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Profesionālās kvalifikācijas eksāmena programma  

 

1. Vispārīgie jautājumi 

1.1. Profesionālās kvalifikācijas eksāmena programma tiek izstrādāta saskaņā ar profesijas 

standartu un norāda kvalifikācijas eksāmena mērķi, adresātu, darba uzbūvi, norisei 

nepieciešamo aprīkojumu, palīglīdzekļiem un telpām, vērtēšanas kārtību. 

1.2. Profesionālās kvalifikācijas eksāmeni kārtojami valsts valodā. 

 

2. Eksāmena mērķis 

2.1. Pārbaudīt un novērtēt izglītojamā profesionālās kompetences kvalifikācijā ,,Apģērbu 

dizaina speciālists”. 

 

3. Eksāmena adresāts 

3.1. Izglītojamie, kuri kārto profesionālās kvalifikācijas eksāmenu profesionālās izglītības 

programmas noslēgumā. 

 

4. Eksāmena uzbūve 

4.1. Profesionālās kvalifikācijas eksāmens sastāv no teorētiskās un praktiskās daļas. 

 

5. Kvalifikācijas darba teorētiskā daļa 

5.1. Kvalifikācijas darba teorētiskās daļas minimālais apjoms bez pielikumiem ir 12 

lapaspuses, to noformē atbilstoši „Norādījumiem profesionālās kvalifikācijas eksāmena 

teorētiskās daļas noformēšanai” (Pielikums Nr.1).  

5.2. Kvalifikācijas darba teorētiskās daļas saturu veido:  

5.2.1. Izvēlētās apģērbu kolekcijas tēmas, ierosmes avotu apraksts, aktualitātes 

pamatojums;  

5.2.2. Profesionālās kvalifikācijas darba mērķi un uzdevumi;  

5.2.3. Apģērbu kolekcijas analogu izpēte – siluets,  krāsa, detaļas; 

5.2.4. Apģērbu kolekcijas stilistikas izpēte un pamatojums, kultūrvēsturiskās atsauces;  

5.2.5. Apģērbu kolekcijas raksturojums - estētiski mākslinieciskais risinājums, 

funkcionalitāte, patērētājs un cenu grupa un tai atbilstošu materiālu un tehnoloģiju 

izvēle; 

5.2.6. Darba gaitas apraksts, pielietošanas tehnoloģijas, tehnisko risinājumu 

pamatojums, darba un materiālu izmaksu aprēķins; 

5.2.7. Izglītojamā pašnovērtējums un secinājumi;  

5.2.8. Izmantotā literatūra un citi informācijas avoti; 

Izmantoto avotu un literatūras sarakstā tiek uzrādīti visi profesionālās 

kvalifikācijas darba teorētiskajā daļā izmantotie avoti un darbi, uz kuriem atsaucas 

autors, kā arī tie, kurus autors izstudējis darba sagatavošanas gaitā.  

5.2.9. Pielikumi, kas atspoguļo darba procesu, fotofiksācijas, skices, darba gatavās 

apģērbu kolekcijas fotogrāfijas. 
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6. Kvalifikācijas darba praktiskā daļa  

6.1. Profesionālās kvalifikācijas darba projekts atspoguļo apģērbu dizaina kolekcijas 

risinājuma atbilstību noteiktai funkcijai un stilistikai, izvēlēto materiālu un 

tehnoloģiju piemērotību, izpildījuma un mākslinieciskā risinājuma kvalitātes.  

6.2. Profesionālās kvalifikācijas darba projekts ir: 

6.2.1. digitāla projekta prezentācija, kas ietver dizaina risinājuma piedāvājumu. Apjoms: 

ne mazāk kā 10 slaidi (atbilstoši pielikumam Nr.2);  

6.2.2. darba mape, saturs atbilstoši izvēlētai tēmai/specifikai: 

6.2.2.1. Titullapa un anotācija latviešu valodā (skatīt pielikumu Nr. 1.1., 1.2.)  

6.2.2.2. projekta koncepcija un projekta izpildes virziens (+iecerētās problēmas, mērķu 

un uzdevumu izvirzīšana); 

6.2.2.3.dizaina ieceres vizualizācija, kas atspoguļo iecerētā apģērbu dizaina kolekcijas 

risinājumu, modes aktuālajām tendencēm, (foto, 3 D u.c. grafiskās versijas, modeļu 

zīmējumi, maketi u.c.) 

6.2.2.4. Projektēšanas un tehnisko risinājumu atspoguļojums - projekta ierosmes avota 

attēlojums, koncepta meklējumi, ideju skices, iespējamo variāciju (2-3) attēlojumi;  

tehniskie zīmējumi, foto sesijas, krāsu paletes, materiālu paraugi, pielietoto tehniku 

atainojums, vide, aksesuāri, detaļu tuvplāni, furnitūra u.c. 

  6.2.3. nepieciešamas gadījumā - drukātas planšetes (skatīt pielikumu Nr.3).  

 

6.2. Apģērbu kolekcija, kas sastāv vismaz no trīs apģērbu komplektiem. Apģērbu kolekcijai 

jāatbilst darba mērķim un uzdevumiem, kas atspoguļoti profesionālās kvalifikācijas darba 

teorētiskajā daļā un profesionālās kvalifikācijas darba projektā. Apģērbu kolekcija atspoguļo 

atbilstību noteiktai funkcijai un stilistikai, demonstrē izvēlēto materiālu un tehnoloģiju 

piemērotību, izpildījuma un mākslinieciskā risinājuma kvalitātes. 

Apģērbu kolekcija atbilst profesionālās kvalifikācijas darba teorētiskajā daļā formulētajiem 

uzdevumiem, funkcijai un stilistikai, ar tiem atbilstošu materiālu un tehnoloģiju pielietojumu. 

               

6.3. Apģērbu kolekcijas prezentācija un prezentācijas materiāli: 

6.3.1 modes skate; 

apģērbu kolekcijas projekta prezentācijas materiāls tiek noformēts uz planšetēm. Ja 

nepieciešams, papildus var izveidot digitālu prezentāciju. Prezentācijas materiālu apjoms: stila 

(imidža) planšete vai planšetes (atkarībā no nepieciešamības) (skatīt pielikumu Nr.3) – foto 

sesija vidē, priekšmetu vai izstrādājumu raksturojošā kompozīcijā un stilistikā, ja 

nepieciešams pēc izvēles var iekļaut tehnisko informāciju; Nemazāk kā 1gab. 90x120 cm 

(horizontāli) vai 2gab. 59x90 cm (vertikāli). Digitāla prezentācija (piemēram, Power Point 

prezentācija (skatīt pielikumu Nr. 4 ), video, gif, foto galerija u.c.)  

 6.3.3. mutiskā prezentācija. 

Izmantojot prezentācijas materiālus, izglītojamais koncentrēti un skaidri iepazīstina ar darba 

ieceri, procesu un rezultātiem, kā arī atbild uz komisijas jautājumiem par savu darbu. 

 

7. Eksāmena norisei nepieciešamais aprīkojums, palīglīdzekļi un telpas  

 

Eksāmena norisei nepieciešamo aprīkojumu, palīglīdzekļus un telpas nodrošina izglītības 

iestāde. Ja nepieciešams eksāmena norisei slēdz sadarbības līgumu ar sadarbības partneriem, 

pasūtītājiem utt. 
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8. Vērtēšanas kārtība  

8.1. Vērtēšana notiek, organizējot eksāmena izvērtēšanu divos posmos - pirmajā posmā tiek 

organizēta kvalifikācijas darba projekta izvērtēšana, otrajā posmā - kvalifikācijas darba 

teorētiskā pamatojuma, izstrādātā kvalifikācijas darba materiālā, prezentācijas materiāla un 

prezentācijas vērtējuma.  

8.1.2. Eksāmena pirmajā posmā izglītojamais iesniedz vērtēšanai kvalifikācijas darba 

projektu. Digitāla kvalifikācijas darba projekta prezentācija, darba mape, maketi, ja 

nepieciešams drukātas planšetes un iesāktu kvalifikācijas darba teorētisko daļu (neiesietā 

veidā), kurā aprakstīti profesionālās kvalifikācijas darba mērķis un uzdevumi, atspoguļots 

iesāktais izpētes darbs, definēta koncepcija, aprakstīta prognozējamo darba gaitu; 

8.2. Eksāmena pirmajā posmā izglītojamais iesniedz vērtēšanai kvalifikācijas darba projektu. 

8.3.Eksāmena otrajā posmā izglītojamais iesniedz izglītības iestādei profesionālās 

kvalifikācijas darba teorētisko daļu digitālā formātā (pdf.) ne vēlāk kā septiņas darba dienas 

pirms eksāmena praktiskās daļas norises datuma, dokumentu nosaukumos ietverot izglītības 

iestādes nosaukumu, kvalifikācijas autora uzvārdu, darba nosaukumu;  

8.4.Izglītības iestāde iesniedz profesionālās kvalifikācijas darba teorētisko daļu profesionālā 

kvalifikācijas eksāmena komisijai izvērtēšanai ne vēlāk kā piecas darba dienas pirms  

eksāmena praktiskās daļas norises datuma. Visus darbus iesniedz vienā elektroniskā sūtījumā, 

dokumentu nosaukumos ietverot izglītības iestādes nosaukumu, kvalifikācijas autora uzvārdu, 

darba nosaukumu; 

8.5. Profesionālās kvalifikācijas darba teorētisko pamatojumu iesietā veidā un prezentācijas 

materiālus eksaminējamie iesniedz ne vēlāk kā vienu dienu pirms eksāmena praktiskās daļas 

norises datuma.  

8.6. Ar profesionālās kvalifikācijas darba teorētisko daļu profesionālā kvalifikācijas eksāmena 

komisija iepazīstas pirms profesionālās kvalifikācijas eksāmena praktiskās daļas norises.  

8.7. Profesionālā kvalifikācijas eksāmena laikā izglītojamais prezentē materiālā izstrādāto 

kvalifikācijas darbu, izmantojot sagatavoto prezentācijas materiālus.  

8.8. Ar profesionālās kvalifikācijas darba prezentācijas materiāliem profesionālā 

kvalifikācijas eksāmena komisija iepazīstas eksāmena praktiskās daļas norises laikā.  

8.9. Profesionālās kvalifikācijas darba teorētiskā daļa ir pieejamas kvalifikācijas eksāmena 

komisijai eksāmena praktiskās daļas norises laikā.  

8.10. Profesionālās kvalifikācijas darba praktiskā daļa - materiālā īstenotais darbs - apģērbu 

izstrādājuma komplekts vai kolekcija- ir pieejamas kvalifikācijas eksāmena komisijai 

eksāmena praktiskās daļas norises laikā, vienojoties par eksponēšanas vietu un veidu. Pēc 

kolekcijas prezentācijas komisijai tiek nodrošināta kolekcijas apskate šūšanas kvalitātes 

novērtēšanai; 

8.11. Pēc profesionālās kvalifikācijas eksāmena norises komisija pieņem lēmumu par 

vērtējumu un sniedz priekšlikumu tās izglītības iestādes vadītājam, kura īsteno attiecīgo 

izglītības programmu, piešķirt eksaminējamām personām attiecīgo profesionālo kvalifikāciju. 

Lēmumu ieraksta profesionālās kvalifikācijas eksāmena protokolā. Protokolu divos 

eksemplāros paraksta visi komisijas locekļi. Eksaminējamās personas ar komisijas lēmumu 

par vērtējumu iepazīstina tā pieņemšanas dienā.  
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8.12. Kopējais maksimāli iegūstamais punktu skaits 3.profesionālās kvalifikācijas līmenim ir 

300 punkti.  

8.13. Profesionālās kvalifikācijas eksāmena kopējais vērtējums sastāv no:  

8.13.1. profesionālās kvalifikācijas eksāmena teorētiskās daļas vērtējuma – 90 

punktiem, kas ir 30% no kopīgā vērtējuma;  

8.13.2. profesionālās kvalifikācijas eksāmena praktiskās daļas vērtējuma – 210 

punktiem, kas ir 70% no kopīgā vērtējuma;  

8.13. Profesionālās kvalifikācijas eksāmena teorētiskajā un praktiskajā daļā iegūtais kopējais 

punktu skaits nosaka vērtējumu ballēs atbilstoši vērtēšanas skalai 3.profesionālās 

kvalifikācijas līmenim.  

 

Vērtēšanas skala 3.profesionālās kvalifikācijas līmenim 

Vērtējums ballēs 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Iegūto punktu skaits 1− 

53 

54− 

105 

106− 

157 

158− 

209 

210− 

225 

226− 

240 

241− 

255 

256− 

270 

271− 

285 

286− 

300 

8.14. Profesionālās kvalifikācijas eksāmens tiek vērtēts atbilstoši vērtēšanas kritērijiem 10 

ballu skalā, kur 10 – “izcili”, 9 – “teicami”, 8 – “ļoti labi”, 7 – “labi”, 6 – “gandrīz labi”, 5 – 

“viduvēji”, 4 – “gandrīz viduvēji”, 3 – “vāji”, 2 – “ļoti vāji”, 1 – “ļoti, ļoti vāji”.  

8.15. Profesionālās kvalifikācijas eksāmena kopīgo vērtējumu sastāda punktu kopsumma, 

kuru iegūst, saskaitot kopā iegūtos punktus teorētiskās un praktiskās daļas vērtējumā atbilstoši 

desmit kvalifikācijas eksāmena vērtēšanas kritērijiem. 

8.16. Profesionālās kvalifikācijas eksāmena kritēriju vērtēšanas skala nosaka vērtējuma ballēs 

atbilstība iegūto punktu skaitam. 

 

Profesionālās kvalifikācijas eksāmena kritēriju vērtēšanas skala 

Vērtējums ballēs (1-10) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Iegūto punktu skaits 5 10 15 20 22 24 25 27 28 30 

 

 

 

Profesionālās kvalifikācijas eksāmena praktiskā 

daļa- 210 punktiem, kas ir 70% no kopīgā 

vērtējuma. 

Profesionālās 

kvalifikācijas 

eksāmena 

teorētiskās 

daļas 

vērtējuma 

Profesionālās 

kvalifikācijas eksāmena 

kopējais vērtējums 

Projekta 

darba 

vērtējums 

Materiālā 

īstenotā darba 

vērtējums 

Prezentācijas 

vērtējums 

Punkti - 300 60 

 

120 

 

30 90 

Procenti – 100 % 20 % 40 % 10 % 30 % 
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8.17. Profesionālās kvalifikācijas eksāmena vērtēšanas kritēriji:  

Teorētiskā daļa 

Vērtēšanas kritēriji Vērtējums 

ballēs*(1-10) 

Iegūtie punkti 

(5-30) 

1. Mērķa un uzdevumu formulējums. Darba struktūra un 

noformējuma atbilstība. Terminu, valodas, informācijas avotu 

lietojums. 

  

2. Apģērba kolekcijas raksturojums, stilistikas pamatojums, 

analogu izpēte un analīze, darba procesa apraksts. 

  

3. Darba rezultātu analīze un secinājumi, darba procesa un 

kolekcijas atspoguļojums pielikumos. 

  

Piešķirtie punkti kopā:   

 

Praktiskā daļa 

1.posms - Kvalifikācijas darba projekts 

Vērtēšanas kritēriji Vērtējums 

ballēs*(1-10) 

Iegūtie punkti 

(5-30) 

4.Projekta darba idejas aktualitāte, stilistika, jaunrade.   

5.Projekta darba estētiskais un tehniskais risinājuma.   

 

2.posms – Apģērbu kolekcijas prezentācija un prezentācijas materiāli (darba realizācija 

materiālā) 

Vērtēšanas kritēriji Vērtējums 

ballēs*(1-10) 

Iegūtie punkti 

(5-30) 

6.Apģērbu kolekcijas funkcionalitāte un atbilstība lietotājam.   

7.Apģērbu kolekcijas estētiskais risinājums.   

8.Stilistiskais risinājums modes skatē.   

9.Tehniskā risinājuma kvalitāte. Darba sarežģītības pakāpe un 

apjoms. 

  

10.Mutiskā prezentācija, prasme sniegt atbildes uz jautājumiem.   

*Vērtējums ballēs (1-10): 10 – “izcili”, 9 – “teicami”, 8 – “ļoti labi”, 7 – “labi”, 6 – “gandrīz labi”, 

5 – “viduvēji”, 4 – “gandrīz viduvēji”, 3 – “vāji”, 2 – “ļoti vāji”, 1 – “ļoti, ļoti vāji” 

 

 

 

SASKAŅOTS: 

 

Latvijas Nacionālais kultūras centrs, atbildīgās amatpersonas vārds, uzvārds un paraksts 

 

(apstiprinājuma vietas nosaukums, apstiprinājuma datums) 
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Pielikums Nr.1 

NORĀDĪJUMI KVALIFIKĀCIJAS DARBA TEORĒTISKĀS DAĻAS 

NOFORMĒŠANAI 
1. Vispārīgās prasības  

Teksts tiek rakstīts ciešamās kārtas pagātnes formā (piem., kvalifikācijas darbā tika pētīts, tika secināts utt.) 

Darbu noformē datorsalikumā A4 formātā, izmantojot Cambria,Times New Roman, Calibri vai Myriad Pro 

fontus. Lapu apdrukā no vienas puses.  

Teorētisko darbu iesniedz iesietus cietos vākos. Papīra biezums un gramāža 80-120 g/m². 

2. Kvalifikācijas darba teorētiskās daļas struktūra 

2.1. Titullapa (1.1.pielikums) 

Uz titullapas jānorāda: 

2.1.1. Izglītības iestāde un izglītības programma; 

2.1.2. Autora vārds, uzvārds nominatīvā; 

2.1.3. Darba nosaukums; 

2.1.4. Darba vadītāja vārds, uzvārds; 

2.1.5. Darba izveides vieta un laiks. 

2.2. Anotācija (1.2.pielikums) Anotācijai jāsniedz vispārīgs priekšstats par darbu kopumā, sniedzot kopējo 

priekšstatu par to, neiedziļinoties detaļās. Anotācija netiek uzrādīta un numurēta saturā. Atrodas aiz titullapas. 

Anotāciju sagatavo divās valodās – latviešu un angļu valodā. Anotācijā izklāsta pamata informāciju par 

kvalifikācijas darba mērķi, risinātajām mākslinieciskajām vai pētnieciskajām problēmām, raksturo iegūto 

rezultātu. Anotācijas apjoms ir noteikts 400-800 rakstu zīmēm, ieskaitot punktus, komatus un citus 

apzīmējumus ne tikai burtus. 

2.3. Saturs (1.3.pielikums) 

Saturā iekļauj visu nodaļu un apakšnodaļu nosaukumus to numerācijas secībā un norāda atbilstošās lappuses 

numuru. Titullapa nav numurēta. Satura veidošanā obligāti jāizmanto teksta redaktora programmās iebūvētās 

satura automātiskās ģenerēšanas funkcijas. 

2.4. Ievads 

Apraksta un analizē izvēlēto tēmu vai problēmu un tās aktualitāti. Ievadā formulē darba mērķi un uzdevumus. 

Formulē ko autors vēlas izpētīt, uzzināt, kādas tehnoloģijas pielietot, kādu rezultātu panākt. 

Piemēram: Zīmētavās ir maz vietas, jo stundā neizmantotie molberti aizņem lielu daļu telpas, un tas traucē 

attālināti novērtēt savu darbu un uzstādījumu, konsultēties ar skolotāju darba procesā, tādēļ kvalifikācijas 

darba mērķis – izveidot atbilstošu aprīkojumu, panākt telpas racionālu izmantošanu. Lai realizētu darba mērķi 

izvirzīti vairāki uzdevumi: 

1. ... 

2. ... u.tt.) 

2.5. Nodaļas 

Nodaļas veido kvalifikācijas eksāmena teorētiskās daļas pamatdaļu, tajās ietvertas:  

1. Izvēlētās tēmas/problēmas/aktualitātes izpēte un analīze 

1.1. Izvēlētās tēmas aktualitāte 

1.2. Mērķauditorijas raksturojums, darba atbilstība mērķauditorijai 

1.3 Materiālu un tehnoloģiju izvēles pamatojums, darba funkcionalitāte 

1.3 Darba uzdevumu definēšana 

2. Analogu izpēte un dizaina produkta stilistiskais pamatojums 

2.1.Analogu izpēte un izvēles pamatojums, stilistiskas un estētiski mākslinieciskā risinājuma pamatojums 

2.2. Iedvesmas avotu izvēles pamatojums 

2.3. Dizaina produkta vieta laikmetīgā dizaina kontekstā 

3. Darba gaitas apraksts (tehnoloģiju, materiālu un tehniskie risinājumi) 

4. Izmaksu aprēķini (tāmes) 

2.6. Secinājumi 
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Secinājumos apkopo darba galvenās atziņas. Secinājumu daļu vēlams rakstīt tā, lai ikvienam, kas to lasa, būtu 

skaidrs kāds bija darba mērķis, kas sasniegts (vai nesasniegts). Vēlams aprakstīt kā darba realizācija palīdzēja 

(vai nepalīdzēja) atrast atbildes uz paša uzdotajiem jautājumiem. 

2.7. Izmantotā literatūra un informācijas avoti (1.4.pielikums) 

Izmantoto informācijas avotu un literatūras sarakstā jāuzrāda visi kvalifikācijas darba teorētiskajā daļā 

izmantotie informācijas avoti un darbi, uz kuriem atsaucas autors, kā arī tie, kurus autors izstudējis darba 

sagatavošanas gaitā. (Grāmatas, žurnālu raksti, intervijas, pasākumu un izstāžu katalogi, tīmekļa vietnes, 

elektroniskie izdevumi u.c.) 

Atsauces uz informācijas avotiem satura izklāstā jānorāda šādos gadījumos: 

- ja tekstā minēts citāts; (5.pielikums) 

- ja tekstā aprakstīts kāds piemērs no izlasītā darba; 

- ja tekstā pieminēts kāds raksts, pētījums; 

- ja attēlā, tabulā atspoguļotais materiāls ņemts no cita informācijas avota. 

 2.8. Pielikumi 

Dažādus palīgmateriālus, kas neiekļaujas darba pamata saturā, pievieno darbam kā pielikumus ar kopīgu 

virsrakstu PIELIKUMI uz atsevišķas lapas.  

Obligāti, kā pirmo pielikumu,  pievienot vizualizācijas ar kvalifikācijas darba projekta planšetēm. 

Pielikumos jāievieto ideju skices, darba zīmējumi, darba posmu dokumentējums, piezīmes autora izvēlētā 

tehnikā (foto, video, CD u.c.), informācija par sadarbības partneriem un pasūtītājiem un citi materiāli, kas 

atspoguļo darba procesu un risinājumus. 

Fotogrāfijām jābūt labā kvalitātē un tām jāsniedz maksimāli pilnīgs priekšstats par kvalifikācijas darbu. 

Katru pielikumu sāk ar jaunu lapu, lapas labajā augšējā stūrī norādot tā kārtas numuru, piemēram, 

1. pielikums, 2. pielikums utt. 

Zem šiem uzrakstiem nākamā rindiņā raksta pielikuma nosaukumu.  

Tekstā attiecīgā vietā jādod atsauce uz pielikumu.  

3. Teksts 

Datorsalikuma pamattekstam izmanto 12 pt lieluma burtus ar intervālu 1,5 pt starp rindiņām. Nodaļu un 

apakšnodaļu nosaukumos lieto tikai lielos burtus, to lielums ir 14 pt, nodaļu nosaukumos teksts ir treknrakstā, 

apakšnoda;lu nosaukumos – normālā tekstā. Teksta attālums no lapas augšējās un kreisās malas – 30 mm, no 

labās un apakšējās malas – 20 mm. Rindkopas pirmo rindiņu sāk ar atkāpi. Rindkopas kārto bez atstarpēm. 

 

Lappuses jānumurē, izņemot titullapu, anotācijas lapas un saturu; tos ieskaita kopējā apjomā, bet nenumurē. 

Numerāciju veic ar arābu cipariem lapas apakšējās daļas vidū vai labajā pusē. 

Lappušu numerācijai jāizmanto teksta redaktora programmas (Microsoft Word, Pages u.c.) piedāvātās iebūvētās 

funkcijas. Lappušu atdalīšanai pēc nodaļas vai apakšnodaļas jāizmanto speciālā lappušu atdalīšana, nevis Enter. 

Piemēram, Microsoft Word programmā lappuses jāatdala izmantojot “Ievietot/Lapas pārtraukums” (Insert/Page 

break). 

 

Katra nodaļa, apakšnodaļa jāsāk jaunā lappusē. Aiz nosaukuma punktu neliek. Nosaukumos pārnesumus 

nelieto, tos nepasvītro. Nosaukuma attālums no iepriekšējā un turpmākā teksta ir viena rinda. Nodaļu un 

apakšnodaļu noformēšanai jāizmanto teksta redaktora programmas virsrakstu noformēšanas iebūvētās 

funkcijas. 

 

Nodaļas numurē ar arābu cipariem un piešķirtos numurus raksta pirms nodaļas nosaukuma. Apakšnodaļas 

numurē attiecīgās nodaļas ietvaros ar diviem arābu cipariem: piemēram, pirmās nodaļas apakšnodaļu numuri 

būs 1.1., 1.2. utt. Apakšpunktu apzīmēšanai izmanto arābu ciparus ar apaļo iekavu aiz tiem, piemēram, 1), 2) 

utt. Tekstu aiz cipara ar iekavu raksta ar mazo burtu. 

 

Anotācijai, ievadam, secinājumiem un priekšlikumiem, literatūras sarakstam un saturam numurus nepiešķir. 
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Atsauces uz izmantoto literatūru un informācijas avotiem noformē, kvadrātiekavās norādot aiz citētā darba 

(citāti jāliek pēdiņās) kārtas numuru izmantotās literatūras sarakstā. Piemēram, [2] vai [3, 7, 11]. Atsaucoties uz 

kādu noteiktu grāmatas lappusi, tā jānorāda aiz grāmatas citēšanas numura, piemēram: [4, 70. lpp.].  

Atsauces uz pielikumiem norāda attiecīgā teikuma beigās, parastajās iekavās ierakstot pielikuma numuru un 

vārdu “pielikums”. 

Piemērs: (1. pielikums). 

4. Attēli, ilustrācijas, tabulas 

Darbā ievietoto analogu attēli – fotogrāfijas, skices, shēmas, grafiki, diagrammas u.tml., apzīmēšanai izmanto 

vienotu terminu attēls. Attēlus numurē nodaļas ietvaros, un katram no tiem jābūt ar savu nosaukumu un atsauci 

uz avotu. Nosaukumu raksta ar maziem burtiem un lielo sākuma burtu, bez punkta nosaukuma beigās. Tekstā, 

kura ilustrēšanai izmantots attēls, attiecīgā vietā jādod atsauce uz to. Ja attēlam vajadzīgi paskaidrojumi, tos 

raksta zem nosaukuma. Paskaidrojumus atļauts rakstīt ar mazāka izmēra burtiem. 

Piemērs: pirmajā nodaļā ievietotais trešais pēc kārtas attēls. 

 
1.3.att. Attēla nosaukums 
Atsauce uz avotu, paskaidrojuma teksts (10pt) 

Ja nodaļā ir tikai viena ilustrācija, tad to nenumurē, bet raksta tikai tās nosaukumu. 

 

Darbā ievietotās tabulas jānumurē un katrai no tām jābūt savam nosaukumam. Tabulas nosaukumu raksta virs 

tabulas ar maziem burtiem un lielo sākuma burtu, bez punkta nosaukuma beigās. Tabulas numurē nodaļas 

ietvaros ar arābu cipariem. Tabulas numuru raksta labajā pusē virs tabulas nosaukuma. Tekstā attiecīgā vietā 

jādod atsauce uz tabulu. 

Piemērs - pirmajā nodaļā ievietotas otrās pēc kārtas tabulas apraksts: 

1.2. tabula 

Tabulas nosaukums 

     

     

Ja darbā vai nodaļā ir tikai viena tabula, tad to nenumurē, bet raksta tikai tās nosaukumu. 

5. Pielikumi 

Dažādus palīgmateriālus, kas neiekļaujas darba pamatsaturā, pievieno darbam kā pielikumus ar kopīgu 

virsrakstu PIELIKUMI uz atsevišķas lapas.  

Katru pielikumu sāk ar jaunu lapu, lapas labajā augšējā stūrī norādot tā kārtas numuru, piemēram: 1. 

pielikums, 2. pielikums utt. Zem šī uzraksta nākamā rindiņā, raksta pielikuma nosaukumu. Drīkst 

izmantot slīprakstu. 

Tekstā attiecīgā vietā jādod atsauce uz pielikumu.  

Piemērs: 

1. pielikums 

Pirmās skices 
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1.1. pielikums  

Titullapas paraugs 

 

Profesionālās izglītības kompetences centrs 

LIEPĀJAS MŪZIKAS, MĀKSLAS UN DIZAINA VIDUSSKOLA 

 

APĢĒRBU DIZAINA IZGLĪTĪBAS PROGRAMMA (12pt) 

 

 

 

 

VĀRDS UZVĀRDS (14pt)  

 

 

 

 

Kvalifikācijas darbs  

 

KVALIFIKĀCIJAS DARBA  

NOSAUKUMS (16pt) 

 
 

TEORĒTISKĀ DAĻA (12 pt) 

 

 

 

 

 

Kvalifikācijas darba projekta vadītājs  

Vārds Uzvārds (12pt) 

 

Kvalifikācijas darba vadītājs  

Vārds Uzvārds (12pt) 

 

 

  

 

Liepāja  

Gads (12pt) 
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1.2. pielikums 

 Anotācijas paraugs / latviešu un angļu valodā 

 

ANOTĀCIJA 

 

Vārds, uzvārds. Gads.  

Kvalifikācijas darba nosaukums (un atšifrējums) 

Kvalifikācijas darbs. 

Liepāja. Profesionālās izglītības kompetences centrs “Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina 

vidusskola”, izglītības programma izglītības programmas nosaukums. 

Projekta un darba vadītājs: Vārds Uzvārds 

Darba projekta vadītājs: Vārds Uzvārds 

Darba vadītāja: Vārds Uzvārds 

Darba apjoms – … lpp., … att., … tab., bibliogrāfija … nosaukumi latviešu/ angļu/ 

krievu valodā. 

Darbs sastāv no ievada, četrām daļām, pašvērtējuma, secinājumiem un …pielikumiem. 

Darba koncepcijas un realizācijas apraksts (400-800 rakstu zīmes): 

Īsi raksturot darba uzdevumu, primāro funkciju, konceptuālo ideju, funkcionālā un estētiskā 

risinājuma pamatojumu, raksturīgākās īpašības un priekšrocības salīdzinājumā ar analogiem, 

izpildījuma materiālus un risinājumus, nozīmīgākos secinājumus. 

Kontaktinformācija: e-pasts, tālruņa numurs 
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ABSTRACT 

 

Name, Surname. Year. Kvalifikācijas darba nosaukums (un atšifrējums) 

Qualification work. 

Liepaja. Professional Education Competence Centre “Liepaja Music, Art and Design 

School” educational program izglītības programmas nosaukums. 

Project supervisor: Vārds Uzvārds 

Work supervisor: Vārds Uzvārds 

The amount of work – … pages, … figures, pictures, photos; Bibliography … titles 

in Latvian and English. 

The work consists of an Introduction, five parts, self-assessment, conclusions and six 

appendixes. 

The aim of the work is to create …. Tulkot no latviešu valdoas (400-800 rakstu zīmes, 

utt.) 

The first part describes the choice of the theme which directly interested the author, 

describes the target audience, work functionality and aesthetic/artistic solution, as well as the 

selection of materials and technologies, defined tasks. 

The second part describes the analogous research and selection, stylistic grounds, the 

work place in the context of contemporary design. 

The third part reflects the implementation of the work material and the justification of 

selected technologies and technical solutions. 

The fourth part of the work contains the cost estimate. 

The most significant findings are related to the new knowledge and experience in 

making …. 
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1.3. pielikums  

Satura paraugs 

 

SATURS 

(ANOTĀCIJA) 

Ievads .......................................................................................................................................... 1 

1. Izvēlētās tēmas izpēte un analīze ...................................................................................... 2 

1.1. Izvēlētās tēmas aktualitāte .................................................................................. 2 

1.2. Mērķauditorijas raksturojums, darba atbilstība mērķauditorijai ......................... 2 

1.3. Materiālu un tehnoloģiju izvēles pamatojums, darba funkcionalitāte ................ 3 

1.4. Darba uzdevumu definēšana ............................................................................... 3 

2. Analogu izpēte un dizaina darba stilistikas pamatojums ....................................................  

2.1. Analogu izpēte un izvēles pamatojums, stilistikas un estētiski mākslinieciskā 

risinājuma pamatojums ........................................................................................................... 4 

2.2. Iedvesmas avota izvēles pamatojums ................................................................. 5 

2.3. Dizaina produkta vieta laikmetīgā dizaina kontekstā ......................................... 5 

4. Darba gaitas apraksts (tehnoloģijas, materiāli un tehniskie risinājumi)............................ 6 

5. Izmaksu aprēķini (tāmes) .................................................................................................. 7 

Pašnovērtējums un secinājumi.................................................................................................... 8 

Izmantotās literatūras un avotu saraksts ..................................................................................... 9 

1. Pielikums .............................................................................................................................. 10 

2. Pielikums.............................................................................................................................. 11 

(DOKUMENTĀRĀ LAPA) 

file:///M:/3_20_Kv_ek_instruk_PROG/KV_E_programmas_2016_17/Kv_ek_programmas_2017/LMMDV_kv.e_prog_MMD_2017.doc%23_Toc468100821
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IEVADS 

 

Skaidri aprakstiet problēmu vai motivāciju, kāpēc šī tēma ir aktuāla. Personīgā 

motivācija izvēlētās problēmas risināšanā.  Tas palīdzēs vēlāk formulēt arī darba mērķi. 

Aprakstiet darba tēmu, īsi raksturojiet iecerēto darbu citu līdzīgu darbu kontekstā, kādi 

paraugi tiek lietoti esošajā situācijā, ar ko tie nav piemēroti, atbilstoši, kādēļ nerisina 

problēmu, kas nepieciešams, lai darbs iekļautos piedāvātajā tēmā. 

Formulējiet, ko vēlaties izpētīt vai uzzināt – skaidri aprakstiet ceļu, kā plānojat nonākt 

līdz problēmas risinājumam, piemēram, pētīsiet analogus, veiksiet aptaujas, konsultēsieties ar 

ekspertiem. 

Aprakstiet plānoto tehnoloģiju un materiālu pielietojumu, nosauciet idejas īstenošanai 

plānotos materiālus un izgatavošanas veidu. Aprakstiet iecerēto darba rezultātu: kas tiks 

izgatavots, pamatojiet ar ko tas atšķirsies no analogiem, būs labāks, ko tas atrisinās, radiet 

priekšstatu par savu darbu. 

Definējiet mērķi. Mērķis var būt kāds lielāks virsuzdevums, kura definēšanai variet 

izmantot šādus darbības vārdus: atrisināt problēmu, uzlabot, pilnveidot, padarīt labāku, ērtāku, 

pieejamāku, popularizēt, iedvesmot, attīstīt, palīdzēt. 

Ievadā precīzi formulējiet teorētiskā un praktiskā darba mērķi un uzskaitiet 

uzdevumus. 
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1.  IZVĒLĒTĀS TĒMAS IZPĒTE UN ANALĪZE 

Šī darba nodaļa ir pirmais no dizaina izstrādes procesa cikliem – problēmas 

definēšana, kas ietver problēmas un esošās situācijas izklāstu, ko raksturo izpratne, 

vajadzības, konkrēts mērķis, tas ir ievads izpētei  – vēsture, fons, konteksts. 

1.1. Izvēlētās tēmas aktualitāte 

Sniedziet atbildes uz šādiem jautājumiem: Kāpēc izvēlēta tēma? Kāda ir esošā 

situācija? – vizualizācijas, aptaujas, anketas. Ko vēlos mainīt? Kā mans darbs to izdarīs? Ko 

es piedāvāju jaunu? Kāpēc šī problēma ir jārisina, cik aktuāla tā ir? 

Kvalifikācijas darba tēmas ietvaros definējiet problēmu, kas jārisina, izpētiet, kas tieši 

esošajā situācijā rada sarežģījumus, trūkst, ir nepietiekami, lietošanā nav ērti, nefunkcionē 

atbilstoši prasībām vai nav estētiskās kvalitātes. 

Esošās situācijas izpētē palīdz aptaujas ar vai bez anketēšanas, fotofiksācijas. 

1.2. Mērķauditorijas raksturojums, darba atbilstība mērķauditorijai  

Šajā teorētiskā darba apakšnodaļā sniedziet precīzu mērķauditorijas raksturojumu. Lai 

to veiktu, variet izmantot aptaujas vai intervijas. Tas palīdzēs saprast, vai iecerētais darbs 

atbilst lietotāja prasībām, vai tas viņam ir vajadzīgs, vai sasniedz mērķi. 

Šajā apakšnodaļā atbildiet uz jautājumiem: Kas radīto produktu lietos? Kādas ir 

potenciālo lietotāju vajadzības un vēlmes? Kādi ir potenciālo lietotāju raksturīgie paradumi? 

Kā darba forma, apjoms, materiāls atbilst mērķauditorijai? 

Pēc šīs fāzes esat iepazinis lietotāju, spējat to raksturot, esat noskaidrojis vajadzības, 

redzat darba saikni ar lietotāju. Tas palīdzēs saprast, vai darbs atbilst izvirzītajiem mērķiem un 

veidojas priekšstats par darba funkcionalitāti. 

Lai apzinātu atbilstību mērķauditorijai, atbildiet uz šiem jautājumiem: Kādi būs 

lietošanas apstākļi? Kādā intensitātē? 

Raksturojiet lietošanas apstākļus, intensitāti – vai darbs atrodas iekštelpās vai ārā, 

individuālā lietošanā vai publiskā telpā, to lieto bieži, reti, katru dienu, sezonāli, vai ilgstoši 

jāuzglabā nelietojot. 

Izstrādājot šo daļu, veidosies priekšstats par nepieciešamajiem risinājumiem, apjomu 

un materiāliem. 

Aplūkojiet mērķauditorijas raksturojuma un darba atbilstība mērķauditorijai piemērus. 
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1.3. Materiālu un tehnoloģiju izvēles pamatojums, darba 

funkcionalitāte 

Materiālu un tehnoloģiju izvēlē paskaidrojiet, kāpēc izvēlēts tieši šis materiāls 

(audums, trikotāžas materiāls, dabīgā, mākslīgā kažokāda, dzija), kādas ir materiāla īpašības 

(mazburzīgs, izturīgāks, plastisks, elastīgs, stingrs, formu turošs, viegls, ilglaicīgs, ekoloģisks, 

otrreizēji pārstrādājams, lētāks, pieejams ražošanai), kāpēc izvēlējāties konkrēto tehnisko un 

tehnoloģisko risinājumu (šūšana, adīšana, auduma apdruka, izšūšana, griešana ar lāzeri). 

 

Būtiski ir izvēli pamatot, ne tikai nosaukt materiālus un izmantotās tehnoloģijas. 

Lai veiksmīgāk izstrādātu šo apakšnodaļu, atbildiet uz jautājumiem: 

• Kāpēc izvēlēts attiecīgais materiāls? 

• Kāds būs tehnoloģiskais process, kāpēc izvēlēts tieši šāds? 

• Kāds izvēlētais materiāls ir salīdzinājumā ar citiem materiāliem un 

tehnoloģijām? 

1.4. Darba uzdevumu definēšana 

Šajā teorētiskā darba apakšnodaļā sniedziet paredzamo darbu uzskaitījumu, lai 

īstenotu produktu materiālā. Ir zināms kāpēc, kas, kādā veidā, cik intensīvi lietos iecerēto 

produktu, kādi materiāli vislabāk atbilst idejas īstenošanai. Atliek secīgi sastādīt darāmo darbu 

sarakstu un grafiku. 

Izstrādājot šo daļu, būs skaidrs vēlamais rezultāts, darba gaita, secība, lai sasniegtu 

iecerēto. 
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2. ANALOGU IZPĒTE UN DIZAINA PRODUKTA STILISTIKAIS 

PAMATOJUMS 

Šajā teorētiskā darba sadaļā: 

▪ veiciet analogu izpēti un pamatojiet to izvēli, kā arī pamatojiet produkta stilistiskas un 

estētiski mākslinieciskais risinājuma izvēli; 

▪ pamatojiet iedvesmas avota izvēli; 

▪ aprakstiet kvalifikācijas darba vietu laikmetīgā dizaina kontekstā. 

Šī darba daļa katram veidosies atšķirīga arī saturiski – atkarībā no kvalifikācijas darba 

tēmas izvēles. Šajā punktā apakšpunktus var apvienot, veidojot secīgu stāstījumu. 

Atcerieties, ka visus izmantotos avotus ir jāmin izmantotās literatūras un avotu 

sarakstā un uz tiem ir jābūt atsaucēm tekstā. 

 

2.1. Analogu izpēte un izvēles pamatojums, stilistikas un estētiski 

mākslinieciskā risinājuma pamatojums 

Lai veiktu analogu izpētes un izvēles pamatojuma aprakstu, meklējiet un analizējiet 

dizaina paraugus kas tēmas, satura, koncepcijas, uzstādīto mērķu, funkcionālā, formas 

meklējumu, materiālu izvēles, vizuālā tēla vai tonalitātes ziņā ir radniecīgi izvēlētajam 

darbam. Meklējumiem pamatā jāietver laikmetīgā dizaina paraugi gan Latvijā, gan pasaulē. 

Pamatojoties uz tēmas specifiku, iespējamas arī vēsturiskas atkāpes, atsauces uz stiliem, 

mākslas virzieniem, arhitektūru vai etnogrāfiju, tomēr galveno izpētes daļu sastāda aktuālais 

tieši šodienas dizainā. 

Ja darbs konceptuāli saistīts ar etnogrāfiju, mākslas stiliem vai virzieniem, šajā sadaļā 

fiksējiet ne tikai to izpēti, bet arī šo jomu saikni ar mūsdienu dizainu. 

Darba stilistiku raksturo saturs, radniecīgas iezīmes ar kādu no mākslas stiliem vai 

virzieniem, darba koptēls. 

Stilistiku bieži nosaka kopējais tēmas uzstādījums, aktualitātes tēmas risinājumā, 

mērķauditorijas vajadzības, funkcionalitāte. 

Darba stilistika bieži nosaka estētiski māksliniecisko risinājumu. 

Analogu fotogrāfijām jābūt kvalitatīvām. 

Veicot izpēti, Jums veidosies priekšstats par to, kas dizaina jomā izvēlētajā tēmā 

pasaulē jau paveikts, kāds ir piedāvājums, kādos virzienos dizaineri strādā, kā arī veidosies 

priekšstats par šodienas dizaina tendencēm un to, kā darbs tajās iekļausies. Vienlaikus 

apkoposiet informāciju arī par aktuāliem materiāliem un tehnoloģijām. 
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2.2. Iedvesmas avota izvēles pamatojums 

Darba stilistikas un estētiski māksliniecisko risinājumu nozīmīgs faktors ir iedvesmas 

avoti. 

Estētiski māksliniecisko risinājumu raksturo formas, krāsas, silueta līnijas, 

konstruktīvo, grafisko, glezniecisko paņēmienu, faktūru un virsmas apdares risinājumu 

meklējumi darba īstenošanā.  

Lai veiksmīgāk izstrādātu šo apakšnodaļu, atbildiet uz jautājumu: Kur ir dizaina 

iespējas produkta veidošanā? 

Šajā apakšnodaļā veiciet iecerētā darba analīzi, raksturojiet darbu – kādas 

konceptuālas, saturiskās vērtības, mākslinieciski estētiskās kvalitātes to raksturo, kāds 

veidojas darba koptēls, skatiet to kontekstā ar šodienas dizaina jomā vadošām tendencēm, 

stilistiku un definējiet, kam kvalifikācijas darbs ir vistuvākais. 

Izstrādājot šo apakšnodaļu, tiks rastas un pamatotas potenciālās idejas dizaina 

veidošanai saskaņā ar izvirzīto problēmu. 

 

2.3. Dizaina produkta vieta laikmetīgā dizaina kontekstā 

Šīs apakšnodaļas mērķis ir radīt skatījumu uz savu darbu kopējās dizaina ainas 

kontekstā. Autoram būtu jāgūst pārskats par šodienas dizaina virzieniem, iespēju meklēt un 

atrast savu darbības nišu, domubiedrus dizainā, dizainerus, kuru uzskati, darbības virziens, 

materiālu izvēle ir radniecīga autora pārliecībai. 

Aprakstiet, kā darbs saskan ar kopējām 21. gadsimta dizaina tendencēm. Ņemiet vērā 

dizainera un korporatīvās atbildības aspektus produkta radīšanā: ekoloģiskais aspekts – 

dabīgie materiāli, reciklēšana, ilgtspēja, stratēģiskā plānošana, nacionālais vai internacionālais 

dizainā, lietas visiem vai šaurai mērķauditorijai, jaunrade, jauno materiālu un tehnoloģiju 

ieviešana 
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3. DARBA GAITAS APRAKSTS (TEHNOLOĢIJAS, MATERIĀLI UN 

TEHNISKAIS RISINĀJUMS) 

Šajā teorētiskā darba sadaļā veiciet metodisku, secīgu darba aprakstu, sākot no 

skicēšanas, konstruktīvi tehnoloģiskā risinājuma izstrādes, maketu, paraugu izveides, līdz 

darba īstenošanai materiālā un gatavajam dizaina produktam. 

Veiciet katra darba posmu fotofiksāciju. 

Tātad šajā sadaļā ir jāatspoguļo kvalifikācijas darba īstenošanas gaita – apraksts 

un fotofiksācija par katru darba posmu, iekļaujot gatavo darbu. 

Aprakstiet secīgi darba veidošanas gaitu, ņemot vērā darba sākumā izvirzītos 

uzdevumus. 

Aprakstiet ar darba operācijām saistīto materiālu, darba paņēmienu, tehniku, 

tehnoloģiju pielietojumu, pakalpojumu izmantošanu ar īsu skaidrojumu, kāpēc katrs no tiem 

maketos, izmēģinājumos, paraugos izmantots, kāpēc tas gala rezultātā tiek vai netiek 

izmantots. 

Veidojiet secīgu katras darba operācijas, tajā izmantoto materiālu, tehnisko paņēmienu 

un tehnoloģiju aprakstu. 

Fotografējiet gan produkta tapšanas stadijas (arī maketus, paraugus, formu 

meklējumus), gan tuvplānus un detaļas, gan kopskatus, gan darba procesu, gan atsevišķas 

darba operācijas soli pa solim. 

       

  

3.1. att. Piemērs 1 3.2. att. Piemērs 1 
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4. IZMAKSU APRĒĶINI (TĀMES) 

Izmaksu aprēķini jeb tāmes ietver visus izdevumus, gan materiālus, gan 

pakalpojumus, kas radušies kvalifikācijas darba īstenošanā. 

Tāmes veido kvalifikācijas darba praktiskajai daļai. 

Izšķir divu veidu tāmes – plānoto izmaksu tāme un reālo izmaksu tāme. 

Plānotās izmaksas – orientējošā tāme, kuru izglītojamais veido, plānojot sava darba 

īstenošanu, veicot materiālu un pakalpojumu cenu aptauju. Tā ir orientējoša summa, ar kuru 

autoram būs jārēķinās, lai izgatavotu gatavo darbu vai tā maketu. Veiciet materiālu un 

pakalpojumu cenu aptauju, fiksējiet piedāvājumus, izvēlaties darbam atbilstošāko, pierakstiet 

cenas plānoto izmaksu tāmē. Pirmsaptaujas veikšanas rezultātā būs izveidojies priekšstats par 

darba izmaksām, par vietām, kur pirkt nepieciešamos materiālus, kādus pakalpojumus 

izmantot. 

Reālo tāmi veido visu materiālu, palīgmateriālu, sīko rokas instrumentu, pakalpojumu 

izmaksas, kas radušās īstenojot projektu, kvalifikācijas darbu materiālā, stilistiskā risinājuma 

izveidē, prezentācijas materiālu izveidē, teorētiskās daļas sagatavošanai. Tāmē neuzrāda 

izmaksas, kas reāli nav notikušas – iekārtu, aparatūras iegāde, komunālie maksājumi 

(elekrtības patēriņš) utml. 

Tāme dalās divās lielās grupās – materiāli un pakalpojumi. 

Materiāli ietver: darbam, paraugiem, maketiem nepieciešamos materiālus, piemēram: 

audumi, dzija, papīrs; darbam nepieciešamos palīgmateriālus, piemēram: līmaudums, 

flizelīns, līmlenta, polsteri, diegi, adatas, šķēres, lineāli; 

Pakalpojumi ietver: transporta pakalpojumi darbu un materiāla pārvadāšanai, nokļūšanai uz 

kvalifikācijas darba izstrādes vietu, foto studiju; pakalpojumi darba un maketu īstenošanas 

procesā, piemēram: šūšana, adīšana, izšūšana, apdruka, krāsošana, 3D printēšana, 

lāzergriešana, izdrukas, kopēšana; aparatūras un iekārtu īre, studijas īre, fotogrāfa, modeļu 

demonstrētāju, friziera, vizāžista pakalpojumi. 

Tāmei tiek veidotas sekojošas sadaļas: materiāla/pakalpojuma nosaukums; mērvienības; 

daudzums; cena par vienu vienību un summu. Beigās saskaita kopējās darba izmaksas. 

Rezultāts: 

▪ aprēķināts, cik maksā materiālā īstenotais kvalifikācijas darbs, apkopojot visas izmaksas; 

▪ aprēķināts, cik maksā stilistiskā risinājuma izveide, fotofiksācija, prezentācijas materiālu 

izveide. 



21 

 

 

SECINĀJUMI 

Secinājumi ir izpētes un praktiski īstenotā darba procesā iegūtās pamatziņas: 

▪ par to, vai sasniegts mērķis un izpildīti izvirzītie uzdevumi; 

▪ par darba rezultātu, kas izdevies, kas nē; 

▪ kas saskan ar projektu, kas nē, kādas izmaiņas ir ieviestas un kāpēc; 

▪ par darba procesu – kas notika, kā tika plānots, kas mainījās; 

▪ ieguvumi – zināšanās, prasmēs iemaņās, ne tikai saistībā ar darba procesu. 

Galvenie secinājumi ir īsi un skaidri formulēti, pamatojoties uz informāciju, kas ļauj 

tos izdarīt. 

Secinājumos ietveriet pašnovērtējumu. 

Priekšlikumi turpmākai izpētei saistībā ar darba tēmu ir konkrēti un pamatoti, izriet no 

veiktā pētījuma, darba procesa, gatavā darba un secinājumiem. 
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1.5. pielikums  

Citātu lietošana un uzrādīšana 

 

 

 

Zemsvītras atsauces 

Zemsvīras atsauces izmantojamas tikai tiešās runas citātu avotu norādei. Aiz citējuma 

lietojami kāpinātie cipari (1, 2, 3,...). Cipari apzīmē norādes, kas atbilstoši secībai tiek 

veidotas katras lapaspuses lejasdaļā. Pārējās atsauces ievietojamas Izmantotās literatūras un 

informācijas avotu sarakstā. 

 

 

Piemērs: 

..varētu piekrist šim Dž.K.Džeroma aforismam: “Man vienmēr liekas, kas man jāstrādā vairāk 

nekā pienāktos. Tas nav tāpēc, ka man būtu kādi iebildumi pret darbu, taisni otrādi, es to mīlu 

– darbs mani valdzina. Es varu sēdēt un stundām uz to skatīties.”1 

 

Pats Raimonds Cīrulis par dizainu trāpīgi izsakās: "Dizainu var uzskatīt par inženierzinātni, 

par mākslas zinātni, par socioloģiju, par modi, tomēr tā ir sintēze, tā ir visa sintēze." 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Džeroms K. Džeroms, "Trīs vīri laivā", Zvaigzne ABC, Rīga, 2003, 36.lpp. 
2 Intervija ar Latvijas gada dizaineri. Ar Raimondu Cīruli sarunājās Ivo Rode. e-žurnāls Mēbeļu un 

interjera preces – [atsauce 10.12.2008.] Pieejams: http://www.imebeles.lv/articles/521 
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1.6. pielikums 

Vizuālā materiāla noformēšana un iesniegšana elektroniskā formā 

 

 

 

Kvalifikācijas darba teorētiskajai daļai pievienojama kvalifikācijas darba digitāla 

versija (CD formātā) 

 

Teorētiskā daļa 

Kvalifikācijas darba teorētisko daļu iesniegt PDF un DOCX (MSWord) formātos 

 

Kvalifikācijas darbs materiālā vai to vizualizācijas (foto vai video)  

Darba praktiskā daļa sagatavojama un iesniedzama pēc šādiem kritērijiem: 

 Attēli* nedrīkst būt sagrupēti un ierāmēti, tiem jābūt augstas kvalitātes .jpg formātā, 

RGB krāsu modelī. (fails A4 formātā (210 x 297 mm), 300 ppi izšķirtspējā (2480 x 3543 

px)) 

 Fotogrāfiju un attēlu nosaukumos drīkst lietot tikai latīņu burtus bez garumzīmēm, 

vārdu atstarpes aizvietojot ar apakšsvītru (_), piemēram – vards_uzvards_KID2017.jpg 

 Kopējais attēlu skaits 8-15. 

Attēli nedrīkst saturēt autora vai skolas grafisku identitāti saturošu informāciju. 

 

*Attēli ir jāiesniedz arī starpdisciplināriem dizaina darbiem, kuros izmantotas video, 

animācijas vai citas tehnoloģijas. Papildus video materiālam jāiesniedz arī darbu 

prezentējošas imidža bildes, kas sagatavotas vadoties pēc iepriekš minētajiem nosacījumiem. 
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 AUTORA FOTO 

CURRICULUM VITAE 

PERSONAS DATI  

Vārds, uzvārds   

Dzīvesvieta  

Tālrunis  

E-pasts  

IZGLĪTĪBA  

20XX – līdz 

šim  

skola, izglītības programma 

20XX – 20XX pamatskola 

PAPILDU IZGLĪTĪBA  

20XX – 20XX  mūzikas skola /mākslas skola/sporta skola/kursi/semināri/ 

DARBA PIEREDZE  

20XX – līdz 

šim  

 

20XX – 20XX darbs praksē 

CITA PIEREDZE  

20XX – 20XX  citas aktivitātes (piemēram, koris, deju pulciņš, cita interešu 

izglītība, sabiedriskais, brīvprātīgā darbs) 

PRASMES  

Valodas 

 

dzimtā, vai brīvi, vai sarunvalodas līmenī, vai ar vārdnīcas 

palīdzību 

Datorprasmes nosaukt programmas 

Citas prasmes autovadītāja apliecība, iegūti sertifikāti 

INTERESES  

Hobiji, brīvā laika pavadīšana  
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Dokumentārā lapa 

  

Profesionālās izglītības kompetences centrs “Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina 

vidusskola” Apģērbu dizaina izglītības programma 

 

___________________________________________________________________________ 
Darba autora     vārds, uzvārds 

Kvalifikācijas darbs 

 

___________________________________________________________________________ 
kvalifikācijas darba nosaukums 

 

izstrādāts un veikts patstāvīgi, darbā izmantoti tikai tajā norādītie informācijas avoti. Darba 

elektroniskā kopija atbilst izdrukai. 

Esmu informēts (-a), ka autortiesību un citu līdzīgu pārkāpumu gadījumā, kas ir 

pieļauti šajā darbā, varu tikt nepielaists (-a) pie darba aizstāvēšanas vai var tikt anulēta 

piešķirtā apliecība par profesionālo vidējo izglītību. 

 

Darba autors: 

_________________________________________________________________ 
vārds, uzvārds,                                             paraksts 

            

Piekrītu sava profesionālās kvalifikācijas darba nodošanai Profesionālās izglītības 

kompetences centram “Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolai” rīcībā uz vienu 

gadu. Darbs, ar atsauci uz autoru, darba vadītāju un skolu, izmantojams publicēšanai 

drukātajos un elektroniskajos izdevumos, interneta vietnēs un izstādēs. 

Darba autors: 

__________________________________________________________________ 
vārds, uzvārds,                                      paraksts 

 

 

 

 

Kvalifikācijas darbs iesniegts 2018. gada   ________________________________________ 
   datums 

 

Kvalifikācijas darba vadītājs ____________________________________________________ 
atbildīgā persona, kam darbs iesniegts                        vārds, uzvārds,                                      paraksts 
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