
Darbnīcu „Iepazīsti dizaina izglītības dažādību!” īstenošana”  

Programma 
 

Norises datums: 2018.gada 25.janvāris 

Norises vieta: 

PIKC  Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskola “Saules skola”  telpās Saules  ielā 6/8 

Norises laiks: 13.00 – 15.00 

 

Meistardarbnīcas: 

Nr. 

p.k. 

Darbnīcas nosaukums Darbnīcas 

vadītājs 

Kabineta 

numurs 

1. “Koka dizaina darbnīca!” 

 Iepazīšanās ar profesijā “koka izstrādājumu 

dizaina speciālists” nepieciešamām prasmēm 

un iemaņām; 

 Stāstījums par izglītības ieguves iespējām  un 

darba tirgus potenciālu koka izstrādājumu 

dizaina jomā 

 Praktiskās  nodarbības- koka trauka grebšana 

 Izgatavoto objektu prezentācija 

M. Šaršūns Kokapstrādes 

darbnīcas 

1.stāvā 

2. “Tekstila dizaina darbnīca!”  

 Iepazīšanās ar profesijā “tekstila izstrādājumu 

dizaina speciālists” nepieciešamām prasmēm 

un iemaņām, dažādu izstrādājumu un 

aksesuāru demonstrēšana (no Saules skolas 

fondiem); 

 Stāstījums par izglītības ieguves iespējām  un 

darba tirgus potenciālu tekstilizstrādājumu  

dizaina jomā; 

 Praktiskās  nodarbības – tekstila izstrādājuma-

dekoratīvu rokassprādzīšu vai grāmatzīmju 

izgatavošana 

 Gatavo objektu prezentācija 

D. Gordijenko Tekstila 

darbnīcas 

Saules ielā 1/3 

202.telpā 

3. “ Foto dizaina darbnīca!” 

 Iepazīšanās ar profesijā “foto dizaina 

speciālists” nepieciešamām prasmēm un 

iemaņām. 

 Stāstījums par izglītības apgūšanas iespējām  

un darba tirgus potenciālu foto dizaina jomā.  

 Praktiskās  nodarbības –  iepazīšanās ar foto 

studijas aprīkojumu un tā praktisko 

pielietojumu foto sesiju organizēšanā,  pareiza 

kameras lietojuma apgūšana studijas 

apstākļos. Sadarbībā ar apģērba dizaina 

nodaļu tiks organizēta modeļu tērpu foto 

sesija, kurā meistarklases dalībnieki spēs 

nostiprināt zināšanas praksē.  

A.Bulis 

 

216.kab 



 Darbu prezentācija 

4. “ Reklāmas dizaina darbnīca!”  

 Iepazīšanās ar profesijā “reklāmas dizaina 

speciālists” nepieciešamām prasmēm un 

iemaņām; gatavo izstrādājumu demonstrēšana 

no Saules skolas fondiem; 

 Stāstījums par izglītības apgūšanas iespējām  

un darba tirgus potenciālu vizuālās reklāmas 

dizaina jomā; 

 Praktiskās  nodarbības –, reklāmas prototipa 

izgatavošana, T- krekla apdruka , izmantojot 

sietspiedes tehnoloģijas;  

 Gatavo darbu prezentācija 

N.Artjušina 205.kab 

5. “ Apģērba dizaina darbnīca!” 

 Iepazīšanās ar profesijā “apģērbu dizaina 

speciālists”  nepieciešamām prasmēm un 

iemaņām; gatavo tērpu kolekciju no Saules 

skolas fondiem apskate; 

 Stāstījums par izglītības apgūšanas iespējām  

un darba tirgus potenciālu apģērbu dizaina 

jomā; 

 Praktiskās  nodarbības –izmantojot Saules 

skolas izveidoto kolekciju elementus, 

dalībnieki izstrādā tērpu skices (apģērbs, 

apavi, makijāža), veido tērpu un sagatavo 

modeli fotosesijai; 

 Gatavo tērpu fotosesija 

A.Surina 116.kab  

6. “ Interjera dizaina darbnīca!”  

 Iepazīšanās ar profesijā “interjera dizaina 

speciālists” nepieciešamām prasmēm un 

iemaņām; 

 Stāstījums par izglītības apgūšanas iespējām  

un darba tirgus potenciālu interjera dizaina 

jomā 

 Praktiskās  nodarbības -gaismas objektu – 

lampu izgatavošana no papīra un kartona, 

izmantojot sazobes moduļa un origami papīra 

locīšanas tehnoloģijas, elektroinstalāciju un 

gaismas lampiņas nostiprināšana.  

 Izgatavoto objektu prezentācija 

I. Auzāne 213.kab 

 

 


