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Anotācija
Mācību līdzeklis “Dizains un tā disciplīnas” paredzēts dizaina nodaļas audzēkņiem, kā izziņas
materiāls mācību moduļa „Dizaina procesi” apguvē, kā arī, kā metodiskais materiāls dizaina
pedagogiem. Tajā tiek apskatītas moduļa pirmās puses tēmas, kas balstītas uz mērķtiecīgu
dizaina terminoloģijas un teorētisko prasmju apguvi, veiciot izpratni par dizaina jomu kopumā
un Latvijā lokāli.
Šajā mācību līdzeklī ir skaidrota dizaina loma un tā daudzveidība, definējot dizaina jēdzienu un
ieskicējot tā procesu ar mērķi veicināt izpratni par to un kvalitatīva dizaina nozīmi.
Tēmas apguve un izpratne ir būtisks pamats dizaina un dizaina procesu veidošanai. Šajā
metodiskajā materiālā tiek aprakstīta dizaina terminoloģija un nozaru daudzveidība. Šīs tēmas
apguve ļauj ne vien iepazīt un izprast dizaina daudzveidību un lomu, bet arī prast atšķirt dizainu
no mākslas un amatniecības, atšķirt un kvalificēt dizaina jomas, gūt izpratni par dizaina procesu.
Mācību līdzeklī “Dizains un tā disciplīnas” definīciju, teorētisku aprakstu, ilustrētu shēmu un
vizuālu piemēru veidā tiek skaidrota dizaina daudzveidība. Katras nodaļas beigās ietverti
kontroljautājumi, personīgai iepazītās tēmas izpratnes kontrolei. Materiālā ietvertas norādes uz
tēmu izklāstošām ārājām saitēm – pibliskiem rakstiem, radio raidījumiem, u.c. Uzdevumos un
diskusiju tēmās veicināta kritiskā domāšana, spēja analizē, saskatīt un prezentēt. Modulis
sagatavo tālākajam darbam individuāla dizaina veidošanā nākamajos moduļos.

Tēmas apjoms

36 mācību stundas

Mērķis

Veicināt audzēkņu izpratni par dizainu, tā lomu un daudzveidību.
Spēju definēt dizainu. Veicināt izpratni par dizaina procesu un
kvalitatīva dizaina nozīmi.

Uzdevumi

Iepazīt dizaina teoriju un veikt praktiskus uzdevumus dizaina
daudzveidības un procesa apzināšanai.
Audzēknis izprot dizaina lomu un daudzveidību, tā procesus.
Prot skaidrot dizaina terminoloģiju.

Sasniedzamais
rezultāts
Zināšanas

Audzēknis spēj definēt dizainu.
Nošķirt dizainu no mākslas un amatniecības, rast šo jomu līdzības.
Atpazīst dažādas dizaina disciplīnas, izprot to darbības formu un
dizaina produktu.

Prasmes

Spēj analizēt, vērtēt un prezentēt.
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1. Kas ir dizains.
Tēmas apjoms

6 mācību stundas
2 teorijas apgūšanai 4 praktiskā darba veikšanai

Mērķis

Veicināt audzēkņu izpratni par dizainu, tā lomu un daudzveidību.

Uzdevumi

Iepazīt dizaina jēdzienu un tā lomu. Ieskicēt dizaina procesu.
Uzdevuma ietvaros izprast tā gaitu un nozīmi ikdienas dzīvē.
Audzēknis izprot dizaina jēdzienu, tā nozīmi un ietekmējošos
faktorus.

Sasniedzamais
rezultāts
Zināšanas

Prasmes

Audzēknis spēj definēt dizainu.
Izprot tā lomu un nozīmi ikdienas dzīves veidošanā.
Izprot tā attīstību laikā.
Spēj analizēt, vērtēt un prezentēt.

Dizains nozīmē radīt lietas, kas ir intuitīvas, saistošas, vērtīgas un cilvēku, kuri tās lieto,
iemīļotas/ novērtētas.

Radošā prakse + izpēte = dizains lietotājam

Att. 1. Dizains, Avots: https://www.openlawlab.com/wp-content/uploads/2014/08/20140828-111944-700x734.jpg
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1.1. Kas veido dizainu?
Dizaina radīšanas process ir dažādu praktisku element kopums. Karam posmam ir neatņemama
nozīme kopējā dizaina izveidē. Dizains sākas ar domu – apstākļu novērtēšanu, vajadzību un
problēmu saskatīšanu, izzināšanu un dizainera izpratnes veidošanu risināmās tēmas ietvaros.
Dizaina izstrādes gaitu pavada process – soļi, kurus veicam, lai no problēmas nonāktu līdz
risinājumam.
Jebkurš process var tikt īstenots ar dažādām metodēm un pielietotiem rīkiem mērķa
sasniegšanai.

Att. 2. Kas veido dizainu? , Avots: https://www.openlawlab.com/wp-content/uploads/2015/04/What-makes-up-DesignMechanics-Process-Mindsets.png

1.2. Dizaina definīcija.

Dizains ir stratēģiskas attīstības process, pieeja un veids, kā identificēt problēmas un rast to
risinājumu. Efektīva dizaina izmantošana attiecas gan uz rezultātu, gan uz procesu (dizaina
domāšana).
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1.3. Dizaina loma.

Dizaina klātbūtne – izpratne un pielietošana – likumsakarīgi saistīta ar inovāciju un
konkurētspējas veicināšanu it visās jomās.
Dizains ietekmē ne vien tradicionālās industrijas un to radītos produktus un pakalpojumos, bet
arī sociālo jomu, vides un informācijas kvalitāti, kā arī teritoriālo attīstību. Būtībā, mūsdienās
neviens pakalpojums vai produkts nav iedomājams bez dizaina. Dizains ir viss.

1.4. Kā to pielieto?
Dizains kā stratēģisks rīks palīdz tautsaimniecības izaugsmei un sabiedrības labklājībai.
Dizainu lieto kultūras identitātes un valsts tēla veidošanā.
Dizainā būtiska ir saprotamība, ērta piekļuve, viegla lietojamība, arī empātija. Aizvien lielāka
loma ir ekoloģiskajam aspektam, kas ir prasība daudzās industrijās. Dizains nozīmē arī to, cik
daudz resursu tiek ieguldīts jaunu lietu radīšanā, vēl vairāk, kas notiek ar lietām pēc to “nāves”,
kā tās var pārstrādāt, lai lietas atstātu pēc iespējas mazāk pēdu uz zemes.1

Dizains ir tas, kā lietas strādā, darbojas, nevis tas, kā tās izskatās.
/ Dizainere Barbara Ābele

Kontroljautājumi.
Kas ir dizains?
Kam un kāpēc tas ir nepieciešams?
Kādi 3 elementi veido dizaina procesu?
Ko veicina dizains?
Kur pielieto dizainu?
Kur sastopams dizains?

1 Ne

izskats, bet darbība!,Alnis Auziņš, Skola2030 eksperts https://www.skola2030.lv/lv/jaunumi/blogs/ne-izskats-betdarbiba
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Praktiskais uzdevums/ Dizaina priekšmeta attīstības laika skala.
Inovācija!
Darba apjoms: 4 stundas
Sasniedzamie rezultāti: Audzēkņi iepazīst dizainu un dizaina terminoloģiju. Spēj saskatīt un
atpazīst dizainu. Audzēkņiem irizpratne par inovatīva dizaina veidošanas principiem, skatot
esoša dizaina attīstību, attīstības nepieciešamību attiecīgā laika periodā. Spēj saskatīt dizainu
ietekmējošus faktorus attiecīgā laika periodā.

Uzdevums:
1. Izvēlēties kādu ikdienišķu dizaina priekšmetu (pildspalva/ gludeklis/ tējkanna/...)
2. Apskati to un mēģini paskaidrot tā dizaina risinājumu - formu, izmēru, funkcijas, kāpēc tas
dizainētas tieši tā (lietotāja vajadzības). Kāda ir primārā vajadzība.
3. Nosauc auditoriju (mēŗķauditorija), kas šo priekšmetu izmanto (apraksti piemēru) uzraksti
vismaz 2 mērķauditorijas vajadzības.
4. Pielietojot personīgās zināšanas un dažādos informācijas avotos iegūstamu informāciju,
atrodi 3 - 5 izvēlētā priekšmeta vēsturiskos dizaina reiznājumus.
5. Nosauc un paskaidro iepriekšējo dizainu ietekmējošos faktorus, tā laika mērķauditorijas
vajadzības, sociālo, politisko, zinātnisko ietekmi, utt.
6. Iegūto informāciju par izvēlētā priekšmeta dizaina attīstību shematiski/ zīmējumu formā
attēlo to laika līnijā.
7. Padomā par nākamo iespējamo esošā priekšmeta inovācijas formu, apraksti šī brīša
mērķauditorijas vajadzības saistībā ar to.
8. Uzdevma noslēgums – prezentācija

8
Mācību materiāis “Dizains un tā disciplīnas”, izstrādāja Lāsma Bringina, Ogres Tehnikums

Ogres Tehnikuma moduļa “Dizaina procesi” audzēkņu prezentācijas materiāls.

Norādījumi: Uzdevums veicams nelielās grupās līdz 4 cilvēkiem pēc dizaina terminoloģijas
apgūšanas, nostiprinot izpratni par inovatīvu dizainu.
Vērtēšana: Uzdevuma izpildes gaitā tiek vērtēta katra grupas dalībnieka individuālā iesaiste
izpildes procesā, spēja sadarboties. Skatīta izpratne par inovāciju un tā saistību ar attiecīgās
mērķauditorijas vajadzību, sociālā fona, industrijas attīstības un citiem dizainu veicinošiem un
veidojošiem faktoriem.
Snieguma līmeņu apraksts.
Pamata apguves
līmenis

Vidējs apguves
līmenis

Optimāls apguves
līmenis

Augsts apguves līmenis

Audzēknis minimālā
izpildījumā apguvis
un apkopojis
informāciju par
izvēlētā priekšmeta
pirmsgaitniekiem,
spēj atlasīt
informāciju par katra
dizaina risinājuma
autoru, tapšanas
laiku.

Audzēkņi saskata
dizaina atšķirīgās
iezīmes plašākā laika
periodā, spēj atlasīt
informāciju par katra
dizaina risinājuma
autoru, tapšanas
laiku, dizaina
plusiem un
mīnusiem. Prot
noteikt
mērķauditoriju, tās
vajadzības.

Audzēkņi saskata
dizaina atšķirīgās
iezīmes un dizaina
ietekmējošos
faktorus. Spēj
sasaistīt dizaina
parauga tehnoloģisko
un formu risinājumu
ietekmējošos
sociālos, vēsturisko
notikumu,
tehnoloģiju attīstību
un citu attiecīgā laika
fona faktorus.

Audzēkļi spēj skatīt dizainu
ne vien skatot priekšmeta
atšķirīgo formu un dizaina
risinājumu, bet arī izprotot
pielietojumu atpazīst formā
un pielietotajā tehnoloģijā
atšķitīgus, inovatīvus,
lietotāja pieredzi mainošus,
dizaina risinājumus.
Pārliecinoši prezentē
izpētes darba rezultātus.
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2. Dizains – Māksla – Amatniecība

Tēmas apjoms

2 mācību stundas

Mērķis

Veicināt audzēkņu spēju atšķirt dizainu no citām radošām nozarēm.

Uzdevumi

Iepazīt dizaina un līdzvērtīgu radošu jomu līdzības un atšķirības.

Sasniedzamais
rezultāts

Audzēknis prot definēt un atšķirt dizainu no mākslas un
amatniecības. Salīdzināt radošās prakses.

Zināšanas

Audzēknis spēj definēt dizainu, tā unikālas iezīmes.

Kaut arī šķietami šīs trīs nozares ir savstarpēji saistāmas, to individuālās īpatnības un produkta
veidošanās principi ir atšķirīgi. Atšķirīgs ir arī darbības mērķis un realizācija.
Mākslinieks – Radoša persona. Darbojas kādā no mākslas nozarēm. Rada un demonstrē.
Mākslinieka darba rezultāts var tikt veidots skatot sabiedrībā aktuālas tēmas vai autora
personīgās pārdomas. Darbi var būt kā racionāli, stāstoši, ta arī dziļi emocionāli un personīgi.
Amatnieks – Kvalificēta, noteiktā jomā apmācīta persona, kurš daļēji vai pilnībā izgatavo vai
rada materiālus priekšmetus ar rokām. Precīzs ieceres/ projekta izpildītājs.
Dizainers – Radoša persona, kas rada lietas kopējā sabiedrības labuma veicināšanai.
Mērķtiecīgi identificē un analizē esošās problēmas, rēķinās ar lietotāju loku.

2.1. Produkta radīšanas pieeja.
Māksla - tēls kā noteicošā kvalitāte; darba oriģināls kā galvenais vērtības nesējs; Māksla var
būt neērta. Darba procesā nav svarīgi kādam izpatikt.
Amatniecība - autors kā ieceres radītājs un tās materializētājs; lietotāja vajadzību izzināšana
un ievērošana;
Dizains – idejas autors rēķinās ar plašu iespējamo lietotāju loku, ar ražošanas procesa specifiku
un produkta dzīves cikla īpatnībām; Dizains ir mērķtiecīgs un vērsts uz lietotāju. Dizains rada
attīstību, inovāciju.
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Kontroljautājumi.
Ar ko dizains atšķiras no amatniecības?
Ar ko dizains atšķiras no mākslas?
Ko skata dizainers sava darba veidošanas procesā?
Kāds ir mākslinieka darba radīšanas process, ar ko tas atšķiras no dizaina un amatniecības
darba radīšanas procesu?
Kāds ir amatnieka darba radīšanas process, ar ko tas atšķiras no dizainaun mākslas radīšanas
procesa?

3. Dizaina jomas

Tēmas apjoms

18 mācību stundas
12 teorijas apgūšanai 6 praktiskā darba veikšanai

Mērķis

Veicināt audzēkņu izpratni par dizaina daudzveidību.

Uzdevumi

Uzdevuma ietvaros saskatīt dizainu apkārtējā vidē un notikumos.
Definēt un klasificēt to.
Audzēknis saskata dizainu sev visapkārt, spēj nosaukt dizaina
jomu un tās iezīmes.

Sasniedzamais
rezultāts
Zināšanas
Prasmes

Audzēknis spēj definēt dizainu.
Audzēknis pārzin dizaina jomas.
Spēj saskatīt, analizēt, vērtēt un prezentēt. Prot pielietot zināšanas.

Dizaina jēdziens arvien tiek pilnveidots un mūsdienās dizains ir plašs disciplīnu kopums, kas
veido dizaina procesus un rada dizaina produktus dažādās jomās.
Dizaina jomas iedala materiālās un nemateriālās. Tomēr, jāatdzīst, īpaši izteikta ir dizaina
starpdisciplinārā daba, turklāt robežas starp materiālo un nemateriālo ir mainīgas un bieži vien
nenoteiktas.
Materiālās dizaina jomas – rada taustāmu dizaina produktu, risina cilvēka/ lietotāja dzīves
kvalitātes uzlabošanu ar tās veocinošu ikdienas produktu radīšanu.
Nematreiālās dizaina jomas – skata pakalpojumu, procesu un norišu veidošanos, optimizejot
un dizainējot tās lietotāja vajadzībām. Tās ir dažādu procesu un pieredžu dizainēšana, tādu kā
komunikācija, informācija, ilgtspēja, nākotnes prognozes un sociālā labbūtība.
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Att. 3. Dizaina jomu sadalījums. Avots: https://www.mk.gov.lv/en/media/6061/download

3.1. Produktu dizains
Lietu dizains ir efektīvs, stratēģisks un taktisks ideju attīstības process, kura rezultātā rodas
jaunas lietas. Risina lietotāja vajadzības (nevis tikai dara tās estētiski pievilcīgas). Ja produkta
dizains ir veiksmīgs, tas neatdarina jau esošas produktu formas. Produkta funkcijās nolasāma
inovācija.

Att. 4, Pakaramais Cliq Premium (Jānis Kārkliņš, Georgs Dvališvillī/Flow Design), 2014
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3.2. Iepakojuma dizains
Risina produkta mūsdienīgu un efektīvu, ērti lietojamu un lietotājam saprotamu iepakojuma
dizainu, kas uzlabo lietotšanas pieredzi un paaugstina zīmola atpazīstamību un produkta
pirktspēju. Piedod produktam unikalitāti ar individuāla dizaina izstrādi, kas atspoguļo zīmola
identitāti un pamatvērtības. Iepakojuma dizains ir viens no būtiskiem faktoriem, kas nodrošina
produkta pirktspēju un attiecīgi peļņu.

Att. 5, Pistāciju riekstu iepakojums Mighty nuts (Maija Rozenfelde/Pratt Institute), 2014

3.3. Grafiskais dizains
Vizuālās komunikācijas veids, kas veido produkta vai pakalpojuma simbolisko tēlu un īsteno
mijiedarbību ar patērētāju caur virtuālo saskarsmi.
Grafiskais dizains ir kā vizuālās komunikācijas problēmu risināšana un process ar korekta
burtveidola, laukuma, attēlu un krāsu attiecību lietojumu.
Grafiskais dizains izmantojot vizuālās iespējas, ko sniedz tipografika, dažādas iespiedes vai
attēla apstrādes tehnikas, digitālas, mehāniskas vai analogas metodes, ar mērķi radīt grafisku
dizaina darbu vai atrisināt grafisku problēmu.
Grafikas dizainu izmanto izdevniecībā, medijos, reklāmā, grafisko zīmju un vides noformējumu
izstrādē, apģērbu, iepakojuma dizains un citu industriālo priekšmetu apdrukas dizainā.
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Att. 6, Latvijas Mūzikas akadēmijas 100 gades grāmatas dizains, autors Maija Rozenfelde, 2021

Grafiskā dizaina darbs Stories in sounds ir grāmata ar paplašinātās realitātes elementiem
(https://vimeo.com/506168231)
Autors: Maija Rozenfelde
Komanda: Anda Beitāne, Annija Bičule, Gunda Miķelsone, Maija Rozenfelde, Arturs
Kondrats, Amanda Zaeska
Izdejas apraksts:
Mūziku var piedzīvot no divām pusēm. Mūziku radot, mākslinieks ieliek neskaitāmas stundas,
lai sasniegtu izcilību. Otrā pusē — klausītājs. Mūzika ietekmē mūsu emocijas un to, kā mēs
redzam pasauli sev apkārt. Bet reti aizdomājamies par neredzamo. Kas būtu mūsu acu priekšā,
ja mūzika būtu redzama? Kādus triepienus mūziķi radītu, ja viņu instrumenti būtu iemērkti
krāsā…? Dizaina mērķis ir iemiesot mūzikas ritmu un akadēmijas gaiteņos esošo vibrāciju —
ar teksta izkārtojumu, eksperimentāli grafiskām ilustrācijām un spēcīgu fotogrāfiju. Būtiska
publikācijas sastāvdaļa ir lietotnes Overly izmantošana, kas padara to laikmetīgu un lasītājam
aizraujošu. Skenējot “gleznojuma” attēlus, kļūst redzams vizuālo eksperimentu process, un
lapas kļūst dzīvas. 2

Projekts ieguvis Latvijas dizaina gada balvu 2021

2 Latvijas

dizaina gada balva, http://dizainabalva.lv/stories-in-sounds/
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3.4. Vides dizains
Risina vides labiekārtojumus, rada vidi atbilstoši cilvēka vajadzībām, meklējot funkcionālus
risinājumus. Izstrādā pilsētvides objektu projektus, vides dizaina objektus, piemēram, velo
novietnes, rada vietu atmosfērai.
UZDEVUMS - PIEPILDĪT VIETU AR SATURU

Att.7, STRŪKLAKA "FREGATE VALZIVS", Ventsils Projekta autors Deivids Kuks (David Cook). Vācija.

Idejas un tēla veidošanās vidē: Ventspils Lielais laukums veido jaunu pilsētas centru un
simbolu. Tā labiekārtojums piedāvā laikmetīgu un komfortablu vidi gan atpūtai, gan svētku
norisei. Lielā laukuma dinamisko kompozīciju un reljefu ir iedvesmojusi vēja un ūdens veidota
plastika, kas tālāk pāriet topošās Ventspils mūzikas skolas ar koncertzāles funkciju būvapjoma
veidolā. Laukuma labiekārtojuma dizainiskais akcents ir strūklaka “Fregate VALZIVS”, kuras
skulpturālajā formā ir ietverts 1644. gadā Ventspilī būvētās Hercoga Jēkaba fregates
“Wallfisch” veidols, transformējot tās mastus un kuģa kopējo konfigurāciju laikmetīgā vides
dizaina darbā. Strūklakas daudzveidīgā ūdens programma, plašais baseins un nakts
izgaismojums Lielā laukuma tēlu padara vizuāli mainīgu un atraktīvu. Būvprojekta vadītājs Juris poga, stūklaku tehnoloģijas izstrāde - Gints Jaudzems, apstādījumu koncepcijas autores
- Linda Zaļā, Ilze Rukšāne, Madara Lezdiņa
Īsā laikā strūklaka “Fregate “Valzivs”” ieguvusi arī augstāko novērtējumu vairākos Latvijas
mēroga konkursos” - Latvijas Būvniecības 2016. gada skatē TEHNOLOĢIJU UN DIZAINA
INOVĀCIJU specbalvu, skatē “GADA LABĀKĀ BŪVE LATVIJĀ 2016” 1.vietu nominācijā
“AINAVA” un Latvijas Dizaineru savienības konkursā gada balvu kategorijā “VIDES
DIZAINS” un gada balvu kategorijas “VIDES DIZAINS” apakškategorijā “VIDES
LABIEKĀRTOJUMA OBJEKTI”. 3

3 ventspils.lv/lat/pilseta/120863-struklaka-fregate-wallfish-(valzivs)-iegust-zelta-godalgu-pasaules-meroga-konkurs
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3.5. Interjera dizains
Iekšējās telpas plānošana un projektēšana, kuras pamatā ir pragmatisko un māksliniecisko ideju
sintēze, kas virzīta cilvēka dzīves apstākļu uzlabošanai pilnīgā, estētiski ideālā veidā, skatot
formu, telpu, gaismu.

Att. 8, T/c Origo interjera projekts, interjera dizaina autori – SIA Xcelsior

T/c Origo paplašinātā un rekonstruētā ēka un biznesa centrs Origo One ieguva galveno balvu Rīgas
pilsētas arhitekta biroja organizētajā konkursā “Gada balva Rīgas arhitektūrā 2021” un īpašu
atzinību par organisku, harmonisku un daudzfunkcionālu urbānās vides papildinājumu Rīgas centrā, kā
arī par kompleksu arhitektoniskās vides risinājumu, respektējot universālā dizaina un vides
pieejamības prasības. Vērienīgā objekta rekonstrukcija tika pabeigta 2020. gada nogalē. Origo projektā
uzsvars likts uz augstiem energoefektivitātes, ūdens izmantošanas un visām sabiedrības grupām
pieejamiem risinājumiem, kā arī citu ilgtspējas standartu ievērošanu. Interjera dizaina autori
SIA Xcelsior 4

3.6. Modes dizains
Modes dizains ir estētikas, kultūras un sociālo refleksiju atspoguļojums apģērbā un aksesuāros.
Rada jaunus apģērba dizaina modeļus vai etalonus sekojot tendencēm, cilvēku dzīvesveidam
un aktuālām vajadzībām. Rada jaunas tendences.

4 https://origo.lv/events/t-c-origo-un-b-c-origo-one-sanem-gada-balvu-rigas-arhitektura-2021/
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Att. 9, Latvijas modes zīmola One woolf kolekcija Urbānā ainava, 2016/17

Inteliģentās ielas modes zīmola «One Wolf» 2016/17. gada rudens–ziemas kolekcijā atrodami
funkcionāli un savstarpēji viegli kombinējami unisex tērpi, kuru vienkāršos siluetus izceļ izteiksmīgas
auduma tekstūras. Dominējošās krāsas ir melnā, bēšā un pilsētai raksturīgie dažādu nokrāsu pelēkie
toņi.5

3.7. Reklāmas dizains

Vizuālās reklāmas projektēšanas joma, kas plāno un izstrādā funkcionālas vizuāli,
tehnoloģiski, ekonomiski, semantiski, psiholoģiski un komunikatīvi sakārtotas un pamatotas
reklāmas, to daļas vai atsevišķo elementu projektus ar estētiskās vērtības pazīmēm.
Nozare aptver e–komerciju, mobilās aplikācijas, web izstrādi, integrētās kampaņas, pasākumu
un uzņēmumu vizuālās identitātes veidošanu.

Att. 10, Radošās izcilības festivāls ADWARDS MMXX. reklāmas identitāte.

5 One

woolf “Urbānā ainava”, https://www.fold.lv/2016/04/one-wolf-urbana-ainava/
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Radošās izcilības festivāla «ADwards MMXX» rīkotāji, «Latvian Art Directors Club»,
Pasākuma reklāmas video:
https://fb.watch/8lqz5ooq7p/
https://mobile.facebook.com/watch/?v=909929599428626&_rdr
https://fb.watch/8lqDNCuXqR/

3.8. Unikālais dizains

Unikālais dizains ir oriģināla lieta, kas izstrādāta vienā eksemplārā un tai nav līdzinieku.

Att. 11, darbs «Skapis Vabole». Autors Jānis Straupe.

3.9. Igtspējīgais dizains/ ekodizains

Ilgtermiņa produktu un pakalpojumu projektēšana, minimizējot ietekmi uz vidi visā dzīves
ciklā, vienlaicīgi nodrošinot nepieciešamo funkcionalitāti, kvalitāti, izmaksas un estētisko
izskatu. Ilgtspējīgs dizains ir radīts, lai tas darbotos nākotnē – rīt, pēc vairākiem gadiem vai
gadu desmitiem. Dizains, kas rada pēc iespējas mazāk blakus efektus.
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Att. 12, Ilgtspējīgs dizains veidošānās shēma. Avots: http://design.lv/lv/event/en-ilgtspejigas-attistibas-koncepcija-ilgtspejigsdizains-un-ekoinovacija

3.10. Konceptuālis dizains
Tam nav tieša praktiska risinājuma. Konceptuālais dizains pārstāv ideju un rada platformu, kas
spēj piedāvāt risinājumus vai uzdot jaunus jautājumus.
Konceptuālais dizains ir integrēta filozofisku ideju un problēmu risinājumu vīzija, interakcija,
pieredze, procesa vai stratēģijas iespēja.

Piemērs:
Fricis Kalvelis radijis divriteņu elektrisko pransportlīdzekli. Transportlīdzekli kurš palīdz
celvēkam ērtāk ērtāk un efektīvāk, uzskatot ka pārvietojot jāūtās ērti, kā arī cilvēkam pašam
jābūt iespējai piedalīties devis transportēšanā. Transportlīdzeklis dod iespēju piedalīties
enerģijas ģenerēšanā, kas dzen šo aparātu uz priekšu.
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Att. 13, „BOA” autors – jaunais izgudrotājs Fricis Kalvelis.

”BOA” bateriju var lādēt, ne tikai izmantojot parasto kontaktligzdu, bet arī minot ģeneratoru, kas
atrodas transportlīdzekļa priekšā. Turklāt enerģija, kuru braucējs rada, minot pedāļus, tiek nogādāta
no pedāļiem uz aizmugurējo riteni ar vadu palīdzību, nevis tradicionālo ķēdi. Ar vienu uzlādi, braucot
30 km/h, var nobraukt aptuveni 50 km, bet, ja lietotājs braucot min pedāļus, tad šis attālums var būt pat
divreiz lielāks!” atklāj „BOA” autors – jaunais izgudrotājs Fricis Kalvelis.

3.11. Universālais dizains
Ar to saprotam pieejamas, drošas un humānas vides veidošanu, kurā komfortabli jūtas ikviens
cilvēks, neskatoties uz iespējamām uztveres vai veselības problēmām. Universālais dizains
nenosaka īpašas prasības kādai konkrētai sociālai grupai, bet padara ikvienu pakalpojumu,
ikvienu infrastruktūru, kā arī vidi pieejamu ikvienam sabiedrības loceklim.

Att. 14, pieejams visiem. Avots: Apeirons.lv
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Att. 15, Universālā dizaina lietojums pilsētvidē un navigācijas zīmēs.Attēli no internet resursiem.

3.13. Informācijas dizains

Optimizē ikdienā, biznesā, izglītībā un zinātnē pielietoto informācijas kvalitāti un uzlabo tās
pieejamību un lietojamību.
Informācijas dizains ir grūti uztveramas informācijas mākslinieciskais un tehniskais
noformējums saprotamā veidā. Ar attēlu, simbolu, krāsu un vārdu palīdzību informācija tiek
pasniegta skaidrāk un uztverta ātrāk.6

Att. 16, dizaineris Ints Neiberts par darbu «STEPbySTEP». «STEPbySTEP»
6 https://www.fold.lv/2017/11/ints-neiberts-sanemis-balvu-informacijas-dizaina/
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«STEPbySTEP». «STEPbySTEP» ir vadlīnijas, kas palīdz pareizi sagatavot elektroniskos failu
drukai, un ir izstrādātas īpaši fleksiblā iepakojuma ražošanas specifikai, un ir noderīgas
dizaineriem un pirmsdrukas speciālistiem. Autors dizaineris Ints Neiberts.

Informācijas dizaina dažādie aspekti – iepakojums un informācijai uz tā, identitāte, grāmatu
grafika, publikāciju dizains, navigācijas dizains, infografikas, digitālajie rīki, e-pakalpojumi un
interaktīvie un digitālie risinājumi – interneta vietnēs, platformās, vides objektos un zīmolu
kampaņās, utt.

3.14. Pakalpojumu dizains

Dizains publiskajam sektoram. Rada pieejamus, saprotamus un viegli lietojamus publiskos
pakalpujumus ikvienam lietotājam.
Labi dizainēts publiskais pakalpojums ir tāds, kas veidots lietotāju vajadzībām un pieejams
visiem.
Veiksmīgi piemēri – CSDD mājaslapa, Liepājas pašvaldības digitālā vietne.

Att. 17, CSDD mājas lapa, avots: http s://satori.lv/article/latvijas-dizaina-gada-balvu-2018-iegust-filmu-festivals-riga-iff
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3.15. Procesu dizains
Dizains lietot kā mērķtiecīgs instruments procesa uzlabošanai. Sakārto vajadzības un resursus
noteiktā aktivitātes ieviešanas sistēmā.
Mērķis: radīt tiltu starp lietotāju un sistēmu, veidojot procesu iespējami intuitīvu, vienkāršu un
lietotājam saprotamu.
Procesu dizains ir nemateriāls, tāpēc iespējams nemanāms, tomēr tas ir neatņemama ikdienas
sastāvdaļa pavisam ikdienišķās darbībās, kā iepirkšanās internetā un naktsmītnes rezervācija
"airbnb.com" līdz e-talona ieviešanai pilsētas sabiedriskajā transportā, aviokompānijas biļešu
iegādei vai pacientu aprūpes kārtībai slimnīcā, vai vēlēšanu procesa nodrošināšana.

Klausies raidījumu:
Kāpēc dizains?
Dizains vēlēšanu norisē un tā nozīme vēlētāju izvēlē.
https://klasika.lsm.lv/lv/raksts/kapec-dizains/dizains-velesanu-norise-un-ta-nozime-veletaju-izvele.a133886/

3.16. Sociālais dizains
Sociālais dizains ar stratēģisku dizaina domāšanu un dizaina atbildību rada pārmaiņas
sabiedrības labklājībai. Tas risina sabiedrībai un atsevišķām tās grupām vai indivīdiem svarīgas
problēmas. Stradājot ar sociālā dizaina projektiem, dizainerim ir jābūt apveltītam ar empātiju,
novērošanas spējām un lieliskām saziņas prasmēm.

Att. 18, Projekts: TIEŠSAISTE IR, autores: Monta Kate Zviedre un Alise Jēkabsone

23
Mācību materiāis “Dizains un tā disciplīnas”, izstrādāja Lāsma Bringina, Ogres Tehnikums

Skati projektu te:
https://issuu.com/montakate/docs/socialais_dizains_tiessaiste_ir

Montas Kates Zviedres un Alises Jēkabsones rokasgrāmata skolotājiem “Tiešsaiste ir” kļuvis
par digitālu atbalsta rīku Latvijas skolotājiem attālinātās apmācības apstākļos. Ārkārtējās
situācijas laikā, kad mācības notiek attālināti rokasgrāmata skolotājiem ir veiksmīgi
piedzīvojusi savu pielietojamību un sasniegusi savu lietotāju gatava produkta formā,
pārsniedzot studiju uzdevuma apjomu.”7

3.17. Komunikācijas dizains / Saziņas dizains
Komunikācijas dizains galvenokārt tiek izmantots, lai paziņotu ziņu auditorijai, izmantojot
daudzās mūsdienu tirgū pieejamās vizuālo mediju iespējas, optimizētu ikdienā, biznesā,
izglītībā un zinātnē pielietoto informācijas kvalitāti un uzlabotu tās pieejamību un lietojamību.
Komunikāciju dizains ir plaša disciplīna, kas ietver daudzus aspektus, piemēram, animāciju,
grafisko dizainu, fotogrāfiju, ilustrācijas, lietotāja interfeisa (UI) un lietotāja pieredzes (UX)
dizainu, logotipa dizainu, multivides un drukāto mediju dizainu.

Att. 19, filmu festivāla "Riga IFF" vizuālā komunikācija un vides objekti.

7 https://www.lma.lv/aktuali/lma-studenti-izstradajusi-sociala-dizaina-idejas-ar-biznesa-ievirzi
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Filmu festivāla "Riga IFF" vizuālā komunikācija un vides objektiLatvijas Diza. ina gada balvas
2018 ieguvēji.
Autors: "Associates, Partners et Sons", radošā direktore/projekta vadītāja/dizainere: Daniela
Treija, dizainers: Ainis Permins, dizaina direktors: Edgars Zvirgzdiņš, mākslinieciskā
komanda: Kristaps Zelmenis/Una Bergmane, animācija un video: Kaspars Kursišs/Eduards
Laķis/kind.lv.

3.18. Pieredzes dizains/ UX
Pieredzes dizains ir kvalitatīvas lietotāja pieredzes, piedzīvojuma vai kultūras radīšanas
produkti, pakalpojumi, scenāriji vai vides risinājumi.
Vērtību ķēde laikā tad būtu šāda: produkts vai pakalpojums (gan digitāls, gan analogs) >
pieredze (kas rodas, izmantojot produktu vai pakalpojumu) > emocijas (kas rodas no pieredzes,
izmantojot pakalpojumu vai produktu).
Angļu valodā User Experience — UX ir par to, kā produkti strādā. Tā iekļauj pētniecību,
aptauju veikšanu, runāšanu ar cilvēkiem, intervēšanu, testēšanu, papildu kvantitatīvo datu
iegūšanu un prototipu veidošanu, validēšanu. Ar UX metodiku var saprast, ko cilvēki vēlas un,
savienojot attiecīgos elementus, var noskaidrot un iegūt risinājumu klienta problēmai vai
vajadzībām.
Labs vietējā produkta piemērs ir autostāvvietas apmaksas lietotne «Mobilly». To veidojot,
pētīts, kā cilvēki novieto savas automašīnas, kad un kā stāvvietu apmaksā.8

Klausies raidījumu:
Kāpēc dizains?
Lietotāju pieredzes jeb UX dizains. Dizaineru ikdiena un pienesums mūsu ikdienā
https://klasika.lsm.lv/lv/raksts/kapec-dizains/lietotaju-pieredzes-jeb-ux-dizains.-dizaineru-ikdiena-unpienesu.a135601/

8 https://www.fold.lv/2019/05/ux-dizains-sakas-ar-cilveku-5-jautajumi-ligai-letinai/
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3.19. Stratēģiskais dizains
Stratēģiskais dizains nozīmē dizaina domāšanas izmantošanu visos organizācijas līmeņos. Tēla
un reputācijas veidošana.
Mērķis: padarīt vienkāršāku un elastīgāku valsts pārvaldes, uzņēmējdarbības struktūru un
procesus, tostarp efektīvāku komunikāciju ar sabiedrību. Gudri lietots dizains ir rīks, ar kura
palīdzību valsts pārvaldes darbinieki kā pakalpojumu sniedzēji var labāk izprast sabiedrības
patiesās vajadzības un veidot attiecības ar dažādām iedzīvotāju grupām. Stratēģisku pārmaiņu
procesiem nepieciešams tālredzīgi veidots dizains, kas orientēts uz lietotājiem – gan pārvaldes
darbiniekiem, gan arī ikvienu sabiedrības locekli kā valsts pakalpojumu saņēmēju.

Att. 20, Dizaina lietošanas tendencies uzņēmējdarbībā. Avots: https://www.mk.gov.lv/en/media/6061/download

Skati piemēru te:
Tet pieredze stratēģiskā dizaina pielietošanā uzņēmumdarbībā.
Stratēģiskais dizains un tā izaicinājumi, strādājot attālināti
https://www.youtube.com/watch?v=cmSqLNLSvew
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3.20. Kritiskais dizains
Kritiskais dizains lieto spekulatīvus dizaina piedāvājumus un piepilda pieņēmumus, ko
produkti, objekti un koncepcijas spēlē cilvēku ikdienas dzīvē.

Att. 21, Nauris Cinovskis «Sajūti sajūtu»

Nauris Cinovics radījis galda piederumu komplektu, kas mudina mainīt ēšanas paradumus un
palīdz atbrīvoties no liekā svara. Nauris izveidojis galda piederumu komplektu «Sajūti Sajūtu», kas
ēšanu padara nevis ērtāku, kā ierasts, bet tieši pretēji — lēnu un apgrūtinošu. Smagnējie priekšmeti
patīkami iegulst plaukstā, taču tos cilāt pie mutes nav tik vienkārši — viena piederuma svars ir aptuveni
1,3 kg. «Sajūti sajūtu» masīvajos rokturos esošie ieliekumi veido raksturīgu formas kompozīciju, un
tajos ērti atduras pirkstu gali — satvēriens ir svarīgs, lai smagos galda piederumus izmantotu ēšanai.
Ja pietiek pacietības hanteļveidīgos objektus izmantot katrā maltītē, ēšanas process neizbēgami
palēninās, un paliek vairāk laika padomāt par saviem ēšanas paradumiem.9

Klausies raidījumu:
Kāpēc dizains?
Dizaina mutācija – kritiskais dizains. Saruna ar pētnieci Lieni Jākobsoni
https://www.lsm.lv/raksts/kultura/dizains-un-arhitektura/dizaina-mutacija--kritiskais-dizains-saruna-arpetnieci-lieni-jakobsoni.a420344/

9 https://www.fold.lv/2014/07/dizaina-diplomandi-nauris-cinovics/
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3.21. Identitātes dizains
Identitātes dizains ir vietas, pārliecību un dzīvesveidu īpatnību, vienādības jeb atšķirīgo unikālo
identifikācijas pazīmju izcēlums vai risinājums produktā, pakalpojumā, sistēmā vai stratēģijā.

Att. 22, Ministriju identitāte, H2E publicitātes foto
Apzinoties vizuālās valodas nozīmi valsts tēla un reputācijas veidošanā, kā arī komunikācijā, Latvijas
valsts pārvaldes iestādēm izstrādāta vienota vizuālā identitāte ar centrālo elementu – Latvijas valsts
ģerboni. Grafiskais standarts ir spēkā kopš 2015. gada un radīts, lai labotu saraibināto kopainu, kas
veidojusies no dažādos laikos un stilos izstrādātajiem valsts iestāžu logotipiem. Ministru kabineta un
valsts institūciju vizuālo identitāti veidoja dizaina birojs H2E, lai stāstītu par vienotām valsts vērtībām
un atspoguļotu pārskatāmu un skaidru valsts pārvaldi, kas būtu viegli atpazīstama un nodrošinātu
uzticamību.

3.22. Alternatīvais dizains

Alternatīvais dizains ir sociālā kritika, kam raksturīga eksperimentāla un reciklēšanas estētika,
otrreizējo materiālu izmantošana un pārstrāde.
Tiekšanās uz bezatkritumu dzīvesveidu un resursu jēgpilnu izmantošanu.
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Att . 23, Zīmola "Zīle" no džinsiem darinātā apģērbu kolekcija
.

Att. 24, Šmita lampas/ stikla pudeļu otrā dzīve.

Kontroljautājumi.
Ar ko atšķiras matreiālās dizaina jomas no nemateriālajām?
Kādas materiālās dizaina jomas vari nosaukt?
Kādas nemateriālās dizaina jomas vari nosaukt?
Kas kopīgs visu dizaina jomu produktu izstrādes procesā?
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Praktiskais uzdevums/ Dizaina karte
Dizains man visapkārt!
Darba apjoms: 6 stundas
Iegūstamie rezultāti: Veicina izpratni par dizaina lomu un plašo pielietojumu ikdienas vidē.
Liek iepazīt dizaina jomas, to darbības formas. Uzdevuma izpildes laikā audzēkņi saskata un
formulē cik daudz un kāds dizains ir visapkārt.
Uzdevums:
1. Izvēlēties maršrutu (no punkta A uz punktu B).
2. Shematiski uzzīmēt izvēlētā maršruta karti.
3. Izejot izvēlēto maršrutu, kartē atzīmē vietas/objektus/elementus, kas ir dizaina produkts.
4. Nosauc katru, savā ceļā sastaptā dizaina jomu.
5. Darbu vizualizēt, izmantojot zīmējumus, apzīmējumus un raktiskas piezīmes. Prezentēt
pastaigas rezultātu.
Norādījumi: Uzdevums veicams dodoties kopīgā dizaina pastaigā ārpus klases telpas,
pilsētvidē. Uzdevms veicam nelielās grupās līdz 4 cilvēkiem. Pēc plašākas teorētiskās bāzes
apguves. Uzdevums var tikt veikts atkārtoti, individuālā formā.
Vērtēšana: Uzdevuma izpildes gaitā tiek vērtēta katra grupas dalībnieka individuālā iesaiste
izpildes procesā, spēja sadarboties. Skatīta dizaina jomu prasme saskatīt un atpazīt dažādas
dizaina jomas pilsētvidē, kopējās zināšanas par dizaina jomu daudzveidību.
Darba noslēdzošā daļa - grupas prezentācija, vērtējot prezentācijas iemaņas grupā.
Snieguma līmeņu apraksts
Pamata
Vidējs apguves
apguves līmenis līmenis

Optimāls apguves
līmenis

Augsts apguves līmenis

Audzēkņi spēj
attēlot izvēlēto
maršrutu un
saskatīt plašāk
pazīstamās
dizaina jomas
tajā.

Audzēkļi spēj
iedziļināties dizaina
daudzveidībā, saskata
nevien materiālās, bet
arī nemateriālās dizaina
jomas, spēj tās
paskaidrot. Saprotama
pastaigas vizualizēšana,
pārdomāta grupas
prezentācija.

Audzēkļi Saskatsa
materiālo un nemateriālo
dizaina jomu realizāciju
ikdienas vidē, spēj analizēt
to atpazīstamību sabiedrībā
un noteikt vadošās, plašāk
sastopamās dizaina jomas
Latvijā. Pārliecinoši
prezentē izpētes darba
rezultātus.

Audzēkņi spēj
sadarboties un
vienoties ar
izvēlēto maršrutu
un tā attēlošanas
stilistiku. Saskata
pamata materiālās
dizaina jomas
maršruta vidē.

30
Mācību materiāis “Dizains un tā disciplīnas”, izstrādāja Lāsma Bringina, Ogres Tehnikums

Ogres Tehnikuma moduļa “Dizaina procesi” audzēkņu dizaina pastaigas kartes.
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4. Dizains un sabiedrība.
Tēmas apjoms

8 mācību stundas

Mērķis

Veicināt audzēkņu izpratni par dizaina un sabiedrības mijiedarbību.

Uzdevumi
Sasniedzamais
rezultāts

Ipazīstināt audzēkņus ar dizaina izpratnes nozīmi sabiedrībā un tās
veicinošiem notikumiem Lavijā.
Audzēknis apzinās lietotāja lomu dizaina veidošanā. Ir pazīstams ar
Latvijas dizaina ekosistēmu.

Zināšanas

Pārzin un ikdienā seko līdzi dizaina informācijas platformām.

Prasmes

Izzina, analizē un izvērtē.

Ikviens ir materiālā un nemateriālā dizaina lietotājs gan personiskā, gan publiskā telpā:
darbavietās, izglītības, veselības aprūpes un komerciestādēs u. c. Dizains tiek lietots kā
pilsētvidē un laukos, tā arī ikdienā un svētkos. Dažas dizaina formas valsts iedzīvotāji izmanto
kā indivīdi, savukārt citas – kā konkrētas sabiedrības grupas pārstāvji: skolēni, pacienti, seniori,
ģimenes, cilvēki ar īpašām vajadzībām, sportisti u. c
5

Trīs svarīgi aspekti.
1. Dizains un dizaineri ir lielā mērā atbildīgi par ikviena sabiedrības locekļa dzīves kvalitātes
uzlabošanu. Šajā procesā nepieciešama mijiedarbība ar citām nozarēm, vienlaikus sekojot
izaicinājumiem vides, tehnoloģiju, ekonomikas un sociālajās jomās.
2. Cilvēku zināšanas par dizainu un savām tiesībām uz dizainu ir būtiskas, jo veido
pieprasījumu pēc dizaina. Apzinoties tiesības uz kvalitatīvu dizainu, sabiedrībā veidojas jauni
vides un dzīves standarti.
3. Sabiedrībai ir savi pienākumi. Iedzīvotāji seko tam, lai viņu ieguldījums valsts budžetā tiktu
izmantots visatbilstošākajā veidā. Lai viņu maksātie nodokļi tiktu jēgpilni un ilgtspējīgi
izmantoti produktu, pakalpojumu un vides risinājumos. Tāpat ikviens rūpējas par vides
kvalitāti, nepiesārņojot dabu, šķirojot atkritumus un novērtējot tos kā resursus pārstrādei.10
Svarīgs aspekts ne vien dizaina veidošanā, bet arī lietotāja dizaina izvēlē ir kritiskā domāšana
un problēmrisināšana, kas ir mērķtiecīga informācijas analīze. Dizainers rūpīgi un mērķtiecīgi
izzina, analizē un izvērtē dažāda veida informāciju un situācijas, izprot to kontekstu. Pieņem
izsvērtus lēmumus jauna dizaina veidošanā, uzņemas par tiem atbildību. Izpētē balstīta dizaina
izstrāde veicina inovāciju un iltspēju, tā pat arī atbildīga un jēgpilna dizaina lietošana, tā kā tieši
sabiedrība un tās vajadzības veido pieprasījumu. Dizainam vajadzīgs informēts un kritiski
domājošs dizaina patērētājs.
10Dzintra

Purviņa, Anete Piņķe, Barbara Ābele, Andris Teikmanis, Latvijas dizains 2020; skatīts:
https://www.mk.gov.lv/lv/media/6061/download
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4.1. Sabiedrības informētība par dizainu.
Kaut arī dizains mūsdienās ir visapkārt, dizains sabiedrībai joprojām ir jāskaidro. Kas ir dizains,
kas ir labs dizains un kāda ir tā nozīme sociālā un ekonomiskā kontekstā, ir aizvien aktuālas
tēmas.
Dažādas ar dizainu saistītas institūcijas/ organizācijas sekmē dizaina nozares attīstību un
sabiedrības informētību par to. Atsevišķi plašsaziņas līdzekļi ataino dizaina aktualitātes
(Radošo industriju platforma Fold Fold.lv). Par dizainu tā izpratnes veicināšanai tiek veidoti
sarunu raidījumi, diskusijas, piemēram, LR3 ēterā ik nedēļu klausāms raidījums Kāpēc dizains?
No karotes līdz pilsētvidei. Tomēr joprojām neeksistē vienota dizaina informācijas un
pakalpojumu datu bāze.
Latvijas dizains piedalās un gūst paākumus arī starptautiskos, plaši pazīstamos dizaina
konkursos, kā piemēram, Red Dot Design Award, IF Design Award, SEGD Global Design
Award. Dizaina informētību veicina arī lokāli dizaina novērtējumi – Latvijas Dizaina gada
balva, Dizainabalva.lv, ko ik gadu organizē Latvijas dizaineru savienība.
Tēmas diskusijai.
1. Dizaina organizācijas Latvijā. Kādas tās ir? Kādi ir to darbības principi?
2. Notikumi Latvijā, kas veicina dizaina atpazīstamību. Kas tos organize? Kādi un cik bieži tie
notiek?
3. Kur ikdienā meklēt informāciju par dizainu? TV un radio raidījumi, kas stāsta par dizainu.
4. Kāda ir Latvijas dizaineru atpazīstamība pasaules mērogā. Atzinības un novērtējums
starptautiskos konkursos.

*Diskusija iesākas ar jautājumiem, liekot audzēkņiem izteikt viedokli par dizaina informāciju Latvijā, stāstīt savu
pieredzi saskarsmē ar dizainu, to skaidrojošiem pasākumiem, individuālo šādu pasākumu apmeklējuma pieredzi.
Pēc sarunas kopīgi ar pedagogu, izmatojot dažādus izziņas avotus, apskata dizaina ekosistēmu Latvijā organizācijas, to rīkotos pasākumus, balvas Latvijas un starptautiskā mērogā, iepazīst atzinību guvušus dizaina
produktus.
Kopīgi veidojama dizaina datu bāze, apkopojot ikdienā lietojamas dizaina informatīvās platformas – radio un tv
raidījumus, drukātas un digitālas informācijas platformas.

Kontroljautājumi.
Kāda ir sabiedrības iesaistes nozīme dizaina veidošanā?
Kā sabiedrība var ietekmēt dizainu?
Par ko atbildīgs dizains un dizainers?
Kādas organizācijas Latvijā veicina dizaina atpazīstamību? Kā?
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Praktiskais uzdevums/ Kritiskā domāšana
Man piemīt kritiskā domāšana, es daru tā!

Darba apjoms: 4 stundas
Iegūstamie rezultāti: Audzēkņi ieazīst dizaina terminoloģiju. Uzdevums veicina izpratni par
jēdzienu - kritiskā domāšana, tās nozīmi un nepieciešamību pielietot risinot dizainu un ikdienas
situācijas.

Uzdevums:
1. Izvēliet vienkāršu ikdienas darbību (pankūku cepšana/ iziešana no mājas ikdienas gaitās/...)
2. Izdomā un dod vārdu personai, kas šo darbību veiks.
3. Apraksti izvēlētās personas rakstura īpašības, attiesksmi pret veicamo darbību un darbības
izpildes gaitu, ņemot vērā, ka personai piemīt kritiskā domāšana.
4. Skati un apraksti kā kritiskā domašana var tikt izmantota ikdienas gaitās, vai tā palīdz vai
traucē. Kāds ir ieguvums.
Norādījumi: Uzdevums veicams kā individuāli, tā nelielās grupās līdz 4 cilvēkiem.
Aprakstāmo darbību audzēkņi var izvēlēties paši, kā arī tā var tikt, pedagoga iepriekš
sagatavota, iedalīta vai izlozēta.
Vērtēšana: Uzdevuma izpildes gaitā tiek vērtēta katra grupas dalībnieka individuālā iesaiste
izpildes procesā, spēja sadarboties. Skatīta Jēdziena apguvi, izpratne par kritisko domāšanu.
Snieguma līmeņu apraksts
Pamata
Vidējs apguves
apguves līmenis līmenis

Optimāls apguves
līmenis

Augsts apguves līmenis

Audzēkņi spēj
noteikt īpašības,
kādas piemīt
cilvēkam ar
kritisko
domāšanu.

Audzēkņi veiksmīgi
apraksta izvēlētās
darbības procesu,
piemērojot kritiskās
domāšanas
raksturlielumus tā
veikšanas gaitā. Vērš
uzmanību detaļām.

Audzēkņi parāda īpašu
pieeju un plašu kritiskās
domāšanas
raksturlielumu analīzi
izvēlētā procesa izklāstā.

Audzēkņi saskata
atsevišķus
kritiskās
domāšanas
raksturlielumus
un to iespējamo
ietekmi izvēlētā
darba procesa
veikšanā.
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5. Apgūstamā dizaina termonoloģija

Dizaina domāšana - Uz izpēti un datiem balstīta nelineāra metode problēmu identificēšanai,
risinājumu radīšanai kopradē ar lietotājiem, to prototipēšana un testēšana, kā arī risinājumu
ieviešana un nemitīga uzlabošana, izmantojot lietotāja sniegto informāciju.
Kritiskā domāšana - Racionāla, saprātīga domāšana, izvērtējot informāciju, meklējot
kopsakarības, pieņemot izsvērtus, pamatotus lēmumus un veidojot secinājumus un prognozes.
Mērķauditorija – Dizaina lietotāju grupa. Var tikt iedalīta pēc vecuma, nodarbošanās, sociālā
stāvokļa un citiem aspektiem.
Inovācija - Inovācija ir process, kurā jaunas zinātniskās, tehniskās, sociālās, kultūras vai citas
jomas idejas, izstrādnes un tehnoloģijas tiek īstenotas tirgū pieprasītā un konkurētspējīgā
produktā vai pakalpojumā.
Ilgtspēja - Esošās paaudzes vajadzību nodrošināšanu, nemazinot turpmāko paaudžu spēju
nodrošināt savas vajadzības.
Redizains - Esoša dizaina pārveide/ pielāgošana jaunām tendencēm un mērķauditorijas
prasībām un vajadzībām.
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Kopsavilkums

Attiecīgais teorētiskais izklāsts ir bāzes programma dizaina profesionālo iemaņu tālākai
attīstībai. Veicinot dizaina jomas izpratni, tiek veidota dizaina domāšanas forma katra audzēkņa
turpmāko mācību un individuālajā darbā nākotnē, Latvijas dizaina attīstībā.
Teorētiski apgūtās zināšanāšanas jāturpina pielietot diziana procesā gan esošā un citu
profesionālo priekšmetu uzdevumos, gan ārpus tiem.
Praktiskie uzdevumi veicami secīgi ar attiecīgi izņemto teorijas daļu. Uzdevumi veidoti tā, lai
to izpilde veicinātu audzēkņu individuālo iesaisti tēmas apgūšanā, rosinātu skatīt un analizēt
dizainu visapkārt. Iepriekš izklāstītā teorija, tiek iedzīvināta procesā, atkārtojot un nostiprinot
darbībā dizaina terminoloģiju un izpratni par tā procesiem ilgtspējīgam rezultātam. Uzdevumu
izpilde organizēta grupās, tā mācot sadarbību, kas ir viena no dizaina procesa neatņemamām
sastāvdaļām.
Kursa ietvaros apgūtās teorētiskās zināšanas un veiktie praktiskie uzdevumi ir neatņemama
sastāvdaļa dizainam nozīmīgā koprades, izziņas un izpētes procesa veicināšanā audzēkņu
kopējā un individuālajā darba procesā.
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Literatūra un avoti.
E. Bērziņa, Par dažiem izvēles un kvalitātes aspektiem mūsdienu dizaina vērtējumā, Latvijas
Dizaineru Savienība, Dizaina teorija.
http://old.design.lv/dizaina-teorija/207-par-daiem-izvles-un-kvalittes-aspektiem-msdienu-dizainavrtjum

Dzintra Purviņa, Anete Piņķe, Barbara Ābele, Andris Teikmanis, Latvijas dizains 2020;
skatīts: https://www.mk.gov.lv/lv/media/6061/download
Margaret Hagan, Law by design, ‘Legal Design’ & define what Design and Design Thinking mean.
https://www.lawbydesign.co/legal-design/
Design thinking – buzzword or the new magic formula?
https://job-wizards.com/en/design-thinking-buzzword-or-the-new-magicformula/?gclid=CjwKCAjwzdLr

Ne izskats, bet darbība!, Alnis Auziņš, Skola2030 eksperts
https://www.skola2030.lv/lv/jaunumi/blogs/ne-izskats-bet-darbiba

Radio raidījumi - Kāpec dizains? no karotes līdz pilsētvidei.
https://klasika.lsm.lv/lv/lr3/raidijumi/kapec-dizains/

Latvijas dizaina gada balvas sarunas
https://www.facebook.com/watch/dizainagadabalva/

Jeļena Solovjeva, Ko mūsdienās nozīmē dizains?, Satori, kultūra, 30.08.2016,
https://satori.lv/article/ko-musdienas-nozime-dizains
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