
Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolas mākslas skola 

Profesionālās ievirzes izglītības programma “Vizuāli plastiskā māksla” 

2021./2022.m.g. 

Grāmatas grafikas veidi. Ilustrācija 

No RMDV MS skolotājas Ellas Maslovskas pieredzes 

 

Mākslas skolā mācību procesā audzēkņiem tiek veidots priekšstats pat dažādiem grāmatas grafikas veidiem, 

tajā skaitā par ilustrāciju. Kompozīcijas stundā par grāmatu ilustrāciju runājam dažādā kontekstā: 

 ilustrācija uz doto tēmu izvēlētajā tehnikā un materiālā kļūst par stājgrafikas darbu, spēj 

dzīvot patstāvīgi ārpus grāmatas lappusēm;  

 Valsts konkursa ietvaros audzēkņi tiek iepazīstināti ar grāmatas grafikas būtību, teksta un 

attēlu savstarpējām attiecībām, veido grāmatas maketu; 

 kā nobeiguma darba tēmu MS audzēkņi izvēlas ilustrāciju; 

 audzēkņi piedalās projektos, viņu izstrādātās ilustrācijas tika publicētas grāmatu lappusēs. 

 

Mērķis: Iepazīstināt ar grāmatas grafikas veidiem. 

Uzdevumi: 

1. Dot priekšstatu par grāmatas grafikas veidiem, tajā skaitā par ilustrāciju.  

2. Iepazīstināt ar Latvijas, pasaules mākslinieku – ilustratoru darbiem, ilustrāciju tehniku daudzveidību. 

3. Mācīt veidot ilustrāciju, izprast attēla un teksta savstarpējās attiecības. 

4. Bagātināt audzēkņu jutu pasauli, dot iespēju radoši izpausties. 

 

Tēma: Ilustrācijas Leontīnas Apšenieces dzejoļu grāmatai SĒŅU LIETUS 

Mācību priekšmets: kompozīcija 

Tehnika: grafika 

Mērķauditorija: 3.klase (10 gadi) 

Darbam nepieciešamie materiāli: papīrs A - 3 skicēm, papīrs A - 4 ilustrācijai, grafīta zīmulis, krāsainie 

zīmuļi un flomāsteri, rapitogrāfs) 

Darba gaita 

1. Iepazīties ar L.Apšenieces daiļradi, krājuma “Sēņu lietus” dzejoļiem. 

2. Izvēlēties vienu dzejoļi, kas iedvesmo radoši izpausties, veidot dekoratīvu kompozīciju A-4 formātā. 

3. Darbs pie skicēm: vizualizēt savas idejas skicēs – lineāri un krāsās. Ievērot kompozīcijas veidošanas 

principus (galvenais un pakārtotais, kustība, ritms), pielietot vizuālās mākslas izteiksmes līdzekļus 

(laukums, faktūra, krāsa). 

4. Risināt kompozīciju izvēlētajā formātā un materiālā. 

 

Darba rezultāts. 3.klases audzēkņu ilustrācijas  

                
Liāna Tropa (10 gadi), ilustrācija dzejolim “Zvaigžņu gans”                                    Melānija Ivanova (10 gadi) 

                                                                                                                                      ilustrācija dzejolim “Snovbordists” 



 

              
Polina Bule (10gadi), ilustrācija dzejolim “Sēņu lietus”          Linda Žogota (10 gadi), ilustrācija dzejolim “Medības” 

 

                                                                         
  Anastasija Mišarina (10 gadi)                                          Romans Glušņovs (10 gadi), ilustrācija dzejolim “Zirneklis un muša” 

  ilustrācija dzejolim “Stārķa ĀBC” 

         

Darba rezultāti 

1. Leontīnas Apšenieces dzejoļu ilustrēšanā piedalījās 3.klases audzēkņi.  

2. Darba gaitā audzēkņi bagātināja pieredzi ilustrāciju veidošanā, pilnveidoja praktiskās iemaņas darbā 

ar dažādiem materiāliem, pilnveidoja izpratni par vizuālās mākslas izteiksmes līdzekļu mērķtiecīgu 

izmantošanu sava mērķa sasniegšanai.   

3. Audzēkņu ilustrācijas atrisinātas grafikas tehnikā: krāsu laukumi veiksmīgi papildināti ar grafiku, 

dažāda veida līnijām, faktūru. Tās ir pilnvērtīgas mākslinieciskas stājgrafikas kompozīcijas uz 

konkrētu tēmu. Ilustrāciju formāts ir neliels – A-4, tāpēc audzēkņiem bija viegli strādāt izvēlētajā 

tehnikā un iecerēto izpildīt materiālā. 



Vizuāli plastiskās mākslas ilustrāciju konkurss, veltīts J.Raiņa dzejoļu krājuma „Zelta 

sietiņš” 95. gadadienai un krājuma „Putniņš uz zara” 90. gadadienai. 

 
Tēma: J.Raiņa dzejoļu ilustrācija 

Mācību priekšmets: kompozīcija 

Tehnika: grafika 

Mērķauditorija: 3.klase (9 - 11 gadi) 

Darbam nepieciešamie materiāli: papīrs A-3 skicēm, papīrs 20x20 ilustrācijai, grafīta zīmulis, krāsainie 

zīmuļi, melnā lodīšu pildspalva 

Darba gaita 

1. Iepazīties ar J.Raiņa daiļradi, krājumu “Zelta sietiņš” un “Putniņš uz zara” dzejoļiem. 

2. Izvēlēties vienu dzejoļi, kas iedvesmo radoši izpausties, veidot dekoratīvu kompozīciju kvadrāta 

formātā. 

3. Darbs pie skicēm: vizualizēt savas domas skicēs – lineāri un krāsās. Ievērot kompozīcijas veidošanas 

principus (galvenais un pakārtotais, kustība, ritms), pielietot vizuālās mākslas izteiksmes līdzekļus 

(laukums, faktūra, krāsa). 

4. Risināt kompozīciju izvēlētajā formātā un materiālā (papīrs 20x20, krāsainie zīmuļi, melnā lodīšu 

pildspalva) 

Darba rezultāts. 3.klases audzēkņu ilustrācijas 

Dzejoļu krājums ZELTA SIETIŅŠ. 
 

                   
      Jūlija Klimentjeva (11 gadi).                                                     Aleksandrs Jurjevs (11 gadi) 

       Ilustrācija dzejolim “Zelta sietiņš”                                          Ilustrācija dzejolim “Sienāzītis” 

 

                       
    Iļa Sobakins (10 gadi).Ilustrācija dzejolim”Zīlīte”                    Anastasija Romanova (9 gadi).                      

                                                                                                         Ilustrācija dzejolim “Lieldienas” 



Dzejoļu krājums PUTNIŅŠ UZ ZARA 

 

            
Anastasija Paņina (10 gadi)                                                            Ariana Šiškarjova (10 gadi). Ilustrācija dzejolim “Kaķīte” 

Ilustrācija dzejolim “Ancīša brokastis”      

 

             
Valērija Orlova (10 gadi).                                                             Zlata Zajankovska (10 gadi).  

Ilustrācija dzejolim “Vasaras gaidas”                                          Ilustrācija dzejolim ”Sasistā svilpīte” 

 

Darba rezultāti: 
1. Vizuāli plastiskās mākslas ilustrāciju konkursu organizēja J.Raiņa muzejs Jasmuižā. Konkursā 

piedalījās 3.klases audzēkņi. 

2. Ņemot vērā to, ka ilustrācijas tika veidotas konkursa tēmas ietvaros, nebija nepieciešamības domāt 

par teksta iekļaušanu. Tātad tās ir pilnvērtīgas mākslinieciskas stājgrafikas kompozīcijas uz konkrētu 

tēmu.  

3. Visas kompozīcijas izpildītas grafikas tehnikā: ilustrācijās tika izmantotas dažāda veida līnijas, 

veidotas izteiksmīgas grafiskas faktūras, parādīti krāsu un toņu laukumu kontrasts vai nianse.  

4. Konkursa ietvaros visas 3.klases audzēkņu ilustrācijas tika augsti novērtētas. Audzēkņi piedalījās 

svinīgajā pasākumā Jasmuižā un saņēma diplomus par 1.vietu. 

 

 
     



Valsts konkurss Latvijas profesionālās ievirzes mākslas un dizaina izglītības 

programmu audzēkņiem.  
Konkursa tēma: ilustrācija un teksta vizualizēšana grāmatu grafikā. 

Konkursa uzdevumi:  

1.veicināt audzēkņu izpratni par daudzveidīgiem teksta vizualizēšanas veidiem; 

2.pilnveidot audzēkņu zināšanas par grāmatu - uzbūves principiem, iesējumiem, teksta un attēla attiecībām, 

ilustrāciju atbilstību dažādām mērķauditorijām; 

3.attīstīt audzēkņu izpratni par ilustrāciju, iepazīstot izcilus grāmatu grafikas piemērus. 

Darba gaita 

1. Pilnveidot zināšanas par grāmatu – uzbūves principiem, iesējumu, teksta un attēla attiecībām. 

Iepazīties ar Latvijas grāmatu grafikas piemēriem, analizējot sērijas BIKIBUKS u.c. grāmatu 

ilustrācijas. 

                          
2. Izvēlēties vienu Latvijas rakstnieka dzejoli, kas iedvesmo radoši izpausties, veidot dažāda veida 

ilustrācijas, apvienot attēlu ar tekstu, veidot grāmatas maketu. 

3. Vizualizēt savas idejas skicēs:  

 no papīra lapas A-4 sagatavot grāmatas maketu mērogā 1:2; 

 sadalīt dzejoļa tekstu pa lappusēm, ievērot grāmatas lappušu nosaukumus un skaitu; 

 risināt katras lappuses kompozīciju lineāri un krāsās. Izvēlēties sev piemērotāko 

tehniku, kas visvairāk atbilst grāmatas saturam. 

4. Risināt grāmatas lappušu kompozīciju izvēlētajā formātā un materiālā (4 papīra lapas A-8, tehnika 

pēc izvēles) 

5. Grāmatas iesiešana: savienot visas lappuses kopā – sasiet ar diegu, savienot ar skavām, salīmēt – 

izvēlēties sev piemērotāko iesējuma variantu. 

 

Valsts konkursa I kārtas rezultāti RMDV mākslas skolā 

4.klase. II vecuma grupa (11 - 13 gadi) 

 

         

        

Adelīna Stirāne, 11 gadi, formāts 21x15 (aplikācija, grafika) 



              

              

Ņikita Vavilovs, 11 gadi, formāts 21x15 (aplikācija, grafika) 

     

5.klase. II vecuma grupa (11 – 13 gadi) 

       

       

Ariana Šiskarjova, 13.gadi, formāts 21x15 (aplikācija, grafika) 



    

    

Anastasija Paņina, 13 gadi, formāts 16x16 (aplikācija, grafika) 

 

Darba rezultāti: 

1. Mākslas skolas audzēkņi piedalījās Valsts konkursa I kārtā II vecuma grupā. 

2. Katrs no konkursa dalībniekiem izvēlējās sev piemērotāko ilustrāciju veidošanas tehniku: strādāja ar 

akvareli, krāsainiem zīmuļiem, daudzi apvienoja vairākas tehnikas, piemēram, aplikācija tika 

papildināta ar grafiku. 

3. Audzēkņi guva lielisku pieredzi darbā ar tekstu, mācījās ievērot teksta un attēla attiecības, veidot 

dinamisku grāmatas kompozīciju. 

4. Katram audzēknim grāmata ir ar savu seju, māksliniecisko rokrakstu. 

5. Pēc I kārtas rezultātiem 5.klases audzēkne piedalījās Valsts konkursa II kārtā. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2016./2017. mācību gadā notika sadarbība ar Rēzeknes dzejnieci Olgu Borovikovu: RMDV MS 5. un 

6.klases audzēkņi strādāja pie ilustrācijām dzejoļu grāmatai “Рексик, Марсик и другие” (tipogrāfija 

Latgales Druka, Rēzeknē, 2017.g.) 

 

5.klases audzēkņu ilustrācijas tika veidotas uz auduma raksta kopijas pamata:  

1.darba posms: audzēkņi veidoja auduma raksta kopiju (papīrs A - 3, guaša, melns marķieris, rapitogrāfs); 

2.darba posms: audzēkņi veidoja ilustrācijas, izmantojot auduma raksta krāsu gammu, motīvus un tēlus, 

pielāgojot tos dzejoļa saturam (papīrs A - 3, guaša, melns marķieris, rapitogrāfs). 

6.klases audzēkņi strādāja pie ilustrācijām jauktajā tehnikā, apvienojot guašu un akvareli ar grafiku  

(papīrs A - 4, guaša, akvarelis, krāsainie zīmuļi, rapitogrāfs). 

Dzejnieces noteikums: dzejniece raksta par savu suņu piedzīvojumiem, tāpēc bija lūgums attēlot konkrētas 

šķirnes suņus (darbs pēc foto). 

Darba rezultāti 

Vākam tika izmantota Danielas Miroņukas – Kupras ilustrācija dzejolim “Щенки на прогулке”: 

ilustrācijas fragmenti pārkomponēti, lai varētu veidot izteiksmīgu, nosaukumam atbilstošo vāku. 

                              
Danielas Miroņukas - Kupras auduma raksta kopija un ilustrācija dzejolim                                           Ilustrācija ir pagriezta 

 
Danielas Miroņukas – Kupras ilustrācija grāmatas vākā 



Ilustrācijas tika veidotas kā pilnas lappuses attēls: grāmatas atvēruma kreisajā lappusē ir novietots 

O.Borovikovas dzejolis, bet pa labi no dzejoļa tiek novietota atbilstoša MS audzēkņa ilustrācija.  

 
Valērija Gritāne (14 gadi), ilustrācija dzejolim “Игры на лужайке” 

 

5.klases audzēkņu auduma raksta kopijas un ilustrācijas  

                    
Natella Andrejeva (12 gadi). Auduma raksta kopija. Ilustrācija dzejolim”Птичка на воле” 



                             
Aleksandrs Jurjevs (13 gadi). Auduma raksta kopija. Ilustrācija dzejolim “Зимой в лесу” 

                       
Diāna Motina (12 gadi). Auduma raksta kopija un ilustrācija dzejolim “Разговор с воробьем” 

 

 



6.klases audzēkņu ilustrācijas  

             
Evita Sprukte (13 gadi),                                                                            Ariana Lizunova (13 gadi),  
 ilustrācija dzejolim” Щенки на прогулке”                                          ilustrācija dzejolim ”Снегири в зимнем парке”       
                                                   

             
Polina Bule (13 gadi),                                                                                 Melānija Ivanova (13 gadi),  
ilustrācija dzejolim” Месяц и солнце”                                                    ilustrācija dzejolim”  Розовый зонтик” 



           
 Dmitrijs Mišarins (12 gadi),                                                                       Romans Glušņovs (12 gadi,)   
 ilustrācija dzejolim” Дождик весенний ”                                              ilustrācija dzejolim” Журавли” 

               

Darba rezultāti 

 
1. Tā bija pirmā pieredze, kad MS audzēkņi mērķtiecīgi ilustrēja dzejoļus, un ilustrācijas bija iekļautas grāmatā. 

2. Audzēkņi guva lielisku pieredzi darbā ar tekstu.  Audzēkņi meklēja vairākus kompozīciju variantus, lai 

maksimāli attēlotu dzejoļa saturu. O.Borovikovai dzejoļi ir diezgan gari, un katrai četrrindei ir vadlīnijas 

vairāki pagriezieni. Līdz ar to audzēkņiem vajadzēja izvēlēties kādu vienu sižetu un to radoši interpretēt, 

piesātināt kompozīciju ar izteiksmīgām detaļām, lai varētu vizuāli parādīt vārdos teikto. 

3. Darba gaitā paveikts liels izpētes darbs: audzēkņi meklēja informāciju par Latvijas putnu, dzīvnieku 

raksturīgām iezīmēm, parādīja apkārtējās vides estētiku dažādos gadalaikos. 

4. Audzēkņi pilnā mērā ir dzejnieces O.Borovikovas līdzautori, jo grāmatas saturs atklājas, ne tikai lasot 

dzejoļus, bet arī baudot jauno mākslinieku vēstījumu. 

5. Audzēkņi bija gandarīti par sava darba rezultātu un no dzejoļu autores saņēma grāmatas ar savām ilustrācijām. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2018. – 2020. gadā turpinājām sadarbību ar Rēzeknes dzejnieci Olgu Borovikovu: RMDV MS 6. un 

7.klases audzēkņi strādāja pie ilustrācijām dzejoļu un stāstu grāmatai “Вместе тесно – скучно 

врозь” (tipogrāfija Latgales Druka, Rēzeknē, 2020.g.) 

 

Darbs pie grāmatas ilustrācijām sākās 2018./2019. mācību gadā, kad 7.klases audzēkne Ariana Šiškarjova 

izvēlējās ilustrēt O.Borovikovas stātus par Latvijas putniem. 

 

Ariana Šiškarjova. Putni. O.Borovikovas stāstu ilustrācijas. Jaukta tehnika (papīrs 20x20, 

krāsains papīrs, akrils, rapitogrāfs). Nobeiguma darbs 2018./2019.  

Darba vadītāja: RMDV MS skolotāja Ella Maslovska 

 

Strādājot pie skicēm, audzēkne meklēja kompozīciju lineāri un krāsās tā, lai varētu vizualizēt stāstu galveno 

domu, parādīt putnu raksturīgās iezīmes, ar krāsas palīdzību veidot asociatīvu ainu: 

 sarkana krāsa stāsta par karstumu, tilbītes uztraukumu, 

 dzeltenās stērstes izskatās kā citroni uz ceriņu krūma ziemas laikā, 

 melnbaltā cielaviņa ligzdo no vējiem aizsargātajā vietā ēkas tuvumā.                  

Audzēkne daudz eksperimentēja ar nospiedumu faktūrām, ar akrila krāsām. 

Ilustrācijas veidotas jauktajā tehnikā: krāsaino laukumu aplikācija papildināta ar grafiku. 

             
Izprotot ilustrāciju būtību, audzēkne veiksmīgi tika galā ar nobeiguma darba sagatavošanas posmu, 

ilustrāciju perfektu izpildīšanu materiālā. Tās ir pilnvērtīgas stājgrafikas kompozīcijas ar savu sižetu, 

kompozīciju, krāsu gammu. 

 

Darba rezultāts 

Ariana Šiškarjova (14 gadi). PUTNI 

 

             
 

 

 

 



Visas trīs Arianas Šiškarjovas ilustrācijas 2020. gadā tika izmantotas O.Borovikovas dzejoļu un stāstu 

grāmatā - papildinātas ar tekstu un pielāgotas grāmatas formātam.  

    
 

Arianas Šiškarjovas ilustrācija par pļavas tilbīti tika izmantota O.Borovikovas grāmatas vākam 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



2019./2020. mācību gadā darbā pie O.Borovikovas stāstu un dzejoļu ilustrācijām kompozīcijas 

stundās aktīvi iesaistījās MS 6.klases audzēkņi. 

 

Darba gaita 

1. Ņemot vērā O.Borovikovas dzejoļu un stāstu lielu skaitu, audzēkņi izvēlējās ilustrēšanai gan dzejoli, 

gan stāstu. 

2. Audzēkņi vizualizē ilustrāciju idejas skicēs, veido lappuses maketu, kurā atrisināts teksta un 

ilustrāciju izkārtojums. Sagatavošanas posmā audzēkņi meklē informāciju par Latvijas putnu, 

dzīvnieku raksturīgām iezīmēm, analizē mākslinieku - ilustratoru darbus (Agija Staka, Regīna Luka 

– Tompere). 

3. Audzēkņi sagatavo darbam nepieciešamo materiālu: ar akrila krāsām tonē papīru, veido izteiksmīgus 

nospiedumus, faktūras. 

4. Audzēkņi sagatavo kompozīciju detaļu šablonus, piegrieztnes (darbs ar pauspapīru, kopēšanas 

papīru) un izstrādā ilustrācijas jauktajā tehnikā A-3 formātā (aplikācija tika papildināta ar grafiku). 

5. Audzēkņu ilustrācijas tika nofotografētas un iesniegtas tipogrāfijā SIA Latgales Druka (Rēzeknē). 

6. Notika vairāki publicitātes pasākumi, grāmatas prezentācijas. Audzēkņi – ilustrāciju autori saņēma 

grāmatas no O.Borovikovas. 

 

Ilustrācijas veidošanas darba posmi  

 

                   
Darja Petrova. Lappuses makets - ilustrācijas kompozīcija lineāri kopā ar tekstu, risinājums materiālā A-3 formātā 

 

 
Darjas Petrovas (13 gadi) ilustrācija grāmatas “Вместе тесно- скучно врозь” lappusēs 



RMDV MS 6.klases audzēkņu ilustrācijas 

Darbā pie ilustrācijām audzēkņi pilnveidoja savus priekšstatus par ilustrācijas veidiem, attēla un teksta savstarpējām 

attiecībām, mācījās veidot ilustrācijas jauktajā tehnikā. 

Grāmatā tika izmantotas dažāda formāta ilustrācijas: 

1. Ilustrācijas kompozīcija ar vienu sižetu sadalīta divās atvēruma lappusēs: liels kompozīcijas laukums 

tika veidots no krāsaina papīra.  

 
Ariana Orlovska (13 gadi), ilustrācija dzejoļiem 

 
Alika Majorova (13 gadi), ilustrācija dzejoļiem 

 



2. Grāmatas lappusēs blakus tekstam joslā novietota konkrētam dzejolim paredzēta ilustrācija. Abu lappušu 

kompozīcijas ir pilnvērtīgas, tomēr viena otru papildina, veido sižetisku ansambli. 

 
Anastasija Grigorjēva (13 gadi), ilustrācijas dzejoļiem 

 

 
Adelīna Stirāne (13 gadi), ilustrācijas dzejoļiem 

 

 



3. Galvenais dzejoļa varonis ir palielināts, attēls var pāriet no vienas lappuses uz otro, bet  mazāk 

nozīmīgais notikums, kā stāsta papildinošais elements, attēlots mazākā izmērā otrās lappuses malā.  
 

       
Andrejs Vaslaboinikovs (13 gadi), ilustrācijas dzejoļiem 

 

     
Ņikita Vavilovs (13 gadi), ilustrācijas dzejoļiem 

 
 
 



4. Ilustrācija novietota stāsta (dzejoļa) sākumā vai beigās, no teksta atdalīta ar brīvo laukumu. 

         
  Alesja Fjodorova (13 gadi), ilustrācija stāstam                                                 Aleksandra Minkeviča (13 gadi), ilustrācija stāstam 

 

 

5. Smalki ilustrācijas elementi parādīti fragmentāri un izvietoti lappušu malās. 

      
 Ņikita Vavilovs (13 gadi), ilustrācija stāstam                                                         Aleksandra Minkeviča (13 gadi), ilustrācija stāstam 

 

Darba rezultāti 

 
1. Audzēkņi pilnveidoja savu pieredzi darbā ar tekstu. Viņi meklēja vairākus kompozīciju variantus, kā 

apvienot ilustrāciju ar tekstu. Ņemot vērā autores dzejoļu un stāstu lielu skaitu un apjomu, tika 

izvēlēti ilustrāciju dažādi varianti - uz divām atvēruma lappusēm, joslās, fragmentāri utt. Tas palīdz 

veidot kopējo grāmatas kompozīciju dinamiskāku, vizuāli interesantu. 

2. Grāmatā skaidri nodefinēta vizuālā stilistika - audzēkņiem izdevās ieturēt ilustrācijas vienā stilā, 

aplikāciju papildināt ar grafiskiem elementiem. 

3. Audzēkņi guva jaunu pieredzi apvienot vairākas tehnikas ilustrāciju veidošanas gaitā, strādāt ar 

šabloniem, pauspapīru, kopēšanas papīru. Tieši tehniska ilustrāciju veidošanas puse bija 

vissarežģītākais darba posms, ar ko audzēkņi veiksmīgi tika galā.  

4. Audzēkņi bija gandarīti par sava darba rezultātu. Viņi piedalījās vairākos publicitātes pasākumos un 

no dzejoļu autores saņēma grāmatas ar savām ilustrācijām. 



Kā nobeiguma darba tēma ilustrācija parādījās arī 2020./2021.mācību gadā. 

 

Anastasija Grigorjeva. Grafiskas kompozīcijas “Saules meita”. Pēc Annas Sakses pasakas 

motīviem (aplikācija, grafika) (papīrs 20x14, krāsains papīrs, melns rapitogrāfs).  

Nobeiguma darbs 2020./2021.  

Darba vadītāja: RMDV MS skolotāja Ella Maslovska 
 

Audzēkne pievērsa uzmanību Annas Sakses pasakai «Saulgrieze» un izstrādāja trīs grafiskas kompozīcijas 

par Saules meitu un saulespuķi - parādīja savus iespaidus no literārā pirmavota. Kompozīcijas apvienotas ar 

kopējo stāstu par Saules meitas piedzīvojumiem un pārvērtībām. 

Audzēkne stilizēja cilvēka figūru, parādīja Saules un saulespuķes siluetu dažādā mērogā – kā kompozīcijas 

galveno objektu un kā atsevišķas kompozīciju detaļas. Laukumu sadalījumā biežāk izmantotas ieapaļas, 

lokveida līnijas, meklēti ceļi, kā apvienot grafiku ar aplikāciju un krāsu. 

          

Darba rezultāts                 

Anastasija Grigorjeva (14 gadi). Grafiskas kompozīcijas “Saules meita”.  

 

           
 

 

Secinājumi 

 Mākslas skolā mācību procesā audzēkņiem tiek veidota izpratne par daudzveidīgiem teksta 

vizualizēšanas veidiem: viņi mācās zīmēt un gleznot ilustrācijas, pievērst uzmanību šrifta 

kompozīcijai, plakātam, zīmēt šaržus, vinjetes un iniciāļus. Katram grāmatas grafikas veidiem ir sava 

stilistika, veidošanas noteikumi, savstarpējās attiecības ar tekstu.  

 No visām grāmatas grafikas veidiem tieši ilustrācijai ir ļoti liela nozīme audzēkņu māksliniecisko 

spēju pilnveidošanai, tēlainas un emocionālās domāšanas aktivizēšanai.  

 Ilustrāciju izpildīšanas tehniku un izmantojamo materiālu klāstu var variēt atbilstoši audzēkņu 

vecumposmam, viņu māksliniecisko spēju un praktisko iemaņu attīstības līmenim. 

 Ir lieliski, ja ir iespēja piedalīties radošos projektos, zīmējumu konkursos, lai audzēkņiem būtu 

iespēja gūt gandarījumu no sava darba rezultāta, redzēt ilustrācijas grāmatu lappusēs. Tas paaugstina 

audzēkņu ieinteresētību un motivāciju apgūt jaunas zināšanas, iemaņas un prasmes grāmatas grafikas 

jomā. 

 

RMDV MS skolotāja Ella Maslovska 


