
 
 

 
Problēma: 

Ar izglītojošās aktivitātes starpniecību plānots veicināt izpratni par dizaina terminu 

lietojumu un to atšķirību: Zīmolu skaņas dizains, video skaņas dizains, skaņas dizains 

pilsētvidē (u.c. telpiskā vidē).  

Audiovizuālā valoda indivīdam sniedz iespēju uztvert informāciju ar dažādiem uztveres 

kanāliem. Skaņas identitāte kļūst tikpat nozīmīga kā grafiskais dizains, jo mūsdienu 

cilvēkam, kurš piekopj multinodarbošanos (multitasking) teju ikvienā dzīves situācijā, 

audio vēstījums palīdz nodot un/vai saņemt vēlamo vēstījumu. 

 

Izpētes lauks: 

1. Skaņas dizaina termina lietojums 

2. Skaņas un vizuālais piesārņojums 

3. Skaņas un vizuālās identitātes sinerģijas labās un sliktās prakses 

 

Projekta dalībnieki, partneri: 

Kuldīgas pašvaldība, Klaipēdas kultūras mākslas centrs, Nidas mākslas kolonija, PIKC 

“Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola” 

 

Lektori: Jānis Vērzemnieks, Andris Indāns no Latvijas Skaņu Dizaineru Asociācijas un 

Charles Bušmanis sociālais dizainers, kas strādā pirmajā dizaina studijā Latvijā, kas 

specializējas dizaina konsultācijās. 

 

Potenciālie dalībnieki: 

LMMDV Multimediju dizaina, Reklāmas dizaina, Foto dizaina izglītības programmu 4. 

kursu audzēkņi, LMMDV pedagogi 

LMMDV mūzikas izglītības programmu 4. kursu audzēkņi un pedagogi 

Liepājas Universitātes Jauno mediju mākslas programmas studenti, pasniedzēji 

Liepājas vispārizglītojošo skolu vizuālās mākslas un mūzikas pedagogi 

Citi interesenti  

 

Norises vieta: 

Koncertzāle Lielais dzintars PIKC “Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolas” 

telpās 

 

Darba rezultāts: 

Vizuāli audiālas identitātes izstrāde ierobežotā teritorijā brīvi izvēlētam, objektam, telpu 

grupai, priekšmetam, indivīdam, pakalpojuma u.tml.  

 

Darba programma 

19.11.-23.11. (otrdiena - sestdiena) 

 

 

1. diena. Datums: 19.11. 

11:30 Ierašanās, reģistrācija 

12:00 Introduction lecture: designing sound identity — Jānis 

Vērzemnieks 

1) The difference between sound art and sound design 

2) History 



 
3) Audio branding (trends, theory, examples,) 

4) Whats is Brand Book and how to write style guides 

13:00 Pusdienas 

14:00 Sound dramaturgy — Andris Indāns 

1) Sound and Time 

2) Audio dynamics 

3) Sound structure 

4) Artistic thinking 

16:00 Sadalīšanās grupās IZPĒTE un DEFINĒŠANA – grupas 

nosaukuma definēšana, iekšējo un ārējo resursu apzināšana, 

teritorijas/lauka izpēte, problēmas definēšana, datu analīze, mērķa 

identificēšana, mērķa grupas noteikšana, mērķa pamatojums.  

18:00 Vakariņas 

2. diena. Datums: 20.11. 

9:00 Ierašanās, reģistrācija 

9:30 Darbs grupās MĒŖKIS un UZDEVUMS - teritorijas apzināšana, 

risku identificēšana, veicamo uzdevumu definēšana vizuāli audiālās 

identitātes izveidei 

13:00 Pusdienas 

14:00 Darbs grupās – Vizuāli audiālās identitātes KONCEPTA izstrāde 

15:00 Designing visual identity / LMMDV brand story — Jānis Blunavs 

17:00 Grupu prezentācijas 

18:00 Vakariņas 

3. diena. Datums: 21.11. 

9:00 Ierašanās, reģistrācija  

9:30 Darbs grupās – Vizuāli audiālās IDENTITĀTES izstrāde 

13:00 Pusdienas 

14:00 Publiskās lekcijas – Skaņas dizains, audiovizuālā identitāte 

     How Visual & Sound Design coexists? — Jānis Vērzemnieks 

1) Synesthesia  

2) Kiki Bouba effect 

3) McGurk effect 

3) personal project examples of audiovisual identity 

4) Why fonts and music genres matters; 

5) Sound psychological programming 

     Audio ecology & sound interaction— Andris Indāns 

1) Sound perception in different acoustic conditions. 

2) Acoustic phenomena. 

3) Sound ecological thinking 

4) Emocional interaction 

5) Personal project examples 

     Facepalm design, when design fails”— Charles Bušmanis 

16:00 Izpētes lauka paplašināšana. Jauniegūtās informācijas un datu 

analīze. Jaunu datu izmantošana vizuāli audiālās identitātes 

izstrādes procesā. 

17:00 Grupu prezentācijas 

18:00 Vakariņas 

4. diena. Datums: 22.11. 

9:00 Ierašanās, reģistrācija 



 
9:30 Darbs grupās – Praktiskais darbs vizuāli audiālās identitātes 

izstrādē 

13:00 Pusdienas 

14:00 Grupu diskusijas.  
Uz vietas paliek grupas izvēlēts pārstāvis un pārējie dalībnieki secīgi 

mainās grupām. Katras grupas izvēlētais pārstāvis sniedz kodolīgu 

informāciju par grupas darbu. Citu grupu dalībnieki sniedz ieteikumus 

ierosinājumus, izvērtē riskus, nepieciešamības pamatojumu identitātes 

izstrādē. Kad visi dalībnieki ir bijuši un izteikuši viedokli par citu grupu 
darbu, katra grupa atgriežas pie sākotnējā darba. 

Turpinās darbs grupās – identificēto risku novēršana, vizuāli 

audiālās identitātes pilnveide 

17:00 Grupu prezentācijas 

18:00 Vakariņas 

5. diena. Datums: 23.11. 

9:00 Ierašanās, reģistrācija 

9:30 Darbs grupās – Praktiskais darbs vizuāli audiālās identitātes 

izstrādē 

13:00  Pusdienas 

14:00 Darbs grupās – IEVIEŠANA un IZPLATĪŠANA. Kādus 

finansējuma līdzekļus iespējams piesaistīt skaņas dizaina izstrādei, 

izplatīšanai. Potenciālo pakalpojuma saņēmēju apzināšana, kuru 

ikdienas darbībā audiovizuālā identitāte sniedz ieguldījumu 

organizācijas reprezentācijā 

16:00 Grupu prezentācijas 

17:00 Noslēgums 

18:00 Vakariņas 
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