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Informācija par pilotprojektu “Mākslas tilti Madonā”
Sociālajā un ilgtspejīgajā pilotprojektā “Mākslas tilti Madonā” piedalās sociālās
jomas darbinieki un pedagogi no ārpusģimenes institūcijām Madonas novadā, bērni un
jaunieši no ģimenei pietuvinātām mājām “Ozoli” un seniori no Ļaudonas pansionāta.
Projekts veicina Madonas novadnieku iesaisti mākslinieciskā jaunradē, rosinot
pašizpausmi, iepazīstot savas spējas, un, izzinot Madonas novada kultūras un vēstures
mantojumu. Projekta ietvaros tiek izstrādāta metodiska rokasgrāmata un digitālas
nodarbības praktiskam un radošam darbam ar ārpusģimenes institūciju auditorijām.
Pilotprojekta ietvaros speciālisti apgūst profesionālās kompetences pilnveides
programmu “Vizuālā māksla kā saziņas un pašizpausmes līdzeklis” ar mērķi iepazīt
mākslas funkcionālo daudzveidību un tās pielietot tās potenciālu kā neverbālu saziņas
līdzekli starp dažādu laikmetu, kultūru un sociālu grupu cilvēkiem, lai rosinātu savas
auditorijas personības izaugsmi, sociālu līdzdalību un izpratni par kultūras lomu dzīvē.
Savukārt, jaunatne un seniori mijiedarbojas un sazinās ar dažādiem vizuālās mākslas
paņēmieniem, atklājot viens otra personību, savas radošās spējas, un, izzinot Madonas
novada mantojumu. Rokasgrāmata ir veidota, balstoties uz pilotprojekta “Mākslas tilti
Madonā” aktivitātēs gūto pieredzi un atziņām no iesaistītajiem dalībniekiem.
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Ievads
VIZUĀLĀ MĀKSLA KĀ SAZIŅAS UN PAŠIZPAUSMES LĪDZEKLIS
Rokasgrāmatas lasītāji iepazīsies ar Veseluma pieejas mākslas pedagoģijā
pamatprincipiem, vizuālās mākslas funkcionālo daudzveidību, tās saistību ar auditorijas
motivāciju, mācīšanos, emocionālo, intelektuālo, radošo un sociālo attīstību kā arī
daudzveidīgiem kultūras kontekstiem, lai spētu organizēt auditorijai personīgi nozīmīgas
un kultūrorientētas vizuālās mākslas nodarbības, lai sekmētu auditorijas iesaisti
jaunrades procesos, kā arī vadītu atgriezenisko saiti par auditorijas sniegumu un
organizēt pašvērtējumu.
Rokasgrāmatas mērķauditorija
Sociālās jomas darbinieki un pedagogi, kuriem ir pieredze darbā ar auditorijām no
ārpusģimenes institūcijām, pieredze darbā ar bērniem un/vai jauniešiem un/vai senioriem
neformālā izglītībā un/vai aprūpē.
Rokasgrāmatas uzdevumi:
1. Sniegt priekšstatu par vizuālās mākslas funkcionālo daudzveidību un tās potenciālu
personības izaugsmē, sociālā līdzdalībā un kultūras izpratnes sekmēšanā.
2. Padziļināt izpratni par vizuālo mākslu kā neverbālas saziņas līdzekli starp dažādu
laikmetu, kultūru, sociālu grupu cilvēkiem.
3. Iepazīstināt ar metodisko paņēmienu daudzveidību auditorijas saziņas spēju,
emocionālās inteliģences, vērtību izpratnes un metakognitīvo prasmju attīstībai un
pašizpausmes atraisīšanai vizuālās mākslas nodarbībās.
4. Pilnveidot prasmi plānot jēgpilnu auditorijas mākslinieciskās jaunrades procesu, tā
rezultātu vērtēšanu un pašizvērtēšanu, respektējot auditorijas individualitāti, kultūras
kontekstu un veselības stāvokļa īpatnības.
5. Nodrošināt māksliniecikās darbības, mācīšanās un kritiskas refleksijas pieredzi.
Lasītāja ieguvumi:
●
●

●
●
●

Zināšanas
Izpratne par veseluma pieeju vizuālājā mākslā.
Zināšanas par daudzveidīgiem metodiskiem paņēmieniem auditorijas neverbālās
saziņas spēju, radošā potenciāla, emocionālās inteliģences, vērtību izpratnes un
metakognitīvo prasmju attīstībai vizuālās mākslas nodarbībās.
Prasmes
Prasme uztvert un analizēt daudzveidīgus mākslas darbus un interpretēt tos
dažādos kultūras kontekstos.
Prasme saskaņot vizuālās mākslas nodarbību saturu un metodiku ar
daudzveidīgiem dzīves un kultūras kontekstiem un dalībnieku individualitāti un
veselības stāvokļa īpatnībām.
Prasme veicināt auditorijas spēju analizēt un reflektēt savu jaunrades procesu un
individuālās mākslinieciskās darbības nozīmību.
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Kompetence
● Spēja atbildīgi plānot auditorijai personīgi nozīmīgas vizuālās mākslas
nodarbības, definējot kultūras vērtībās balstītu mākslinieciskās darbības mērķi,
izvēloties tā īstenošanai piemērotus metodiskos līdzekļus un vērtēšanas kritērijus.
● Spēja kritiski reflektēt savu mākslinieciskās dabības pieredzi, mācīšanos un
profesionālās kompetences izaugsmi.
Rokasgrāmata ir veidota, balstoties uz pilotprojekta “Mākslas tilti Madonā”
aktivitātēs gūto pieredzi un atziņām no iesaistītajiem dalībniekiem. Rokasgrāmata sastāv
no divām sadaļām. Pirmā sadaļa aptver skaidrojumu par vizuālo mākslu un ietver
pedagoģiskos paņēmienus audzēkņu radošuma un pašizpausmes sekmēšanai. Otrā
sadaļa apkopo projekta ietvaros gūto pieredzi, īstenojot radošas vizuālās mākslas
nodarbības ar jauniešiem no BJĀAC “Ozoli” un senioriem no Ļaudonas pansionāta.
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Veseluma
pieeja
Kas ir vizuālā māksla?

mākslas

pedagoģijā:

Šajā nodaļā tiks aprakstīta struktūra, kategorijas, kas piemīt mākslai un atslēgas
vārdi, kas palīdz to atpazīt, aprakstīt un līdz ar to - arī mācīties.
Tātad: ko nozīmē māksla. Vai tas ir konkrēts mākslinieka radīts objekts - grafika,
skulptūa vai glezna? (Mūsdienās pie tiem tiek pieskaitīti arī, piemēram, dizaina objekti,
lietisķi dekoratīvās mākslas izstrādājumi, fotogrāfijas, tetovējumi, instalācijas,
performances u.c.). Vai pie mākslas pieder objekts, kas iemieso sabiedrības morāles
standartus kā, piemēram, Brīvības piemineklis? Vai - attēlo realitāti (Klusā daba ar
āboliem, karaļu/ prezidentu portreti)? Vai organizē reliģisku rituālu (altārglezna, karnevāla
maska vai totēma stabs)? Vai - palīdz cilvēkiem izrauties no realitātes (Salvadors Dalī)?
Vai tā ir jebkura lieta, kas nav nepieciešama ekomomiskiem, politiskiem, izglītojošiem vai
sociāli organizējošiem mērķiem, bet “tikai” izdaiļo vai rada estētisku baudu? Vai māksla
ir meistarīgi veikta darbība jebkurā dzīves jomā (pavārmāklsa u.c.)?
Uz šo jautājumu nav vienotas atbildes.
Visai šai daudzveidibai kopīgas ir trīs dimensijas.
1. Vizuālās mākslas darbs.
Tas ir vielisks vai digitāls objekts; tam ir ar redzi uztverama forma, kas izsaka kādu
nozīmi/ saturu. Piemēram, glezna nav tikai ar krāsu noklāts audekls, bet tomēr daļiņa no
kādas citas pasaules, kas atšķiras no reālās dzīves. Mākslas darbā ir noteiktā veidā
organizēts vizuāls tēls un prasmīgi pielietota tehnika.
2. Personība.
Mākslas darbu rada (un uztver) cilvēks nevis daba vai tehnoloģijas. Tā tapšanai
(un arī uztveršanai) ir vajadzīgas gan cilvēka individuālās spējas, gan emocionālais
pārdzīvojums, kas piešķir mākslas darbam dvēseli. Kad mēs ejam uz izstādi, tad mēs
neejam skatīties ainavas ar bērziem, bet, mēs ejam skatīties Purvīti. Ja mēs aizbraucam
uz Itāliju, mēs mazāk interesē apaļīgie eņģelīši uz smukiem mākonīšiem, bet mēs ejam
skatīties Rafaelu. Un Amsterdamas muzējā mēs vēlamies sastapties ar Van Gogu nevis
apskatīies uzgleznotus Holandes vai Francijas tīrumus. Personības ieguldījums padara
mākslas darbu īpašu, oriģinālu.
3. Dzīve (kultūras konteksts).
Katrs mākslas darbs top kādā konkrētā situācijā, kaut kādā konkrētā kontekstā ar
noteiktu mērķi. Jebkurā mākslas darbā izpaužas un mākslas darbā var atrast gan
laikmeta objektu un notikumu atspogulojumu, gan kādu sociālo grupu intereses, gan
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noteiktas kultūras tradīciju un vērtību izpausmes. Mākslu no citām kultūras
nozarēm atšķir estētiskais vērtējums. Atšķirībā no objektīva, racionāla un
viennozīmīga sprieduma, kāds ir svarīgs zinātnei, tehnoloģijai, ekonomikai un sociālai
sadarbībai, tas ir juteklisks, afektīvs, nesavtīgs, subjektīvs, daudznozīmīgs, distancēts no
realitātes. (Eisner, 2002; Gadamers, 2002; Столович, 1999; Freeland, 2001; Velšs,
2006).
No šī veseluma izriet mākslas darba (un audzēkņa radošā darba) vērtēšanas
kritēriji, kas atšķir kvalitatīvu darbu no mazāk kvalitatīva:
● Izteiksmība: mākslas darbs piesaista uzmanību, “uzrunā”, “ievelk”, bez vārdiem
ietekmē skatītāju.
● Oriģinālitāte: mākslas dabs ir unikāls, neatkārtojams, personisks (cits tādu
nevarētu radīt).
● Nozīmība: mākslas darbu ir interesanti skatities, tas ir svarīgs, jo labi attēlo
pasauli, apliecina vērtības, izraisa garīgu baudu, izdaiļo, raisa emocijas, padara
harmoniskāku dzīvi, piedāvā svaigu skatījumu uz pasauli vai īsteno kādu citu no
mākslas funkcijām.
Šādu trīs kritēriju kopums atšķir mākslu no visām pārejām dzīves un kultūras
jomām. Problēma ir tā, ka šie kritēriji nav ērti izmērāmi, tie ir subjektīvi un iracionāli. Bet
tajā pašā laikā, ja mēs tos subjektīvos un nesaprotamos kritērijus izsviežam ārā, tad
mākslas specifika nav ievērota.
Mākslai nav tādu kritēriju labi/slikti, pareizi/nepareizi, saprotami/ nesaprotami,
veiksmīgi/ neveiksmīgi, pat skaisti/ neglīti. Tā vienu gleznu var vērtēt kā skaistu, jo tā ir
spilgta, otru - tāpēc, ka zelts uz tumša fona vai arī tajā attēlotas rozes. Šādus vārdus
mākslas skolotājiem vajadzētu izslēgt no savas leksikas, jo tie šķiet it kā normāli un viegli
lietojami vārdi, bet par mākslu viņi pasaka tieši neko.
Pedagogs izvēlas, kuras mākslas dimensijas piedāvāt audzēkņu radošajai
darbībai un kurām nepievērst uzmanību. Akadēmiskā mākslas izglītība rūpējas par
mākslas darba dimensiju - vizuālo elementu (krāsu mācība, formas konstruēšana,
gaismēna, perspektīva) un tehniskās prasmes. Te galvenais ir radīt spēcīgu mākslas
darbu.
Mākslas veseluma struktūru, kas ir redzama attēlā nākamajā lappusē, aplūkosim
no katras izrietošās perspektīvas. Mākslas darbu mēs uztveram divejādi - tam piemīt
vizuāls tēls un tas ir materiāls objekts. Vizuāls tēls piemīt jebkuram mākslas darbam, un
tēlus mēs varam dažādi raksturot un interpretēt. Savukārt, materiāls objekts nozīmē to,
ka mēs mākslas darbu redzam, tas ir autora radošās darbības rezultāts. Materiāls objekts
attiecas uz mākslas darbu gan no skatītāja skatupunkta, gan no autora perspektīvas, kad
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cilvēks mākslas darbu rada. Aplūkosim šos terminus padziļinātāk, lai izprastu to
būtību un nozīmi radošā procesa laikā.

Attēls no programmas “Vizuālā māksla kā saziņas un pašizpausmes līdzeklis” semināra
prezentācijas, I.Briška, 2022.g.jūlijs.
Pedagogs pedāvā materiālus un tehnikas ar ko strādāt. Mācību grāmatās par
mākslu šī ir tā sadaļa ir vissaprotamākā skolotājiem - vajag gleznot, zīmēt un tad jau būs
māksla. Protams tas arī ir vajadzīgs, bet tas nav vienīgais. Mēs piedāvājam materiālus,
mēs piedāvājam tehnikas, lai radītu to materiālo objektu, turklāt, lai to radītu ar nozīmi.
Otra lieta, ko mums māksla māca, ir vizuālāis tēls. Vizuālais tēls nozīmē, ka mēs
mācāmies radot mākslas darbu. Un jo labāk es saprotu, kā tā bilde rodas, jo es varu radīt
viņu izteiksmīgāku. Jo es vairāk saprotu, kā rodas vizuālais tēls, kādas krāsas salikt, kādu
kompozīciju veidot, kādas līnijas veidot. Tanī brīdī mans darbs būs izteiksmīgāks. Tāpat,
ja es māku materiālu labāk lietot, mans darbs kļūst izteiksmīgāks. Un es mācos tehniku,
lai mans darbs būtu izteiksmīgāks. Un es mācos vizuālo tēlu veidot, lai mans darbs būtu
izteiksmīgāks.
Tālāk aplūkosim mākslas veseluma struktūru no personības puses. Šeit atkal ir
divas sadaļas. Pirmais ir pārdzīvojums, kas ir saistīts ar emocijām. Jā, māksla ir
uztverama emocionāli un arī makslas darbu radot, mēs procesa laikā emocijas ieliekam.
Otrais ir radošais process, lai mākslas darbs vispār taptu - ir jānotiek smadzenēs kaut
kādam procesam. Process var tikt ierosināts no pedagoga puses vai arī pašā audzēknī
var uzplaiksnīt idejas dzirksts. Bez kognitīvajiem procesiem un iztēles mākslas darbs
nevar tapt.
Savukārt, raugoties no dzīves perspektīvas, katrs mākslas darbs ir pasaules
atspoguļojums un vertību apliecinājums. Katrā mākslas darbā mēs uztveram kaut ko
atšķirīgu, kas saistās ar mūsu uzņemto un pieredzēto informatīvo lauku. Piemēram,
paskatāmies uz kādu mākslas darbu vai tā būtu klusā daba, vai krūze ar āboliem, vai
ainava ar koku. Tur var būt atainots kaut kas pilnīgi nesaprotams, bet tajā pašā laikā es
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atpazīstu un uztveru informāciju. Savukārt, vērtību apliecinājums nozīmē to, ka
katrs mākslas darbs atšķirīgos veidos atspoguļo sava laika un cilvēku vērtības, kā
arī tiek pateikts, kas ir svarīgi un kas nav svarīgi.
Kad mēs ar saviem audzēkņiem strādājam ar mākslu, izvēlamies komponentus,
kurus lietojam, kuriem pievēršam uzmanību. Man skolā macīja klasisko akadēmisko
izglītību. Apguvu krāsu mācību, perspektīvu, kompozīciju, to, kā būvē vizuālo tēlu, un kā
lietot dažādas tehnikas. To, kā rodas ideja vai izjūtas - nemācija. Ja radās radoša ideja,
tad to uzsjkatīja par talantu. Savukārt, kā mērķtiecīgi iesaistīt radošo procesu un emocijas
jaunrades procesā - tam neviens nepievērsa uzmanību. Svarīgs ir tas, ko tu dari - dzīves
komponents. Manā laikā bija tādi temati, kas pasaka, ko attēlot: Lielās Oktobra
Sociālistiskās revolūcijas 70. gadadiena. Lūdzu kompozīciju par šo. utt. Tā ir informacija,
bet kāda ir vērtība, kā ielikt vērtības, par to neviens nerunāja. Kam jūs pievēršiet
uzmanību, kad skataties vai radiet mākslas darbu? Jūs teicāt, ka relaksējieties, kaut ko
darot. Jūs pārslēdzat uzmanību no ikdienas, mākslas darbu radot. Jūs varbūt gribat, lai
jūsu cilvekiem/audzēkņiem ir augstāka pašapziņa. Pašapziņā? Kas tas ir? Tas ir
vērtējums. Tas pieder pie vērtību apliecinājuma. Mēs pievēršam uzmanību tam, kā
pašapziņu dabūt iekšā radošajā darbā. Tā var būt arī jauniešu un senioru radošā
iesaistīšanās. Kā to ielikt procešā? Arī pārdzīvojums. Ja mums gribās, lai katrs izlādē
savas negatīvās emocijas mākslā, tad kā to dabūt iekšā.
Svarīgi, ka jebkuras mākslinieciskas izpausmes raksturošanai nepietiek tikai ar
vienu kategoriju, ir jābūt vismaz trim kritērijiem - pa vienam no profesionālās, indivduālas
un konteksta dimensijas.
Padziļināti par tematu “Veseluma pieeja vizuālajā mākslā” aicinām iepazīties
Briška I., Kalēja-Gasparoviča D. (2020). Jēgpilns mācību process vizuālajā mākslā, egrāmata, LU, PPMF.
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Saziņa mākslā jeb kā saprast mākslu
Saziņa ir process, kurā indivīdi ar kopīgas simbolu sistēmas palīdzību apmainās
domām un izjūtām (Tēzaurs). Mākslā saziņa notiek neverbāli, tēlu valodā. Mākslas darba
autors izsaka ideju, izjūtu, domu vizuāli, bet skatītājs uztver to.
Saka: «mākslas darbs «uzrunā», izsaka ideju vai pārdzīvojumu, ir izteiksmīgs.
Tātad, tas man ir ko «pateicis». Lai saprastu, ko tas «saka», ir jāsaprot vizuālā tēla
valoda, vizuālo elementu nozīmes. Atšķirībā no verbālas valodas, kur vārds ir vispārināts,
informatīvs, ar skaidru nozīmi, vizuāla saziņa ir neverbāla, vizuāls tēls ir konkrēts
emocionāls, daudznozīmīgs,un subjektīvi interpretējams. Piemēram, vārds “māja” ir
pilnīgi nepārprotams, bet, dzirdot šo vārdu, kats cilvēks iztēlē redz konkrētu māju, un
iztēlotā māja katram būs būs pilnīgi citādāka.
Cilvēka redze uztver punktu, līniju, laukumu, apveidu, gaismu, krāsu, tekstūru un
to attiecības - kompozīciju. Savukārt, cilvēka psihofizioloģija nosaka, ka cilvēka ķermenis
neapzināti atsaucas vizuālajam tēlam. (A.Gestalt, 2011). Piemēram, vertikāli un
horizontāli ritmi rada stabilitātes, bet diagonāli - kustības sajūtu, oranžā krāsa izraisa
siltuma, bet zilā - vēsuma sajūtu. Būtiski ir tas, ka šī sajūta, lai arī radusies iztēlē, ir reāla.
Iepazīstieties ar vizuālā tēla uztveres secību zemāk esošajā laukumā. Apdomājiet,
kādēļ tieši šī secība ir ierosināta, un aplūkojiet kādu mākslas darbu, ņemot vērā šo secību.
Ar ko šādi vadīta mākslas darba uztvere atšķiras no jūsu līdzšinējās pieredzes?
Ja vēlamies saprast, ko vizuāls tēls izsaka, nozīmē, “saka”, pirmais noteikums ir
to atvērti un nekritiski vērot, ļaujot tam uz sevi “iedarboties”.
Vizuālā tēla uztveres secība
1. Vērošana.
2. ”Ieklausīšanās” savās sajūtās un izjūtās.
3. Savu
sajūtu
un
izjūtu
nosaukšana
vārdā:
Ko sajūtu (sirdsdarbība, elpošana, muskuļu spriegums, temperatūra)?
Ko izjūtu, pārdzīvoju? Kāda ir noskaņa?
4. Pārdzīvojumu,
ideju
un
vērtību
interpretācija:
Kāds ir tēlu raksturs? Ko jūt viens vai otrs tēls? Kādas ir to attiecības? Kas tas
ir?
Kas
te
notiek?
Ko
man
tas
viss
atgādina?
Kas ir svarīgi? Kāpēc tas ir svarīgi? Kā to vērtēt?
5. Vizuālo izteiksmes līdzekļu raksturojums.
Nav svarīgi, ko autors vēlējās pateikt, bet gan - ko mākslas darbs ar mani “dara”.
Savukārt, lai paplašinātu savu un savu audzēkņu pieredzi mākslas darba uztveres
mijiedarbības laikā, rosiniet izteikties pēc iespējas bagātīgāk un plašāk. Nākamajā
lappusē esošās vadlīnijas rosina apjaust no dažādiem skatupunktiem mākslas darba
ietekmi uz cilvēku: dinamika (personīgās izjūtas un paša mākslas darba dinamika),
pārdzīvojums (personīgās izjūtas un mākslas darba noskaņas), vērtības (kuras tiek
apliecinātas mākslas darbā un kādus skatupunktus tas sevī ietver), informācija (tēli un
notikumi), vizuālie izteiksmes līdzekļi (krāsu salikums, laukums, formas, faktūra,
kompozīcija) un radošais process (personīgā pieredze mākslas darba vērojuma laikā).
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Mākslas darba uztvere un analīze
Dinamika
Ko sajūtu (sirdsdarbība, elpošana, muskuļu spriegums, temperatūra)?
Sasprindzinājums, atslābums, vēsums, smagums, stabilitāte, elpoju dziļi, aizturu elpu,
iztaisnojos utt.
Ko dara līnijas, punktiņi, krāsas, formas? Plūst, skrien, lēkā, mirdz, cīnās, mutuļo, silda,
rotaļājas, tuvojas utt.
Kāda ir kustība/ darbība? Ātra, lēna, vienmērīga, līgana, plastiska, lauzīta, saspringta,
plūstoša, saraustīta, viegla, smagnēja, plaša, spēcīga, vāja, utt.
Pārdzīvojums
Kāds ir noskaņojums? Priecīgs, nopietns, aizrautīgs, kaislīgs, vienaldzīgs, spītīgs,
dusmīgs, jautrs, rotaļīgs, kaprīzs, izmisīgs, meditatīvs, trauksmains, svinīgs, maigs,
mīlīgs, sportisks, apmulsis utt.
Ko izjūtu? Ko jūt viens vai otrs tēls? Prieku, satraukumu, aizrautību, izbrīnu, maigumu,
riebumu, vienaldzību, apmulsumu, šoku utt.
Vērtības
Kādas vērtības mans radošais darbs/ mākslas darbs apliecina? Dzīvīgumu, spēku,
dabiskumu, patiesīgumu, realitāti, brīvību, piederību, spēli, rotaļu, cilvēcību, sirsnību,
eleganci, uzdrīkstēšanos, noslēpumainību, svētumu, humoru, dramatismu, fantāziju,
eksotiku, vienkāršību, individualitāti, darbu, sabiedrības normas, tradīciju, inovācijas,
meistarību, latviskumu utt.
No kādiem skata punktiem šo mākslas darbu var vērtēt? Vēstures, bērnības atmiņu,
dažādu tradīciju, ideoloģijas, ieguldītā laika, viegluma, tikumības, veselīga dzīvesveida,
fizikas, multikulturalitātes, radošuma, emocionālas iedarbības spēka (arī –
vecmāmiņas, sētnieka, boksera, peles, kaķa) utt.
Informācija
Kas ir attēlots? Ainava, klusā daba, portrets, baznīca, tirgus, cilvēki, teksts utt
Kas tur notiek? Demonstrācija, kautiņš, šopings, deja, avārija, maldīšanās pa mežu,
nozieguma izmeklēšana, sastrēgums, draugu tikšanās, gatavošanās pirmajam
randiņam, hokeja spēle, eksāmens, skolas ēdnīca, utt.
Vizuālie izteiksmes līdzekļi
Ko redzu? Formas, laukumus, krāsas, līnijas, gaismas, fakrūras, tekstūra, zīmes?
Kāds ir krāsu salikums? Kontrastains, silts, dzidrs, vēss, piesātināts, sulīgs, gaišs,
spilgts, košs, vienas krāsas nokrāsas, pelēkais pret krāsaino, zemes toņi?
Kādi ir laukumi? Vienkrāsaini, raibi, ar toņu pāreju, kontrastaini, līdzeni, ar faktūru utt.
Kādas ir formas? Dabiskas, ģeometriskas, vienkāršas, saliktas, izstieptas, noapaļotas
utt.
Kādas ir virsmas (faktūra, tekstūra)? Spīdīgas, samtainas, gludas, cietas, rakstainas,
slidenas, pūkainas utt.
Kāda ir kompozīcija - stabilitāte, dinamika, ritms, dominante, akcents, kontrasts,
proporcijas, telpiskums utt.?
Radošais process:
Vērojot mākslas darbu, es koncentrējos, vēroju, iztēlojos, atpazinu, atcerējos, spēlējos,
rotaļājos, protestēju, pieņēmu izaicinājumu, intensīvi domāju, izbaudīju, jutu līdzi, izjutu
piederību, relaksējos utt.
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Ņemot vērā ikviena mākslas vai radošā darba ietekmi uz katru cilvēku, ir
svarīgi sekmēt diskusijas par pārdzīvotām sajūtām un iespaidiem. Pirmkārt, tas sekmē
audzēkņa spēju vārdos izteikt savas sajūtas un reakciju uz mākslas darbu. Otrkārt, tas
bagātina izteiksmes valodu, apzinoties jaunus vārdus. Treškārt, tas palīdz apzināties to,
kādu iespaidu uz mums rada vide. Proti, aplūkojiet Milānas katedrāli zemāk esošajā attēlā
un novērojiet savas sajūtas. Bieži audzēkņi, kuri aplūko šo attēlu min, ka gūst pacilājošu
un grandiozitātes sajūtu, ko rada gotiskās arhitektūras vertikālie elementi, lielās durvis un
logu izvietojums. Tālāk mēs aplūkojam pārdzīvojuma vērtības un ko redzamais atgādina.
Mēs pamanām, piemēram, simetriju, smalkus rakstus, kas izkalti akmenī, katedrāles
pamatīgumu un nozīmīgumu. Mēs izprotam to, ka Milānas katedrāle ir svarīgs
kultūrvēsturisks objekts, nozīmīga reliģiska celtne. Tad mēs uzdodam jautājumu, kāpēc
tas ir svarīgi? Tas var būt reliģisko vērtību apliecinājums, dievnams, kas ilgus gadus
pulcina miljoniem cilvēku. Mēs varam arī pētīt Milānas katedrāles vēsturi un uzzināt, ka
baznīcas celtniecība ilgusi no 1386. līdz 1965. gadam, tā ir lielākā katoļu baznīca Itālijā
un 5. lielākā pasaulē.

Attēla autortiesības: Dorinel Nedelcu vietnē Pixabay.
Pārdzīvojums rodas neatkarīgi no objekta uz kuru vēršam savu uzmanību.
Mākslas darbu analīze un refleksija par pārdzīvojumu var tikt organizēts kā vadīts kultūras
un mākslas vēstures apguves process, iepazīstoties ar ievērojamu mākslinieku darbiem
un cenšoties izprast vēstījumu, kādu mākslinieks centies mums pasniegt. Zemāk
redzama fotogrāfija ar Salvadoru Dalī, kuru uzņēmis fotogrāfs Filips Halsmans. Šis attēls
spēj sagriezt mūsu pasauli kājām gaisā un paplašina mūsu sapratni par neparasto,
neticamo un tā lomu ikkatrā dzīvē.
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Filips Halsmans, Salvadors Dalī. Dali Atomicus. 1948.
Šī temata kontekstā skatieties rokasgrāmatas praktisko nodarbību par mākslas
darbu analīzi “Manas sajūtas, vērojot mākslas darbu”, kurā ir izklāstīts, kā Jūs variet
semēt izziņas procesu vadītās diskusijās.
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Pašizpausme mākslā jeb kā radīt mākslu
Šajā nodaļā tiek piedāvāti daži atslēgas vārdi un jautājumi, lai pastiprinātu cilvēka
radošo domāšanu: Ko iesākt ar radošo domāšanu? Ko nozīmē radošums? Ko nozīmē,
vai cilvēks ir radošs un neradošs?
Radošums
● «Lielā» kreativitāte - ģēnija radošums (talantīgs un parejiem tas nav lemts,
un pedagogiem šis radošums īsti nav izmantojams);
● «Profesionālā» kreativitāte – eksperta radošums (kopjams radošums
profesiju pārstāvjiem, kuri mērķtiecīgi veido radosos “produktus”, nenotiek
pats no sevi, jo ir jākopj);
● «Mazā» kreativite - ikdienas radošums (notiek katra cilvēka dzīvē, kad
cilvēka dzīvē notiek kaut kas jauns, kad viņš pieņem lēmumu ik uz soļa);
● «Mini» – kreativitāte – iekšējais radošums, cilvēka psihes īpašība, kas
izpaužas katrā jaunā, nebijušā pieredzē, domā, iztēles tēlā, zināšanās, izdomā, katra jauna doma, kas ienāk prātā.
Katram cilvēkam ir radošā domāšana, kas apzīmēta ar Mazo un Mini kreativitāti,
šīs abas der saprast pedagogiem. Katrs cilvēks ikdienā pieņem lēmumus, šis process
ieraksāts radošuma kategorijā.
Vienkāršāks veids, kā skatīties uz radošumu ir 3P princips
3P – process, personība, produkts:
Process - personība var būt radoša, tas ir saistīts ar personas īpašībām;
Personība - saistīts ar cilvēka domāšanu un intelektuālām spējām;
Produkts - tas rodas radošas domāšanas rezultātā.
Radošās personības īpašības
Ja cilvēks uzdrīkstas darīt lietas - mēs viņu uzskatām par radošu personu
Labajā pusē ir lietas, ko cilvēks uzdrošinas - tomēr to vertējam ka negatīvu radošuma
izpausmi.
Pozitīvs vērtējums

Negatīvs vērtējums

Uzdrīkstēšanās

Bezkaunība

Brīva izvēle

Bezatbildība

Neatkarība

Nepaklausība, cieņas
skolotājiem un vecākiem

Pārliecība par sevi, pašpieņemšana

Pārgalvība, stabilitātes graušana, konflikts
ar sabiedrības normām

Tolerance pret neskaidro, sarežģīto,

Neizlēmība,

šaubas,

trūkums

pret

viennozīmīga
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pretrunīgo, noslēpumaino

vērtējuma trūkums,
«sarežģīti, pretrunas, problēmas – tas ir
slikti»

Radošais process
Nav laba vai slikta radošuma starp šiem dalījumiem. Pozitīvais vērtējums ir tas, ko
mēs vērtējam- vērtēsanas kritēriji. Gan skolotājs, gan audzēknis pats var vērtēt radošuma
izpausmes. Ja mēs gribam, lai audzēknis ir radošs, ja mēs vēršam uzmanību uz to, ka
radošums ir vērtība, mēs lietojam vārdus, kas ir pozitīvais vērtējums. Tie arī ir vērtēšanas
kritēriji, ko mēs vērtējam. No šī izriet, ka radošu ideju nevar radīt mērķtiecīgi,
sasprindzinoties, cenšoties. Ideja ienāk prātā nejauši. Kā pedagogam virzīt procesu, lai
ideja atnāktu. Uz visām lietām var skatīties arī no otras puses - negatīvā vērtējuma.
Pozitīvs vērtējums

Negatīvs vērtējums

Aizrautība, prieks

Nekārtība, «troksnis klasē»

Vieglums, atbrīvošanās, spēle,
paļāvība, ļaušanās

Nopietnības, lietderības, «pabeigtības»
un disciplīnas trūkums «tā
nav mācīšanās; mācīties taču ir grūts
darbs»

Elastība, atvērtība

Novirzīšanās no tēmas,
neprognozējamība

Psihes neapzinātās un apzinātās
daļas aktīva mijdarbība

Nedomāšana, loģiska pamatojuma
trūkums, atšķirīgi un grūti
novērtējami skolēnu mācību sasniegumi

Aklājumi, pārsteigumi, iztēle, tēlainā
domāšana, asociācijas

Kontroles un mērķtiecības zaudēšana,
iespējami kļūdaini,
nepieņemami, neētiski secinājumi

Koncentrēšanās, miers

Lieks laika patēriņš

Radošais “produkts”
Mūsu gadījumā tas ir mākslas darbs, tā var būt ideja par to, kā konfliktu atrisināt
savādāk. Pamatkritērijs ir oriģinalitāte, kaut kas pirmo reizi radīts. Rezultāts ir jēdzīgs.
Vienkārša plosīšanās un graušana nav radošums. Mums atnāk kāda ideja galvā un mēs
domājam, kur to likt, ko ar to iesākt. Kāda jēga tam ir. To mēs domājam pēc tam, nevis
vispirms izdomājam. Produkts ir izstrādāts un pabeigts. Radošs produkts nav pa roku
galam. Negatīvais vērtējums - radu ko jaunu - pārkāpju ieprkšējās normas. Kritēriji
attiecas uz jebkuru auditoriju.
Bērni vieglāk pieņems kritērijus, pieauguši cilveki bieži vien vairāk protestē pret
normu pārkāpšanu. Ceļš ir tas pats. Svarīgi, kādu kritēriju mēs izvirzām.
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Pozitīvs vērtējums

Negatīvs vērtējums

Oriģinalitāte, inovatīvs risinājums

Kultūras normu pārkāpšana, vispārpieņemto standartu un instrukciju
neievērošana

Jēgpilns risinājums

«Viņam/ viņai nepietiek pieredzes un
zināšanu, lai radītu ko nozīmīgu», sociāli
nozīmīgi, nopietni nav bērnam interesanti

Profesionalitāte

Cilvēka spontanitātes un brīvības
ierobežošana

Kā sekmēt radošumu?
Lai cilvēki radoši izpaustos ir divas lietas svarīgas: drošības sajūta. Pedagogs
veido tādu vidi, kurā katrs cilvēks tiek pieņemts. Mēs noliekam malā savu vēlmi kritizēt.
Un, kā pedagogi esam gatavi pieņemt jebko, ko audzēknis dara. Mākslas darbā drīkst
darīt jebko. Cilvēkam jājūtas mierīgam un apmierinātam ar sevi. Cilvēks saprot, ka visas
viņa idejas ir pieņemtas.
• Drošības izjūtu rada
atbalstošas, nekritiskas un iejūtīgas attiecības un
vērtēšana, prasību samazināšana, relaksācija, spēle,
brīvības izjūta (iespēja izvēlēties un uzticība audzēkņa lēmumiem),
prieks, orientēšanās uz cilvēka stiprajām pusēm, nevis trūkumu novēršanu.
Savukārt, ja ir pārāk mierīgi un droši, nav nekāda iemesla kaut ko jaunu radīt.
Tāpēc, lai ierosinātu radošumu, ir vajadzīgs kaut kāds izaicinājums. Izaicinājumus rada,
piedāvājot noteikumus radošajam darbam. Noteikumi sakumā ir nesaprotami auditorijai pedagogs piedāvā kā darīt un virza procesu, bet mēs nezinām, kāds būs rezultāts un uz
ko tiecamies. Mēs nevis uzstādām mērķtiecīgi, kādam būtu jābūt rezultātam, bet mēs
pasakām kā rīkoties, kāds ir process. Audzēknis pieņem noteikumus kā spēli. Un
rezultātā rodas jaunā ideja.
• Izaicinājumu rada
mācību satura daudzveidība un kompleksitāte,
problēmuzdevumi, noslēpumi, konflikti, pretrunas,
riska uzņemšanās, atbildība par savu izvēli.
Šīs lietas ir pretējas. No vienas puses tā ir drošība, no otras puses tas ir risks.
Svarīgi, ka abas šīs lietas mēs sasniedzam ar atšķirīgiem mpedagoģiskiem
paņēmieniem. Drošību sasniedzam ar atmosfēru, attiecībām un vērtēšanas kritērijiem.
Kritērijs ir neparastais. Izaicinājumu mēs panākam ar uzdevumiem.
Kādi ir tie uzdevumi. Seko saraksts ar noteikumiem. Visi radošie uzdevumi zināmā
mērā ir saistīti ar spēlēšanos, kad mēs piedāvājam noteikumus procesam ar iepriekš
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neparedzamu rezultātu. Ar ziliem burtiem iedrukāti tie vārdi, ko mēs lietojam
instrukcijā. Ar prāta vētras paņēmienu īsā laika tiek piefiksētas visas idejas, kas
ienāk prātā. Tad atlasam to, kas derīgs.
Izvēlamies savu tēmu un uzrakstām 30 lietas, kas tev saistās ar šo lietu. Noteikumi
rosina radošo ideju rašanos. Varam piedāvāt dažādus skatu punktus. Un kādu lietu.
Svarīgi, ka cilvēks iztēlojas lietas, kuras īsti nezina. Uz vienu un to pašu lietu skatās
atšķirīgi. Varam izmainīt kadu lietu, lai būtu labāk, drošāk utt.

Radošuma sekmēšanas metodiskie paņēmieni
1. Spēle. Dari saskaņā ar spēles noteikumiem, iepriekš neparedzot rezultātu.
2. Asociāciju plūsma (prāta vētra): fiksē iespējami daudz variantu, lai būtu iespējami
daudzveidīgi.
3. Uzspiestās asociācijas: savieno vairākas nesavienojamas lietas kopā, lai
izveidotos kaut kas jēdzīgs.
4. Metamorfoze – izmaini, lai tas būtu lielāks/ mazāks, smagāks/ vieglāks, ātrāks/
lēnāks, trauslāks/ smalkāks.
5. Alternatīvi skata punkti: attēlo kaut ko skatā no apakšas, virspuses, priekšpuses,
aizmugures, iekšpuses, lai ieraudzītu dažādus variantus.
6. Atsevišķu daļu vai detaļu pilnveidošana: papildini, pilnveido, lai būtu greznāk,
lietderīgāk, raitāk kustētos.
7. Kļūda kā metode: apgriez visu “kājām gaisā”, izdari iespējami nepareizi, lai būtu
provokatīvi, apgāztu stereotipus.
8. Pielietot esošu priekšmetu citai funkcijai: pārvērt kādu lietu par citu, lai radītu
inovāciju.
9. Morfoloģiskā sintēze: kombinē konkrēta skaita figūras, krāsas, lai būtu iespējami
daudzveidīgi.
10. Spontāna ekspresija: iejūties, relaksējies, ļaujies!
Radošums ne reti ir pretrunā ar vispār pieņemtām normām. Jāsaprot, ka ir citi vārdi-citi
vērtēšanas kritēriji. Lai tas notiktu, skolotājam ir jāprot piedāvāt noteikumi, lai skolēns
saspringtu.
Audzēkņu mākslinieciksās darbības plānošana
Gatavojot nodarbību, pedagogam ir jāatbild uz vairākiem jautājumiem. Atbildes uz
šiem jautājumiem palīdzēs izveidot “spēles noteikumus” vizuālās mākslas nodarbībai.
Svarīgi saprast, ka izvēloties vienu variantu, mēs atsakāmies no kāda cita. Piemēram,
piedāvājot izmantot niansētas toņu pārejas (lai būtu jūtīgi, “atmosfēriski”), mēs
atsakāmies no spilgtu krāsu kontrasta vai aktīvas tekstūras. Piedāvājot emociju
ekspresiju, mēs atsakāmies no rūpīga novērojuma vai dizaina radīšanas.
Šos jautājumus var apspriest ar auditoriju un pieņemt visiem kopīgu vai katram
individuālu lēmumus.
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Jautājums

Skolotāja izvēles/
piedāvātie noteikumi

Rezultāts

1. Kāda jēga to darīt/
mācīties, kāpēc tas ir
vērtīgi?

Kultūras vērtību
konteksts.
Kvalitātes kritēriji

Nozīmīgs radošais darbs.
Audzēkņa jēgas
pārdzīvojums, kultūras
vērtību izpratne

2. Kā saistīt mācības ar
skolēna dzīves pieredzi
un konkrētu situāciju?

Temats, stāsts
attēlojamie objekti.

Informatīvs, stāstošs,
detalizēts radošais darbs.
Audzēkņa motivācija,
iespēja dalīties ar savu
dzīves pieredzi, parādīt
savas zināšanas.

3. Kā radīt un attīstīt ideju,
iesaistīt dalībnieku
individuālās spējas un
emocionālo
pārdzīvojumu?

Radošās domāšanas
veids.
Noskaņa

Oriģināls un personisks
radošais darbs.
Individuālo spēju attīstība,
radošā procesa pieredze.
Pārdzīvojuma pieredze

4. Kā padarīt radošo darbu
izteiksmīgu?

Vizuālie izteiksmes
līdzekļi.

Izteiksmīgs radošais darbs
Vizuālās saziņas prasmes.

5. Kādus tehniskus
līdzekļus izmantot.

Materiāli un tehnika.

Izteiksmīgs radošais darbs,
Audzēkņu tehniskās
prasmes

Savukārt, plānojot nodarbības norisi, ir svarīgi ievērot četrus posmus:
1. Saruna par vērtībām, problēmām lai saprastu, kāda jēga ko darīt, kāds būs kvalitatīvs
rezultāts.
2. Mākslas vizuālās izteiksmes un tehnisko līdzekļu iepazīšana, spēles noteikumu
noskaidrošana, lai saprastu, kā risināt izvirzīto problēmu.
3. Praktiska mākslinieciska darbība – individuāla vai kopīga idejas radīšana un
īstenošana.
4. Darbības rezultāta izvērtēšana, lai nopriecātos par paveikto, un radošā procesa
refleksija, lai apzinātos savu pieredzi, spējas un mācīšanos.
Nodarbības ideju var iecerēt, sākot ar jebkuru veseluma komponentu (piemēram
“šodien pirmais sniegs - nu tad tā arī pavirpuļosim ar zīmuli” vai “mums ir tik daudz tukšu
kartona kastīšu - kā tās varētu jēdzīgi izmantot”). Taču, ja sāksiet ar jautājumu par
mākslinieciskās darbības jēgu/ mērķi/ vērtību kultūras un dzīves vērtību kontekstā (lai
būtu…), tad visus pārējos komponentus būs vieglāk atlasīt.
Ja auditorija zina mērķi, un tas ir auditorijai būtisks un saprotams, tad mākslinieciskā
darbība notiek viegli un ar jēgu, saprotot, kādā virzienā to vadīt.
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Ja mērķis ir izstāstīt stāstu, dalīties savās zināšanās par pasauli/ dzīvi, tad

•

Skolotājs rosinās audzēkņa dzīves pieredzes apzināšanos, nosaukšanu vārdā,
strukturēšanu un pieredzētā, pazīstamā, labi zināmā shematisku attēlošanu.

•

Audzēkņi atcerēsies, analizēs, salīdzinās, klasificēs, sintezēs, strukturēs, apstrādās,
apkopos, prezentēs informāciju, radošajā darbā attēlos savus priekšstatus un
zināšanas, lai būtu informatīvi, skaidri, saprotami, pamatoti, precīzi, pareizi (te nav
svarīgi, ka būs shematiski un ne pārāk reālistiski, radoši vai ekspresīvi).

•

Dominējošais pārdzīvojums – saspringta domāšana, atcerēšanās, racionāla
informācijas atlase un analīze.

Ja mērķis ir izzināt pasauli (kā lietas īstenībā izskatās), tad

•

Skolotājs pievērsīs audzēkņu uzmanību atsevišķiem vizuālajiem elementiem – līnijai,
krāsai, laukuma formai utt., rosinās tos koncentrēti vērot, uztvert atvērti un nekritiski.

•

Audzēkņi uzmanīgi vēros, pētīs, salīdzinās, radošajā darbā attēlos savus
novērojumus, lai būtu jūtīgi, vērīgi, patiesi, ieraudzīts kas iepriekš neredzēts,
ieraudzīts iepriekšējo priekšstatu kļūdainums (piemēram, “koku stumbri nemaz nav
brūni!”).

•

Pārdzīvojums – izbrīns, pārsteigums.

Ja mērķis ir izteikt/ izraisīt emocijas, tad

•

Skolotājs sekmēs iejušanos, līdzpārdzīvojumu, empātiju, priekšstatu par emocionālo
stāvokļu un noskaņu daudzveidību, rosinās tos nosaukt, aprakstīt, raksturot, izteikt
mākslinieciskā darbībā, piedāvās mākslinieciskos izteiksmes līdzekļus, kas palīdz
izjust un izteikt saviļņojumu.

•

Audzēkņi iejutīsies, emocionāli atsauksies, izjutīs noskaņu un interpretēs tēlu
raksturu, radošajā darbībā izteiks savu vai kāda personāža pārdzīvojumu vai radīs
noteiktu noskaņu, lai būtu ekspresīvi, emocionāli, saviļņojoši, smeldzīgi, priecīgi,
dusmīgi, domīgi (atkarībā no izvēlētā pārdzīvojuma).

•

Pārdzīvojums – emocionāla atsaucība, noteiktu emociju pieredze.

Ja mērķis ir atraisīties, relaksēties, spēlēties, tad

•

Skolotājs nodrošinās radošās darbības pieredzes bagātināšanos, piedāvājot «spēles
noteikumus», kas palīdz atraisīties, spēlēties, ļauties procesam.

•

Audzēkņi rotaļāsies, koncentrēsies, atbrīvosies, eksperimentēs, iztēlosies, ievēros
piedāvātos noteikumus savos radošajos darbos, lai būtu brīvi, nepiespiesti, rotaļīgi,
atraisīti, elastīgi, spontāni (nevis precīzi, mēķtiecīgi, glīti).

•

Pārdzīvojums – aizrautība, bezrūpība, vieglums.

Ja mērķis ir radīt ideju pasaules pārveidošanai vai jaunas pasaules radīšanai, tad

•

Skolotājs palīdzēs noformulēt problēmu, radīs izaicinājumu, iedrošinās un piedāvās
radošās domāšanas tehnikas – kā radīt un attīstīt idejas, rast problēmas risinājumu.
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•

Audzēkņi risinās problēmu, koncentrēsies, eksperimentēs, iztēlosies,
konstruēs, modelēs, daudzīsies, radīs neparastus oriģinālus risinājumus un izvēlēsies
labākos no tiem savos radošajos darbos, lai būtu efektīvi, oriģināli, noderīgi, elastīgi,
“ārpus rāmjiem”, ar pārliecību, patstāvīgi, lepni, drosmīgi, atbildīgi (nevis kārtīgi,
patiesi, cildeni).

•

Pārdzīvojums – izaicinājums, pārsteigums, brīvības un varenības pieredze

Ja mērķis ir gūt garīgu/ estētisku baudu, tad

•

Skolotājs piedāvās spriest par skaistumu, krāšņumu, vienkāršību, cildenumu,
dramatismu, eleganci, humoru u.c. estētiskām vērtībām un izteiksmes līdzekļus un
tehnikas, kas palīdz radīt izvēlēto efektu.

•

Audzēkņi pievērsīs uzmanību estētiskām vērtībām, izbaudīs tās mākslas darbos un
jaunrades procesā, lai būtu harmoniski, saskaņoti, skaisti, kārtīgi, eleganti, bagātīgi,
priecīgi, estētiski, daudzveidīgi, vienkārši, cildeni, jautri utt.

•

Pārdzīvojums – harmonija, garīga bauda

Ja mērķis ir apliecināt/ godināt kādu kultūras vērtību, tad

•

Skolotājs pievērsīs uzmanību sociālām un kultūras vērtībām, rosinās noskaidrot to
nozīmes (ko nozīmē skaists/ neglīts; varens, tradicionāls, mīļš, brīvs, patriotisks utt.),
analizēt subjektīvo jēgu un piemeklēt vizuālus līdzekļus to izteikšanai.

•

Audzēkņi diskutēs par vērtību pretrunām, skaidros nozīmes, pievērsīs uzmanību
savam vērtību pārdzīvojumam, formulēs un pamatos savu viedokli (kritiskā
domāšana), iepazīs atšķirīgas kultūras un vērtību sistēmas, apliecinās noteiktas
vērtības savos radošajos darbos, lai būtu saskaņā ar noteiktām kultūras vērtībām
dzīvīgi, spēcīgi, veselīgi, kustīgi, organiski, cilvēcīgi, iejūtīgi, sirsnīgi, ētiski, mīļi,
taisnīgi, brīvi, ar cieņu, uzmanību, mīlestību, atbildību, protestu utt. (ne tikai skaisti,
reālistiski vai oriģināli).

•

Pārdzīvojums – piederība, izvēlētās vērtības pārdzīvojums

Ja audzēknis mākslinieciskajā darbībā personīgi pārdzīvos dzīvību, patiesību,
efektivitāti, ietekmi, cilvēcību, harmoniju, piederību kā vērtības, viņa darbība būs
jēgpilnas, viņš izjutīs savu mācīšanos kā personīgi nozīmīgu, veidosies kultūras izpratne.
Vizuālā māksla ir kā līdzeklis dažādu mērķu panākšanai un jēgas izprašanai.
Zemāk esošajā tabulā ir uzskaitīti dažādi iespējami temati, izpildes tehnikas, kā arī
mērķis/jēga jeb mērķievirze. Darbā ar audzēkņiem ir iespējams dažādās variācijās
kombinēt šos trīs elementus, ikreiz vadot atšķirīgu un jaunu nodarbību.

20

Temati*

Tehnikas

● Gadalaiku noskaņas

● Zīmējums ar ogli

● Mākslas objekts un

● Zīmejums ar grafīta

daba
● Tradīcijas
● Draugi

zīmuli
● Zīmējums ar krāsaino
zīmuli

Mērķis/jēga
● Attēlot pasauli, stāstīt,
sniegt informāciju
● Izzināt pasauli
● Pārveidot (radīt jaunu)
pasauli

● Jaunība un vecums

● Zīmējums ar flomasteri

● Spēlēties

● Mani burti

● Zīmējums ar krītiņiem

● Izteikt/ izraisīt

● Krāsas ainavās

● Tušas zīmējums/

● Mīļākā mūzika
● Zīmes un simboli
● Apkārtnes skaistums

pludinājums
● Gleznojums ar
akrilu/guašu

pārdzīvojumu,
aizkustināt
● Radīt harmoniju
(skaistumu, cildenumu,

● Humors plakātā

● Akvareļa pludinājums

● Animācija

● Kolāža

● Apliecināt vērtības

● Fantāziju pasakas

● Augstspiede

● Relaksēties

● Arhitektūras uztvere ar

● Monotīpija

piecām maņām

● Instalācija

● Ilustrācija

● Veidošana

● Telpiskums mākslas

● Performance

darbā

dramatismu, humoru)

● Datorgrafika
● Dabas māksla

*Aicinām iepazīt dažādus tematus VISC izdotajā materiālā “Mācību priekšmeta
programmas paraugā “Vizuālā māksla 1.-9.klasei”” 163.-172. lappusēs, kuras izstrādē
piedalījās I.Briška. Resurss pieejams: https://mape.skola2030.lv/resources/329
Padziļināti par tematu “Radošuma sekmēšana”aicinām iepazīties Briška I., KalējaGasparoviča D. (2020). Skolēna radošuma sekmēšana un vērtēšana, e-grāmata, LU,
PPMF. Kā arī par tematu “Nodarbības plānošana un īstenošana” aicinām iepazīties
Briška I., sast. (2019), Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību joma. Mācību
un metodiskais līdzeklis pirmsskolas mācību programmas īstenošanai, LU, VISC.
Savukārt, par tematu “Mākslas funkcijas” aicinām iepazīties Briška I., Kalēja-Gasparoviča
D. (2020). Jēgpilns mācību process vizuālajā mākslā, e-grāmata, LU, PPMF.
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Audzēkņu mākslinieciksās darbības vērtēšana
Kultūra dod jēgas pamatojumu katrai darbībai un nav pretrunā ar audzēkņa
personības attīstību un vajadzībām.
Kultūras definēta nozīme + personīgs pārdzīvojums = jēga.
“Nozīme saskan ar manu izjūtu, tātad tas ir vērtīgi” = vērtības.
Ja darbības mērķis ir personīgi nozīmīgs, darbība ir jēgpilna.
Universālā vērtību klasifikācija
Katram vērtību tipam raksturīgs noteikts pozitīvs pārdzīvojums, kas, arī vārdā
nenosaukts, ir pazīstams katram cilvēkam jau no agras bērnības (katra vērtību tipu kopj
kāda kultūras nozare).
• Eksistenciālās vērtības – dzīvīgums, veselība, enerģija (dzīvība);
• Teorētiskās vērtības – zinātkāre, pārsteigums, atklāsme (patiesība);
• Ekonomiskās vērtības – gandarījums (atdeve, efektivitāte, lietderība);
• Politiskās vērtības – ietekmes izjūta (vara, kontrole, brīvība, atbildība);
• Ētiskās vērtības – laipnība, sirsnība, iejūtība, draudzība (cilvēcība);
• Estētiskās vērtības – laime, bauda, katarse (harmonija);
• Transcendentālās vērtības – bijība, svētuma pārdzīvojums, cieņa (vienotība)
(Spranger, 1937, Klassen, 2009).
Māksliniecisko darbību iespējams sekmēt un objektīvi novērtēt ar vadītu diskusiju
palīdzību. Ir būtiska audzēkņa pašrefleksija par savu radošo procesu, pārdzīvoto,
izdomāto stāstu. Tikpat būtiska ir audzēkņa paša refleksija par to, kas viņam patika vai
nepatika procesa laikā, kas bija viegli, kas bija izaicinoši, kas izdevās un kas neizdevās.
Tas sniedz nodarbības vadītājam sapratni par radošās nodarbības procesu, sniedz
atgriezenisko saiti par to, ko mainīt vai pilnveidot turpmākās nodarbībās, kā arī palīdz
objektīvi novērtēt audzēkņa darbu, izvairoties no līdz šim pieņemtās skolas formāta
vērtēšanas, kas ņem vērā tikai skolotāja subjektīvo vērtējumu par darba rezultātu.
Lai sekmīgi vadītu šo procesu un motivētu audzēkņus patstāvīgam radošajam
darbam un kopīgām nodarbībām, rokasgrāmatas autori iesaka izmantot mākslinieciskās
darbības un tās rezultāta vērtējuma formas, kuras ir izveidotas četros variantos, lai būtu
izmantojamas atšķirīgās radošās nodarbībās. Tās ir pieejamas nākamajā lappusē.
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Mākslinieciskās darbības un tās rezultāta vērtējuma formas
1. variants: Atbildi uz pieciem jautājumiem:
● Kāda ir noskaņa tavā zīmējumā/gleznā/kolāžā/objektā?
Priecīga, nopietna, aizrautīga, kaislīga, spītīga, dusmīga, jautra, rotaļīga,
kaprīza, izmisīga, meditatīva, trauksmaina, svinīga, maiga, mīlīga, sportiska,
apmulsusi u.c.
● Kā radās ideja – ko zīmēt/gleznot/viedot?
Atcerējos, iztēlojos, vēroju, spēlējos, dauzījos u.c.
● Kas man bija svarīgi (kāpēc es zīmēju tieši šādu zīmējumu/gleznoju šādu
gleznu/veidoju šādu kolāžu/objektu)?
Lai būtu skaisti, koši, saprotami, vienkārši, viegli, oriģināli, prasmīgi u.c.
● Kas attēlots?
● Ko redzu – (kādas) līnijas, krāsas, formas?
2. variants
Šajā veidlapā katrā no rindām ar krustiņu atzīmē kuras no izjūtām vairāk
piedzīvoji radošā procesa laikā. Piemēram, ja izjuti visvairāk mieru un apceri, tad
atzīmē krustiņu blakus šīm izjūtām, savukārt, ja izjuti nedaudz disciplinētību un
vairāk rotaļīgumu, tad atzīmē krustiņu otrajā vai trešajā kvadrātā no labās puses
šajā rindā.
Darba gaitā es izjutu:
Fizisku enerģiju
Disciplinētību
Vieglumu
Apdomību
Lepnumu
Iztēles lidojumu
Konservatīvismu
Pārliecību
Līdzpārdzīvojumu

Mieru un apceri
Rotaļīgumu
Sasprindzinājumu
Spontanitāti
Pazemību
Apzinātu izvēli
Dumpīgumu, nepakļāvību
Šaubas
Kritisku analīzi

3. variants: Pabeidz teikumus!
Manā darbā izteiksmīgs ir ...
Manā darbā neparasts ir...
Man īpaši svarīgi bija...
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4. variants: Nepabeigtie teikumi radošuma vērtēšanai
●
●
●
●
●
●

Process
Darbojos ...ātri/lēni, apdomīgi/ bezrūpīgi , saspringti/atraisīti…
Pirmo reizi vai citādāk darīju...
Mani pārsteidza...
Es atklāju...
Viegli bija...
Pūlējos...

●
●
●
●
●
●
●

Personība
Ko tu izvēlējies?
Kur tu riskēji/ uzdrīkstējies?
Ko tu juti, pārdzīvoji?
Kas tevi sajūsmināja, kaitināja, iedrošināja, nogurdināja?
Par ko esi pārliecināts?
Par ko šaubījies?
Par ko esi lepns?

●
●
●
●
●
●
●

“Produkts”
Izveidoju/ radīju....
Manā zīmējumā neparasts ir…
Gribēju panākt/sasniegt...
Izvēlējos..., jo...
Man bija svarīgi...
Padarītajam/ atklātajam ir jēga...
Tas noderēs...

Jautājums - kā mācību /rehabilitācijas/relaksācijas procesā rosināt audzēkņu
māklsiniecisko darbību gan uztverot mākslas darbus, gan īstenojot pašiem savas radošās
idejas.
Pārskatot vārdus, kas raksturo katru atsevišķu vizuālās mākslas komponentu,
izrādās, ka lielākā daļa no tiemi ir katram jau sen zināmi un labi saprotami. Līdz ar to, liela
daļa no mākslas mācīšanās saistās ar uzmanības pievēršanu vizuālajam tēlam, savu
kognitīvu un radošo spēju, emociju, vērtību atpazīšanu un nosaukšanu vārdā, kā arī to
mijsakarību interpretēšanu.
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Individuālas nodarbības
Dabas objekta izpēte (zīmējums ar ogli pēc vērojuma)
Nodarbības apraksts un sasniedzamais rezultāts
Nodarbības ietvaros auditorija zīmē dažādus priekšmetus ar ogli pēc vērojuma.
Šie priekšmeti var būt dabas objekti, kā ziedi, sūnas, putna spalvas, koka miza, u.c. Jo
priekšmeta forma ir neregulārāka un sarežģītāka, jo drošāka garantija, ka cilvēks to vēros,
nevis zīmēs savus iepriekšējos priekšstatus. Nodarbības laikā iespējams uzzīmētajā
priekšmetā saskatīt tēlus un tos pastiprināt ar krāsu zīmuļiem. Rezultātā rodas autentisks
zīmējums, kuram par pamatu ir izvēlētais sākotnējais priekšmets, un kurš ir atdzīvināts
ar dažādu tēlu pasauli.

Attēlā pa kreisi: dabas priekšmeti zīmēšanai ar ogli. Attēlā pa labi: no kreisās puses
Sarmīte Pabērza, BJĀAC “Ozoli” vadītāja, Vita Seļma, sociālā darbiniece Ļaudonas
pansionātā, pedagoģe Ilze Briška diskutē par radītajiem zīmējumiem.

Attēlus zīmēja no kriesās puse meitene, 8 g.v., meitene 6 g.v., meitene 11 g.v.
Nodarbības atslēgas vārdi jeb jēdzieni
Jēdzieni: zīmējums, kontūra (asa, precīza, mīksta, izplūdusi, plata, šaura, tumša, gaiša,
organiska, abstrakta), laukums (liels, mazs, izstiepts, ķeburains, apaļš, taisnstūrveida,
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vienkrāsains, raibs u. c.), forma (vienkārša, salikta, noapaļota, stūraina u. c.),
tekstūra (reta, blīva, svītraina, rakstaina u. c.), detaļas, aizpildīt, dabas vērojums,
dabas studija, līnija (smalka, bieza), raksturs, fantāzija.
Darbības: vērot, zīmēt, iztēloties, saskatīt, pārveidot, pievienot.
Nozīmīgums: zīmējuma izteiksmīgums, neparastums, spēks, līniju daudzveidība,
jūtīgums, smalkums, maigums, detaļu precizitāte, procesa aizrautība, vieglums,
koncentrēšanās, uzdrīkstēšanās, vērīgums u. c
Darbības soļi
1.
Pēc novērojuma zīmē izvēlēto priekšmetu ar ogli.
2.
Nosauc uzzīmēto priekšmetu saviem vārdiem un raksturo to.
3.
Nostiprina ogles zīmējumu ar laku, lai tas neizsmērētos, turpinot zīmēt.
4.
Saskata dažādus tēlus savā zīmējumā un ar zīmuli vai ogli papildina savu
zīmējumu, izceļot šos tēlus.
5.
Stāsta par savu pieredzi un radīto zīmējumu, kas tajā saredzams.
6.
Diskutē ar citiem par to, ko iespējams novērot viņu darbos.
Nodarbības materiāli
●
A3 zīmēšanas papīrs,
●
Zīmēšanas ogles,
●
Krāsainie zīmuļi,
●
Laka (matu laka) ogles zīmējuma nostiprināšanai.
Alternatīvas
Iespējams vienā lapā zīmēt vairākus priekšmetus un tos kombinēt dažādās
kompozīcijās uz lapas: izkliedēta pa visu lapu, simetriska, centrēta, asimetriska,
horizontāla, vertikāla u.c.
Iespējams izvēlētos priekšmetus zīmēt dažādās emocijās vai vērtībās un vērot, kādas ir
kompozīciju un attēloto objektu atšķirības un līdzības vairāku audzēkņu darbos.
Ar ogli iespējams zīmēt arī savu roku pēc vērojuma. Sākumā uzzīmē rokas kontūru un
pēc tam izzīmē smalkākas detaļas, kuras saredzamas uz rokas, uz pirkstiem. Roku
iespējams arī papildināt ar dažādiem priekšmetiem, kā ziediem, otu, rotām u.c.
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Mani burti (augstspiede)
Nodarbības apraksts un sasniedzamais rezultāts
Nodarbības sākumā auditorija uzskicē vairākās variācijās savus unikālos iniciāļus
vārdam, vai vārdam un uzvārdam. Pēc tam šos iniciāļus pārnes uz kartona un izgriež.
Tad audzēknis no kartona rada tādus simbolus vai priekšmetus, kas viņu raksturo vai,
kas viņam ir vērtība, piemēram, ziedi, notis, kaķis, saule, sirds, krusts u.c. Iniciāļus kopā
ar radītajiem simboliem spoguļattēlā uzlīmē uz kartona. Kad klišeja ir nožuvusi, ar
grafikas rullīti vai ar švammīti vienmērīgi uzklāj krāsu uz klišejas, uzliek pa virsu papīra
lapu, kas pilnībā noklāj klišeju, un ar grafikas spiedi vai ar karotes apaļo pusi nogludina
visas vietas, kur ir izcēlumi uz klišejas tā, lai krāsa tiktu pārnesta uz papīra. Tad uzmanīgi
no vienas puses noceļ lapu no klišejas, lai aplūkotu nospiedumu. Kad nospiedums ir
nožuvis, iespējams to izrotāt ar krāsu zīmuļiem, izceļot atsevišķas detaļas un paspilgtinot
savus iniciāļus.

Attēlos redzami kadri no nodarbības procesa kopā ar jauniešiem no BJĀAC “Ozoli” un
senioriem no Ļaudonas pansionāta.

Attēlos redzami attēli no bērnu darbiem, vecumā 7-13 gadi.
Nodarbības atslēgas vārdi jeb jēdzieni
Jēdzieni: grafika, klišeja, nospiedums, elementu kolāža, krāsa (sajaukta, gaiša, tumša,
sulīga, blāva u. c.), laukums (liels, mazs, izstiepts, ķeburains, apaļš, taisnstūrveida,
vienkrāsains, raibs u. c.), forma (vienkārša, salikta, noapaļota, stūraina u. c.), tekstūra
(reta, blīva, svītraina, rakstaina u. c.), kompozīcija (izvietojums augšā, apakšā, vidū, stūrī,
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rindā, pa visu lapu u. c.), izgriezt, uzlīmēt, atspiest, uznest krāsu, spoguļattēls,
virsma, precizitāte, detalizēti, raksturojošs elements, burts, smalkums, lakonisms.
Darbības: skicēt, variēt, izvēlēties, zīmēt, kombinēt, līmēt, nodrukāt, izrotāt.
Nozīmīgums: izteiksmīgums, saskaņa, daudzveidība, neparastums, košums, smalkums,
maigums, spēks, aizrautība, vieglums, jūtīgums, raksturīgais, atšķirīgais, dekoratīvais,
krāšņais u. c
Darbības soļi
1.
Skicē savus iniciāļus un izvēlas vienu, kuru pārnes uz kartona un izgriež.
2.
Kartonā izgriež vērtības un elementus, kas raksturo audzēkni.
3.
Spoguļattēlā uzlīmē uz kartona, radot klišeju.
4.
Kad klišeja nožuvusi, ar grafikas rullīti vai švammīti vienmērīgi uzklāj krāsu un pa
virsu uzliek papīru, kas pilnībā nosedz klišeju.
5.
Ar grafikas spiedi vai ar karotes apaļo pusi nogludina visas vietas, kur ir izcēlumi
uz klišejas tā, lai krāsa tiktu pārnesta uz papīra, un tad uzmanīgi no vienas puses
noceļ lapu no klišejas, lai aplūkotu nospiedumu.
6.
Kad nospiedums nožuvis, izrotā to un izceļ dažādas detaļas.
7.
Stāsta par savu radošo darbu, kādi elementi ir saskatāmi, kādas vērtības ir
atainotas, kā arī diskutē par citu radītajiem radošajiem darbiem.
Nodarbības materiāli
●
Kartons,
●
Zīmulis,
●
Šķēres,
●
Līmes zīmulis vai PVA līme,
●
Ota līmei,
●
Krāsas: grafikas krāsa, guaša krāsa vai akrila krāsa,
●
Biezs zīmēšanas papīrs nospiedumu veidošanai,
●
Krāsainie zīmuļi.
Alternatīvas
Iespējams veidot klišeju tematiskām apsveikuma kartiņām, kuras var nodrukāt
vairākos eksemplāros un dažādās krāsās uz svētkiem.
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Jaunība un vecumdienas (kolāža)
Nodarbības apraksts un sasniedzamais rezultāts
Nodarbības ietvaros auditorija kolāžas tehnikā interpretē tematu kā jaunības
dienas un vecumdienas. Iespējams izveidot stāstu ar kolāžas palīdzību par sevi, savu
pagātni, savu nākotni, savām vēlmēm un sapņiem, dzīves vērtībām un konkrētā dzīves
laikaposma noskaņām. Kolāžu iespējams papildināt ar atslēgas vārdiem vai stāstījumiem
par tēlu un krāsu nozīmīgumu kolāžā.

Attēlos redzami BJĀAC “Ozoli” jauniešu un
Ļaudonas pansionāta senioru kolāžas par jaunību un vecumdienām. Kolāžas ir ļoti
stāstošas un sniedz redzējumu par katra cilvēka dzīvi, dzīves vērtībām un vēlmēm.
Nodarbības atslēgas vārdi jeb jēdzieni
Jēdzieni: kolāža, krāsa (sajaukta, gaiša, tumša, sulīga, blāva u.c.), laukums (liels, mazs,
izstiepts, ķeburains, apaļš, taisnstūrveida, vienkrāsains, raibs u.c.), kompozīcija
(izvietojums augšā, apakšā, vidū, stūrī, rindā, pa visu lapu u.c.), konfigurācija, simbols,
tēli, krāsu laukumi, ilustracija, raksturojums, blīvi noklats, košs, krāsņs, mierīgs,
trauksmains, asprātīgs.
Darbības: atlasīt attēlus no žurnāliem, kombinēt attēlus, veidojot stāstu, veidot
kompozīciju, līmēt, aprakstīt un paskaidrot attēlotā nozīmi.
Nozīmīgums: izteiksmīgums, saskaņa, daudzveidība, neparastums, košums, smalkums,
maigums, spēks, aizrautība, vieglums, jūtīgums, raksturīgais, atšķirīgais, dekoratīvais,
krāšņais u. c
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Darbības soļi
1.
Atlasa dažādus attēlus no žurnāliem un krāsainus papīrus, kas atbilst cilvēka
izpratnei par tematu un to, ko viņš vēlas atainot.
2.
Uz papīra lapas izkārto attēlus veidojot apzinātu vai neapzinātu kompozīciju un tos
pielīmē.
3.
Papildina kolāžu ar atslēgasvārdiem vai aprakstiem par attēlu nozīmīgumu vai
atveidojuma stāstu saistībā ar tematu.
4.
Stāsta par savu radošo darbu, kādi elementi ir saskatāmi, kādas vērtības ir
atainotas, kā arī diskutē par citu radītajiem radošajiem darbiem.
Nodarbības materiāli
●
A3 zīmēšanas papīrs,
●
Žurnālu izgriezumi,
●
Krāsains papīrs,
●
Līmes zīmulis vai PVA līme,
●
Flomasteri,
●
Šķēres,
●
Ota līmei,
●
Flomasteri.
Alternatīvas
Ja temats neaizrauj auditoriju, iespējamas variācijas, piemēram, kādas
vecumdienas vēlētos vai kādu jaunību vēlas nākotnē. Kolāžas var veidot par dažādiem
tematiem, piemēram, brīvība, skaistums, svētki, Latvija u.c. Būtiska ir diskusija par to, ko
katrs ir atainijos, kā arī atgriezeniskā saite par to, ko katrs uztver un pamana cita darbā.
Darbs ar kolāžu veidošanu noris ātrāk, ja nodarbības vadītāja ir sagatavojusi izgriezumus
no žurnāliem ar kuriem auditorija var uzreiz strādāt. Kolāžai iespējams glezno pa virsu,
izmainot oriģinālo attēlu, un, panākot tādu stāstījuma atainojumu, kādu autors ir vēlējies.
Krāsu saspēle (brīvais gleznojums ar trim krāsām)
Nodarbības apraksts un sasniedzamais rezultāts
Nodarbības ietvaros auditorijai tiek iedotas trīs krāsas uz paletes. Uzdevumi var
būt viens no diviem vai abi: 1) jaukt krāsas un iegūt pēc iespējas vairāk krāsu toņus,
aizpildot visu lapu horizontāli vai vertikāli; 2) jaukt krāsas un brīvi gleznot, ļaujoties savām
sajūtām un noskaņām. Radošo procesu var padarīt daudzveidīgu, krāsu klāšanai un
faktūru radīšanai izmantojot priekšmetus, kā dakšiņa, kartons, robots kartons u.c.
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Attēlos redzami programmas dalībnieki, kuri dažādos izpildījumos veic uzdevumu. No
kreisā augšējā attēla BJĀAC “Ozoli” pedagoģe Līga Beķere, skolotājs Elmārs Baltiņš, no
kreisā apakšējā attēla skolotāja Vija Toča, BJĀAC “Ozoli” vadītāja Sarmīte Pabērza,
Ļaudonas pansionāta rehabilitētāja Linda Strazda un sociālā darbiniece Vita Seļma.
Nodarbības atslēgas vārdi jeb jēdzieni
Jēdzieni: gleznojums, krāsa (sajaukta, gaiša, tumša, sulīga, blāva u. c.), līnija (plata,
šaura, gara, īsa, taisna, liekta, lauzta, viļņota, drebelīga), punkts, laukums (liels, mazs,
izstiepts, ķeburains, apaļš, taisnstūrveida, vienkrāsains, raibs u. c.), tekstūra (reta, blīva,
svītraina, rakstaina u. c.), kompozīcija (izvietojums augšā, apakšā, vidū, stūrī, rindā, pa
visu lapu u. c.), ekspresīvs, sakārtots, mierīgs, ipulsīvs, pārdomāts, gluds.
Darbības: gleznot, jaukt krāsas, uzklāt krāsu.
Nozīmīgums: izteiksmīgums, saskaņa, daudzveidība, neparastums, košums, smalkums,
maigums, spēks, aizrautība, vieglums, jūtīgums, raksturīgais, atšķirīgais, dekoratīvais,
krāšņais u. c.
Darbības soļi
1.
Izmantojot ierobežotu krāsu paleti (3 krāsas), panākt pēc iespējas dažādākus
toņus un tos izklāt uz lapas, to pilnībā aizklājot.
2.
Uzklāt dažādos toņus secīgi un apzināti vai, brīvi izklājot pa visu lapu, veidojot
abstraktu gleznu.
3.
Stāsta par radošo procesu un kas gleznošanas laikā tika pārdzīvots.
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4.

Diskutē par citu radītajiem radošajiem darbiem, to noskaņām un tēliem,
kādus iespējams saskatīt.

Nodarbības materiāli
●
A3 akvareļu papīrs,
●
Saru otas,
●
Guaša vai akrila krāsas,
●
Ūdens trauks otu skalošanai,
●
Salvetes otu susināšanai,
●
Krāsu palete.
Alternatīvas
Šai nodarbībai var dot konkrētu mērķi - atainot situāciju, radīt noskaņu, uzgleznot
savu sapratni par jēdzienu vai vērtību. Šī nodarbība var būt kā relaksējoša aktivitāte
audzēkņiem vai pašiem nodarbību vadītājiem, jo tā neprasa papildus domāšanas pūles
un ir iespējams brīvi ļauties procesam.
Spēle ar taisnstūriem (zīmējums)
Nodarbības apraksts un sasniedzamais rezultāts
Nodarbības dalībnieks strādā individuāli, veicot uzdevumu ierobežotā laikā.
Zīmējums top trīs soļos, ievērojot pedagoga uzstādītos noteikumus. Zīmējums veidojas
pakāpeniski, nezinot, kādi būs turpmākie noteikumi. Tā kā nav definēts darba mērķis, šim
radošam procesam nav ierobežojumu. Darba gaitā katrs pats sev var noteikt noteikumus,
izvēloties kvadrātu formu, to izvietojumu laukumā (kompozīciju), izvēloties veidu, kā
piešķirt katram objektam atšķirīgu izskatu.

Zīmējumi no attālinātās tiešsaistes nodarbības (ekrānšaviņi) ar sociāliem darbiniekiem,
rehabitalogiem un pedagogiem.
Nodarbības atslēgas vārdi jeb jēdzieni
Jēdzieni: spēle, taisnstūris, melnbalts zīmējums, līniju biezums, objektu izvietojums lapā,
laukuma aizpildīšana, telpiskums, perspektīva, kompozīcija (stūrains, blīvs, piepildīts,
izretināts, krustu šķērsu, simetrisks, izkārtots, piepildīts, tukšs, smalks, biezs, pārklājas,
atsevišķi izvietoti) utt.
Darbības: zīmējums, ievērojot noteikumus.
Nozīmīgums: radošais darbs kā spēle. Darbam nav ierobežojumu. Tiek pieslēgta
domāšana, lai veiktu uzdevumu pēc noteikumiem, tomer izvirzot savus noteikumus.
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Vērtēšana: mācīšanās un vērtību mainīšanās notiek darba procesā. Vērtējot,
noteikt nevis labi vai slikti, bet novērtēt kvalitatīvi. Novērtējam zīmējuma oriģinalitāti
un jēdzīgumu.
Darbības soļi
Radošais darbs notiek saskaņā ar pedagoga izvirzītiem noteikumiem:
1.
Noteikums: Uz lapas uzzīmē 10 taisnstūrus, dažādus pēc formas un dažādus pēc
izmēra, lai lapa ir pilna. Tos var zīmet vienu otram blakus, vai vienu otram virsū.
(Pats sev pajautā, kādus noteikumus es sev noteicu? Vai es tos zīmēju
taisni/slīpi/krustām šķērsām? Vai domāju, kurš būs liels, kurš maziņš? Varbūt
piedomāju, kā panākt, lai tie ir atšķirīgi?)
2.
Noteikums: Izdari tā, lai katram taismstūrim kontūras ir citā platumā/biezumā
(uzdevums 6-7 minūtēm). Ieslēdzas domāšana un analīze, lai katrs būtu citā
tumšumā. Šādā veidā zīmējums iegūst telpiskumu. Lapa vairs nav plakana,
iegūstam telpu. Nav jāzina perspektīvas likumi.
3.
Noteikums: Savā zīmējumā brīvās vietas aizpildi, iezīmējot vienu objektu vairākas
reizes. Tukšās vietas aizpildi ar vienu objektu. Objekts var būt viens no izvēles:
koks, sēne, putni, dārzenis, automašīna u.c. Iezīmē gan ārpus rāmīšiem vai iekšā
taisnstūros. Šis temats piedāvā bezgalīgas variācijas. Šoreiz tas ir šāds.
Nodarbības materiāli
●
A4 lapa,
●
Zīmulis.
Alternatīvas
Izvēlies citas formas un citus priekšmetus, aizpildot laukumus. Izvēlies krāsu
zīmuļus, lai izrotātu zīmējumu. Izdomā citus noteikumus zīmējuma radīsanai.
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Saspēles un sadraudzības nodarbības
Portrets (gleznošana)
Nodarbības apraksts un sasniedzamais rezultāts
Nodarbības ietvaros divas auditorijas tiek nosēdinātas pie galda viena otrai pretim.
Tiek iedota izvēle gleznošanas papīra lielumam - A3 vai A2, kā arī var piedāvāt gleznot
uz tumša vai uz gaiša papīra. Vispirms abas auditorijas novēro viena otru, nosaka sejas
un apmatojuma formu, krāsas matiem, acīm, apģērbam, aksesuāriem. Tad katrs uzjauc
ādas krāsas toni un ar otu uzglezno portreta shēmu, aizkrāso vietas, kuri portretā
redzama āda, iekrāso matus, apģērbu un papildina portretu ar sejas vaibstiem un
smalkākām detaļām, kuras novēro. Noslēgumā uzraksta kura cilvēka portrets ticis
uzgleznots un paraksta savu radošo darbu.

Attēlā kreisā augšējā stūrī pedagoģe Ilze Briška rāda portreta shēmu. Attēlā pa labi ir cita
portreta shēmas variācija.

Šajos attēlos redzama mijiedarbība ar seniori no Ļaudonas pansionāta un jaunieti no
BJĀAC “Ozoli”.
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Attēlos redzama mijiedarbība un sadarbība ar senioriem no Ļaudonas pansionāta un
jauniešiem no BJĀAC “Ozoli”.
Nodarbības atslēgas vārdi jeb jēdzieni
Jēdzieni: gleznojums, krāsa (sajaukta, gaiša, tumša, sulīga, blāva u. c.), līnija (plata,
šaura, gara, īsa, taisna, liekta, lauzta, viļņota, drebelīga), formas uzbūve (vienkārša,
salikta, noapaļota, stūraina u. c.), kopforma un detaļa, fons, materialitāte, raksturs,
līdzība, sejas izteiksme, sejas vaibsti.
Darbības: vērošana, formas konstruēšana, krāsas jaukšana, laukumu klāšana, detaļu
iezīmēšana.
Nozīmīgums: vērīgums, izteiksmīgums, saskaņa, daudzveidība, neparastums, košums,
smalkums, maigums, spēks, aizrautība, vieglums, jūtīgums, raksturīgais, atšķirīgais,
dekoratīvais, krāšņais u.c.
Darbības soļi
1.
Iepazīstās ar pretim sēdošo cilvēku, novēro sejas formu, krāsu matiem, acīm,
apģērbam, aksesuāriem.
2.
Uzjauc ādas krāsas toni no dzeltenas, zaļas, sarkanas un baltas krāsas un ar otu
uzzīmē portreta shēmu.
3.
Aizpilda ar ādas krāsas toni visas vietas, kur redzama āda, sejā ar otas koka kātu
iezīmē vietas, kur ir acis, deguns, mute.
4.
Uzjauc toni, kas atbilst cilvēka matu krāsai, acu krāsai, apģērbam un aksesuāriem
un uzglezno tos.
5.
Kad sejas laukums nožuvis, uzglezno acis, degunu, muti, uzacis.
6.
Uzraksta uzgleznotā cilvēka vārdu un paraksta darbu.
7.
Stāsta par radošo procesu un kas gleznošanas laikā tika pārdzīvots, kas bija viegli,
kas bija izaicinoši.
Nodarbības materiāli
●
A3 vai A2 gleznošanas papīrs baltā vai tumšā krāsā,
●
Saru otas,
●
Guaša vai akrila krāsas,
●
Ūdens trauks otu skalošanai,
●
Salvetes otu susināšanai.
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Gleznas puzle (gleznošana)
Nodarbības apraksts un sasniedzamais rezultāts
Nodarbības ietvaros auditorijai tiek izsniegti fragmenti no gleznas, kuras tā iepriekš
nav redzējusi. Katrs glezno atsevišķu fragmentu vai vairākus atkarībā no tā, cik gabalos
gleznas attēls ir sagriezts. Noslēgumā visi saliek kopā gleznas puzli un salīdzina savu
kopīgi radīto gleznas kopiju ar oriģinālo gleznu.

Augšējos attēlos redzams kopdarbs, kuru radīja pedagogi no BJĀAC “Ozoli” un sociālās
darbinieces no Ļaudonas pansionāta. Attēlā apakšā pa kreisi seniori un darbinieki no
Ļaudonas pansionāta liek gleznas puzli, kuru uzgleznoja jaunieši no BJĀAC “Ozoli”.
Attēlā apakšā pa labi jaunieši no BJĀAC “Ozoli” liek gleznas puzli, kuru uzgleznoja
Ļaudonas pansionāta seniori.
Nodarbības atslēgas vārdi jeb jēdzieni
Jēdzieni: gleznojums, gleznas kopija, krāsa (sajaukta, gaiša, tumša, sulīga, blāva u. c.),
līnija (plata, šaura, gara, īsa, taisna, liekta, lauzta, viļņota, drebelīga), punkts, laukums
(liels, mazs, izstiepts, ķeburains, apaļš, taisnstūrveida, vienkrāsains, raibs u. c.), tekstūra
(reta, blīva, svītraina, rakstaina u. c.), samēri, proporcijas, attiecības strap laukumiem,
ritmi, krāsu spēle, gluda virsma, krāsu pāreja, laukumu atbilstība, vērība.
Darbības: gleznot gleznas fragmenta kopiju, jaukt krāsas, uzklāt.
Nozīmīgums: izteiksmīgums, saskaņa, daudzveidība, neparastums, košums, smalkums,
maigums, detalizēts darbs, spēks, aizrautība, vieglums, jūtīgums, raksturīgais,
atšķirīgais, dekoratīvais, krāšņais u. c
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Darbības soļi
1.
Saņemot gleznas fragmentu, ar zīmuli iezīmē krāsu laukumus un formas uz
lapas.
2.
Uzjauc tādas krāsas, kuras ir redzamas iedotajā gleznas fragmentā un aizpildi
krāsu laikumus, līnijas, tēlus un formas.
3.
Ja iedotajā gleznas fragmentā ir detaļas, iezīmē tās savā lapā.
4.
Kad lapas ir nožuvušas, kopā ar citiem audzēkņiem gleznas puzle tiek likta kopā
un tiek salīdzināta ar oriģinālās gleznas attēlu.
5.
Stāsta par radošo procesu un kas gleznošanas laikā tika pārdzīvots, kas bija viegli,
kas bija izaicinoši.
Nodarbības materiāli
●
Akvareļu vai gleznošanas papīrs, kas ir sagriezts proporcionāli gleznas attēla
fragmentu dalījumam,
●
Vidēja un maza izmēra mīkstās otas,
●
Guaša vai akrila krāsas,
●
Krāsu palete,
●
Ūdens trauks otu skalošanai,
●
Salvetes otu susināšanai,
●
Līmes zīmuļi vai PVA līme gleznas puzles līmēšanai,
●
A2 biezs papīrs (tumšs vai gaišs pēc izvēles) gatavās gleznas puzle.
Alternatīvas
Svarīgi ierobežot krāsu paleti, dodot audzēkņiem vienas un tās pašas pamata
krāsas, lai gleznas puzle būtu uzgleznota līdzīgos toņos. Veiciniet audzēkņu prasmes
jaukt krāsas, ierobežojot krāsu paleti tikai ar pamata krāsām: sarkans, dzeltens, zils,
balts, melns.
Iespējams organizēt gleznu puzles veidošanu kā sadraudzības notikumu starp dažādām
organizācijām un kopienām. Šajā gadījumā iespējams visām organizācijām izvēlēties
vienu gleznu, kuras fragmentus sadala starp organizācijām, un kopā sanākšanas laikā
visi saliek vienu gleznu. Iespējams arī gleznas puzli uzdāvināt kā uzdevumu otrai
sadraudzības organizācijai un otrādi, līdzīgi kā to izdarīja jaunieši no BJĀAC “Ozoli” un
seniori no Ļaudonas pansionāta.
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Veltījums vēsturei (kartupeļu spiedogs)
Nodarbības apraksts un sasniedzamais rezultāts
Nodarbības ietvaros auditorijas kopīgi dodas ekskursijā uz mākslas, etnogrāfijas
vai citu muzeju un iepazīstās ar eksponētajiem mākslas darbiem vai priekšmetiem.
Vēlams raisīt starp auditorijām sarunas par eksponātiem, lai sekmētu zināšanu un
pieredzes mijiedarbību. Katrs izvēlas dažus priekšmetus, kurus uzzīmē uz lapas. Pēc
atgriešanās nodarbību telpā katrs izvēlas vienu priekšmetu, kuru izgrebs kartupelī, radot
kartupeļu spiedogu. Audzēkņi tiek sadalīti pāros vai nelielās, četru cilvēku grupās. Un uz
gaišas vai tumšas papīra lapas kopīgi rada dažādas krāsainas kompozīcijas ar kartupeļu
spiedogiem.

BJĀAC “Ozoli” jauniešu un Ļaudonas pansionāta senioru apmeklējums Madonas
novadpētniecības un mākslas muzeja Etnogrāfijas un sadzīves priekšmetu krātuvē
Sarkaņu pagastā.

BJĀAC “Ozoli” jauniešu un Ļaudonas pansionāta senioru darba rezultāts ir fantastisks stāsts par muzejā izvēlēto priekšmetu un autoru kopīgi radīto radošo darbu un jauno
pieredzi.
Nodarbības atslēgas vārdi jeb jēdzieni
Jēdzieni: spiedogs, krāsa (sajaukta, gaiša, tumša, sulīga, blāva u. c.), forma (vienkārša,
salikta, noapaļota, stūraina u. c.), tekstūra (reta, blīva, svītraina, rakstaina u. c.),
kompozīcija (izvietojums augšā, apakšā, vidū, stūrī, rindā, pa visu lapu u. c.), zīmējuma
izgrebšana, virma, krāsu jauksana, atspiedums, spoguļattēls, rakstu izkārtojums,
elementu josla, centrāla kompozīcija, simetrija, brīvs izkārtojums, krāsu saskaņa,
ornaments, savstarpēja elementu saspēle, ritms.
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Darbības: skicēt, izgrebt spiedogu, uzklāt krāsu, nospiest spiedogu, kombinēt tēlus
uz lapas u.c.
Nozīmīgums: izteiksmīgums, saskaņa, daudzveidība, neparastums, košums, smalkums,
maigums, spēks, aizrautība, vieglums, jūtīgums, raksturīgais, atšķirīgais, dekoratīvais,
krāšņais u. c
Darbības soļi
1.
Ekspozīcijas apmeklējuma laikā uzskicēt dažādus priekšmetus un piedalīties
izzinošās diskusijās par eksponātiem, lai uzzinātu par tiem.
2.
No uzskicētajiem priekšmetiem izvēlēties vienu, kuru atveidot kartupeļa spiedogā,
ar flomasteri uzzīmēt to uz kartupeļa puses un ar nazi izgrebt to (vēlamais attēls
paliek neskarts, izgrebj visu lieko, kas apkārt).
3.
Izmēģināt kā izveidotais kartupeļu spiedogs spiežas uz lapas ar dažādos biezumos
uzklātām krāsām tā, lai ir nolasāms spiedogs.
4.
Pāros vai nelielās grupās līdz četriem uz gaišas vai tumšas papīra lapas dažādās
kompozīcijās spiest savus spiedogus.
5.
Stāsta par radošo procesu un diskutē par citu radītajiem radošajiem darbiem,
radītajiem spiedogiem un atšķirīgām kompozīcijām.
Nodarbības materiāli
●
A3 zīmēšanas vai skicēšanas papīrs,
●
Zīmulis,
●
Kartona paliktnis pie kā nostiprināt papīra lapu,
●
1 kartupelis uz katru audzēkni, kurš piedalās nodarbībā,
●
Flomasteri,
●
Papīra naži un virtuves naži,
●
Guaša vai akrila krāsas,
●
A3 vai A2 gleznošanas papīrs (gaišs vai tumšs pēc izvēles),
●
Otas.
Alternatīvas
Iespējams nodarbību izvērst par novada simboliku, par rudens lapkriti un dažādām
lapu formām, par sniegpārsliņām un ziemas noskaņām, par pavasarī un vasarā
ziedošiem ziediem u.c.
Iespējams nodarbības laikā radīt apsveikuma kartiņas, apdrukāt audumus, izgatavot
savus papīra grāmatas vākus u.c.
Pēc nodarbības pāri pailkušo krāsu var izmantot mazāku lapu apdrukāšanai ar kartupeļu
spiedogiem. Savukārt, šīs apdrukātās lapas iespējams izmantot citās radošās
nodarbībās, piemēram, kolāžu veidošanai.
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Manas sajūtas, vērojot mākslas darbu
Nodarbības apraksts un sasniedzamais rezultāts
Nodarbības ietvaros auditorija tiek sadalīta pāros un katrai tiek izsniegts viena
mākslas darba attēls A4 formātā. Saskaņā ar Mākslas darba uztveres un analīzes
vadlīnijām rokasgrāmatas sadaļā Saziņa mākslā jeb kā saprast mākslu, pāros apspriest
dažādu līmeņu izjūtas saistībā ar konkrēto mākslas darbu. Kad visi pāros ir izrunājuši
savas izjūtas, tad katrs pāris secīgi izstāsta pārējiem savu pieredzi ar doto mākslas darbu.

Programmas “Vizuālā māksla kā saziņas un pašizpausmes līdzeklis” dalībnieki dalās ar
savām izjūtām, analizējot iedoto mākslas darbu.
Nodarbības atslēgas vārdi jeb jēdzieni
Jēdzieni: krāsa (sajaukta, gaiša, tumša, sulīga, blāva u. c.), līnija (plata, šaura, gara, īsa,
taisna, liekta, lauzta, viļņota, drebelīga), punkts, laukums (liels, mazs, izstiepts, ķeburains,
apaļš, taisnstūrveida, vienkrāsains, raibs u. c.), forma (vienkārša, salikta, noapaļota,
stūraina u. c.), tekstūra (reta, blīva, svītraina, rakstaina u. c.), kompozīcija (izvietojums
augšā, apakšā, vidū, stūrī, rindā, pa visu lapu u. c.), ideja, laukumu saspēle, krāsu
gamma, emocionalitāte, mākslinieka vēstījums.
Darbības: analizēt mākslas darbu.
Nozīmīgums: izteiksmīgums, saskaņa, daudzveidība, neparastums, košums, smalkums,
maigums, spēks, aizrautība, vieglums, jūtīgums, raksturīgais, atšķirīgais, dekoratīvais,
krāšņais u.c.
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Darbības soļi
1.
Aplūkot mākslas darbu un saskaņā ar Mākslas darbu uztveres un analīzes
vadlīnijām pārī diskutēt par savām izjūtām un pārdomām piecos kontekstos:
dinamika, pārdzīvojums, vērtības, informācija, vizuālie izteiksmes līdzekļi, radošais
process.
2.
Diskusiju apļa laikā pārī dalīties ar savu kopīgo un atšķirīgo pieredzi, analizējot un
spriežot par mākslas darbu un tā iedarbību.
Nodarbības materiāli
●
Viens izdrukāts mākslas darbs vai fotogrāfija uz A4 lapas (vēlams laminētas)
katram pārim,
●
Mākslas darbu uztveres un analīzes vadlīniju jautājumi un atslēgas vārdi, kuru
nodarbību vadītāji paši var pielāgot atbilstoši auditorijai.
Alternatīvas
Iespējams šādu nodarbību vadīt mākslas izstādes apmeklējuma laikā. Tas
pilnveidos audzēkņu līdzšinējo saskarsmi ar mākslu un sekmēs kultūras vērtību apguvi
šādu vadītu diskusiju formātā. Iespējams pašiem organizēt savas izstādes vai apmaiņas
izstādes ar sadraudzības organizācijām, kuru eksponēšanas laikā tiek diskutēts par
aplūkojamiem mākslas darbiem.

Papildus rokasgrāmatā izklāstītajam, aicinām iepazīties ar papildus vizuālās
mākslas nodarbībām, kā “Māmiņas portrets”, “Ziedu jūra”, “Putna lidojums” u.c. projekta
“Atbalsta materiāls vizuālajā mākslā “Vienradzis”” mājaslapā www.vienradzis.lv sadaļā
“Mācību materiāli”.
Lai Veiksme Jūsu Pavadone!
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