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Noslēguma darbs



Pirmā daļa



Otrā daļa



Trešā daļa



Īss darba satura apraksts
• Manā darbā ir parādītas puķes no mozaīkas. Katrā

puķē ir parādītas manas emocijas, piemēram, 
kumelīte simbolizē – maigumu un sirsnību. 
Ūdensroze – mīlestību un dzīvi. Ehinācija - simbolizē
kaut kā jauna atklāšanu.



Tēmas izvēle

• Mana tēma ir puķes un emocijas, jo caur tām es varu
atklāt un parādīt savas izjūtas, rast izpratni par savas 
personības sasaisti ar dabu.

• Daba un cilvēka emocijas ir cieši saistītas, kas izkrāso 
mūsu ikdienu dažādās toņu pārejās un ziedu formu 
daudzveidībā.

• Ar šo darbu es vēlos parādīt savas jūtas, 
noskaņojumu un domas pēdējos trīs mēnešos. 



Darba ideja
• Darba ideja ir parādīt manas jūtas caur puķu

simbolizējumu. 
• Katra puķe attēlo jeb parāda kādu īpašu emociju vai

rakstura izpausmi. Tapēc arī darba nosaukums ir –
“Puķēm arī ir jūtas” .



Tēmas izpēte
• Kāpēc puķes? Puķes, jo man patīk daba un puķes ir

tas, ko es varu parādīt vislabāk. 
• Kāpēc emocijas? Emocijas, jo katra puķe rāda savu

raksturu vai jūtas.
• Mozaīka ir interesanta tehnika, kur var izmantot 

dažādus materiālus.



Darba procesa apraksts
• Idejas skicēšana.
• Materiālu izvēle un 

sagatavošana.
• Skiču pārnešana uz kartona 

pamatnes.
• Mozaīkas gabaliņu 

līmēšana ar PVA līmi.
• Darba papildināšana ar 

grafiskiem izteiksmes 
līdzekļiem. 



Materiāli un izmēri
• Trīs melna kartona pamatnes izmērā 40x40 cm
• Mozaīkas gabaliņi dažādos izmēros
• PVA līmi
• Balta gēla pildspalva



Secinājumi
• Neskatoties uz to, ka ar mozaīkas gabaliņiem es 

stādāju pirmo reizi, darbs un rezultāts man patika un 
deva gandarījumu.

• Interesi radīja arī ziedu formu veidošana un krāsu 
toņu saskaņošana.

• Iespēja izstrādāt diplomdarbu deva man jaunu
interesi, kuru es gribētu attīstīties.

• Mozaīkas tehnika ļauj izmantot dažādus materiālus 
un izveidot interesantas, daudzveidīgas kompozīcijas.



Darba izpētes avoti

• Ehinācija
• https://www.pinterest.com/pin/773915517188823778/

• Kumelīte
• https://www.pinterest.com/pin/67483694400800653/

• Ūdens roze
• https://www.pinterest.com/pin/796222409108693930/

https://www.pinterest.com/pin/773915517188823778/
https://www.pinterest.com/pin/67483694400800653/
https://www.pinterest.com/pin/796222409108693930/


Paldies par uzmanību!


