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• Mans noslēguma darbs sastāv no trim plakātiem, katrs no tiem ir 
A2 formātā. Plakātos attēlotas slimības, ar kurām savā nelielajā 
vecumā esmu saskārusies es – katarakta, artrīts un skolioze. Katra 
plakāta galveno daļu es zīmēju digitāli, pēc tam zīmējumam 
pievienojot dizaina elementus, krāsas un tekstu jautājuma 
formātā, kas atspoguļo plakātā attēloto problēmas cēloni.
• Galvenais mana darba uzdevums ir pievērst uzmanību faktoriem, 

kas izraisa visas šīs problēmas ar veselību un aicināt cilvēkus 
aizdomāties un vairāk rūpēties par savu veselību ikdienā.

DARBA APRAKSTS UN IDEJA



TĒMAS IZVĒLE UN IZPĒTE

• Procesa sākumā es plānoju zīmēt plakātus Padomju laika 
stilistikā, par aktuālām problēmām pasaulē, tomēr analizējot tos 
nonācu pie secinājuma, ka šī tēma ir ļoti plaša un vispārīga. 
• Vēlējos, lai mana noslēguma darba tēma ir personīgāka, balstīta 

uz manu pieredzi. Nedaudz apdomājoties, izvēlējos stāstīt par 
slimībām, ar kurām es sastopos katru dienu, un negribu, lai 
kādam manam tuvam cilvēkam arī viņas būtu, jo zinu, cik daudz 
nepatīkamas sajūtas tās sagādā ikdienā.
• Pētīju informāciju par slimībām interneta vietnēs, kā arī 

konsultējos ar savu reimatologam. Informācija ir viegli atrodama 
un tā ir viegli saprotama.



DARBA PROCESA APRAKSTS UN IZMANTOTIE MATERIĀLI

• Katram plakātam vispirms veidoju skici ar roku. Veicot tēmas izpēti un 
balstoties uz savu pieredzi, kompozīciju veidoju, uzsverot svarīgāko –
katra plakāta centrālā daļā novietojot zīmējumu tai ķermeņa daļai, kuru 
skar konkrētā slimība. 

• Galvenās plakātu daļas (roku, muguru un pašportretu) izstrādāju 
programmā Krita, izmantojot  _Pencil-3_Large_4B rīku.

• Dizaina elementus, tekstu un kopējo plakāta kompozīciju veidoju Adobe 
Illustrator CC programmā. 

• Tekstam tika izvēlēts Bebas Neue bold fonts.
• Izmantoju grafisko planšeti Wacom Intuos Photo small.
• Izmantotā krāsu gamma:

#6AAADD #F089A6 #231F21#E6156B



Jau ilgu laiku man ir roku pirkstu 
artrīts. Tā ir autoimuna slimība, 
kuru ietekmē arī fiziskā 
pārslodze. Piemērām, ilgstoša 
strādāšana ar datorpeli, kas 
veicina roku pirkstu 
sasprindzināšanu ilgstoši vienā 
pozīcijā, tādēļ plakātā roku 
zīmēju tieši šādā pozīcijā –
saspringušu.
Līnijas, kas attēlotas uz rokas, 
simbolizē sāpes, kuras rada 
darbs ar datoru.

ARTRĪTS



SKICES



Galvenā plakāta daļa – rokas zīmējums
Zīmēšanas ilgums: 3 dienas

Teksta izvietojuma skice
Kopējais plakāta izstrādes laiks: 1 mēnesis

PROCESS
Teksta varianti:
• Brīdi atpūties, lai neciest gadu
• Atpūties savai nākotnei
• Negribi atpūsties?
• Varbūt atpūtīsies?
• Tu jau atpūties?



Kaut tieši man skoliozes nav, tā ir 
daudziem maniem pazīstamiem 
cilvēkiem, draugiem. Pašai man 
ir deformēta mugura, tāpēc 
katra pleca augstums atšķiras. 
Skoliozi pusaudžiem izraisa 
nepareiza skolas somas 
nesašāna un sēdēšana pie 
nepareiza augstuma galda, kā arī 
nepareiza stāja.
Krāsainie bloki uz muguras 
attēlo skolas somu, bet līnija 
parāda šķību muguru.

SKOLIOZE



SKICE



Teksta varianti:
• Vai tas pāries?
• Visu vajag?
• Vai tas ir vērts?
• Tiešām visu vajag?
• Viss ir vajadzīgs?

PROCESS

Galvenā plakāta daļa – muguras zīmējums
Zīmēšanas laiks: 2 dienas

Pirmā teksta izvietojuma skice
Kopējais plakāta izstrādes laiks: 2 nedēļas



Šajā plakātā es attēloju kataraktu, 
kura man ir no septiņu gadu 
vecuma. Vispirms ārsti 
nepievērsa uzmanību manām 
sūdzībām sakot, ka viss pats 
pāries. Laikam ejot, palika tikai 
sliktāk, jo ārsti nepieļāva iespēju, 
ka bērnu šādā vecumā var skart šī 
problēma. Kataraktu izraisa stress
un ilga sēdēšana pie monitora, 
kaut parasti tā rodas cilvēkiem 
gados.  Līnijas zem acs parāda 
asaras, jo bija periods, kad man 
bija acs iekaisums un es ļoti 
daudz raudāju.  

KATARAKTA



SKICES



PROCESS

Galvenā plakāta daļa – pašportreta zīmējums
Zīmēšanas laiks: 3 nedēļas

Teksta varianti:
• Viss ir labi, tas pāries
• Būs labāk?
• Tiešām būs labāk?
• Vienkārši pagaidīt?

Pirmā teksta izvietojuma skice
Kopējais plakāta izstrādes laiks: 3 nedēļas



• Darba process bija sarežģīts, bet ar rezultātu esmu apmierināta. 
Domāju, ka muguru varēju uzzīmēt detalizētāk un precīzāk 
pārdomāt tēmu. Darbs iznāca ļoti informatīvs un nedaudz 
zinātnisks. 
• Sākotnēji bija paredzēts, ka katru plakātu veidosim arī kā nelielu 

GIF video, kurā krāsainie bloki kustēsies, tomēr attālināti 
strādājot pie diplomdarba šo ideju bija grūti realizēt. 
• Esmu vairāk iepazinusi Adobe Illustrator programmu, iepazinusi 

vietnes, kurās atrast fontus priekš darbiem nākotnē un 
praktizējusi digitālu zīmējumu reālismā. 
• Kopumā esmu gandarīta par paveikto.

SECINĀJUMI



DARBA IZPĒTES AVOTI

• https://veselam.la.lv/artrits-var-piemeklet-pat-bernus-un-jauniesus-ka-atpazit-
un-sadzivot /

• https://medicine.lv/raksti/8-simptomi-kas-var-liecinat-par-artritu
• http://www.skolioze.lv/?page_id=23

• https://medicine.lv/raksti/skolioze-bernam-svarigakais-par-stajas-korekcijas-
iespejam-6812b13c10

• https://www.bkus.lv/sites/default/files/editor/bernu_katarakta_bkus.pdf

• https://www.acucentrs.lv/acu-slimibas/katarakta/
• https://medicine.lv/raksti/katarakta-un-redzes-veseliba

https://veselam.la.lv/artrits-var-piemeklet-pat-bernus-un-jauniesus-ka-atpazit-un-sadzivot%2520/
https://medicine.lv/raksti/8-simptomi-kas-var-liecinat-par-artritu
http://www.skolioze.lv/%3Fpage_id=23
https://medicine.lv/raksti/skolioze-bernam-svarigakais-par-stajas-korekcijas-iespejam-6812b13c10
https://www.bkus.lv/sites/default/files/editor/bernu_katarakta_bkus.pdf
https://www.acucentrs.lv/acu-slimibas/katarakta/
https://medicine.lv/raksti/katarakta-un-redzes-veseliba

