
          

 

Semināru cikls tiek īstenots ar LU Zinātniskās darbības attīstības projektam “Semināru cikls  "Aktualitātes dizaina un saistītajās nozarēs" piešķirto finansējumu 

 

 

Semināru cikls  "Aktualitātes dizaina un saistītajās nozarēs" 

Mūsdienās dizaina nozare saskaras ar jauniem izaicinājumiem: ekonomisko un rūpniecisko ietvarstruktūru paplašināšanos,vides, ekoloģiskām un sociālām problēmām, kas 

nosaka nepieciešamību pēc jaunām zināšanām gan dizaina nozarē strādājošajiem, gan studējošajiem. Vides ilgtspēja, aprites ekonomika un tehnoloģiju attīstība, t.sk. mākslīgā 

intelekta, virtuālās, paplašinātās un jauktās realitātes iespēju izmantošana,  ir faktori, kas ietekmēs dizaineru darbu nākotnē. 

ES iniciatīva Jaunais Eiropas “Bauhaus” ir paredzēta, lai izveidotu saikni starp Eiropas zaļo kursu un cilvēku dzīves telpu. Tā aicina visus eiropiešus, t.sk., dizainerus, 

arhitektus un studējošos, iztēloties un kopīgi veidot acīm, prātam un dvēselei tīkamu ilgtspējīgu un iekļaujošu nākotni. 

Semināru cikla ietvaros studentiem, mācībspēkiem un citiem interesentiem būs iespēja tikties* ar Latvijā un pasaulē atzītiem nozaru profesionāļiem un pētniekiem, lai gan 

iepazītos ar viņu pieredzi uzņēmuma atpazīstamības veidošanā, gan izprastu problēmas un iespējas vides, ekonomikas un sabiedrības ilgtspējīgas attīstības kontekstā.  

*Semināri klātienē tikai personām ar Covid-19 sertifikātu 

Semināru grafiks 

 

Semināri GD un ID 

Datums Lektors Tēma Semināra veids 

24.09. Andra Irbīte Jaunais Eiropas “Bauhaus”- koncepcija un iespējas  Zoom, 12.00 

01.10. Aldis Kopštāls Papildinātā realitāte māksliniekiem Klātiene/Zoom, PPMF, zāle, 10.30-12.00 

05.11. 
Antony Fry, Austrālija  
https://www.thestudioattheedgeoftheworld.com/    

Autonomous design practice Zoom, 11.00 

Semināri GD un ID atsevišķi 

Datums Lektors Tēma  Semināra veids 

08.10. ID/GD Rubrig SIA  https://rubrig.com/lv/sakums/   Rreciklēti gumijas drošības segumi Klātiene,  Rīgas gatve 8, Ādaži, ierašanās 12.00 
 

22.10. ID Anitra SIA https://www.anitra.lv/ Ekoloģiski grīdas segumi Klātiene,  Katlakalna iela 6d, laiks tiks precizēts 
 

 

29.10. GD Āris Petrovs Krāsu vadības procesa pamatelementi Zoom, 10.00   

26.11. ID Gatis Arajums, Scneider Electric https://www.se.com/lv/lv/ Mājas vadība (viedā māja) Klātiene, PPMF, 301.kab., 11.00  

03.12. GD Liene Drāzniece, Madara Cosmetics Zīmola vizuālās identitātes izstrādes process Zoom, 11.00  

Projekta vadība, koordinācija: Andra Irbīte, andra.irbite@lu.lv; T. 29455920  

Īpaši aktuālas tēmas ●Par Viabuzzano rīkotajiem tiešsaistes semināriem gaismas dizainā tiks izsūtīta aktuālā informācija un reģistrēšanās saites 
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