
Profesionālās izglītības kompetences centrs (PIKC) 

Kuld īgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums 

Izglītības programma – SPA meistars 
Kvalifik ācija - SPA meistars 

Mācību priekšmets - SPA MEISTARA DARBA VIDES IZVEIDOŠAN A UN DIZAINS 

Praktiskais darbs Nr.- 1 

Telpas dekors – Kolāža (A4) 

Darba mērķis: 

 Praktiski apgūt iemaņas telpas dekora pagatavošanā. 

Darba ilgums: 

 2 stundas. 

Darba vieta: 

Auditorija Nr 7. 

Darba drošības noteikumi: 

Instruktāža darba vietā. 

Darba instrumenti, iekārtas, materiāli:  

• Karstās līmes pistole, 
• Šķēres,  

• Rāmītis A4, 
• Zīmēšanas papīrs A4, 

• Dažādi plakani materiāli (skeletētas lapas, plakani akmentiņi, skaidiņas, u.c.) 
• Zari, smilgas, kokospalmas miza, u.c. 

• Ūdenskrāsas, otas, 
• Citi dekoratīvi sīkumi 

Darba gaita: 

• Ar akvareļa krāsām pludina kolāžas fonu, 
• Piemeklē kolāžai izmantojamos materiālus pēc krāsām, 
• Izvieto visu uz lapas, koriģē atbilstoši kompozīcijas teorijai, 
• Nostiprina kolāžas elementus, 
• Iestiprina kolāžu rāmītī. 

 
Vērtējums: 
 
Audzēkņa    praktisko zināšanu un  darba prasmju  vērtēšana notiek vērtējot pagatavotā dekora atbilstību krāsu 
mācības pamatprincipiem un kompozīcijas likumiem. Vērtēšanas maksimālais punktu skaits – 10 



Profesionālās izglītības kompetences centrs (PIKC) 

Kuld īgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums 

Izglītības programma – SPA meistars 
Kvalifik ācija - SPA meistars 

Mācību priekšmets - SPA MEISTARA DARBA VIDES IZVEIDOŠAN A UN DIZAINS 

Praktiskais darbs Nr.- 2 

Telpas dekors –  Valentīndienas dekors 

Darba mērķis: 

 Praktiski apgūt iemaņas telpas dekora pagatavošanā. 

Darba ilgums: 

 2 stundas. 

Darba vieta: 

Auditorija Nr 7. 

Darba drošības noteikumi: 

Instruktāža darba vietā. 

Darba instrumenti, iekārtas, materiāli:  

• Karstās līmes pistole, 
• Šķēres,  

• Kartons pamatnei 40x40 cm, 
•  Sarkans blīvs audums vai papīrs, 

• Lentītes, aukliņas, 
• Dekoratīvi plakani elementi – sirsniņas, sarkani akmentiņi u.c.,  

• Sīki ziediņi. 

Darba gaita: 

• No kartona izgriež sirdi ar tukšu vidu, 
• Izveido āķīti pakāršanai pie sienas vai logā, 
• Piegriež audumu   atbilstoši sirds izmēram, 
• Aplīmē sirdi ar  audumu, 
• Dekorē ar lentītēm, ziediņiem un dekoratīvajiem elementiem. 

  
Vērtējums: 
 
Audzēkņa    praktisko zināšanu un  darba prasmju  vērtēšana notiek vērtējot pagatavotā dekora atbilstību krāsu 
mācības pamatprincipiem un kompozīcijas likumiem. Vērtēšanas maksimālais punktu skaits - 10 
 



Profesionālās izglītības kompetences centrs (PIKC) 

Kuld īgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums 

Izglītības programma – SPA meistars 
Kvalifik ācija - SPA meistars 

Mācību priekšmets - SPA MEISTARA DARBA VIDES IZVEIDOŠAN A UN DIZAINS 

Praktiskais darbs Nr.- 3 

Telpas dekors – Dekoratīva kompozīcija trauk ā 

Darba mērķis: 

 Praktiski apgūt iemaņas telpas dekora pagatavošanā. 

Darba ilgums: 

 2 stundas. 

Darba vieta: 

Auditorija Nr 7. 

Darba drošības noteikumi: 

Instruktāža darba vietā. 

Darba instrumenti, iekārtas, materiāli:  

• Karstās līmes pistole, 
• Šķēres,  

• Knaibles, 
• Trauks, 

• Dažādi dabas materiāli, ziedi,  
• Dekoratīvi sīkumi 

Darba gaita: 

• Traukā izvieto sveces,  
• Nostiprina sveces, 
• Starp svecēm liek čiekurus, zarus, uc. 
• Dekorē ar dažādiem materiāliem 

 
Vērtējums: 
 
Audzēkņa    praktisko zināšanu un  darba prasmju  vērtēšana notiek vērtējot pagatavotā dekora atbilstību krāsu 
mācības pamatprincipiem un kompozīcijas likumiem. Vērtēšanas maksimālais punktu skaits – 10 
 

 



Profesionālās izglītības kompetences centrs (PIKC) 

Kuld īgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums 

Izglītības programma – SPA meistars 
Kvalifik ācija - SPA meistars 

Mācību priekšmets - SPA MEISTARA DARBA VIDES IZVEIDOŠAN A UN DIZAINS 

Praktiskais darbs Nr.- 4 

Telpas dekors –  Lieldienu vainags 

 

Darba mērķis: 

 Praktiski apgūt iemaņas telpas dekora pagatavošanā. 

Darba ilgums: 

 2 stundas. 

Darba vieta: 

Auditorija Nr 7. 

Darba drošības noteikumi: 

Instruktāža darba vietā. 

Darba instrumenti, iekārtas, materiāli:  

• Karstās līmes pistole, 
• Šķēres,  
• Knaibles,  

•  Stieple, 
• Vainaga pamatne  d  25cm 
•  Dažādi dabas materiāli, 
• Dekoratīvie materiāli – spalvas, ziediņi, oliņas, u.c.  

Darba gaita: 

• Aplīmē vainaga pamatnes apakšpusi  ar audumu vai lapām 
• Pamatni aplīmē ar dabas materiāliem 
• Rotā ar dekoratīvajiem  Lieldienu aksesuāriem 

 
Vērtējums: 
 
Audzēkņa    praktisko zināšanu un  darba prasmju  vērtēšana notiek vērtējot pagatavotā dekora atbilstību krāsu 
mācības pamatprincipiem un kompozīcijas likumiem. Vērtēšanas maksimālais punktu skaits - 10 
 



 

 

 
                                                                



Profesionālās izglītības kompetences centrs (PIKC) 

Kuld īgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums 

Izglītības programma – SPA meistars 
Kvalifik ācija - SPA meistars 

Mācību priekšmets - SPA MEISTARA DARBA VIDES IZVEIDOŠAN A UN DIZAINS 

Praktiskais darbs Nr.- 5 

Telpas dekors – Svečturis burci ņa 

Darba mērķis: 

 Praktiski apgūt iemaņas telpas dekora pagatavošanā. 

Darba ilgums: 

 2 stundas. 

Darba vieta: 

Auditorija Nr 7. 

Darba drošības noteikumi: 

Instruktāža darba vietā. 

Darba instrumenti, iekārtas, materiāli:  

• Karstās līmes pistole, 
• Šķēres,  

•  Mežģines vai auduma gabals, 
• Lentītes, aukliņas, 

• Dekoratīvi plakani elementi, 
• Svece. 

Darba gaita: 

• Attīra burciņas virsmu, 
• Piegriež audumu vai mežģīni atbilstoši burciņas izmēram, 
• Aplīmē burciņu ar mežģīni vai audumu, 
• Apsien lentītes vai aukliņas, 
• Pievieno dekoratīvos elementus. 
• Ievieto sveci jaunajā svečturī.  

 
Vērtējums: 
 
Audzēkņa    praktisko zināšanu un  darba prasmju  vērtēšana notiek vērtējot pagatavotā dekora atbilstību krāsu 
mācības pamatprincipiem un kompozīcijas likumiem. Vērtēšanas maksimālais punktu skaits - 10 
 



 

Profesionālās izglītības kompetences centrs (PIKC) 

Kuld īgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums 

Izglītības programma – SPA meistars 
Kvalifik ācija - SPA meistars 

Mācību priekšmets - SPA MEISTARA DARBA VIDES IZVEIDOŠAN A UN DIZAINS 

Praktiskais darbs Nr.- 5 

Telpas dekors –  ČIEKURU DEKORS 

 

Darba mērķis: 

 Praktiski apgūt iemaņas telpas dekora pagatavošanā (Gatavo vienu no diviem dekoru veidiem). 

Darba ilgums: 

 2 stundas. 

Darba vieta: 

Auditorija Nr 7. 

Darba drošības noteikumi: 

Instruktāža darba vietā. 

 

Darba instrumenti, iekārtas, materiāli:  

• Karstās līmes pistole, 
• Šķēres,  

•  Knaibles, 
• Egļu čiekuri 
• Stieple, 
• Pērles, bumbuļi 
• Mākslīgais sniegs, PVA līme, 

• Citi dekori  

Darba gaita: 

1. dekoram 

• Savieno čiekurus ar stieplēm , savijot tās divās vietās 
• Čiekurus liek pamīšus, lai tie saķeras ar zvīņām, 



• Pielīmē sīkus dekorus 
• Piekar pie sienas 

 
2. dekoram: 

• Uz pamatnes pamīšus līmē egļu čiekurus 
• Papildina ar ķērpjainiem zariņiem 
• Ielīmē priežu un lapegļu čiekurus 
• Dekorē ar bumbiņām un pērlēm 
• Iestiprina svečturus 

 
 
Vērtējums: 
 
Audzēkņa    praktisko zināšanu un  darba prasmju  vērtēšana notiek vērtējot pagatavotā dekora atbilstību krāsu 
mācības pamatprincipiem un kompozīcijas likumiem. Vērtēšanas maksimālais punktu skaits - 10 
 

 

                 

      

 

Praktisko darbu uzdevumus sagatavoja skolotāja Lāse Juska. 

1. virtene 

2.  galda dekors  


