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Liene Bakāne

Spēles tapušas sadarbībā ar  LU Matemātiskās analīzes katedras 
profesoru Dr. math. Andreju Cibuli. Polimino spēles 
izmantojamas gan loģiskās, gan telpiskās domāšanas attīstīšanai 
dažādu vecumu bērniem un pieaugušajiem. Tās ir noderīgas arī 
mācību procesā – matemātikas un fakultatīvās nodarbībās. 
Izstrādāta organiskā stikla spēle sarežģītāka uzdevuma 
risināšanai un oša masīvkoka spēle – konstruktors, ar ko 
iespējams izveidot dažādas polimino �gūras gan telpiskiem 
uzdevumiem, gan uzdevumiem vienā plaknē. Spēļu nosaukums 
«Saderība» izvēlēts atsaucoties uz polimino saderības problēmu, 
kas ir spēlēs iekļauto uzdevumu pamatā.

BAKALAURA DARBS
DIZAINA TEHNOLOĢIJU INSTITŪTS
Materiālu tehnoloģija un dizains

lienebakane@gmail.com

+371 25655805

Matemātiskas galda 
spēles «Saderība» 

Darba vadītāja: Mg. sc. ing., prakt. doc. G. Zommere
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Gunta Bensone

Pēc uzņēmuma SIA «ROUG» pasūtījuma, tiek izstrādāts frizētavas 
iekārtojuma piedāvājums. Tas ietver mēbeļu kolekciju, kura 
sastāv no abpusējas, vienpusējas darba stacijas, krāsu bāra 
sistēmas un frizieru ratiņiem. Mēbeles paredzētas vidējās un 
elitārās klases frizētavām, kas vēlas iekārtot savu salonu ar 
Latvijā ražotu produkciju.
Divpusējā darba stacija veidota no ozola masīvkoka, �nierēta 
MDF materiāla un metāla detaļām. Frizieru ratiņi izstrādāti no 
�nierēta MDF materiāla un metāla detaļām. Visā pārējā frizētavas 
iekārtojuma kolekcijā ieturēts vienots stils un izmantots �nierēts 
MDF materiāls, ozola masīvkoks un metāla detaļas. Veidots 
vienotas dizaina kolekcijas tēls, kas kopā ar papildus 
izstrādājumiem rada gatavu risinājumu interjera vides attīstībai.

gbensone858@gmail.com

+371 20302578

Frizētavas iekārtojuma 
piedāvājums
BAKALAURA DARBS
DIZAINA TEHNOLOĢIJU INSTITŪTS
Materiālu tehnoloģija un dizains

Darba vadītāja: Dr. arch., asoc. prof. A. Ulme 

BAKALAURA DARBS
DIZAINA TEHNOLOĢIJU INSTITŪTS
Materiālu tehnoloģija un dizains
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Moduļveida plauktu sistēma
apavu uzglabāšanai

Evita Bērziņa

Izstrādātā produkta mērķis ir padarīt apavu uzglabāšanu 
efektīvāku nelielās dzīvojamās platībās, pielāgojot to dažādu 
sezonu un tipu apaviem.
Regulējama augstuma plaukti veidoti ar reljefu un paceltām 
maliņām, lai netīrumi nenonāktu uz zemāk novietotajiem 
apaviem un tajā pašā laikā nodrošinot gaisa piekļuvi apavu 
zolēm. Plauktu sistēmas modularitāte nodrošina iespēju 
paplašināt apavu uzglabāšanas sistēmu pēc lietotāja 
vajadzībām.
Produkta galvenā mērķauditorija ir vērsta uz pilsētas iedzīvotāju, 
kurš dzīvo mājoklī ar nelielu ieejas zonas platību.

evitaberz@gmail.com

+371 29488230

BAKALAURA DARBS
DIZAINA TEHNOLOĢIJU INSTITŪTS
Materiālu tehnoloģija un dizains

Darba vadītāja: Mg. sc. ing., asist. B. Lukaševiča
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Organizators darba galdam

Anna Blaua

Darba vides pārskatāmība uzlabo darba efektivitāti, tāpēc 
organizēta darba vieta ir ļoti svarīga.
Organizatora bāze ir vertikāls panelis, kas stiprināms pie dažāda 
biezuma galda virsmām. Pamats veidots no bērza saplākšņa un 
«Bulletin board» materiāla, kura īpašības ļauj paneli izmantot arī 
kā ziņojuma dēli. Komplektu papildina piecas dažāda izmēra 
kastītes, kas veidotas no bērza saplākšņa. Iestrādātais magnēts 
ļauj tās viegli pievienot un atdalīt no panelī iedziļinātājām 
metāliskajām rievām.
Organizatora izmērs ir 400 x 560 x 15 mm. Izvēloties vairākus 
paneļus, iespējams tos kombinēt vienu pie otra, veidojot 
atdalošu starpsienu visa galda garumā.

 

blauaanna@gmail.com

+371 26270862 

BAKALAURA DARBS
DIZAINA TEHNOLOĢIJU INSTITŪTS
Materiālu tehnoloģija un dizains

Darba vadītāja: Mg. sc. ing., prakt. doc. G. Zommere
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Mēbeles LF klientu telpai

Kristaps Butāns

Mēbeļu kolekcija «Riga Soft» ir radīta, lai izceltu saplākšņa 
raksturīgākās īpašības – lielo stiprību un īpašo maliņu rakstu, kā 
arī virsmas pārklājumus. Mēbeles ir ļoti iztutrīgas, ērtas un viegli 
kopjamas. Tās ir piemērotas gan privātajām, gan publiskajām 
telpām.   
Mēbeļu kolekcija sastāv no dīvāna (1500 x 750 x 820 mm), 
atpūtas krēsla (750 x 750 x 820 mm) un ka�jas galdiņa (800 x 500 
x 500 mm). Tās paredzētas lietošanai neformālā «Latvijas Finiera» 
interviju telpā. 

kristaps.butaans@gmail.com

+371 26598814

BAKALAURA DARBS
DIZAINA TEHNOLOĢIJU INSTITŪTS
Materiālu tehnoloģija un dizains

Darba vadītājs: Mg. sc. ing., lekt. J. Kalniņš



D
IZ
A
IN

A

2018

KO
D
S



Līdzsvara taka bērniem  
«AKMENĪC»

Liene Kāposta

«AKMENĪC» ir rotaļu laukuma līdzsvara aprīkojums, kā pamata 
elementi ir dažāda lieluma un formas mākslīgie akmeņi. 
Tos ir iespējams kombinēt dažādos veidos, radot izaicinājumiem 
bagātu taku, kas veicina bērnu �zisko attīstību un rosina iztēli, 
papildus uzlabojot līdzsvaru un kustību koordināciju.
Mērķis ir radīt drošu  rotaļāšanās vidi bērniem, tāpēc akmeņu 
izgatavošanai tika izvēlēts amortizējošs, triecienu un mitruma 
izturīgs materiāls – gumijas granulu un poliuretāna līmes 
maisījums. Akmeņi tiek veidoti bērniem drošā izmērā, kas ir 
augstumā līdz 50 cm. Tie tiek stiprināti uz gumijas granulu 
drošības seguma �īzēm.
«AKMENĪC» – drošam līdzsvaram!

liene.kaposta@gmail.com

+371  26309722

BAKALAURA DARBS
DIZAINA TEHNOLOĢIJU INSTITŪTS
Materiālu tehnoloģija un dizains

Darba vadītāji: Mg. sc. ing., zin. asist. I. Zotova
                                 Dr. sc. ing., doc. E. Kirilovs
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Ieva Kreile

Darba autore piedāvā reprezentatīvu koka trauku kolekciju 
«edge», kas sastāv no trīs dažāda izmēra traukiem. Tie pilda 
dekoratīvas uzglabāšanas funkciju, uzglabājot augļus, cepumus, 
konfektes. Uz iestrādātām dekoratīvām metāla līnijām traukiem 
iespējams pievienot papildus iekšējo dalījumu. Galvenais 
akcents tiek likts uz trauku estētiskajām un idejiskajām 
kvalitātēm, objektos ietverot to uzņēmumu, kas to vēlas dāvināt 
kā reprezentatīvu dāvanu, vērtību atspoguļojumu.
Produkta galvenā mērķauditorija ir uzņēmumi, organizācijas, 
valsts institūcijas, kas vēlas stabilizēt un veicināt sadarbību ar 
partneriem un klientiem, dāvinot tiem simbolisku, estētisku un  
funkcionālu objektu.

kreile.ieva@gmail.com

+371 28332850

Koka trauku kolekcija
«edge»
BAKALAURA DARBS
DIZAINA TEHNOLOĢIJU INSTITŪTS
Materiālu tehnoloģija un dizains

Darba vadītāja: Mg. sc. ing., prakt. doc. G. Zommere
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Priekšnama mēbeļu kolekcija

Baiba Lasmane

Nepieciešamiem un funkcionāliem aksesuāriem papildināma 
priekšnama mēbeļu kolekcija radīta galvenokārt nelielas 
platības priekšnamiem, kuru iekārtošana nereti mēdz palikt 
otrajā plānā. Pārdomātāks interjers un īpaša organizētība 
priekšnamā ne vien atvieglos piesātināto ikdienu, bet arī 
parūpēsies par to, lai katrs ciemiņš justos gaidīts. Nepaliks 
nepamanīta gaumes izjūta, kas nemanot atklās arī mājas 
saimnieka individualitāti.  
Kolekcijas sastāvā ir pieci elementi jeb mēbeles, kā arī 
deviņpadsmit to papildināšanas iespējas, lai katrs lietotājs to 
varētu pielāgot tieši savām vajadzībām. Kolekcijas izgatavošanā 
izmantoti tādi materiāli, kā krāsots MDF, saplāksnis un ozola 
masīvkoks.

baibalinalasmane@gmail.com

+371 26646172

BAKALAURA DARBS
DIZAINA TEHNOLOĢIJU INSTITŪTS
Materiālu tehnoloģija un dizains

Darba vadītājs: Mg. sc. ing., lekt. J. Kalniņš
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Pakaramo kolekcija

Justīne Nikolaisone

Mūsdienās cilvēki vairāk piedomā pie tā, lai iegādātās lietas 
kalpotu ilgākam laikam. Tā ir ne tikai ar lietām, bet arī apģērbu. 
Rūpīgi izvēlēts piemērota izmēra apģērbs ideāli pieguļ nēsātāja 
augumam, bet uzglabājot apģērbu uz neatbilstoša pakaramā tas 
drīz vien zaudē savu formu. Apģērbs ir sastopams 
visdažādākajos izmēros, kādēļ lai tas pats nebūtu attiecināms uz 
pakaramajiem?
Radītās apģērbu pakaramo kolekcijas mērķis ir nodrošināt 
dažāda veida apģērbu saudzīgu uzglabāšanu arī to nenēsāšanas 
brīdī.  Kolekcija sastāv no četru dažāda garuma izmēru (XS/S – 38 
cm , M/L – 43 cm, XL/XL – 47 cm, 3XL/4 XL – 50 cm).  
pakaramajiem, kam pieejamas trīs plecu platumu variācijas.

justine.nikolaisone@gmail.com

+371 22178100

BAKALAURA DARBS
DIZAINA TEHNOLOĢIJU INSTITŪTS
Materiālu tehnoloģija un dizains

Darba vadītāja: Mg. sc. ing., asist. B. Lukaševiča
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Santa Pikuma

Produkts piemērots bērniem no dzimšanas līdz skolas vecumam. 
Mazā gultiņa paredzēta zīdaiņiem no dzimšanas līdz sešiem 
mēnešiem, vai brīdim, kad bērns sāk aktīvi kustēties, vai 
patstāvīgi sēdēt. Kad mazulis ir paaudzies un sāk iepazīt pasauli 
gultiņa tiek pārveidota par mantu uzglabāšanas sistēmu un 
darba vietu bērnam. 
Produkts izgatavots no oša masīvkoka, �nierēta lokanā 
saplākšņa. Apdarē izmanti bērna veselībai nekaitīgi materiāli. 

+371 20208465

santa.pikuma@gmail.com

BAKALAURA DARBS
DIZAINA TEHNOLOĢIJU INSTITŪTS
Materiālu tehnoloģija un dizains

Darba vadītājs: Dr. sc. ing., doc. E. Kirilovs

Daudzfunkcionāla mēbele
bērniem
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Ieva Putniņa

Portatīvais dators ir viens no mūsdienās visplašāk izmantotajiem 
darba instrumentiem, taču ilgstošs darbs pie tā nereti nav 
ergonomisks un ir nogurdinošs tā lietotājam. Cenšoties risināt šo 
problēmu un uzlabot sēdēšanas pozīciju jebkurā vidē, izstrādāts 
produkts, kurā integrētas divas funkcijas – soma datora 
pārnēsāšanai un statīvs datora paaugstināšanai. Statīvs 
paredzēts lietošanai gan izstrādājumu turot uz virsmas, gan 
klēpī. Tas ļauj darba pozīciju padarīt ergonomiskāku, lai arī kur 
lietotājs atrastos.
Somas eksterjers veidots no ūdensnecaurlaidīga un īpaši izturīga 
auduma,   rāmis – no liekta alumīnija. Šie ir materiāli, kas ļauj 
produkta konstrukciju veidot izturīgu, saglabājot vieglumu.
Somas vizuālais tēls veidots, saglabājot neitralitāti un 
askētiskumu dizainā, kompozīcijas elementus un krāsu gammu 
konceptuāli saskaņojot ar digitālo ierīču raksturīgajām iezīmēm.

 ievai.putninai@gmail.com

+371 25412554

Portatīvā datora soma
ar statīva funkciju
BAKALAURA DARBS
DIZAINA TEHNOLOĢIJU INSTITŪTS
Materiālu tehnoloģija un dizains

Darba vadītāja: Mg. sc. ing., asist. B. Lukaševiča
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«BICO» ir droša un atbilstoši aprīkota novietne velosipēda 
sistemātiskai uzglabāšanai ārējās vides ietekmē. Novietne sastāv 
no stilizēta U-veida statīva un metāla konstrukcijas, kas nosegta 
ar mitrumizturīgu pārsegu. Statiska, bet reizē funkcionāli bīdāma 
novietne ar individuālu pieeju publiskai videi. Nodrošina 
komfortablu pārvietošanās līdzekļa uzglabāšanu mainīgu 
laikapstākļu ietekmē.

grietarubina@gmail.com

+371 28637746

Velosipēdu novietne «BICO»
BAKALAURA DARBS
DIZAINA TEHNOLOĢIJU INSTITŪTS
Materiālu tehnoloģija un dizains

Darba vadītājas: Mg. sc. ing., zin. asist. I. Gūtmane
                                     Mg. sc. ing., asist. B. Lukaševiča
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Celtniecības panelis privātmāju celtniecībai, kas pilda nesošās 
sienas funkciju. Panelis sastāv no 3 slāņiem, vidējais slānis pilda 
siltumizolācijas funkciju, savukārt ārējie slāņi paaugstina paneļa 
ugunsizturību. Panelis izgatavots no kaņepju spaļiem un 
magnija oksihlorīda cementa (MOC).

eslivjuka@gmail.com

+371 26409330

Endija Slivjuka

Bioloģiskas izcelsmes pildvielu un 
magnija oksihlorīda cementa (MOC) 
daudzslāņu celtniecības panelis ar 
paaugstinātu ugunsizturību
BAKALAURA DARBS
DIZAINA TEHNOLOĢIJU INSTITŪTS
Materiālu tehnoloģija un dizains

Darba vadītāja: Dr. habil. sc. ing., prof. S. Kukle
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Divdaļīgs piknika grozs, kas atsauc atpakaļ veco laiku tradīcijas ar 
krāšņajiem pinumiem un apvieno tos ar mūsdienu urbānā stila 
industriālajām iezīmēm, kas to padara interesantu ne tikai ārpus 
pilsētas, bet arī pilsētvidē dzīvojošajiem. Groza uzbūve ļauj 
grozu izmantot efektīvi – mazākam cilvēku skaitam var izmantot 
tikai vienu daļu no groza, bet lielākam, abas daļas. Piknika 
grozam izstrādāts speciāls atverams galdiņš ar kājiņu, kur galda 
virsmā speciāli iefrēzēta vieta glāzēm, lai nodrošinātu stabilitāti. 
Groza iekšpusē no auduma izstrādāta speciāla aukstuma 
uzsturoša soma. Piknika grozs veidots no pārstrādājamiem un 
dabai draudzīgiem materiāliem – metāls, šķeltās klūgas, koks, 
organiskā kokvilna. Groza izmēri: 721x350x365 mm.

inga.snikere.is@gmail.com

+371 22310040

Piknika grozs «GooDPick»

Inga Sniķere

BAKALAURA DARBS
DIZAINA TEHNOLOĢIJU INSTITŪTS
Materiālu tehnoloģija un dizains

Darba vadītāja: Mg. sc. ing., asist. B. Lukaševiča
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Trenažieris, kas atvieglo stiepšanās procesu dejotājiem, 
vingrotājiem, sportistiem vai jebkuram, kurš vēlas uzlabot savu 
lokanību. Produkta gabarīti: 1500 x 500 x 500 mm, materiāli: 
masīvkoks – osis, bērza saplāksnis, memory foam, audums.

katrina.stepina@gmail.com

+371 28355641

Stiepšanās palīgierīce
dejotājiem

Katrīna Stepiņa

BAKALAURA DARBS
DIZAINA TEHNOLOĢIJU INSTITŪTS
Materiālu tehnoloģija un dizains

Darba vadītāji: lab. vad. A. Ķīsis
                                 Mg. sc. ing., projekta vad. T. Mūrnieks 
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Modulāri transformējamā bērnu mājiņa dod iespēju bērnam 
apmierināt dabiskā attīstības procesa noteikto nepieciešamību 
pēc personīgās telpas, vienlaikus nodrošinot pilnvērtīgu bērna 
attīstību, veicinot bērna domāšanu, radošumu, sociālās spējas 
un pastāvīgumu. Mājiņas pamatkomplektācijas gabarīti 
sasniedz: 1,3 x 2 un augstumā līdz 1,8 m. Produkts izgatavots no 
saplākšņa plātnēm –  «Riga ply» un masīvkoka.
Elementi savā starpā komplektējami ar furnitūru: «sherpa WTS1» 
un «lamello P-18 divario», kuri veido drošus, izjaucamus un 
stingrus savienojumus.
Virsmas pārklājumam ir izvēlēta krāsa un laka uz ūdens bāzes āra 
apstākļiem, kura pilnībā neaizsedz apakšā esošo koka tekstūru. 
Apdarei ir gan mehāniska, gan ķīmiski izturīga pret apkārtējās 
vides faktoriem.

gustavs.skerstins@gmail.com

+371 26351183

Transformējamas bērnu
mājiņas komplekts

Gustavs Šķērstiņš

BAKALAURA DARBS
DIZAINA TEHNOLOĢIJU INSTITŪTS
Materiālu tehnoloģija un dizains

Darba vadītājs:  Mg. sc. ing. , lekt. J. Kalniņš 
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Moduļveida izstāžu stendu kolekcija sastāv no 6 dažādiem 
moduļveida stendiem – Stends Trīsstūris, Stends Četrstūris, 
Stends Zemais Četrstūris, Stends Mazais Četrstūris, Iekaramais 
Stends un Stends Siena, ar vienotiem gabarītizmēriem. Stendu 
kombinēšanas iespējām ir bezgalīgs skaits, pateicoties tā 
pamatformai – vienādsānu taisnleņķa trīsstūrim. Virsmu 
pamatizmērs ir 900 x 900 mm, Stendam Mazais Četrstūris 450 x 
450 mm, Stendam Siena viena atvēruma daļa 900 x 2000 mm. 
Kāju pamatgarums ir 300 mm, tās ir viegli un ātri savienojamas 
savā starpā ar jauno Domino savienojumu. Stendu augstumi ir 
pielāgojam pēc nepieciešamības – 300, 600 vai 900 mm. Stends 
Siena un Iekaramais Stends ir 2000 mm  augsts. Stendi ir 
izgatavoti no atvieglotajām plātnēm un egles/priedes 
masīvkoka, lai atvieglotu to transportēšanu. Moduļveida stendus 
iespējams izmantot jebkurā izstādē.

sintijatoma@gmail.com

+371 26476646

Moduļveida izstāžu stendi

Sintija Toma

BAKALAURA DARBS
DIZAINA TEHNOLOĢIJU INSTITŪTS
Materiālu tehnoloģija un dizains

Darba vadītāja:  Dr. sc. ing. , lekt. I. Gudro
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Bakalaura darbā izstrādāta palīgierīce, kas pieslēdzama pie jakas 
rāvējslēdzēja un atvieglo tā aiztaisīšanu.  Mērķauditorija bērni 
2–4 gadu vecuma grupā. Tādējādi viņi apgūst rāvējslēdzēja 
izmantošanu, savukārt arī pieaugušie iegūst atvieglotu apģērba 
aizdarīšanas procesu. Palīgierīce sniedz īpašu ieguvumu 
bērnudārzos, kur tiek atvieglots bērnu saģērbšanas process 
audzinātājām, pirms došanās ārā aukstā laikā. Tiek piedāvāta 
kolekcija, kurā ietilpst palīgierīces ar neitrālu vizuālo tēlu, kā arī 
palīgierīces ar iestrādātiem atstarotājiem. Produktam paredzama 
funkcionalitāte arī cilvēkiem ar kustību traucējumiem. Produkta 
gabarītizmēri: 4 x 3,5 cm.

doniella.dana@gmail.com

+371 28832369

Bērnu virsdrēbju
aiztaisīšanas palīgierīce 

Dana Marčenko

BAKALAURA DARBS
DIZAINA TEHNOLOĢIJU INSTITŪTS
Materiālu tehnoloģija un dizains

Darba vadītājs:  Mg. sc. ing., projekta vad. T. Mūrnieks
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Transportējams dārza ēdamgalds ar uzglabāšanas un 
organizēšanas nodalījumu galda vidū, paredzēts 6 cilvēkiem. 
Galda galvenais akcents tiek likts uz ēdienu un piederumu 
ērtāku organizēšanu svinību laikā. Produktā izmantota termiski 
apstrādāta priedes koksne, kas pasargā ēdamgaldu no ārvides 
apstākļiem.

alise.valdheima@gmail.com

+371 29123037

Dārza ēdamgalds ar 
nodalījumiem piederumu 
glabāšanai

Alise Linda Valdheima

BAKALAURA DARBS
DIZAINA TEHNOLOĢIJU INSTITŪTS
Materiālu tehnoloģija un dizains

Darba vadītāji:  lab. vad. A. Ķīsis
                                  Mg. sc. ing. A. Nagle
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Nereti Latvijas ģeogrā�skā novietojuma un telpu plānojuma dēļ, 
dabīgā apgaismojuma iespējas ir ierobežotas. Statīvs garšaugu 
audzēšanai paredzēts, lai dabīgā apgaismojuma trūkums nebūtu 
šķērslis dzīvojamās platības piemērošanai garšaugu audzēšanai. 
Piedāvājumā izveidota kolekcija, kas sastāv no dažādu izmēru un 
komplektējamības statīviem. Kolekcijas produkti veidoti no 
ozola masīvkoka ar metāla detaļām lakoniskā izpildījumā, kas 
ļauj statīviem iekļauties dažādos interjeros. 

lvikmane@gmail.com

+371 28442833

Laura Vikmane

Statīvs ar apgaismojumu
garšaugu audzēšanai 
BAKALAURA DARBS
DIZAINA TEHNOLOĢIJU INSTITŪTS
Materiālu tehnoloģija un dizains

Darba vadītāja:  Mg. sc. ing., zin. asist. I. Gūtmane
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Šī produkta lielākā atšķirība no citiem ir izmantotās konstrukcijas 
risinājumi, materiālu salikums, kompozīcija un īpašs uzsvars uz 
dizainu un tā tēlu. Kaut arī visa pasaulē ir pieejami ļoti daudz un 
dažādi līdzīgi dizaina izstrādājumi, šim rakstāmgaldam piemīt 
īpašas «Bubalus» kolekcijas iezīmes. Visiem kolekcijas 
eksemplāriem vienojošās vizuālās īpašības ir metāla un cēlkoka 
salikums, dabīgs apdares veids, īpaša dizaina kājas, kuras ir 
izgatavotas sarežģītos leņķos, lai gūtu vēlamo efektu un 
trapecveida siluetu mēbeļu korpusiem. Visiem «Bubalus» 
kolekcijas izstrādājumiem vienojošais tēls ir vērsis. Trapecveida 
formas atgādina vērša muskuļoto rumpi, bet leņķi izvērstās kājas 
vērša stāju pirms uzbrukuma. Tieši šis tēls padara šo kolekciju un 
tajā skaitā arī rakstāmgaldu par unikālu un neatkārtojamu, jo ir 
radīts iedvesmojoties no dabas formām.

l.allenart@gmail.com

+371 20206269

Rakstāmgalds  no kolekcijas
 «Bubalus»

Lauris Allens

BAKALAURA DARBS
DIZAINA TEHNOLOĢIJU INSTITŪTS
Materiālu tehnoloģija un dizains

Darba vadītāja:  Mg. sc. ing., zin. asist. I. Zotova






