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Mana kvalifikācijas darba MĒRĶIS

Mērķis ir atbilde uz jautājumu: kāpēc es veicu visus uzskaitītos uzdevumus?

Mērķa sasniegšanu vai nesasniegšanu var izvērtēt, kad visi uzdevumi ir izpildīti.

Mērķis vienmēr ir cieši saistīts ar kvalifikācijas darba tēmu, ar to iecerēto labumu jeb atrisināto problēmu, 
ko nesīs šī darba izstrāde. 



Manā kvalifikācijas darbā izpildāmie UZDEVUMI

Uzdevumi jāsarindo loģiskā uzdevumu veikšanas secībā.

Katra uzdevuma izpildi var novērtēt tūlīt pēc tā izpildīšanas – vai konkrētais darba etaps ir vai nav izdarīts.

Katrs uzdevums ir atbilde uz jautājumu: kāds darba etaps ir jāizdara, lai virzītos tuvāk izvirzītajam mērķim?

Visi veicamie uzdevumi kopā ir atbilde uz jautājumu: kas ir jāizdara, lai nonāktu pie izvirzītā mērķa?.



Mērķis

Pirmais uzdevums

MĒRĶIS UN UZDEVUMI, ATTĒLOTI HIERARHISKĀ STRUKTŪRĀ

Otrais uzdevums

Trešais uzdevums

Utt. - pēc kārtas nākamie uzdevumi

Pirmais solis, kas jāveic lai nonāktu galamērķī

Otrais solis, kas jāveic lai nonāktu galamērķī

Trešais solis, kas jāveic lai nonāktu galamērķī

Pēc kārtas visi nākami soļi, kas jāveic

Galamērķis, uz kurieni ejam



Mērķa un uzdevumu formulējuma PARAUGI

skolēnu gatavajos kvalifikācijas darbos



1. Esošās situācijas izpēte un noteiktu vajadzību definēšana.
2. Informatīvā materiāla satura izveide ar tajā iekļaujamām tēmām.
3. Informatīvā materiāla struktūras izveide un atbilstošu skiču izstrāde.
4. Ilustrāciju un grafisko elementu izstrāde.
5. Tekstuālā materiāla izveide. 
6. Informatīvā materiāla salikums maketā. 
7. Drukas tehnoloģiju izvēle un iespieddarba specifikāciju sastādīšana.
8. Prototipa - maketa testēšana mērķauditorijā. 
9. Galīgo labojumu un korekciju iestrāde informatīvā materiāla maketā.

MĒRĶA UN UZDEVUMU formulējuma paraugi. Paraugs Nr 1

Noela, 2019/20. mācību gads.

INFORMATĪVA MATERIĀLA IZVEIDE LMMDV 1. KURSA AUDZĒKŅIEM 
“Pirmā Palīdzība Pirmajam kursam” 

Darba mērķis ir izstrādāt ērti pārskatāmu, informatīvu materiālu pirmkursniekiem, kas palīdzētu 
iejusties jaunās skolas neierastajā vidē un kas palīdzētu uzsākt mācību gadu organizētāk, radītu sajūtu, 
ka viņi ir gaidīti. 

Mērķis:

Veicamie uzdevumi:



Mērķis:
Darba mērķis ir izveidot produkcijai piemērotu identitāti, kas diferencēs Agneses Lapiņas darbus un veicinās šo 
rotaslietu atpazīstamību potenciālo pircēju vidū. 

Veicamie uzdevumi: 
1. Izpētīt esošo situāciju, vienoties ar rotu mākslinieci Agnesi Lapiņu, par konkrētiem darba uzdevumiem, 

aizpildot un parakstot speciālu protokolu “Darba uzdevums”. 

2. Atbilstoši “Darba uzdevumā” formulētajām vajadzībām izveidot:
2.1. logotipu, 
2.2. logotipa lietošanas nosacījumus, jeb stila grāmatu, 
2.3. grafiskos elementus produkcijas noformēšanai un iepakojuma izveidei, 
2.4. iepakojumu dažādiem rotaslietu veidiem. 

MĒRĶA UN UZDEVUMU formulējuma paraugi. Paraugs Nr 2

Dzidra, 2019/20. mācību gads.

LOGOTIPA UN CITU GRAFISKO ELEMENTU 
IZVEIDE MĀKSLINIECES AGNESES LAPIŅAS ROTASLIETU PRODUKCIJAI 



Rasa Maija, 2019/20. mācību gads.

MĒRĶA UN UZDEVUMU formulējuma paraugi. Paraugs Nr 3

IEPAKOJUMA DIZAINA IZSTRĀDE MAIZNĪCAS “LIEPKALNI” “SPĒKA RUPJMAIZEI”

Darba mērķis ir izstrādāt iepakojuma dizainu specifiskam uzņēmuma “Liepkalni” produktam -
Spēka rupjmaizei, kas nesatur raugu.

Mērķis:

Veicamie uzdevumi:
1. Spēka rupjmaizes mērķauditoriju noteikšana;
2. Uzņēmuma pašreizējās identitātes, sortimenta un iepakojuma risinājumu analīze;
3. Analogu izpēte;
4. Produkta īpašībām atbilstošu iepakojuma materiālu un tehnoloģiju atlase,
tehnoloģisko specifikāciju saskaņošana ar pasūtītāju;
5. Iepakojuma dizaina skiču izveide un saskaņošana ar pasūtītāju;
6. Tekstuālā materiāla izstrāde iekļaušanai iepakojumā;
7. Prototipu izveide un testēšana.



Rasa Maija, 2019/20. mācību gads.

MĒRĶA UN UZDEVUMU formulējuma paraugi. Paraugs Nr 3. 
Mērķa palašināšana kvalifikācijas darba izstrādes procesā.

IEPAKOJUMA DIZAINA IZSTRĀDE MAIZNĪCAS “LIEPKALNI” “SPĒKA RUPJMAIZEI”

Darba mērķis ir izstrādāt iepakojuma dizainu specifiskam uzņēmuma “Liepkalni”, produktam -
Spēka rupjmaizei, kas nesatur raugu.

Darba mērķis ir modernizēt esošo “Spēka rupjmaizes” iepakojumu, atspoguļojot tā saturisko unikalitāti - jaunā,
vizuāli laikmetīgā estētikā. Iepakojuma materiālu un tehnoloģiskos risinājumus autore konceptuāli izvēlējās tā,
lai tie iekļautos šobrīd globāli aktuālajā ilgtspējīga iepakojuma tendencē, jeb radītu iespējami mazāku negatīvo
ietekmi uz apkārtējo vidi. Uzsākot darbu, autore izvirzīja sev mērķi, rast šī brīža tehnoloģiskajām iespējām,
holistiski visefektīvāko un dabai draudzīgāko iepakojuma risinājumu, kā arī šo jaunradīto iepakojumu integrēt
turpmākās mārketinga stratēģijas veidošanā.

Mērķa formulējums Nr 1:

Mērķa formulējums Nr 2 jeb paplašinātāis mērķis:



Mērķa un uzdevumu formulējuma

PARAUGI IECERES PREZENTĒŠANAI 

kvalifikācijas darba uzsākšanas etapā



Marta, 2018/19. mācību gads.

MĒRĶA UN UZDEVUMU formulējuma paraugs ieceres sākotnējai prezentēšanai

KOMUNIKĀCIJAS MATERIĀLU IZVEIDE VIESU NAMAM «LAIKAS»

Atpūtas vietas popularizēšana un jaunu klientu piesaiste. Atpazīstamības veicināšana.
Mērķis:

1. Veikt interviju un izpētīt viesu nama piedāvājumu.

2. Analizēt līdzšinējos komunikācijas materiālus.

3. Izstrādāt nepieciešamos komunikācijas materiālus sekmīgai mārketinga mērķu sasniegšanai.

Veicamie uzdevumi: 
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