakstu zīmēm)

*KURSA ANOTĀCIJA ANGLISKI
(līdz 300 rakstu zīmēm)

Iepazīstināt studentus ar logotipa un korporatīvās 
identitātes programmas izveides  pamatprincipiem 
un  tā lomu ekonomikā, logotipa, kā  firmas stilu 
veidojoša elementa izveidošanu un praktisko 
pielietošanu.

To acquaint students with the 
  fundamental principles of corporative identity 
design, it`s role in the economy, and  the 
practical part of design.

*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

32
Veids (lekcijas,

semināri, praktiskās
nodarbības, laboratorijas

darbi)

Lekcijas, semināri, 



Mācību priekšmeta  saturs: 1. Korporatīvā identitāte
                                                2. Brends- Zīmols

                                 Logotips kā priekšstatu sistēma
                                 Tēls

                                         Vēsturiskā, antropoloģiskā un       
                                          filosofiskā pieeja
                                          Semiotiskā pieeja
                                          Estētiskā pieeja
                                          Simboliskā pieeja
                                          Logotipa loma komunikāciju       
                                          procesā
                                          Logotipu veidi
                                          Logotipa radīšana un 
                                          reģistrēšana
                                          Logotips kā identifikācijas           
                                          sistēma

                                                    3. Brendings - Zīmolvedība

4. Firmas stils un tā objekti kā 
reklāmas veids

                                                   Firmas stila sastāvs

                                                   Firmas stila priekšrocības

7. Firmas stilu veidojoši 
elementi

8. Firmas konstanti

                                                   9. Firmas tēls (imidžs)

10.Tirdzniecības marka

11.Tirdzniecības zīmes 
pamatfunkcijas

12.Tirdzniecības zīmju pamattipi

13. Reklāmspējas un īpatnības

14. Preču zīmes izstrādāšana un 
reģistrēšana

15. Firmas stila objekti

                                                    16. Firmas stila grafiskais   
                                                         standarts

6

2
4

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

praktiskās 
nodarbības

*Studenta patstāvīgais darbs *Apjoms stundās
                                             Praktiskā uzdevuma analīze. 

Praktiski v              Vingrinājumi studiju ietvaros, balstīti uz teorētiskajām 
zināšanām.

48



*Prasības KRP iegūšanai kursā       Paredzēto tēmu izpratne, 
izstrādājot teorētisku un praktisku
mācību uzdevumu un sekmīgi nokārtojot eksāmenu 

*Mācību pamatliteratūra 1. Reklāma” PRO  KATALOGS Latvijas tālrunis 
1999

2. Ч.Сендидж «Реклама – теория и практика» 
i. ПРОГРЕСС 

1986
3. Ф. Панкратов «Рекламная деятельность»

i. МАРКЕТИНГ 
2001

4. Э. Уткин, А. Кочеткова „Рекламное 

дело»ТАНДЕМ 1997

5. Р.Картер «Эффективная реклама» ПРОГРЕС 1991

6. Е. Ромат «Реклама» ПИТЕР 2002

7. Benua Heilbrunns  „LOGOTIPS”

8. Benua Heilbrunns  „Representation and legitimacy     

a semiotic approach to the logo”

9. W. North „Semiotics of the media„

10. V. Olinss „The market and identity” 1999

11. Olinss Volijs, „Par zīmolu”  Rīga, Neputns, 2005. 

279 lpp.

12. Stražnovs Georgs, „Reklāma praktiskajā biznesā: 
mūsdienu uzņēmēja rokasgrāmata”  Rīga:  Merkūrijs 
LAT, 2004. 191 lpp.8,  

13. Dombrova Elita, „Radošais Mārketings” Rīga: SIA 

„Biznesa Augstskola Turība”, 2008. 196 lpp.

14. Bergstrems Bū, „Vizuālā komunikācija”, Rīga: Jāņa 

Rozes apgāds, 2009. 240 lpp.

15. Brauns Toms, „Zīmola filozofija” Izcili filozofi par 

zīmoliem, Rīga: SIA „Lietišķās informācijas 

dienests”,2007. 171 lpp.



Mācību papildliteratūra
Periodika, interneta resursi un citi 
avoti

http://www.betterbydesign.org.nz
http://www.ddc.dk 
http://www.designboom.com/weblog/
http://www.dezeen.com   
www.idesign.li
http://www.rebrand.com
http://www.red-dot.de
http://www.style-files.com
http://www.wallpaper.com

Kursa autors:
Raimonds Gabaliņš 02.04.2011.

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.betterbydesign.org.nz/
http://www.wallpaper.com/
http://www.style-files.com/
http://www.red-dot.de/
http://www.rebrand.com/
http://www.dezeen.com/
http://www.designboom.com/weblog/
http://www.ddc.dk/

