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VĀRDS UZVĀRDS: Zaiga Pettere 

METODISKĀS IZSTRĀDNES NOSAUKUMS: TEKSTŪRU IZMANTOŠANA 

KOMPOZĪCIJAS APGUVEI 

Mērķis: Izveidot oriģinālus tekstūru nospiedumus, kas spētu imitēt dažādu materiālus un 

būtu pielietojami kā kompozicionāls elements interjerā. 

Uzdevumi: 

 izpētīt dažādu materiālu īpatnības (koks, tekstils, metāls, akmens u.tt.) un to 

faktūrās raksturīgo ritmu, 

 atrast dažādus materiālus un tušas uzklāšanas tehnikas, kas palidzētu atveidot 

vēlamo materialitāti, 

 izmantojot ikdienā pieejamus materiālus, izveidot dažādu materiālu tekstūras. 

Mērķauditorija : 1. kurss, Interjera noformētājs 

Metodiskās izstrādnes praktiskais pielietojums: Interjera sienas dekoru veidošana, 

izmantojojot viegli pieejamus materiālus. 

Uzskates un citi mācību līdzekļi: Piemēri no fondiem, literatūra ar attēliem un 

videomateriāls 

Metodiskās izstrādnes aktualitāte/novitāte: Pēdējos gados ļoti plašu pielietojumu 

dizainā ieguva ar roku veidoti, paštaisīti zīmējumi un raksti, kuru raksturo ekspresīvs, brīvs 

izpildījums. Kompozīcijas stundu laikā pētot dažādu materiālu faktūras un iespēju tās 

imitēt, audzēkņi iegūst priekštatu par to kā var iegūt oriģinālu un dinamisku rakstu uz 

sienām vai citiem telpas dekoriem, funkcionāli aizvietojot oriģinālos materiālus. 
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IEVADS 

Informācija, ko redze iegūst ar atstarotās gaismas starpniecību, rada priekšstatu par 

attiecīgā priekšmeta vai tā virsmas materialitāti. Izplānojot interjeru tieši materiālu faktūras 

bagātība un savstarpējā saskaņotība spēj veidot veiksmīgu dizainu. Taču ne vienmēr 

ieplānotais materiāls ir pieejams vai praktiski pielietojams. Neskatoties uz to, pastāv 

vairāki paņēmieni, kā imitēt dažādu materiālu faktūras, raksturīgo ornamentējuma ritmu un 

kustību. 

Kompozīcijas stundas laikā audzēkņiem tiek dota iespēja sīkāk izpētīt dažādu materiālu 

faktūras, izanalizēt to raksturīgo ritmu un aizdomāties par to, kādi ikdienā sastopami 

priekšmeti spētu imitēt materiālu. Dotā tēma aizņem vienu mācību stundu un patstāvīgo 

mājas darbu. Stundas ievadā ar attēlu un uzskatāmu materiālu palīdzību audzēkņi vēlreiz 

tiek iepazīstināti ar dažādiem materiāliem. Stundas praktiskās daļas laikā ar tušas palīdzību 

nospiežot tiek iegūtas dažādas tekstūras. 



1. TEKSTŪRA UN FAKTŪRA 

1.1. Tekstūras un faktūras raksturojums 

 

Faktūra — virsmas raksturīpašība: gludums, raupjums, reljefs, ko cilvēks var sajust ar 

taustes palīdzību. Faktūras raksturīpašības nes sevī konkrētas kompozīcijas  funkcijas, kaut 

gan ne tik kategoriskas kā ritms vai krāsa. Ar fakturālu virsmu mākslinieks pabeidz 

kompozīciju. Faktūru plaši pielieto tēlnieki, arhitekti un dizaineri, daudz retāk glezniecībā 

vai grafikā. Tur daudz liekāku nozīmi spēlē tekstūra. 

Tekstūra — virsmas redzamais attēls (kokam, audumam, akmenim u.c. ), kas dod 

priekštatu vai ilūziju par materiāla faktūru. Tekstūrai piemīt neierobežota daudzveidība, 

daudzās situācijās tieši tā veido mākslas darba estētisko īpatnību. Tieši arhitektūrā un 

interjera dizainā, veidojot sienu virsmas raksturu un stilu, ir skaidri iedalīta starpība starp 

tekstūru un faktūru kompozicionālajām iespējām.  

 

 

 

1.2. Tekstūra kompozīcijā 

 

Katram materiālam piemīt sava faktūra, virsmas reljefs. Tajā atainojas materiālam 

piemītošais līniju vai citu elementu ritms, šķiedrojuma raksturs, kustība un krāsa. Pārzinot 

katra materiāla raksturīgo faktūru un elementu kompozicionālo izvietojumu rodas iespēja 

pārdomāti un mērķtiecīgi interjera dizainā pielietot katra materiāla tekstūru. Skaidra 

materialitātes uztvere ievērojami atvieglo visu uztveres sistēmu koordināciju. Šīs 

ievērojamās uztveres priekšrocības, kas rodas materialitātes skaidras nolasāmības rezultātā, 

rada potenciālu patiku pret lietām, priekšmetiem un virsmām, kuri veidoti no pazīstamiem 

materiāliem vai arī no jauniem materiāliem, bet ar to fiziskajai būtībai atbilstošu vizuālo 

kodu. Nav nejaušība, ka materiālu tekstūras izspēle tādēļ kļūst īpaši aktuāla ne tikai telpu 

apdares un iekārtojuma lietišķajā jomā, bet arī dekoratīvi — lietišķajos mākslas darbos. 

 



2. STUNDAS METODISKAIS APRAKSTS 

 

Stundas tēma: “Izmantojamo materiālu daudzveidība faktūras attēlošanā” 

Mērķis  Izveidot oriģinālus tekstūru nospiedumus, kas spētu imitēt dažādu materiālus un būtu 

pielietojami kā kompozicionāls elements interjerā. 

Uzdevumi: 

 Izpētīt dažādu materiālu īpatnības (koks, tekstils, metāls, akmens u.tt.) un to 

faktūrās raksturīgo ritmu, 

 Atrast dažādus materiālus un tušas uzklāšanas tehnikas, kas palidzētu atveidot 

vēlamo materialitāti, 

 Izmantojot ikdienā pieejamus materiālus, izveidot dažādu materiālu tekstūras. 

 

Mērķauditorija: Interjera noformētājs 1.kurss  

Stundas tips: Teorētisks ievads, praktiskais darbs 

Metodes un darba formas: Dažādu piemēru parādīšana, Praktiskā darba izstrāde 

pedagogam pieskatot un konsultējot, darbs grupās 

Stundas paredzamie rezultāti: Skolnieki izstrādā daudzus tekstūras paraugus formātā 

10x10cm, pielietojot dažādus materiālus un nospiešnas veidus 

Uzskates un citi mācību līdzekļi: Darbi no fondiem, Literatūra. 

Stundai nepieciešamās literatūras saraksts: Ļiteratūra par kompozīcijas principiem. 

 



3. STUNDAS GAITA 

 

Skolotājs iepazīstina audzēkņus ar dažādu materiālu faktūras īpatnībām, izstāsta par 

iespējamām metodēm vēlamās tekstūras iegūšanai. Tiek aplūkoti skolotāja sagatavoti attēli 

no dažādiem avotiem, piemēri no fondiem.  

Uzdevums Interjera noformētājiem – izpētīt dažādu materiālu īpatnības (koks, tekstils, 

metāls, akmens u.tt.) un to faktūrās raksturīgo ritmu. Atrast piemērotākos materiālus un 

tušas uzklāšanas tehnikas, kas palīdzētu atveidot vēlamo materialitāti. Izmantojot 

pieejamus materiālus, rūpīgi skolotāja uzraudzībā, audzēkņi ar tušas palīdzību nospiež 

dažādus materiālus uz papīra un  iegūst tekstūras.  

Formu nospiedumi tiek veidoti uz papīra laukumiem izmēros 10x10cm. Pēc darba 

nožūšanas, tiek veikta labāko darbu atlasīšana. Veiksmīgākie deviņi nospiedumi tiek 

akurāti izgriezti. Uz kartona planšetes audzēkņi sastāda tekstūras paraudziņu kompozīciju. 

Audzēkņi salīdzina un vērtē savus darbus. 

 

Iegūtie rezultāti un atgriezeniskā saite Tika izstrādāti tekstūru paraugi un audzēkņi 

iepazinušies ar jaunu tehniku, mācību process padarīts daudzveidīgāks 

 

Izmantoto metožu efektivitāte Audzēkņi novērojot uzskates paraugus, dedzīgi grib 

izmēģināt tehniku 

 

Stundas norises un izstrādāto materiālu pilnveides nepieciešamība un iespējas Ir 

iespējams veikt eksperimentus ar citiem materiāliem, izpētīt cik dažādu nospiedumus var 

izveidot, kā arī mēģināt iegūt nospiedumus izmantojot citus zīmēšanas/grafikas 

instrumentus (zīmuļus, akvareli, guašu u.c.) 

 

Veiktie vērojumi Visgrūtākais ir paredzēt gala rezultātu, jo katrs materiāls ar tušu 

mijiedarbojas dažādi. 

 

Ieteikumi līdzīgu stundu veidotājiem un īstenotājiem Nodrošināties ar materiālo un 

piemēru bāzi, veidot labu un izprotamu stāstījumu, internetā var atrast video, var parādīt 

piemēru uz gatavas planšetes. 

 

 



LITERATŪRAS SARAKSTS 

 

Šusts, V. Telpas uztvere un kompozīcija  Rīga: Zvaigzne ABC, 1979. 

Баррингтон Б. Перспектива и композиция Москва: Издательство Эксмо, 2016 г. 

Паранюшкин Р.В.  Композиция Теория и практика Москва: Планета музыки, 2019 г. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

PIELIKUMI 



      

 

         

 

Uzskatāmi paraugi  nospiedumu veidošanai



 

 

 

         

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

Iegūtie nospiedumi. Materiāls — audums. 



 

 

 

 

Darba rezultātā iegūtie tekstūru paraugi 


