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Mūsdienu pasaule paplašina un 

maina izpratni par dizainu. Kā un 

ko dara dizains? Kam un kāpēc 

tas ir nepieciešams? Kas ir dizaina 

virsuzdevums?

Izdevums Latvijas dizains 2020 iecerēts 

kā izzinoša un praktiska rokasgrāmata, 

kuras saturs balstīts uz Latvijas dizaina 

stratēģiju 2017-2020. Mērķis – palīdzēt 

izprast dizaina situāciju un procesus 

Latvijā, domājot starpdisciplināri, 

ārpus formālām institūciju un nozaru 

robežām. Izdevumā kritiski nokartēta 

mūsdienu dizaina aina – stiprās un vājās 

puses, kā arī definēta stratēģiskā vīzija 

un iespēju potenciāls valsts mērogā. 

Latvijas dizains 2020 iezīmē ikviena 

dizaina ekosistēmā iesaistītā dalībnieka 

lomu, uzdevumus, izaicinājumus un 

sasaisti ar citiem dalībniekiem, jo 

dizaina izpratne veido arī attieksmi un 

to, cik labi ikviens jūtas savā valstī.
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Tiesības uz 
dizainu

“Saistībā ar jēdzienu dizaintiesības 
būtu jārosina diskusija par ikkatra 
tiesībām uz dizainu. Tās ir ikviena 
indivīda, uzņēmēja, pašvaldības un 
valsts tiesības uz kvalitāti vārda 
visplašākajā nozīmē. Tās ir tiesības 
lietot dizainu ikkatrā jomā – privātā 
vai publiskā, sadzīves vai lietišķā, jo 
ikvienam ir tiesības dzīvot labākā un 
sakārtotākā pasaulē neatkarīgi no 
vietas, laika, vecuma, dzimuma u. c.”

Dizaina manifestācija*

* Izsmeļošāka informācija par laikmetīgā dizaina izstāžu 
ciklu Dizaina manifestācija – bukleta 20.lpp.
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Definīcija 

Dizains ir stratēģiskas attīstības process, 

pieeja un veids, kā identificēt un risināt 

problēmas. Efektīva dizaina izmantošana 

attiecas gan uz rezultātu, gan arī procesu, 

akcentējot dizaina domāšanas nozīmi visos 

lēmumu pieņemšanas un vadības līmeņos.

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. 

Vīzija

Līdz 2020. gadam Latvijā ir pilnībā 

izmantotas dizaina nozares  

daudzveidīgās iespējas un inovatīvais 

potenciāls. Dizains kā stratēģisks  

rīks palīdz tautsaimniecības 

izaugsmei un sabiedrības labklājībai. 

Dizainu lieto kultūras identitātes un 

valsts tēla veidošanā.

Mērķis

Dizains sekmē Latvijas ekonomisko 

izrāvienu, sabiedrības labklājību un  

vides ilgtspēju. 
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Dizaina ekosistēma Latvijā Kas ir dizains?

Dizaina jēdziens tiek pilnveidots līdz ar visas nozares 

izaugsmi un šobrīd tiek attiecināts gan uz materiālu,  

gan nemateriālu vērtību radīšanu. Mūsdienās īpaši 

izteikta ir dizaina starpdisciplinārā daba, turklāt robežas 

starp materiālo un nemateriālo ir mainīgas un bieži  

vien nenoteiktas.

Latvijas dizaina ekosistēma izveidota, adaptējot Annas Vičeres 

(Anna Whicher 2016) Benchmarking Design for Innovation Policy 

in Europe un Interreg Europe projektā izmantoto modeli, kā arī 

analizējot Latvijas lokālo situāciju un dizaina procesus. Ņemot 

vērā dizaina starpdisciplināro dabu, dizaina ekosistēmas galveno 

dalībnieku un jomu sadalījums var pārklāties vai mainīties, 

analizējot to no dažādām perspektīvām. 

Produktu

NemateriālaisM
ate

riālais

Pakalpojumu
Iepakojuma

Grafikas

Modes

Vides

Universālais

Unikālais

Digitālais

Ilgtspējīgais

Komunikācijas
Informācijas

Stratēģiskais
Procesu

Kritiskais
Sociālais

Pieredzes
Citi

Konceptuālais

Interakcijas

Reklāmas
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SVID analīze kritiski ataino Latvijas 
dizaina jomu un procesu stiprās un 
vājās puses, iezīmējot problemātiku, 
potenciālu un iespējamos attīstības 
virzienus, 2017. gadu sākot. Dizaina 
procesi nemitīgi attīstās, tāpēc arī 
SVID analīze nav sastingusi un 
nepretendē uz absolūtas un nemainīgas 
situācijas atainojumu. Dizaina nozares 
kartējums veidots, apzinot visas 
dizaina ekosistēmā iesaistītās puses.

Dizaina jomas 
SVID analīze

Dažādas ar dizainu saistītas institūcijas/ 

organizācijas sekmē dizaina nozares 

attīstību un spēj apvienot centienus gan 

nozares, gan valsts konkurētspējas labā.

Rīgā un Latvijas reģionos ir pietiekams 

dizaina jomā ieinteresēto institūciju 

pārklājums − kultūrizglītības iestādes, 

muzeji, amatniecības centri, biznesa 

inkubatori, uzņēmēju reģionālās 

apvienības, padomes u. c.

Ir atjaunota Latvijas Dizaina padome, 

kurā darbojas valsts pārvaldes institūciju, 

augstskolu, dizaina skolu, industrijas, 

sabiedrisko organizāciju pārstāvji. Tā ir 

pārstāvēta Latvijas Republikas Kultūras 

ministrijas (KM) Radošo industriju padomē 

un Nacionālajā Kultūras padomē.

Latvijai ir vērā ņemams dizaina mantojums, 

kas tapis dažādos valsts attīstības periodos.

Veicinot iedzīvotāju labbūtību un valsts 

attīstību, likumdevēji, valdība un 

pašvaldības neapzinās dizaina iespējas un 

pievienoto vērtību. 

Trūkst vienotas valsts finansētas 

koordinējošas organizācijas (ar pilnvērtīgu 

datu bāzi un kapacitāti), kas veicinātu 

informācijas apriti, nozares attīstību 

un dizaina kā stratēģiska instrumenta 

izmantošanu dažādās jomās, tostarp 

ekonomikā. 

Latvijas Dizaina padomei ir tikai 

konsultatīvs raksturs. Tās lēmumi nav 

saistoši citām ministrijām.

Dizaina intelektuālā īpašuma tiesību 

aizsardzība ir vāji attīstīta.

Lielā sabiedrības daļā valda spēcīgi stereotipi, 

ka dizains ir dārgs un nepieejams. Sabiedrība 

neapzinās savas tiesības uz dizainu, kā arī 

tai trūkst izpratnes par dizainu kā rīku, kas 

palīdz uzlabot dzīves kvalitāti.

Gan sabiedrības grupas un indivīdi, gan 

sabiedrība kopumā ir dizaina lietotāji – 

izdarot izvēli, iegādājoties un lietojot 

preces un pakalpojumus.

Neformālas aktivitātes ar vienojošu ideju 

Ražots Latvijā sekmējušas sabiedrības 

interesi un lepnumu par mūsu valstī 

radītiem produktiem un dizainu.

Stiprās puses

+ –
Vājās puses

DIZAINA NOZARES PĀRVALDĪBA

SABIEDRĪBA 
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Daudzos uzņēmumos trūkst izpratnes par 

dizaina pievienoto vērtību produktu un 

pakalpojumu tirgus vērtības paaugstināšanā.

Izpratnes trūkuma dēļ stratēģiskais 

dizains netiek mērķtiecīgi lietots kā rīks 

uzņēmumu attīstībai.

Nestabila valsts nodokļu un investīciju 

politika nesekmē jaunu produktu/ 

pakalpojumu attīstību.

Aizvien vairāk produktu un pakalpojumu 

sniedzēju/uzņēmumu apzinās un izmanto 

zīmolvedības, tirgzinību, reklāmas un 

iepakojuma dizaina sniegtās iespējas 

uzņēmumu konkurētspējas veicināšanā.

Daudzi dizaineri ir mikrouzņēmumu un 

mazo uzņēmumu dibinātāji un vadītāji.

Dizaineri ir nodarbināti Latvijas uzņēmumos.

IT nozarē veidojas jauni, starptautiski 

konkurētspējīgi zīmoli, kas apzinās dizaina 

nozīmi un to pielieto savos uzņēmumos. Trūkst ilgtspējīgas un elastīgas ekonomikas 

politikas valsts un Eiropas Savienības (ES)

finanšu līdzekļu apguvei un inovācijām, 

savukārt uzņēmējiem – brīvo līdzekļu, lai 

efektīvi izmantotu valsts atbalsta programmas.

Trūkst saprotami dizainētas un ērti lietojamas 

informācijas par valsts atbalsta instrumentiem. 

Atsevišķas programmas, fondi un 

platformas sniedz iespējas jauna 

dizaina izstrādei vai esošā uzlabošanai, 

uzņēmējdarbības uzsākšanai, kā arī atbalsta 

iniciatīvas un projektus, kas virza kopējo 

dizaina procesu attīstību valstī.
Tautsaimniecībai svarīgu nozaru izglītības 

saturā nav iekļauta dizaina komponente.

Vairākās Latvijas augstskolās un vidējās 

profesionālās izglītības iestādēs dublējas 

dizaina studiju programmas un saturs. 

Darba tirgus nav noformulējis skaidru 

pieprasījumu dizaina izglītībai, jo ne 

industriālās, ne sociālās attīstības politikā 

nav iekļauts dizaina jēdziens. Šajās nozarēs 

nav apzināta un skaidri formulēta vajadzība 

pēc dizaina. 

Izglītības kvalitātes līmenis dažādās 

dizaina studiju/mācību programmās ir 

krasi atšķirīgs.

Nav pietiekami attīstīta dizaina zinātne, 

analīze un kritika.

Latvijā ir izveidojies uz tradīcijām balstīts 

kultūrizglītības iestāžu tīkls, tostarp 

profesionālās izglītības kompetences 

centri, kas seko aktuālajām tendencēm un 

orientējas inovācijās. 

Gan kultūras un mākslas, gan arī citu 

augstskolu studiju un tālākizglītības 

programmās ir iekļautas dizaina 

programmas un moduļi.

Latvijas muzeji un galerijas dažādām 

mērķauditorijām piedāvā dizaina 

izglītības programmas.

IZGLĪTĪBA

ATBALSTS

UZŅĒMĒJDARBĪBA

Valsts institūcijas iniciē un finansē 

radošo industriju, tostarp dizaina, 

atspoguļojumu medijos.

Atsevišķi plašsaziņas līdzekļi ataino dizaina 

aktualitātes – galvenokārt intervijas ar 

personībām vai informāciju par notikumiem.

Plašsaziņas līdzekļi nav pietiekami 

kompetenti dizaina nozarē, kā arī trūkst 

specializētu dizaina jomas mediju. Tas kavē 

regulāru, profesionālu un pēctecīgu dizaina 

jomas aktualitāšu un problēmjautājumu 

atspoguļojumu tautsaimniecības un sociālo 

jautājumu kontekstā.

MEDIJI

Darbojas atsevišķu institūciju informācijas 

avoti un datu bāzes, kas saistītas ar 

dizaina nozari – uzņēmumiem, izglītību, 

atbalsta instrumentiem, sasniegumiem un 

citām aktivitātēm.

Neeksistē vienota dizaina informācijas un 

pakalpojumu datu bāze.

Dizaina nozarē sistemātiski netiek apkopoti 

salīdzinošie dati, kā arī nav definēti “izmērāmi 

lielumi”, tāpēc nav iespējams veikt objektīvu 

analīzi citu ES valstu kontekstā.

DATI

Stiprās puses

+ –
Vājās puses Stiprās puses

+ –
Vājās puses
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Iespējas Draudi

Nerodoties pieprasījumam pēc kvalitatīva 

laikmetīga dizaina un tā integrēšanas 

tautsaimniecības nozarēs, notiek dizaina 

jomas un visas Latvijas tautsaimniecības 

nozaru stagnēšana. Palielinās atpalicība no 

citām ekonomiski un sociāli attīstītām ES un 

pasaules valstīm.

Sadrumstalotība starp institūcijām un 

nozarēm saglabās tendenci realizēt 

atsevišķus projektus, kas pilnvērtīgi 

neizmantos ES un citus finanšu instrumentus, 

kā arī valsts iekšējo potenciālu.

Nenovērtējot tautsaimniecības vajadzību un 

globālās ekonomikas tendenču mijiedarbību, 

nav iespējams noformulēt dizainera 

kvalifikācijai nepieciešamās zināšanas un 

prasmes. 

Trūkstošo statistikas datu dēļ nav iespējama 

dizaina un citu nozaru mijiedarbība un 

sinerģija, kā arī citu nozaru turpmākai 

attīstībai nepieciešamās argumentācijas 

sagatavošana.

Neīstenojot valstiski vienotu Latvijas dizaina 

stratēģiju, neiekļaujot dizaina jēdzienu un 

kritērijus valsts, tostarp ministriju, un dažādu 

nozaru plānošanas dokumentos, attālinās 

izpratne par dizainu un tā pielietojumu valsts 

pārvaldē, uzņēmējdarbības vidē un 

sabiedrībā kopumā.

Mērķtiecīga Latvijas dizaina stratēģijas 

īstenošana un starpnozaru sadarbības 

veicināšana nav iespējama bez koordinējoša 

inovāciju centra, kam būtu valstiskas nozīmes 

statuss un atbilstošs finansiāls pamats.

Izmantojot dizaina procesu un metodes 

ikvienas tautsaimniecības, vides vai sociālas 

problēmas risināšanā, Latvija var kļūt par 

līderi reģionālā un globālā kontekstā.

Valsts un pašvaldību pakalpojumos, 

izmantojot dizaina domāšanu, iespējams 

identificēt un risināt problēmu, izprotot 

cēloņsakarības. Tas paaugstinātu Latvijas 

iedzīvotāju labklājību.

Radot uz lietotāja vajadzībām vērstus dizaina 

produktus un pakalpojumus, kā arī ieviešot 

un pielietojot Dizains visiem (Design for all) 

principus, veidojas kvalitatīva dzīves telpa 

ikvienam sabiedrības loceklim.

Dizaina domāšana, ilgtspējīga valsts politika 

dabas resursu saglabāšanā, uzņēmumu un 

pašvaldību atbildīga rīcība, kā arī ikviena 

sabiedrības locekļa iesaistīšanās veido 

lietotājam draudzīgu vidi. Tas ļauj Latvijai 

pretendēt uz zaļās valsts statusu.

Radot pieprasījumu pēc kvalitatīva dizaina un 

izglītojot sabiedrību par dizaina pielietošanas 

iespējām visās tautsaimniecības nozarēs, 

veidojas konkurētspējīga ekonomika. 

Latvijas dizains, kā arī Latvijas produkti un 

pakalpojumi, kuri veidoti, pielietojot dizainu, 

kļūst par veiksmīgu eksporta preci un valsts 

atpazīstamības zīmolu, kā arī reprezentē 

reģionālās atšķirības globālā kontekstā.

Netiek pietiekami izmantotas iespējas, 

ko sniedz dalība starptautiskās 

organizācijās un sasniegumi prestižos 

starptautiskos konkursos.

Dalībai starptautiskās dizaina mesēs 

trūkst valstiski ilgtspējīgas stratēģijas un 

koordinācijas uzņēmumu un finansējošo 

institūciju starpā.

Dažādu nozaru un jomu balvas sadrumstalo 

situācijas kopainu dizainā.

Dažādas ar dizainu saistītas institūcijas, 

tostarp dizaina izglītības iestādes, ir 

pārstāvētas starptautiskās organizācijās.

Atsevišķi dizaineri un dizaina uzņēmumi 

ir sasnieguši ievērojamus rezultātus 

starptautiskos dizaina konkursos.

Dizaineri, dizaina uzņēmumi un 

augstskolas piedalās starptautiskās 

dizaina mesēs un izstādēs.

Izveidots nacionālas nozīmes apbalvojums 

Latvijas Dizaina gada balva, kā arī dažādu nozaru, 

profesionālo asociāciju/institūciju iniciētas 

balvas, kurās iekļauta dizaina komponente.

REPUTĀCIJA

Nav izveidots vienots vēstījums un 

vienota grafiskā identitāte, kas prezentētu 

valsts tēlu kopumā.

Gan informācijas aprites, gan elektronisko 

pakalpojumu tehnoloģiskajiem risinājumiem 

ir lietotāja ērtībām neatbilstošs dizains. 

Valsts un pašvaldību plānošanas dokumentos 

un stratēģijās netiek pietiekami lietots dizaina 

jēdziens un dizaina kompetences. 

Ministriju, valsts un pašvaldības institūciju 

darbinieki nav informēti par dizaina 

domāšanas efektivitāti ekonomisko, sociālo, 

izglītības un vides problēmu risināšanā.

Dizaina komponente tiek reti iekļauta 

publisko iepirkumu kritērijos.

VALSTS PĀRVALDE

Vērojami centieni sakārtot 

valsts zīmolvedību. 

Valsts pārvaldē vērojami centieni 

informācijas apritē un pakalpojumu 

sniegšanā izmantot laikmetīgo 

tehnoloģiju iespējas.

Atsevišķi valsts sniegtie pakalpojumi 

ir kvalitatīvi dizainēti. 

Atsevišķu informatīvu kampaņu 

izstrādē tiek izmantoti veiksmīgi 

reklāmas dizaina paņēmieni.

Stiprās puses

+ –
Vājās puses
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“Mūsu ambīcija ir panākt, lai sabiedrības 
apmierinātība ar valsts sniegtajiem 
pakalpojumiem un darbu kopumā pieaug. 
Lai mēs kļūtu konkurētspējīgāki un 
produktīvāki, nepieciešama fundamentāla 
domāšanas un procesu maiņa. Sabiedrība 
pieprasa izlēmīgu, mērķtiecīgu un atbildīgu 
rīcību – spēju ātri reaģēt uz ārējās un 
iekšējās vides izmaiņām. Un es ticu, ka 
tāda valsts pārvalde Latvijā ir iespējama.” 

“Dizains ir pārmaiņu aģents” – viesojoties Rīgā, uzsvēra pasaulē 

pazīstamā britu dizaina kritiķe un grāmatu autore Alise Rovstorna 

(Alice Rawsthorn). Valsts kanceleja ir izstrādājusi Valsts pārvaldes 

reformu plānu 2017.–2019. gadam, kura mērķis ir padarīt 

vienkāršāku un elastīgāku valsts pārvaldes 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.

Mārtiņš Krieviņš, 
Valsts kancelejas direktors (no 2015. līdz 2017. gadam)

Dizains un 
PĀRVALDĪBA

Procesu dizains 
ministriju, valsts 

institūciju un pašvaldību 
efektīvam darbam

Dizains − Latvijas 
valsts tēla un 

reputācijas veidošanā

Dizains  
valsts/pašvaldību 

sniegtajos 
pakalpojumos 

Dizains, kura centrā ir 
lietotāja vajadzības kā 

viens no kritērijiem gan 
publiskajos iepirkumos, gan 

izstrādājot tīmekļvietnes, 
kā arī jebkurus sabiedrībai 
vajadzīgus pakalpojumus

Dizains informācijas apritē 
starp valsts pārvaldes un 

pašvaldību iestādēm, saziņā 
ar sabiedrību par lēmumu 
pieņemšanu un pilsonisko 

līdzdalību, izmantojot 
iedzīvotājiem ērti pieejamus 

daudzveidīgus 
komunikācijas kanālus

Stratēģiskais dizains
kā rīks valsts/pašvaldību plānos un darbos
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Skaidra valoda

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.

Dizains 
birokrātijai

Birokrātija 21. gadsimtā ir lielu izaicinājumu priekšā. Urbānists un 

domātājs Čārlzs Lendrijs (Charles Landry) samilzušajai birokrātijas 

krīzei risinājumus redz konceptā radošā birokrātija, mēģinot 

apvienot divus šķietami nesavienojamus jēdzienus – radošumu 

un birokrātiju. Radošums fokusējas uz atjautību, iztēli un elastību, 

bet birokrātija – uz kārtību, sistēmu, konkrētību un paredzamību. 

Šāda kompleksa domāšana ir spēks, ar kura palīdzību var aptvert 

speciālistu zināšanas un ceļot starp disciplīnām. Dizains šajā 

kontekstā kļūst par jaudīgu instrumentu birokrātijas mazināšanai. 

Vārtos

Ar devīzi “Par precīzām piespēlēm valsts pārvaldē” 

sevi piesaka mobilā lietotne Futbols, ko izstrādājusi 

Valsts kanceleja sadarbībā ar radošo aģentūru CUBE. 

Atzīstot, ka valsts pakalpojumu kvalitāte ir atkarīga 

no iestāžu savstarpējas sadarbības, bet ikdienā 

bieži problēmas tiek futbolētas no vienas iestādes uz 

otru, šis pakalpojums sper ievērojamu soli radošas 

birokrātijas virzienā. Lietotne Futbols sniedz iespēju 

katram iedzīvotājam novērtēt valsts pārvaldē saņemtos 

pakalpojumus, informēt par nepilnībām valsts iestāžu 

darbībā un iesniegt savus priekšlikumus to uzlabošanai. 

Lietotnē apkopota iestāžu kontaktinformācija un darba 

laiks, turklāt caur to var ērti sazināties. 

Mobilā lietotne pieejama gan operētājsistēmu Android, 

gan iOS lietotājiem.

Mazaksslogs.gov.lv/futbols

Futbols, publicitātes attēls

Ministriju identitāte, H2E publicitātes foto

http://Mazaksslogs.gov.lv/futbols
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Vienota mērķa vadīti, 

jēgpilni sadarbojas 

valsts un pašvaldības, 

privātais un 

nevalstiskais sektors.

Valsts un pašvaldību 

institūcijas novērtē, 

lieto un lepojas ar 

Latvijas dizainu.

Atsevišķas valsts funkcijas 

dizaina jomā deleģētas 

nevalstisko organizāciju 

sektoram, lai labāk 

apzinātu un atsauktos 

lietotāju vajadzībām.

Izveidota Latvijas starpministriju 

dizaina koordinācijas institūcija, 

lai racionālāk plānotu nozaru 

dokumentus un īstenotu Latvijas 

dizaina stratēģiju.

Valsts un pašvaldību 

darbiniekiem iespējams 

iegūt izglītojošu 

informāciju un apmācības 

dizaina jomā un tādējādi 

lietot dizaina domāšanu 

kā rīku ikdienas darbā.

Sakārtots Latvijas dizaina 

tiesiskais ietvars 

stiprina dizaina izpratni 

un pielietojumu: dizains 

integrēts tiesiskajos 

aktos, pilnveidota 

intelektuālā īpašuma 

tiesību aizsardzība u. c.

Publiskā sektora pakalpojumos 

un procesos integrēta dizaina 

komponente veido kvalitatīvus 

un lietotājiem pieejamus 

pakalpojumus.

Dizains iekļauts Latvijas 

zinātnes sistēmā. Definēti 

dizaina mērījumu kritēriji 

un aprobēta metodika ļauj 

veikt ikgadējus statistikas 

datu apkopojumus, kas 

apliecina dizaina pievienoto 

vērtību iekšzemes 

kopproduktam (IKP).

Dizaina kartēšana

Latvijā radīta dizaina attiecības ar cilvēku, tā vieta mūsdienu 

situācijā un informācijas telpā, kā arī reputācija – visus šos procesus 

pētīja, apzināja un atspoguļoja vērienīgs laikmetīgā dizaina izstāžu 

cikls Dizaina manifestācija, kas ietvēra četras izstādes – Reputācija, 

Humanizācija, Informācija un Situācija (Dizaina biroja H2E radītāji/ 

vadošie dizaineri un LMA mācībspēki Ingūna un Holgers Eleri, 

dizaina domāšanas trenere un LMA docētāja Barbara Ābele, 

uzņēmēja, Latvijas Modes palātas vadītāja un Banku augstskolas 

docētāja Dita Danosa). Pasākuma galvenais vēstījums − rosināt 

diskusijas sabiedrībā par ikkatra indivīda – uzņēmēja, pašvaldības 

un valsts sektorā strādājošā darbinieka – tiesībām uz dizainu. 

Izstāžu cikls norisinājās 2015. gadā, Latvijas prezidentūras Eiropas 

Savienībā laikā, un to iniciēja un finansēja Kultūras ministrija.

Pasākumu cikls Dizaina manifestācija, H2E publicitātes foto

Vīzija – pārvaldība 2020
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“Grafikas dizains ir uzņēmuma valoda, 
kurā tas sarunājas ar savu auditoriju. 
Labs grafikas dizains šķērso reģionu 
robežas, padarot produktu uztveramu 
dažādiem cilvēkiem un konkurētspējīgu 
starptautiski. Bez izkoptas dizaina un 
vizuālās valodas produkts/zīmols ir 
mēms un, iespējams, neveiksmīgs.”

“Mums ir liela privilēģija – Baltija tehnoloģiskajā 
ziņā ir tālu priekšā citām valstīm. Daudzos 
rādītājos esam pasaules pirmajā desmitniekā. 
Mums nav spēju būvēt robotus kā japāņiem, 
mums nav naftas, bet mēs varam konkurēt ar 
zināšanām. Mēs varam konkurēt ar lielāko skaitu 
gudru cilvēku uz vienu kvadrātmetru.”

Globālā tirgus konkurence ir izaicinājusi Eiropu paplašināt izpratni 

par jēdzienu “inovācija”, kas ļauj zinātnei un tehnoloģijām pievienot 

arī dizainu. Dizains tiek apzināts kā virzītājspēks augstvērtīgu 

produktu izstrādei, ražīguma palielināšanai un efektīvākai resursu 

izmantošanai. Nodarbinātības un izaugsmes stratēģijā Eiropa 2020 

dizains atzīts par nozīmīgu komponenti, kas palīdz idejām nonākt 

tirgū un tās pārvērst par lietotājiem draudzīgiem un vajadzīgiem 

produktiem un pakalpojumiem. Radot pieprasījumu pēc kvalitatīva 

dizaina un to integrējot visās tautsaimniecības nozarēs, tiek veicināta 

konkurētspējīga ekonomika. Visiem dizaina ekosistēmas dalībniekiem 

mērķtiecīgi un jēgpilni sadarbojoties, Latvijas produktiem un 

pakalpojumiem ir lielākas priekšrocības kļūt par novērtētu preci 

pasaules eksporta tirgos un vienlaikus arī valsts atpazīstamības 

zīmolu. Savukārt veselīgai uzņēmējdarbības asinsritei līdzās finanšu 

rīku atbalstam un prognozējamai valsts nodokļu politikai ilgtermiņā 

vienlīdz svarīgi ir arī spēcinošie vitamīni – uzņēmēju prestižs, lokāla un 

starptautiska atzinība.

Dizains un 
UZŅĒMĒJDARBĪBA

Dizains nav klātesošs produkta 
vai pakalpojuma veidošanā.

Dizains tiek lietots tikai 
kā stila elements.

Dizains piedalās 
attīstības procesā.

Dizains ir galvenais stratēģiskais 
rīks inovāciju veicināšanā.

1

2

3

4
DIZAINS 
KĀ STRATĒĢIJA

DIZAINS 
KĀ PROCESS

DIZAINS 
KĀ STILS

BEZ 
DIZAINA

LV 5 %
ES 13 %

LV 28 %
ES 18 %

LV 11 %
ES 14 %

LV 56 %
ES 55%

Avots: Innobarometer 2015 - inovāciju tendences ES uzņēmumos 
(Innobarometer 2015 -The innovation trends at EU enterprises). 

Adoptēts: Dizaina pakāpienu modelis, Dānijas dizaina centrs (2001).

Design Ladder framework, Danish Design Centre (2001).

Cik augstu vēl kāpsim?
Dizaina kāpnes ļauj kompānijām un organizācijām identificēt, 

kurā kompetences skalas posmā tās atrodas.
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Lotte Tisenkopfa-Iltnere, 
MÁDARA Cosmetics dibinātāja

Uldis Leiterts, 
Infogr.am dibinātājs
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DIZAIN
S

Pļavas stāsti

Uzņēmums MÁDARA Cosmetics, kas ražo kosmētiku no 

dabīgas izcelsmes produktiem, jau kopš darbības sākuma 

guvis starptautisku atzinību par produktu iepakojumu un 

dizainu. Ideja par dizainu, ko raksturo spilgtas, nacionālas 

iezīmes, integrēta uzņēmuma stratēģijā. MÁDARA vizuālās 

valodas pamatā ir grafiskā zīme, kam izvēlēts Latvijas 

pļavu augs madara. Katrs produkts veidots kā mazs stāsts 

par Latviju, un dizains pielietots ikvienā uzņēmuma solī – 

vienlīdz svarīgs ir iepakojums, lietošanas parocīgums un 

uzrunas veids tirdzniecības vietās visā pasaulē. 2016. gadā ar 

apgrozījumu 5,67 miljoni eiro MÁDARA Cosmetics sasniedza 

jaunu rekordu uzņēmuma vēsturē, atzīstot, ka lielāko 

attīstību uzrāda tieši eksporta tirgus.

Madaracosmetics.lv

VALSTS

Nodokļu politika, 
normatīvie akti, 

plānošanas dokumenti

REPUTĀCIJA

Izstādes, meses, nacionālie 
un starptautiskie konkursi, 
zīmološana, nacionālā un 

starptautiskā atzinība

PĒTNIECĪBA

Tirgus, dati, inovācijas

FINANSES

Eiropas Savienība, valsts, 
privātais sektors, fondi un 

atbalsta programmas

ATBALSTA 

PLATFORMAS

Jaunuzņēmumi, 
biznesa inkubatori, 

koprades telpas

IZGLĪTĪBA

Starpdisciplināra,
konkurētspējīga,

starptautiska

MŪŽIZGLĪTĪBA

Kas ļauj ripot uzņēmējdarbībai?

UZŅĒMĒJS

ILGTSPĒJA
MÁDARA Cosmetics produktu līnija Time Miracle, publicitātes foto

http://Madaracosmetics.lv
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Cienījamie rīdzinieki

Saskatot perspektīvas līdz tam salīdzinoši brīvajā biroju krēslu tirgus 

nišā, 1999. gadā tika radīts uzņēmums Rīgas Krēslu fabrika (RKF), 

kas joprojām ir viens no lielākajiem sēdmēbeļu ražotājiem Latvijā. 

Uzņēmuma darbība vērsta uz lietotāju labsajūtu, tāpēc speciāli 

konstruētie krēsli ir ergonomiski. 

2011. gadā krīzes ietekmē RKF atrada jaunu, eksportspējīgu nišu – 

liekti līmētā saplākšņa mēbeles. Lai veicinātu atpazīstamību eksporta 

tirgos, tika radīta atsevišķa tirdzniecības zīme RIGA ChAIR™. 

Ar to startējuši jau par latviešu dizaina ikonām kļuvušie produkti – 

taburete BLOOM un bērnu šūpuļzirdziņš ROO. Uzņēmumā radītās 

mēbeles izpelnījušās ievērību, tāpēc RKF saņēmusi dizaina balvas un 

Ziemeļeiropas dizaina preču veikalu atzinību. 

Pēc individuāla pasūtījuma radītās mēbeles papildina Latvijas 

nozīmīgāko kultūras celtņu interjerus, piemēram, Latvijas Nacionālo 

bibliotēku un Vidzemes koncertzāli Cēsīs.

Rkf.lv

Taburete BLOOM (Aldis Circenis/RKF), 2012

Stikla trauku kolekcija Deco (Artis Nīmanis/ 
an&angel), 2013

MILZU! graudaugu pārslu iepakojums 
(DPJN/MILZU!), 2016

Foto no publicitātes materiāliem

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

Izstāde 10 lietu stāsti par cilvēku un varu 
Rīgas vēstures un kuģniecības muzejā, 
(dizaina birojs H2E/Rīgas vēstures un 
kuģniecības muzejs), 2016

Pakaramais Cliq Premium (Jānis Kārkliņš, 
Georgs Dvališvillī/Flow Design), 2014

Ekspozīcija Informācija (izstāžu cikls 
Dizaina manifestācija) Latvijas Mākslas 
akadēmijā (dizaina birojs H2E/Kultūras 
ministrija), 2016

Red Dot Design Award, IF Design Award, German Design Award, 

A’ Design Award, SEGD Global Design Award, Cannes Lions, 

Design Management Europe Award – prestiži starptautiskie 

konkursi, kuros Latvijas dizains guvis atzinību. Sasniegumi 

dizaina konkursos ir fakts, kam tiek pievērsta uzmanība 

starptautiskajos tirgos, tāpēc tie veicina produktu eksportu. 

Red Dot ir nozīmīga starptautiska atzinība, kas apliecina, 

ka produkts atbilst augstas kvalitātes un laba dizaina 

standartiem. To saņēmuši septiņi Latvijas dizaina darbi.

Reputācijas 
jautājums

Latvijas dizainam ir laba 

starptautiska reputācija. 

Kā mēs to izmantojam?

RKF bērnu šūpuļzirdziņš ROO, publicitātes foto

http://Rkf.lv
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Datu zīmēšana

“Viegli uztverama informācija ir kā labs joks – vienkārša, kodolīga un 

viegli pārstāstāma,” tā savu dizaina filozofiju raksturo datu vizualizācijas 

rīka Infogr.am radītāji. 2012. gadā izveidotais informācijas tehnoloģiju 

uzņēmums jau pēc diviem gadiem ieguva līdz šim lielāko publiski zināmo 

jaunuzņēmumu finanšu investīciju Latvijā – 1,34 miljonus eiro. Infogr.am  

produkts ir ērti lietojama aplikācija, kas dažu minūšu laikā palīdz radīt 

un publicēt internetā interaktīvas infografikas. Ik mēnesi interneta  

vietni apmeklē vairāk nekā 30 miljoni cilvēku 200 pasaules valstīs, un  

klientu vidū ir globāli atpazīstami uzņēmumi, mediji un organizācijas, 

piemēram, The Washington Post, The Wall Street Journal, Al Jazeera,  

The Verge, Masačūsetsas Tehnoloģiju institūts, Stenfordas un Kolumbijas 

universitātes, Latvijas Universitāte, Rīgas Ekonomikas augstskola, Eiropas 

Komisija, kā arī lielākie Latvijas mediji. 

Infogr.am ir pirmais Latvijas Nacionālās dizaina gada balvas 2017 laureāts.

Infogr.am

Ir sakārtots likumdošanas 

regulējums un radīta 

skaidra, prognozējama un 

stabila nodokļu politika 

sekmīgai uzņēmējdarbības 

attīstībai ilgtermiņā.

Vīzija – uzņēmējdarbība 2020

Konkurētspējīgākie uzņēmēji 

regulāri piedalās valstiski 

nozīmīgās starptautiskās 

tirdzniecības misijās, dizaina 

mesēs, izstādēs un prestižos 

dizaina konkursos, kas 

nostiprina Latvijas dizaina 

reputāciju un veicina valsts 

eksportspēju. 

Uzņēmēji saņem valsts atbalstu 

gan darbinieku kompetenču un 

kvalifikācijas uzlabošanai, gan 

jaunu un/vai uzlabotu produktu 

un tehnoloģiju izstrādei un 

ieviešanai ražošanā. Tas veicina 

Latvijas IKP pieaugumu. 

Pateicoties valsts iniciētas dizaina 

inovāciju institūcijas darbībai, 

tiek apzinātas uzņēmēju vajadzības 

un izmantotas dizaina iespējas 

ikvienā tautsaimniecības nozarē. 

Dizaina inovāciju centrā uzņēmējs 

var saņemt informāciju par 

visiem dizaina ekosistēmas 

atbalsta rīkiem.

Ar finansējuma un citu rīku 

palīdzību veidojas jauni 

uzņēmumi un tiek stiprināta jau 

esošo inovāciju kapacitāte.

Ir izveidotas kopīgas 

sadarbības platformas 

dizaina industrijas uzņēmējiem, 

mācībspēkiem un pētniekiem, 

tādējādi radot labvēlīgu vidi 

jaunu starpdisciplināru 

projektu īstenošanai. 

Dizaina komponentes ieviešana 

dažādu nozaru izglītībā un 

tālākizglītība uzņēmumu darbiniekiem 

un uzņēmējiem palīdz veidot dziļāku 

izpratni par dizaina pievienoto 

vērtību produkta un pakalpojuma 

konkurētspējas palielināšanā.
Lietotne Infogr.am, publicitātes foto

http://Infogr.am
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“Vēl arvien un jebkuros apstākļos 
dizaina izglītības centrā valda studentu 
un pasniedzēju slāpes pēc radošuma 
un intelektuālām zināšanām, kā arī 
pētnieciskais gars.”

“Cilvēki joprojām ir ļoti neizglītoti mākslas 
un dizaina jomā. Mēs ar ārprātīgu 
neatlaidību mācām skolā mūziku, bet 
kāpēc ar tādu pašu iedvesmu nevarētu 
mācīt mākslas un arhitektūras vēsturi?”

“Eiropā trūkst vienotas izpratnes par 
dizainu kā neatņemamu izglītības 
sastāvdaļu. Dizaina prasmes, iemaņas un 
zināšanas Eiropas izglītības sistēmās nav 
pienācīgi iekļautas.”

Dizains ir būtiskākais inovāciju politikas instruments. Arī 

Eiropas Komisija (EK) Dizaina veicinātas inovācijas īstenošanas 

rīcības plānā uzsvērusi, ka tieši dizains var nodrošināt Eiropas 

konkurētspēju. Tomēr līdz ar dizaina nozīmes izcelšanu EK 

bija jāatzīst, ka vairāk nekā 400 000 profesionālo dizaineru, 

kuri pārstāv dažādas Eiropas kultūras, nespēs nodrošināt 

inovāciju potenciālu bez ciešākas dizaina integrēšanas dažādu 

nozaru izglītībā.

Latvijas publiskajā telpā dizaina jēdziens ienāca 20. gadsimta 

60. gados – laikā, kad Latvijas Mākslas akadēmija aizsāka 

dizaina izglītības programmu un līdz ar to nacionālas dizaina 

skolas izveidi. Latvijas unikālajā kultūrizglītības sistēmā 

uzkrātās zināšanas un metodes var pārnest visos izglītības 

sistēmas līmeņos, īstenojot uz dizainu balstītas izglītības 

(design-based learning) koncepciju un tādējādi nodrošinot 

Latvijas inovāciju konkurētspēju.

Dr. Filipa Laien (Philippa Lyon)

Aldis Circenis,
arhitekts, dizainers, RKF dibinātājs

Eiropas Komisija. Rīcības plāns dizaina veicinātas inovācijas īstenošanā/
The Action Plan for Design-Driven Innovation (2013)

Dizains un 
IZGLĪTĪBA
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Dizaina metožu kartēšana dizaina 
izglītības semantiskajā telpā

Dizaina izglītības ekosistēma

Cilvēks, 
sabiedrība

Vide, 
kultūra

Tehnoloģijas
Māksla, 
dizains

DIZAINA 
DOMĀŠANA

(Design thinking)

UZ LIETOTĀJU 
VĒRSTS DIZAINS

(User-Centered Design)

UZ CILVĒKU 
VĒRSTS DIZAINS

(Human-Centered Design)

UZ LIETOJUMU 
VĒRSTS DIZAINS

(Use-Centered Design)

UZ ILGTSPĒJU 
VĒRSTS DIZAINS

UZ NĀKOTNI 
VĒRSTS DIZAINS

(Sustainability-Centered Design 
Future-Centered Design)
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Latvijas dizaina izglītība

Līmeņi Mākslas/dizains Tehnoloģijas Arhitektūra/vides dizains* Menedžments/tirgzinības*

Doktora studijas
Doktora grāds

Akadēmiskā izglītība
Maģistra grāds

2. līmeņa profesionālā 
augstākā izglītība
Profesionālā maģistra grāds

Akadēmiskā izglītība
Bakalaura grāds

2. līmeņa profesionālā 
augstākā izglītība
Profesionālā bakalaura grāds

Latvijas Universitāte

Liepājas Universitāte

Daugavpils Universitāte

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija

Ekonomikas un kultūras augstskola 

Baltijas Starptautiskā akadēmija

Rīgas Tehniskā universitāte Rīgas Tehniskā universitāte

Biznesa, mākslas un tehnoloģiju 
augstskola RISEBA

Latvijas Lauksaimniecības 
universitāte

Latvijas Kultūras akadēmija

Banku augstskola

Latvijas Mākslas 
akadēmija

Latvijas Mākslas 
akadēmija

Baltijas Starptautiskā akadēmija

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija

Rīgas Tehniskā universitāte

Rīgas Tehniskā universitāte

Rīgas Tehniskā universitāte

Biznesa, mākslas un tehnoloģiju 
augstskola RISEBA

Latvijas Lauksaimniecības 
universitāte

Šajā izdevumā līdzās mākslām, dizainam un tehnoloģijām 

iekļautas arī tādas ar dizainu saistītas nozares kā arhitektūra, 

vides dizains un menedžments.

Latvijas Kultūras akadēmija

Banku augstskola

Latvijas Mākslas akadēmija Rīgas Tehniskā universitāte

Latvijas Lauksaimniecības 
universitāte

Latvijas Kultūras akadēmija

1. līmeņa profesionālā 
augstākā izglītība
Koledžas

Latvijas Kultūras 
akadēmijas Latvijas 
Kultūras koledža

Rīgas Celtniecības koledžaPIKC Rīgas Tehniskā koledža Latvijas Kultūras akadēmijas 
Latvijas Kultūras koledža

Banku augstskolas 
Uzņēmējdarbības koledža

Profesionālā vidējā 
izglītība
PIKC – profesionālās izglītības 
kompetences centri

Vidusskolas

PIKC Rīgas Dizaina un mākslas vidusskola 

PIKC Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola

PIKC Nacionālā mākslu vidusskola (Jaņa Rozentāla Mākslas skola)

PIKC Rīgas Mākslas un mediju tehnikums

PIKC Ogres tehnikums

PIKC Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskola Saules skola

Valmieras mākslas vidusskola

No 2018. gada

PIKC Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskola
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Par dizaina studijām un ar tām saistītajām programmām, kā arī 

vidējās profesionālās izglītības iestādēm izsmeļošāka informācija 

Kultūras ministrijas mājas lapā (Kultūra/Dizains) un dokumentā 

Latvijas dizaina stratēgija.
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DDD

Kopš 2007. gada LMA Dizaina nodaļa organizē ikgadējās Dizaina 

diplomandu dienas (DDD), kas no studentu darbu skates izaugušas 

par vērienīgu pasākumu ciklu. Vides mākslas, Metāla dizaina, Modes 

mākslas un Funkcionālā dizaina nodaļu studentu diplomdarbu izstādi 

papildina radošās darbnīcas, vieslektoru prezentācijas, sarunas un 

semināri, kas domāti sabiedrības izglītošanai dizaina jautājumos, 

kā arī dažādas diskusiju platformas. Modes mākslas nodaļas studentu 

kolekcijas tiek demonstrētas neierastos objektos pilsētvidē – 

gan Kalnciema kvartālā, gan savulaik vienā no Vidzemes tirgus 

paviljoniem, tādējādi paplašinot pasākuma mērogu un ģeogrāfiju. 

DDD sniedz tik svarīgo iespēju studentiem sevi parādīt plašākai 

auditorijai, un uzņēmēji var iepazīt un kontaktbiržās uzrunāt sev 

piemērotākos jaunos profesionāļus.

Lma.lv

Augstskolas  

8 Rīga, 1 Rēzekne, 1 Liepāja, 1 Daugavpils

Koledžas 

4 Rīga

PIKC (profesionālās izglītības kompetences centri) 

3 Rīga, 1 Liepāja, 1 Ogre

Vidējās profesionālās izglītības skolas 

1 Rēzekne, 1 Valmiera, 1 Daugavpils

Dizaina diplomandu Dienas (LMA), foto autors: Didzis Grodzs
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Dizaina studiju iespējas Latvijā

http://Lma.lv
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Amatniecība, māksla, industriālais mantojums, 

mūsdienu industrija un viedās zinātnes – 

dizaina izglītībā saaužas dažādas šķiedras. 

Tas ir sadarbības process, bez kura Latvijas 

dizaina un visas tautsaimniecības attīstība 

nav iespējama.

Jau kopš 19. gadsimta otrās puses Latvijas 

teritorijā dažādās skolās un kursos varēja 

profesionāli apgūt amatus un rokdarbus. 

Sanktpēterburgā – nozīmīgākajā lietišķās 

mākslas izglītības centrā – gūtās zināšanas un 

izglītības metodes tika integrētas 1919. gadā 

dibinātajā Latvijas Mākslas akadēmijā. Tagad 

dizaina izglītība pārklāj visu Latvijas teritoriju – 

sākot no Profesionālās izglītības kompetences 

centra Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina 

vidusskola Kurzemē līdz pat PIKC Daugavpils 

Dizaina un mākslas vidusskolai Saules skola 

Latgalē. LMA ir vadošā augstākās izglītības 

iestāde mākslas un dizaina jomā. 1961. gadā 

Mākslas akadēmijā tika nodibinātas Interjera un 

iekārtas un Metāla mākslinieciskās apstrādes 

nodaļas, savukārt pēc gada – Rūpnieciskās 

mākslas nodaļa, tagadējā LMA Dizaina nodaļa. 

Tradīcijām bagātā un laikmetīgā LMA ir vienīgā 

augstskola, kas dizaina izglītību īsteno visos 

augstākās izglītības studiju – bakalaura, 

maģistra un doktora – līmeņos.

Lielākajā daļā augstskolu dizaina izglītība 

seko dizaina kā mākslas izglītības paradigmai. 

Vienīgais izņēmums ir Rīgas Tehniskā 

universitāte, kur dizains iegulst materiālu 

tehnoloģiju un inženierzinātnes izglītībā. 

Lineāro attīstības gaitu raksturo vairāki 

politiskās un ekonomiskās situācijas rosināti 

“sprādzienveida” izrāvieni 20. gadsimta 

30. un 60. gados, kad Latvijas teritorijā 

radās jaunas dizaina skolas un studiju 

programmas. Arī 21. gadsimta sākumā, 

atsaucoties dizaina popularitātei, virkne 

valsts un privāto skolu steidzās aizpildīt 

pieprasījumu, veidojot dizaina programmas. 

Taču piedāvājuma kvalitātes līmenis ir 

neviennozīmīgs, un bieži vien dizaina vārds 

iekļauts izglītības produkta nosaukumā 

tikai tādēļ, lai piesaistītu jaunu studentu 

auditoriju. Turklāt vairākās Latvijas 

augstskolās un vidējās profesionālās 

izglītības iestādēs dublējas dizaina studiju 

programmas un saturs. Dizaina zinātne, 

analīze un kritika netiek pietiekami 

attīstītas. Lai sasniegtu augstākus 

rezultātus, augstskolu starpdisciplinārajai 

sadarbībai jākļūst intensīvākai.

Pārmaiņas piedzīvo arī Kultūras ministrijas 

pārraudzībā esošā kultūrizglītības sistēma, 

kuras būtiskākie jauninājumi saistās 

gan ar pasaules tendencēm izglītībā, gan 

ar centieniem pietuvināties darba 

tirgus realitātei.

Izglītības situācija – teritorija LV
Jaunieguvumi

Profesionālās izglītības kompetences centrs  

Rīgas Dizaina un mākslas vidusskola (PIKC 

RDMV), ko visi pazīst kā lietišķos, ir viena 

no nozīmīgākajām dizaina izglītības skolām 

Latvijā. Pirms pāris gadiem RDMV atsaucās KM 

aicinājumam kultūrizglītības skolām īstenot 

Radošo partnerību programmu RaPaPro. Tas 

nozīmēja meklēt sadarbības partnerus dažādās 

sabiedrības grupās un uzņēmēju vidū un 

novērtēt citu nozaru sniegto pienesumu. Projekts 

Iegūst visi tika īstenots kopā ar Vaidava Ceramics 

un Banku augstskolas Uzņēmējdarbības koledžu. 

Iznākumā tapa uz tirgus pieprasījumu balstīti 

dizaina darbi ar Latvijas identitātes zīmes 

potenciālu. Viens no šīs sadarbības augļiem ir 

studentes Elīzas Sakniņas no sarkanā māla 

veidotā trauku grupa Jūra, kas tapusi uzņēmumā 

un veidota kā papildinājums ražošanā esošajai 

trauku līnijai Zeme.

rdmv.lv

Sajust krāsas

Dizaina dziednieciskais efekts iedvesmojis jaunās 

dizaineres Ievas Pastares radītos zīmēšanas 

piederumus no neapdedzināta māla. Zīmols 

Drawies izaudzis no maģistra darba (vadītāja – 

asociētā profesore Barbara Ābele), absolvējot LMA 

Funkcionālā dizaina nodaļu. Pastare turpina 

bakalaura darbā aizsākto praksi dizainā integrēt 

terapeitisko aspektu. Sākotnējā iecere saistībā 

ar krītiņiem bija bērniem ar redzes invaliditāti 

sekmēt krāsu izziņu caur formu un veicināt 

vēlmi zīmēt. Taču pievilcīgā dizaina un idejas dēļ 

tie iekarojuši plašu auditoriju. No studentu darba 

Drawies attīstījies par dzīvotspējīgu zīmolu, kas ir 

apņēmības pilns iekarot eksporta tirgu.

Drawies.com 

Facebook.com/CreativeDrawies

Vaidava Ceramics trauku grupa Jūra, foto autore: Inese Pētersone

Drawies krītiņi, foto autore: Lolita Kalniņa

http://rdmv.lv
http://Drawies.com
http://Facebook.com/CreativeDrawies
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Vārds dizainam

Dekoratīvās mākslas un dizaina muzejs (DMDM) neaprobežojas 

ar dizaina priekšmetu demonstrēšanu izstāžu zālēs. Jau piekto 

sezonu tiek organizētas dizaina domnīcas, darbnīcas un lekcijas, 

par kuru popularitāti liecina garās apmeklētāju rindas. Lekciju 

cikls Vārds dizainam ietver četru veidu aktivitātes: Dizaina 

darbnīcas un Dizaina sarunas pieaugušajiem, Dizaina domnīcas 

pedagogiem un Dizaina nodarbības skolēniem. Arhitektūras 

un dizaina sintēze vidē, dalība pasaules mēroga izstādēs un 

konkursos, pieredze aiz Latvijas robežas – tās ir tikai dažas no 

aplūkotajām tēmām. Aktivitātes vieno mērķis izglītot sabiedrību 

dizaina jautājumos, iepazīstināt ar Latvijas labākajiem jomas 

pārstāvjiem, rosināt viedokļu apmaiņu, kā arī veicināt visas 

nozares attīstību.

Lnmm.lv/lv/dmdm

Dizaina pētniecība 

tiek atzīta par 

patstāvīgu zinātnes 

nozari, tā saņem 

valsts un industrijas 

finansējumu. 

LMA un PIKC RDMV 

kopīgi radītā Riga 

Makerspace ir 

dizaineru, pētnieku 

un uzņēmēju 

sadarbības 

platforma. 
Kuldīgā darbojas LMA un pilsētas 

pašvaldības iniciētais Mākslas un 

radošais klasteris, kur studenti 

dizaina un mākslas studijas apgūst 

praktiski, kā arī sadarbībā ar vietējiem 

uzņēmējiem reģionā tiek attīstīta 

radošā uzņēmējdarbība. Klasteris 

veido starptautisku sadarbības 

partneru tīklu ar pieredzējušām 

Eiropas dizaina augstskolām.

Ir izveidota dizaineru 

un dizaina pedagogu 

mūžizglītības un 

profesionālās 

pilnveides sistēma.

2018. gadā visā Latvijā ir 

izveidoti profesionālās 

izglītības kompetences 

centri kultūrizglītības 

jomā (PIKC), kuros 

dažādos līmeņos tiek 

īstenota dizaina izglītība.

Sadarbības procesā 

īstenojot zināšanu un 

tehnoloģiju pārnesi un 

inovāciju izstrādi ar mērķi 

radīt jaunus produktus 

un pakalpojumus, 

tiek stimulēta 

valsts starptautiskā 

konkurētspēja.

Izstrādāta visu dizaina izglītības 

līmeņu kartēšana, tostarp arī 

starptautiska novērtējuma kritēriji 

un rekomendācijas to sasniegšanai.

Latvija kā vienu no savām viedās 

specializācijas jomām definē 

kultūras un radošās industrijas, 

tajās paredzot būtisku dizaina 

komponenti un izveidojot 

inovāciju infrastruktūru atbilstoši 

tā sauktās trīskāršās spirāles 

principiem, kur sadarbojas 

akadēmiskā vide, industrija un 

publiskā pārvalde.

Vispārējās izglītības 

saturā vispārizglītojošajās 

skolās tiek integrēta uz 

kompetencēm balstīta 

dizaina komponente, kā arī 

tiek izmantota dizaina pieeja 

satura ieviešanas procesā.

2018. gadā KM un IZM iniciētā un 

finansētā programma Latvijas skolas 

soma vispārizglītojošās skolās visās 

vecuma grupās piedāvā informāciju un 

izglītojošas nodarbības dizaina jomā – 

radošās darbnīcas, nodarbības muzejos, 

dizaina uzņēmumu apmeklējumus u. c.

KM un IZM rosina 

diskusijas un priekšlikumus 

klasificēt dizainu kā 

atsevišķu zinātņu nozari 

un patstāvīgu izglītības 

tematisko jomu saskaņā 

ar UNESCO Starptautisko 

izglītības klasifikatoru  

(ISCED).

Uz dizainu balstīta 

izglītība (design-based 

learning) ir komponente 

visu līmeņu un visu 

nozaru programmu 

izglītībā Latvijā. 

Pieņemtie grozījumi atļauj dizainā un 

mākslā iegūt doktora grādu arī par 

māksliniecisko (dizaina) praksi, kas 

balstīta uz pētniecību.

Vīzija – izglītība 2020

Dizainers Miķelis Baštiks DMDM lekciju ciklā Vārds dizainam, publicitātes foto
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“Dizains sabiedrībai ir domāšanas un rīcības 
viedums – jēgpilnas darbības un risinājumi 
cilvēkam, kopienai un nācijai. 
Dizains sociālajai labklājībai uzkrāj un attīsta 
sociālo kapitālu. Tas mikro un makro līmenī 
paaugstina kā indivīda, tā visas sabiedrības 
laimes izjūtu un apmierinātību ar dzīvi. 
Cilvēks ar dizaina darbību ietekmē ne vien 
ekonomiku, bet ilgtermiņā arī ekoloģiju un 
sabiedrību, pārveidojot vidi, dzīvesveidus, 
paradumus, vērtības un rīcību.”

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. Ikviens vēlas dzīvot sakārtotā, saprotamā, 

ērtā, drošā vidē un saņemt labus produktus un pakalpojumus, jo ir 

tikai cilvēcīgi izjust vēlmi pēc labklājības. Tomēr cilvēks lieto to preču 

un pakalpojumu kopumu, kuru pieejamību nosaka  ģeogrāfiski un 

finansiāli apstākļi, kā arī personiskas vajadzības un zināšanas. Tās ir 

mazas un lielas ikdienas vajadzības un problēmas, kuru risināšanā 

dizains ir viens no galvenajiem spēlētājiem. Tā nav sociāla utopija. 

Dr. art. Aija Freimane

Trīs svarīgākie aspekti,
kas nosaka dizaina un sabiedrības attiecības:

Dizains un 
SABIEDRĪBA

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.

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.

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.

1

2

3
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PRECES

Pārtikas, pirmās nepieciešamības, 
mājsaimniecības, darba vides, luksusa.

To dizainam jāveicina pieejamība, kvalitāte, kā 
arī ērta un droša lietojamība. Precēm jārada 

pēc iespējas mazāks kaitējums apkārtējai videi 
gan ražošanas, gan lietošanas posmā.

PAKALPOJUMI

Tirdzniecība, transports, aizsardzība, 
apdrošināšana, viesmīlība, finanses, 

komunālie u. c. 

Pakalpojumu īpatsvars Latvijā veido 60 % 
no IK. Ja šāds lielums valsts ekonomikā tiktu 
pilnveidots ar attiecīgi dizainētām kvalitātēm, 

tas, neapšaubāmi, vairotu konkurētspēju.

SABIEDRISKIE PAKALPOJUMI

Enerģētika, ūdenssaimniecība, elektroniskie sakari, 
pasts, sadzīves atkritumu apsaimniekošana.

Speciāli izdalīta, ar likumu regulējama pakalpojumu 
grupa, kuras raksturlielumiem vajadzētu būt ne vien 
cenu politikai, pieejamībai, avotu diversifikācijai un 
enerģētiskajai drošībai, bet arī saprotami dizainētai 

informācijai un ērtai lietojamībai.

SOCIĀLIE PAKALPOJUMI

Sociālā palīdzība, ko nodrošina 
valsts un pašvaldības.

Labi dizainēts pakalpojums aprūpējamo 
personu integrē un motivē aktīvai 

darbībai, tādējādi mazinot izdevumu slogu 
pārējai sabiedrībai.

VALSTS UN PAŠVALDĪBAS PAKALPOJUMI

Izglītība, veselības aprūpe, kultūra, 
nodarbinātība, tiesību aizsardzība. 

Uz sabiedrības labbūtību, ērtību, drošību 
vērsta valsts un pašvaldību darbība ar dažādām 

sabiedrības grupām pieejamu, iekļaujošu, 
saprotamu formātu un iesaisti.

TIESĪBU AKTI

Satversme, likumi, tiesiskā paļāvība, 
sabiedriskais līgums. 

Saprotamība, kompaktums un pastāvība ir 
kvalitātes, kas ar dizaina starpniecību būtu 
pieejamas plašākai sabiedrībai, neatstājot 

tik daudz vietas interpretācijai.

NODOKĻI

Nodokļu politika.

Ilgtspējīga, samērīga, pastāvīga, 
skaidra un caurskatāma nodokļu 

sistēma veicina attīstību.

DARBS

Darba vide, tehnoloģijas, sociālā uzņēmējdarbība.

To veido ne vien piemērots priekšmetiskais un 
tehnoloģiskais aprīkojums, bet arī stratēģija, 
ko, pielietojot dizaina domāšanu, izstrādājusi 

uzņēmuma vadība. Tāpat arī darbinieku 
integrācija un psiholoģiskais klimats.

INFORMĀCIJA

Jebkurā preču, pakalpojumu, 
vides un mediju jomā.

Informācijai ir jābūt saprotamai tās 
lietotājam. Dizains ir nekvalitatīvs, 
ja tās adresāts to nesaņem, nevar 

nolasīt vai tiek maldināts.

VIDE

Vides pieejamība, dizains 
visiem, ekoloģija.

Dizains ir līdzdalīgs gan vides 
kvalitātē un pieejamībā, gan arī tās 

saglabāšanā un nenoplicināšanā.

DROŠĪBA

Indivīda drošība, mājokļa drošība, 
valsts un teritoriālā drošība.

Dažādu drošības dimensiju veidošanā 
izmantota dizaina domāšana un metodes. 

Šajā procesā iekļautas visas dizaina darbības 
jomas – informācija, vide, stratēģija, 

produkti, pakalpojumi u. c.

SABIEDRĪBA

Nevalstisko organizāciju un citu 
sabiedrisko organizāciju līdzdalība. 

Sabiedrības aktīvāko daļu raksturo prasme 
definēt un risināt savas problēmas, kas ir 

daļa no procesa dizaina.

Sabiedrības mijiedarbība ar dizainu
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Tolerances metode

Sociālais dizains var būt līdzdalīgs sociālajā uzņēmējdarbībā, aprūpē, 

kā arī daudzās citās sociālajās jomās. Ņemot talkā dizaina metodes un 

mācoties izprast cilvēku spējas un prasmes, vēlmes un vajadzības, LMA 

Funkcionālā dizaina apakšnozares studenti mācību procesā rada ne 

vien priekšmetiskā dizaina paraugus, bet arī veido scenārijus labākai 

dzīvei. Viens no pirmajiem sociālā dizaina vēstnešiem ir Jekaterinas 

Stakles maģistra darbs Iesakņotāji (vad. Barbara Ābele), kas tika 

realizēts darbībā ar Rīgas Stradiņa universitātes sociālās antropoloģijas 

maģistranti Annu Žabicku, valsts sociālās aprūpes centra Rīga filiāli 

Ezerkrasti un Rīgas 6. sākumskolu. Dizains ne tikai paver iespēju 

sociālās aprūpes centru iemītniekiem pavadīt vecumdienas aktīvāk 

un cieņpilnāk, skolēniem – iemācīties ko interesantu un noderīgu, 

iesaistoties dārzkopībā un bagātinoties pieredzē un emocijās, bet arī 

kļūst par tolerances metodi.

Facebook.com/iesaknotaji

Vecāki izglītībai

Ikviens iedzīvotājs var piedalīties valsts un pašvaldību 

sniegto pakalpojumu dizainēšanā. Tas nozīmē – veicināt 

pakalpojumu caurredzamību, atbildību un pieejamību. 

Lemjot par izglītības jautājumiem, amatpersonas nereti 

neņem vērā iedzīvotāju domas. Šī iemesla dēļ 2009. gadā 

dažas mammas un tēti dibināja biedrību Vecāki par 

izglītību. Šīs sabiedriskā labuma organizācijas galvenais 

mērķis ir līdzdarboties ar izglītību saistītos procesos 

valstī, lai ikvienam bērnam nodrošinātu kvalitatīvu, 

konkurētspējīgu, attīstībai atbilstošu, pieejamu un 

iekļaujošu izglītību.

Vecakiparizglitibu.wordpress.com

«Diemžēl jēdzieni dizains un dizaina domāšana joprojām ir 

apvīti mītiem par ekskluzivitāti, dārdzību, dīvainām un 

pārspīlētām formām. 

Kamēr liela daļa sabiedrības atrodas šādas pārliecības snaudā 

un nezina savas tiesības uz dizainu, tikmēr cita sabiedrības daļa, 

kam piemīt dizaina domāšana – cēloņu noskaidrošana, sakarību 

izprašana, risinājumu meklēšana un atrašana – ir nomodā par 

viņiem. Šāds dizains nav tērpies košās rokzvaigznes drānās,  

bet drīzāk kā neuzkrītošs ierindnieks ar godu kalpo sociālajā 

sfērā, vides kvalitātē, radošajās un tradicionālajās industrijās, 

valsts pārvaldē, reģionālajā attīstībā un vēl daudz citās vietās. 

Nav nozīmes, cik bagāti esam, cik priecīgi vai noraizējušies,  

ja kāds īstajā brīdī sniedz palīdzīgu roku un ikdienu padara 

ērtāku, mēs to pieņemam un lietojam kā pašsaprotamu, biežāk 

pamanot tā trūkumu, nevis klātbūtni.

Jāpiebilst, dizaina domāšana nav vienīgi dizaineru privilēģija  

un atbildība, tāpat kā cilvēku veselība nav atkarīga vienīgi  

no medicīnas darbiniekiem un labas braukšanas kultūra –  

no policistiem.»

Barbara Ābele, Latvijas Mākslas akadēmijas asociētā profesore  
Projekts Iesakņotāji, foto autore: Jekaterina Stakle

http://Facebook.com/iesaknotaji
http://Vecakiparizglitibu.wordpress.com
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E-vide ir sakārtota atbilstoši 

nozaru vajadzībām un ērti 

lietojama ikvienam Latvijas 

iedzīvotājam neatkarīgi no 

nošķīrumiem (E-veselība, 

E-vēlēšanas u. c.).

Sabiedrība pati iniciē un realizē 

dažāda formāta aktivitātes savu 

problēmu risināšanā un jebkuras sev 

svarīgas dzīves jomas pilnveidošanā. 

Tiek veidotas ne vien līdzdalības 

platformas un koprades telpas, bet 

arī dažādas kopienu iniciatīvas, sākot 

no kopā braukšanas kustības līdz 

talkošanai visas valsts mērogā.

Lai valsts un pašvaldību 

pakalpojumi kļūtu saprotamāki 

saņēmējam, tie tiek veidoti, 

izmantojot dizainam raksturīgu 

problēmu risināšanas pieeju, kā 

arī izvairoties no fragmentārisma 

un izvērtējot cēloņsakarības.

Veiksmīgi dizainēta publiskā 

un privātā partnerība 

veicina ātrāku un 

jēgpilnāku dažnedažādu 

problēmjautājumu 

risināšanu sabiedrības 

labklājības labad. 

Vairums ikdienas patēriņa 

preču un pakalpojumu 

ir vērsti uz lietotāja 

(indivīda un sabiedrības) 

ērtībām, tātad dizainēti.

Dizaina aspekts iekļauts 

publisko iepirkumu 

atlases kritērijos, ļaujot 

izvēlēties lietotājam 

piemērotāko risinājumu.

Dizaina kompetences ir 

iekļautas publiskās vides 

plānošanā un būvniecībā. 

Tas ne vien nodrošina 

ērtības un pieejamību 

ikvienam, bet arī vairo 

publiskās vides vērtību.

Latvijas iedzīvotājs 

apzinīgi maksā valsts 

sociālās apdrošināšanas 

obligātās iemaksas un 

saņem labi dizainētus 

sociālos pakalpojumus.

Vīzija – sabiedrība 2020

Talkojam

Katru pavasari iedzīvotāji saņem uzaicinājumu 

padarīt Latviju par tīrāko vietu pasaules kartē. 

“Lielā talka ir sabiedriska iniciatīva, kas veicina ne 

tikai apkārtējās vides sakopšanu, bet arī sabiedrības 

saliedēšanos. Šajā akcijā mūs visus saista viena 

ideja – tīrāka, sakoptāka un zaļāka Latvija,” sacīja 

Lielās talkas patrons, Valsts prezidents Raimonds 

Vējonis. Pasākuma ideja ir balstīta uz brīvprātīgu 

līdzdalību vides sakopšanā. Ieguvums – tīra vide un 

labi padarīta darba sajūta.  

Talkas.lv

Talkojam, foto no Pēdas LV arhīva

http://Talkas.lv
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“Labs dizains nebeidzas ar skaistu maketu, pārskatāmu 
lietotāja saskarni vai optimizētu kodu. Lietotājam 
draudzīgs dizains, kas sasniedz izvirzīto mērķi, slēpjas 
rūpīgā atsauksmju, klikšķu un darījumu skaita analīzē 
un nepārtrauktos uzlabojumos.”

“Labam dizainam ir kāds jāsaviļņo un jāaizķer. Dizaina 
produkts manā izpratnē nav tikai priekšmets, tas var būt 
arī projekts, kas kādai cilvēku grupai ir atvēris acis uz 
kādu problēmu vai risinājumu.”

“Šodien mēs, dizaineri, pirmkārt, esam atbildīgi par resursu 
tērēšanu. Manuprāt, tas ir būtiskākais jautājums, par ko 
aizdomāties, pirms ķerties klāt. [..] Tāpat dizains šodien ir 
nesaraujami saistīts ar tehnoloģijām, jo, tiklīdz tiek radīta 
kāda inovācija, ir jāparedz, ka tā tiks ietērpta noteiktas 
estētikas risinājumā. Ar dizaina palīdzību mēs mēģinām 
integrēt tehnoloģijas ikdienā arvien vairāk, profesionālāk un 
nemanāmāk. Labs dizains nav pamanāms. Tam nav jākliedz: 

“Hei, es esmu dizains!” Dizainam vienkārši ir jāliek justies labi.”

Alise Semjonova, Infogr.am dizainere

Māra Skujeniece, dizainere

Rūdolfs Strēlis, dizainers

Dizains 
DIZAINERIEM

Runā 
dizaineri

Kas nepieciešams Latvijas 
dizaina nozarei?

Atbalsta platformas 
(biznesa inkubatori, 

jaunuzņēmumi, 
koprades telpas, 
prototipēšanas 
laboratorijas)

Valsts iniciatīva, 
skaidrojot sabiedrībai, 
kas ir dizains un kāda 
ir tā nozīme sociālā 

un ekonomiskā 
kontekstā

Eksporta iespējas:

- Skaidra valsts eksporta politika – 
pieejama informācija par eksporta 

tirgiem (izpēte, dati, kartēšana)

- Valsts atbalsta mehānismi 
eksportam – dalība dizaina 
mesēs, tirdzniecības misijās, 

kontaktbiržās u. c.

Panākumi/ 
starptautiska 
atpazīstamība 
(starptautiskas 
dizaina balvas)

Dizaina organizācijas – 
dizaineru interešu 

aizstāvībai (valsts un 
pašvaldības institūcijas, 

sabiedriskās (nevalstiskās) 
organizācijas)

Dizaina izglītība 
(praktizējoši docētāji, 

darba tirgum 
pietuvināts saturs)

Tālākizglītība – 
specializācija dažādās 

jomās – produkti, 
pakalpojumi, vide un 

sociālā joma

Starpdisciplināra 
sadarbība (ar 
zinātniekiem, 
inženieriem, IT 

profesionāļiem)

Dizaina pētniecība 
(vērsta uz inovācijām, 

mērķgrupām, 
mērķtirgiem) 

Dizaina 
vēstures 

apzināšana 

Informēts un 
kritiski domājošs 
dizaina patērētājs

Izglītots dizaina 
pasūtītājs (valsts 

un pašvaldību 
konkursos, 
iepirkumos)

Godīga 
konkurence (legālas 
datorprogrammas, 

nomaksāti nodokļi un 
šo principu piemērošana 

publiskajiem 
iepirkumiem)

Dizaina 
profesijas 

statuss

Dizainu 
pārzinoši 

mediji 

DIZAINERS/ 
DIZAINA 

UZŅĒMUMS
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Intelektuālā 
īpašuma aizsardzība 

(informēšana, 
saprotams un 

pieejams aizsardzības 
mehānisms)
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Mūsdienās paplašinās izpratne par dizaina jēdzienu, pielietojumu, 

uzdevumiem. Kādreizējo formulu forma – funkcija – tirgus nomaina 

forma – funkcija – sabiedrība. Šāda dizaina perspektīva fokusējas uz 

cilvēka un sabiedrības vajadzībām, liekot tās pirmajā vietā. Līdztekus 

priekšmetiskajam, uz produktu orientētajam dizainam pasaulē rodas 

aizvien lielāka vajadzība pēc dizaina klātbūtnes nemateriālās jomās – 

pakalpojumos, stratēģiskajā plānošanā, informācijas apritē u. c. 

Šīs tendences un dizaina izpratnes paplašināšanās izaicina arī Latvijas 

dizainerus, motivējot profesionāli pilnveidoties, uzturēt asu prātu un 

jūtīgu attieksmi, attīstīt empātiju un spēju ieraudzīt cilvēku patiesās 

vajadzības un problēmas, iet līdzi laikam un apsteigt to. 

Dizainera darbības lauki

Dizainers kā 
uzņēmējs 

Individuālais 
dizainers 

(universāls vai 
specializējies 

noteiktā jomā)

Dizainers kā 
darbinieks 

(universāls vai 
specializējas 

noteiktā jomā)

Dizaina teorētiķis, 
pētnieks

Dizaina 
žurnālists/ 
publicists, 

kritiķis

Dizainers kā 
mācībspēks

Dizaina 
menedžeris

Dizainers kā 
profesionālu 

un sabiedrisku 
organizāciju 
dalībnieks

Kā individuālais dizainers, tā dizaina uzņēmumi var sniegt 

dažādus materiālā un nemateriālā dizaina pakalpojumus 

vai arī specializēties konkrētā dizaina nišā (produktu 

dizains, pakalpojumu dizains, interjera dizains, vides dizains, 

sociālais dizains, procesa dizains). Dizaina komponente, 

zināšanas un domāšana var tikt izmantota arī citu radošo 

un tradicionālo industriju, IT, vides, sociālo nozaru 

produktu un pakalpojumu veidošanā.

* Aptauju veica dizaina birojs H2E projekta Dizaina manifestācija laikā.

Vadošās dizaina jomas Latvijā*

18% 15,9% 13,9% 12,7% 10,6% 9,8% 3,7% 0,8%
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“Pirmais impulss rodas, pašai lietojot vai vērojot, 
kā priekšmets tiek lietots. Manuprāt, labu dizainu 
var radīt, ņemot vērā vajadzību, jo lietai ir jārisina 
konkrēta problēma.  
Latvijā situācija dizaina jomā ir nedaudz uzlabojusies 
pēdējo pāris gadu laikā, ņemot vērā aktivitātes, kas 
tiek atbalstītas arī no valsts puses. Satrauc nestabilā 
politiskā un ekonomiskā situācija valstī, kā arī 
jaunu nodokļu un to izmaiņu ieviešana, kas nav 
prognozējama. Kopumā nestabilitāte nerada drošu 
vidi uzņēmējdarbībai.”

“Mani iedvesmo tehniskās 
iespējas un materiāla 
mijiedarbība, pats materiāls – 
stikls. Izaicinājums – to visu 
salikt kopā un novest līdz 
galaproduktam. Galvenais 
šķērslis ir motivēt sevi, atrast 
laiku un finanses kāda produkta 
radīšanai, atrast patērētāju 
savam produktam. Nedomāju, 
ka tā ir Latvijas problēma, tā 
ir globāla lieta. Dizainera 
meklējumi un pašapliecināšanās.”

“Es nevaru būt neatkarīgs dizainers, jo 
esmu atbildīgs par ražošanu un man 
regulāri jāsamaksā alga 50 cilvēkiem. 
Tad vairs nevar sev uzdot jautājumu – vai 
tev šodien gribas doties uz darbu? Tu esi 
iekāpis vilcienā un starp pieturām vairs 
nevari izkāpt. Kad būs nākamā pietura, 
to neviens nepateiks. Galvenā problēma ir 
tā, ka patērētājs nesaprot, ka šeit radītais 
dizains maksā naudu. Cilvēku apziņā 
ķeblītis nozīmē pieci eiro, cik arī tas 
maksā, aizejot uz Jysk.”

Aija Sietiņa, arhitekte, mēbeļu ražošanas 
uzņēmuma KUKUU radītāja un vadītāja

Artis Nīmanis, 
zīmola an&angel galvenais dizainers

Aldis Circenis, 
arhitekts, dizainers, RKF dibinātājs

Kas tevi iedvesmo un 
kas traucē radīt dizainu?

KUKUU galds SO:LO, Foto autors: Māris Grīnbergs

an&angel kolekcija SILK, publicitātes foto

RKF Crane, publicitātes foto
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Latvijas Dizaina gada balva

Latvijas Dizaina gada balva ir Kultūras ministrijas iniciēts nacionālas 

nozīmes apbalvojums. Balvas mērķis ir apzināt, izvērtēt un popularizēt 

Latvijas dizaineru izcilākos sniegumus, tādējādi sekmējot Latvijas 

dizaina nozares attīstību un izaugsmi ilgtermiņā. Tās virsuzdevums 

ir gan stiprināt nozares prestižu, gan vienlaikus motivēt Latvijas 

dizainerus un dizaina uzņēmumus sacensties arī starptautiskos 

konkursos. Tiesības organizēt ikgadējo konkursu 2017., 2018. un 

2019. gadā ieguva dizaina birojs H2E sadarbībā ar Latvijas Nacionālo 

mākslas muzeju un Latvijas Mākslas akadēmiju. 2017. gadā tika 

saņemti 147 pieteikumi. Starptautiskai žūrijai tos izvērtējot, tika 

izvēlēti 20 finālisti, savukārt no tiem izvēlējās trīs laureātus. Galveno 

Latvijas Dizaina gada balvu ieguva datu vizualizācijas rīks Infogr.am, 

savukārt finālistu darbus varēja aplūkot izstādē Dekoratīvās mākslas 

un dizaina muzejā.

Dizainabalva.lv 

Dizaineru profesionālās 

intereses pārstāv 

spēcīgas dizaineru 

organizācijas.

Latvijas dizains tiek regulāri 

pārstāvēts prestižos 

starptautiskos pasākumos 

un konkursos. Tas veicina 

Latvijas dizaina reputāciju 

un valsts atpazīstamību. 

Latvijas dizaina 

produktus izmanto 

valsts un pašvaldību 

institūcijās, Latvijas 

Republikas 

vēstniecībās un citās 

pārstāvniecībās 

ārvalstīs.

Latvijas Dizaina gada balva kā 

nacionālas nozīmes apbalvojums 

ieguvis prestižu Latvijas dizaineru 

kopienā. Balvas kā vienojošas 

platformas pilnveidošanā un attīstībā 

ilgtermiņā iesaistās arī citas dizaina 

procesos līdzdalīgas ministrijas.

Informācija par dizainu 

kā intelektuālā 

īpašuma subjektu ir 

iekļauta visu nozaru 

augstākās izglītības un 

tālākizglītības saturā.

Institūcija rūpējas par 

visaptverošu, uz dizainu 

attiecināmu faktoloģisku 

informāciju un statistiku. 

Tiek veidots laikmetīgā 

dizaina krājums un arhīvs, 

kas veic skaidrojošu un 

izglītojošu funkciju. 
Dizaineri regulāri izmanto 

daudzveidīgu tālākizglītību, 

piedaloties dažādos semināros, 

kursos, meistarklasēs u. c.

Dizaina nozare ir 

pārstāvēta Latvijas 

Pētniecības un 

inovācijas stratēģiskajā 

padomē.

Dizaina inovāciju 

institūcija rūpējas par 

dizainu un tā uzlabošanu 

gan industrijā, gan 

publiskajā sektorā. 

Svarīgs centra uzdevums 

ir koordinēt ar dizainu 

saistītās aktivitātes  

starp ministrijām.

Izveidota un darbojas neatkarīga 

organizācija − dizaina inovāciju 

institūcija, kas nodrošina Latvijas 

dizaina politikas īstenošanu, kā arī 

piesaista finansējumu.

KM Radošo industriju 

padomes darbība 

iekļaujas Inovāciju 

sistēmas pārvaldības 

modelī un veicina 

inovāciju attīstību valstī 

ciešā sasaistē ar dizainu.

Institūcija informē un 

izglīto iedzīvotājus, kā arī 

darbojas kā informācijas 

avots valsts reprezentācijas 

vajadzībām ārvalstīs. 

Dizaina inovāciju institūcija 

attīsta gan vienotu mārketinga 

komunikācijas platformu, 

gan vienotu Latvijas dizaina 

identitāti dažādu auditoriju 

informēšanai un komunikācijai 

Latvijā un ārzemēs. Tas veicina 

Latvijas dizaina atpazīstamību 

un eksporta tirgus attīstību.

Ik gadu tiek apkopoti statistikas 

dati par dizaina nozari un dizaina 

pievienoto vērtību, ietekmi uz 

citām nozarēm. Regulāri tiek 

veikti pētījumi par dizaina 

ekonomisko vērtību Latvijas 

uzņēmējdarbībā.

Vīzija – dizaina industrija 2020

Latvijas Dizaina gada balva 2017, H2E publicitātes foto
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Pielikums

Radošo industriju un dizaina 
politikas dokumenti

Kultūrpolitikas vadlīnijas 2014.–2020. gadam 

Radošā Latvija 

Polsis.mk.gov.lv/documents/4877

Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2014.–2020. gadam 

Likumi.lv/doc.php?id=253919 

Nacionālās industriālās politikas pamatnostādnes 

2014.–2020. gadam 

Likumi.lv/doc.php?id=257875

Zinātnes, tehnoloģijas attīstības un inovācijas 

pamatnostādnes 2014.–2020. gadam 

Likumi.lv/doc.php?id=263464

RIS 3 Viedās specializācijas stratēģija 

Izm.gov.lv/lv/zinatne 

Valsts pārvaldes reformu plāns 2017.–2019. gadam 

Tai.mk.gov.lv

Eiropas Komisijas Rīcības plāns dizaina veicinātas 

inovācijas jomā/Action plan for Design-Driven innovation 

Ec.europa.eu/DocsRoom/documents/13203/ 

attachments/1/translations

Design for Growth and Prosperity 

Beda.org/resources/other-publications/design-for- 

growth-and-prosperity.html

Design for Europe 

Designforeurope.eu

Design for Enterprises 

Designforenterprises.eu

World Design Organization 

Wdo.org

Labs of Latvia 

Labsoflatvia.com

Latvijas Start-up asociācija  

Startin.lv

Techhub Riga 

Riga.techhub.com 

DemolaLatvia 

Latvia.demola.net

Komercializācijas reaktors  

Commercializationreactor.com

Jaunuzņēmumu platformas

TheMill 

Millriga.com

Birojnīca 

Birojnica.lv

Coworking Riga 

Coworkingriga.com

Darba vieta 

Darbavieta.rocks

Rīgas Tehniskās universitātes Dizaina fabrika 

Rtu.lv/lv/zinatne/dizaina-fabrika

LU Studentu biznesa inkubators 

Biznesainkubators.lu.lv

Koprades telpas

Liaa.gov.lv/lv/fondi/2014-2020/biznesa-inkubatori

biznesainkubators.lu.lv 

idealab.rtu.lv

Biznesa inkubatori Latvijā

Atbalsta programmas un platformas uzņēmējiem

LIAA administrētās ES fondu atbalsta programmas uzņēmējiem:

Inovāciju motivācijas programma - 

Liaa.gov.lv/lv/uznemejdarbibas-veicinasana-un-inovacijas 

Atbalsts Inovāciju vaučeriem - 

Liaa.gov.lv/lv/fondi/2014-2020/inovaciju-vauceru-atbalsta-pakalpojumi

Atbalsts starptautiskās konkurētspējas veicināšanai (kontaktbiržas, tirdzniecības 

misijas, eksporta semināri, nacionālie stendi u. c.) - 

Liaa.gov.lv/lv/fondi/2014-2020/starptautiskas-konkuretspejas-veicinasana/u

Centrālās finanšu un līgumu aģentūras administrētās ES fondu 

atbalsta programmas uzņēmējiem:

Atbalsts nodarbināto apmācībām - 

Cfla.gov.lv/lv/es-fondi-2014-2020/projektu-istenosana/1-2-2-1-atbalsts- 

nodarbinato-apmacibam

Latvijas dizaina stratēģija 2017–2020 

Km.gov.lv/lv/kultura/dizains/strategija-un-dokumenti

http://Polsis.mk.gov.lv/documents/4877
http://Likumi.lv/doc.php?id=253919 
http://Likumi.lv/doc.php?id=257875
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Asociācijas, biedrības, 
sabiedriskas iniciatīvas

Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācija 

Socialauznemejdarbiba.lv

Apeirons - invalīdu un viņu draugu apvienība 

apeirons.lv/new/

Latvijas Neredzīgo biedrība  

Lnbiedriba.lv

VSAC Rīga un filiāles 

Vsacriga.gov.lv

Vecāki par izglītību 

Vecakiparizglitibu.wordpress.com

Iespējamā misija 

Iespejamamisija.lv

Talkas 

Talkas.lv

Valsts Kultūrkapitāla fonds 

Kkf.lv

Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera 

Chamber.lv

Altum – attīstības finanšu institūcija 

Altum.lv

Atspēriens – Rīgas domes un AS Swedbank grantu programma 

Investeriga.lv/atsperiens

Jauno uzņēmēju centrs 

Juc.lv

Informatīva platforma Labs of Latvia 

Labsoflatvia.com/lv/finansetaji

Rīgas Ekonomikas augstskolas Mentoru klubs 

Mentoruklubs.lv

Nordea Biznesa skola 

Nordea.lv

Kolektīvās finansēšanas platforma Projektu banka 

Projektubanka.lv

Biedrība ConnectLatvia 

Connectlatvia.lv

Sociālās uzņēmējdarbības likums

Socialauznemejdarbiba.lv

Latvijas Dizaineru savienība 

Design.lv

Latvijas Nacionālais mākslas muzejs/Dekoratīvās 

mākslas un dizaina muzejs 

Lnmm.lv/lv/dmdm

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra 

Liaa.gov.lv

Radošo industriju biznesa inkubators 

Facebook.com/LiaaRIBI

Latvijas Mākslas akadēmijas Dizaina nodaļa 

Lma.lv

Rīgas Tehniskās universitātes Dizaina 

tehnoloģiju institūts  

Dizains.rtu.lv

Rīgas Tehniskās universitātes Dizaina fabrika 

Rtu.lv/lv/zinatne/dizaina-fabrika

Valsts Kultūrkapitāla fonds 

Kkf.lv

Radošo industriju platforma Fold 

Fold.lv

Latvijas Modes palāta 

Facebook.com/Latvijas-Modes-palāta-Latvian- 

Fashion-Chamber-1588012488121178

Baltijas Modes federācija 

Bffederation.com

Latvian Art Directors Club 

Ladc.lv

Dizaina un dizaina atbalsta institūcijas 

Nacionālās un starptautiskās 
dizaina balvas

Latvijas Dizaina gada balva 

Dizainabalva.lv

Latvijas Dizaineru savienības balva dizainā 

Design.lv

LIAA Eksporta un inovāciju balva 

liaa.gov.lv/lv/eksportetajiem/eksporta-un-

inovacijas-balva

Golden Hammer  

Goldenhammer.eu

Adwards 

Adwards.lv

Latvijas Iepakojumu asociācijas balva 

Packaging.lv

Red Dot Design Award 

En.red-dot.org

IF Design Award 

Ifworlddesignguide.com

German Design Award 

German-design-award.com

A’ Design Award 

Competition.adesignaward.com

SEGD Global Design Award 

Segd.org/awards/2017-global-design-awards

Design Management Europe Award 

Designmanagementexcellence.com

Cannes Lions 

Canneslions.com

LVMH and the Hyeres International Festival of 

Fashion and Photography 

lvmh.com/group/lvmh-commitments/art-

culture/lvmh-and-the-hyeres-international-

festival-of-fashion-and-photography

Noderīga informācija

Km.gov.lv/lv/kultura/dizains/iespejas
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Citētie avoti:

16. lpp. 

Zalāne E. Digitālais nomads. KLUBS. 7, 2016.

22. lpp. 

Lyon P. Design Education: Learning, Teaching and Researching Through Design. 2011.

23. lpp. 

Pīra A. Cilvēks orķestris. Latvijas Architektūra. 116, 2014/2015. 

30. lpp. 

Freimane A. Dizains ilgtspējīgai sociālai labklājībai. Dizaina paradigmas maiņa 

(promocijas darba kopsavilkums pieejams tiešsaistē: Lma.lv/downloads/[2]Aija_Freimane-

promocijas-darba-KOPSAVILKUMS_PhD_SUMMARY_2015_1.pdf)

38. lpp. 

Plikuma padoms Nr. 65. 

Fold.lv 

Fold.lv/2014/02/plikuma-padoms-no65-alise-semjonova

38. lpp.  

Solovjova J. Intervija ar Rūdolfu Strēli. 

Rdmv.lv 

Rdmv.lv/lv/news/aktualitates-lv/iesakam/intervija-ar-rudolfu-streli

38. lpp. 

Laube I. Kautrība nevietā. Intervija ar Māru Skujenieci. 

Fold.lv 

Fold.lv/2014/11/kautriba-nevieta-intervija-ar-maru-skujenieci

Profesionāļiem

Milānas dizaina nedēļa 

Salone Internazionale del Mobile (Milāna)

salonemilano.it/en

MAISON&OBJET (Parīze)  

maison-objet.com/en

Stockholm Furniture Fair (Stokholma)

stockholmfurniturelightfair.se

100% Design (Londona)  

100percentdesign.co.uk

Biennale. Internationale. Design. Saint-Étienne 

(Sentetjēna, Francija) 

biennale-design.com/saint-etienne/2017/fr/home

Product Design Madrid (Madride)

productdesignmadrid.com

Dutch design Week Eindhoven  

ddw.nl

Interior Lifestyle Tokyo (Tokija)  

interior-lifestyle.com

Paris Fashion Week 

fashionweekonline.com/paris

London Fashion Week 

londonfashionweek.co.uk

LVMH and the Hyeres International Festival of 

Fashion and Photography 

lvmh.com/group/lvmh-commitments/art-culture/

lvmh-and-the-hyeres-international-festival-of-

fashion-and-photography

Latvijas dizaina pārstāvniecība starptautiskās dizaina mesēs u.c.

Dizaina studentiem

Greenhouse/Stockholm Furniture Faire (Stokholma) 

stockholmfurniturelightfair.se/for-exhibitors/news/ 

sok-till-greenhouse

SaloneSatellite/Salone Internazionale del Mobile (Milāna) 

salonemilano.it/en/manifestazioni/salone-satellite.html 

SaloneSatellite/SaloniWorldWide Moscow (Maskava) 

isaloniworldwide.ru/en/manifestazioni/salone-

satelliteworldWide-moscow.html

Kortrijk Biennale Interieur (Kortreika, Beļģija) 

interieur.be

Biennale Internationale Design Saint-Étienne 

biennale-design.com/saint-etienne/2017/fr/home

Dutch design Week Eindhoven  

ddw.nl

Fashion Future for Hong Kong

http://Lma.lv/downloads/[2]Aija_Freimane-promocijas-darba-KOPSAVILKUMS_PhD_SUMMARY_2015_1.pdf
http://Lma.lv/downloads/[2]Aija_Freimane-promocijas-darba-KOPSAVILKUMS_PhD_SUMMARY_2015_1.pdf
http://Fold.lv/2014/02/plikuma-padoms-no65-alise-semjonova
http://Rdmv.lv/lv/news/aktualitates-lv/iesakam/intervija-ar-rudolfu-streli
http://Fold.lv/2014/11/kautriba-nevieta-intervija-ar-maru-skujenieci
http://Salone Internazionale del Mobile (Milāna)salonemilano.it/en
http://Salone Internazionale del Mobile (Milāna)salonemilano.it/en
http://maison-objet.com/en
http://stockholmfurniturelightfair.se
http://100percentdesign.co.uk
http://biennale-design.com/saint-etienne/2017/fr/home
http://productdesignmadrid.com
http://ddw.nl
http://interior-lifestyle.com
http://fashionweekonline.com/paris
http://londonfashionweek.co.uk
http://lvmh.com/group/lvmh-commitments/art-culture/lvmh-and-the-hyeres-international-festival-of-fashion-an
http://lvmh.com/group/lvmh-commitments/art-culture/lvmh-and-the-hyeres-international-festival-of-fashion-an
http://lvmh.com/group/lvmh-commitments/art-culture/lvmh-and-the-hyeres-international-festival-of-fashion-an
http://stockholmfurniturelightfair.se/for-exhibitors/news/ sok-till-greenhouse
http://stockholmfurniturelightfair.se/for-exhibitors/news/ sok-till-greenhouse
http://salonemilano.it/en/manifestazioni/salone-satellite.html
http://isaloniworldwide.ru/en/manifestazioni/salone-satelliteworldWide-moscow.html
http://isaloniworldwide.ru/en/manifestazioni/salone-satelliteworldWide-moscow.html
http://interieur.be
http://biennale-design.com/saint-etienne/2017/fr/home
http://ddw.nl


Latvijas dizains 2020

Teksta autori: 

Dzintra Purviņa, Anete Piņķe, Barbara Ābele, Andris Teikmanis

Dizaina koncepcija: 

Ingūna Elere

Dizains: 

H2E

Redaktore: 

Anete Piņķe

Korektore: 

Indra Orleja

Projekta koordinatore: 

Vineta Kreigere

Latvijas dizaina stratēģija 2017–2020 izstrādē piedalījās:

Dita Danosa, Barbara Ābele, Andrejs Broks, Jānis Endziņš, Andra Irbīte, 

Dzintra Purviņa, Zanda Saulīte, Karine Kalniņa, Aldis Circenis, 

Ausma Viļumsone, Edgars Zvirgzdiņš, Andris Teikmanis, Inese Baranovska, 

Jānis Siliņš, Daina Vītoliņa, Inese Pētersone, Jānis Brants, Uģis Gailis, 

Ilona Platonova, Una Vanaga, Liene Kuplā



dizains

...

Produktu

Iepakojuma

Grafikas

Modes

Reklāmas

Vides

Universālais

Unikālais

Konceptuālais

Digitālais

Interakcijas

Ilgtspējīgais

Pakalpojumu

Komunikācijas

Informācijas

Stratēģiskais

Kritiskais

Sociālais

Pieredzes

Procesu

...

...


	Dizaina-strategija_VAKI_LV_Final_
	DS-LV-digitali_28-07



