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UZŅĒMĒJA BALVA
Ideju risinājumi Ķekavas novada labāko uzņēmēju balvas dizainam

Sk. Zīle Ozoliņa-Šneidere

ģimenes cilvēks

~30–35 gadu vecs 

pārzina izvēlēto nozari

ir laba izglītība

radoša darba pieredze 

un iemaņas

daudz iegulda

savā uzņēmumā

darba ieguldījums ir 

viņa galvenais kapitāls

persona, kam pieder un

kas vada uzņēmumu

inovators

dzīvo ar skatu nākotnē

apzinās savu 
personisko vērtību

eksperts

kompetents,

meistarīgs cilvēks

komunikabls

atvasinājums no vārda 

« uzņemties »

ir mērķis gūt peļņu

UZŅĒMĒJS

staigā uzvalkā ( ? )

sadarbojas ar partneriem, 

darbiniekiem

jautrs

zina, ko grib

taupīgs un rūpīgsgudrs

lielas darbaspējas

dizaina pamati

8.kurss -15, 16 gadi

ideju piedāvājums 
uzņēmēja balvai, 
atbilstoši 
nosacījumiem:

•  atbilstība tematikai

• praktiska realizācijas 
iespējas



dizaina pamati

8.kurss -15, 16 gadi

ideju piedāvājums 
uzņēmēja balvai, 
atbilstoši 
nosacījumiem:

•  atbilstība tematikai

• praktiska realizācijas 
iespējas

Alberts VareikoAnce Grīnvalde

Elza  Ziediņa

Luīze  Daniela Daugiša



Anete Blažēviča

Nikola Ārenda



datorgrafika

8.kurss -15, 16 gadi

Plakāts:

«Mana Latvija»

• sociālā tēma

• dabas tēma

• kā reklāma Latvijai

• tradīcijas

•••

Sk. Signe Kalēja

Latvijas 100-gadei kā reklāma Latvijai



dabas tēma tradīcijas

VERONIKA JUHŅĒVIČA



sociālā tēma



materiāli  :              

kartons, guaša, PVA līme.

darba process

• gleznas analīze,

• gleznas telpas uzbūves izpēte,

• sava darba veidošana.

stundu apjoms

• 6 mācību stundas            

Kārlis Rolands Praulītis

Scenogrāfija-telpiskais impresionisms
Vides māksla
audzēkņu vecums- 11 gadi

Veicina izpratni par mākslas 
darba telpas  uzbūvi 



Gundega VītolaEvija Balode Laima Varika



Vides māksla

audzēkņu vecums- 11 gadi

Veicina izpratni par mākslas 

darba telpas  uzbūvi                     

Ance Brīvlauka

Telpiska ikonas interpretācija.

materiāli:

kartons, krāsains papīrs, PVA līme.

darba process

 Ikonas analīze.

 Ikonas telpas uzbūves  izpēte.

 Sava darba veidošana.

stundu apjoms

6 mācību stundas

Sk. Ilona Korņilko



Evelīna PiterāneKārlis Knospiņš Arta Raciborska



SendijaSondore,
Ance Grīnvalde

Tērpu kolekcijas 
«Cauri gadsimtiem»



Dana Roļiča,
Elīna Poča,
Luīze D. Daugiša



Grupas darbs- objekts 

Ķekavas videi 

interpretējot Muzeju nakts tēmu 

«Šūpulis»
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Nīderlandiešu dizainera Gerita Rietvelda krēsls pašsacerētā interjerā.

Augusts SkrideMārtiņš Barans 

stundu apjoms-
3 mācību stundas

(3 x 40 min.)  

Dizaina pamati

audzēkņu vecums-

7. kursu audzēkņi

Sk. Liene Ratnika



Auduma dizains

Jāizstrādā auduma dizains ar klājošu rakstu. 

Iedvesmas avots: daba

darba gaita-

- uzzīmēto audumu ieskanē un izprintē;

- saloka apģērbu: kleitu vai kreklu;

(locīšanas varianti ir doti).
Veronika Juhņēviča

izpildes laiks: 4 stundas

(4x 40min.)

audzēkņu vecums-6.kursa -

13, 14 gadi

Linda Kreicuma

Sk. Liene Ratnika



Divi priekšmeti vienā. 

Jāizdomā ikdienā lietojams priekšmets, 

kurā ir apvienotas vairākas funkcijas. 

izpildes laiks –

3 mācību stundas (2x40 min,).

audzēkņu vecums-

7. kurss (14,15 gadi)

Uzdevuma mērķis: 

pievērst uzmanību inovācijām sev apkārt, 

padomāt par savu ikdienu, 

par to, kas sadzīvē rada problēmas, 

ko varētu atrisināt ar jaunu lietu radīšanu 

vai esošo uzlabošanu.

Aleksis Kalnājs

Līna Valijeva
Sk. Liene Ratnika



Fotogrāfiskā domāšana kā mērķis

Ar sociālu ievirzi veidots plakāts.



Projekts dzimtas studijas. Darbs ar arhīvu. Sava  stāsta izveide. 

Sk. Velga Kūkuma
Foto pamati




