


   REKLĀMAS 
   DIZAINS 

- Uz reklāmas plakātiem
- Vides reklāmās, lielformāta baneros
- Datoru monitoros
- Mobilo telefonu displejos
- Uz vizītkartēm
- Veidlapām
- Jebkuriem reklāmas, izdales materiāliem
- Uz formas tērpiem
- Uz auto, utt.

- Zīmols
- Korporatīvais stils
- Grafikas dizains



















INTERJERA 
DIZAINS

- Rasējumi – tehniskā mape  ( griestu, grīdas, elektrības 
plāni, mēbeļu rasējumi, sienu notinumi, utt.)

- Fotofiksācijas
- Interjera vizualizācijas

- Ideja
- Iedvesmas avoti
- Pasūtītāja vēlmes

-Reālā situācija

















APĢĒRBU 
DIZAINS 
- Apģērbu kolekcija
- Estētiski mākslinieciskais risinājums
-  Funkcionalitāte, patērētājs 
- Atbilstošu materiālu un tehnoloģiju izvēle

- Ideja
- Iedvesmas avoti
- Patērētājs



















FOTO 
DIZAINS 

- Foto sērija
- Estētiski mākslinieciskais risinājums
- Pielietojums
- Tehnoloģijas

- Ideja
- Iedvesmas avoti
- Krāsa 
- Gaismēna 

- Apstrāde 
- Funkcija















METĀLA  
IZSTRĀDĀJUMU 
DIZAINS 
- Dizaina rotu kolekcija

- Estētiski mākslinieciskais risinājums

-  Patērētājs 

- Atbilstošu materiālu un tehnoloģiju izvēle

- Ideja
- Iedvesmas avoti
- Analogi
- Patērētājs













KAS NOVĒRTĒ KVALITĀTI 
-	 Valsts	konkursi	

-	 Starptau0ski	konkursi	(World	Skills;	2017.	Abu	Dhabi;	2018.	Amsterdam)	

-	 Gada balva dizainā skolu kategorijā 	
-	 kvalifikācijas eksāmenu komisija	

-	 IKVD		



VIDĒJAIS VĒRTĒJUMS KVALIFIKĀCIJAS DARBOS 



SKOLA 
-	 1976.	gadā dibināta kā Valmieras	Bērnu mākslas skola 	

-	 1990.	gadā pārdēvēta par Valmieras Mākslas skolu	

-	 1992. gadā sadarbībā ar Valmieras 1. vidusskolu tiek uzsākts darbs

   pie mākslas vidusskolas koncepcijas un tiek uzņemts 1. kurss	



Kopš 1.izlaiduma 1995. gadā skolu absolvējuši   
un profesionālo kvalifikāciju ieguvuši  - 213 audzēkņi 



Valmieras Mākslas vidusskola (VMV) ir akreditēta  
pašvaldības mākslas un dizaina izglītības iestāde 

patreiz skola īsteno:

- 7 profesionālās vidējas izglītības programmas (apgūst 64 izglītojamie),

-2 profesionālās ievirzes izglītības programmas „Vizuāli plastiskā maksla”  
    (20V un 30V) (apgūst 194 izglītojamie),

- un interešu izglītības programmu „Vizuāli plastiskā māksla" 
  (apgūst 132 izglītojamie).



Apģērbu dizains. 
Iegūstamā kvalifikācija - Apģērbu dizaina speciālists.

reklāmas dizains. 
Iegūstamā kvalifikācija - Vizuālās reklāmas dizaina speciālists.

interjera dizains. 
Iegūstamā kvalifikācija - Interjera dizaina speciālists.

multimediju dizains. 
Iegūstamā kvalifikācija - multimediju dizaina speciālists.

Uzņem pēc pamatizglītības iegūšanas. 
Programmas ilgums - 4 gadi.



Apģērbu dizains. 
Iegūstamā kvalifikācija - Apģērbu modelētājs.

foto dizains. 
Iegūstamā kvalifikācija - Foto dizaina speciālists.

interjera dizains. 
Iegūstamā kvalifikācija - Interjera noformētājs.

metāla izstrādājumu dizains. 
Iegūstamā kvalifikācija - metāla izstrādājumu dizaina speciālists.

Uzņem pēc vidējās izglītības iegūšanas. 
Programmas ilgums - 2 gadi.



Profesionālie mācību priekšmeti 
(apģērbu dizains)

- Burtu mācība un lietišķā grafika
- Kulturoloģija
- Sabiedrība un cilvēka drošība
- Dizaina vēsture
- Mākslas un stilu vēsture
- Zīmēšana  
- Gleznošana  
- Kompozīcijas pamati
- Specialitātes kompozīcija
- Fotomācība
- Datorgrafika
- Rokdarbi un batikas pamati
- Šūšanas tehnoloģijas
- Modelēšana/konstruēšana

+ papildus vispārizglītojošie mācību priekšmeti  

(Latviešu valoda, Literatūra, Matemātika, Fizika, 
Informātika, Angļu valoda, Krievu valoda, Ekonomika, 
Latvijas un pasaules vēsture, Psiholoģija, Sports)

+ obligātie vispārējās izglītības centralizētie 

eksāmeni  

(Latviešu valoda, Matemātika, Angļu valoda, Latvijas 
un pasaules vesture)



karjeras dienas



projektu nedēļa









vmv marka





atvērtās durvis 

mākslas dienas 

izstādes



  Prakse uzņēmumos – sadarbība ar 
pasūtītāju, darba vadības un organizācijas 
izpēte, klienta vajadzību un vēlmju 
ievērošana, pasūtījuma darba izpilde 

3.kurss  - 3 nedēļas (240 stundas)
2.b kurss – 2 nedēļas (80 stundas)



kvalifikācijas darbi

2015. gadā tēma “Students”
2016. gadā tēma “Birojs”
2017. gadā tēma “Viesnīca”
2018. gadā tēma “Radošo industriju atbalsta 
           punkts Mākslinieku ielā 2” 



vmvskola

vmvskola

www.vmv.lv


