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Pārrobežu apmācības  
“Amatniecības un dizaina mijiedarbība” 

Projektā 

ENI-LLB-1-108 “Nemateriālās kultūras un vietējās vēstures mantojuma saglabāšanas, pieejamības 

un attīstības veicināšana, uzlabojot kultūras tūrisma konkurētspēju Latvijā, Lietuvā un 

Baltkrievijā” / “Rediscover the roots of regions” 

 

Mērķa grupa:  Amatnieki, radošo industriju pārstāvji, dizaineri, uzņēmēji, publisko iestāžu 

darbinieki, jaunieši.  

Mērķis: sākt un uzlabot amatniecības un dizaina mijiedarbību, veicinot vietējo produktu 

konkurētspēju. 

Darba valoda: Krievu, prezentācijas var būt angliski.  

 

DARBA KĀRTĪBA 

Datums: 12.10.2021 

Vieta: ZOOM platforma 

Laiks: 9.45 – 15:00 

 

9:45 – 10.00 Atklāšanas vārdi (Zemgales plānošanas reģiona pārstāvis) 

 
Vispārīga informācija par projektu, tā mērķiem (Zemgales plānošanas reģiona 

pārstāvis) 

10.00 – 10.40 

 

 

 

 

 

 

 

10:40 – 11.20  

 

Amatniecība un dizains: 

- Atšķirības, sadarbība un apmaiņa starp “amatnieku” un “dizaineri” 

- Esošā situācija, pieredze Latvijā 

- Dizaina domāšana: no idejas līdz produktam 

- Jaunākās dizaina un amatniecības tendences 

- Labie sadarbības piemēri 

 

Lektore: Zane Beitere-Šeļegovska, Mg.paed., Latvijas Lauksaimniecības 

universitāte, Tehnikā fakultāte, studiju programmas “Dizains un amatniecība” 

direktore, https://www.tf.llu.lv/lv  

Amatniecība un dizains: 

- Esošā situācija, pieredze Lietuvā 

- Pārskats par tradicionālo amatniecību  Lietuvā: mēģinājums atrast sinerģiju 

starp pagātni un nākotni 

- Lietuvas tradicionālās amatniecības nozares jaunāko tendenču un attīstības 

izvērtējums 

- Sadarbība un apmaiņa starp “amatnieku” un “dizaineru” 

- Jaunākās dizaina un amatniecības tendences 

https://www.tf.llu.lv/lv
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- Labie sadarbības piemēri 

 

Lektore: Laimutė Fedosejeva, pasniedzēja, Viļņas koledža/Lietišķo zinātņu 

universitāte, Biznesa vadības, reklāmas un komunikācijas fakultāte, 

programma Reklāma un komunikācija, https://en.vvf.viko.lt/frontpage/why-

us/  

11.20 – 11.50 

Etnokulturālais radošums: jaunas koncepcijas rašanās. 

Etnokulturālu produktu zīmolu radība: etnisko elementu pārvēršana jaunā 

produkta dizainā. 

 

Lektore: Giedrė Brazdauskaitė, pasniedzēja, Viļņas koledža / Lietišķo zinātņu 

universitāte, Biznesa vadības, reklāmas un komunikācijas fakultāte, programma 

Radošums un biznesa inovācijas, https://en.vvf.viko.lt/frontpage/why-us/ 

11.50 – 12.20  

 Eksports un starptautiskie tirgi  - nepieciešamie uzdevumi  pirms ienākšanas 

radošo un kultūras nozaru eksporta tirgos: 

-  radošo un kultūras industriju (KKI) misija un konkurences priekšrocības 

-  KKI intelektuālā īpašuma reģistrācija 

- iesaistes kampaņas (crowd-sourcing) kopīgai radīšanai un sadarbībai ar 

potenciālajiem klientiem 

 

Lektore: Iveta Cīrule, Dr.sc.administr.,Postdoc Pētniecības projekts „Atklātā 

inovācija; inovāciju un uzņēmējdarbības kompetenču treneris, pētnieks, 

starptautisku projektu vadītājs, privāts uzņēmums SIA BIORGANIK5 Latvija, 

http://www.biorganik.lv/gb  

12:20 – 13:00 Pārtraukums  

13:00 – 13:30 

Amatniecības un dizaina mijiedarbības labie piemēri – Latvijas amatniecības 

uzņēmuma pieredze 

“Laima ceramics”, https://www.laimaceramics.com/ 

 

Lektore: Laima Grigone – keramikas māksliniece un veidotāja-dizainere 

uzņēmumā "Laima Ceramics" 

13.30 – 14.00 

Reklāmas dizains  (vizuālais dizains - iepakojums, tā funkcijas, logo, vizuālā 

identitāte, fonti, kā atrast savu dizaineri)  

 

Lektore : Inta Paulsone, lektore, Latvijas Lauksaimniecības universitāte, 

Tehnikā fakultāte, https://www.tf.llu.lv/lv  

14.00 – 15.00 

Praktiskais darbs par iepriekš definētajiem problēmjautājumiem, dalībnieku 

ieteikumi, uzlabojumi (Visi dalībnieki)  

Moderators: Zane Beitere-Šeļegovska, Mg.paed., Latvijas Lauksaimniecības 

universitāte, Tehnikā fakultāte, studiju programmas “Dizains un amatniecība” 

direktore, https://www.tf.llu.lv/lv  

 

https://en.vvf.viko.lt/frontpage/why-us/
https://en.vvf.viko.lt/frontpage/why-us/
https://en.vvf.viko.lt/frontpage/why-us/
http://www.biorganik.lv/gb
https://www.laimaceramics.com/
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* Reģistrējoties apmācībām, dalībniekiem jau ir jādefinē savi problēmjautājumi, ko tie vēlas atrisināt, 

saprast un/vai uzlabot.  

* Apmācību beigās dalībnieki pēc pieprasījuma varēs saņemt Apliecības par dalību.  

Kontakti: Anna Builo-Hoļme, anna.builo@zpr.gov.lv , +371 27000470 

Reģistrēties apmācībām iespējams šeit: https://ej.uz/craftdesigntrainings  
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