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Ievads

Kursa programmas struktūra

Dizains un tehnoloģijas II padziļinātā kursa programmas (turpmāk – programma) 
paraugs ir veidots, lai palīdzētu skolotājiem īstenot Ministru kabineta 2019. gada 3. sep-
tembra noteikumos Nr. 416 “Noteikumi par valsts vispārējās vidējās izglītības standartu un 
vispārējās vidējās izglītības programmu paraugiem” (turpmāk – standarts) noteiktos plāno-
tos skolēnam sasniedzamos rezultātus tehnoloģiju mācību jomā augstākajā mācību satura 
apguves līmenī.

Programmā iekļauti:
• kursa mērķis un uzdevumi;
• mācību saturs;
• vērtēšanas saturs, mācību sasniegumu vērtēšanas formas un metodiskie paņēmieni;
• ieteikumi mācību darba organizācijai;
• mācību satura apguves norise.

Mācību satura apguvei izmantojamo mācību līdzekļu un resursu apkopojošs uzskai-
tījums pievienots 5. pielikumā. Mācību saturs programmā ir veidots atbilstoši standartā 
noteiktajiem tehnoloģiju mācību jomā plānotajiem skolēnam sasniedzamajiem rezultātiem 
augstākajā mācību satura apguves līmenī.

Programma veidota, paredzot, ka kursa apguvei vidējās izglītības pakāpē tiks atvēlētas 
210 mācību stundas. Taču skolai ir iespējams mainīt mācību stundu skaitu kursā, to nesa-
mazinot vairāk par 15 %. Ieteikumus mācību darba organizācijai skatīt programmas sadaļā 
“Ieteikumi mācību darba organizācijai”. Programmas paraugam ir ieteikuma raksturs. Skolo-
tāji var izmantot šo programmu vai arī izstrādāt savu programmu.

Mācību satura un pieejas akcenti

Vispārējās vidējās izglītības satura īstenošanas mērķis ir lietpratīgs skolēns, kurš apzinās 
savas personiskās spējas un intereses mērķtiecīgai personiskās un profesionālās nākot-
nes veidošanai, kurš ciena sevi un citus, padziļina zināšanas, izpratni, prasmes un turpina 
nostiprināt vērtības un tikumus atbilstoši saviem nākotnes mērķiem, atbildīgi, inovatīvi un 
produktīvi darbojas paša, ģimenes, labklājīgas un ilgtspējīgas Latvijas valsts un pasaules 
veidošanā.

Vidējās izglītības pakāpes loma ir dot iespēju jauniešiem mācīties, iedziļinoties atbilstoši 
viņu interesēm un nākotnes mērķiem, padziļinot un vispārinot pamatizglītībā apgūto 
(10./11. klase) un mācoties dziļāk, šaurākā mācību jomu lokā (11./12. klase).

Mācību jomā plānotos rezultātus augstākajā mācību satura apguves līmenī skolēns 
apgūst padziļinātajā kursā. Tā mērķis ir sniegt zināšanas, izpratni un veidot prasmes, apzi-
nāti, atbildīgi, radoši un patstāvīgi pārraugot savu izziņas darbību, risinot problēmas nepa-
zīstamās, sarežģītās situācijās, veidojot dziļu konceptuālu izpratni mācību jomā, saskatot 
starpdisciplināras likumsakarības un mācoties patstāvīgi plānot, īstenot, uzraudzīt un izvēr-
tēt produkta radīšanas procesu.

Apgūstot Dizains un tehnoloģijas II kursa mācību saturu augstākajā mācību satura 
apguves līmenī, skolēns iegūst padziļinātu izpratni par produktu un pakalpojumu dizaina 
procesu, gūstot zināšanas par dizainu, uzņēmējdarbību un attīstot Dizains un tehnoloģijas I 
kursā gūtās zināšanas un prasmes. Papildinot pamatkursā apgūto, šajā kursā lielāks uzsvars 
vērsts uz pētniecisko prasmju apguvi un mērķtiecīgu izmantošanu, lai izzinātu esošo situā-
ciju, lietotājus, risinājumu analogus un iespējas jaunu risinājumu radīšanā, kā arī padziļinātu 
priekšstatu par dažādu faktoru nozīmi risinājumu veidošanā un ieviešanā. Skolēns attīsta 
prasmes dizaina procesa vadībā un praktiski īsteno idejas par produktu vai pakalpojumu 
radīšanu un ieviešanu tirgū.
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Mērķis un uzdevumi

Dizaina un tehnoloģiju II kursa apguves mērķis un uzdevumi skolēnam ir:
1) attīstīt patstāvīgās mācīšanās, sadarbības un pētniecības prasmes dizaina risinājumu 

izpētei un projektu īstenošanai, empātiju sabiedrības un noteiktas mērķgrupas vaja-
dzību, vēlmju un iespēju izzināšanai, lai veiksmīgi vadītu sava risinājuma izstrādes pro-
cesu, radītu produktus, to prototipus un mārketinga materiālus;

2) iepazīt dizainu kā nozari, pētīt aktuālākās tendences un to ietekmi uz sabiedrību 
kopumā, godīga dizaina principus un praksi, lai radītu idejas, plānotu un izgatavotu 
savus risinājumus atbilstoši lietotāju vajadzībām un pieprasījumam tirgū;

3) padziļināti apgūt un paplašināt izpratni par produktu dizaina procesu, gūstot izpratni par 
dizaina procesa vadību un dizaina domāšanu kā starpdisciplināru problēmrisināšanas 
pieeju, plānojot un praktiski izstrādājot konkrētu risinājumu kādā no dizaina jomām;

4) plānot un analizēt produkta dažādu variantu izgatavošanu un prototipēšanu, izvērtējot 
risinājumu no dažādiem skatpunktiem (lietotāju vēlmes, vajadzības, izmantotie mate-
riāli, ražošanas procesi u. c.);

5) pētīt un analizēt tirgū esošos risinājumus, to izstrādātājus, ražošanas norises (risinājuma 
dzīves cikls, atbildīga vides politika, darba drošība un aizsardzība, uzņēmuma darbībai 
nepieciešamie resursi, testēšana) un mārketinga aktivitātes, lai radītu tādu risinājuma 
koncepciju, kas ir ilgtspējīga, pieprasīta tirgū un pamatota lietotāju izpētē.

Mācību saturs

Vidējās izglītības pakāpē mācību saturs ir izstrādāts, fokusējoties uz skolēnam būtis-
kāko, lai veidotos lietpratība (kompetence) kā komplekss skolēna mācīšanās rezultāts ilgākā 
periodā. Mācību saturs ir organizēts saskaņā ar mācību satura būtiskākajiem pamatjēdzie-
niem jeb lielajām idejām (Li), kas skolēnam jāapgūst, lai veidotos vienota izpratne par apkār-
tējo pasauli un sevi tajā. Lielās idejas veido obligātā mācību satura strukturālo ietvaru; tām 
atbilstoši aprakstītas prasības mācību satura apguvei jeb plānotie skolēnam sasniedzamie 
rezultāti, pabeidzot noteiktu izglītības pakāpi.

Tehnoloģiju mācību jomas lielās idejas, par kurām skolēns veido izpratni arī Dizains un 
tehnoloģijas II kursā, atbild uz jautājumiem “Kā?”, “Ar ko?”, “Kāpēc?” un tiek aktualizētas 
katrā tematā, citai citu papildinot.
• Kā? Dizaina risinājumi (produktu un informācijas dizains, vides risinājumi) tiek radīti 

dizaina procesā. (T.Li.1) 
 Parāda, ka risinājumi tiek izstrādāti, sekojot konkrētiem dizaina procesa/risinājuma 

izstrādes soļiem. Padziļinātajā kursā liela vērība tiek vērsta uz pašvadītu procesa izpildi, 
kur skolēns apgūst dizaina procesa vadību un daudz strādā, lai risinājumu pielāgotu lie-
totāju vēlmēm un vajadzībām, padarot risinājumu pieprasītu plašam lietotāju lokam un 
piemērotu izvirzītajam mērķim. Papildus apgūtajam pamatkursā Dizains un tehnoloģi-
jas I, padziļinātajā kursā lielāks uzsvars tiek vērsts uz risinājuma ieviešanu, sākot no tir-
gus situācijas izpētes un risinājuma dažādošanas iespējām līdz pat mārketinga aktivitāšu 
veikšanai atbilstoši dizaina risinājuma koncepcijai. Padziļinātajā kursā skolēnam daudz 
vairāk jānodarbojas ar pētīšanu, informācijas ieguvi un analīzi, secinājumu veikšanu, lai 
patstāvīgi varētu radīt risinājumus, kas atbilst paša izvirzītajiem mērķiem.

• Ar ko? Atbilstošu un drošu materiālu un tehnoloģiju izvēle, to prasmīga izmantošana 
dod iespēju radīt labākus dizaina risinājumus (produktu un informācijas dizaina, vides 
risinājumus). (T.Li.2)

 Aptver to, ka katra risinājuma izstrādē tiek izmantoti dažādi materiāli un rīki, kas ļauj 
panākt konkrētu rezultātu. Padziļinātajā kursā būtisks uzsvars ir uz to, ka skolēns tiek 
aicināts izsvērt, kādas ir iespējamās alternatīvas materiāliem un to apstrādes tehnolo-
ģijām, kā iespējams dažādus materiālus kombinēt un izmantot radoši, ņemot vērā to 
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īpašību un lietojamību. Būtiski ir vides jautājumi, kas tiek aktualizēti tieši padziļinātajā 
kursā, kas lielākoties tiek aprakstīti 3. lielajā idejā, bet ir nozīmīgi arī materiālu un teh-
noloģiju izvēlē.

• Kāpēc? Dizaina risinājumus (produktu un informācijas dizaina, vides risinājumus) un 
programmatūru lieto un rada atbilstoši konkrēta lietotāja un sabiedrības vajadzībām, 
vēlmēm un iespējām. (T.Li.3)

 Dod kontekstu veiktajām darbībām un apskata, kādos nolūkos, no kā iedvesmojoties 
tiek veidoti jauni risinājumi un vai ir jēgpilni tādus radīt. Šajā lielajā idejā apkopoti vairāki 
būtiski aspekti: darba drošība un aizsardzība, kas fokusējas uz darba apstākļiem risinā-
jumu izstrādātājiem; uzņēmuma vai ražotāja rīcība drošības un vides jautājumos, kas 
saistīti ar risinājuma izstrādi, ieviešanu, uzturēšanu un arī likvidēšanu un liek padziļināti 
pētīt un pievērst uzmanību ilgtspējas jautājumiem visos risinājuma dzīves cikla posmos. 
Skolēns turpina analizēt kultūras izpausmju un mantojuma mijiedarbību ar šī brīža situā-
ciju, dizaina nozīmi ikdienā, zinātnes un tehnoloģiju savstarpēju saistību un nozīmi jaunu 
risinājumu radīšanā, lai veidotu savus inovatīvus risinājumus.

Standartā plānotie skolēnam sasniedzamie rezultāti mācību jomā un no tiem atvasinātie 
sasniedzamie rezultāti padziļinātā kursa programmā ir kompleksi – galarezultāts veidojas 
darbībā, kura ietver gan mācību jomas zināšanas, izpratni un prasmes, gan vispārīgās jeb 
caurviju prasmes (turpmāk – caurviju prasmes), gan vērtībās balstītus ieradumus. Katra 
kursa skolotāja viens no uzdevumiem ir tos attīstīt.

Caurviju prasmju apguve un izmantošana ikdienā ir nozīmīgs priekšnoteikums dziļā-
kas izpratnes veidošanai kursā. Vingrinoties izmantot caurviju prasmes kursam specifiskos 
veidos un situācijās, skolēns vienlaikus ir ieguvis vispārīgas prasmes, kuras varēs izmantot 
visu dzīvi. Standartā plānotie skolēnam sasniedzamie rezultāti caurviju prasmēs, beidzot 
vispārējās vidējās izglītības pakāpi, iekļauti programmas 3. pielikumā.

Dizains un tehnoloģijas II kursā īpaši attīsta tādas caurviju prasmes kā:
• problēmrisināšana – to apgūst, izstrādājot produktus un risinājumus dizaina procesā, 

mērķtiecīgi veicot visus dizaina procesa soļus (problēmas apzināšana, ideju meklēšana/
radīšana, risinājuma plānošana, prototipēšana un izstrāde, testēšana, izvērtēšana un 
uzlabojumu veikšana, ieviešana);

• jaunrade un uzņēmējspēja – to apgūst, individuāli un grupā plānojot un izstrādājot ino-
vatīvus un noderīgus risinājumus dažādās dizaina nozarēs. Skolēnam jārada daudz ideju, 
kurās izvērtē tam pieejamos un iespējamos resursus. Būtiski radīt daudzas idejas, ko 
iespējams modelēt, analizēt un salīdzināt, lai argumentēti pamatotu izvēlēto risinājumu;

• digitālā pratība – risinājumu izstrādē dažādos posmos tiek izmantotas digitālās tehno-
loģijas, lai optimizētu darba procesu un veidotu tiešu saikni ar potenciālo patērētāju;

• pašvadīta mācīšanās – skolēns pats atlasa un apstrādā informāciju, to analizē, kā arī 
pašvadīti veic dizaina procesu. Būtiski, ka kursa noslēgumā paredzētais individuālais 
projekta darbs ir iespēja skolēnam demonstrēt apgūtās prasmes, iegūtās zināšanas un 
risināt kompleksu problēmu pašvadītā procesā. Visos kursa tematos iekļauj darbības, 
kas skolēnā attīsta tādas prasmes, kādas ir nepieciešamas šāda apjomīga, individuāla 
projekta izstrādei.
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Vērtēšanas saturs, mācību sasniegumu vērtēšanas formas un metodiskie paņēmieni

Sasniedzamo rezultātu veidi, vērtēšanas formas un 
metodiskie paņēmieni

Programmas ietvaros paredzēti četru veidu plānotie skolēnam sasniedzamie rezultāti: 
zināšanas un izpratne, prasmes, vērtībās balstīti ieradumi un zināšanu, izpratnes, prasmju 
un ieradumu kombinācijas. Katram sasniedzamo rezultātu veidam ir norādītas būtiskas 
sasniedzamo rezultātu grupas, kuras apkopo standartā noteikto mācību saturu.

Zināšanu un izpratnes apguve attiecas uz standartā plānotajiem skolēnam sasniedza-
majiem rezultātiem, kuri parasti sākas ar darbības vārdiem “skaidro”, “pamato” u. c. Plānoto 
skolēnam sasniedzamo rezultātu apguvi skolēns parāda, piemēram, skaidrojot jēdzienus, 
algoritmus, piedaloties sarunās un diskusijās.

Prasmju grupas atspoguļo būtiskas priekšmeta specifiskās prasmes, domāšanas un 
caurviju prasmes. Prasmju apguvi skolēns demonstrē darbībā, piemēram, modelē, aprēķina, 
analītiski spriež, lieto priekšmeta specifisko valodu.

Ieradumus, kas balstīti vērtībās, skolēns demonstrē darbībā; tos vērtē, novērojot sko-
lēna darbību ilgākā laikposmā, īpaši situācijās, kuras ietver izvēles iespējas.

Zināšanu, izpratnes, prasmju un ieradumu kombinācijas, kuras ir raksturīgas un būtis-
kas šī kursa mācību satura apguvē, skolēns demonstrē darbībā, jaunajās, to skaitā reālajās, 
dzīves situācijās, risinot problēmas. Katra padziļinātā kursa ietvaros ir norādītas raksturīgas 
problēmas, piemēram, pētniecība, mākslinieciskā jaunrade, kurās skolēns definē problēmu 
vai iespēju, formulē un izvēlas risinājumu, plāno un rīkojas, pārbauda un izvērtē risinājumu.

Skolotājs atbilstoši sasniedzamajam rezultātam izvēlas uzdevumu un vērtēšanas formu 
(mutiski, rakstiski, praktiski vai kombinēti). Būtiska uzdevumu daļa ir vērtēšanas kritēriji, 
saskaņā ar kuriem iespējams izvērtēt snieguma kvalitāti. Ja skolēns var demonstrēt snie-
gumu dažādās kvalitātes gradācijās, tad ir svarīgi veidot snieguma aprakstu attiecībā pret 
būtiskiem kritērijiem. Kritēriju izstrādē un vērtēšanā var iesaistīt skolēnus, lai pilnveidotu 
viņu pašvadītas mācīšanās prasmes.

Kursa vērtēšanas saturs

Dizains un tehnoloģijas II kursa detalizēts sasniedzamo rezultātu grupu uzskaitījums ir 
apkopots tabulā. Programmas ietvaros atbilstoši sasniedzamo rezultātu grupām ir izstrā-
dāti uzdevumu piemēri ar vērtēšanas kritērijiem. Atsevišķi uzdevumi ietver vairākas sasnie-
dzamo rezultātu grupas. Šo uzdevumu mērķis ir atspoguļot zināšanas un izpratni, prasmes, 
ieradumus un zināšanu, izpratnes, prasmju un ieradumu kombinācijas, kuras skolēns ir 
apguvis kursa ietvaros.
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Sasniedzamo 
rezultātu veids Sasniedzamo rezultātu grupa Vērtēšanas uzdevuma 

piemērs*

Zināšanas un izpratne Skaidro:
• dizaina procesa izmantošanas iespējas dažādās nozarēs un risinājumu izveidē, tostarp aprakstot dizaina risinājuma 

dzīves ciklu;
• zinātnes un tehnoloģiju attīstības nozīmi un sniegtās iespējas jaunu dizaina risinājumu radīšanā un to lomu 

ilgtspējības kontekstā;
• produktu ražošanas procesus un risinājumu izveidē iesaistīto personu lomas un pienākumus.

1., 2., 3., 5., 6., 9., 10., 11. un 
12. uzdevums.

Pamato:
• mērķim piemērotāko materiālu un tehnoloģiju izvēli, risinājuma aktualitāti un nepieciešamību, balstoties zināšanās 

un izpratnē par aktualitātēm un labo praksi nozarē, situāciju tirgū, ilgtspējīgu ražošanu un kultūru;
• lietotājam un sabiedrības vajadzībām atbilstošāko risinājumu, ņemot vērā lietotāju izpēti un laba dizaina principus.

1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 
11. un 12. uzdevums.

Prasmju grupa Atbilstoši mērķim izmanto metodes un stratēģijas, lai veiktu izpēti, plānošanu un ieviešanu, tostarp prezentējot 
risinājumu, modelējot risinājuma virzīšanu un aprēķinot izmaksas, kas saistītas ar risinājuma izveidi un ieviešanu.

1., 2., 3., 5., 8., 9., 10., 11. un 
12. uzdevums.

Praktiski modelē risinājumus un izstrādā to prototipus dažādās detalizācijas pakāpēs, tostarp izmantojot digitālus 
rīkus un lietojumprogrammas un izvēloties piemērotākos materiālus un to apstrādes tehnoloģijas prototipu 
izgatavošanai materiālā.

3., 4., 7., 8., 10., 11. un 
12. uzdevums.

Pašvadīta mācīšanās: organizē savu darbu, plāno, uzrauga un dokumentē darba procesu, veic risinājuma testēšanu 
un darbības izvērtējumu, pielāgo risinājumus un ievieš uzlabojumus savā darbā.

1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 
11. un 12. uzdevums.

Informācijas pratība: izmantojot dažādas metodes, tostarp lietotāju un tirgus izpētes, iegūst kvalitatīvus datus, 
analizē, izvērtē un pārveido tos, izdara secinājumus un veido sakarības, lai veiktu izvēles, pamato tās.

1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 
11. un 12. uzdevums.

Jaunrade un uzņēmējspēja: rada daudzveidīgas idejas risinājumiem, iztēlojoties un savienojot atšķirīgus elementus 
jaunā kombinācijā, īstenojot ideju/risinājumu līdz galam.

1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 10., 11. 
un 12. uzdevums.

Sadarbība: organizē un virza grupas darbu, kopīgi risinot problēmas, komunicē un nodod informāciju, tostarp digitāli, 
reaģē uz lietotāju vajadzībām, viedokli un prezentē savu risinājumu dažādos veidos.

1., 4., 7., 8., 9., 10., 11. un 
12. uzdevums.

Ieradumi Risinājuma modelēšanā, materiālu un tehnoloģiju izvēlē ņem vērā ilgtspējības principus, atbildīgu vides politiku, 
godīga dizaina principus un respektē autortiesības un intelektuālā īpašuma tiesības.

Veic praktisko darbu un izstrādā risinājumus, ievērojot darba drošību un ergonomiku.

1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 
11. un 12. uzdevums.
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Sasniedzamo 
rezultātu veids Sasniedzamo rezultātu grupa Vērtēšanas uzdevuma 

piemērs*

Zināšanu, izpratnes, 
prasmju un ieradumu 
kombinācijas

Problēmrisināšana: identificē problēmu un izstrādā tai risinājumu, ņemot vērā izvēlētās mērķauditorijas vajadzības, 
vēlmes un izaicinājumus un aktuālo situāciju tirgū. Rada funkcionālu risinājumu, modelējot tā variantus, izstrādājot 
un testējot prototipus, veicot uzlabojumus un plānojot ieviešanas, tostarp mārketinga aktivitātes.

12. uzdevums.

* Vērtēšanas uzdevumu piemērus skatīt 4. pielikumā.

Kursa apguves prasības

Programmā piedāvāts piemērs Dizains un tehnoloģijas II kursa beigšanas prasībām, kurā 
ir norādīti uzdevumi ar attiecīgo īpatsvaru kursa vērtējumā. Norādītais īpatsvars ir saistīts ar 
sasniedzamo rezultātu nozīmīgumu un mācību laiku, kas ir paredzēts to apguvei.

Prasības skolēnam kursa apguvei Īpatsvars kursa 
vērtējumā (%)

Seši nobeiguma vērtēšanas darbi katra temata beigās, kuros skolēnam ir iespēja 
demonstrēt savas zināšanas, izpratni un prasmes. Skolēns izstrādā aprakstu, plānu vai 
prototipu atbilstoši uzdevuma nosacījumiem.

Situācijas analīze un produkta dzīves cikla apraksts 15

Zemas detalizācijas pakāpes prototipi un testēšanas scenārijs 10

Idejas koncepcijas izstrāde un prezentēšana 15

Resursu pārvaldības plāna izstrāde grupā 10

Zīmola grāmatas izveide 5

Mārketinga aktivitāšu plānošana un mārketinga materiālu izveide 10

Patstāvīgs projekta darbs par vienu skolēna izvēlētu kompleksu problēmu, kura ietvaros 
skolēnam nepieciešams demonstrēt padziļinātu izpratni par dizaina risinājuma izstrādes 
posmiem un ar ieviešanu saistītiem aspektiem. Skolēns izveido risinājuma prototipus un 
prezentē gala rezultātu.

Patstāvīgā projekta darba izpilde – dizaina risinājuma izstrāde 35
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Ieteikumi mācību darba organizācijai

Satura starpdisciplinaritāte

Plānojot kursa satura apguvi, jāņem vērā, ka starp kursiem pastāv vairāki starpdiscipli-
naritātes līmeņi, kas izpaužas gan kursu tematos, gan apgūstamajās prasmēs, tostarp:
• zinātniskā valodas stila un zinātniskā teksta izstrādes jautājumi – aktuāli visu kursu 

saturā vidējās izglītības pakāpē, jo dažādu mācību jomu kursos tiek attīstītas un piln-
veidotas skolēna prasmes lasīt un veidot savas nozares zinātniskos tekstus, pievēršot 
uzmanību zinātniskā teksta struktūras, metožu izvēles un noformēšanas, kā arī termi-
noloģijas lietojuma īpatnībām, tādēļ svarīgi plānot šo prasmju nostiprināšanu saziņā ar 
latviešu valodas skolotāju;

• svešvalodas lietojums – liela daļa ar dizainu saistīti informācijas resursi un arī lietojum-
programmas nav pieejamas latviešu valodā, tāpat arī informācijas meklēšana ir jāveic 
patstāvīgi par paša izvēlētu tematu, tādēļ bieži tiek izmantotas prasmes, kas apgūtas 
svešvalodu mācību saturā;

• kompleksa problēmrisināšanas pieredze – to gūst, veicot starpdisciplinārus pētnieciskos 
projekta darbus, kuru izpildīšanai nepieciešams patstāvīgi lietot vairākos priekšmetos 
iegūtās zināšanas, prasmes un caurviju prasmes autentiskos kontekstos;

• starppriekšmetu sadarbība projektu izstrādē – Sociālās zinības, Vēsture un Sociālās zinī-
bas II kursā apgūtās prasmes un zināšanas var būt noderīgas, veidojot skolēnu mācību 
uzņēmumus, kā arī izstrādājot produktus un pakalpojumus, kuros būtisku lomu spēlē 
iekļaujošs dizains un tiek risinātas sociāli nozīmīgas problēmas.

Stundu sadalījums/grafiks

Dizaina un tehnoloģiju II padziļināto kursu iespējams īstenot dažādā laika grafikā. Kurss 
var tikt īstenots viena gada laikā, mācību stundām notiekot reizi nedēļā vai arī citā laika 
periodā. Lai dotu iespēju skolēniem iedziļināties un pabeigt konkrētus dizaina procesa soļus 
apgūstamajā tematā, ieteicams nodrošināt nodarbības vairākas stundas pēc kārtas vienā 
dienā. Tas dod iespēju skolotājam arī nodrošināt individuālu laiku katra skolēna konsultē-
šanai un personalizētai pieejai.

Dažādas mācību darba organizācijas formas

Kursa sasniedzamo rezultātu apguvei skolotājam svarīgi izmantot daudzveidīgas 
mācību organizācijas formas, tostarp nozīmīgu daļu laika mācību procesā atvēlot mērķ-
tiecīgi atbalstītam skolēna patstāvīgajam – pētnieciskajam, jaunrades vai sabiedriskajam 
darbam. Tādēļ skolotājam sabalansēti jāplāno mācību darbs stundā, atvēlot atbilstošu 
laiku skolotāja mērķtiecīgi virzītam un atbalstītam skolēnu patstāvīgajam darbam klasē, arī 
izmantojot skolā vai kopienā pieejamos informatīvos resursus u. tml. Sekojot līdzi skolēna 
darbam, būtiski fiksēt un dokumentēt nozīmīgākos izstrādes posmus (situācijas analīzi un 
lietotāju izpēti, informācijas meklēšanu par konkrēto situāciju/problēmu/nozari, ideju radī-
šanu un izstrādājuma koncepciju, skices, rasējumu, prototipus u. tml., plānošanu, izstrādi, 
testēšanu un ieviešanu). Tikpat svarīgi skolotājiem izsvērti plānot un savstarpēji koordinēt 
skolēnu patstāvīgā darba apjomu un saturu ārpus mācību stundām, paredzot, ka skolēni 
ārpus mācību procesa skolā vidēji nedēļā papildus veltīs aptuveni trešdaļu no kursa mācību 
stundu skaita.

Atšķirībā no pamatkursa Dizains un tehnoloģijas I šī kursa tematos netiek konkretizēts, 
kādā dizaina disciplīnā (iepriekš apskatīts: produktu dizains, modes dizains, vides dizains, 
pakalpojumu dizains) skolēniem ir jāizstrādā risinājumi. Šādi skolotājs var dot iespēju izstrā-
dāt risinājumu tajā dizaina disciplīnā, kas skolēniem ir saistošākā vai tās īstenošanai ir pie-
ejami resursi. Dodot skolēniem piemērus, tie būtu jāizvēlas no dažādām dizaina disciplī-
nām, lai rastos priekštats par kursā aprakstīto aspektu vispārināšanas iespējām, piemēram, 
zīmolus var aplūkot par produktiem (sporta apavi, elektropreces, kosmētika), modes risi-
nājumiem, pakalpojumiem (viesnīca, kinoteātris, apdruka); testēšanas iespējas var skatīt 
viena veida produktiem, bet ar dažādu lietojumu, piemēram, mēbeles – bērnu mēbeles, 
guļamistabas un vannas istabas mēbeles, sabiedrisko telpu mēbeles u. c. Būtiski aicināt 
skolēnus meklēt kontrastējošus piemērus, lai radītu vajadzību atklāt kopīgo un atšķirīgo un 
vispārināt apgūstamo saturu.

Padziļinātā kursa apguvē būtiski dot iespēju apmeklēt uzņēmumus un ražotājus, lai 
klātienē gūtu priekšstatu un secinātu par industrijā izmantoto praksi. Ja ir iespēja, sko-
lēni var sadarboties ar profesionāļiem, gūstot dziļāku izpratni par kādas dizaina disciplīnas 
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uzņēmuma darbību un tās dažādiem aspektiem. Šo pieredzi iespējams pārrunāt stundu 
laikā, lai salīdzinātu šo prakšu kopīgos un atšķirīgos paņēmienus.

Uzdevumi, kas apgūstami pēc temata apguves norisē aprakstītajiem vingrinājumiem, 
ir iekļauti 4. pielikumā. Tematos tiek piedāvāti konkrēti piemēri un konteksti, kuros veikt 
uzdevumus, bet tajos var tik apskatīti arī citu dizaina disciplīnu produkti (tostarp digitāli) 
un pakalpojumi (arī skolēnu izvēlēti). Uzdevumos piedāvāti konkrēti apskatāmie produkti, 
uzņēmumi, stila grāmatas, bet pēc vēlmēm un iespējām (zināšanām, skolai pieejamiem 
resursiem utt.) iespējams apskatīt cita veida risinājumus, atbilstoši pielāgojot uzdevuma 
specifiku un vērtēšanu. Būtiski, lai skolēns iedziļinātos katra temata problēmsituācijā, kon-
krētās mērķauditorijas vajadzībās, vēlmēs un izaicinājumos, kā arī reflektētu par savām 
interesēm šajā dizaina disciplīnā, tādējādi individuālā projekta laikā skolēns spētu izvēlēties 
tādu risinājumu, kas ir pašam saistošs un nozīmīgs.
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Mācību satura apguves norise

Kursa satura pārskats

Kurss sastāv no septiņiem secīgiem tematiem. Katrā tematā pastiprināta uzmanība 
vērsta uz kādu citu dizaina procesa soli vai aspektu, kas ir cieši saistīts ar dizaina risinā-
jumu izveidi un ieviešanu. Pirmajiem sešiem tematiem ieteicamais apguves laiks ir aptu-
veni 20–25 mācību stundas katram, septītajam (noslēdzošajam) tematam atvēlot aptuveni 
70–80 mācību stundas, jo tieši šajā individuālajā darbā skolēns demonstrē kursā un arī visā 
dizaina un tehnoloģiju mācību priekšmetā gūtās prasmes un zināšanas, kas daļā no tema-
tiem apgūtas, izstrādājot projektus grupā. Individuālajā projektā skolēns veic pilnu dizaina 
procesu, identificējot aktuālu problēmu un tās mērķauditoriju, un secīgi attīsta savu risinā-
jumu, veidojot idejas koncepciju, izstrādājot prototipus, tos testējot, uzlabojot un plānojot 
to ieviešanu.

Šī kursa saturs ir strukturēts šādos tematos:

1. Produkta izpēte 
un idejas izstrāde

2. Risinājuma 
prototipēšana, 

izvērtēšana, 
testēšana un 

pilnveide 

3. Augstas 
detalizācijas 

pakāpes prototipu 
izveide un 

prezentēšana

4. Uzņēmuma 
darbībai un 
risinājuma 
izstrādei 

nepieciešamo 
resursu 

pārvaldīšana

5. Zīmola 
koncepcijas 

izveide

6. Mārketinga 
aktivitāšu 
plānošana

7. Individuāla 
projekta izstrāde

Tematu nosaukumos uzsvērts, kāds dizaina risinājuma izstrādes posms vai ar risinājuma 
izstrādi un ieviešanu saistīts process tiek apgūts pastiprināti, vienlaikus norādot, ka šos 
procesus apgūst saistībā ar citiem dizaina procesa posmiem. Visos tematos skolēni veic 
izpēti (lietotāju, tirgus, ražošanas procesa u. c.) un veido risinājumu, kas balstīts empātijā 
un ir centrēts uz lietotāju.

1. tematā “Produkta izpēte un idejas izstrāde” veic produkta analīzi, lietotāju un tirgus 
izpēti un pēta, kā risinājumi tiek ražoti, lai veidotu piedāvājumu produktam, kura īpašības 
un citi aspekti ir pamatoti izpētē. Vajadzību un iespēju apzināšana ir būtisks posms jebkura 
projekta izstrādē, jo apskata gan lietotāju vēlmes, vajadzības un izaicinājumus saistībā ar 

produktu, gan arī jau esošos risinājuma analogus. Tematu iespējams apgūt arī pakalpojuma 
dizaina kontekstā.

2. tematā “Risinājuma prototipēšana, izvērtēšana, testēšana un pilnveide”, secīgi turpi-
not pirmo tematu, apskata, kā novērtēt produktu īpašības, to atbilstību drošības prasībām, 
un iepazīst produkta testēšanas metodes, kas tiek izmantotas, lai nodrošinātu produkta 
atbilstību mērķim, ņemot vērā lietotāju viedokli un attieksmi pret produktu. Arī šo tematu 
var apgūt pakalpojuma dizaina kontekstā, bet jāņem vērā būtiskas atšķirības no produktu 
dizaina, piemēram, pakalpojuma testēšanu veic tikai ar lietotājiem, turklāt vēlams novē-
rojumu veidā, tāpat arī liela nozīme ir dažādiem ietekmējošiem apstākļiem – pakalpojuma 
izmantošanas laikam (konkrēts dienas laiks, izvēlētā diena/nedēļa/mēnesis), atrašanās 
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vietai, ilgumam, personāla individuālajai attieksmei un pat laikapstākļiem. Pakalpojumu 
dizainā galvenais ir testēt lietotāja pieredzi.

3. tematā “Augstas detalizācijas pakāpes prototipu izveide un prezentēšana” mācās 
detalizēti izstrādāt produkta ideju, veidot detalizētus prototipus un auditorijai atbilstošu 
produkta prezentāciju, kas ir secīgs turpinājums pirmajos divos tematos apgūtajam. Pirmie 
trīs temati var tikt veidoti kā apjomīgs projekts, jo katrs nākamais temats balstās iepriekšējā 
veikumā.

4. tematā “Uzņēmuma darbībai un risinājuma izstrādei nepieciešamo resursu pārvaldī-
šana” skolēni grupā veic uzņēmuma darbības izpēti un veido resursu pārvaldības plānu, kurā 
iekļautas dažādas ražošanas darbības, piemēram, resursu iegāde, tehnoloģiju izmantošana, 
darbinieku pienākumi, darba aizsardzības jautājumi.

5. tematā “Zīmola koncepcijas izveide” un 6. tematā “Mārketinga aktivitāšu plānošana” 
apskata ar mārketingu saistītus aspektus – produkta vai uzņēmuma vizuālās identitātes 
veidošanu, pamatojoties idejas koncepcijā, kā arī mārketinga aktivitāšu plānošanu (mērķau-
ditorijas un populārāko komunikācijas kanālu izpēte, idejas popularizēšanai piemērotākās 
stratēģijas izveide un mārketinga kampaņas plānošana), lai savu risinājumu veiksmīgi virzītu 
tirgū. Šajos tematos būtiski iedziļināties mērķauditorijai piemērotu elementu un komuni-
kācijas kanālu izvēlē.

Pēc tā tiek apgūts 7. temats “Individuāla projekta izstrāde”, kurā skolēns patstāvīgi 
izstrādā risinājumu paša identificētai problēmai. Lai atcerētos kursā apgūto un aktualizētu 
piemērus, ko izmantot projektā, skolēns veic iepriekšējo darbu analīzi un apkopo pierādīju-
mus sava portfolio izveidei.

Individuālo darbu iespējams organizēt dažādos veidos, pielāgojoties skolotāja un sko-
lēnu vēlmēm un iespējām, piemēram:
• projektu izstrādā paralēli kursā apgūstamajiem tematiem – sākumā veic vingrinājuma 

uzdevumus un pēc tam velta laiku sava projekta izstrādei, tā paralēli katra temata 
apguvei, gūstot arvien jaunas zināšanas un prasmes, skolēns uzlabo un attīsta projekta 
izstrādes ideju;

• projekta darbu izstrādā divās daļās – pēc pirmo trīs tematu apguves uzsāk veidot noslē-
dzošā projekta darba pirmos posmus (izpēti, idejas koncepcijas izstrādi un izgatavo pir-
mos prototipus) un pēc nākamo trīs tematu (4.–6. temats) apguves veido noslēdzošo 
projektu, kurā ietver jau visā kursā apgūto un izstrādā ražošanas/izstrādes plānu, veido 
augstas detalizācijas pakāpes prototipus, kā arī plāno risinājuma mārketinga aktivitātes;

• projekta darbu izstrādā pēc pirmo sešu tematu apguves un portfolio izveides. Šādi sko-
lēns veic sava projekta izstrādi kursa noslēgumā, kad jau ir apguvis visu kursa saturu un 
spējīgs darbu veikt patstāvīgi, balstoties pieredzē par projekta attīstību, bet šāda pieeja 
rada risku, ja skolēns maina idejas būtību, tad ir ierobežots laiks risinājuma izstrādei un 
nav pieejams ilgāks laiks domāšanas procesam un idejas pakāpeniskai attīstīšanai, kā tas 
ir, ja projekta darbu izstrādā paralēli kursā apgūtajam vai divās daļās.

Nākamajā sadaļā izklāstīts izvērsts kursa saturs, katru tematu aprakstot pēc turpmāk 
norādītā temata ietvara struktūras parauga.

Programmā lietoto kodu skaidrojums pievienots 1. pielikumā.
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Temata ietvara struktūras paraugs

1. Temata numurs un 
nosaukums

2. Temata numurs un 
nosaukums

3. Temata numurs un 
nosaukums

4. Temata numurs un 
nosaukums

5. Temata numurs un 
nosaukums

6. Temata numurs un 
nosaukums

7. Temata numurs un 
nosaukums

Temata apguvei ieteicamais laiks

Temata apguves mērķis: tematā plānoto skolēnam sasniedzamo rezultātu kopums 
un apguves pamatojums.

Temata izpētes jautājumi – dažādu veidu jautājumu piemēri, kas atspoguļo mācību 
satura dziļumu un plašumu. Šī sadaļa ietver jautājumu piemērus, kas:
• aktualizē nepieciešamās zināšanas un veido dziļāku konceptuālu izpratni par temata 

saturu/jēdzieniem;
• rosina diskusiju par tematu, ir apskatāmi no vairākiem aspektiem un nav viennozīmīgi 

atbildami.

Sasniedzamie rezultāti – skolēna spēja koordinēti lietot zināšanas, prasmes un iera-
dumus jaunās, neierastās situācijās. Iekavās norādīts kods no standarta attiecīgās mācību 
jomas plānoto skolēnam sasniedzamo rezultātu tabulas.

Temata apguves norise

Temata vienuma nosaukums Tematā plānoto skolēnam sasniedzamo rezultātu apguvei nepieciešamās skolēna darbības.
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Izvērsts kursa saturs

1. Produkta 
izpēte un idejas 

izstrāde

2. Risinājuma 
prototipēšana, 

izvērtēšana, 
testēšana un 

pilnveide

3. Augstas 
detalizācijas 

pakāpes prototipu 
izveide un 

prezentēšana

4. Uzņēmuma 
darbībai un 

risinājuma izstrādei 
nepieciešamo resursu 

pārvaldīšana

5. Zīmola 
koncepcijas 

izveide

6. Mārketinga 
aktivitāšu 
plānošana

7. Individuāla 
projekta 
izstrāde

1. Produkta izpēte un idejas izstrāde

Temata apguvei ieteicamais laiks: 30 mācību stundas.

Temata apguves mērķis: padziļināti analizēt lietotāju vajadzības, vēlmes un izaicinā-
jumus risinājumu lietošanā, veikt attiecīgu izpēti (lietotāji, tirgus un analogi), pētīt produktu 
izgatavošanas tehnoloģijas, ražošanu, dzīves ciklu un modelēt risinājumus, kas ir funkcio-
nāli un dažādojami, risina konkrēto problēmu un ir konkurētspējīgi ar tā analogiem. Anali-
zējot uzņēmumu īstenoto praksi, paredzēt rīcības politiku risinājuma ražošanai, lietošanai 
(arī uzturēšanai) un likvidācijai/pārstrādei, arī tādos gadījumos, ja izstrādājums ir bojāts vai 
neveiksmīgs kādā no tā dzīves cikla posmiem.

Temata izpētes jautājumi
• Kā noskaidrot lietotāja izaicinājumus produkta izvēles, iegādes, lietošanas laikā un pēc 

tam?
• Kāpēc produktiem un pakalpojumiem tiek piedāvātas dažādas versijas?
• Kā ar daudzveidīgiem paņēmieniem iespējams padarīt produktus un pakalpojumus pie-

mērotus dažādiem lietotājiem? 
• Kādos veidos iespējams dažādot risinājumu, un kādi ir šo paņēmienu trūkumi un priekš-

rocības?
• Kāda ir produktos izmantoto materiālu un to apstrādes tehnoloģiju ietekme uz dažā-

diem lietotājiem un vidi?

• Kā mainās risinājuma vērtība un ietekme uz lietotāju, izmantojot dažādus materiālus, 
tehnoloģijas un integrējot kultūras mantojumu un citus aspektus risinājuma koncepcijā?

• Kā notiek produktu ražošana, un kāds ir produktu dzīves cikls?
• Kā produkta dzīves ciklā var tikt ievēroti ilgtspējības principi?
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Sasniedzamie rezultāti

Izvērtē savas darbības efektivitāti atbilstoši sasniedzamajam mērķim. (T.1.1.3.)
Izstrādes procesā pēta produktu lietojamību un funkcionalitāti. (T.1.2.2.)
Analizē iegūtos datus, lai, balstoties tajos, pielāgotu risinājumu – radītu papildu vai 

jaunu funkcionalitāti, mainītu parametrus, atteiktos no nepiemērotām īpašībām, detaļām 
vai funkcijām. (T.1.2.2.)

Mērķtiecīgi plāno risinājuma modeļus, dažādojot to funkcionalitāti, izmantotās tehni-
kas. (T.1.3.1.)

Plāno dizaina risinājuma dzīves ciklu. (T.1.1.3.)
Skaidro, kā tirāžas apjoms ietekmē mērķauditorijas izvēli. (T.1.3.4.)
Plāno risinājuma izstrādei nepieciešamos resursus (laiks, finanses, materiāli, tehnoloģi-

jas un cilvēkresursi), ņemot vērā savas iespējas īstenot ieceri un dažādus ierobežojumus. 
(T.1.4.2.)

Izvēlas atbilstošākās metodes nepieciešamo resursu komplektēšanai. (T.1.4.2.)
Seko plāna izpildei izstrādes gaitā, veicot nepieciešamās izmaiņas. (T.1.4.2.)
Balstoties uz mērķauditorijas vajadzībām un risinājuma lietošanas īpašībām, izvēlas 

iecerei atbilstošus materiālus. (T.2.1.1.)
Izpēta materiālus, to īpašības (t. sk. materiālu savienojamību, izturību, reakciju uz ārējo 

vides faktoru ietekmi, īpašību saglabāšanos, ietekmi uz vidi un veselību) un to apstrādes 
tehnikas, t. sk., izmantojot datorvadāmās iekārtas, kas piemērotas plānotā risinājuma izstrā-
dei, un izvēlas piemērotāko kombināciju. (T.2.1.1.; T.2.1.2.; T.2.1.4.; T.3.2.6.)

Izvērtē un piedāvā dažādas alternatīvas materiālu un tehnoloģiju izvēlē, daudzumā, 
kombinēšanā, tos pielāgojot konkrētu mērķauditoriju vajadzībām un aktuālajām tirgus ten-
dencēm. (T.2.1.2.)

Skaidro rūpniecības nozaru galveno produktu iegūšanas tehnoloģiskos procesus. 
(T.3.2.6.)

Novērtē risinājumu ražošanai nepieciešamās izejvielas, optimālos apstākļus, prasības 
vides ilgtspējīgai attīstībai u. c. faktorus, piedāvājot iespējamos uzlabojumus. (T.3.2.6.)

Pēta dažādos risinājumos izmantojamas tehnoloģijas un to daudzveidīgās izmantošanas 
iespējas un trūkumus. (T.3.2.7.)
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Temata apguves norise

Apkopo informāciju 
par lietotāja 
uztveres īpatnībām

• Apkopo atziņas no fundamentālajiem pētījumiem par lietotāju uztveri un rīcību dažādās situācijās (meklēt pēc atslēgas vārdiem: behavioral science, human 
perception, main elements of brands and branding utt.) un strukturētā veidā identificē, kādām jābūt risinājuma īpašībām, lai tās būtu lietotājam pievilcīgas, 
ērti lietojamas, un kādi impulsi liktu lietotājam izvēlēties konkrētu risinājumu. Novēro praksē, kā izvēles veic reāli lietotāji. Veido secinājumus, kā kultūra, 
tradīcijas un globalizācija ietekmē lietotāja izvēles.

Apzina lietotāju 
pieredzi

• Apskata konkrēta produkta vai pakalpojuma (piemēram, saulesbrilles, mugursoma, plānotājs, sabiedriskais transports) ietekmi uz lietotāju, pētot, kā 
lietotājs izvēlas šādu produktu vai pakalpojumus, kāda ir lietotāju attieksme pret risinājumu un kādas ir nepieciešamās īpašības, lai risinājums būtu 
atbilstošs.

• Veic lietotāju izpēti, izmantojot kādu no piedāvātām izpētes metodēm, apkopo un analizē datus, kā lietotāji meklē sev piemērotākos risinājumus.
• Apkopo, kas ir būtiskākais lietotāju motivācijā izvēlēties noteiktu produkta vai pakalpojuma veidu un kuri faktori ietekmē lietotāja izvēli neiegādāties 

produktu vai neizmantot pakalpojumu.
• Veido secinājumus, kas jāņem vērā, veidojot jaunu risinājumu, lai tas būtu pieprasīts un atbilstu dažādiem lietotājiem.

Apzina produktu 
un pakalpojumu 
dažādošanas 
iespējas un analizē 
to tiražēšanu

• Izvēlas vienu produktu vai pakalpojumu, kam skolēns ir novērojis problēmu tā lietošanā. Analizē šīs grūtības, to cēloņus un iespējamos risinājumus. 
Identificē, kādas ir produkta vai pakalpojuma labās īpašības, kas atvieglo tā izmantošanu.

• Izpēta vairākus līdzīgus produktus vai pakalpojumus, kuru funkcionalitāte var tikt mainīta/papildināta, tā palielinot tirgus iespējas, piemēram, brilles, kafijas 
krūzes, velosipēdi, logi, inventāra noma, dekorēšanas pakalpojumi.

• Analizē tirgu – apskata produkta analogus un to ražotājus, identificē produkta variantus. Izpēta produkta izveidē izmantotos materiālus un apstrādes 
tehnikas. Pēc aktualitātes analizē bieži izvēlētu materiālu (kokmateriāli, tekstilmateriāli, polimērmateriāli, stikls u. c.) izmantošanas iespējas un potenciālo 
lietotāju attieksmi pret tiem. Skaidro ilgtspējības principu ievērošanu produktā un piedāvā uzlabojumus izstrādes procesam.

• Apkopo izpētē iegūtos datus un informāciju un izmēģina radošuma metodes, piemēram, SCAMPER, lai izvēlētajam produktam veidotu jaunu 
funkcionalitāti, mainītu tā īpašības. Katram produktam vai pakalpojumam veido domu kartes par dažādošanas iespējām un analizē jaunās funkcionalitātes 
potenciālo mērķauditoriju un izdevīgumu paplašināt esošo piedāvājumu, aprakstot jauno īpašību ietekmi uz tirgu (ko piesaista, cik plaša ir jaunā 
mērķauditorija, kuri faktori jāņem vērā, lai ieviestu jauno u. c.).

• Apkopo, kuri ir biežāk izmantotie produktu un pakalpojumu dažādošanas paņēmieni, un analizē to priekšrocības un trūkumus, ņemot vērā aktuālo 
ekonomisko situāciju, tirāžas apjomu, mērķauditoriju.

Modelē risinājuma 
dzīves ciklu

• Izpēta dažādu risinājumu dzīves ciklus (izejvielu ieguve, ražošana, iepakošana un sadale, produkta izmantošana, utilizācija un atkārtota izmantošana, 
likvidēšana un pārstrāde) un savstarpēji salīdzina tos.

• Analizē risinājumus pēc dizaina vērtības kritērijiem un ilgtspējības principiem.
• Veido ieteikumus, kā padarīt risinājumus ilgtspējīgākus un kādas darbības tādēļ iespējams veikt katrā no risinājuma dzīves cikla posmiem.
• Veido secinājumus, kāda ir ražotāja atbildība par izgatavoto produktu, un apkopo, kādas ir iespējas labot, atkārtoti izmantot vai likvidēt bojātu produktu vai 

tā daļas. Formulē viedokli par jaunu produktu radīšanu atbilstoši ilgtspējas principiem.
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1. Produkta 
izpēte un idejas 

izstrāde

2. Risinājuma 
prototipēšana, 

izvērtēšana, 
testēšana un 

pilnveide

3. Augstas 
detalizācijas 

pakāpes prototipu 
izveide un 

prezentēšana

4. Uzņēmuma 
darbībai un 

risinājuma izstrādei 
nepieciešamo resursu 

pārvaldīšana

5. Zīmola 
koncepcijas 

izveide

6. Mārketinga 
aktivitāšu 
plānošana

7. Individuāla 
projekta 
izstrāde

2. Risinājuma prototipēšana, izvērtēšana, testēšana un pilnveide

Temata apguvei ieteicamais laiks: 25 mācību stundas.

Temata apguves mērķis: analizēt produktu kvalitātes īpašības, apkopot to testēšanas 
iespējas un obligātās prasības, kas nodrošina risinājuma atbilstību lietotājam un tā veselībai, 
drošībai, un veikt produkta zemas detalizācijas pakāpes prototipu izstrādi.

Temata izpētes jautājumi
• Kā izstrādāt produkta prototipus dažādā detalizācijas pakāpē?
• Kuri testēšanas veidi var tikt izmantoti dažādu risinājumu kvalitātes noteikšanai, un 

kādas produktu īpašības tiek pārbaudītas?
• Kādas lietotāju izpētes metodes veic, lai noskaidrotu to viedokli par produktu vai tā 

prototipiem?
• Kā novērtēt un testēt risinājumu, lai uzlabotu tā īpašības, balstoties datos?
• Kādu atbildību par preci uzņemas ražotājs tās izgatavošanas, lietošanas, uzturēšanas un 

arī likvidēšanas posmā?

Sasniedzamie rezultāti
Dokumentē prototipēšanas procesu. (T.1.3.1.)
Izstrādā un noformē dizaina risinājuma prototipu rasējumus un datorizētus telpiskos 

modeļus, ņemot vērā industrijas labās prakses piemērus. (T.1.3.3.)
Veido risinājuma prototipus (piemēram, digitālus telpiskus modeļus, digitālus rasējumus, 

attēlus), izmantojot tehnoloģiskos risinājumus un datorvadāmo iekārtu funkcijas. (T.2.1.3.)
Analizē risinājumu atbilstoši dizaina vērtības kritērijiem. (T.1.1.4.)
Piedāvā uzlabojumus risinājumam un īsteno iespējamos. (T.1.1.4.)
Plāno un testē risinājuma prototipus, iesaistot lietotājus. (T.1.3.2.)
Veic tirgus izpēti par produktu vai risinājumu analogiem. (T.1.5.2.)
Salīdzina vairākus risinājuma analogus, apskatot to priekšrocības un trūkumus. (T.1.5.2.)
Pēta dažādas tirāžas dizaina risinājumu ražošanas procesa īpatnības un pamato atšķi-

rības starp unikālu dizaina risinājumu, mazas tirāžas risinājumiem un masveida produkciju 
(industriālo dizainu). (T.1.3.4.)

Skaidro, kā tirāžas apjoms ietekmē ražošanas procesa organizēšanu un mērķauditorijas 
izvēli. (T.1.3.4.)

Testēšanā iegūtos datus izmanto, lai pamatotu gala risinājuma uzlabojumus, nepiecie-
šamās izmaiņas izstrādes procesā, prognozētu izmaiņu un uzlabojumu ietekmi uz lietotāju, 
tai skaitā ietekmi uz veselību, sabiedrību un vidi. (T.1.3.2.)
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Temata apguves norise

Izvērtē risinājuma kvalitāti 
un īpašības

• Analizē, kas liecina par kvalitatīvu produktu vai risinājumu. Apskata dažādus risinājumus (produkti un preces, modes dizains, vides dizains, 
pakalpojuma dizains) un nosaka, kādas ir prasības, lai šie risinājumi būtu kvalitatīvi, droši un atbilstoši plānotai funkcionalitātei.

Izpēta testēšanas iespēju 
un vajadzības

• Analizē vairākas preces (pārtikas produkti, mēbeles, apģērbus, apavus, kosmētiku, rotaļlietas u. c.) pēc to funkcijām un īpašībām, kuras ir jātestē, lai 
produkts būtu drošs lietošanai. Veido secinājumus, kādas produkta īpašības var testēt ar lietotāju iesaisti un kādas bez tās.

• Apskata produktu sertificēšanas iespējas un veido secinājumus par to nozīmi lietotājam un sabiedrībai, kā arī par testēšanu komercializētu 
risinājumu izveidē un standartu pieejamību.

• Apraksta, kādas ir pircēja iespējas uzzināt par produkta atbilstību dažādām prasībām, un apkopo populārākos produkta marķējumus un to nozīmi.
• Grupē noteiktam produktam, precei veicamos testus pēc to veida (ar lietotājiem un bez tiem) un funkcijas (pārbauda materiālu piemērotību un 

izturību, konstrukcijas stiprību, lietotāja pieredzi un funkcionalitāti, piemērotību mērķauditorijai, emocionālo reakciju, pieprasījumu utt.).

Veido zemas detalizācijas 
pakāpes prototipus

• Izvēlas vienu ideju un izstrādā zemas precizitātes prototipus – skici, zīmējumu, rasējumu, vizualizāciju. 
• Dokumentē idejas attīstīšanas procesu – kādi uzlabojumi veikti, kāpēc tas darīts.
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1. Produkta 
izpēte un idejas 

izstrāde

2. Risinājuma 
prototipēšana, 

izvērtēšana, 
testēšana un 

pilnveide

3. Augstas 
detalizācijas 

pakāpes prototipu 
izveide un 

prezentēšana

4. Uzņēmuma 
darbībai un 

risinājuma izstrādei 
nepieciešamo resursu 

pārvaldīšana

5. Zīmola 
koncepcijas 

izveide

6. Mārketinga 
aktivitāšu 
plānošana

7. Individuāla 
projekta 
izstrāde

3. Augstas detalizācijas pakāpes prototipu izveide un prezentēšana

Temata apguvei ieteicamais laiks: 20 mācību stundas.

Temata apguves mērķis: balstoties izpētē, veikt jauna risinājuma idejas koncepcijas 
izstrādi un izpētīt industrijas labās prakses piemērus, kā risinājumi tiek prezentēti un attē-
loti vizuāli dažādām mērķgrupām. Veidot mērķim atbilstošu risinājuma vizuālo attēlojumu, 
strukturēt un sniegt īsu prezentāciju (pitch).

Temata izpētes jautājumi
• Kā izstrādāt detalizētu idejas koncepciju?
• Kā attēlot prototipu, izmantojot dažādas vizuālās attēlošanas formas (piemēram, skices, 

rasējumi, vizualizācijas, makets, modelis u. c.), un pielāgot prezentāciju konkrētai mērķ
auditorijai, ja tajā ietilpst dažādas lietotāju grupas?

• Kā strukturēt īsu prezentāciju (pitch) atbilstoši konkrētai mērķauditorijai?
• Ar kādu metožu palīdzību noteikt mērķauditorijai piemērotāko komunikācijas veidu un 

pielāgot prezentācijas vizuālos materiālus?
• Kāpēc nepieciešams pielāgot projekta prezentēšanas veidu un saturu, ja to vajag pre-

zentēt tādām mērķauditorijām, kas tiek iesaistītas dažādos risinājuma dzīves posmos 
(piemēram, investori, ražotāji, izplatītāji, lietotāji)?

Sasniedzamie rezultāti
Risinājuma projektēšanā ņem vērā lietotāju uztveres īpatnības. (T.1.1.2.)
Vada risinājuma izstrādi. (T.1.1.3.)
Dokumentē izpētes procesu un ar izpētē iegūtajiem datiem pamato piedāvātā risinā-

juma atbilstību lietotāja vajadzībām, izvēlēto risinājumu priekšrocības un trūkumus, resur-
sus un tehnoloģiskos procesus, un veic nepieciešamos uzlabojumus. (T.1.2.1.; T.1.3.1.)

Risinājuma izstrādes procesā pēta prototipa lietojamību un funkcionalitāti, analizē iegū-
tos datus, lai pielāgotu risinājumu. (T.1.2.2.)

Mērķtiecīgi plāno un noformē dizaina risinājuma prototipu rasējumus un datorizētus 
telpiskos modeļus, ņemot vērā industrijas labās prakses piemērus. (T.1.3.1.; T.1.3.3.)

Risinājuma idejas koncepcijas izveidē un risinājuma ieviešanā ņem vērā kultūras man-
tojuma un kultūras izpausmju mijiedarbību ar inovatīviem tehnoloģiskiem risinājumiem, 
globalizācijas ietekmi uz mērķauditorijas vēlmēm un vajadzībām. (T.3.2.1.)

Pamato savu dizaina koncepciju un tajā ievērotos principus. (T.3.2.1.)
Izmēģina un eksperimentē ar dažādiem materiāliem un tehnikām, ņemot vērā iecerētā 

dizaina risinājuma ilgtspējību, funkcionalitāti, estētisko izskatu. (T.2.1.1.)
Ievēro drošības nosacījumus. (T.2.1.1.)
Ar piemēriem skaidro fundamentālo pētījumu nepieciešamību un nozīmi jaunu tehno-

loģisko risinājumu radīšanai. (T.3.2.5.)
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Temata apguves norise

Veic situācijas izpēti par 
idejas attēlošanas iespējām 
un labo praksi

• Izpēta dažādas situācijas, kurās risinājums tiek prezentēts ar vizuālu materiālu palīdzību (bez izgatavošanas) un kā vizuālais noformējums (dažādi 
stili, detalizācijas pakāpes, krāsas un materiāli u. tml.) tiek pielāgots konkrētai auditorijai (individuāls klients (piemēram, skolēni, sporta komanda, 
šoferi) – pasūtītājs, konkurss u. c.).

• Diskutē savā starpā un nosauc nozares, kurās prototipi tiek veidoti digitāli un idejas tiek prezentētas, izmantojot vizuālu koncepcijas attēlojumu. 
Izvēlas konkrētus piemērus no minētajām nozarēm un analizē, atbildot uz jautājumiem.

 ҽ Kādos veidos risinājumi tiek attēloti, un kāpēc? (Tehnisks rasējums, skičveida zīmējums, reālistiska vai abstrakta vizualizācija u. tml.)
 ҽ Kādi ir iemesli, kāpēc tiek izmantota vizuāla prezentācija? Kādas ir tās priekšrocības, kādi trūkumi?
 ҽ Kā vizuālie materiāli tiek pielāgoti konkrētai mērķauditorijai? Kāpēc?

• Izvēlas vismaz piecus dažādus vizuālos risinājuma attēlojumus līdzīgiem produktiem, kuru mērķauditorija atšķiras (piemēram, dažādi transporta 
līdzekļi – bērnu velosipēds, motocikls, laiva, automašīna). Analizē izvēlēto produkta risinājuma vizualizācijas aspektus:

 ҽ būtiskākie grafikas dizaina elementi (līnija, forma, izmērs, krāsa, virziens, tekstūra, burtveidols, uzsvari, brīvā telpa u. c.) un to lietojums 
konkrētajā piemērā;

 ҽ būtiskākie grafikas dizaina principi (izkārtojums, līdzināšana, hierarhija, līdzīgu elementu atkārtošana, līdzsvars, attālums starp elementiem, 
kontrasts, perspektīva, vienotība u. c.).

• Grupā veido “sajūtu vīziju” (moodboard), apkopojot grafiskā dizaina elementus un principus no veiksmīgākajiem un labākajiem piemēriem, kas 
tiek izmantoti konkrētu mērķauditoriju (piemēram, dažādi vecumposmi un ģimenes stāvokļi (bērni, pusaudži, sievietes, vīrieši, vecāki ar bērniem, 
seniori), dažādas profesijas, hobiji, atrašanās vietas) sasniegšanā. Analizē iemeslus, kāpēc tiek izmantoti šādi elementi un principi attiecībā pret 
mērķauditoriju.

Izstrādā idejas vizuālās 
attēlošanas materiālus

• Iepazīstas ar skiču, modeļu un rasējumu noformēšanas labās prakses piemēriem un industrijas prasībām. Vingrinās tos izstrādāt, izmantojot 
piemērotāko metodi un rīkus.

• Atbilstoši izvēlētajai nozarei (mode, interjers, vide, produkts u. c.) meklē labās prakses piemērus, analizē tos un veido sarakstu/atgādni, izmantojot 
vizuālo materiālu noformējuma principus, ko visbiežāk izmanto konkrētajā nozarē.

• Analizē, kā prezentācija tiek pielāgota telpai, kurā tiek prezentēts. Apkopo faktorus, kas ietekmē dažādus prezentācijas aspektus un kā jārīkojas 
šādos gadījumos.

• Vingrinās, veidojot savus vizuālos materiālus – skice, rasējums, vizualizācija.

Veic izpēti un analīzi 
par labo praksi idejas 
prezentēšanai

• Analizē ideju prezentēšanas piemērus, tajos izmantotos paņēmienus (arī izmantojot vizuālos atbalsta materiālus, kas radīti ar rokām vai arī digitāli) 
un to piemērotību dažādām mērķauditorijām. Vingrinās aizstāvēt jau esošu ideju.

• Analizē videomateriālu par īsajām prezentācijām (pitch) (piemēram, apskata un analizē vairākus piemērus no Elevator pitch competition), atrod un 
apraksta galvenos principus, kas jāievēro šīs runas sagatavošanā un prezentēšanā.

• Veido kontrolsarakstu ar galvenajiem elementiem, kas jāiekļauj šādā runā saturiski, tās pielāgošanā mērķauditorijai, uzmanības piesaistīšanā u. c.
• Izvēlas vienu priekšmetu/risinājumu un vingrinās izveidot īso prezentāciju (pitch) par to.
• Analizē, kādi aspekti jāņem vērā, lai pielāgotu prezentāciju videi, kurā tā tiks sniegta.
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1. Produkta 
izpēte un idejas 

izstrāde

2. Risinājuma 
prototipēšana, 

izvērtēšana, 
testēšana un 

pilnveide

3. Augstas 
detalizācijas 

pakāpes prototipu 
izveide un 

prezentēšana

4. Uzņēmuma 
darbībai un 

risinājuma izstrādei 
nepieciešamo resursu 

pārvaldīšana

5. Zīmola 
koncepcijas 

izveide

6. Mārketinga 
aktivitāšu 
plānošana

7. Individuāla 
projekta 
izstrāde

4. Uzņēmuma darbībai un risinājuma izstrādei nepieciešamo resursu pārvaldīšana

Temata apguvei ieteicamais laiks: 25 mācību stundas.

Temata apguves mērķis: izpētīt uzņēmuma darbību un ar to saistītus aspektus, lai 
veidotu produkta ražošanas vai pakalpojuma nodrošināšanas resursu pārvaldības plānu un 
laika grafiku, darba aizsardzības pasākumu plānu, ņemot vērā uzņēmuma apmeklējumā vai 
izpētē gūto pieredzi.

Temata izpētes jautājumi
• Kādi resursi nepieciešami uzņēmuma darbībai, tostarp darba aizsardzībai, un produkta 

izstrādei vai pakalpojuma nodrošināšanai?
• Kādi ir risinājumu dzīves cikli un ilgtspējīgas ražošanas/pakalpojuma sniegšanas priekš-

nosacījumi?
• Kāda ir ražošanas/pakalpojuma sniegšanas nepieciešamo resursu savstarpējā mijiedar-

bība un to mijiedarbība laika grafikā?
• Kā uzņēmumā tiek plānotas darbinieku atbildības, pienākumi un nodrošinātas darba 

aizsardzības prasības?

Sasniedzamie rezultāti
Izvēlas situācijai atbilstošu risinājumu un darba soļus. (T.1.1.1.)
Risinājuma izstrādē izmanto dizaina domāšanas principus. (T.1.1.1.)
Aktīvi piedalās un veic atbilstošās izstrādes procesa lomas vai vada izstrādes procesu. 

(T.1.1.1.; T.1.1.3.)
Plāno dizaina risinājuma dzīves ciklu. (T.1.1.3.)
Modelē un pamatoti izvēlas risinājumam piemērotāko ražošanas apjomu, materiālus un 

tehnoloģisko procesu. (T.1.3.4.)
Izvērtē savas darbības efektivitāti atbilstoši sasniedzamajam mērķim. (T.1.1.3.)
Veic uzņēmuma darbības analīzi. (T.1.4.1.)
Izveido resursu pārvaldības stratēģiju, izmēģinot dažādus stratēģiskās plānošanas rīkus. 

(T.1.4.1.)
Plāno risinājuma izstrādei nepieciešamos resursus (laiks, finanses, materiāli, tehnoloģi-

jas un cilvēkresursi). (T.1.4.2.)
Resursu plānošanā ņem vērā savas iespējas īstenot ieceri un dažādus ierobežojumus, 

paredzot un piesaistot iespējamos sadarbības partnerus (t. sk. pašvaldību, uzņēmumu, biz-
nesa inkubatoru u. c.). (T.1.4.2.)

Plāno risinājuma biznesa modeli, iekļaujot tādus ražošanas aspektus kā materiālu, teh-
nikas, darbaspēka, ārpakalpojumu un aktuālo ekonomisko situāciju. (T.1.5.3.)

Aprēķina izmaksas nepieciešamo darba aizsardzības pasākumu veikšanai un līdzekļu 
iegādei un uzturēšanai. (T.3.1.1.)

Veido darba telpas izkārtojumu atbilstoši darba drošības prasībām. (T.3.1.1.)
Mērķtiecīgi izvēlas un pamato izstrādātā zīmola vērtībām atbilstošo rīcību drošības un 

vides jautājumos. (T.3.1.3.)
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Skaidro un savā risinājuma koncepcijā iekļauj metodes, kā iespējams īstenot ilgtspējīgu 
ražošanu. (T.3.1.3.)

Risinājuma izstrādē izmanto gūto pieredzi, kā uzņēmumi plāno un īsteno inovācijas pro-
cesus un attīsta uzņēmumu un produktus. (T.3.2.4.)

Analizē dažādu uzņēmumu ražošanas stratēģijas un tehnoloģisko risinājumu izstrādes 
procesu galvenās atšķirības, to trūkumus un priekšrocības no dažādiem aspektiem (ilgt-
spējība, nepieciešamie resursi, piedāvājuma un pieprasījuma attiecības, virzīšana tirgū). 
(T.3.2.3.)

Skaidro ražošanā izmantoto tehnoloģisko procesu norisi. (T.3.2.3.)
Pamato risinājuma izstrādē izvēlēto tehnoloģisko procesu nepieciešamību un iespēja-

mās alternatīvas. (T.3.2.3.)

Temata apguves norise

Pēta risinājuma dzīves ciklu 
un nepieciešamos resursus

• Apgūst resursu grupēšanas paņēmienus (tostarp piesaistītus laikā) un dažādu darbību veikšanai nepieciešamos resursus un soļus.
• Izpēta, kādi ir risinājuma dzīves cikla posmi, kas tiem raksturīgs un kas jāņem vērā tā radītājam, izplatītājam un lietotājam.
• Izpēta konkrēta risinājuma dzīves ciklu un tā izgatavošanai nepieciešamos resursus.
• Dotam risinājumam (konkrēts produkts, piemēram, koka šūpuļzirdziņš, mīksts dīvāns, kafijas krūze, produkta pudele, vai pakalpojums, piemēram, 

skolas ēdināšana, sabiedriskais transports, skaistumkopšana) veic dzīves cikla analīzi, apkopojot nepieciešamos resursus katrā no cikla posmiem.
• Analizē, kā risinājuma dzīves cikls atbilst ilgtspējības principiem.

Analizē ražošanas 
uzņēmuma/pakalpojuma 
sniedzēja darbību

• Atbilstoši jautājumiem analizē resursu pārvaldīšanas iespējas, organizējot ražošanu vai pakalpojuma sniegšanu.
 ҽ Kuras ir galvenās resursu līnijas?
 ҽ Kāds ir šo resursu līniju laika grafiks?
 ҽ Kā savstarpēji saistītas šo resursu pārvaldības līnijas?
 ҽ Kādi cilvēki (izglītība, prasmes) un sadarbības partneri var būt iesaistīti, lai nodrošinātu veiksmīgu darbību?

• Apskata vairākus tiešsaistes resursu pārvaldības rīkus un to lietošanas iespējas.

Analizē piemērotas darba 
vides nodrošināšanas 
prasības un darba 
aizsardzības prasības

• Analizē konkrētam darbam piemērotas darba vides nodrošināšanas prasības un darba aizsardzības prasību ievērošanu dažādos uzņēmumos.
• Izvēlas konkrētu ražošanas/pakalpojuma veidu, kurā darbiniekiem jānodrošina fiziska darba vieta, piemēram, ražotne, birojs, piegāde un 

uzstādīšana.
• Apskata un veido kontrolsarakstu, kādi darba vides nosacījumi darbiniekiem, tostarp telpas iekārtojums un darba aizsardzības prasības, un veicamie 

pasākumi ir jānodrošina.
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1. Produkta 
izpēte un idejas 

izstrāde

2. Risinājuma 
prototipēšana, 

izvērtēšana, 
testēšana un 

pilnveide

3. Augstas 
detalizācijas 

pakāpes prototipu 
izveide un 

prezentēšana

4. Uzņēmuma 
darbībai un 

risinājuma izstrādei 
nepieciešamo resursu 

pārvaldīšana

5. Zīmola 
koncepcijas 

izveide

6. Mārketinga 
aktivitāšu 
plānošana

7. Individuāla 
projekta 
izstrāde

5. Zīmola koncepcijas izveide

Temata apguvei ieteicamais laiks: 20 mācību stundas.

Temata apguves mērķis: analizē dažādu zīmolu (piemēram, ražotāji, pakalpojumu 
sniedzēji, iestādes, organizācijas) stila grāmatas un aktuālo situāciju, kādi aspekti ietekmē 
zīmola grafisko identitāti, lai uzlabotu esošu vai radītu jaunu zīmola vizuālo identitāti, kas 
apkopota stila grāmatā.

Temata izpētes jautājumi 
• Kuras tirgus izpētes metodes izmanto, lai iegūtu un analizētu informāciju par konkuren-

tiem un esošo situāciju tirgū?
• Kā izveido un vizuāli attēlo zīmola koncepciju?
• Kādi aspekti jāietver zīmola koncepcijā, un kas jāņem vērā tās izveidē?

Sasniedzamie rezultāti
Izvēlas situācijai atbilstošas dizaina pētniecības metodes un analizē situāciju. (T.1.2.1.)
Dokumentē izpētes procesu un ar izpētē iegūtajiem datiem pamato piedāvātā risinā-

juma atbilstību lietotāja vajadzībām. (T.1.2.1.)
Veic tirgus izpēti par produktu vai risinājumu analogiem. (T.1.5.2.)
Testē produkta zīmolu ar produkta lietotāju mērķgrupām un atbilstoši maina zīmola 

identitāti. (T.1.5.1.)
Veido zīmolu produkta virzīšanai tirgū un izstrādā produkta zīmola identitāti. (T.1.5.1.)
Definē emocionālās asociācijas ar produktu, mērķauditoriju un tās segmentāciju, atšķi-

rīgās pazīmes, unikālo vērtību un preču zīmes vārdu. (T.1.5.1.)
Risinājuma izstrādē izmanto dizaina domāšanas principus. (T.1.1.1.)

Mērķtiecīgi izvēlas un pamato izstrādātā zīmola vērtībām atbilstošo rīcību drošības un 
vides jautājumos, ņemot vērā vides politiku un sabiedrības veselību. (T.3.1.3.)

Risinājuma izveidē un ieviešanā ņem vērā kultūras mantojuma un kultūras izpausmju 
mijiedarbību ar inovatīviem tehnoloģiskiem risinājumiem, globalizācijas ietekmi uz mērķau-
ditorijas vēlmēm un vajadzībām. (T.3.2.1.)

Pamato savu dizaina koncepciju un tajā ievērotos principus. (T.3.2.1.)
Ar piemēriem raksturo dizaina nozari un tās starpdisciplināro dabu. (T.3.2.2.)
Skaidro dizaina klātesamību un nozīmi dažādu izgudrojumu tapšanā. (T.3.2.2.)
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Temata apguves norise

Izpēta dažādu zīmolu stila 
grāmatas

• Izpēta trīs dažādas stila grāmatas (brand books) un nosaka zīmola koncepcijas elementus.
• Veido secinājumus par stila grāmatu priekšrocībām un trūkumiem.
• Nosaka un salīdzina zīmola koncepcijas elementus Coca-Cola un vēl divās citās stila grāmatās.

Analizē zīmola koncepcijas 
elementus

• Veic vienas stila grāmatas koncepcijas apraksta analīzi pēc dotajiem kritērijiem:
 ҽ produkta/uzņēmuma vērtības;
 ҽ produkta/uzņēmuma vēstījums;
 ҽ produkta/uzņēmuma mērķauditorija.

• Izvēlas kādu zināmu zīmolu (logo), izdrukā to un analizē atbilstoši nosacījumiem. 
 ҽ Raksturo burtveidolu, kas izmantots zīmolā! Kāpēc?
 ҽ Kādas krāsas lietotas? Kāpēc?
 ҽ Vai zīmols ietver zīmi vai simbolu, un ko tā/tas prezentē?
 ҽ Kā zīmols ir konstruēts, un kāda ir zīmola kompozīcija? Kāpēc?

• Izvēlas kādu produktu un atbilstoši nosacījumiem izveido tā “sajūtu vīziju” (moodboard), tādā veidā identificējot un vizualizējot produkta vēstījumu 
un vērtības.

 ҽ Noformulēt, kādu sajūtu vai noskaņu šis produkts rada (piemēram, tradicionāli latvisks).
 ҽ Izpētīt enciklopēdijās un vārdnīcās, kuri vārdi varētu precīzāk detaļās atklāt formulēto sajūtu vai noskaņu.
 ҽ Atrast attēlus internetā vai radīt brīvi izvēlētā tehnikā savus zīmējumus, kas izsaka emocijas/sajūtas/noskaņas, kuras vēlas vizualizēt.
 ҽ Uz A3 kartona vai digitālā formātā izveidot “sajūtu vīziju”, iekļaujot tajā atrastos vārdus vairākos burtveidolos (šriftos) un atrastos vai paša izvei-

dotos attēlus pārdomātā kompozīcijā.

Piemērs. SladeBrooking, C. Creating a brand identity. [S.l.] : Laurence King Publishing, 2019. p. 54.
Kā izveidot digitālu “sajūtu vīziju”: How To Design Your Own Mood Board If You’re Not a Designer | Step by Step Easy Tutorial Using Canva [tiešsaiste] – 
[skatīts 05.03.2021.]. Pieejams: https://www.youtube.com/watch?v=Gxzg0anCeAw

https://www.youtube.com/watch?v=Gxzg0anCeAw
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1. Produkta 
izpēte un idejas 

izstrāde

2. Risinājuma 
prototipēšana, 

izvērtēšana, 
testēšana un 

pilnveide

3. Augstas 
detalizācijas 

pakāpes prototipu 
izveide un 

prezentēšana

4. Uzņēmuma 
darbībai un 

risinājuma izstrādei 
nepieciešamo resursu 

pārvaldīšana

5. Zīmola 
koncepcijas 

izveide

6. Mārketinga 
aktivitāšu 
plānošana

7. Individuāla 
projekta 
izstrāde

6. Mārketinga aktivitāšu plānošana

Temata apguvei ieteicamais laiks: 20 mācību stundas.

Temata apguves mērķis: analizēt dažādu mērķauditoriju biežāk izmantotos mārke-
tinga kanālus (priekšrocības, trūkumus, lietotāja profilu, izmaksas) un lietotājiem saistošu 
informācijas dizainu, lai izveidotu dotam risinājumam (ar konkrētu mērķauditoriju) mārke-
tinga aktivitāšu plānu (piesaistītu laikam) un tam nepieciešamos mārketinga materiālus (pie-
mēram, audio, video, vizuālie materiāli).

Temata izpētes jautājumi
• Kādi ir mārketinga kanāli un to izmantošanas veidi? Kā noskaidrot to izmantošanas 

izmaksas, un kā ar to palīdzību uzrunāt konkrētu mērķauditoriju? Kā noteikt, kāds ir 
lietotājam saistošs informācijas dizains?

• Kā ar mārketinga aktivitāšu plānu virzīt risinājumu tirgū?
• Kā kultūras mantojums un globalizācija ietekmē patērētājus un to pirkšanas paradu-

mus?

Sasniedzamie rezultāti
Pamato atšķirības starp unikālu dizaina risinājumu, mazas tirāžas risinājumiem un mas-

veida produkciju (industriālo dizainu), un to, kā šīs atšķirības ietekmē mērķauditorijas izvēli. 
(T.1.3.4.)

Definē emocionālās asociācijas ar produktu, tā mērķauditoriju un tās segmentāciju un 
nosaka risinājuma atšķirīgās pazīmes, unikālo vērtību un preču zīmes vārdu. (T.1.5.1.)

Izveido produkta vizuālo identitāti. (T.1.5.1.)
Balsta risinājuma ieviešanu izpētē. (T.1.5.2.)

Salīdzina vairākus risinājuma analogus, apskatot to priekšrocības un trūkumus. (T.1.5.2.)
Veic tirgus izpēti par produktu vai risinājumu analogiem, to virzīšanas stratēģijām, pie-

prasījumu un cenām. (T.1.5.2.)
Izvērtē sava risinājuma konkurētspēju, priekšrocības un trūkumus salīdzinājumā ar ana-

logiem. (T.1.5.2.)
Plāno risinājuma mārketinga komunikācijas stratēģiju, iekļaujot tādus ražošanas aspek-

tus kā risinājuma reklamēšanas izmaksas, aktuālo ekonomisko situāciju, mērķgrupas 
sasniegšanai plānotos informācijas kanālus. (T.1.5.3.)

Pielāgo mārketinga plānu atbilstoši apzinātajam mērķauditorijas pieprasījumam un izvē-
lētajai virzīšanas stratēģijai. (T.1.5.3.)

Risinājuma idejas koncepcijas izveidē un risinājuma ieviešanā ņem vērā kultūras man-
tojuma un kultūras izpausmju mijiedarbību ar inovatīviem tehnoloģiskiem risinājumiem, 
globalizācijas ietekmi uz mērķauditorijas vēlmēm un vajadzībām. (T.3.2.1.)

Pamato savu dizaina koncepciju un tajā ievērotos principus. (T.3.2.1.)
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Temata apguves norise

Veic izpēti par aktuālo 
situāciju

• Apkopo, kurus mārketinga kanālus visbiežāk izmanto, analizē to mērķauditoriju un veido secinājumus.
• Izpēta, kurus paņēmienus izmanto, lai piesaistītu konkrētas mērķauditorijas uzmanību. Veic izpēti, apskatot vairākus mārketinga kanālus, un 

apkopo, kādu informāciju par risinājumu virzīšanu (viena stunda radio klausīšanās vai televīzijas skatīšanās, 15 vides reklāmas dažādās pilsētas 
vietās, 15 reklāmas dažādos sociālajos tīklos, piemēram, FaceBook, Instagram, TikTok, 15 reklāmas avīzēs, žurnālos u. c.) var iegūt.

Apkopo mārketinga 
materiālu veidus un to 
izveides paņēmienus

• Iepazīstas ar mārketinga materiālu (vizuālie, audiālie) un mērķauditorijas sasniegšanai piemērotākajiem veidiem (vizuāli elementi, leksika, mediju 
platforma u. c.).

• Apzina, kādus paņēmienus izvēlas, lai pozicionētu risinājumus un izmantotu vietējās kultūras un globalizācijas ietekmi uz risinājuma virzīšanu tirgū.

Izpēta mārketinga 
aktivitātes, ko veic dažādi 
zīmoli

• Izpēta trīs dažādu uzņēmumu mārketinga aktivitātes, izmantotos komunikācijas kanālus un mārketinga materiālu veidus.
• Apzina dažādu veidu reklāmu izmaksas atšķirīgos komunikācijas kanālos.

Izstrādā vai uzlabo 
mārketinga materiālus

• Izmantojot atbilstošas lietojumprogrammas, izstrādā vai uzlabo jau esošus mārketinga materiālus dotam produktam, ievērojot informācijas dizaina 
pamatprincipus un mērķauditorijai piemērotus elementus.



Dizains un tehnoloģijas II

28© Valsts izglītības satura centrs | ESF projekts Nr. 8.3.1.1/16/I/002  Kompetenču pieeja mācību saturā

1. Produkta 
izpēte un idejas 

izstrāde

2. Risinājuma 
prototipēšana, 

izvērtēšana, 
testēšana un 

pilnveide

3. Augstas 
detalizācijas 

pakāpes prototipu 
izveide un 

prezentēšana

4. Uzņēmuma 
darbībai un 

risinājuma izstrādei 
nepieciešamo resursu 

pārvaldīšana

5. Zīmola 
koncepcijas 

izveide

6. Mārketinga 
aktivitāšu 
plānošana

7. Individuāla 
projekta 
izstrāde

7. Individuāla projekta izstrāde

Temata apguvei ieteicamais laiks: 70 mācību stundas.

Temata apguves mērķis: pašvadīti izstrādāt savu risinājumu – produktu vai pakal-
pojumu, ņemot vērā iepriekšējos tematos apgūtās prasmes un zināšanas, lai demonstrētu 
iemaņas dizaina procesa vadībā un zināšanas un izpratni par dizaina nozari un lietotāju 
izpēti.

Temata izpētes jautājumi 
• Kā, izmantojot dizaina domāšanu, vadīt dizaina risinājuma izstrādi? Kuras metodes un 

rīkus izmantot šajā procesā?
• Kā izstrādāt savu ideju? Kā radīt un ieviest jaunu produktu vai pakalpojumu?
• Kas jāņem vērā, lai radītu konkurētspējīgu un lietotājam vajadzīgu risinājumu?

Sasniedzamie rezultāti
Risinājuma izstrādē izmanto dizaina domāšanas principus, situācijai piemērotas stratē-

ģijas un vada izstrādes procesu, izvērtē savu veikumu. (T.1.1.1.; T.1.1.3.; T.1.4.1.; T.1.4.2.; 
T.3.2.2.)

Seko plāna izpildei izstrādes gaitā, veicot nepieciešamās izmaiņas. (T.1.4.2.)
Risinājuma modelēšanā un izstrādē ņem vērā lietotāja vajadzības, vēlmes un iespē-

jas, veic lietotāju, tirgus un uzņēmuma izpēti. (T.1.1.2.; T.1.2.1.; T.1.3.1.; T.1.5.2.; T.2.1.1.; 
T.3.2.3.; T.3.2.5.)

Plāno risinājuma dzīves ciklu, tai skaitā ražošanu, nepieciešamos resursus un tirāžu. 
Skaidro ražošanas procesu norisi. (T.1.1.3.; T.1.3.4.; T.1.4.2.; T.3.1.1.; T.3.2.6.; T.3.2.7.)

Mērķtiecīgi plāno savu risinājumu, analizē un testē to, lai veiktu tā uzlabošanu, ko doku-
mentē. (T.1.1.4.; T.1.2.2.; T.1.3.1.; T.1.3.1.; T.1.3.2.; T.1.3.4.; T.1.5.1.; T.1.5.2.; T.1.5.3.)

Izstrādā risinājuma vizuālo attēlojumu dažādas detalizācijas pakāpes prototipos un 
prototipus materiālā, izmantojot piemērotus materiālus un tehnoloģijas. (T.1.3.3.; T.2.1.1.; 
T.2.1.2.; T.2.1.3.; T.2.1.4.)

Paredz sava risinājuma ietekmi uz lietotāju veselību, sabiedrību un vidi, apraksta, kā 
risinājumā ievēroti godīga dizaina un vides ilgtspējības principi. (T.1.3.2.; T.3.1.3.)

Risinājuma ieviešanā ņem vērā kultūras mantojuma un kultūras izpausmju mijiedarbību 
ar tehnoloģijām, globalizāciju. (T.3.2.1.)

Veido sava risinājuma zīmolu, izstrādā mārketinga plānu un nepieciešamos mārketinga 
materiālus (T.1.5.1.) 
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Temata apguves norise

Iepriekš gūto zināšanu un 
prasmju aktualizācija

• Analizē iepriekšējos tematos un uzdevumos paveikto, izmantojot dokumentāciju un uzdevumu nosacījumus – apraksti, vizuāli materiāli, plāni u. c. 
Veido portfolio, lai pierādītu savu zināšanu un izpratnes līmeni, iegūtās prasmes, demonstrētu ieradumus un kopējo attīstību. Jāatzīmē, ka iespējams 
iekļaut arī ne tik veiksmīgi izstrādātos darbus, pamatojot, kāpēc tie ir nozīmīgi attīstības procesam.

• Izvērtē, ko ir visbūtiskāk parādīt un kam vari atlasīt atbilstošus pierādījumus. Veido portfolio tā, lai uzskatāmi redzētu gan procesu (piemēram, 
izpēte, idejas attīstība, atgriezeniskā saite un veiktie uzlabojumi, praktiskā darbība), gan galarezultātu (piemēram, apraksts, koncepcija, vizualizācijas, 
plāns, prototips). Portfolio iekļauj arī savu refleksiju par paveikto un turpmākajiem soļiem.

• Veido strukturētu prezentāciju, kurā ar pierādījumiem ilustrē savu kompetenci.
 ҽ Rūpīgi pārdomā prezentēšanas veidu un atbalsta materiālus, kurus izmantosi kā pierādījumus.
 ҽ Reflektē par savu izaugsmi, kursa laikā apzinātajām interesēm un gūtās kompetences lietderību šobrīd un nākotnē.
 ҽ Prezentācijai paredzētais laiks ir 7 minūtes un līdz 8 minūtēm jautājumi un diskusijas.

Projekta izstrāde 1. Veic situācijas izpēti un identificē sev saistošu problēmu, ko risināt. Izmanto dažādas izpētes metodes, dokumentē izpētes norisi un apkopo 
gūtos secinājumus. Meklē, iegūst, apstrādā un analizē informāciju par izvēlēto problēmu, risinājuma analogiem tirgū, to pieprasījumu un lietotāju 
attieksmi pret šāda veida risinājumiem. Izpēta nosacījumus, kas ir nozīmīgi, lai risinājums būtu lietderīgs, drošs, videi draudzīgs un ilgtspējīgs.

2. Izstrādā idejas koncepciju savam risinājumam. Pamato izvēlēto dizaina disciplīnu un risinājumu (mērķis, lietojamība un pieejamība dažādiem 
lietotājiem, dažādošanas iespējas u. c.). Izstrādā risinājuma skices, zīmējumus un citus zemas detalizācijas pakāpes risinājuma prototipus.

3. Plāno risinājuma izstrādes gaitu, tam nepieciešamos resursus un izstrādā rīcībpolitiku ražošanai, uzturēšanai un likvidēšanai.

4. Eksperimentē ar materiāliem, to apstrādes tehnikām. Izgatavo risinājuma prototipus materiālā vai modelē risinājumu.

5. Testē risinājumu atbilstoši tā funkcionalitātei un mērķim vai arī izstrādā testēšanas scenāriju. Analizē testēšanas rezultātus, veido secinājumus un 
formulē ieteikumus uzlabojumu veikšanai.

6. Izveido idejas vizuālo attēlojumu, kas būtu piemērots vairākām mērķauditorijām (investors, ražotājs, lietotājs). Pamato izvēlētos elementus.

7. Izstrādā stila grāmatu (brandbook) savam izdomātam zīmolam. Pamato izvēlētos elementus un vēstījumu.

8. Izstrādā mārketinga stratēģiju un risinājuma ieviešanas plānu. Izstrādā mārketinga materiālus risinājuma popularizēšanai.

9. Veido strukturētu prezentāciju atbilstoši mērķauditorijai un citiem faktoriem, kas jāņem vērā kvalitatīvas prezentācijas sniegšanā. Prezentē savu 
risinājumu.
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Ģeogrāfija 7.–9. klasei

1© Valsts izglītības satura centrs | ESF projekts Nr.8.3.1.1/16/I/002  Kompetenču pieeja mācību saturā

Mācību jomu apzīmējumi

V Valodu mācību joma

VL Latviešu valoda

VLM

VS Svešvaloda

VM

K Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā 
mācību joma

S Sociālā un pilsoniskā mācību joma

D Dabaszinātņu mācību joma

M

T Tehnoloģiju mācību joma

F

VLM.
Mācību joma
(visu mācību  
jomu apzīmē
jumus sk. tabulā)

3.

pēdējās klases 
numurs

2.1.9.
Mācību jomas SR kārtas numurs standartā

Li kodi
Piemērs: 
 S.Li.8.

S.
Mācību joma

Li.
Lielā ideja

8.
Mācību jomas Li kārtas numurs standartā

Pielikumi

* Ministru kabineta 2018. gada 27. novembra noteikumi Nr. 747 “ ”.

1. pielikums

Kursu programmu paraugos lietotie kodi

Atsaucei uz standartu*

atrodami Skola2030 .)

SR kodi
Piemērs:  
 VLM.3.2.1.9.

-
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2. pielikums

Dizains un tehnoloģijas II padziļinātajā kursā plānotie skolēnam sasniedzamie rezultāti

Tehnoloģiju mācību jomā plānotie skolēnam sasniedzamie rezultāti augstākajā mācību satura apguves līmenī

1.1.1. Izvēlas situācijai atbilstošu risinājumu un darba soļus, risinājuma izstrādē izmanto dizaina domāšanas principus un aktīvi piedalās vai vada izstrādes procesu, pilnveidojot vai 
radot jaunus risinājumus noteiktā dizaina jomā.

1.1.2. Risinājuma projektēšanā ievēro ergonomikas principus un ņem vērā lietotāju uztveres īpatnības.

1.1.3. Plāno dizaina risinājuma dzīves ciklu, vada risinājuma izstrādi, veicot atbilstošās izstrādes procesa lomas, un izvērtē savas darbības efektivitāti atbilstoši sasniedzamajam 
mērķim.

1.1.4. Analizē risinājumu atbilstoši dizaina vērtības kritērijiem, lai piedāvātu uzlabojumus un to pilnveidotu.

1.2.1. Izvēlas atbilstošas dizaina pētniecības metodes un analizē situāciju, izvērtē problēmas aktualitāti un mērķgrupas vajadzības. Dokumentē izpētes procesu un ar izpētē iegūtajiem 
datiem pamato piedāvātā risinājuma atbilstību lietotāja vajadzībām, izvēlēto risinājumu priekšrocības un trūkumus, resursus un tehnoloģiskos procesus.

1.2.2. Risinājuma izstrādes procesā pēta prototipa lietojamību un funkcionalitāti, analizē iegūtos datus, lai, balstoties tajos, pielāgotu risinājumu – radītu papildu vai jaunu 
funkcionalitāti, mainītu parametrus, atteiktos no nepiemērotām īpašībām, detaļām vai funkcijām.

1.3.1. Mērķtiecīgi plāno risinājuma modeļus, dažādojot to funkcionalitāti, izmantotās tehnikas un dokumentējot prototipēšanas procesu, lai paredzētu nepieciešamās izmaiņas gala 
risinājuma koncepcijā.

1.3.2. Plāno un testē risinājuma prototipus, iesaistot lietotājus, atbilstoši vajadzībām mainot vairākus prototipa parametrus, eksperimentējot ar dažādiem materiāliem, tehnikām un to 
kombinācijām, lai sasniegtu izvirzīto mērķi. Testēšanā iegūtos datus izmanto, lai pamatotu gala risinājuma uzlabojumus, nepieciešamās izmaiņas izstrādes procesā, prognozētu izmaiņu 
un uzlabojumu ietekmi uz lietotāju, tai skaitā ietekmi uz veselību, sabiedrību un vidi.

1.3.3. Izstrādā un noformē dizaina risinājuma prototipu rasējumus un datorizētus telpiskos modeļus, ņemot vērā industrijas labās prakses piemērus.

1.3.4. Pēta dažādas tirāžas dizaina risinājumu ražošanas procesa īpatnības, pamato atšķirības starp unikālu dizaina risinājumu, mazas tirāžas risinājumiem un masveida produkciju 
(industriālo dizainu), un to, kā šīs atšķirības ietekmē ražošanas procesa organizēšanu un mērķauditorijas izvēli. Modelē un pamatoti izvēlas risinājumam piemērotāko ražošanas 
apjomu, materiālus un tehnoloģisko procesu.
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2. pielikums

1.4.1. Veic darbības analīzi, izmēģinot dažādus stratēģiskās plānošanas rīkus, un izveido resursu pārvaldības stratēģiju dizaina risinājuma izstrādes procesam.

1.4.2. Plāno risinājuma izstrādei nepieciešamos resursus (laiks, finanses, materiāli, tehnoloģijas un cilvēkresursi), ņemot vērā savas iespējas īstenot ieceri un dažādus ierobežojumus, 
paredzot un piesaistot iespējamos sadarbības partnerus (t. sk. pašvaldību, uzņēmumu, biznesa inkubatoru u. c.) un vajadzīgo atbalstu risinājuma ieviešanai. Seko plāna izpildei 
izstrādes gaitā, veicot nepieciešamās izmaiņas un izvēloties atbilstošākās metodes nepieciešamo resursu komplektēšanai.

1.5.1. Veido zīmolu produkta virzīšanai tirgū un izstrādā produkta zīmola identitāti. Definējot emocionālās asociācijas ar produktu, mērķauditoriju un tās segmentāciju, atšķirīgās 
pazīmes, unikālo vērtību un preču zīmes vārdu, izveido vizuālo identitāti. Testē produkta zīmolu ar produkta lietotāju mērķgrupām un atbilstoši maina zīmola identitāti.

1.5.2. Balsta risinājuma ieviešanu izpētē, veic tirgus izpēti par produktu vai risinājumu analogiem, to virzīšanas stratēģijām, pieprasījumu un cenām, izvērtē sava risinājuma 
konkurētspēju, priekšrocības un trūkumus salīdzinājumā ar tiem.

1.5.3. Plāno risinājuma biznesa modeli un tam atbilstošu mārketinga komunikācijas stratēģiju, iekļaujot tādus ražošanas aspektus kā materiālu, tehnikas, darbaspēka, ārpakalpojumu 
un risinājuma reklamēšanas izmaksas, aktuālo ekonomisko situāciju, mērķgrupas sasniegšanai plānotos informācijas kanālus. Pielāgo mārketinga plānu atbilstoši apzinātajam 
mērķauditorijas pieprasījumam un izvēlētajai virzīšanas stratēģijai.

2.1.1. Izmēģina un eksperimentē ar dažādiem materiāliem un tehnikām, ņemot vērā iecerētā dizaina risinājuma ilgtspējību, funkcionalitāti, estētisko izskatu un ievērojot drošības 
nosacījumus. Balstoties uz mērķauditorijas vajadzībām un risinājuma lietošanas īpašībām, izvēlas iecerei atbilstošus materiālus.

2.1.2. Izpēta materiālus un analizē to priekšrocības un trūkumus, pārbauda to īpašības (t. sk. materiālu savienojamību, izturību, reakciju uz ārējo vides faktoru ietekmi, īpašību 
saglabāšanos). Analizē izvēlēto materiālu apstrādes tehniku un tehnoloģiju ietekmi uz veselību un vidi. Izvērtē un piedāvā dažādas alternatīvas materiālu un tehnoloģiju izvēlē, 
daudzumā, kombinēšanā, pielāgojot tās konkrētas mērķauditorijas vajadzībām un aktuālajām tirgus tendencēm.

2.1.3. Izvēlas un pielāgo atbilstošus praktiskus tehnoloģiskos risinājumus un datorvadāmo iekārtu funkcijas (3D printēšanu, CNC frēzēšanu, lāzergriešanu) datorizētu telpisku modeļu 
un digitalizētu rasējumu un attēlu izveidei, veidojot risinājuma prototipus.

2.1.4. Pēta un izmēģina dažādus materiālus un to izmantošanas iespējas, iestatījumus un materiālu apstrādes iespējas datorvadāmajās iekārtās (3D printeri, CNC frēzi, lāzergriezēju), 
salīdzina iegūtos rezultātus un izvēlas atbilstošāko risinājuma radīšanā.

3.1.1. Aprēķina izmaksas nepieciešamo darba aizsardzības pasākumu veikšanai un līdzekļu iegādei un uzturēšanai. Veido darba telpas izkārtojumu atbilstoši darba drošības prasībām.

3.1.2. Izmanto kriptogrāfijas metodes konkrētā uzdevuma risinājumā.
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3.1.3. Mērķtiecīgi izvēlas un pamato izstrādātā zīmola vērtībām atbilstošo rīcību drošības un vides jautājumos, ņemot vērā vides politiku un sabiedrības veselību. Nosauc metodes, kā 
iespējams īstenot ilgtspējīgu ražošanu un produktu izstrādi, un iekļauj tās savā risinājuma virzīšanas stratēģijā.

3.2.1. Risinājuma izveidē un ieviešanā ņem vērā kultūras mantojuma un kultūras izpausmju mijiedarbību ar inovatīviem tehnoloģiskiem risinājumiem, globalizācijas ietekmi uz 
mērķauditorijas vēlmēm un vajadzībām un pamato savu dizaina koncepciju un tajā ievērotos principus.

3.2.2. Ar piemēriem raksturo dizaina nozari un tās starpdisciplināro dabu, skaidro dizaina nozīmi dažādu izgudrojumu tapšanā.

3.2.3. Analizē dažādu uzņēmumu ražošanas stratēģijas un tehnoloģisko risinājumu izstrādes procesu galvenās atšķirības, to trūkumus un priekšrocības no dažādiem aspektiem 
(ilgtspējība, nepieciešamie resursi, piedāvājuma un pieprasījuma attiecības, virzīšana tirgū). Skaidro izmantoto tehnoloģisko procesu norisi, izmantojot dabaszinātņu likumsakarības un 
daudzveidīgus informācijas avotus, pamato risinājuma izstrādē izvēlēto tehnoloģisko procesu nepieciešamību un iespējamās alternatīvas.

3.2.4. Risinājuma izstrādē un dizaina procesa vadībā izmanto gūto pieredzi par to, kā uzņēmumi un dizaina risinājumu izstrādātāji plāno un īsteno inovācijas procesus un attīsta 
uzņēmumu un produktus, un iegūtās zināšanas izmanto procesa vadībā.

3.2.5. Skaidro fundamentālo pētījumu nepieciešamību un nozīmi jaunu tehnoloģisko risinājumu radīšanā. Ar piemēriem skaidro fundamentālo pētījumu rezultātu un zinātnes teoriju 
izmantošanu praktiskajos pētījumos un inženierizstrādnēs. Lieto iegūto informāciju savu dizaina risinājumu radīšanā.

3.2.6. Skaidro rūpniecības nozaru galveno produktu iegūšanas tehnoloģiskos procesus, novērtējot nepieciešamās izejvielas, optimālos apstākļus, izmaksas, prasības vides ilgtspējīgai 
attīstībai u. c. faktorus un piedāvājot iespējamos uzlabojumus. Pamato iegūto produktu izmantošanu pēc vielu, vielu maisījumu un materiālu īpašībām.

3.2.7. Pēta un skaidro zinātnē balstītas kompleksas tehnoloģijas un to daudzveidīgās izmantošanas iespējas un trūkumus, izmantojot daudzveidīgus informācijas avotus. Lieto iegūtās 
zināšanas, modelējot jaunus risinājumus, kuros iespējams tās izmantot sabiedrības vajadzībām.
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Plānotie skolēnam sasniedzamie rezultāti caurviju prasmēs, beidzot vispārējās vidējās izglītības pakāpi

1. Kritiskā domāšana un problēmrisināšana:
1.1. mērķtiecīgi formulē precīzus jautājumus, lai kritiski analizētu kompleksas situācijas un 

abstraktas idejas. Izzina kontekstu, to analizē, kritiski izvērtē, kā arī sintezē un inter-
pretē informāciju, lai sasniegtu konkrētu mērķi. Gūst vispusīgu, precīzu informāciju par 
kompleksiem jautājumiem, izvērtē tās ticamību un analizē, kādēļ atsevišķās situācijās 
iegūt ticamu informāciju ir grūti;

1.2. kompleksās situācijās spriež no konkrētā uz vispārīgo un no vispārīgā uz konkrēto. 
Pamana loģiskās argumentācijas kļūdas savos un citu izteikumos, novērš tās. Argu-
mentē, pierādot izteiktā apgalvojuma ticamību un veidojot pamatotus secinājumus;

1.3. nosaka aktuālas vajadzības, precīzi formulē kompleksu problēmu un pamato nepiecie-
šamību to risināt, izvirza mērķi, piedāvā vairākus risinājumus, izvērtē tos attiecībā pret 
mērķi, izvēlas īstenot labāko;

1.4. kompleksās, neskaidrās situācijās patstāvīgi izstrādā problēmas risinājuma plānu un 
īsteno to, izvēloties, lietojot un pielāgojot piemērotas problēmrisināšanas stratēģijas, 
elastīgi reaģē uz neparedzētām pārmaiņām, izvērtē paveikto un gūtos secinājumus 
izmanto arī citā kontekstā.

2. Jaunrade un uzņēmējspēja:
2.1. interesējas par atklājumiem un inovācijām, proaktīvi meklē jaunas iespējas, kā efektīvi 

uzlabot savu un citu dzīves kvalitāti, rosina uzlabot esošo situāciju, pieņem nepiere-
dzētus, kompleksus izaicinājumus, saglabā emocionālu līdzsvaru un atvērtību neno-
teiktības apstākļos;

2.2. raugoties uz situāciju no dažādiem skatpunktiem, pamana jaunas iespējas, mērķtie-
cīgi un elastīgi izmanto vai attīsta pats savas ideju radīšanas stratēģijas, lai nonāktu 
pie jauniem un noderīgiem risinājumiem, efektīvi organizē resursus (cilvēku, zināšanu, 
kapitāla, infrastruktūras), lai īstenotu savu ieceri, patstāvīgi meklē, izvērtē un atbildīgi 
izmanto citu idejas, kā arī piedāvā savas, lai iedvesmotu citus;

2.3. gan patstāvīgi, gan grupā attīsta ideju ilgtspējīgā piedāvājumā, kļūdas un grūtības 
izmanto kā iespēju izaugsmei.

3. Pašvadīta mācīšanās:
3.1. regulāri un atbilstoši savām vajadzībām izvirza īstermiņa un ilgtermiņa mērķus, formulē 

kritērijus, pēc kuriem izvērtēt, vai mērķis ir sasniegts, plāno mērķa īstenošanas soļus, 
uzņemas atbildību par savu lomu soļu īstenošanā un mērķu sasniegšanā;

3.2. patstāvīgi un regulāri analizē un reflektē par savas darbības saistību ar emocijām, per-
soniskajām īpašībām un uzvedību, rod veidus, kā attīstīt spējas pārvaldīt savu domā-
šanu, emocijas un uzvedību;

3.3. patstāvīgi izvēlas, pielāgo un rada savas domāšanas stratēģijas kompleksās situācijās;
3.4. pieņemot atbildīgus lēmumus, vada emocijas sociāli pieņemamā veidā un orientējas uz 

iespējām, ieguvumiem un pozitīviem risinājumiem; 
3.5. patstāvīgi izmanto kritērijus, kas palīdz īstenot darba uzraudzīšanu un pilnveidošanu, 

izvērtē, apkopo un turpmākā darba procesā mērķtiecīgi izmanto gūto pieredzi.

4. Sadarbība:
4.1. plāno un īsteno personisko un grupas mērķu sasniegšanai nozīmīgu, cieņpilnu verbālu, 

neverbālu un digitālu komunikāciju;
4.2. piedalās gan viendabīgas, gan neviendabīgas grupas darba procesā, pieņem viedokļu 

atšķirības, dalībnieku dažādo pieredzi un spējas, prognozē, novērš un risina domstar-
pības un konfliktus, tostarp digitālā vidē;

4.3. mācību procesā un sabiedriskajā dzīvē apzināti orientējas uz kopīgo labumu un grupai 
nozīmīgu mērķu sasniegšanu, spēj pārstāvēt savas un respektēt citu intereses, ja gru-
pas un paša vajadzības atšķiras.

5. Pilsoniskā līdzdalība:
5.1. skaidro un pamato savu skatījumu par kopsakarībām gan vietējā, gan globālā mērogā, 

izvērtē indivīdu, sabiedrības un vides mijiedarbību;
5.2. balstoties savās vērtībās un cienot citu vērtības, izsvērti izvēlas pasākumus un ikdienas 

situācijas, kurās iesaistīties un iesaistīt citus, cieņpilni pamatojot savu nostāju, prot 
atteikties, ja pasākums neatbilst vērtībām, un spēj nepakļauties grupas spiedienam, 
paliekot saistīts ar tiem, kuriem nepiekrīt;
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5.3. skaidro savas rīcības sekas un uzņemas par tām atbildību ikdienas situācijās, lokālos un 
globālos procesos;

5.4. patstāvīgi un kopā ar citiem gūst pieredzi, iesaistoties risinājumu meklēšanā un īsteno-
šanā, kas palīdz uzlabot dzīves kvalitāti.

6. Digitālā pratība:
6.1. lai īstenotu daudzveidīgas ieceres, mērķtiecīgi izvēlas vai pielāgo un efektīvi izmanto 

atbilstošas digitālās tehnoloģijas;
6.2. analizē digitālās komunikācijas ieguvumus un riskus, atbildīgi uzvedas un komunicē 

digitālajā vidē atbilstoši savām un citu interesēm;
6.3. kritiski analizē mediju radīto realitāti un informācijas ticamību, uzņemas atbildību rīko-

ties, lai novērstu nekvalitatīva mediju satura radīto ietekmi, un, radot savu mediju 
saturu, ievēro privātuma, ētiskos un tiesiskos nosacījumus;

6.4. analizē un novērtē tehnoloģiju lomu dažādos kontekstos, izvērtē veselīgus un drošus 
tehnoloģiju lietošanas paradumus, ievēro un pielāgo tos savām vajadzībām, reflektē 
par savu digitālo identitāti un tās atbilstību savām un sabiedrības interesēm.
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Vērtēšanas uzdevumu piemēri

1. uzdevums
Lietotāju izpēte

Sasniedzamais rezultāts: veic lietotāju izpēti, iegūstot informāciju par lietotāju 
demogrāfiskajiem datiem, pieredzi, iegādājoties un izmantojot konkrētu produktu, lietotāju 
viedokli par produktu un vēlamajām produkta īpašībām, elementiem. Balstoties datos, vei-
dot izvēlētajai mērķauditorijai piemērotākā produkta aprakstu.

Uzdevums
Iepazīsties ar trīs situācijām un izvēlies, kuru apskatīsi 1.–8. uzdevumā! 

1. Vides jautājumiem kļūstot arvien aktuālākiem ikviena cilvēka dzīvē, produktu ražotāji 
piedāvā lietotājiem atšķirīgus viena produkta variantus, dažādojot izmantotos produkta 
materiālus un arī iesaiņojuma veidu, kā arī piedāvājot produktus ar dažādām funkcionāla-
jām īpašībām. Viens no šādiem produktiem ir ziepes, kuras iespējams iegādāties gan šķidrā 
veidā, jau iepakotu plastmasas pudelēs vai pakās, gan cietā veidā, kas tiek pārdotas papīra 
iesaiņojumā, kartona vai metāla kārbiņā. Šobrīd arvien vairāk beziepakojuma veikali piedāvā 
pircējam savā iepakojumā gan cietās, gan uzpildīt šķidrās ziepes. Piedāvājumā ir ziepes ar 
dažādiem aromātiem un arī kopjošām īpašībām – mitrinošas, attīrošas, jutīgai ādai, sausai 
ādai un citas, kas ļauj katram izvēlēties piemērotāko. Līdzīgi tas ir ar citām precēm, piemē-
ram, šampūnu, zobu tīrīšanas līdzekļiem, pārtikas precēm, dzērienu uzglabāšanas traukiem. 
Produktu radītāji arvien vairāk domā arī par lietotāju paradumu maiņu un pievēršanos dabai 
draudzīgākam dzīvesstilam, piemēram, vegānismam, Nulles atlikumu (Zero waste) kustībai.

2. Dzīves ritumam arvien paātrinoties, palielinās arī katra cilvēka patērēto resursu apjoms. It 
īpaši tas novērojums ēdināšanas jomā. Lai ikdienā iegādātos jau gatavu ēdienu līdzņemša-
nai, tas bieži tiek pasniegts vienreizlietojamos iepakojumos ar vienreizlietojamiem ēšanas 
piederumiem. Līdzīgi tas ir arī publiskos pasākumos, piemēram, vasaras festivālā vai dārza 
svētkos, kuros rodas liels apjoms atkritumu. Izvērtējot vienreizlietojamo plastmasas pro-
duktu/iepakojumu negatīvo ietekmi uz dabu, it īpaši jūru un okeānu piesārņošanu, Eiropas 
Parlamenta un Padomes pieņemtā Direktīva (2019/904) nosaka, ka, sākot ar 2021. gada 
5. jūliju, visās Eiropas Savienības valstīs vairs nav nopērkama vienreizlietojamā plastmasa 

(trauki, galda piederumi, salmiņi, vates kociņi, balonu kociņi u. c.), bet daļai šādu produktu 
tika ieviesta pakāpeniska patēriņa samazināšana (glāzes, pārtikas tara u. c.). Šāda rīcība bija 
un ir nepieciešama, lai maksimāli samazinātu nepārdomātas rīcības sekas un virzītos uz ANO 
noteiktajiem ilgtspējīgas attīstības mērķiem. Tieši tādēļ rodas arvien jaunas idejas, kā citādi 
būtu iespējams izgatavot traukus, galda piederumus un citus produktus, kas līdz šim izgata-
voti no plastmasas zemo ražošanas izmaksu dēļ. Jau šobrīd var novērot, ka bieži šie produkti 
ir no bieza papīra vai kokmateriāla, bet pasaulē top arvien jauni izgudrojumi, kā cīnīties ar 
vienreizlietojamās plastmasas aizstāšanu – trauki un piederumi tiek gatavoti no kviešiem 
un tos iespējams apēst pēc izmantošanas; ūdens pudeles no jūraszālēm; tiek izmantoti pat 
maltas kafijas biezumi, no kuriem izgatavo daudzreiz lietojamas krūzes, bet plastmasas sal-
miņus aizstāj ar metāla, bambusa un pat niedru salmiņiem. Bieži tā vietā, lai koncentrētos uz 
vienreizlietojamā produkta aizstāšanu ar dabai draudzīgāka vienreizlietojama produkta izga-
tavošanu, tiek veidoti risinājumi, kas ļauj produktu izmantot atkārtoti, piemēram, dzērienu 
pudeles, kafijas krūzes, salmiņi, daudzfunkcionāli ēšanas piederumi, atkārtojami izmanto-
jams vates kociņš no silikona, kas vēl vairāk samazina radītos atkritumus.

3. Ikdienā lielu daļu laika cilvēki pavada savā mājoklī, un tieši mājoklis ir vieta, kurā atgūt spē-
kus un atpūsties, parūpēties par sevi un vidi sev apkārt, lai tajā justos ērti un komfortabli. Lai 
uzturētu tādu vidi, ir nepieciešams veikt regulārus uzkopšanas darbus, izmantojot gan tīrīšanas 
līdzekļus, gan piederumus. Bieži vien par šo produktu sastāvu un izcelsmi netiek padomāts, lai 
gan līdzīgi kā ar vienreizlietojamajiem plastmasas produktiem arī tīrīšanas piederumi – maz-
gāšanās sūkļi, drānas, dvieļi, birstes – lielākoties izgatavoti no materiāliem, kas nav pārstrādā-
jami, turklāt nesaudzīgās izmantošanas dēļ ātri tiek nolietoti un izmesti sadzīves atkritumos. 
Lai samazinātu atkritumu veidošanos, tiek piedāvāti dažādi alternatīvie materiāli, ko izmantot 
šādu produktu izgatavošanai, nodrošinot to pašu abrazīvo un mitrumu uzsūcošo funkciju, taču 
ir daļēji vai pilnīgi pārstrādājami vai arī dabiski sadalās. Līdzīgi tas ir ar ķermeņa kopšanas pie-
derumiem – sejas tīrīšanas drānām, mazgāšanās sūkļiem un citiem produktiem.
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Uzdevuma nosacījumi:
1) konkretizēt, kādu izvēlētājā situācijas aprakstā iekļauto produktu, kuru vēlētos analizēt 

un uzlabot, aprakstīt šo produktu;
2) veikt 7 lietotāju izpēti, lai noskaidrotu to pieredzi un izaicinājumus, izmantojot izvēlēto 

produktu, apkopot un analizēt datus, lai noformulētu konkrētu mērķauditoriju un tai 
atbilstošāko risinājumu;

3) izveidot divus dokumentus – veiktās izpētes (gan esošā produkta, gan lietotāju) rezul-
tātu apkopojumu un secinājumus un vēlamā produkta aprakstu, kurā iekļauta izvēlētā 
mērķauditorija un tās raksturojums, vēlamā produkta īpašību apraksts un pamatojums. 

Lai veiktu uzdevumu, izpildi prasīto!
1. Apskati vairākus izvēlēto produktu veidus, kas ir viegli pieejami tuvākai izpētei, un ana-

lizē to tipiskās īpašības, izmantotos materiālus, funkcionalitāti un citus aspektus, kas 
varētu būt nozīmīgi lietotājiem!
Apkopo produktu piedāvājumu pēc aspektiem!

Fizikālās īpašības Izmantotie materiāli, to krāsa, smarža, cietība.

Funkcionālās īpašības Izmantošanas veids, piemērotība konkrētam lietotājam, konkrēta 
iedarbība, atbilstība mērķim, produkta kalpošanas ilgums.

Iepakojuma īpašības Izskats, izmērs, iepakojuma veids un materiāli, uzglabāšanas 
prasības, likvidēšanas un pārstrādes iespējas.

Atbildīga vides politika • Materiālu (gan produkta, gan iepakojuma) ietekme uz vidi,
• atbildīga ražošana (ekoloģisku materiāli izmantošana, testēšana uz 

dzīvniekiem u. c.),
• informācijas pieejamība pircējam (redzama uz iepakojuma),
• atkārtota iegāde/uzpilde (iespēja papildināt, izmantojot esošo 

iepakojumu). 

Citi lietotājam svarīgi aspekti Cena, noformējums, vietējās kultūras un globalizācijas ietekme u. c.
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Piemērs, kā veidot esošā produkta aprakstu.

Produkta skice/attēls

Īss apraksts Pamatojums/vajadzība

Funkcionalitāte (izmantošanas 
mērķis un veids, kā to lieto)

Īpašības, kādas piemīt produktam

Materiāli, no kā veidots produkts 
un tā iepakojums

Produkta ietekme uz vidi (arī 
iepakojums)

Citi lietotājam būtiski aspekti
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2. Izveido intervijas formu, ko izmantot septiņu cilvēku (izvēlies atšķirīgus cilvēku pro-
filus – vecums, dzimums, intereses, dzīvesveids) aptaujāšanai, lai noskaidrotu to piere-
dzi un izaicinājumus, ar ko lietotāji saskaras produkta izvēlē, iegādē, lietošanā un pēc tā 
izlietošanas/izmantošanas!
Apraksti, kādu rīku izmantosi datu uzglabāšanai, lai tos varētu viegli apstrādāt!
Iekļauj jautājumus, lai uzzinātu šo cilvēku vecumu, dzimumu, dzīvesstila paradumus 
(attieksme pret atkritumu radīšanu un šķirošanu, attieksme pret dzīvnieku valsts pro-
duktu izmantošanu, testēšanu uz dzīvniekiem u. tml.)!
Veic intervijas izmēģinājumu ar vienu cilvēku, lai identificētu nepieciešamos uzlaboju-
mus! Fiksē tos un uzrādi atšķirības starp sākotnējo izpētes rīka versiju un gala versiju! 

3. Veic intervijas ar septiņiem cilvēkiem un apkopo datus, veidojot uzskatāmus vizuālos 
datu attēlojumus, kuriem izstrādā aprakstu!
Analizē datus un veido secinājumus, apkopojot atbildes uz jautājumiem!
• Kuri ir lietotāju lielākie izaicinājumi produkta izvēlē, iegādē, izmantošanā un pēc 

izmantošanas?
• Kādas produktu īpašības lietotājiem ir vissvarīgākās, kuras – mazsvarīgākās?
• Kuri aspekti lietotājam ir svarīgi šāda veida produktā?
• Kā lietotāja demogrāfiskie dati un dzīvesstils ir saistīts ar tavu viedokli par lietotājam 

piemērotāko produktu?

4. Izmantojot apkopotos datus, izvēlies produkta mērķauditoriju un izstrādā tās aprakstu! 
Rakstiski pamato mērķauditorijas izvēli, norādot, ko ņem vērā no veiktās izpētes un ko 
neiekļauj, kā arī – kas vēl būtu jāuzzina, lai precīzāk noteiktu mērķauditorijai piemēro-
tāko produktu!
Veido produkta aprakstu, iekļaujot nozīmīgākos aspektus, kāds produkts būtu īpaši 
piemērots šai mērķauditorijai! Apraksti, kādus produkta variantus iespējams veidot, 
dažādojot funkcionalitāti un elementus! Rakstiski pamato izvēlētos variantus un tajos 
kombinētās īpašības, izmantojot 3. punktā veidotos secinājumus!

Produkta aprakstā secīgi iekļaut:
• pamatojumu – norādīt, kāpēc nepieciešams jauns/uzlabots risinājums;
• mērķauditorijas aprakstu un tajā esošās lietotāju grupas – uzskatāmi demonstrēt, 

kāpēc dažādi lietotāji ir iekļauti vienā mērķgrupā;
• pamatinformāciju par produktu, tā iepakojumu – materiāli, īpašības, funkcionalitāte;
• produkta dažādos variantus (salīdzināt, kā ir kombinētas dažādu produktu un to iepa-

kojumu īpašības) un to lietotāju.
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Snieguma līmeņa apraksts. Lietotāju izpēte un produkta apraksta izveide

Sācis apgūt Turpina apgūt Apguvis Apguvis padziļināti

Lietotāju izpētes 
rīka veidošana

Informācijas iegūšanai 
izmanto piedāvātu 
interviju, to nemainot.

Pielāgo dotu interviju, 
pamatojot izmaiņu 
nepieciešamību.

Pēc doto paraugu analīzes 
veido savu lietotāju izpētes 
rīku, paredzot nepieciešamos 
jautājumus, un tos strukturē 
lietotājam piemērotā veidā.

Strukturē jautājumus, lai iegūtu vēlamo informāciju no 
lietotāja, pamato jautājumu nozīmi informācijas iegūšanā. 
Veidojot interviju, veic tās pilnīgu vai daļēju izmēģinājumu, lai 
noskaidrotu nepieciešamos precizējumus.

Datu ievākšana, 
apstrāde un 
secinājumu 
veidošana

Dati ievākti veidā, kas 
neļauj tos ērti apkopot 
un apstrādāt.

Veiktie secinājumi ir 
atbilžu apkopojums ar 
visu lietotāju sniegtajām 
atbildēm.

Dati ievākti, izmantojot 
rīku, kas ļauj viegli vienuviet 
apkopot un salīdzināt 
atbildes.

Skaidro veikto analīzi un 
iegūtos rezultātus, formulē 
konkrētus ieteikumus 
uzlabojumu veikšanai un 
izmaiņām.

Pamatota izvēlētā datu 
ievākšanas rīka un tā struktūras 
piemērotība uzdevumam.

Veidotas sakarības starp 
informāciju par lietotāju 
demogrāfijas un dzīvesveida 
datiem un to veiktajām 
izvēlēm. Veidoti secinājumi 
par risinājuma uzlabošanas 
iespējām, argumentējot 
uzlabojumu veikšanas lietderību 
un tehnisko procesu.

Analizēti vairāki veidi, kā veikt datu ievākšanu un apstrādi. 
Pamatots piemērotākais risinājums.

Veidotas sakarības starp informāciju par lietotāju demogrāfijas, 
dzīvesveida un paradumu datiem. Analizē datus un apkopo 
informāciju par risinājuma veiksmīgajām, neveiksmīgajām un 
uzlabojamajām īpašībām. Veidoti secinājumi par nepieciešamo 
papildu informāciju, kas jāiegūst no lietotājiem, izvērtēti citi 
iespējamie lietotāju izpētes veidi, to priekšrocības un trūkumi, 
salīdzinot ar veikto izpēti.

Apraksta izveide Produkta aprakstā 
iekļauti visi būtiskākie 
produkta aspekti un 
īpašības.

Aprakstā iekļauj produkta 
vēlamās īpašības, pamatojot 
tās ar lietotāju izpētes 
datiem. 

Produkta aprakstā piedāvā 
vairākus variantus un pamato 
to mērķi un atbilstību dažādiem 
lietotājiem/mērķgrupām.

Vēlamā produkta aprakstā veiktas piezīmes par iespējamiem 
citiem aspektiem, kas nesakrīt ar lietotāju atbildēm, bet ir 
vērā ņemami un tiek pamatoti ar faktiem un izpēti. Detalizēti 
aprakstīti produkta dažādi varianti, to mērķauditorija un 
iespējas variēt arī citas produkta un tā iepakojuma detaļas – 
materiālus, formu, izmēru u. c.
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2. uzdevums
Analogu izpēte

Sasniedzamais rezultāts: veic tirgus izpēti, analizējot produkta analogus, un piedāvā 
konkurētspējīga produkta aprakstu.

Uzdevums
Turpini darbu pie iepriekš izveidotā produkta apraksta!
Uzdevuma nosacījumi:
1) veikt tirgus izpēti, lai precizētu aprakstu un papildinātu to ar citiem būtiskiem faktoriem, 

kas uzskatāmi demonstrētu produkta konkurētspēju ar analogiem produktiem;
2) noslēgumā izveidot divus dokumentus – vienu, kurā apkopota veiktā tirgus izpēte, un 

otru, kurā ir uzlabots iepriekš izstrādātais produkta apraksts, papildinot ar citām nozī-
mīgām sadaļām.

Lai veiktu uzdevumu, izpildi prasīto!
1. Izmantojot iepriekšējā uzdevumā izveidoto aprakstu par vēlamo izvēlētās mērķaudi-

torijas atbilstošo produktu, veic tirgus izpēti! Atrodi 3–5 līdzīgus produktus, kuriem ir 
pēc iespējas mazāk savstarpējo atšķirību, bet tos piedāvā dažādi uzņēmumi/ražotāji! 
Noskaidro visu svarīgo informāciju – produkta lietojums, produkta fizikālās un funkcio-
nālās īpašības, izmantotie materiāli, iepakojuma īpašības – un jautājumus, kas saistīti ar 
atbildīgu vides politiku! Apkopo arī šo produktu cenu un novērtē to pieejamību lietotā-
jam – cik vienkārši ir iespējams šādu produktu iegādāties!
Apraksti, kā esošie produkti atbilst konkrētai mērķauditorijai un kā veikta to dažādo-
šana, iekļaujot iespējamos iemeslus dažādu produkta variantu izveidei!

2. Veic izvēlēto produktu salīdzināšanu pēc jau iepriekš minētajiem aspektiem, kā arī 
citiem būtiskiem raksturlielumiem – cena, daudzums, mērķauditorija, ražošanas apjoms 
(vai tas ir viens unikāls produkts, mazas vai lielas tirāžas), pieejamība tuvākajos veikalos, 
vēstījums pircējam un vizuālais noformējums!
Apraksti, kā produktā atspoguļojas vietējās kultūras aspekti vai globalizācijas ietekme!

Analizē un apraksti, kā izpaužas godīga dizaina princips – vai produkta apraksts atspo-
guļo produktu tādu, kāds tas ir, neslēpjot negatīvo informāciju vai padarot to vērtīgāku 
nekā īstenībā, vai netiek doti viltus solījumi vai izmantoti paņēmieni, kas ir manipulatīvi, 
piemēram, vizuālais attēlojums! Apraksti, kāda ir patērētāja loma godīga dizaina ievēro-
šanā un metodes, kas to nodrošina! 

3. Secini par norādīto!
• Izdomātā produkta priekšrocības un trūkumi salīdzinājumā ar citiem produktiem.
• Izpētīto produktu lietotāju grupas.
• Paņēmieni, kā tiek paplašināts piedāvājums.
• Pārdošanas apjoms un pieejamības ietekme uz citiem produkta aspektiem.
Uzlabo iepriekš veidoto produkta aprakstu, veicot nepieciešamās izmaiņas, piemēram, 
mērķauditorijas aprakstā, produkta īpašību aprakstā un variantos!

4. Ņemot vērā veikto analogu izpēti, identificē, kādas vēl sadaļas būtu nepieciešams 
iekļaut savā produkta aprakstā! Papildini iepriekš izstrādāto produkta aprakstu ar 
papildu sadaļām, kas var būt svarīgi lietotājam, piemēram, produkta cena, vēstījums 
un vizuālais noformējums, pieejamība un iegādāšanās iespējas! Ja nepieciešams, veido 
jaunus produkta variantus, dažādojot to īpašības, pamato aprakstītos variantus un to 
konkurētspēju!
Pamato veiktās izvēles ar analogu izpētē iegūtajiem datiem, definē 3–5 argumentus, 
kāpēc tavs piedāvātais produkts ir konkurētspējīgs ar esošo piedāvājumu, un veido īsu 
tekstu, ko pievieno savam produkta aprakstam!
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Snieguma līmeņa apraksts. Analogu analīze un produkta apraksta uzlabošana

Sācis apgūt Turpina apgūt Apguvis Apguvis padziļināti

Produkta 
analogu analīze

Apkopo tikai piemērā 
prasīto informāciju, neveicot 
analogu savstarpēju 
salīdzināšanu.

Nosauc dažus risinājumu 
dažādošanas piemērus un 
identificē tos produktos.

Skaidro, kas ir godīgs 
dizains un kā tas izpaužas 
apskatītajos piemēros.

Apkopo uzdevumā prasīto 
informāciju, salīdzina 
risinājumu dažādošanas 
metodes un skaidro to 
priekšrocības un trūkumus.

Apraksta godīga dizaina 
principus un saskata tos 
risinājumos un uzņēmumu/
dizaineru darbībā. Pamato 
godīga dizaina nozīmi jaunu 
risinājumu veidošanā.

Apkopo prasīto un papildu informāciju 
par produkta analogiem un pamato šīs 
informācijas nozīmi produktu salīdzināšanai. 
Analizē risinājuma dažādošanas piemērotību 
apskatītajiem produktiem un argumentē 
piemērotāko savam risinājumam.

Ar piemēriem ilustrē godīga dizaina principus 
un to pārkāpumus tirgū (piemēram, oriģinālu 
viltojumi, nelielas izmaiņas dizainā, materiālu 
kvalitāte u. c.), apraksta lietotāja lomu godīga 
dizaina ievērošanā un skaidro negodīga 
dizaina cēloņus.

Apkopo informāciju par produkta analogiem, 
iekļaujot prasīto, un pamato papildus atlasīto 
informāciju un tās nozīmi savas idejas 
attīstīšanā. Argumentēti pamato risinājuma 
dažādošanas nepieciešamību, piemērotību 
dažādām situācijām, kā arī dažādošanas 
iespējamos riskus.

Skaidro godīga dizaina nozīmi, apraksta 
iespēju aizsargāt risinājumu pret negodīgu 
rīcību un veido ieteikumus, kā lietotājs var 
izvairīties no negodīga dizaina.

Idejas attīstīšana Veic uzdevumā ar 
piemēriem norādītos 
papildinājumus.

Izvērtē, kādi uzlabojumi ir 
nepieciešami, un pamato to 
nozīmi idejas attīstībā. Veic 
uzlabojumus.

Balstoties izpētē, veido secinājumus par 
nepieciešamajiem uzlabojumiem produkta 
aprakstā, izvērtē to iespējamo ietekmi uz 
produkta konkurētspēju. Veic nepieciešamos 
uzlabojumus. 

Apraksta produkta mērķauditoriju un 
tās segmentāciju atbilstoši risinājuma 
dažādošanas paņēmieniem un tirāžai. 

Iekļauj papildu aspektus, kas var būt būtiski 
produkta konkurētspējai un lietotāju 
attieksmes veidošanā. Dokumentē idejas 
attīstīšanu un pamato veiktās izmaiņas.
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3. uzdevums
Produkta dzīves cikla apraksts

Sasniedzamais rezultāts: apraksta produkta dzīves ciklu, ietverot ražošanas aprakstu 
un ņemot vērā ilgtspējības principus.

Uzdevums
Turpini darbu pie iepriekš izveidotā produkta apraksta!
Uzdevuma nosacījumi:
1) veikt izpēti par aprakstītā produkta analoga produkta ražošanas tehnoloģiju un dzīves 

ciklu;
2) balstoties izpētē, modelēt sava risinājuma ražošanas procesu, kā arī veikt dzīves cikla 

aprakstu;
3) izveidot sava produkta dzīves cikla vizuālo attēlojumu un aprakstu ar izvērstu ražošanas 

procesa daļu, kā arī papildus aprakstīt vides politiku, ja kādā no produkta dzīves pos-
miem produkts tiek sabojāts vai nepilda tā sākotnējo funkciju.

Lai veiktu uzdevumu, izpildi prasīto!
1. Veic izpēti, kā tiek ražots tevis izvēlētā un iepriekš aprakstītā produkta analogs un tā 

iepakojums! Izpēti, kāds ir aprakstītā produkta analoga dzīves cikls un kāda ir specifika 
katrā no dzīves cikla posmiem!
Apskati risinājuma dzīves cikla posmus!

Dzīves cikla posms Galvenie aspekti Produkta apraksts

Izejvielu ieguve Kā materiāli tiek iegūti/ražoti?
No kurienes tiek iegūti materiāli (piegāde)?
Kā materiāli tiek uzglabāti?

Ražošana Kādas tehnoloģijas tiek izmantotas ražošanā?
Kādas ir galvenās ražošanas darbības? 
Kādi resursi nepieciešami ražošanai?
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Dzīves cikla posms Galvenie aspekti Produkta apraksts

Iepakošana un sadale Kāds ir produkta iepakojums – materiāli, un kā tie tiek iegūti?
Kā tiek veikta iepakošana?
Kā notiek produkta nogādāšana izplatīšanas vietā/pircējam?

Produkta izmantošana Kāds ir paredzētais produkta lietošanas veids un lietošanas ilgums?
Kāds ir iepakojuma lietošanas veids?
Kas lietotājam jāzina par produkta/iepakojuma izmantošanu?

Utilizācija Vai un kā iespējams produktu un tā iepakojumu izmantot atkārtoti?

Likvidēšana/pārstrāde Kā iespējams likvidēt nolietotu produktu/izlietota produkta 
iepakojumu?
Vai un kā iespējams produktu/produkta iepakojumu pārstrādāt?

2. Apskati visu iepriekš aprakstīto produktu ražotāju vietnes un citu pieejamo informāciju 
un apkopo to vides politiku atbilstoši noteiktajiem aspektiem!
• Uzņēmuma vērtības un paustais vēstījums. 
• Materiālu un tehnoloģiju izvēle.
• Informācija par produkta lietošanu, utilizāciju un likvidēšanu.
• Darbības caurskatāmība un ietekme uz vidi kopumā.

3. Modelē sava aprakstītā produkta un tā iepakojuma dzīves ciklu pēc parauga, kas dots 
3. uzdevuma 1. punktā, pēc vajadzības pievienojot papildu sadaļas, un veido shematisku 
zīmējumu ar aprakstu! Apraksti ilgtspējīgas ražošanas principu ievērošanu produkta 
izgatavošanā!

4. Apraksti ražotāja/izplatītāja vai lietotāja atbildīgu rīcību par produktu un tā iepakojumu 
norādītajās situācijās!
• Ražošanas procesā un/vai pārvadāšanā rodas brāķis (no ražotāja/izplatītāja skat-

punk ta).
• Lietošanas laikā iepakojumā rodas defekti vai tas vairs nepilda savas oriģinālās funk-

cijas (gan no ražotāja/izplatītāja, gan no lietotāja skatpunkta).
• Lietotājs vēlas atbrīvoties no iepakojuma (no lietotāja skatpunkta).
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Snieguma līmeņa apraksts. Risinājuma dzīves cikla modelēšana

Sācis apgūt Turpina apgūt Apguvis Apguvis padziļināti

Risinājuma 
dzīves cikla 
modelēšana

Modelē risinājuma dzīves 
ciklu, nosauc tā posmus un 
apraksta galvenos aspektus, 
kas doti paraugā.

Skaidro ilgtspējīgas 
ražošanas priekšnosacījumu. 

Modelē risinājuma dzīves ciklu un 
apraksta, kāda var būt produkta 
ražotāja/pakalpojuma sniedzēja, 
izplatītāja un lietotāja rīcība, ja 
tiek atklāts defekts kādā no dzīves 
cikla posmiem. Ar piemēriem 
skaidro ilgtspējīgas ražošanas 
priekšnosacījumus paša nosauktos 
piemēros. 

Modelē risinājuma dzīves ciklu, detalizēti 
aprakstot visus tā posmus, pēc vajadzības 
papildinot ar citu nozīmīgu informāciju, un 
paredz rīcību, ja risinājums ir nekvalitatīvs, 
nepilnīgs, bojāts ražošanas vai lietošanas 
laikā, kā arī tā likvidāciju pēc tā lietojamības 
beigām. Apraksta, kā sava risinājuma 
izstrādē tiek ņemti vērā ilgtspējīgas 
ražošanas priekšnosacījumi.

Modelē risinājuma dzīves ciklu, 
paredzot rīcību defektu gadījumā. 
Papildina doto dzīves cikla aprakstu 
ar papildu informāciju un pamato tās 
nozīmi. Apraksta, kā risinājumā ievēroti 
ilgtspējīgas ražošanas pamatprincipi, 
un sagatavo ieteikumus, lai risinājumu 
padarītu ilgtspējīgāku. 
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4. uzdevums
Idejas attīstīšana, veidojot zemas detalizācijas pakāpes prototipus

Sasniedzamais rezultāts: iepriekš veidotajam produkta aprakstam veic idejas vizuālu 
attēlošanu, attīstot ideju no skices un zīmējumiem līdz detalizētām vizualizācijām.

Uzdevums
Turpini darbu pie iepriekš izveidotā produkta apraksta!
Uzdevuma nosacījumi:
1) veidot šī produkta vizuālo attēlošanu, attīstot ideju un attēlojot to dažādas detalizācijas 

pakāpes prototipos (skice, zīmējums, rasējums, vizualizācija), neizstrādājot to materiālā 
(par katru izstrādāto prototipu iegūst atgriezenisko saiti no cilvēka, kas pārstāv pare-
dzēto mērķauditoriju);

2) izstrādāt četrus dažādas detalizācijas pakāpes prototipus, to aprakstus, kuros iekļauts 
idejas attīstības apraksts un dokumentēts atgriezeniskās saites iegūšanas process, kurā 
uzskatāmi parādīt, kā ieteikumi tiek ņemti vērā un kā prototipos redzama attīstība.

Lai veiktu uzdevumu, izpildi prasīto!
1. Attēlo vizuāli savu izdomāto produktu un tā iepakojumu, izstrādājot dažādas detalizāci-

jas pakāpes prototipus un iekļaujot tajos aprakstā minēto informāciju!
Secīgi, parādot idejas attīstību, izstrādā (vai iekļauj dokumentācijā, ja to jau veici 
iepriekš) produkta attēlojumu piedāvātajos prototipu veidos! 

Prototipa veids Prasības 

Skice Veikta ar roku, līnijas brīvas, var būt neprecizitātes.
Nav detalizēti izstrādāta, bet skaidri saprotamas 
būtiskākās detaļas, formas.
Fiksētas būtiskākās īpašības, detaļas (materiāli, funkcijas).

Zīmējums Veikts ar roku vai digitāli, attēlojums skaidrs, kārtīgs.
Attēlotas būtiskākās produkta formas, krāsas.
Aprakstītas produkta īpašības, tās saskatāmas attēlojumā.

Rasējums Veikts ar roku vai digitāli.
Tehnisks zīmējums, kurā attēlots produkts mērogā.
Konkrētas formas, izmēri un detalizēti attēlotas detaļas.

Digitāls modelis/
vizualizācija

Produkts veidots digitāli un attēlots trīsdimensionāli.
Attēlojums sniedz visu būtiskāko informāciju par 
produktu.
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2. Pēc katra prototipa izstrādes iegūsti atgriezenisko saiti no cilvēka, kas pārstāv iepriekš 
izvēlēto mērķauditoriju! Katru prototipu prezentē citam cilvēkam (kopā 3–4), lai iegūtu 
plašāku viedokli par idejas piemērotību mērķauditorijai, un secini par idejas attīstību!
Dokumentē procesu pēc parauga!

Nr. Prototips Saņemtie komentāri Veiktie uzlabojumi, to pamatojums Idejas attīstības apraksts un 
secinājumi

1. Skice/zīmējums

2. Rasējums

3. Digitāls modelis/
vizualizācija

3. Apraksti, kādu vēl informāciju par prototipu varētu iegūt, ja to izgatavotu materiālā 
(piemēram, viedoklis par materiāliem un to īpašībām, priekšstats par produkta izmēru 
un tā attiecību pret citiem līdzīgiem produktiem)!
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Snieguma līmeņa apraksts. Dizaina risinājuma prototipa izstrāde

Sācis apgūt Turpina apgūt Apguvis Apguvis padziļināti

Zemas 
detalizācijas 
prototipu 
izstrāde

Materiālu formatējums 
ir paviršs, zema 
detalizācijas pakāpe 
un vājš tehniskais 
izpildījums. 

Prototipu izstrādē 
izmantoti vienveidīgi 
paņēmieni.

Materiālu formatējumā lielākoties 
ievērota rūpība, bet redzamas daudzas 
nepilnības.

Pamatoti izmanto rīkus materiālu 
izveidošanai, skaidro analogo un 
digitālo rīku priekšrocības dažāda veida 
materiālu izstrādē.

Vizuālie materiāli veidoti rūpīgi, tie 
formatēti un apkopoti kārtīgi. Ievēroti 
laba informācijas dizaina principi.

Pamatoti izvēlēti un prasmīgi izmantoti 
mērķim atbilstoši vizuālā materiāla 
izveides rīki (analogi un/vai digitāli).

Izvērtē jau apgūto rīku piemērotību 
mērķim un izmanto paša apgūtus rīkus, 
lai izstrādātu prototipus, ievērojot labas 
informācijas dizaina principus. Skaidro 
vizuālo materiālu kompozīciju un pamato 
izmantotos elementus.

Darbs ir veikts kvalitatīvi, detalizēti.

Veiksmīgi kombinēts analogais un 
digitālais darbs. 

Procesa 
dokumentēšana

Dokumentācijā iekļauj 
tikai prototipu gala 
versijas, nav nosakāms, 
vai ir veikti uzlabojumi. 
Idejas attīstība nav 
nolasāma.

Dokumentē prototipu izstrādi, fiksējot 
darba versijas un galarezultātu. Fiksēta 
uzdevumā prasītā informācija, bet tikai 
daļēji redzama idejas attīstības gaita.

Dokumentē prototipu attīstību atbilstoši 
uzdevumā prasītajam. Pamato veiktās 
izmaiņas un kā tajās parādās aptaujāto 
lietotāju komentāri. Fiksēts darba 
process, galarezultāts un aprakstīta 
idejas attīstība.

Detalizēti dokumentē prototipu izstrādi 
atbilstoši dizaina procesam, uzlabojot 
doto dokumentēšanas formu. Detalizēti 
parādīta idejas attīstības gaita. Reflektē 
par darba gaitu un gūtajām atziņām.
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5. uzdevums
Produkta īpašību novērtēšana un testēšana

Sasniedzamais rezultāts: analizējot risinājuma īpašības un kvalitātes prasības, 
izstrādā testēšanas scenāriju konkrētam risinājumam.

Uzdevums
Turpini darbu pie iepriekš aprakstītā un prototipētā produkta!
Uzdevuma nosacījumi:
1) apkopot maksimāli analoga produkta testēšanas iespējas un obligātās kvalitātes prasī-

bas, lai izstrādātu testēšanas scenāriju sava produkta īpašību un funkcionalitātes pār-
baudīšanai gan ar lietotāju iesaisti, gan bez tās;

2) izstrādāt divus dokumentus – testēšanas iespēju un vajadzību apzināšana un produkta 
testēšanas scenārijs. 

Lai veiktu uzdevumu, izpildi prasīto!
1. Ievāc informāciju un analizē informāciju par produkta īpašībām un to testēšanu (pēc 

vajadzības pievieno vēl rindas)!

Produkta (un iepakojuma, 
ja tas ir būtisks produkta 

lietošanā) īpašība/funkcija
Testēšanas veids Vai testēšanā iesaistīti 

cilvēki? Kāpēc?
Testēšanai nepieciešamie 

resursi
Vai testēšana ir obligāta? 

Kāpēc?

Lai atrastu šo informāciju, meklē pēc atslēgas vārdiem, piemēram, [product] testing, 
 package testing!
Rakstiski veido secinājumus par jautājumiem!
• Kāpēc produktus ir nepieciešams testēt? Kādas var būt sekas, ja produktu netestē?
• Kurus produktus ir īpaši svarīgi testēt pirms to nodošanas lietotājiem?

• Kāpēc testus veic, iesaistot un neiesaistot cilvēkus?
• Vai ir ētiski produktu testēšanā iesaistīt dzīvniekus? Kāpēc?
• Kāpēc ir svarīgi informāciju par kvalitātes īpašībām norādīt uz produkta vai tā iepa-

kojuma?
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2. Izpēti, kāda informācija ir jāsniedz/var tikt sniegta patērētājam par produktiem, kas ir 
līdzīgi tavam modelētajam, un tā iepakojuma īpašībām, un kādā veidā tas tiek darīts!

Veido apkopojumu, kādi marķējumi parasti atrodami uz produkta vai tā iepakojumiem 
un ko tie nozīmē (pēc vajadzības pievieno vēl rindas)!

Produkta (un iepakojuma, ja tas 
būtisks produkta lietošanā) īpašība/

funkcija

Marķējums, kas tiek 
lietots Marķējuma nozīme

Veids, kā marķējums tiek norādīts uz produkta 
un/vai iepakojuma (piemēram, izdrukāts, 

iespiests, piešūts)

Meklējot informāciju, izmanto atslēgas vārdus, piemēram, product marking, product 
labelling, product sertification marks!

3. Veido sava produkta īpašību aprakstu un paredzi marķējumus, kas nepieciešami svarī-
gākās informācijas nodošanai lietotājam! Apraksti savam produktam un tā iepakojumam 
nepieciešamos testus, sadali tos testos ar lietotāju iesaisti un bez tās (pēc vajadzības 
pievieno vēl rindas) un veido testēšanas scenāriju abiem gadījumiem!

Produkta (un iepakojuma, ja tas būtisks 
produkta lietošanā) īpašība 

Marķējums (ja ir nepieciešams) un 
tā izmantošanas veids

Tests, ko veic ar 
lietotāju iesaisti

Tests, ko veic bez 
lietotāju iesaistes

Testēšanas 
pamatojums
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Testēšanas scenārijs
1. Testa veids un mērķis.
2. Testēšanai nepieciešamie resursi.
3. Testēšanas gaita.
4. Iespējamie testēšanas rezultāti.
Ņemot vērā iespējamos testēšanas rezultātus, formulē, kādas izmaiņas jāveic vai jāpa-
pildina esošā produkta apraksts un tā prototipi!

Snieguma līmeņa apraksts. Produkta testēšana

Sācis apgūt Turpina apgūt Apguvis Apguvis padziļināti

Testēšanas 
prasību un 
iespēju izpēte

Noskaidro informāciju, 
kādas kvalitātes 
prasības ir pētāmajam 
produktam, skaidro, 
kāpēc tās ir būtiski 
pārbaudīt.

Nosaka, kuras testēšanas 
metodes ir jāizmanto 
konkrētu produkta īpašību 
pārbaudei. Apraksta, kādas 
produkta īpašības pārbauda 
ar lietotājiem un kādas 
bez tiem. Apraksta, kuras 
ir nozīmīgākās produkta 
īpašības, kas jāpārbauda. 

Apkopo kvalitātes prasības produktam un 
tā iepakojumam, apraksta testa metodes 
konkrētu īpašību pārbaudei. 

Nosaka, kādas prasības jātestē obligāti un 
kāpēc, apraksta, kā šī informācija jāsniedz 
patērētājam, un modelē, kāda informācija un 
kādā veidā par modelēto produktu tiks nodota 
patērētājam.

Apkopo kvalitātes prasības produktam un tā 
iepakojumam, apraksta testa metodes konkrētu 
īpašību pārbaudei, salīdzinot līdzīgas testa metodes.

Modelē risinājumus, kuros dažādiem produkta 
variantiem atšķiras kvalitātes prasības.

Skaidro, kāpēc ir nepieciešama standartizācija, 
un ar piemēriem ilustrē to neievērošanas sekas. 
Argumentē, kāpēc standartizācijas testi nav publiski 
pieejami.

Testēšanas 
plānošana

Apraksta risinājuma 
testēšanu, balstoties 
analogu izpētē. Plāno 
nepieciešamos testus.

Apkopo risinājuma 
svarīgākajām kvalitātes 
īpašībām atbilstošus testus 
un plāno to izpildi, veidojot 
testēšanas scenāriju. Nošķir 
testus ar lietotāju iesaisti un 
bez tiem.

Argumentē, kurus no testiem iespējams veikt 
ar esošajiem resursiem, un plāno to izpildi, 
izstrādājot testēšanas scenāriju. Apraksta 
testus, ko veic ar lietotājiem un bez tiem. 
Pamato šo testu nozīmi un ar šo testēšanu 
saistītos aspektus, tostarp ētiskos.

Analizē testus, ko iespējams veikt, izstrādā 
detalizētu testēšanas scenāriju un prognozē to 
iespējamos rezultātus.

Apraksta arī tos testus, kas pārbauda risinājumu 
atbilstību standartiem.

Testēšanas plānā argumentēti pamato testēšanas 
metožu izvēli, ņemot vērā tādus aspektus kā resursu 
patēriņš un ētikas aspekti.
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6. uzdevums
Idejas koncepcijas apraksts

Sasniedzamais rezultāts: izstrādā produkta idejas koncepciju, kurā iekļauj vēstījumu 
lietotājam, produkta aprakstu un citu nozīmīgu informāciju par produktu.

Uzdevums
Turpini darbu pie iepriekš izveidotā produkta apraksta un prototipiem!
Uzdevuma nosacījumi:
1) veidot idejas koncepcijas aprakstu, izmantojot un uzlabojot iepriekš paveikto, kā arī 

veikt izpēti, kā tiek aprakstīti produkta analogi;
2) izveidot idejas koncepcijai apraksta veidā, iekļauti būtiskākās lietas gan no lietotāja 

skatpunkta – funkcijas, īpašības, lietojums, gan uzņēmuma – vērtības, iedvesma, pro-
dukta nepieciešamības pamatojums u. c.

Lai veiktu uzdevumu, izpildi prasīto!
1. Veic izpēti un analizē konkurentu sniegto piedāvājumu, kā produkts tiek attēlots vizuāli 

un ar kādu vēstījumu (vērtības, sastāvs, izmantošanas veids, ietekme uz lietotāju u. c.) 
tas tiek prezentēts lietotājam! Salīdzini to ar iepriekš izstrādāto produkta aprakstu un 
izstrādātajām vizualizācijām! Identificē, kas no izveidotā ir noderīgs idejas koncepcijas 
izstrādei un ko nepieciešams uzlabot un papildināt! Apraksti prasīto!
• Vismaz piecas lietas, kas ir derīgas un kurām nav nepieciešamas izmaiņas, pamatojot 

izvēli.
• Vismaz piecas lietas, kas ir jāpapildina, pamatojot izvēli.
• Vismaz piecas lietas, kas ir jāuzlabo, pamatojot izvēli.
Veic uzlabojumus tikai aprakstā, vizuālo noformējumu uzlabosi nākamajā uzdevumā!

2. Veido sava modelētā produkta idejas koncepciju, iekļaujot norādīto!
• Iedvesmas avots.
• Vērtības, kas tiek paustas produktā.
• Vēstījums lietotājam.
• Ziņas par mērķauditoriju, produkta funkcionalitāti, izmantotajiem materiāliem.
• Citu noderīgu informāciju, kas būtu būtiska lietotājam.
Pamato šīs informācijas svarīgumu!

3. Apraksti, kā idejas koncepcijā ņemta vērā vietējās kopienas kultūra un kā – globalizā-
cijas ietekme!
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4. Apraksti sava produkta un tā iepakojuma atbilstību laba dizaina principiem!

Dizaina princips Principa izpausmes Produkta īpašības un funkcijas, kas 
ataino konkrēto laba dizaina principu

Inovatīvs Ideja ir oriģināla, un produktā parādās jauninājums, attīstība.

Funkcionāls Produkts ir paredzēts konkrētam mērķim un funkcijai. Tam jābūt drošam lietošanai, jāpilda tā 
funkcija un jābūt estētiskam un atbilstošam lietotāja vajadzībām, arī psiholoģiskām.

Estētisks Produkts ir vizuāli pievilcīgs, bet tā izskats netraucē funkcionalitātei un produkta izmantošanai.

Viegli uztverams/
saprotams

Produkta izmantošana ir intuitīva, un tā veidols pats par sevi liecina par tā paredzēto 
izmantošanas veidu. 

Neuzbāzīgs, neitrāls Produkts ir veidots, lai pildītu savu funkciju, nevis lai būtu dekoratīvs, piesātināts.

Godīgs Dizains nerada priekšstatu, ka ir inovatīvāks, vērtīgāks. Tas neliek lietotājam domāt, ka produkts ir 
labāks, nekā tas ir īstenībā. 

Aktuāls neatkarīgi no 
modes

Labs dizains izvairās no modes tendenču ievērošanas, lai produkts būtu vērtīgs ilgstoši un 
nezaudētu savu aktualitāti, mainoties modei.

Pārdomāts Katrai detaļai ir nozīme, tai ir konkrēta funkcija, pamatojums. 

Videi draudzīgs Dizainā ir nozīmīgi ņemt vērā to, kā tiek saudzēta vide. Resursi tiek izmantoti ļoti pārdomāti, tiek 
samazināti atkritumi un piesārņojums, par to domājot visos produkta dzīves cikla posmos.

Nepiespiests Produkts ir veidots, ievērojot minimālismu, tas ir vienkāršs, “nesamocīts” un nepārslogots ar 
nevajadzīgām, pat ja funkcionālām detaļām.

Par laba dizaina principiem vairāk lasi:
• Design Dieter Rams. The power of good design [tiešsaiste] – [skatīts 02.03.2021.]. 

Pieejams: https://www.vitsoe.com/gb/about/gooddesign;
• Latvijas Dizaineru savienība. Laba dizaina principi [tiešsaiste] – [skatīts 03.03.2021]. 

Pieejams: http://design.lv/lv/event/kapazitlabudizainu;

• Kūlis, M. Saskarņu māksla. Datori. Grafika. Dizains. Rīga : [b.i.], 2015. 39. lpp.

https://www.vitsoe.com/gb/about/good-design
http://design.lv/lv/event/ka-pazit-labu-dizainu
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4. pielikums 

Snieguma līmeņa apraksts. Risinājuma koncepcijas izstrāde

Sācis apgūt Turpina apgūt Apguvis Apguvis padziļināti

Risinājuma koncepcijas 
izstrāde

Risinājuma koncepcija 
balstīta subjektīvā 
viedoklī, un veiktā izpēte 
netiek ņemta vērā.

Koncepcijā iekļauta tikai 
daļa uzdevumā prasīto 
aspektu, to veicot 
nepilnīgi.

Risinājuma koncepcijā 
daļēji izmantota iepriekš 
veiktā izpēte. Iekļautas 
visas uzdevuma 
prasības, bet nav 
apraksta pamatojuma.

Skaidro sava risinājuma 
atbilstību laba dizaina 
kritērijiem.

Risinājuma koncepcijas izveidē ņem vērā 
veikto mērķauditorijas un tirgus izpēti. Ar 
piemēriem skaidro risinājuma koncepcijas 
atbilstību dizaina vērtības un laba dizaina 
kritērijiem.

Ar piemēriem skaidro, kā risinājumu ietekmē 
vietējā kultūra un globalizācija un kā 
produktā ievēroti laba dizaina principi.

Pamato papildus iekļauto informāciju un tās 
nepieciešamību koncepcijā.

Risinājuma koncepcijas izveidē ņemta vērā 
iepriekš veiktā izpēte un veikta papildu 
izpēte ar lietotājiem un/vai analogu produktu 
izpēte. Koncepcija ietver dažādos risinājuma 
modeļus un pamato tos ar atbilstību dizaina 
vērtības un laba dizaina kritērijiem. Skaidro 
šo kritēriju ievērošanas nozīmi lietotāju 
skatījumā.

Ar piemēriem pamato papildus iekļauto 
informāciju.



Dizains un tehnoloģijas II

55© Valsts izglītības satura centrs | ESF projekts Nr. 8.3.1.1/16/I/002  Kompetenču pieeja mācību saturā

4. pielikums 

7. uzdevums
Augstas detalizācijas pakāpes prototipu izveide

Sasniedzamais rezultāts: izstrādā sava risinājuma detalizētu attēlojumu vizuāli un 
izgatavo tā prototipu materiālā.

Uzdevums
Turpini darbu pie iepriekš izstrādātās produkta idejas koncepcijas un prototipiem!
Uzdevuma nosacījumi:
1) ņemot vērā papildinājumus idejas koncepcijā, veidot augstas detalizācijas pakāpes pro-

totipus, kuros uzskatāmi demonstrēt produkta īpašības un funkcionalitāti, kā arī idejas 
attīstību no iepriekš izstrādātajiem prototipiem;

2) veidot darba plānu, nepieciešamo resursu sarakstu un dokumentēt, ka tiek izstrādāts 
produkta prototips materiālā.

Lai veiktu uzdevumu, izpildi prasīto!
1. Veic izpēti un analizē konkurentu sniegto piedāvājumu, kā tava modelētā produkta ana-

logi tiek attēloti vizuāli un kāda informācija par produktu tiek sniegta teksta veidā!
Identificē piecas lietas, kas palīdz vizuāli uztvert produkta īpašības un funkcijas!
Salīdzini apskatītās vizualizācijas ar savām iepriekš izstrādātajām vizualizācijām un iden-
tificē, kas no jau izveidotā ir noderīgs produkta veiksmīgai attēlošanai un ko nepiecie-
šams uzlabot un papildināt! Apraksti norādīto!
• Vismaz piecas lietas, kas ir derīgas un kurām nav nepieciešamas izmaiņas, pamatojot 

izvēli.
• Vismaz piecas lietas, kas ir jāpapildina, pamatojot izvēli.
• Vismaz piecas lietas, kas ir jāuzlabo, pamatojot izvēli.
Novērtēšanā ņem vērā, lai vizuālais materiāls būtu piemērots izvēlētajai mērķauditorijai 
un ietvertu galveno informāciju no idejas koncepcijas. Iespējams, vizuālajā materiālā ir 
jāizmanto teksts.

2. Pielāgo iepriekš izstrādātās vizualizācijas un argumentē, kādas un kāpēc izmaiņas 
veiktas! Uzskatāmi parādi, kā vizualizācija izskatījās pirms uzlabojumiem un kas ir pār-
veidots! Katram pilnveidotajam materiālam izmanto trīs attēlus – vizualizācija pirms 
izmaiņām, vizualizācija ar veiktajām izmaiņām un detalizētu paskaidrojumu par katru no 
izmaiņām un uzlaboto vizualizāciju!

3. Izgatavo sava produkta prototipu materiālā! Izmanto iepriekš izstrādāto produkta 
aprakstu, kurā esi apkopojis produkta izgatavošanā izmantotos materiālus, iepakojuma 
materiālus un izgatavošanas procesu!
Eksperimentē ar dažādiem materiāliem un izvēlies piemērotākos savas idejas īstenoša-
nai! Pamato veikto izvēli!
Apkopo, kādi resursi ir nepieciešami, lai izgatavotu sava produkta un tā iepakojuma 
prototipus! Apraksti nepieciešamos materiālus, piederumus, apstākļus un veido darbī-
bas plānu!
Izgatavo augstas detalizācijas pakāpes prototipu materiālā sevis modelētajam produk-
tam un veido tā iepakojumu atbilstoši izstrādātajai koncepcijai un vizualizācijai!
Veic praktiskā darba dokumentēšanu pa soļiem atbilstoši dizaina procesam!

! Prototipam nav pilnībā jāatbilst paredzētajai funkcionalitātei, izgatavotais prototips 
jāizveido tā, lai tas pēc izskata atgādinātu modelēto produktu.
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4. pielikums 

Snieguma līmeņa apraksts. Augstas detalizācijas pakāpes prototipu izveide

Sācis apgūt Turpina apgūt Apguvis Apguvis padziļināti

Vizuālo atbalsta 
materiālu izstrāde

Dokumentācijā iekļauj 
tikai vizuālo materiālu gala 
versijas, bet tajā nav iekļauts 
uzlabošanas process.

Materiālus noformē 
pavirši, tikai daļēji ievērojot 
laba informācijas dizaina 
principus. 

Vizuālo materiālu izstrādē 
izmanto vienveidīgus 
paņēmienus.

Dokumentē vizuālo materiālu 
izstrādi, fiksējot darba versijas un 
galarezultātu.

Materiālu formatējumā lielākoties 
izmanto fiksētos materiālu 
noformēšanas principus un skaidro 
to nozīmi savā risinājumā.

Pamato izmantotos rīkus materiālu 
izveidošanai, skaidro analogo un 
digitālo rīku priekšrocības dažādu 
veidu materiālu izstrādē.

Dokumentē vizuālo materiālu 
izstrādes procesu atbilstoši uzdevumā 
prasītajam.

Lieto profesionāli izmantotus 
paņēmienus, lai izveidotu un 
noformētu vizuālos materiālus.

Pamato izvēlētos un prasmīgi izmanto 
mērķim atbilstošus vizuālā materiāla 
izveides rīkus (analogus un/vai 
digitālus).

Detalizēti dokumentē vizuālo 
materiālu izstrādes procesu, skaidro 
idejas attīstības gaitu, argumentē 
galarezultātu un pamato izvēlētos 
elementus.

Izvērtē jau apgūto rīku piemērotību 
mērķim un izmanto paša apgūtus rīkus, 
lai atbilstoši profesionālajām prasībām 
izstrādātu vizuālos materiālus.

Prototipa 
izgatavošana 
materiālā

Izvēlas materiālus un 
apraksta darba gaitu, 
balstoties savā pieredzē.

Izstrādā prototipu materiālā, 
bet tas neatbilst vai tikai 
daļēji atbilst sākotnējam 
mērķim un vizuālajam 
attēlojumam.

Analizē materiālus un izvēlas 
mērķim piemērotākos, apkopo 
nepieciešamos resursus un 
apraksta veicamās darbības, 
balstoties savā pieredzē un analogu 
izpētē.

Izstrādā prototipu materiālā, ir 
redzami defekti un neatbilstības 
koncepcijai.

Analizē materiālus un to apstrādes 
tehnoloģijas – lietošanas īpašības, 
kombinēšanas iespējas un atbilstību 
mērķim, un izvēlas piemērotāko savas 
koncepcijas īstenošanai. Apraksta 
nepieciešamos resursus un patstāvīgi 
veic prototipu izgatavošanu atbilstoši 
izstrādātajam plānam, nodrošina to 
kvalitāti.

Eksperimentē ar materiālu, to 
īpašībām un apstrādes tehnoloģiju 
kombinācijām, lai izvēlētos mērķim 
atbilstošākos.

Patstāvīgi izstrādā kvalitatīvus 
prototipus, demonstrējot risinājuma 
dažādošanas iespējas.

Detalizēti apraksta prototipa 
izgatavošanai nepieciešamos resursus 
un veicamās darbības. Fiksē izmaiņas, 
ja tādas rodas, un skaidro to cēloņus.

Darba kultūra Daļēji ievēro darba drošību 
un ergonomikas prasības 
darba vietā.

Ievēro darba drošības prasības un 
ergonomiku strādājot, uztur darba 
vietu kārtībā.

Ievēro darba drošības un ētikas 
prasības un rūpējas, lai arī citi to 
ievērotu. Veicina cieņpilnu attieksmi un 
komunikāciju grupas vidū. Iekārto vai 
pielāgo darba vietu pēc ergonomikas 
principiem.

Nosaka darba specifikai atbilstošas 
darba drošības un ētikas prasības, 
rūpējas par to īstenošanu.

Analizē darba vietas ergonomiskumu 
un pielāgo to savām vajadzībām.
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4. pielikums 

8. uzdevums
Īsā prezentācija (pitch)

Sasniedzamais rezultāts: strukturē un sniedz īso prezentāciju (pitch) par izstrādāto 
produktu, izmantojot vizuālus atbalsta materiālus.

Uzdevums
Turpini darbu pie iepriekš izstrādātās koncepcijas un prototipiem!
Uzdevuma nosacījumi:
1) veidot mērķauditorijai un prezentēšanas vietai atbilstošu īso prezentāciju (pitch);
2) noslēgumā izveidot prezentāciju, aprakstot tās struktūru un vērā ņemamos faktorus 

(mērķauditorija, prezentācijas sniegšanas vieta u. tml.), kā arī to prezentēt. 

Lai veiktu uzdevumu, izpildi prasīto!
1. Veic situācijas analīzi un apraksti norādīto!

• Prezentācijas mērķauditorija – izvērtē, kas un kāda ir mērķauditorija, kas tāpēc jāņem 
vērā, kādi paņēmieni varētu vislabāk iedarboties uz šādiem klausītājiem un ko noteikti 
nevajadzētu iekļaut prezentācijā.

• Prezentēšanas vieta – raksturot, cik liela ir telpa un kāds ir tās kopskats, kādiem tādēļ 
jābūt vizuālajiem atbalsta materiāliem un tavam koptēlam, kādus paņēmienus vari 
izmantot, lai veidotu publikas interesi par produktu, izmantojot telpas iekārtojumu 
(piemēram, skatuve, krēslu izkārtojums, redzamība no visiem telpas punktiem).

• Prezentācijas mērķis – paskaidrot, kāpēc tiks sniegta prezentācija (piemēram, piesais-
tīt finansējumu, pārliecināt pircējus).

2. Strukturē prezentāciju, iekļaujot tajā būtiskākos nosacījumus!
• Izveidot pārliecinošu sākumu. Apkopot vienā teikumā, kādu vērtību rada produkts.
• Uzsvērt, kāda ir klienta problēma, kuru produkts atrisinās. Pastāstīt, kādā veidā pro-

dukts risina šo problēmu.
• Raksturot, kas ir klients, kāpēc produkts ir mērķauditorijai atbilstošs, kādas ir nozīmī-

gākās produkta īpašības.
• Paskaidrot, kādi ir produkta tiešie konkurenti un kādi ir esošie risinājumi un ar ko tavs 

produkts ir veiksmīgāks.
• Izstāstīt, kuri ir nākamie soļi, lai produktu sāktu ražot un ieviest.
Apraksti, kādus vizuālos atbalsta materiālus izmantosi, lai izceltu prezentācijas saturu, 
un pamato to izmantošanas secību!

3. Izmēģini prezentāciju ar testa grupu (ģimene, draugi, citi klasesbiedri) un apkopo to 
sniegto atgriezenisko saiti par prezentāciju un produktu! Analizē, kurus ieteikumus ir 
nepieciešams ņemt vērā, un veic attiecīgos uzlabojumus!

4. Prezentē savu īso prezentāciju (pitch) paredzētajā telpā, izmantojot izstrādātos vizuālos 
atbalsta materiālus! Prezentācijai atvēlētais laiks – 3 minūtes.
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4. pielikums 

Snieguma līmeņa apraksts. Prezentācijas sagatavošana un sniegšana

Sācis apgūt Turpina apgūt Apguvis Apguvis padziļināti

Prezentācijas 
strukturēšana 

Veido prezentāciju, izmantojot 
doto strukturēšanas stratēģiju, 
to rūpīgi ievērojot.

Prezentācija ir viegli 
uztverama, bet vienveidīga.

Prezentācijas izveidē nav 
ņemta vērā mērķauditorija vai 
vide, kurā notiek prezentēšana.

Veido prezentāciju, 
izmantojot mērķauditorijai 
atbilstošu komunikācijas 
formu, un pamato satura 
izklāsta secību. Veic 
izmaiņas uzdevumā 
piedāvātajai struktūrai. 
Prezentācija daļēji pielāgota 
tās sniegšanas videi.

Strukturē prezentāciju 
atbilstoši izvēlētajai 
risinājuma mērķauditorijai, 
pamatojot izvēlēto piemēru 
demonstrēšanas secību un 
vizuālos atbalsta materiālus.

Pielāgo prezentāciju un savu 
vizuālo tēlu tās pasniegšanas 
videi un mērķim.

Savu prezentācijas struktūru balsta labu īsās 
prezentācijas (pitch) modeļu izpētē, izvērtējot 
piemērotāko prezentācijas struktūru konkrētajam 
gadījumam. Veido prezentāciju, atbilstoši pielāgojot 
konkrētai videi, laikam un mērķauditorijai. Pamato 
veiktās izvēles un iespējamos aspektus, kas var 
ietekmēt lietotāju attieksmi pret prezentāciju.

Prezentēšana Nepārliecinoši un haotiski 
prezentē savu ideju.

Vizuālos atbalsta materiālus 
izmanto nepiemērotā veidā.

Ar grūtībām iekļaujas laikā 
un nepārliecinoši atbild uz 
jautājumiem.

Skaidri sniedz savu 
prezentāciju, izceļot 
būtiskāko, un īsi atbild uz 
visiem jautājumiem.

Vizuālos materiālus izmanto 
lielākoties atbilstoši mērķim. 
Ar nelielām grūtībām 
iekļaujas laikā. 

Skaidri, pārliecinoši un 
argumentēti sniedz savu 
prezentāciju, izceļot būtiskāko 
un paužot informāciju 
klausītājam saistošā veidā, 
veiksmīgi izmantojot vizuālos 
atbalsta materiālus.

Iekļaujas un veiksmīgi izmanto 
visu prezentācijai veltīto laiku. 

Pārliecinoši prezentē savu dizaina risinājumu 
mērķauditorijai, skaidri, loģiski, argumentēti atbildot 
uz virzošu kritiku (atgriezenisko saiti par kvalitāti 
un dizaina risinājumu), izmantojot dizainā pieņemtu 
terminoloģiju un IT lietojumu.

Runa strukturēta tā, lai iesaistītu klausītājus un 
noturētu to uzmanību.

Prasmīgi izmanto atbalsta materiālus un veido 
interaktīvu prezentāciju, kas ir atbilstoša 
mērķauditorijai.
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4. pielikums 

9. uzdevums
Resursu pārvaldības plāns

Sasniedzamais rezultāts: sadarbojoties grupā un vienojoties par pienākumu sadali un 
veicamajiem uzdevumiem, veido resursu pārvaldības stratēģiju (tostarp darba aizsardzības 
pasākumu plānu) konkrēta produkta ražošanai.

Uzdevums
Sadarbojoties grupā (3–5 cilvēki), vienojieties par grupas darbības principiem!
Uzdevuma nosacījumi:
1) veikt izpēti par kokvilnas T kreklu ražošanas specifiku, izpētīt šūšanas uzņēmumu dar-

bību un izstrādāt uzņēmuma darbības un T kreklu ražošanas plānu, kas apkopo labo 
praksi no izpētītajiem uzņēmumiem;

2) izstrādāt trīs dokumentus – grupas darbības principu aprakstu, kurā iekļauts lomu sada-
lījums un tajās ietvertie pienākumi, kā arī šī sadalījuma pamatojums; uzņēmumu un 
T krekla dzīves cikla izpēti; modelētu uzņēmuma darbības jeb resursu pārvaldības plānu, 
kurā jābūt iekļautam darba aizsardzības pasākumu plānam.

Lai veiktu uzdevumu, izpildiet prasīto!
1. Iepazīstieties ar uzdevuma nosacījumiem un identificējiet lomas un veicamos pienāku-

mus, kas nepieciešami tā izpildei!
Sadaliet lomas, pamatojot to atbilstību katram grupas biedram! Vienojieties par darāmo 
darbu termiņiem, darba veidu (tiešsaistes lietotnes, digitāli faili, papīra formāts u. tml.) 
un kā grupā cits citam sniegsiet atgriezenisko saiti, lai kopīgais risinājums būtu maksi-
māli kvalitatīvs! 
Vienojieties par grupas darbībām klātienē un digitālajā vidē – izstrādājiet grupas iekšē-
jās kārtības noteikumus, kam visi piekrīt!

2. Apkopojiet informāciju par kokvilnas T krekla dzīves ciklu un ražošanu! (Meklēt pēc 
atslēgas vārdiem: How t-shirt is made, The lifecycle of a cotton t-shirt.) Veidojiet shema-
tisku attēlojumu produkta dzīves ciklam un ražošanas procesam!

3. Analizējiet informāciju par šūšanas uzņēmumu (piemēram, Spectre.lv, rita.lv, gunte.lv, 
froli.com) darbības principiem!
• Sniegtie pakalpojumi.
• Ražošanā izmantotie materiāli.
• Ražošanas specifika.
• Produktu izplatīšana/piegāde.
• Uzņēmuma pozicionēšana – kāds ir vēstījums potenciālajam pircējam un kā to 

pasniedz.
• Cita informācija, kas būtu noderīga, lai izprastu uzņēmuma darbību.

Ja iespējams, apmeklējiet atbilstošo šūšanas uzņēmumu un aprakstiet tajā redzēto, salī-
dzinot ar izpētē iegūto informāciju!
Veidojiet secinājumus par uzņēmumā veiktajām darbībām!
• Ilgtspējīgas saimniekošanas joma.
• Darba aizsardzības joma.
• Inovācijas nozare.
• Laika grafiks un iespējamās sekas, ja rodas kādas izmaiņas.
• Ražošanas joma – izmantoto tehnoloģisko risinājumu darbības principi un iespējamās 

alternatīvas.

http://Spectre.lv
http://rita.lv
http://gunte.lv
http://froli.com
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4. pielikums 

4. Izstrādājiet savu plānu, kā tiktu organizēta uzņēmuma darbība T kreklu ražošanai un 
izplatīšanai! 
Šajā plānā ietilpst:
• apraksts par ražošanai nepieciešamajiem izejmateriāliem un tehnoloģijām, to pieeja-

mība un atbilstība ilgtspējības principiem, iespēja daļu procesa organizēt ar ārpakal-
pojumu (piemēram, gatava produkta iepirkšana, apdruka vai izšūšana, gatava iepako-
juma iepirkšana) palīdzību;

• darbinieku pienākumi, lomas un savstarpējā saistība, iekšējā loģistika (apraksts + 
shēma);

• apraksts par nepieciešamajiem darba aizsardzības pasākumiem un riskiem šajā nozarē 
strādājošajiem;

• laika plāns viena izstrādājuma izgatavošanai un nosūtīšanai uz tirdzniecības vietu.

Snieguma līmeņa apraksts. Resursu un darba aizsardzības pasākumu plāna izstrāde

Sācis apgūt Turpina apgūt Apguvis Apguvis padziļināti

Sadarbība grupā Patstāvīgi sadala lomas 
uzdevuma veikšanai, bet 
nepārrunā sadalījuma 
pamatojumu. Fiksē katra 
dalībnieka veicamos 
pienākumus.

Lūdz citu palīdzību 
risināt domstarpības, 
bet nemeklē risinājumu 
patstāvīgi. Dokumentē 
darba procesu.

Patstāvīgi sadala lomas 
uzdevuma veikšanai, izvērtējot 
katra dalībnieka vēlmes un 
prasmes.

Pamato lomu sadalījumu, 
vienojas par veicamajiem 
pienākumiem un fiksē katra 
veiktos darbus.

Pauž savas un respektē citu 
intereses, ja grupas un paša 
vajadzības atšķiras. Seko 
līdzi darba plānam un veic 
dokumentēšanu.

Patstāvīgi sadala lomas uzdevuma 
veikšanai, izvērtējot katra stiprās puses. 
Pamato lomu sadalījumu, vienojas par 
katra veicamajiem pienākumiem un fiksē 
paveikto. Regulāri izvērtē komandas 
kopējo veikumu.

Spēj pārstāvēt savas un respektēt citu 
intereses, ja grupas un paša vajadzības 
atšķiras.

Prognozē un risina domstarpības un 
konfliktus, tostarp digitālā vidē. Seko līdzi 
darba plānam, dokumentē procesu un 
veiktās izmaiņas.

Patstāvīgi sadala lomas uzdevuma veikšanai, 
izvērtējot gan katra stiprās puses, gan prasmes, 
kas jāattīsta. Pamato lomu sadalījumu un veido 
detalizētu sadarbības plānu un to izpildes 
dokumentāciju. Regulāri izvērtē savu un 
komandas kopējo veikumu.

Spēj pārstāvēt savas un respektēt citu intereses, 
ja grupas un paša vajadzības atšķiras. Sarunas 
laikā sasniedz visiem pieņemamu rezultātu.

Prognozē, novērš un risina domstarpības un 
konfliktus, tostarp digitālā vidē. Izstrādā un 
dokumentē darba plānu, regulāri to analizē un 
veic uzlabojumus.
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Sācis apgūt Turpina apgūt Apguvis Apguvis padziļināti

Uzņēmuma 
izpēte un analīze

Virspusēji apraksta 
uzdevumā prasītos 
uzņēmuma aspektus.

Apraksta izmantoto 
ražošanas procesu, 
bet neizmanto nozarei 
atbilstošu terminoloģiju.

Pēta izvēlēto uzņēmumu 
un tā darbības principus, 
veido aprakstu atbilstoši 
prasītajam, ietverot iesaistītās 
personas, to pienākumus un 
tiesības, ražošanas procesus, 
nepieciešamos resursus un vides 
politiku.

Apmeklējot uzņēmumu vai arī analizējot 
tīmeklī pieejamo informāciju, veido 
secinājumus par uzdevumā prasīto 
un papildus apkopo informāciju, kurai 
pamato nozīmīgumu pieredzes gūšanā.

Apkopo ražošanas resursus un skaidro 
ražošanas tehnoloģisko procesu, 
izmantojot dabaszinātņu likumsakarības.

Veido pētītā uzņēmuma aprakstu par uzdevumā 
prasīto, papildinot aprakstu ar informāciju, ko 
vēl būtu nepieciešams iegūt, pamato šo viedokli. 
Veic situācijas analīzi, ar piemēriem skaidro 
ražošanas procesu un formulē ieteikumus 
darbības uzlabošanai.

Skaidro uzņēmuma priekšrocības un trūkumus, 
salīdzinot ar tirgū esošajiem konkurentiem.

Darba un resursu 
plāns

Tiek virzīti, lai izstrādātu 
resursu pārvaldības 
plānu. Vienkārši stāsta 
par resursu savstarpēju 
saistību.

Izstrādā resursu pārvaldības 
plānu atbilstoši darba aprakstam 
un skaidro resursu savstarpējo 
saistību, darbinieku lomu 
un nepieciešamās prasmes 
pienākumu veikšanā.

Seko līdzi darba plānam un veic 
dokumentēšanu.

Izstrādā darba plānu, iekļaujot tajā 
nepieciešamos ražošanas resursus, 
darbības un iespējas izmantot 
ārpakalpojumus vai pirktās detaļas. 
Modelē viena izstrādājuma izgatavošanas 
laika plānu, aprakstot tam nepieciešamos 
resursus un to mijiedarbību.

Izstrādā ražošanas plānu un apraksta aptuvenās 
izmaksas viena risinājuma radīšanai. Patstāvīgi 
veic resursu pārvaldības laika plāna izstrādi. 
Detalizēti apraksta resursu savstarpējo 
mijiedarbību un iespējas mainīt kādus aspektus, 
tā uzlabojot darba efektivitāti.

Modelē viena izstrādājuma izgatavošanas laika 
plānu, aprakstot tam nepieciešamos resursus un 
aspektus, kas var ietekmēt šo plānu.

Darba 
aizsardzības 
pasākumu plāna 
izstrāde

Tiek virzīts, lai izstrādātu 
darba aizsardzības 
pasākuma plānu.

Ar palīdzību identificē 
galvenās darba drošības 
prasības konkrētā 
ražošanas nozarē un 
veicamos aizsardzības 
pasākumus.

Izstrādā darba aizsardzības 
pasākumu plānu daļēji 
atbilstoši darba aprakstam. 
Apraksta konkrētai darba vietai 
nepieciešamos darba drošības 
pasākumus un aizsardzības 
paņēmienus.

Izstrādā darba aizsardzības pasākumu 
plānu atbilstoši darba uzdevumam, 
iekļaujot prasības ikdienai un regulāri 
veicamos pasākumus. Pamato aprakstu 
ar konkrētām, likumā iestrādātām 
normām.

Ar piemēriem apraksta nozarē strādājošo 
personu darba riskus un preventīvos 
pasākumus.

Patstāvīgi veic darba aizsardzības pasākumu 
plāna izstrādi. Apraksta nepieciešamos darba 
aizsardzības paņēmienus un pasākumus, pamato 
to nepieciešamību un atsaucas uz likumā 
iestrādātām prasībām, nosaka to biežumu un 
aptuvenās izmaksas.

Apraksta nozarē strādājošo riskus, kas īstermiņā 
un ilgtermiņā var radīt kaitējumu darbinieka 
veselībai un labklājībai. Apkopo iespējas, kā šos 
riskus iespējams mazināt vai novērst.
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10. uzdevums
Zīmola vizuālā identitāte

Sasniedzamais rezultāts: izstrādā zīmola identitāti produkta virzīšanai tirgū un 
izveido zīmola stila grāmatu.

Uzdevums
Uzdevuma nosacījumi:
1) izstrādāt zīmola (esoša vai izdomāta) vizuālo identitāti un tai atbilstošu zīmola stila 

grāmatu, kuras veidošanā ievēro labās prakses piemērus, un sniegt prezentāciju par 
paveikto;

2) veikt trīs zīmolu analīzi un izveidot zīmola stila grāmatu divās versijās – ar komentāriem 
par izmantotajiem elementiem un bez tiem.

Lai veiktu uzdevumu, izpildi prasīto!
Izvēlies, kuras jomas mārketinga aktivitātes vēlies apskatīt turpmākajos divos uzdevu-

mos! Stila grāmatas veido dažādiem risinājumiem, piemēram, konkrētiem produktiem, pasā-
kumiem, pat iestādēm un pašvaldībām. Var izvēlēties savu variantu, ko apskatīt, piemēram, 
parfimērija, sporta inventārs, organizācija, vai arī izmantot kādu no ieteiktajiem.

Lidostas
Rīgas lidostas grafiskās identitātes vadlīnijas [tiešsaiste] – [skatīts 05.03.2021.]. Pie-

ejams: https://www.rigaairport.com/uploads/_tenders/SRIX677/7_pielikums_Stila%20
gramata.pdf

Melburnas lidostas stila grāmata [tiešsaiste] – [skatīts 05.03.2021.]. Pieejams: https://
www.melbourneairport.com.au/getmedia/9e13ff967c7c4479a64d353bdbee6006/
MA_StyleGuide_v8LR.pdf.aspx?ext=.pdf

Adelaide Airpor stila grāmata [tiešsaiste] – [skatīts 05.03.2021.]. Pieejams: https://www.
adelaideairport.com.au/corporate/wpcontent/uploads/2015/04/BrandBook_DigitalFA_
spread.pdf

Novadi un pašvaldības
Talsu novada stila grāmata [tiešsaiste] – [skatīts 05.03.2021.]. Pieejams: https://talsu-

novads.lv/wpcontent/uploads/2019/08/TALSU_NOVADA_STILA_GRAMATA_2018.pdf
Mārupes pašvaldības vizuālās identitātes stila grāmata [tiešsaiste] – [skatīts 05.03.2021.]. 

Pieejams: https://www.marupe.lv/sites/default/files/inlinefiles/Marupe_vizuala_id_stila 
gramata2015.pdf

Liepājas pilsētas pašvaldības vienota vizuālā identitāte, grafiskais standarts 2017. g. 
[tiešsaiste] – [skatīts 05.03.2021.]. Pieejams: https://faili.liepaja.lv/2020/05/vizuala_iden-
titate_pielikums_nr_7.pdf

Pasākumi
Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki XII [tiešsaiste] – [skatīts 05.03.2021.]. 

Pieejams: https://www.nacgavilet.lv/svetkuvizualavaloda/
Sarunu festivāls “Lampa”, zīmola stila grāmata [tiešsaiste] – [skatīts 05.03.2021.]. Pie

ejams: https://festivalslampa.lv/lv/festivals/logo
Mūzikas festivāls Coachella [tiešsaiste] – [skatīts 05.03.2021.]. Pieejams: https://issuu.

com/vaniaanyajasmine/docs/branding_guidelines

Stila grāmata ir tikai viens no nosaukumiem, pēc kura atrast šādu informāciju. Papla-
šinot meklēšanu, vari izmantot arī tādus stila grāmatas analogos nosaukumus kā grafiskās 
identitātes vadlīnijas, vizuālā stila grāmata, vizuālās identitātes grafiskais standarts u. c., kā 
arī meklējumus angliski – brand/branding guidelines, brandbook u. c.

https://www.riga-airport.com/uploads/_tenders/SRIX-677/7_pielikums_Stila%20gramata.pdf
https://www.riga-airport.com/uploads/_tenders/SRIX-677/7_pielikums_Stila%20gramata.pdf
https://www.melbourneairport.com.au/getmedia/9e13ff96-7c7c-4479-a64d-353bdbee6006/MA_Style-Guide_v8-LR.pdf.aspx?ext=.pdf
https://www.melbourneairport.com.au/getmedia/9e13ff96-7c7c-4479-a64d-353bdbee6006/MA_Style-Guide_v8-LR.pdf.aspx?ext=.pdf
https://www.melbourneairport.com.au/getmedia/9e13ff96-7c7c-4479-a64d-353bdbee6006/MA_Style-Guide_v8-LR.pdf.aspx?ext=.pdf
https://www.adelaideairport.com.au/corporate/wp-content/uploads/2015/04/BrandBook_DigitalFA_spread.pdf
https://www.adelaideairport.com.au/corporate/wp-content/uploads/2015/04/BrandBook_DigitalFA_spread.pdf
https://www.adelaideairport.com.au/corporate/wp-content/uploads/2015/04/BrandBook_DigitalFA_spread.pdf
https://talsunovads.lv/wp-content/uploads/2019/08/TALSU_NOVADA_STILA_GRAMATA_2018.pdf
https://talsunovads.lv/wp-content/uploads/2019/08/TALSU_NOVADA_STILA_GRAMATA_2018.pdf
https://www.marupe.lv/sites/default/files/inline-files/Marupe_vizuala_id_stilagramata2015.pdf
https://www.marupe.lv/sites/default/files/inline-files/Marupe_vizuala_id_stilagramata2015.pdf
https://faili.liepaja.lv/2020/05/vizuala_identitate_pielikums_nr_7.pdf
https://faili.liepaja.lv/2020/05/vizuala_identitate_pielikums_nr_7.pdf
https://www.nacgavilet.lv/svetku-vizuala-valoda/
https://festivalslampa.lv/lv/festivals/logo
https://issuu.com/vaniaanyajasmine/docs/branding_guidelines
https://issuu.com/vaniaanyajasmine/docs/branding_guidelines
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1. Salīdzini trīs savstarpēji līdzīgu risinājumu stila grāmatas!
Analizē!

Zīmols 1. numurs 2. numurs 3. numurs

Kopīgais

Atšķirīgais

Galvenie elementi (krāsas, 
formas, tēli, burtveidols 
u. tml.)

Būtiskākās sadaļas, to 
secība un tajās ietvertā 
informācija

Kāda informācija vēl būtu 
nepieciešama vai kādas 
informācijas trūkst

Veido secinājumus par zīmola stila grāmatu, atbildot uz jautājumiem!
• Kāpēc informācija tiek sniegta šādā secībā?
• Kāpēc nepieciešama papildu informācija?
• Kurš ir stila grāmatas iedvesmas avots?
• Kāds ir stila grāmatas lietojums?
• Kas ir stila grāmatas mērķauditorija?
• Kāpēc stila grāmatās ir vērtīgi iekļaut gan piemērus, kā izmantot zīmolu, gan ko aiz-

liegts darīt zīmola popularizēšanas ietvaros?
Pamato, kurš no izpētītajiem risinājumiem ir veiksmīgākais! Izmanto laba dizaina princi-
pus, lai argumentētu savu izvēli!

2. Veido apkopojumu, kas būtu jāiekļauj veiksmīgā stila grāmatā, kas ir izstrādāta konkrē-
tās nozares vai jomas risinājumam! Pamato, kāpēc konkrētajā nozarē vai jomā ir būtiski 

iekļaut šīs sadaļas stila grāmatā vai tieši otrādi – kāpēc nav nepieciešams kādu sadaļu 
aprakstīt!
Veido secīgu sarakstu, kādas sadaļas nepieciešamas šādā stila grāmatā!

3. Atbilstoši izveidotajam sarakstam veido savu stila grāmatu!
Vari to veidot jau vienam no apskatītajiem risinājumiem kā uzlaboto versiju vai arī ana-
logam, piemēram, savam novadam vai skolai, savam iecienītākajam pasākumam, vari arī 
turpināt 1.–8. uzdevumā izstrādāto ideju par produktu un tagad veidot sava produkta/
zīmola stila grāmatu. Ja izvēlēts iepriekš modelētais produkts, būtiski pārliecināties, vai 
izpētes daļā ir ievākta visa nepieciešamā informācija, lai radītu savai idejai atbilstošu 
stila grāmatu.
Stila grāmatu veido bez redzamiem papildu komentāriem un pamatojumiem par izvē-
lētajiem elementiem – šīs piezīmes ieteicams veikt citur, piemēram, apkopojot darba 
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dokumentāciju pa soļiem vai arī veidojot darba kopiju, kurā ir iekļauti komentāri un 
attēlots idejas attīstības process.
Secīgi pa soļiem veic noteiktās darbības!
1. Sākt ar risinājuma vērtību un mērķauditorijas definēšanu, misijas un vīzijas aprakstu. 

Aprakstīt savu iedvesmas avotu. Ja nepieciešams, veidot sajūtu vīziju (moodboard).
2. Izveidot skices plānotajam zīmolam (iekļaut būtiskākos vizuālos elementus – logo, 

krāsas, burtveidols), izvērtēt tās un veidot gala variantus – detalizētus zīmējumus, 
kuros attēlotas būtiskākās detaļas. Zīmola idejas koncepcijā iekļaut izmantoto ele-
mentu pamatojumu un aspektus, kas ietekmē zīmola atbilstību mērķauditorijai. 

3. Izstrādāt zīmola identitāti atbilstoši darba uzdevumam un ievērot laba dizaina prin-
cipus.

Iekļaut grafiskās zīmes (logo, piktogrammas u. tml.), krāsu, burtveidola izmantošanas 
veidus un nosacījumus, izmantojamos attēlu veidus un to vispārējo stilistiku. 
Grafisko zīmju radīšanai izmantot digitālās lietotnes, piemēram, canva.com, fotor.com, 
infogram.com.
Attēlu izveidošanai var izmantot savus iegūtos fotoattēlus vai arī brīvpiekļuves tīmekļa 
lapas, piemēram, pexels.com, pixabay.com, freeimages.com.
Pamato izvēlēto tehniku un elementus, ko izmanto stila grāmatā, un veic komentārus 
zīmola stila grāmatas darba versijā!

! Zīmola stila grāmatā neiekļauj mārketinga materiālus, jo tos izstrādāsi nākamajā uzde-
vumā.

Snieguma līmeņa apraksts. Zīmola stila grāmatas izveide

Sācis apgūt Turpina apgūt Apguvis Apguvis padziļināti

Zīmola 
analīze

Analizē dotās vai paša 
izvēlētās zīmolu stila 
grāmatas pēc uzdevumā 
aprakstītajām prasībām. 
Veido vispārīgu aprakstu 
un īsus secinājumus par 
stila grāmatā obligāti 
iekļaujamajām sadaļām.

Salīdzina dotās vai paša 
izvēlētās zīmolu stila 
grāmatas un argumentē, 
kura ir kvalitatīvāk izstrādāta 
un kādi elementi par to 
liecina. Apkopo, kuras 
sadaļas nepieciešams 
iekļaut labā stila grāmatā, 
pamatojoties veiktajā izpētē.

Analizē dotās vai paša izvēlētās zīmolu 
stila grāmatas pēc uzdevumā noteiktajiem 
kritērijiem un papildu kritērijiem, kuru 
nozīmīgumu argumentēti pamato. Izvērtē 
zīmolus un to atbilstību laba dizaina 
principiem. Balstoties veiktajā izpētē 
un analīzē ar piemēriem, pamato, kuras 
sadaļas un tajās esošā informācija ir 
jāiekļauj veiksmīgā stila grāmatā un no kā 
būtu jāizvairās.

Uzskatāmi vizualizē vairāku zīmolu stila grāmatu 
salīdzinājumu. Argumentēti pamato zīmolu 
veiksmīgumu un apraksta to ietekmējošos 
faktorus.

Balstoties veiktajā izpētē, kurā iekļautas 
atšķirīga vizuālā noformējuma un popularitātes/
nozīmīguma zīmolu stila grāmatas, modelē stila 
grāmatas struktūru, tajā iekļaujamās sadaļas 
un informāciju. Pamato, kādēļ ir svarīga šāda 
informācijas nodošanas secība.

http://canva.com
http://fotor.com
http://infogram.com
http://pexels.com
http://pixabay.com
http://freeimages.com
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Sācis apgūt Turpina apgūt Apguvis Apguvis padziļināti

Idejas 
izstrāde 
(koncepcijas 
attīstīšana, 
analīze un 
uzlabošana)

Izstrādā dažas, savstarpēji 
atšķirīgas (oriģinālas) idejas, 
skices. Nav saskatāms un 
pamatots idejas iedvesmas 
avots un paustās vērtības.

Analizē izveidotās skices 
pēc dotiem kritērijiem 
un pilnveido tās, veidojot 
zīmējumus, bet tie nav 
detalizēti.

Izstrādā daudzas savstarpēji 
atšķirīgas idejas, izmantojot 
piedāvātās stratēģijas.

Analizē izveidotās skices un 
pilnveido oriģinālākās idejas.

Zīmējumos daļēji nolasāms 
iedvesmas avots un nav 
konsekventi izmantoti 
izvēlētie elementi. 

Patstāvīgi izstrādā daudzas un dažādas 
idejas, iekļaujot vārdus, saukļus, preču 
zīmes u. c., eksperimentē, veidojot mazas, 
ātras, impulsīvas skices.

Analizē izstrādātās skices, dokumentē, kā 
ideja attīstās, un zīmējumos veic detalizētu 
skaidrojumu idejai un tās attēlošanā 
izmantotajos elementos.

Patstāvīgi izstrādā daudzas, savstarpēji atšķirīgas 
ideju skices, ņemot vērā produktu/tirgus izpēti.

Analizē un uzzina lietotāju viedokli par 
izveidotajām skicēm, mērķtiecīgi atlasot 
dažus pamatvariantus un pilnveidojot tos. 
Dokumentācijā iekļauj aprakstu par idejas 
attīstīšanu, iedvesmas avotu un būtisko vēstījumu 
risinājuma mērķauditorijai. 

Tehniskais 
izpildījums I 
(koncepcijas 
saturs/ 
apraksts)

Tiek virzīts, lai izstrādātu 
dizaina risinājumu (zīmola 
identitāti). Koncepcijā 
jūtama nozīmīga ietekme no 
apskatītajiem paraugiem un 
nav ievēroti godīga dizaina 
principi.

Izstrādā dizaina risinājumu 
(zīmola identitāti) atbilstoši 
darba aprakstam. Virspusēji 
aprakstīti jautājumi, kas 
saistīti ar mērķauditoriju, 
vides jautājumiem un citiem 
risinājumu ietekmējošiem 
aspektiem.

Izstrādā dizaina risinājumu (zīmola 
identitāti) atbilstoši darba uzdevumam, 
izmantojot piedāvāto(ās) stratēģiju(as). 
Ievēro godīga dizaina principus.

Koncepcijā tiek aprakstīta un pamatota 
izvēlētā mērķauditorija, izmantotie 
elementi, lietotāju emocionālās asociācijas, 
vides jautājumi, kā arī kultūras mantojuma 
un globalizācijas ietekme uz risinājumu. 

Patstāvīgi veic dizaina risinājuma (zīmola 
identitātes) izstrādi, izmantojot paša izvēlētas 
stratēģijas. Pamato izmantotos godīga dizaina 
principus un to izpausmi savā koncepcijā.

Koncepcijā iekļauj un argumentēti pamato 
izvēlētos elementus un aprakstītos dizaina 
aspektus, kas saistīti ar mērķauditoriju, vides 
politiku un citiem ietekmējošiem faktoriem.

Tehniskais 
izpildījums II 
(koncepcijas 
vizuālā 
identitāte)

Dizaina risinājums ir 
tehniski kvalitatīvi izpildīts, 
ir izmantoti grafikas dizaina 
elementi, bet to kompozīcijā 
ir būtiskas nepilnības.

Dizaina risinājuma izstrādē 
izmanto dažādus grafikas 
elementus (līnijas, burtus, 
tekstu, krāsas, attēlu, formas) 
atbilstoši darba uzdevumam.

Mērķtiecīgi izvēlas un lieto dažādus 
grafikas elementus un izteiksmes līdzekļus 
dizaina risinājuma izstrādē, pamatojot 
savu izvēli un elementu atbilstību idejas 
attēlošanai. 

Patstāvīgi izvēlas atbilstošus grafikas elementus 
dizaina risinājuma izstrādē, balstoties uz produkta/
tirgus izpētes datu analīzi, un pamato savu izvēli.
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11. uzdevums
Mārketinga aktivitāšu plāns un materiāli

Sasniedzamais rezultāts: izveido zīmola mārketinga aktivitāšu plānu un vizuālai iden-
titātei atbilstošus mārketinga materiālus (audio, video, vizuālie materiāli).

Uzdevums
Turpini darbu pie iepriekš izstrādātās zīmola stila grāmatas!
Uzdevuma nosacījumi:
1) veidot mārketinga materiālus (vizuālie materiāli, audio, video u. tml.), kuros izmantoti 

zīmola grāmatā iekļautie elementi, kā arī izstrādāt mārketinga kampaņu vienas nedēļas 
ietvaros, paredzot mērķauditorijai piemērotāko komunikācijas kanālu izmantošanu un 
aprēķinot kampaņas izmaksas;

2) izstrādāt zīmolu analīzi un mārketinga stratēģiju, kuras ietvaros izstrādāti arī piemēroti 
mārketinga materiāli atbilstoši zīmola grāmatā iekļautiem elementiem.

Lai veiktu uzdevumu, izpildi prasīto!
1. Izveido 10. uzdevumā izstrādātā zīmola mērķauditorijas profilu un veic lietotāju izpēti 

par biežāk izmantotajiem komunikācijas kanāliem!
Izstrādā lietotāju izpētes rīku (intervija, aptauja, novērojums u. c.), ar kura palīdzību 
varētu noskaidrot mērķauditorijas ikdienas paradumus saistībā ar zīmolu, biežāk izman-
totiem komunikācijas kanāliem un veidiem, kā lietotāji iegūst informāciju! Ja nepiecie-
šams, izpētes rīkā vari iekļaut mārketinga materiālu paraugus (attēli, video, audio, teksts 
u. c.), par kuriem lietotājs var izteikt viedokli.
Veic lietotāju izpēti ar vismaz 10 cilvēkiem, kas atbilst aprakstītajai mērķauditorijai, 
iekļaujot arī tā sauktos “ekstrēmos” lietotājus, ievāc, apstrādā datus un veido secināju-
mus par jautājumiem!
• Cik bieži un kādēļ lietotājs izmanto konkrēto produktu/pakalpojumu?
• Kas ir biežāk izmantotie komunikācijas kanāli (vides reklāma, televīzija, radio, sociālie 

portāli, internets, drukātie materiāli, tostarp periodika u. c.), cik bieži tie tiek izman-
toti?

• Kāda veida vēstījumi ir lietotājam piemērotākie (audio, video, attēls u. c.)?

• Kuri elementi visvairāk uzrunā lietotāju (piemēram, izmantotās krāsas, burti, informā-
cijas izkārtojums, sauklis, balss tembrs, tēls)?

• Kas lietotājam sagādā nepatīkamu pieredzi komunikācijas kanālu izmantošanā?

Analizē veiktās mārketinga aktivitātes iepriekš apskatītajiem zīmoliem!
• Kurus komunikācijas kanālus izmanto šie zīmoli?
• Kurus mārketinga materiālus un elementus izmanto šie zīmoli?
• Kas liecina par šo aktivitāšu veiksmīgumu?

2. Apkopo mērķauditorijai atbilstošākos komunikācijas kanālus un vēstījuma nodošanas 
veidus, kā arī vēstījumu un tā elementus!
Apraksti, no kā būtu jāizvairās, lai nodotā informācija būtu maksimāli piemērota un 
lietotājam patīkama!
Apraksti, kas jāievēro, nododot saturiski vienādu vēstījumu, izmantojot dažādu veidu 
komunikācijas kanālus, piemēram, radio un sociālos medijus!

3. Veic izpēti, kādas ir izmaksas, lai popularizētu zīmolu paredzētajos komunikācijas kanā-
los!
Apraksti, cik izmaksātu vēstījuma popularizēšana un kāda ir cenas amplitūda šāda veida 
popularizējošam vēstījumam!
Apraksti, kuri faktori ietekmē šīs izmaksas (piemēram, video vai audio ilgums, raidlaiks, 
attēla izmērs, novietojums, konkurentu ietekme)!

4. Plāno nepieciešamās mārketinga aktivitātes vienai kalendārajai nedēļai un apraksti mār-
ketinga materiālus, kas piemēroti mērķauditorijai un izvēlētajiem komunikācijas kanā-
liem!
Apraksti izvēlēto kalendāro laiku, kad veic popularizēšanu! Ņem vērā aspektus, kas var 
ietekmēt, cik veiksmīgi darbojas mārketinga kampaņa (piemēram, svētki, konkurentu 
aktivitātes, lietotāju paradumi, kultūra, tendences)!
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Uzskaiti, kad (diena, laiks) un kāda veida mārketinga materiāli tiks izmantoti un kādas 
būs šīs kampaņas izmaksas!

5. Veido mārketinga materiālus!
Veido uzmetumus nepieciešamajiem mārketinga materiāliem, ievērojot stila grāmatā 
norādīto informāciju! Uzskatāmi pamato, kuri stila grāmatā norādītie principi tiek lie-
toti un kuri elementi tiek izmantoti, ņemot vērā veikto lietotāju izpēti! Izvērtē, vai stila 
grāmatā ir nepieciešamas izmaiņas, kā arī kāda papildu informācija būtu jāiegūst no 
lietotāja un kādas tādēļ izmaiņas nepieciešamas lietotāju informācijas rīkā!
Izmanto lietojumprogrammas un izstrādā dažādus mārketinga materiālus, ievērojot 
informācijas dizaina pamatprincipus! Uzskatāmi parādi, kā tajos tiek iekļautas zīmola 
grāmatas prasības un mērķauditorijai atbilstošie elementi! Dokumentācijā blakus attēlo 
izstrādāto mārketinga materiāla gala versiju un blakus tam to pašu mārketinga materiālu 
tikai ar detalizētu aprakstu!
Darba procesā iegūsti atgriezenisko saiti par izveidotajiem materiāliem, identificē 
nepieciešamās izmaiņas un veic tās! Dokumentē šo procesu!

6. Veic nepieciešamās izmaiņas zīmola grāmatā, papildinot to ar vizuālajiem materiāliem, 
kuros uzskatāmi redzams, kā izmantots logo, krāsas, burtveidols utt.!
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Snieguma līmeņa apraksts. Mārketinga stratēģijas izveide

Sācis apgūt Turpina apgūt Apguvis Apguvis padziļināti

Zīmola 
analīze

Apkopo iepriekš apskatīto 
zīmolu veiktās mārketinga 
aktivitātes un skaidro to 
izmantoto komunikācijas 
kanālu īpatnības.

Apraksta zīmola veiktās mārketinga 
aktivitātes, to atbilstību 
mērķauditorijai un izmantotos 
komunikācijas kanālus.

Analizē zīmola veiktās mārketinga aktivitātes 
un paņēmienus, izvērtē to efektivitāti sasniegt 
lietotājus.

Argumentēti pamato zīmolu veiksmīgumu 
un apraksta to ietekmējošos faktorus.

Mārketinga 
materiālu 
izveide

Izvēlas mārketinga 
materiālu veidus un 
elementus, ko izmanto 
analogi zīmoli.

Izmanto iepriekš apgūtus 
rīkus mārketinga 
materiālu izstrādei.

Izvērtē paveikto pats un 
veic izmaiņas.

Demonstrēti tikai 
materiālu galavarianti.

Izvēlas mārketinga materiālu 
veidus, kas atbilst izstrādātajai 
mārketinga stratēģijai un 
izvēlētajiem komunikācijas 
kanāliem.

Izstrādā mārketinga materiālus, 
izmantojot tam atbilstošus rīkus, 
pamato izvēli.

Novērtē materiālu kvalitāti pēc laba 
informācijas dizaina principiem un 
veic nepieciešamos uzlabojumus

Daļēji dokumentēts izstrādes 
process un parādīta ideju attīstība.

Pamato izvēlēto mārketinga materiālu veidu 
un tajos izmantotos elementus atbilstoši 
komunikācijas kanāliem un mērķauditorijai, kā arī 
zīmolu pārstāvošās nozares specifikai.

Izvēlas un izmanto mārketinga materiālu izveidei 
piemērotus rīkus, ja nepieciešams, apgūst to 
izmantošanu.

Gūst atgriezenisko saiti un arī pats novērtē 
materiālu kvalitāti un atbilstību dizaina vērtības 
kritērijiem, ja nepieciešams, veic izmaiņas, tās 
pamatojot.

Ir uzskatāmi dokumentēts materiālu izveides 
process, iekļaujot darba variantus un izmantoto 
elementu pamatojumu.

Pielāgo mārketinga materiālu veidu 
un izmantotos elementus dažādiem 
komunikācijas kanāliem, mērķauditorijai 
un nozares specifikai. Apraksta, kuras 
ir nozarē aktuālās tendences un kā 
tās ir iekļautas veidotajos mārketinga 
materiālos.

Prasmīgi izmanto materiālu izstrādes rīkus 
un pēc vajadzības pašvadīti apgūst jaunu 
rīku lietošanas iespējas.

Ievāc atgriezenisko saiti par materiāliem, 
izvērtē to pēc dizaina vērtības kritērijiem 
un veic nepieciešamās izmaiņas, attēlojot 
to procesa dokumentācijā.

Mārketinga 
stratēģija

Apraksta dotā zīmola 
mērķauditoriju, tai 
piemērotos komunikācijas 
kanālus un atbilstošos 
elementus.

Apraksta mārketinga 
stratēģiju, kas apkopo 
veicamās darbības un to 
mērķi, nepieciešamos 
resursus.

Izstrādā mārketinga stratēģiju, 
kas ir saistīta laikā, un ietver 
izmantotos komunikācijas kanālus 
un aptuvenās izmaksas.

Apraksta sava risinājuma 
atšķirības no citiem analogiem, 
pamato izvēlētos pozicionēšanas 
paņēmienus

Izstrādā zīmola lietotāja profilu un apraksta 
iespējamo komunikācijas kanālu izmantošanas 
iespējas un izmaksas.

Apraksta mērķauditorijai atbilstošāko risinājuma 
pozicionēšanas paņēmienu kombināciju un 
to ietekmējošos faktorus (kultūras ietekme, 
globalizācija, aktuālās tendences u. tml.).

Izstrādā mārketinga stratēģiju, kas ir saistīta laikā. 
Pamato izvēlēto laika periodu un iespējamos 
riskus.

Modelē vairākas mārketinga stratēģijas, 
apkopojot iespējamās resursu un 
komunikāciju kanālu kombinācijas, 
salīdzinot to izmaksas un paredzamo 
ietekmi un mērķauditoriju. Salīdzina 
to priekšrocības un trūkumus, izvēlas 
veiksmīgāko risinājumu un pamato izvēli.

Piedāvā dažādus laikus, kad iespējams 
veikt mārketinga kampaņu, pamato izvēli 
ar pierādījumiem.
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12. uzdevums
Patstāvīgais projekta darbs

Sasniedzamais rezultāts: izmantojot kursa laikā gūtās zināšanas, apgūtās prasmes 
un attīstītos ieradumus, veic dizaina projekta izstrādi paša identificētai problēmai, ievēro-
jot dizaina procesu un izstrādājot funkcionālu risinājumu vai tā prototipus.

Uzdevums
Izstrādā projektu, ievērojot dizaina procesa posmus!
Uzdevuma nosacījumi:
1) izveidot risinājumu paša identificētai problēmai, veikt situācijas izpēti (tostarp lietotāju 

un tirgus izpēti), plānot risinājuma izstrādi un izstrādāt prototipus, plānot mārketinga 
aktivitātes, izveidot mārketinga materiālus un prezentēt savu risinājumu;

2) izstrādāt darba procesa dokumentāciju, kurā apkopoti projekta izstrādes posmi, un pro-
totipus, kā arī prezentēt risinājumu un visa projekta gaitu.

Lai veiktu uzdevumu, izpildi prasīto!
1. Veic situācijas izpēti un identificē sev saistošu un izvēlētai mērķauditorijai būtisku prob-

lēmu, ko risināt! Tā var būt saistīta ar izvēlētu dizaina nozari (produktu, tostarp digitālo 
produktu dizains, modes dizains, pakalpojumu dizains, vides dizains), sociālo dizainu vai 
citu aktuālu nozari, kuras ietvaros nepieciešams veikt risinājuma izstrādi. Izvērtē, vai 
tev ir atbilstošās zināšanas par izvēlēto tēmu (piemēram, biežāk izmantotie materiāli, 
tehnoloģijas, aktualitātes un inovācijas konkrētajā nozarē), lai to īstenotu! 
Izmanto dažādas situācijas izpētes metodes, dokumentē izpētes norisi un apkopo gūtos 
secinājumus! Veic lietotāju izpēti, izmantojot atbilstošu izpētes rīku, kas ļauj noskaidrot 
lietotāju paradumus, vēlmes, vajadzības un izaicinājumus!
Meklē, apkopo, apstrādā un analizē informāciju par izvēlēto problēmu, risinājuma ana-
logiem tirgū, pieprasījumu pēc risinājuma!
Izvērtē, kā analogi atbilst ilgtspējības un laba dizaina principiem!

2. Izstrādā idejas koncepciju savam risinājumam!
Pamato izvēlēto dizaina disciplīnu un risinājumu (mērķis, lietojamība un pieejamība 
dažādiem lietotājiem, dažādošanas iespējas u. c.)!
Izstrādā risinājuma skices, zīmējumus un citus zemas detalizācijas pakāpes prototipus! 
Atbilstoši iespējām ievāc mērķgrupas atgriezenisko saiti par produkta ideju un veic 
nepieciešamos uzlabojumus!
Apkopo informāciju par analogu risinājumu testēšanas iespējām un kvalitātes prasībām!

3. Plāno risinājuma izstrādes gaitu, apraksti tā dzīves ciklu, ražošanai nepieciešamos resur-
sus un izstrādā rīcībpolitiku risinājuma ražošanai/nodrošināšanai, uzturēšanai un likvi-
dēšanai!

4. Ņemot vērā izvēlēto risinājumu, veic materiālu un tehnoloģiju izpēti!
Ja prototipu iespējams izstrādāt materiālā, tad eksperimentē ar materiāliem, to apstrā-
des tehnikām un izgatavo risinājuma prototipus materiālā!
Ja prototipu nav iespējas izstrādāt materiālā, modelē risinājumu un veido tā digitālus 
prototipus!
Veic idejas attīstības dokumentēšanu, sākot no skicēm līdz detalizētiem prototipiem!
Izveido idejas vizuālo attēlojumu, kas būtu piemērots izvēlētajai mērķauditorijai! Pamato 
izvēlētos elementus!

5. Apraksti testēšanas scenāriju vai, ja tas iespējams, veic risinājuma testēšanu!
Apraksti, ko iespējams testēt ar lietotāju iesaisti un ko bez tās, kāds ir katra testa mēr-
ķis! Analizē testēšanas rezultātus (ja testēšana veikta) vai arī prognozē, kāds varētu būt 
rezultāts (ja testēšanu nav iespējams veikt), veido secinājumus un formulē ieteikumus 
uzlabojumu veikšanai!

6. Izstrādā zīmola stila grāmatu savam izdomātam risinājumam! Iekļauj tajā nepieciešamās 
sadaļas (piemēram, logo, burtveidols, krāsas, attēli)! Ja nepieciešams, analizē zīmolu stila 
grāmatas analogu risinājumu! Pamato izvēlētos elementus un vēstījumu!
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7. Izstrādā mārketinga stratēģiju, norādot, kurus komunikācijas kanālus izmantosi, lai lie-
totājam nodotu kādu vēstījumu par risinājumu, un kurus mārketinga materiālus un ele-
mentus tajos izvēlēsies! Veido mārketinga aktivitāšu plānu izvēlētam laika posmam (ne 
ilgākam par mēnesi)!
Izstrādā mārketinga materiālus risinājuma popularizēšanai atbilstoši izveidotajam mār-
ketinga plānam!

8. Veido strukturētu prezentāciju par savu risinājumu, ņemot vērā mērķauditoriju un citus 
faktorus par kvalitatīvas prezentācijas sniegšanu konkrētai auditorijai! Prezentē savu 
risinājumu, atspoguļojot noteiktos aspektus!
• Risinājuma aktualitāte, problēma, ko tas risina.
• Mērķauditorija, tās ieguvums no risinājuma.
• Risinājuma koncepcija.
• Idejas attīstīšana un tavs praktiskais darbs.
• Veicamās mārketinga aktivitātes un mārketinga materiāli.
• Refleksija par projekta izstrādi kopumā.
Prezentācijai paredzētas 7 minūtes un līdz 8 minūtēm jautājumiem un diskusijai.

Dizaina risinājuma izstrāde. Snieguma līmeņa apraksts

Sācis apgūt Turpina apgūt Apguvis Apguvis padziļināti

Dokumen
tēšana

Dokumentē procesu atbilstoši 
dizaina procesa soļiem un 
uzdevumā dotajai darbību 
secībai.

Dokumentāciju veido digitāli 
vai analogi, tajā vērojams 
secīgums un ir skaidrs darba 
tapšanas process un progress.

Dokumentē procesu 
atbilstoši dizaina 
procesa soļiem un paša 
izstrādātajam plānam, 
fiksējot izmaiņas, kas 
radušās procesā.

Pamato 
dokumentēšanas 
formu, piemēro to 
digitālai apskatei.

Noformē darba dokumentāciju kvalitatīvi, veido 
to atbilstoši dizaina procesa soļiem un detalizēti 
apraksta izvēlētos elementus un apskatīto aspektu 
atspoguļošanas vajadzību. Dokumentāciju veido 
digitāli un to iespējams pielāgot dažādām prasībām.

Pamato dokumentēšanas nozīmi un tās 
secību. Plāno dokumentēšanu un veic to 
kvalitatīvi, ar iespēju to pielāgot dažādām 
prasībām un formām (digitāli, analogi). 
Dokumentācijā detalizēti apkopo visu 
projekta darba procesu un pašvērtējumu. 
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4. pielikums 

Sācis apgūt Turpina apgūt Apguvis Apguvis padziļināti

Problēm
risināšana

Nosauc problēmu, balstoties 
personīgā pieredzē, apraksta 
tās nozīmi un ietekmi uz 
lietotāju.

Piemēro iepriekš līdzīgos 
uzdevumos izmantotās 
stratēģijas doto problēmu 
risināšanai un funkcionāla, 
pamatota risinājuma radīšanai.

Plāno risinājuma izstrādi, 
sastādot darba plānu, kurā 
iekļauj kursā apgūtos dizaina 
risinājuma izstrādes aspektus.

Seko līdzi plānam un meklē 
palīdzību tā veiksmīgai izpildei 
paredzētajā laikā. Izstrādā 
projekta darbu, bet tam ir 
daudz trūkumu.

Pēc dota parauga izvērtē 
paveikto.

Identificē problēmu, 
pētot lietotājus un to 
pieredzi, vajadzības un 
attieksmes.

Izmanto dizaina 
procesu kā pamatu 
sava projekta darba 
īstenošanai, pamato 
nepieciešamību veikt 
izmaiņas procesa gaitā. 
Izvērtē problēmas 
risināšanai piemērotas 
stratēģijas un izvēlas 
situācijai piemērotāko.

Izstrādā risinājuma 
izstrādes plānu, balstot 
darbu secību dizaina 
procesā, un seko tam.

Stāsta par procesa 
laikā veiktajām izmai-
ņām un to iemesliem, 
izvērtē paveikto un 
savu izaugsmi.

Prasmīgi izmanto zināšanas par dizaina domāšanu 
un apgūtās prasmes, lai risinātu kompleksu prob-
lēmu.

Izstrādā detalizētu darba plānu un laika grafiku, 
ievērojot dizaina procesu un kursā apgūtos risinā-
juma izstrādes aspektus. 

Mērķtiecīgi pēta lietotājus, analizē to pieredzi, vaja-
dzības un attieksmes, detalizēti apraksta problēmas, 
ar ko lietotājs sastopas risinājuma izmantošanas 
laikā un modelē iespējamos risinājumus. Piedāvā 
vairākus risinājuma variantus, izvērtējot pieejamos 
resursus, iespējas, un pamato mērķim piemērotāko 
risinājumu un iespējas izmantot papildu resursu.

Izvērtē zināmās stratēģijas un meklē stratēģijas 
problēmu risināšanai, izvēlas un pamato piemēro-
tību, novērtējot efektivitāti.

Izvērtē savu kompetenci patstāvīgi izstrādāt šādu 
projektu un apraksta iespējamos risinājumus pie-
saistīt papildu resursu.

Seko līdzi risinājuma izstrādei. Argumentē procesā 
veiktās izmaiņas un regulāri izvērtē savu darbību un 
izaugsmi.

Problēmas noteikšanā izvēlas datus, ko iegūst 
detalizētā lietotāju izpētē, kurā izmanto vai-
rākas izpētes metodes, kā arī veic literatūras 
un tirgus izpēti. Izmanto esošās zināšanas par 
dizaina domāšanu un meklē papildu informā-
ciju, lai risinātu kompleksu problēmu. 

Modelē vairākus atšķirīgus risinājumus, 
iekļaujot dažādas resursu un iespēju kom-
binācijas. Modelē risinājuma izstrādi laikā, 
izvēlas piemērotāko situācijai.

Izstrādā darbības plānu, soļus plāno atbilstoši 
dizaina procesam un pamato nepieciešamās 
izmaiņas un papildinājumus.

Vada risinājuma izstrādes procesu, izvērtē-
jot savu kompetenci un meklējot papildu 
palīdzību.

Izmanto un pielāgo stratēģijas problēmu 
risināšanai, izvērtē to efektivitāti un pamato 
izmaiņas tajās. 

Regulāri izvērtē savu darbību, izaugsmi un 
jomas, kurās nepieciešams veikt pašattīstību.

Prezentācija Prezentāciju strukturē pēc 
uzdevumā dotās struktūras un 
stāstījums ir vienveidīgs, nav 
izceltas būtiskākās atziņas par 
kursā apgūto un izaugsmi.

Atlasītie piemēri tikai daļēji 
attēlo skolēna stāstījumu, 
izvēles pamatojums ir virspu-
sējs.

Prezentācijā izcelti vai-
rāki būtiski izaugsmes 
aspekti, kas demons-
trēti ar atlasītiem pie-
rādījumiem no kursā 
paveiktā. 

Skaidro, kā tieši 
atlasītie pierādījumi 
apliecina izaugsmi.

Prezentācijā izceļ būtiskāko, pārliecinoši demonstrē-
jot savu attīstību kursa laikā un gūtās kompetences 
nozīmi šobrīd un nākotnē.

Demonstrē veiksmīgi atlasītus pierādījumus, pama-
tojot, kā tajos redzama izaugsme un kāpēc tieši šie 
artefakti vislabāk attēlo sakāmo. 

Prezentācijā izmanto oriģinālu stāstījuma 
veidu, kurā interesantā veidā klausītājam 
atklāj kursā paveikto, savu izaugsmi un gūtās 
kompetences ietekmi uz paša dzīvi. Skaidro 
dizaina apguves nozīmi. 

Stāstījuma paspilgtināšanai izmanto veiksmīgi 
atlasītus pierādījumus no iepriekš veiktajiem 
uzdevumiem un to daļas, ar kuru palīdzību 
demonstrē kompetences veidošanos. 
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  5. pielikums

Mācību satura apguvei izmantojamie mācību līdzekļi

Izmantošanas nolūks Mācību līdzekļu veids Mācību līdzekļi

Mācību stundu 
sagatavošanai un 
demonstrējumiem

Darba vide Darbnīca, datorikas kabinets. 

IT un ierīces, kuras ir 
savietojamas ar IT

Projektors, printeris.

Skolēniem darbam 
(individuālajam/pāru/
grupu darbam, piemēram, 
laboratorijas darbi)

Darba piederumi Piederumi materiālu apstrādei. 
Rakstāmpiederumi skicēšanai, instrumenti un piederumi maketēšanai.

Iekārtas Dators ar interneta pieslēgumu. Printeris. Ierīce fotografēšanai, video un audio failu ierakstīšanai. 
Iekārtas materiālu apstrādei. 

Izejmateriāli Materiāli skolēna prototipa izgatavošanai.
Materiāli maketēšanai. 
Papīrs skicēšanai, zīmēšanai, maketēšanai.

Skolēniem informācijas 
ieguvei

Drukātā izziņas literatūra Valsts izglītības satura centra (VISC) apstiprinātā mācību literatūra (saraksts ir publicēts bibliotēku informācijas sistēmā 
“ALEPH 500” https://kopkatalogs.lv/F/?&func=findb0&local_base=isc01, kā arī atrodams VISC vietnē www.visc.gov.
lv) un citi mācību līdzekļi, kuri atbilst plānoto skolēnam sasniedzamo rezultātu īstenošanai.

Bušmane, E. Dizaina domāšanas instrumentu komplekts. Rīga : Juhu Ethical, 2019. ISBN 9789934197055.

Kūlis, M. Saskarņu māksla. Datori. Grafika. Dizains. Rīga : [b.i.], 2015. 39. lpp. ISBN 9789934142468

SladeBrooking, C. Creating a brand identity. [S.l.] : Laurence King Publishing, 2019. p. 54.

https://kopkatalogs.lv/F/?&func=find-b-0&local_base=isc01
http://www.visc.gov.lv
http://www.visc.gov.lv
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5. pielikums

Izmantošanas nolūks Mācību līdzekļu veids Mācību līdzekļi

Skolēniem informācijas 
ieguvei

Elektroniskie izziņas avoti Dizaina domāšanas e-kurss [tiešsaiste] – [skatīts 13.12.2020.]. Pieejams: https://www.startdesign.lv/.

Latvijas Dizaineru savienība. Laba dizaina principi [tiešsaiste] – [skatīts 03.03.2021]. Pieejams: http://design.lv/lv/
event/kapazitlabudizainu.

Design Dieter Rams. The power of good design [tiešsaiste] – [skatīts 02.03.2021.]. Pieejams: https://www.vitsoe.com/
gb/about/gooddesign.

Stila grāmatas

Rīgas lidostas grafiskās identitātes vadlīnijas [tiešsaiste] – [skatīts 05.03.2021.]. Pieejams: https://www.rigaairport.
com/uploads/_tenders/SRIX677/7_pielikums_Stila%20gramata.pdf

Melburnas lidostas stila grāmata [tiešsaiste] – [skatīts 05.03.2021.]. Pieejams: https://www.melbourneairport.com.au/
getmedia/9e13ff967c7c4479a64d353bdbee6006/MA_StyleGuide_v8LR.pdf.aspx?ext=.pdf

Adelaide Airpor stila grāmata [tiešsaiste] – [skatīts 05.03.2021.]. Pieejams: https://www.adelaideairport.com.au/
corporate/wpcontent/uploads/2015/04/BrandBook_DigitalFA_spread.pdf

Talsu novada stila grāmata [tiešsaiste] – [skatīts 05.03.2021.]. Pieejams: https://talsunovads.lv/wpcontent/
uploads/2019/08/TALSU_NOVADA_STILA_GRAMATA_2018.pdf

Mārupes pašvaldības vizuālās identitātes stila grāmata [tiešsaiste] – [skatīts 05.03.2021.]. Pieejams: https://www.
marupe.lv/sites/default/files/inlinefiles/Marupe_vizuala_id_stilagramata2015.pdf

Liepājas pilsētas pašvaldības vienota vizuālā identitāte, grafiskais standarts [tiešsaiste] – [skatīts 05.03.2021.]. 
Pieejams: https://faili.liepaja.lv/2020/05/vizuala_identitate_pielikums_nr_7.pdf

Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki XII, svētku vizuālā valoda [tiešsaiste] – [skatīts 05.03.2021.]. Pieejams: 
https://www.nacgavilet.lv/svetkuvizualavaloda/

Sarunu festivāls “Lampa”, zīmola stila grāmata [tiešsaiste] – [skatīts 05.03.2021.]. Pieejams: https://festivalslampa.lv/lv/
festivals/logo

Mūzikas festivāls Coachella, zīmola vadlīnijas [tiešsaiste] – [skatīts 05.03.2021.]. Pieejams: https://issuu.com/
vaniaanyajasmine/docs/branding_guidelines

Kā izveidot digitālu “sajūtu vīziju”: How To Design Your Own Mood Board If You’re Not a Designer | Step by Step Easy Tutorial 
Using Canva [tiešsaiste] – [skatīts 05.03.2021.]. Pieejams: https://www.youtube.com/watch?v=Gxzg0anCeAw

https://www.startdesign.lv/
http://design.lv/lv/event/ka-pazit-labu-dizainu
http://design.lv/lv/event/ka-pazit-labu-dizainu
https://www.vitsoe.com/gb/about/good-design
https://www.vitsoe.com/gb/about/good-design
https://www.riga-airport.com/uploads/_tenders/SRIX-677/7_pielikums_Stila%20gramata.pdf
https://www.riga-airport.com/uploads/_tenders/SRIX-677/7_pielikums_Stila%20gramata.pdf
https://www.melbourneairport.com.au/getmedia/9e13ff96-7c7c-4479-a64d-353bdbee6006/MA_Style-Guide_v8-LR.pdf.aspx?ext=.pdf
https://www.melbourneairport.com.au/getmedia/9e13ff96-7c7c-4479-a64d-353bdbee6006/MA_Style-Guide_v8-LR.pdf.aspx?ext=.pdf
https://www.adelaideairport.com.au/corporate/wp-content/uploads/2015/04/BrandBook_DigitalFA_spread.pdf
https://www.adelaideairport.com.au/corporate/wp-content/uploads/2015/04/BrandBook_DigitalFA_spread.pdf
https://talsunovads.lv/wp-content/uploads/2019/08/TALSU_NOVADA_STILA_GRAMATA_2018.pdf
https://talsunovads.lv/wp-content/uploads/2019/08/TALSU_NOVADA_STILA_GRAMATA_2018.pdf
https://www.marupe.lv/sites/default/files/inline-files/Marupe_vizuala_id_stilagramata2015.pdf
https://www.marupe.lv/sites/default/files/inline-files/Marupe_vizuala_id_stilagramata2015.pdf
https://faili.liepaja.lv/2020/05/vizuala_identitate_pielikums_nr_7.pdf
https://www.nacgavilet.lv/svetku-vizuala-valoda/
https://festivalslampa.lv/lv/festivals/logo
https://festivalslampa.lv/lv/festivals/logo
https://issuu.com/vaniaanyajasmine/docs/branding_guidelines
https://issuu.com/vaniaanyajasmine/docs/branding_guidelines
https://www.youtube.com/watch?v=Gxzg0anCeAw
https://www.youtube.com/watch?v=Gxzg0anCeAw
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Valsts izglītības satura centra īstenotā 
projekta “Kompetenču pieeja mācību saturā” 
mērķis ir izstrādāt, aprobēt un pēctecīgi 
ieviest Latvijā tādu vispārējās izglītības 
saturu un pieeju mācīšanai, lai skolēni gūtu 
dzīvei 21. gadsimtā nepieciešamās zināšanas, 
prasmes un attieksmes.


