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DARBA FAILA SAGATAVOŠANA
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LAPA - Artboard

sakārtot, pārkārtot lapu 
secību, attālumus

lapas tiek pārkārtotas kopā ar zīmējumu

šo logu var atvērt uzspiežot uz lapas ikonas,
kas atrodas pretī lapu numerācijai.
Var mainīt lapas virzienu, izmēru.

ieķeksējot šajā logā lapas izmērs mainās 
proporcionāli - mainot vienu izmēru 
proporcionāli nomainās arī otrs izmērs.

attālums starp lapām

lapu izvietojums
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RĪKJOSLA
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Bultiņa, kursors ar kuru var pārvietot, iezīmēt  OBJEKTUS

SHIFT : lieto lai uzzīmētu līnijas, laukumus TAISNI,  VIENĀDMALU 

cmd + Z   : atsaukt darbību

cmd + C  / alt / option   :kopēt

Kā lietot: 
Turot piespiestu “alt’’ taustiņu ar datorpeli , kursoru pārvietot objektu uz nepieciešamo vietu.   

cmd + D     :atkārtot iesākto darbību (piemēram ornamenta izveidei)

Kā lietot: 
Veikt nepieciešamo darbību vienu reizi 
un neizejot ārā no objekta iezīmējuma, lietot šo kombināciju 
un objekts / līnija tiks pavairots tajā virzienā kurā nokopējāt pirmajā reizē.

cmd +  / cmd -         :pietuvināt vai attālināt ekrāna skatu

Ievietot attēlu Illustrator:

1) File PLACE (fails tiek ievietots tajā pašā lapā, kurā strādājat)
2) File OPEN (fails atveras jaunā failā, automātiski izveidojot jaunu failu)

Kā lietot:
pietuvināt  / attālināt konkrētu vietu 
(paņemt instrumentu un 
turot piespiestu ‘’pelēs’’pogu vilkt pāri vietai kuru vēlies pietuvināt)

Bultiņa, kursors ar kuru var pārvietot, iezīmēt  PUNKTUS, LĪKNES

DAŽĀDAS DARBĪBAS
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+ SHIFT

+ SHIFT

+ SHIFT

+ SHIFT

+ SHIFT

LAUKUMI

kvadrāts, taisnstūris

kvadrāts, taisnstūris 
ar noapaļotiem stūriem

aplis, riņķis, ovāls

piecstūris, daudzstūris

trijstūris, zvaigzne
(starus pieliek un noņem 
ar bultiņu uz klaviatūras 
spiežot attiecīgo 
uz augšu / leju 
neatlaižot peles taustiņu 
ar ko zīmē objektu)
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TAISNA līnija 
(lieto, piemēram, rasējumu zīmēšanai)

pārzīmēt LIEKTAS, taisnas, 
sarežģītas formas, objektus
(lieto, piemēram, skiču, 
objektu no attēliem, pārzīmēšanai)

PUNKTU pievienošana

LĪNIJAS

nogludina grubuļainu līniju

DAŽĀDAS DARBĪBAS AR LĪNIJU - “Stroke” 

līnijas / objekta gala / stūra 
noaapaļojums, nošķēlums

raustīta līnija

bultiņas uzlikšana līnijas galos 

PUNKTU noņemšana

taisnu līniju 
pārveidot par liektu
vai liektu līniju par taisnu
(taisnu līniju par liektu var pārveidot 
velkot ar “peli” aiz punkta / aiz līnijas.
liektu līniju par taisnu - 
uzspiežot ar ‘’peli’’ uz sākumpunkta)

6

ATRODAS:  augšējā darbību  joslā

ATRODAS:  rīkjoslā
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ATRODAS: Augsšējā, galvenajā izvēlnē zem - Effect - Distort & Transform

ZIG ZAG, VIĻŅOTA LĪNIJA

Attālums   

Augstums   

Smooth - viļņota
Corner -zig zag   



IEKRĀSOŠANA

nokopējot šo krāsu kodu 
var tieši šo toni 
piešķirt citam objektam, līnijai 

NOKOPĒ KRĀSU no cita objekta, attēla
Lieto:  Iezīmē objektu kuru vēlies iekrāsot, 
paņem šo rīku un ar “peli”
uzspied uz krāsas kuru vēlies paņemt 

krāsas 
izvēle

toņa 
izvēle

iekrāso līniju

iekrāso laukumu

ATRODAS:  rīkjoslā, apakšā.  

noņem krāsu 

Lietošana: Lai izvēlētos iekrāsošanas veidu, 
jāuzspiež uz nepieciešamā kvadrātiņa. 
Iekrāsošana tiek veikta ar to rīku (laukumu / līniju) kurš atrodas virspusē. 
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KRĀSU PĀREJA, CAURSPĪDĪGUMS
Gradient, Opacity

Divreiz uzklišķinot uz šī kvadrātiņa,
atveras krāsu palete
un ir iespēja NOMAINĪT KRĀSU  

Krāsu pārejas joslai ir iespējams PIEVIENOT KLĀT VĒL KRĀSAS, 
Lietošana:  tuvinot pie krāsu joslas “peli”, 
parādās plusiņš un tad nospiežot ar “peli” pievienojas vēl viens krāsu kvadrātiņš.

PĀRBĪDOT šo rombiņu
tiek pārbīdīta krāsu pārejas robeža.  

ATRODAS: Rīkjoslā apakšā. 
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Centriska / lineāra krāsu pāreja 

Opacity rīks ATRODAS augšējā darbību joslā 



OBJEKTU 
APVIENOŠANA, IZGRIEŠANA, NOGRIEŠANA

Pathfinder

ATRODAS: galvenajā izvēlņu joslā, zem Window 

Ar TUMŠO KRĀSU ikonās attēlots, tas kas paliks pēc darbības veikšanas. 

Pathfinder -  var apvienot, izgriezt un apgriezt objektu ar citu objektu. 
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APVIENO objektus 

NOGRIEŽ, ar virsējo objektu nogriež to daļu, 
kas pārklāj apakšējo objektu  

IZGRIEŽ, atstāj to daļu
 kura veidojas objektu krustošanās vietā 

IZGRIEŽ, atstāj to daļu 
kura veidojas apkārt objektu krustošanās vietā 



Objektu ROTĒŠANA, REFLEKTĒŠANA
Transform

ATRODAS: uzspiežot ar labo datorpeles taustiņu uz iezīmēta objekta, 
   atveras izvēlne kurā jāatrod nosukums Transform 
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ROTĒ objektu, 
ierakstot nepieciešamos grādus, 
norādot leņķi 

noliek objektu SPOGUĻATTĒLĀ, 
pa vertikālo vai horizontālo asi. 

ieķeksējot PREVIEW, vienmēr 
pirms darbības apstiprināšanas, 
varēs redzēt kur
objekts tiks pārvietots   

ar OK rotē to pašu objektu
ar COPY rotācija tiek veikta 
uz jauna, nokopētā objekta, 
bet iezīmētais objekts paliek nemainīgas. 



OBJEKTU SAKĀRTOŠANA 
Arrange_Align

ATRODAS: Iezīmējot objektu, 
uzklikšķinot ar labo datorpeles taustiņu, 
atveras darbību josla, 
kurā jāatrod  nosaukums Arrange un jāizvēlas nepieciešamā darbība. 

Arrange -  objektu  KĀRTOŠANA ZEM / VIRS cita objekta, līnijas 

Align -  objektu IZLĪDZINĀŠANA, CENTRĒŠANA 
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Align to SELECTION - darbība notiek 
       ar tiem objektiem, kas iezīmēti
       vai Align to ARTBOARD - 
       kārtošana notiek iezīmētajā lapā. 

ATRODAS: Galvenajā augšējā izvēlnē zem Window 



ATTĒLA - JPG FAILA APGRIEŠANA
Crop Image

ATRODAS: Iezīmējot objektu, uzklikšķinot ar labo datorpeles taustiņu, 
   atveras darbību josla, kurā jāatrod nosaukums - Crop Image 
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Lai apgrieztu attēla malas 
ar datorpeli jāuziet uz līnijas 
un jābīda nepieciešamajā virzienā 



JPG ATTĒLS PAR VEKTORGRAFIKAS FAILU 
Image Trace

ATRODAS: Augšējā izvēlnē zem Window 
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Clipping Mask - uzzīmetā objektā ievieto attēlu, ornamentu.
Objektam, kurā vēlies iekadrēt attēlu, jābūt virspusē   

OBJEKTAM PIEŠĶIR TEKSTŪRU, MATERIALITĀTI
Clipping Mask

ATRODAS: Iezīmējot divus objektus, uzklikšķinot ar labo datorpeles taustiņu, 
   atveras darbību josla, kurā jāatrod nosaukums - Make Clipping Mask  
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Illustrator filtrs  
3D EFEKTS

ATRODAS: Augšējā izvēlnē - Effect - 3D 
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Illustrator filtrs  

ĒNAS UZLIKŠANA
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ATRODAS: Augšējā izvēlnē - Effect - Stylize - Drop Shadow  



Illustrator filtrs  

DAŽĀDI EFEKTI 
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Feather  

Inner Glow  

Outer Glow  

Round Corners  

Scribble  

ATRODAS: Augšējā, galvenajā izvēlnē zem - Effect - Stylize



Photoshop filtrs  

Gaussian Blur - padara miglainu  

Šos efektus iesaku lietot, ja attēls, kuru vēlaties lietot projektā, nav labas kvalitātes.

Radial Blur - rada kustības efektu  

Smart Blur - samīkstina   

Texture - Grain - graudains attēls   

Texture - Texturizer - kā druka uz audekla  

ATTĒLU APSTRĀDE
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ATRODAS: Augšējā, galvenajā izvēlnē zem - Effect - Blur, Texture



DAŽĀDI EFEKTI 
Blend
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ATRODAS: Rīkjoslā  



LĪNIJU PĀRVEIDOT PAR OBJEKTU
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ATRODAS: Galvenajā izvēlnē, augšā, zem Object - Expand.  

ATRODAS: Augšējā, galvenajā izvēlnē zem - Object - Expand



TEKSTS 
Type
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ATRODAS: Galvenajā augšējā izvēlnē, zemType. Un rīkjoslā   



PAMATDARBĪBAS AR TEKSTU
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TEKSTA RAKSTĪŠANA: 

1. Teksts netiks ierobežots konkrētā laukumā.

Lieto: Paņem teksta instrumentu rīkjoslā, uzklikšķina uz lapas, vietā kur vēlas rakstīt tekstu.

2. Teksts tiks rakstīts laukumā.
 
Lieto: Paņemt teksta instrumentu rīkjoslā, 
,turot piespiestu datorpeli, uz lapas uzvelk laukumu, 
šajā laukumā ieklikšķina ar kursoru un sāk rakstīt tekstu.    

BURTU PĀRVEIDOŠANA PAR OBJEKTU: Type - Create Outlines,  
jālieto tad, kad darbs ir pabeigts 
un tiek sūtīts kādam PDF, AI vai EPS formātos (dzīvā faila formātā) 
un tiks atvērts uz cita datora.   

BURTU VEIDA MAINĪŠANA: Type - Change case  

FONTA MAINĪŠANA: Type - Font vai augšājā darbību joslā 

TEKSTA KRĀSAS MAINĪŠANA: tāpat kā jebkuram objektam



DARBĪBAS AR TEKSTU
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ATRODAS: Rīkjoslā zem T burta. 



DARBA SAGLABĀŠANA, EKSPORTĒŠANA
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saglabā visas lapas saglabā norādītās lapas

PDF - DZĪVS FAILS, universāls formāts, 
kuru var atvērt Adobe Illustrator, Photoshop programmās un rediģēt, 
sūtītu klientam.

ATRODAS: File - Save - PDF, Illustrator formātā

ATRODAS: File - Export - JPG, PNG, TIFF u.c. formātos

saglabā visas lapas saglabā norādītās lapas



DARBA SAGLABĀŠANA, EKSPORTĒŠANA
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DRUKAI: 
Augstas kvalitātes fails

SŪTĪŠANAI digitāli: 
Zemākas kvalitātes fails,
sūtīšanai digitāli - 
e pastos u.c.
darba procesa laikā, 
atrādīšanai, piemēram,
saskaņošanai ar pedagogu

ATRODAS: Augšējā, galvenajā izvēlnē zem File - Save. 



SAGATAVOŠANA DRUKAI
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ATRODAS: Augšējā, galvenajā izvēlnē zem File - Print. 


