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Portfolio vietnes 
Dizaineriem vai māksliniekiem, kuri meklē darbu, jābūt jau izveidotam savam 
portfolio tīmekļa vietnei. Vai tas ir blogs vai atsevišķa un gaumīga vietne, tas 
jāizlemj katram pašam.


https://agneslloydplatt.com 

Labāk labi veidots blogs, nekā slikta tīmekļa vietne

- vispirms pārskatāmība un navigācija, pēc tam noformējums

- vairāk sadaļu, nekā saišu (linku)


Portfolio tīmekļa vietnēm standarta nav un nav konkrētu noteikumu to 
veidošanā, jo portfolio prezentē jūsu individualitāti, tātad arī vietnei jābūt 
unikālai.


Kādēļ portfolio vietne nepieciešama?

- interneta laikmetā visvieglākais ceļš sevis prezentēšanai

- neviens nevēlas pirkt "kaķi maisā"


Ja esiet dizainers, tātad radošs cilvēks, jūs pretendējat uz labu gaumi, tātad 
portfolio veidošanai jāpievēršas ļoti nopietni un pārdomāti.


Portfolio var ietvert darbus, kas veikti skolā, studijās vai patstāvīgi mājās 
pēdējo divu trīs gadu laikā. Tajā ieteicams iekļaut pēc iespējas dažādāka satura 
darbus, kā arī darbus, kas parāda tehnikas ar kādām ir strādāts. Izvēlētajiem 
darbiem – zīmējumiem, gleznojumiem vai krāsu kompozīcijām, fotogrāfijām, 

https://agneslloydplatt.com


datorizdrukām arī skicēm, ideju uzmetumiem vai jau realizēta 3 dimensiju darba 
fotogrāfijām jāatspoguļo personīgā interese par izvēlēto specializāciju.


https://object.design 

Portfolio var ietvert fotogrāfijas, kas tapušas pēdējo divu gadu laikā. 
Izvēlētajiem darbiem jāatspoguļo autora personīgā attieksme pret fotogrāfijā 

redzamo. Ieteicams sagatavot fotogrāfiju kolekciju (7 -10 fotogrāfijas) par 
vienu tēmu (fotoreportāža, portrets, klusā daba, u.c.) vai sagatavot savu labāko, 
interesantāko, radošāko fotogrāfiju izlasi (7 -10 fotogrāfijas), iekļaujot pēc 
iespējas dažādāka žanra darbus.


http://
www.ericryananderson.com
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Rezumējot - portfolio jāievieto labākie vai interesantākie darbi.


Darbus jāsagrupē pa kategorijām (piemēram)

- vektorgrafika

- bukleti

- brošūras

- logo

- www dizains




http://youngcreatives.heed.agency 

Ieteikumi:

- portfolio testēt praksē - uzklausīt un apkopot atsauksmes

- darbus pēc nepieciešamības mainīt

- koriģēt tekstu

- esošo portfolio pārveidot uz citas prezentācijas platformas

- norādīt darbu tapšanā izmantotās tehnoloģijas

- ar kurām programmām strādāts, kuras programmas pārziniet

- kādus praktiskus darbus pieprotiet

http://youngcreatives.heed.agency

