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D I Z A I N S

Kas tad īsti ir dizains?  Kā mēs varētu raksturot dizainu?



D I Z A I N S

Kas tad īsti ir dizains?
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DIZAINS

• Jēdziens "dizains" mūsdienās tiek lietots

bieži un dažādos kontekstos:

– Krēslu dizains, nagu dizains, kāzu ielūgumu

dizains, mājas lapas dizains, piena pakas,

kurpju un somu dizains…

• Dizainam ir dažādas, gadu desmitiem

kultivētas izpausmes, taču ar to galvenokārt

mēdzam apzīmēt izstrādājumu, kas izceļas

citu vidū un ir īpaši veidots
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DIZAINS

• Vairāk nekā gadsimta garumā dizains

asociējās ar fiziskiem objektiem: Raimonds

Lovi projektēja vilcienus, Lekorbizjē –

namus. Čārlzs un Reja Īmsi zīmēja

mēbeles. Koko Šanele modelēja apģērbu.

Duglass Engelbarts bija pirmais, kurš

uzprojektēja datorpeli
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DIZAINS

• Arī latviešu valodas un svešvārdu vārdnīcās
vārds dizains tiek skaidrots kā "priekšmetu un
vides mākslinieciskā projektēšana un
konstruēšana" vai "izstrādājuma veidols, kas ir
saskaņots ar tā funkcionālo uzdevumu,
materiāliem, izgatavošanas tehnoloģiju, modes
tendencēm, ekoloģijas prasībām u. c.
faktoriem"
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DIZAINS

• Ilgu laiku dizains ir bijis taustāms,

saprotams un vienkārši izvērtējams.

Priekšmeti – autora talanta apliecinājums –

radīti, balstoties uz viņa intuīciju,

mākslinieciskajām dotībām un spēju

paredzēt sabiedrībai nepieciešamo
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DIZAINS

• To, vai dizaina priekšmets ir labs vai slikts,

varēja novērtēt jebkurš vērīgs lietotājs –

apsēsties krēslā un secināt, vai tas ir ērts,

izvērtēt, vai dīvāna auduma faktūra iederēsies

viesistabā, vai iegādātā galda lampa spīd

pietiekami spoži un garāžā esošais auto

modelis atbilst laikmeta tendencēm
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DIZAINS

• Lai iepazīstinātu pasauli ar datoru, internetu vai skārienjutīgu

ekrānu lietošanu, dizains dažu desmitgažu laikā ir

modificējies abstraktā, lietotāja acij bieži netveramā procesu

kopumā

• Tas ir kļuvis par pamatotu un loģisku darbību ķēdīti, rīku ar

uzdevumu demokratizēt un padarīt priekšmetus, procesus un

pakalpojumus lietotājam saprotamus un ērtus izmantošanā
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Dizaina nozares, veidi

Dizains ir nākotnes nozare?

• Rūpnieciskais dizains

• Apģērbu dizains

• Grafiskais dizains

• Universālais dizains

• Sistēmu dizains

• Interjera dizains

• Vides dizains

• Informācijas dizains

• Burtu un fontu dizains

• Procesu dizains

• Web-dizains

• Grāmatu dizains

• Pilsētas vides dizains

• Reklāmu dizains

• Ainavu dizains

• Spēļu dizains

• Industriālais dizains

• Modes dizains

• Gaismu dizains

• Skaņu dizains

• Eco dizains

• Izstāžu dizains

• Imidža dizains

• Robotikas dizains

• Foto dizains

• ..............................



DIZAINA VEIDI

 Rūpnieciskais dizains – jeb
priekšmetu dizains, industriālais
dizains, produktu dizains.
Rūpnieciskais dizains tas ir jaunu
priekšmetu konstruēšana, tas
iekļauj sevī daudz
objektus: darbarīki, mehānismi, a
utomobiļi un cits
transports, sadzīves tehnika,
interjera
priekšmeti, apģērbs, apavi un aks
esuāri
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DIZAINA VEIDI

 Apģērbu dizains - tas ir
apģērbu mākslinieciska un
tehniska konstruēšana

 Grafiskais dizains - tas ir vizuālas
- informatīvas produkcijas
izveidošana, kurā ir noteikts
emocionāls noskaņojums. Un tas
viss ir auditorijas uzmanības
pievēršanai pie konkrētas
informācijas ar speciāli izveidota
attēla palīdzību
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DIZAINA VEIDI

 Tipografika, jeb šriftu dizains –
tas ir burtveidola (šrifta, fonta)
mākslinieciskais un tehniskais
noformējums, kā arī ar fonta
palīdzību izveidots grafiskais
noformējums

 Poligrāfijas dizains – drukas
produkcijas materiālu izstrādāšana
(avīzes, žurnāli, grāmatas,
kalendāri, flajeri, bukleti, vizītkartes
u.c.) Dizainerim jāzina uz kādiem
nesējiem būs iesniegts gatavs
makets
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DIZAINA VEIDI

 Informatīvais dizains – (informācijas
dizains) – dažādas informācijas
mākslinieciskais un tehniskais noformējums,
ievērojot:

 1. ergonomiku,

 2. funkcionālas iespējas,

 3. psiholoģiskie kritēriji cilvēka informācijas 
uztveres,

 4. vizuālu formu estētiku

 Ar attēlu, simbolu, krāsu, vārdu palīdzību
notiek informācijas pasniegšana.
(evakuācijas plāni, kartes noformēšana,
diagrammas) 14



DIZAINA VEIDI

 Grāmatas dizains – viens no
manuskripta sagatavošanas
etapiem, kā arī tās darbības
rezultāts. Grāmatas noformēšana

 WEB-dizains – mājas lapas dizains
– grafiska dizaina veids, kas
novirzīts uz interneta informatīvas
vides objektu izstrādāšanu un
noformējumu. WEB-dizaina mērķis
nodrošināt tiem augstas patēriņa
īpašības un estētiskas kvalitātes
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DIZAINA VEIDI

 Vides dizains ir vides elementu stil
istiskas vienotības radīšana ar ob
jektu
skaidri izkārtotām un ideāli izpildām
ām funkcijām

 Navigācijas un orientēšanas
sistēmas – iekļauj sevī tehniskas
pases noformējumu, informatīvie
stendi, plāni, kartes, navigācijas
zīmes, evakuācijas plānus, ceļa
zīmes u.c.
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DIZAINA VEIDI

 Pilsētas vides dizains - tas ir
kompleksveidīgs priekšmetu
izvietojums pilsētas vidē. Tas
iekļauj sevī pilsētas ainavas
modelēšanu, pilsētas vides
priekšmetu konstruēšanu:
autobusa pieturas, lukturi, soli,
skatlogi, veikala izkārtnes u.c., kā
arī navigācijas un orientēšanas
sistēmas
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DIZAINA VEIDI

 Interjera dizains ir telpu dizains ar
mērķi nodrošināt ērtību un estētiski
patīkamu vides mijiedarbību ar
cilvēkiem. Iekļauj sevī arī
rūpniecisko dizainu

 Imidža dizains - dizaina veidi, kuri
ir saistīti ar cilvēka imidžu - tas
ir nagu dizains,
dekoratīvās kosmētikas māksla,
frizūru dizains vai frizieru māksla,
apģērbu, apavu un aksesuāru
dizains
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DIZAINA VEIDI

 Ainavu dizains - tas ir inženiera, bioloģiska un
vēsturiska aspektu savienojums

 Arhitektūra, celtniecība un projektēšana

 Botānika un augkopība

 Vēsture (kultūras vēsture), filozofija

Galvenais mērķis – harmonijas radīšana, skaistuma un
ēku infrastruktūras izmantošanas ērtību savienojums
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DIZAINA VEIDI

 Arhitektūras dizains – ēka, būves un to

kompleksu projektēšanas un būvniecības māksla

 Izstāžu dizains – izstādes telpiskais

noformējums, izstāžu stendu izstrāde
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DIZAINA VEIDI

 Procesu dizains - tas ir pasākumu

organizēšana, ceremoniju dizains (tas iekļauj

sevī gaismas dizainu, skaņas dizainu, vides

dizainu, grafisko dizainu, fitodizainu, apģērbu

dizainu, (dizaina veidus, kuri ir saistīti ar

cilvēka imidžu), uguņošanas dizains, firmas

stila izstrāde
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DIZAINA VEIDI

• Foto dizains

• Universālais dizains

• .....
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Dizainera profesija



Dizainera profesija

• Think outside the box

• Darbs ar klientiem

• Praktiskais “roku” darbs

• Darbs ar datoru

• Darbs pie skicēm

• “Meklēšana” – ideju, iedvesmas... 



Telpu dizaina plāni, 

skices un maketi



Dizains ir svarīgs!



DIZAINS

10 laba dizaina pazīmes

 Labs dizains ir inovatīvs
Tas neatkārto neko zināmu, ne arī pārrada to. 
Labs dizains ir jauns – tehniskā attīstība dod 
iespēju jaunradei

 Labs dizains produktu padara viegli 
lietojamu
Vissvarīgākais mērķis ir uzlabot produkta 
lietojamību. Tam jābūt lietojamam un vēl citādi 
lietojamam
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DIZAINS

 Labs dizains ir estētisks
Produkta estētiskajai kvalitātei – un tādējādi 
arī pievilcībai – ir būtiska nozīme tā 
lietojamībā. Produktiem, kurus mēs lietojam 
ikdienā, ir tieša iedarbība uz mūsu tuvāko 
apkārtni un līdz ar to – uz labklājību

 Labs dizains padara produktu viegli 
uztveramu
Tas atklāj produkta uzbūvi. Vēl vairāk – tas 
ieved produktu dzīvē un ļauj tam runāt pašam
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DIZAINS

 Labs dizains ir neuzbāzīgs
Mērķtiecīgi radīts produkts nav ne rotājums, 
ne mākslas priekšmets. Dizainam jābūt 
neitrālam, ļaujot lietām atkāpties, dodot vietu 
cilvēkiem

 Labs dizains ir godīgs
Tas nemāna savu lietotāju ar tukšiem 
solījumiem. Produkts nedrīkst izskatīties 
jaunāks, spējīgāks un vērtīgāks, nekā tas ir
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DIZAINS

 Labs dizains ir ilgtspējīgs
Tajā nav nekā tāda, kas atbilstu īslaicīgai modei. 
Labs dizains nav veidots pēc vienreizējās 
lietošanas produktu izstrādes receptēm, tām 
šodien vairs nav nekāda attaisnojuma

 Labam dizainam katra sīkākā detaļa ir svarīga
Nekas netiek atstāts nejaušībai. Pamatīgums un
precizitāte dizainā parāda cieņu pret lietotāju
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DIZAINS

 Labs dizains ir videi draudzīgs
Tas var un tam vajag veicināt izejvielu
saglabāšanu un aizsardzību. Dizainam
jādarbojas ne tikai pret vides fizisko
piesārņošanu un postīšanu, bet arī pret
tās acīm redzamo novienādošanu

 Labs dizains nav “samocīts”
Mazāk, bet labāk – tas koncentrējas uz
būtiskāko un nepārslogo produktus. Atpakaļ
pie skaidrības, atpakaļ pie vienkāršības
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DIZAINS. DIZAINA DOMĀŠANAS METODES

 Trīs stāsti: problēma, risinājums (dalība) un
pielietojums (prakse)

 Par dizaina metodēm sāka runāt kopš 1960.gada
 Conference in London 1962

 Alexanderʼs Notes on the Synthesis of Form [1964]

 Jones’ Design Methods [1970]

Toyota un ASV auto tirgus

 Dizainam jābūt gan funkcionālam, gan estētiskam

 Risinājumu meklēšana ir dizaina process
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DIZAINS. DIZAINA DOMĀŠANAS METODES

 Kas ir dizaina domāšana šodien?

 Pēdējo gadu laikā dizaina domāšana ir kļuvusi par
īpaši populāru un bieži pieminētu jēdzienu gan
dizaineru, gan ar dizainu nesaistītu profesionāļu
vidū

 Dizaina domāšana nav revolucionāri jauna
metode. Tieši pretēji – šī koncepcija ir koncentrēts
dizaina vēstures procesu apkopojums, kas ir
formējies vairāk nekā 50 gadu garumā

 Dizaina domāšana ir metode, ko veido
sistemātisks paņēmienu lietojums uz cilvēku
orientētu risinājumu izstrādē
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DIZAINS. DIZAINA DOMĀŠANAS METODES

 Dizaina domāšana paredz stratēģisku

problēmu risināšanas veidu, taču viena

metode nekad nebūs piemērojama visiem

gadījumiem identiskā veidā

 Lai arī dizaina domāšanas pamatā ir secīgi

posmi — izpētes, ideju radīšanas un ideju

īstenošanas fāzes, konkrētas darbības tiek

pielāgotas katram projektam atsevišķi
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DIZAINS. DIZAINA DOMĀŠANAS METODES

 Izpētes posms

• Pirmā fāze paredz darba grupas
iepazīšanos ar izaicinājumu un
problēmjautājumu izpēti no lietotāja
skatupunkta

• Dizaina domāšanas pamatā ir empātija
jeb spēja iejusties lietotāja «ādā» — ir
jāiepazīst savs lietotājs klātienē

• Jāveic aptaujas, intervijas, novērojumi
un analīze. Izpētes posma laikā ir
nepieciešams ievākt pēc iespējas
vairāk detalizētas informācijas par
atšķirīgiem projekta aspektiem un
situācijas kontekstu

• Izpētes noslēgumā pētījuma dati ir
jāapkopo – jādefinē problēma
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Attēls: www.nngroup.com



DIZAINS. DIZAINA DOMĀŠANAS METODES

 Ideju ģenerēšanas un testēšanas posms

• Uz izvirzīto pētījumu un hipotēžu bāzes nākamajā darbības posmā
tiek sagatavota rīcības koncepcija, kas tiek testēta un uzlabota ar
prototipu palīdzību

• Prototips ir taustāms koncepcijas atspoguļojums, kas ļauj projekta
izstrādes komandai ideju prezentēt plašākam cilvēku lokam un ar
lietotāju testu palīdzību izprast tās spēcīgos un vājos aspektus

• Tas nozīmē, ka šajā posmā izstrādātājiem idejas ir «jādabū ārā» no
galvas un jāieliek to cilvēku rokās, kuru problēmas tiek reāli risinātas
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Attēls: https://www.interaction-design.org



DIZAINS. DIZAINA DOMĀŠANAS METODES

 Ieviešanas posms

• Kad prototipu testēšana ir noslēgusies un ir noteikts
potenciāli veiksmīgākais problēmas risinājums, ir
nepieciešams to ieviest dzīvē

• Jāvēro to, kas ir izdevies, un kā tas strādā

• Darba grupai nav jābaidās no korekcijām un kļūdu
labojumiem
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Attēls: www.nngroup.com



DIZAINS. DIZAINA DOMĀŠANAS METODES

Prototipēšanas stadijas: 

1) definē savus mērķus,

2) izstrādā izmēģinājuma plānu,

3) izveido prototipu,

4) izmēģini prototipu,

5) pielāgo prototipu un turpini izmēģinājumus
Attēls no «Designing for public services»
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DIZAINS. DIZAINA DOMĀŠANAS METODES

• Tie ir trīs stāsti: problēma, risinājums

(dalība) un pielietojums (prakse)
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DIZAINA METODES

• Noskaidro vajadzības

• Definē problēmu

• Radi risinājuma ideju

• Izstrādā risinājumu

(skice, prototips...)

• Testē, īsteno, piedāvā

projektā
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DIZAINS. DIZAINA METODES

• Jebkura dizaina priekšmeta uzdevums ir

radīt komfortu, tam jābūt estētiski

baudāmam un funkcionālam, turklāt

maksimāli jāatvieglo lietotāja ikdiena
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DIZAINA METODES

• Darbs grupā:

• Pielietojot dizaina domāšanas metodes

radīt jaunu vai izlabot, modificēt esošu

produktu
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DIZAINA METODES

• «Ātrā» problēmu

risināšana – ideju

ģenerēšana
• Uz piezīmju lapiņas, visi ieraksta vienu priekšmetu,

iekārtu vai mēbeli, kas atrodas mājās;

• Veic lapiņu apmaiņu ar tālāk sēdošo;

• Saņemtajā lapiņā ieraksta, viņaprāt, konkrētā

priekšmeta funkcionālo vai estētisko problēmu;

• Veic lapiņu apmaiņu ar kursa biedru;

• Saņemtajā lapiņā izlasa priekšmetu, konstatē

problēmu un ieraksta iespējamo problēm-risinājumu

47



DIZAINA DOMĀŠANAS METODES

• Darbs grupā (3 - 4 cilvēki grupā)

• Pielietojot “Dizaina domāšanas instrumentu

komplektu” (kāršu komplekts) piedāvāt interjera

risinājumu konkrētām telpām
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Paldies par 

uzmanību!

Kristīne Uzuleņa

Izmantotā literatūra:

• Bušmane Elīna u.c., Dizaina domāšanas instrumentu komplekts, 

Design Elevator, Rīga, 2019;

• Ko mūsdienās nozīmē dizains? [Skatīts: 2019.g.2.sept.] 

Tiešsaiste: https://www.satori.lv/article/ko-musdienas-nozime-

dizains;

• Dizaina veidi [Skatīts: 2019.g.2.sept.] Tiešsaiste:

http://vizualamaksla2014.blogspot.com/2013/10/dizaina-

veidi.html;

• 10 laba dizaina pazīmes [Skatīts: 2019.g.2.sept.] Tiešsaiste: 

http://design.lv/lv/event/ka-pazit-labu-dizainu;

• DIZAINA DOMĀŠANAS FENOMENS [Skatīts: 2019.g.2.sept.] 

Tiešsaiste: https://www.rdmv.lv/lv/news/aktualitates-

lv/iesakam/dizaina-domasanas-fenomens;

• Inovāciju teorija [Skatīts: 2019.g.2.sept.] Tiešsaiste: 

https://moodle.isq.pt/mod/book/view.php?id=1331;

• Dizaina domāšana publisku pakalpojumu uzlabošanai [Skatīts: 

2019.g.2.sept.] Tiešsaiste: 

https://www.fold.lv/2017/02/dizaina-domasana-publisku-

pakalpojumu-uzlabosanai/


