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Darba satura apraksts

Mans mākslas skolas noslēguma darbs sastāv no divām 
kompozīcijām. Pirmajā ir attēlota varde, kura pārvēršas par 
skārdeni.
Otrajā ir attēlota lapsa, kura pārvēršas par kažoku.



Tēmas izvēle

Kā tēmu savam noslēguma darbam es izvēlējos dabas 
aizsardzību. Es ilgu laiku interesējos par to. Dabas aizsardzība 
ir ļoti nopietna tēma, par kuru vajadzētu runāt daudz biežāk. 
Izvēloties sava darba tēmu, es gribēju uzzīmēt kaut ko tādu, 
kas paliktu atmiņā un liktu citiem cilvēkiem aizdomāties.



Darba ideja

Mana darba ideja ir parādīt to, ka ir jāsaudzē daba. Cilvēki 
rada daudz atkritumu un piesārņojumu, kuri kaitē ne tikai 
audiem un dzīvniekiem, bet arī cilvēkiem. Kā rezultāts viss 
apkārtējais strauji mainās, piemēram, ziemā vairs nav sniega, 
ledus kušana Grenlandē, lieli ugunsgrēki Austrālijā un daudz 
kas cits.



Tēmas izpēte

Mani ierosmes avoti bija fotogrāfijas un informācija no 
interneta:



Tēmas izpēte



Darba procesa apraksts

Noslēguma darbu uzsākot, es zīmēju daudz dažādas skices, kā 
zīmēšanas blociņā, kā arī uz A3 lapām. Materiālu izvēle nesagādāja 
nekādas grūtības, jo es izvēlējos tādus materiālus, ar kuriem man patīk 
darboties un tie ir krāsainie zīmuļi, rapitogrāfi, grafīta zīmuļi. Darba 
tapšanas process man arī ir veicies secīgi – ideja, skices, materiālu 
sagatavošana, darba tapšana, prezentācijas sagatavošana.





















Materiāli

Darba procesā es izmantoju rapitogrāfu un krāsainus zīmuļus.

Izmēri

Mana darba augstums ir 35,5 cm, bet platums - 50 cm.



Secinājumi

Man patīk, kā izskatās mans nobeiguma darbs. Es strādāju ļoti cītīgi pie 
tā, taču dažreiz man sāka nepatikt toņu izvēle. Tādos gadījumos es 
jautāju darba vadītājai, ko man uzlabot. Viņa vienmēr atbildēja uz 
maniem jautājumiem un no paša sākuma atbalstīja manu ideju, kas 
manuprāt ir ļoti svarīgi darba veikšanas procesā. Kopumā esmu 
gandarīta par paveikto, jo cītīgi strādāju pie savas idejas un uzzīmēju to, 
ko es gribēju



Darba izpētes avoti

https://www.delfi.lv/campus/raksti/ledus-kusana-grenlande-pern-
biedejosi-strauja-un-paaugstinajusi-udens-limeni-
okeanos?id=51981211
https://lv.wikipedia.org/wiki/Glob%C4%81l%C4%81_sasil%C5%A1ana
https://www.earthobservatory.nasa.gov/features/GlobalWarming
https://www.thoughtco.com/animals-most-endangered-by-global-
warming-4119338

https://www.delfi.lv/campus/raksti/ledus-kusana-grenlande-pern-biedejosi-strauja-un-paaugstinajusi-udens-limeni-okeanos%3Fid=51981211
https://lv.wikipedia.org/wiki/Glob%25C4%2581l%25C4%2581_sasil%25C5%25A1ana
https://www.earthobservatory.nasa.gov/features/GlobalWarming
https://www.thoughtco.com/animals-most-endangered-by-global-warming-4119338



