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Izstrādāt interjera dizaina piedāvājumu Liepājas muzeja mācību 
telpai. 
Definēt nepieciešamās funkcijas, mēbeles un aprīkojumu. 
Risinājumus parādīt skiču veidā, dažādās tehnikās. 
Rezultāts: iesieta A4 projekta skiču mape 

Iepazīties ar nodarbību darba procesu muzeja mācību telpā.
Nodefinēt projektēšanas darba uzdevumu - kas, kam, kā, kāds, 
kāpēc nepieciešams? Noformēt darba uzdevumu uz lapas. 
Izstrādāt skices telpas esošajai situācijai no dažādiem 
skatupunktiem. 

Iepazīties ar muzeja ēku, tās vēsturi un interjeru. Informāciju 
noformēt uz lapas, pievienot paskaidrojošas skices.
Iepazīties ar muzeja ekspozīciju. Informāciju noformēt uz lapas, 
pievienot paskaidrojošas skices.

Izpēte
Darba uzdevums

Interjera dizaina risinājumi
Liepājas Muzeja mācību telpai

Specializācijas prakse ID 1v, 2,3

Telpas izpēte

Muzeja izpēte
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Izpēte
Iepazīties ar 2 no dotajiem muzeju piemēriem internetā, 
sameklēt maksimāli daudz attēlus un galvenos faktus par to. 
Pastāstīt par to kursabiedriem un secināt, kas var būt noderīgs 
šajā projektā. 3 secinājumus pierakstīt. 
Katram no izvēlētajiem projektiem uzskicēt vienu skici. 

Definēt macību telpas mērķauditoriju.
Attēlot mērķauditoriju izveidojot to raksturojošu kolāžu

Iepazīties ar telpas kadastrālās uzmērīšanas lietu, veikt 
nepieciešamos uzmērījumus.
Izveidot telpas plāna rasējumu un griezumus ar gabarītizmēriem. 
A4 horizontāli. 

Analogu izpēte

Interjera dizaina risinājumi
Liepājas Muzeja mācību telpai

Specializācijas prakse ID 1v, 2,3

Uzmērījumi

Mērķauditorija 9.
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Izveidot pinterest bordu ar noskaņas attēliem un risinājumu 
piemēriem - mēbeles, inventārs, darbu ekspzīcijas risinājumi, 
uzskates materiālu novietnes, dabīgais/mākslīgais apgaismo-
jums, apdares materiāli, sienu krāsojums u.c. 

Izstrāde
Interjera dizaina risinājumi
Liepājas Muzeja mācību telpai

Specializācijas prakse ID 1v, 2,3

Stilistikas 
piedāvājums

Izveidot 3 variantu skices dažādām interjera detaļām - mēbelēm, 
apgaismojumam, sienu krāsojumam/apdarei, uzskates materiālu 
vai ekspozīcijas novietnēm. 
Plāna rasējumus nokopēt.
Paredzētos risinājumus skiču veidā iezīmēt plāna vai griezumu 
rasējumu kopijās, pievienot komentārus. 

Ideju izstrāde
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Izstrāde
Interjera dizaina risinājumi
Liepājas Muzeja mācību telpai

Izveidot 3 variantu skices telpas vizuālā tēla risinājumam
No papīra izgriezt mēbeles attiecīgā mērogā.
3 telpu risnājumu variantus skiču veidā iezīmēt plāna vai griezu-
mu rasējumu kopijās, pievienot komentārus. 

Izvēlēties vienu variantu, kuru turpināt detalizēti izstrādāt. 
Izveidot telpas funkcionālā zonējuma skici. 
Izveidot detalizētas skices telpai no dažādiem skatu punktiem.
Plāna rasējuma kopijā detalizēti iezīmēt paredzētos risinājumus. 
 

Ideju izstrāde

Paredzētajiem interjera risinājumiem internetā pimeklēt 
piemērus, noformēt tos uz lapas - mēbeles, inventārs, darbu 
ekspzīcijas risinājumi, uzskates materiālu novietnes, 
dabīgais/mākslīgais apgaismojums, apdares materiāli, sienu 
krāsojums u.c. 

Risinājumu 
piemēri
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Detalizācija
Izveidot detalizētu mēbeļu un inventāra izvietojuma rasējumu ar 
izliktiem objektu gabarītizmēriem, pievienot komentārus. 
Izveidot telpas funkcionālo zonējumu, pievienot apzīmējumus. 
Izveidot grīdas iesagumu plānu, pievienot apzīmējumus. 
Izveidot apgaismojuma plānu, pievienot apzīmējumus. 
Izveidot telpas griezumus, pievienot komentārus. 

Rasējumu izstrāde 24.

25.
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27.
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Interjera risinājumu mape jānoformē horizontāli, iesieta ar spirāli, 
gar īsāko malu. 
Titullapa jānoformē pēc dota parauga. 
Jāpievieno sējuma saturs. 

Noformēšana

Specifikācija

30.
31.

29. interneta katalogos piemeklēt un noformēt specifikācijas 
tabulā konkrētus apdares materiālus, toņus, apgaismojuma ele-
mentus, mēbeles un inventāru. 



Liepājas muzejs, Liepāja, Kūrmājas prospekts 16/18.

Mācību telpa atrodas ēkas pagrabstāvā, telpas platība 41,7m².

Blakus atrodas muzeja patstāvīgā ekspozīcija Dienvidkurzemes 

ļaudis, dzīve un darbs. 

Interjera projektā jāizstrādā vienots, konceptuāli atbilstošs un 

reprezentatīvs vizuālais tēls un labiekārtojums muzeja mācību 

telpai, lai tajā varētu norisināties dažādas prakstiskas nodarbī-

bas, cilvēkiem dažādās vecumu grupās, gan bērniem, gan pieau-

gušajiem. 

Telpā jāparedz ekspozīcijas un uzskates materiālu izvietojuma 

iespējas, plakne projekcijām, funkcionāla darba zona ar 

piemērotām mēbelēm un apgaismojumu. 

DARBA UZDEVUMS



Mākslas izglītības centrs

Poly Wedo, Pekina

http://www.arch2o.com/rockery-play-poly-wedo-art-education-archstudio/

Muzeja mācību telpa

The Jewish Museum, Londona

https://jewishmuseum.org.uk/about-us/event-hire/

Analogu izpēte
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Rasējumu izstrāde




