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MĒRĶIS:

UZDEVUMI:

• Apgūt jostas ar sprādzi un maciņa izgatavošanu

• Tirgus izpēte;
• Mērķauditorijas izpēte, analīze;
• Problēmas risinājums – funkcija, pielietojums;
• Iedvesmas objekts;
• Analogu izpēte, analīze;
• Skiču izveide;
• Tehniskais zīmējums;
• Piegrieztņu izgatavošana;
• Jostas un maciņa izgatavošana izvēlētajā materiālā



MĒRĶAUDITORIJAS IZPĒTE:
ESTERE ZANDBERGA



MĒRĶAUDITORIJA:

FUNKCIJAS:

MATERIĀLI:

• Ekstraverta, klasiski eleganta jauniete 15-18 g.v., aktīva dzīvesveida 
piekritēja 

• Ietilpīga- nodalījums kartei, lūpukrāsai
• Viegla, parocīga
• Ērta, komfortabla

• Āda, diegs un furnitūra



MĒRĶAUDITORIJAS IZPĒTE:
RENĀRS RODRIGO ČEPULIS

Jostas somai nepieciešamais:
• 1 liela dziļa kabata
• 1 maza kabata
• 2 ieverami caurumi jostai
• 1 mazā kabata aiztaisāma

Ielikt, pārnēsāt:
• Telefons
• Atslēgas
• Maks
• Salokāmais nazis
• Maza papīra lapiņa
• Ikdienas sīkie nieciņi

Kā lietot: 
• 2 līmeņu pozīcijas,
• aiztaisāmo pogu sistēma mazākajai kabatai
( to var vienļīdz nēsāt gan ap vidukli, gan ap kāju)

Kādai jābūt:
• Universālai
• Ērti atveramai
• komfortablai
• unikālai
• ekskluzīvai
• drošai
• un galvenokārt izturīgai

Aktīvs dzīves veids (mācības, 
pulciņi, pastaiga pa pilsētas 
vidi, braukšana ar riteni )

Ikdienas dzīve.
Ikdiena pajiet skolā, kas ir 
viens no pienākumiem. 

Rakstura īpašības – gudrs, radošs, 
iejūtīgs, kārtīgs

Intereses.
Ļoti liela interese ir pavadīt 
laiku  kopā ar draugiem. 
Hobijs vasarā - braukt ar 
riteni. Piesaista ērtas un 
pielietojamas lietas. (Piem. 
ērti lietojamas drēbes) Un 
pats galvenais, lai ir kur 
ielikt telefonu  un citus 
sīkumus, lai nekrīt laukā.



MĒRĶAUDITORIJA:

FUNKCIJAS:

MATERIĀLI:

• Āda, diegs, furnitūra.

• Komfortablai - ērti atveramai;
• Izturīgai un drošai;
• Ekskluzīvai un unikālai.

Radošs jaunietis 13-16 gadus vecs, kuram patīk aktivitātes pie dabas.



IEDVESMAS AVOTI:
ESTERE ZANDBERGA



IEDVESMAS AVOTS:
RENĀRS RODRIGO ČEPULIS



ANALOGI:
ESTERE ZANDBERGA

Somiņa ir iekarinātā jostā.

Šeit ir viss atkarīgs no tā, ko liek somiņā iekšā. Ja tur liek 
kaut ko smagu, tad somiņa var nostiepties un tas vairs 

nebūtu eleganti.

Taču tas atvieglo kustību ierobežojumu.

Šeit redzams, ka jostu var papildināt ar nepieciešamām 

kabatiņām, taču šis padara grūtākas kustības, jo ir 

vairāki elementi, kuri var nokrist.

Man patīk šis veids kā somiņu savieno ar jostu.

‘Šis ir mans gala lēmums, kurš nav pārāk sarežģits, ir 

elegants un ir arī kompakts.

Ķēde tur noteikti nebūs, taču būs kāds cits elements, 

kas dos ‘’odziņu’’. Piemēram: zaļas podziņas, ādas 
lentītes, kā arī dzeltena somas iekšpuse.



ANALOGI:
RENĀRS RODRIGO ČEPULIS

«+» Praktiska, ietilpīga
«-» smaguma nevienlīdzība

«+» Aizraujošs, ietilpīgs
«-» Neērta

«+» Ērts, transformējams
«-» Nav ievērta josta biksēs

https://atitlanleather.com/products/brown-leather-hip-bag?variant=45263462598



SKICES:
ESTERE ZANDBERGA



SKICES:
RENĀRS RODRIGO ČEPULIS



TEHNISKAIS ZĪMĒJUMS:
ESTERE ZANDBERGA



TEHNISKAIS ZĪMĒJUMS:
RENĀRS RODRIGO ČEPULIS



MAKETS:
ESTERE ZANDBERGA



MAKETS:
RENĀRS RODRIGO ČEPULIS



PIEGRIEZTNES:
RENĀRS RODRIGO ČEPULIS



DARBA PROCESS:
ESTERE ZANDBERGA

Somas detaļu salīmēšana Somas detaļu sašūšana



DARBA PROCESS:
ESTERE ZANDBERGA

Furnitūras iestrāde Aizdares nošūšana



DARBA FOTO:
ESTERE ZANDBERGA



DARBA FOTO:
RENĀRS RODRIGO ČEPULIS



VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI:

• Mērķauditorijas padziļināta izpēte un analīze, tās izveide – īss noformulējums
• Problēmas noteikšana – risinājums, funkcija, pielietojums
• Analogu izpēte, atlase, analīze – «+» un «-»noteikšana
• Skices – radošais process un izpildījums, funkcija, pielietojums
• Tehniskais zīmējums – izmēri, skats no dažādiem skatu punkti, telpiskā domāšana
• Makets – precizitāte, tehniskie risinājumi, testēšana, maketa uzlabošana
• Gatavais darbs – piegrieztnes, darbs materiālā – precizitāte, radošums, tehniskie 

risinājumi, gatavā darba atbilstība noteiktajai mērķauditorijai, tās izvirzītajām funkcijām



https://andriiart.com/lv

https://www.dunense.com

http://www.steins.lv/

https://www.beewood.lv

http://www.monro.lv

IZMANTOTĀS SAITES:

https://andriiart.com/lv
https://www.dunense.com/
http://www.steins.lv/
https://www.beewood.lv/
http://www.monro.lv/

