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DARBA	VIDE	UN	DARBA	PIEDERUMI	

	Svarīgi	 priekšnosacījumi	 veiksmīgam	 zīmēšanas	 procesam	 ir	 pareizi	 organizēta	 darba	 vide	 un	
atbilstoši,	 labi	 sagatavoti	 darba	 piederumi.	 Darba	 vietai	 jābūt	 iespējami	 optimālā	 attālumā	 no	
uzstādījuma	vai	attēlojamā	objekta,	labi	apgaismotai,	iespējami	ērtai.	Zīmēšanas	laikā	svarīga	pareiza	
ķermeņa	 poza	 –	 ķermeņa	 stāvoklim	 jābūt	 stabilam,	 abām	 pēdām	 novietotām	 uz	 grīdas,	 mugurai	
taisnai.	Zīmējuma	virsmas	plaknei	 jāatrodas	pēc	 iespējas	 tuvu	perpendikulāram	stāvoklim	attiecībā	
pret	skatiena	virzienu,	pietiekamā	attālumā	no	acīm	.	

Zīmēšanas	piederumiem	jābūt	konkrētam	uzdevumam	atbilstoši	izvēlētiem	un	pienācīgas	kvalitātes.	
Ja	 zīmējums	 tiek	 veikts	 ar	 zīmuli,	 tam	 jābūt	 uzdevumam	 piemērotas	 cietības	 pakāpes,	 pietiekami	
garam,	ar	asu	nazi	 labi	uzasinātam.	Mācību	zīmējumam,	kura	mērķis	 ir	uzbūves	un	formas	studijas,	
optimāla	 izvēle	 ir	 zīmuļi	 ar	marķējumu	B	 vai	2B.	 Atkarībā	 no	 	 uzstādījuma	 rakstura,	 uzdevuma	un		
zīmētāja	individuālās	izjūtas	var	izvēlēties	nedaudz	“cietāku”	-	HB,	vai	“mīkstāku”	-	3B	zīmuli.	Skicēm,	
uzmetumiem,	 dažādām	 brīvdabas	 studijām	 lietderīgi	 izvēlēties	 “mīkstākus”	 zīmuļus.	 Zīmēšanā	
parasti	nav	nepieciešamības	pēc	zīmuļiem,	kuru	grafīts	cietāks	par	2H.	Zīmuļa	garumam	jābūt	tādam,	
lai	to	stabili	varētu	turēt	plaukstā,	nevis	tikai	divos	vai	trīs	pirkstos.	Dzēšgumijai	jābūt	labas	kvalitātes	
un	 tīrai.	 Papīram	 jābūt	 izvēlētam	 piemēroti	 uzdevumam	 un	 piestiprinātam	 pie	 zīmēšanas	 dēļa	 ar	
spraudītēm	 vai	 līmlenti.	 Pirms	 piestiprināšanas	 būtiski	 novērtēt,	 kura	 no	 papīra	 virsmām	 ir	
piemērotākā	darbam.	Zīmējot	ar	citiem	zīmēšanas	materiāliem,	ogli,	sangīnu,	otu	vai	spalvu	un	tušu	
u.c.,	tiem	tāpat	jābūt	labas	kvalitātes.	

	

DARBA	NORISE	

Lai	 zīmējot	 sasniegtu	 labus	 rezultātus,	 darbu	 vēlams	 veikt	 secīgi,	 pakāpeniski,	 zīmēšanas	 procesu	
nosacīti	 sadalot	 secīgos	 posmos	 jeb	 stadijās.	 Zīmējot	 svarīgi	 ievērot	 principu	 –	 no	 kopējā	 uz	
atsevišķo,	no	 lielām	 formām	pie	detaļām,	nevis	otrādi.	Pie	mācību	 zīmējuma	vēlams	 strādāt	 tā,	 lai	
katrā	 darba	posmā	 tas	 visā	 darba	plaknē	būtu	 vienādā	 izstrādes	 pakāpē.	Uzsākot	 zīmējumu,	 jābūt	
skaidrībai,	kāds	pēc	sava	rakstura	būs	zīmējums	–	lineārs,	tonāls	vai	daļēji	tonāls.	

Pirmā	 stadija	 –	 ievietošana	 jeb	 iekomponēšana.	 Pirms	 uzsākt	 zīmējumu,	 svarīgi	 izvēlēties	
uzstādījuma	 raksturam	 vai	 darba	 iecerei	 atbilstošu	 lapas	 (vai	 citas	 zīm.	 plaknes.)	 novietojumu	 –	
horizontālu	vai	vertikālu	(ja	vien	lapa	nav	kvadrātiska	vai	apaļa).	Pirmajā	stadijā	viegliem	zīmuļa	(vai	
cita	zīm.	materiāla)	vilcieniem	ieskicēt	attēlojamā	objekta	vai	grupas	kopējās	aprises,	atrodot	vēlamo	
lielumu	 un	 izvietojumu	 lapā.	 Vienlaicīgi	 atzīmējot	 lielo	 daļu	 vai	 atsevišķu	 objektu	 	 pamata	
proporcijas.	Ņemot	vērā,	ka	kompozīcija	ir	jebkura	mākslas	darba	pamats,	šajā	pirmajā	darba	stadijā	
būtiski	nepieļaut	kļūdas	un	ķerties	pie	darba	tālākas	izstrādes,	kad	ir	pārliecība	par	kompozīcijas	jeb	
ievietojuma	 veiksmīgumu.	 Zīmējot	 sarežģītākus	 uzdevumus,	 pirms	 uzsākt	 darbu	 visā	 zīmēšans	
virsmā,	lietderīgi	veikt	nelielu	kompozicionālu	skici,	kas	ir	proporcionāla	darba	formātam.	Šādā	skicē	
tiek	 atrisināta	 ievietošana,	 pamata	 proporcijas	 un	 vispārējā	 uzbūve.	 Pareizi	 izpildīta	 skice	 palīdz	
izvairīties	no	nevēlamām	kļūdām	darba	sākumposmā.			



Otrā	 stadija	 –	 objekta	 jeb	 grupas	 daļu	 pamata	 proporciju	 precizēšana	 un	 pārbaude	 vienlaicīgi	
domājot	 par	 pareizu	 uzbūvi	 un	 perspektīvu.	 Lai	 pareizi	 attēlotu	 objektu	 uzbūvi	 un	 perspektīvu,	
nepieciešams	izmantot	palīglīnijas	un	izzīmēt	neredzamās	objektu	aprises.	Ja	paredzēts	veidot	tonālu	
zīmējumu,	šajā	stadijā	var	veikt	arī	kopējo	lielo	ēnu	laukumu	ieklāšanu.	

	Trešā	stadija	–	mazāku	objekta	formu	un	detaļu	izstrāde.	Tonālā	darbā	paralēli	iespējama	gaismēnu	
robežu	precizēšana.	

Ceturtā	 stadija	 –	 detaļu	 korekcijas.	 Kompozicionālā	 centra	 izcelšana.	 Tonalā	 zīmējumā	 -	 apjoma	
veidošana,		tonāla	izstrāde.	Formu	apvienojums	pakļaujot		kopējai	kompozicionālai	iecerei.	

Veidojot	 lineāru	 zīmējumu,	 jāizmanto	 iespējamā	 līnijas	 daudzveidība	 –	 vieglāka,	 uzsvērtāka,	
smalkāka,	biezāka,	asāka,	mīkstāka.	Uzsverot		objektu	tuvākās	daļas	un	aprises	un	atstājot	vieglākas	
tālākās	aprises	un	caurzīmētās	līnijas	un	palīglīnijas,	iespējams	panākt	telpiskuma	izjūtu	bez	ēnojuma	
izmantošanas.	

Savukārt	 tonālā	 zīmējumā	 svarīgi	 ievērot	 secīguma	 un	 pakāpeniskuma	 principu,	 līdzīgi	 kā	 visā	
zīmējuma	izstrādē	kopumā.	Svarīgi	saprast,	ka	tonālu	attēlu	veido	divas	grupas	jeb	partijas	-	gaismas	
partija	 un	 ēnas	 partija.	Gaismas	 partiju	 veido	 tiešā	 gaisma,	 slīdošā	 gaisma,	 spīdums.	 Ēnas	 partiju	
veido	 pašēna,	 krītošā	 ēna,	 reflekss.	 Strādājot	 pie	 tonāla	 zīmējuma	 uz	 baltas	 vai	 gaišas	 virsmas	
zīmējums	 tiek	 veikts	 no	 tumšākiem	 laukumiem	 pakāpeniski	 pārejot	 pie	 gaišākiem,	 respektīvi	 –	 no	
ēnām	 pie	 gaismām.	 Pretēja	 secība	 ir	 strādājot	 ar	 gaišu	 materiālu	 uz	 tumšas	 pamatnes.	 Sākotnēji	
vēlams	 ar	 kopējo	 toni	 nodalīt	 ēnas	 partiju,	 un	 tikai	 tad	 pakāpeniski	 izstrādāt	 tonālās	 pārejas	 un	
gradācijas.	Jāatceras,	ka	jebkura	ēna	ir	tumšāka	par	jebkuru	gaismu.	Pat	visgaišākā	priekšmeta	ēna	ir	
tumšāka	par	vistumšākā	priekšmeta	gaismu.	Izņēmumi	var	būt	caurspīdīgi	priekšmeti	vai	priekšmeti	
ar	gaismu	atstarojošām	virsmām,	kuriem	grūti	nosakāmas	gaismēnas	robežas.	Reflekss	jeb	atstarotā	
gaisma	pieder	pie	ēnas	partijas,	tādēļ	nedrīkst	būt	gaišāks	pat	par	vistumšāko	vietu	gaismā.	Tonālā	
apjoma	 zīmējumā	 objektu	 formu	 aprises	 tiek	 veidotas	 ar	 gaismēnas	 palīdzību,	 tādēļ	 jāizvairās	 	 no	
nevajadzīgas	kontūru	akcentēšanas	(atšķirībā	no	lineāra	vai	daļēji	tonāla	zīmējuma).	

	

METODES	

Zīmēšanas	procesa	laikā	obligāti	jāizmanto	metodes,	bez	kurām	grūti	sasniegt	labu	rezultātu.		

1.Teorija.	 Zīmēšanas	procesa	 laikā	 jācenšas	ne	 tikai	 attēlot	 redzamo	 (ja	 zīmē	no	dabas)	 zināmo	vai	
iztēloto	 vadoties	 tikai	 pēc	 acumēra	 un	 subjektīvās	 izjūtas,	 bet	 jācenšas	 analizēt	 (Skat.3.punktu)	 un	
loģiski	 izprast	 attēlojamo	 lietu	 uzbūvi	 un	 saskatīt,	 vai	 darbs	 atbilst	 teorētiskajām	 zināšanām	 par	
perspektīvu,	ģeometriju,	optiku,	anatomiju	utt.	

2.Mērīšana.	Šī	metode	jāizmanto	pareizi	–	zīmuļa	vai	cita	mērīšanai	piemērota	priekšmeta	(otas	kāta,	
adāmadatas,	 spieķa)	 novietojumam	 objektu	 proporciju	 mērīšanas	 laikā	 jābūt	 stingri	 vertikālam	 vai	
horizontālam,	 rokai	 mērīšanas	 laikā	 jābūt	 pilnībā	 iztaisnotai,	 vispirms	 nepieciešamās	 darbības	 tiek	
veiktas	pret	 zīmējamo	objektu	un	 tad	mērījumi	pārbaudīti	 zīmējumā.	 Ja	nepieciešams	 izmērīt	 lielus	
elementus,	iespējams	izmantot	proporcionālu	dalīšanu	un	mērogelementa	izmantošanu.	Veicot	slīpu	
līniju	 mērīšanu	 un	 salīdzināšanu	 ar	 pārnešanas	 metodes	 palīdzību,	 darba	 virsmai	 jābūt	 novietotai	
iespējami	tuvu	vertikālai	pozīcijai	izstieptas	rokas	attālumā.	



3.Darba	 analīze.	 Visos	 zīmēšanas	 posmos	 regulāri	 aplūkojot	 darbu	 no	 attāluma,	 ja	 iespējams,	
novietotu	tiešā	attēlojamā	objekta	vai	objektu	grupas	(ja	tiek	zīmēts	modelis	vai	klusā	daba)	tuvumā,	
lai	vieglāk	varētu	konstatēt	 iespējamās	kļūdas,	 salīdzinot	ar	uzstādījumu.	Kā	papildus	metodi	 	kļūdu	
konstatēšanai	var	izmantot	zīmējuma	aplūkošanu	spoguļattēlā.	Ja	tiek	veikts	ilgtermiņa	darbs,	kas	ar	
pārtraukumiem	 turpinās	 vairākos	 piegājienos,	 tad	 lietderīgi	 pirms	 kārtējā	 darba	 cēliena	 	 izanalizēt	
paveikto	un	izplānot	turpmāko	darba	gaitu.	

		

	


