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Trīs jautājumi māksliniecei Gundegai Muzikantei:

• Kā mākslinieks, kuram būs jāveido 
ilustrācijas, lasa tekstu?

• Kā mākslinieks atrod tēlus, kuri un kāpēc  
uzrunā īpaši?uzrunā īpaši?

• Kā varēja atrast «parastas kaiju ģimenes» 
(kas ir parasta kaiju ģimene?) vizuālo 
veidolu?



Viņš dusmīgi noklepojās, izspļāva uguni, iztīrīja zobus un 
paskatījās uz sevi vannas istabas spogulī. Pūķis izbolīja savas 
dusmīgās acis, kas bija tik lielas kā futbolbumbas, neganti savieba 
zobaino muti, aplūkoja sevi no priekšpuses, sāniem un 
mugurpuses, un atzina:  – Jā, īsts Dusmu Pūķis! 



Pūķis saliecās trijos līkumos un pārskaitīja visas spožās 
zvīņas.



– Es esmu bagāts! – Pūķis karsti dvesa. 
– Es esmu spožs un dārgs! 



M. Cielēna. Lidojums.
Māksliniece G. Muzikante, 2011

«Strimali bija vienkārša kaiju 
ģimene….
Beidzot Ķirrs Strimals sēdēja 
pavisam jaunā lidmašīnā …»pavisam jaunā lidmašīnā …»







M. Cielēna. Pilsētas pasakas 
un pasaules pasakas. 
A. Paegles ilustrācijas, 2001;

M. Rungulis. Čiepa liepā.
Māksliniece A.Paegle, 1999.



J. Zvirgzdiņš. Rīgas Runča Maurīcija 
piedzīvojumi. 
Māksliniece A. Ozola - Jaunarāja, 2012

«Es piedzimu Torņakalnā godīgā kaķu 
ģimenē, melns kā ogle, tikai pašā astes 
galā dažas baltas spalvas…»





19. un 20. gadsimta mijā plašu meža masīvu izciršanas un izmedīšanas 
rezultātā lācis izzuda no Latvijas teritorijas. Tikai 1970. gados atsākās 
dzīvnieku regulāra ieceļošana no Igaunijas un Krievijas. Šobrīd Latvijā 
uzturas vairāki desmiti īpatņu.
Latvijas Dabas muzejs brūno lāci bija nominējis par 2009.gada dzīvnieku.

Brūnais lācis pamatā ir nakts dzīvnieks. Vasaras laikā tas uzkrāj zemādas 
taukus līdz pat 180 kg,  kas tiek izmantoti ziemas guļas laikā. 
Brūno lāci var viegli izmodināt no ziemas miega, jo miegs nav dziļš. 
Ziemas guļai lācis izvēlas kādu alu, iedobi zem zariem vai akmeņiem, vai arī Ziemas guļai lācis izvēlas kādu alu, iedobi zem zariem vai akmeņiem, vai arī 
koka dobumu. 
Lai arī brūnais lācis ir vientuļnieks, tie mēdz pulcēties baros bagātīgās 
barības ieguves vietās. 
Šādā barā valda stingra hierarhija, kurā tiek ievērots vecums un auguma 
izmērs.
Brūnie lāči kā lielākā daļa lāču ir visēdāji - ēd dažādus augus, ogas, asnus, 
sēnes, augļus, kā arī gaļu, zivis, olas, kukaiņus un grauzējus.

Brūnie lāči nav izteikti plēsīgi, apmēram 90% no barības ir veģetāra..



URSUS ARCTOS – vientuļnieks, veģetārietis



A. Kronenbergs: 
Lāci, bites sāk jau skaisties,
Laiks tev būtu lapās laisties…



A. Brigadere.
Sprīdītis, 1936.
Mākslinieks P. Kundziņš.

«Nerunā no siseņiem, 

runā labāk no lāčiem…»

R. Skujiņa. Mārīte.
Ilustrācijas M. Kovaļevska,
(1938) 2012.(1938) 2012.







S. Kozlovs. Ezītis miglā un citas 
pasakas.
Māksliniece S. Aha, 2012.





A. Dimā. Divi brāļi. Mākslinieks E. Folks, 1984;
Ļ. Tolstojs. Trīs lāči. Māksliniece M. Tabaka, 1982



… lācis bargi noskaities un 
dusmās gāzies vainīgajam virsū, 
lai to saplosītu. Taču izrādījies, 
ka Lāčausis ir stiprāks…
Lāčausis. 
Mākslinieks G. Krollis,
1981



Latviešu tautasdziesmas, 
skaitāmpanti un pasakas. 

Māksliniece Ilona Ceipe. 
2012, (pirmais - 1988) 



Zaķis un viņa draugi. Latviešu tautas pasakas. Māksliniece I. Ceipe, 1978



M. Stāraste: 
«Ja zīmēju, jāpanāk tāds stāvoklis, ka 
varu ar šo tēlu sarunāties…»



J.Baltvilks. Stērstes sniegā. Māksliniece A. Paegle, 1984
L. Gundars. Ķipars Pipars. Māksliniece A. Paegle, 2008



J. Zvirgzdiņš.
Tobiasa blēņu stāsti.
Māksliniece S. Ērmane – Ļitvina, 
2003



Tobiass – lācis ar raksturu -

• ļoti aizvainots, ka draugi – spēļu lāči Eliots, Kristofers, Jangs un 
Čārlijs - guļ, krāc, nemostas, nelīdz pat viņa pagatavotās 
garšīgās brokastis: “NEPATEICĪBA IR PASAULES ALGA”;

• iecirtīgs: “- ja jūs TĀ, tad es – ŠITĀ! – IZDOMĀJA Tobiass, - es 
vienkārši AIZIEŠU!”;

• izpalīdzīgs: atbrīvo Milzi no galvassāpēm;
• pašapzinīgs: “Tobiass devās tālāk, nesot sev līdzi izpildīta • pašapzinīgs: “Tobiass devās tālāk, nesot sev līdzi izpildīta 

pienākuma apziņu, teiksim tā, visai LEPNS”;
• aizrautīgs; 
• enerģisks;
• līdzjūtīgs;
• taisnīgs;
• ziņkārīgs, zinātkārs: “Tobiasu vienmēr ĻOTI interesēja, kā citi 

dzīvo, kā izskatās viņu mājās, nē, tā nebija ZIŅKĀRĪBA, tā bija 
ZINĀTKĀRE!”



J. Zvirgzdiņš. Tobiass dodas 
pasaulē.

Māksliniece S. Ērmane – Ļitvina,

2005



J. Zvirgzdiņš. Knorke! Jeb Tobiass un Fufū meklē Mocartu.
Māksliniece S. Ērmane – Ļitvina, 2007



“… spriest par kādu pēc tā 
izskata vien nav ne labi, ne 
pieklājīgi, bet...”

J. Zvirgzdiņš. Tobiass un neparastais 
ciemiņš.
Māksliniece G. Treice, 2010



J. Zvirgzdiņš. 
Kad muzejā iespīd 
Mēness
jeb Tobiass un draugi 
sargā Rīgas vēsturi.
Māksliniece I. Pičukāne,
2012 





J. Zvirgzdiņš. 
Lāča Bruņa medības 
Ilustrējis R. Pētersons, 
2009





M. Cielēna.
Krupītes kurpītes.
Māksliniece 
I. Dambe, 2012



A. Roze. 
Lielais Brūnis un mazā Sārtule. 
Māksliniece Evija Stukle-Zuitiņa,
2012.
«Jums jāzina, ka leļļu zvēri tiešām 
pastāvēja, un grāmatā attēlots 
patiess notikums»



Bet, ko domā, - lācis 
tūlīt taisās vīram klāt 
un saka:
«Es tevi ēdīšu» 





I. Zandere. 
Līze Analīze.
Mākslinieks 
R.Pētersons, 2012

«Lāci, paliec gultiņā,

nebaidies un gaidi…»



M. Laukmane. 
Gar ausīm skrien vējš š: 
dzejoļi un sarunas lieliem, 
maziem, draiskiem un ļoti 
nopietniem lasītājiem.
Māksliniece A. Auziņa, 2012 



A. Tomkalne. 
Uz meža dzīrēm: 
pasaciņas.
Māksliniece 
U. Leitāne, 2012



V. Landsberģis. 
Zirga Dominika mīlestība. Ābolu pasakas.
Māksliniece I. Abika, (2010) 2012.



L. Pastore. 
Petra un sniegpārslu 
meistars.
Māksliniece L. Valere, 
2012





L. Berzinska.
Ziloņu dārzs. 
Autores ilustrācijas.
2012



Kao Viets Ngujens. 
Lāčplēša hronika, 
2012









J. Zvirgzdiņš. 
Seši stāsti par 
ASV vēsturi. 
Mākslinieks H. 
Vorkals, 2012.

«Mani sauc «Mani sauc 
Eliots, es 
esmu 
pirmais 
rotaļu lācis 
pasaulē!»



M. Bonds. Lācēns Padingtons dārzā.
Mākslinieks R. V. Alejs, 2012 



D. Mellings. 
Kur ņemt vienu apkampienu?, 
(2010) 2012.



- Es taču gribēju 
tikai apkampties! 
Varbūt apkampiens 
dabūjams te lejā? –
Un, sataustījis kaut Un, sataustījis kaut 
ko garausainu, 
Duglass vilka to 
laukā.



Ķ. Kasparavičs. Pazudusī glezna. (2007) 2010. 
«Pirmais ar divriteni atbrauca Dakteris Bernards – lācis. Kaut viņš no 
mākslas neko nesajēdza, tomēr bija ļoti sirsnīgs un labsirdīgs zvērs.»



U. Starks.
Diktators.
Ilustrācijas 
L. Bondestam,
(2010), 2012



I. Sproģe, R. Kaupers. Māci mani, 
Degunlāci!, 2012.





LĀCIS 
• Lācis – bitenieks;
• Lācis – ratiem priekšā;
• Lācis – stiprinieks;
• Lācis - rīma;
• Lācis – draugs;
• Lācis – lelle;
• Lācis – pele;

• Lācis un pele;
• Lācis un suns;
• Lācis un zirgs;
• Lācis mežā;
• Lācis gultā;
• Lācis plauktā;
• Lācis – Tobiass;• Lācis – pele;

• Lācis – miegs;
• Lācis – suns;
• Lācis – pulksteņmeistars;
• Lācis – trīs lāči;
• Lācis un ezis;
• Lācis un lauva;
• Lācis un zaķis;
• Lācis un tīģeris;

• Lācis – Tobiass;
• Lācis – Lāčausis;
• Lācis – Lāčplēsis;
• Lācis – Eliots;
• Lācis – Padingtons;
• Lācis – Bernards;
• Degunlācis;
• ???



Tad nu līdz nākamajai ballītei, jūs 
ļautiņi Panamā un visur citur!


