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IEVADS

Tēma:  Kā matu krāsa ietekmē frizūras formu, frizūras līniju un frizūras 
elementu

Stundas mērķis: Iepazīties ar koloristikas pamatiem un sekmēt
izglītojamo spējas, veidot frizūras, ievērojot darba drošību un lietojot
individuālos aizsardzības līdzekļus.



IEVADS
Darba uzdevumi:

Sagatavot prezentāciju: “Kā matu krāsa ietekmē frizūras formu, frizūras līniju un frizūras
elementu”.

1. Frizūras ar viļņiem (uz blondiem, sarkanajiem, rudajiem, melnajiem matu krāsas toņa matiem)

2. Frizūras ar pinumiem (uz blondiem, sarkanajiem, rudajiem, melnajiem matu krāsas toņa matiem)

3. Frizūras ar rulli (uz blondiem, sarkanajiem, rudajiem, melnajiem matu krāsas toņa matiem)

4. Frizūras ar lokām (uz blondiem, sarkanajiem, rudajiem, melnajiem matu krāsas toņa matiem)

5. Frizūras ar cilpām (uz blondiem, sarkanajiem, rudajiem, melnajiem matu krāsas toņa matiem)

Praktiskais darbs:  veidot frizūru uz modeli, soli pa solim aprakstīt darbu un ievietot bildes

Refleksija: Kā matu krāsa ietekmē frizūras ārējo izskatu, kā mēs varam frizūru uztvert atkarībā 
no matu krāsas.

Izmantotās literatūras saraksts: interneta resursi.
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Kas ir krāsa?
• Krāsas ir izteiksmīgas un iedarbīgākais kompozīcijas līdzeklis un vienlaicīgi svaigākais

elements.

• Veidojot frizūru krāsu nedrīkst uztvert un risināt atsevišķi no formas, līnijām, matu
tekstūras un frizūru funkcijas. Svarīga ne tikai frizūras krāsa, bet arī krāsu risinājums visā
ansamblī.

• Pateicoties šim kopiespaidam, iegūstam pirmo paliekošāko iespaidu par tēlu, ko rada
frizūras daļu krāsu saskaņa un kompozīcija

• Krāsa ir vizuāls efekts, kas veidojas gaismai atstarojoties no objekta. Krāsa ir dizaina
elements, kas rada dziļumu un apjomu, un parasti, visspēcīgāk ietekmē dizainu. Tikai
forma, tekstūra un krāsa rada pilnīgu dizaina kompozīciju, ne viens no dotajiem
elementiem nevar radīt dizaina kompozīciju pats par sevi. Neskatoties uz to, ka gluda,
neaktīva tekstūra rada vienmērīgu gaismas atstarojumu, pievienojot formai krāsas,
taisnos matos var radīt tekstūras ilūziju. Tas veidos izkliedētu gaismas atstarojumu.

• Krāsas dažādi iedarbojas uz cilvēku, jo siltās krāsas ir enerģiski uzbudinošas, bet aukstās
nomierinoši ieturētas. Katra krāsa savādāk iedarbojas uz redzi un veido atšķirīgas
asociācijas.



Kas ir krāsa?

Krāsa ir elements mākslā, kas rodas gaismas stariem apspīdot objektu, 
kas pēcāk atstarojas cilvēka acī. Katru krāsu var raksturot izmantojot 3 
īpašības:

• Krāsas tonis;

• Krāsas piesātinājums;

• Krāsas gaišums.



Krāsas uztveres īpatnības

Vārds “krāsa” grieķu valodā “chroma”- senajā Grieķijā apzīmēja visas tās apkārtējās vides 
izpausmes, kas iedarbojas uz emocijām, un ko šodien mēs saistām ar neapzinātām 

intelekta funkcijām. Krāsa tiek uztverta kā gaismas īpašība, kas izriet no priekšmeta.

o Sarkana un oranžsarkana ir 
enerģētiskas, uzbudinošas, spēcīgas 

krāsas, fizioloģiski tās paaugstina 
asinsspiedienu, paātrina pulsu, 

aktivizē visas organisma funkcijas.

o Zilā krāsa ir pasīva, tā panāk no 
nomierinoša līdz nomācošam 

iespaidam, palēnina pulsu, mazina 
trokšņu un citu kairinājumu iespaidu.

o Zaļa krāsa arī mazina trokšņu un 
uztveres kairinājumu iespaidu, bet 
nav tik pasīva un vēsa kā zilā. Zaļa 
krāsa pazemina asinsspiedienu, 

paplašina kapilārus. Zaļā krāsa veido 
mierīgu, drošu, līdzsvarotu noskaņu.



Krāsas uztveres īpatnības

o Brūnā ir samērā neitrāla, tā 
pasvītro virsmas smagumu, bet 

rada arī mājīguma sajūtu. Šī 
krāsa labi apvieno un saskaņo 

spilgtus krāsu toņus.

o Melnā krāsa rada smagu, drūmu 
iespaidu, taču blakus melnajai 

visas spilgtās krāsas kļūst 
sulīgākas, gaišākas, sāk starot.

o Pelēkā krāsa dažādās gradācijās rada 
mierīgu, neuzbāzīgu noskaņu. Viena 
tā ir diezgan neizteiksmīga, bet kopā 

ar citiem toņiem iegūst izteiksmi, 
raksturu, gan arī palīdz uztvert citu 

krāsu nianses.



Krāsu grupas

• Krāsas iedala divās grupās: 
✓ahromatiskās krāsas (melnā un baltā krāsa) 

✓hromatiskās krāsas (spektra krāsas, kuras dēvē arī par septiņām 
varavīksnes krāsām – sarkanā, oranžā, dzeltenā, zaļā, gaiši zilā, 
zilā un violetā krāsa);

• Krāsu aplī tiek izkārtotas hromatiskās krāsas;

• Galvenie raksturlielumi - TONIS, GAIŠUMS, TUMŠUMS un 
PESĀTINĀJUMS.



Hromātiskās 
krāsas

• Vārds hromatiskais cēlies no grieķu
vārda chromatikos un nozīmē –
krāsains;

• Hromatiskā krāsa ir (spektra jeb 7
varavīksnes krāsas: sarkana,
oranža, dzeltena, zaļa, gaiši zila, zila
un violeta).



Ahromātiskās 
krāsas

• Ahromatiskās krāsas – tiešā tulkojumā no
latīņu valodas nozīmē bezkrāsu krāsas.

• Visas trīs ahromatiskās krāsas (melnā,
baltā un pelēkā) pēc sava kopējā
raksturojuma tiek uzskatītas par krāsām,
kuras skatītājā rada svinīgu, nemierīgu vai
pat drūmu noskaņu, taču katrai no šīm
krāsām ir savs raksturojums, sava unikālā
ietekme uz cilvēku.



Krāsas toni
• Tonis - krāsas vieta spektrā, krāsas nianse;

•Krāsas tonis tas ir tas ko sauc par vienkārši krāsu: 
sarkans, dzeltens, zils utt.;

• Sajaucot hromatiskās krāsas ar ahromātiskajām veidojas 
krāsu toņi.



Krāsas gaišums
• Gaišums atspoguļo, cik tuvu baltajai krāsai atrodas konkrētā krāsa;

• Krāsas gaišums, tumšums - ietver spektru no ļoti tumša, līdz ļoti gaišam, 
no maksimāli melnās krāsas ietekmes līdz maksimāli baltās krāsas 
ietekmei;

• Krāsas gaišuma mērījums. Tas ietver spektru no ļoti tumša, līdz ļoti gaišam, 
kur ir minimāla melnās krāsas ietekme un maksimāla baltās krāsas 
ietekme.



Krāsu aplis
Krāsu aplis ir novienkāršota shēma, ilustrējoša mijiedarbību un klasifikāciju 

pirmkārtējām, otrkārtējām un treškārtējām krāsām. 

Pirmkārtējās krāsas 

o Šīs krāsas (sarkāns, zils, dzeltens) nav iespējams iegūt 
sajaukšanas rezultātā. Tās ir pamatkrāsas.

Otrkārtējās krāsas 

o Otrkārtējās krāsas veidojās sajaucot divas pirmkārtējās krāsas 
proporcijā 50 : 50.

Treškārtējās krāsas

o Treškārtējās krāsas veidojas sajaucot pirmkārtējās ar otrkārtējām krāsām 
proporcijā 50 / 50.



Monohromās 
krāsas

• Monohromās krāsas ir 
vienas krāsas nianses –
tumšinājums un 
gaišinājums;

• Monohromā shēma sastāv 
no viena sektora krāsas un 
šīs krāsas toņiem.



Komplementārās 
krāsas

• Komplimentārās jeb pretkrāsas 
krāsas ir krāsas, kas krāsu aplī atrodas 
viena otrai pretī;

• Šīs krāsas savstarpēji neitralizē viena 
otru;

• Tās ir visspēcīgāk kontrastējošās 
krāsas. Tās viena otru visvairāk izceļ, 
piemēram, oranžs – zils; sarkani oranžs 
– zili zaļš; dzeltens – lillā, u.c.



Harmonija krāsu salikumos

• Veidojot frizūru kompozīciju liela nozīme ir krāsu salikumam. Par
harmonisku krāsu salikumu tiek uzskatīts salikums, kurš, pirmkārt,
rada koloristiski vienotu iespaidu un otrkārt valda līdzsvars krāsu
saskaņā un vienotība proporcionālās attiecībās. Ar krāsu līdzsvaru
saprot krāsu attiecību, kurā krāsas viena otrai nav un neliekas svešas,
tās balstās uz radniecības principiem.

• Krāsu salikumi ir divi vai vairāku krāsu savstarpējs izvietojums.
Salikumiem ir cieša saistība ar harmoniju. Krāsu sistēmās ir vairākas
harmonijas pazīmes.



Āda 

• Bāla, mierīgāka kā ziemai

• Pelēkbrūniem vasaras 

raibumiem, dzimumzīmītes

• Olīvu brūns

• Vēss zemādas mirdzums

• Vēss sārtums

• Viegli iedeg, izņemot bālo ādu

Acis

• Pelēki zils

• Pelēki zaļš

• Pelēks

• Zaļganbrūns

• Baltums 

duļķaināks, 

dzeltenīgāks

Vasaras tips Rudens tips
Mati
• Vidēji zeltains līdz sulīgi brūnam
• Rudais
• Sarkanbrūns
• Vienmēr zeltains mirdzums
• Piesātināti, intensīvi sarkani
• Silti sarkanīgs mirdzums
• Vara silti, medaini
• Melni ar rudu nokrāsu
• Uzacis – līdzīgs matu tonim, sarkanīgas, biezas, gaišas, mēdz būt

bezkrāsas

Āda 

• Gaiša

• Ziloņkaula vai šampanieša tonī

• Kad nosauļojas, vienmēr sākumā sarkans, tikai 

pēc tam tumšs

• Tumša āda

• Vasaras raibumi un dzimumzīmītes sarkanīgā vai

dzelteni brūnā tonī.

Acis

• Zaļas

• Zaļganbrūnas

• Dzeltenbrūnas

• Tumši zilas

• Tumši brūnas

• Rudas

• Mati
• Blonda (pelēkums)
• Pelēki brūns līdz piesātināti brūns 
• Matēts
• Pelēki blonds
• Pelēki brūns
• Platīnblondi
• Bērnībā blondi, gaiši mati
• Uzacis – pelnkrāsā, nekad nav zeltainas



Matu krāsas izvēles atbilstoši klienta 
krāsas tipa

Rekomendē - ļoti gaišs un gaišs 
blondīns, vidēji blonds, gaiši un 
vidēji brūns, zeltītie, medus un 
rudzu toņi. 
Nerekomendē - tumši brūnu, 
melnu toņus: zilu,violetu, spilgti 
sarkanu un rudu. 

Pavasara tips

Rekomendē - gaišs blondīns, 
vidējs blondīns, gaiši brūni, vidēji 
brūni, tumši brūni, pelēkie un 
pērļu toņi.
Nerekomendē - matus 
nevajadzētu krāsot vairāk kā par 
2 toņiem tumšākus vai gaišākus, 
zeltītie, medus toņi, sarkanais 
tonis, rudzu un lina toņi.

Vasaras tips

Rekomendē - gaiši brūns, 
vidēji brūns, brūns, tumši 
brūns, sulīgi zeltains tonis, 
medustonis, sarkans tonis, 
ticiāna tonis. 
Nerekomendē - ļoti gaišs 
blondīns, melns, zilganvioletos 
toņus, pelnu un pērļu tuņus, 
violetos toņus.

Rudens tips

Ziemas tips
Rekomendē - vidēji brūns, 
tumši brūns, melns,pelēkie 
toņi, violetie un sarkanie toņi, 
zili melnais tonis.
Nerekomendē - gaišus matus, 
medus toni, zelta un rudzu 
toņus. 



Frizūras ar viļņiem (uz blondiem, sarkanajiem, rudajiem, 
melnajiem matu krāsas toņa matiem)



Frizūras ar pinumiem (uz 
blondiem, sarkanajiem, 
rudajiem, melnajiem matu 
krāsas toņa matiem)



Frizūras ar rulli (uz blondiem, sarkanajiem, rudajiem, 
melnajiem matu krāsas toņa matiem)



Frizūras ar lokām (uz 
blondiem, sarkanajiem, 
rudajiem, melnajiem matu 
krāsas toņa matiem)



Frizūras ar cilpām (uz blondiem, 
sarkanajiem, rudajiem, melnajiem 
matu krāsas toņa matiem)



Izmantotās literatūras saraksts

• http://devini.com/krasu-aplis-teorija/

• http://ingridizains.lv/blog/par-krasam/krasu-uztvere

• https://www.uzdevumi.lv/p/vizuala-maksla/5-klase/krasu-salikumi-vitraza-17231/krasu-salikumi-17232/re-
31e420f8-34be-4bcf-ba07-94745a459570

• https://zoro.lv/ahromatiskas-krasas.html

• https://www.uzdevumi.lv/p/vizuala-maksla/2-klase/krasu-aplis-pretkrasas-7195/re-e118cbd9-4d5a-4c48-83ba-
10ebce3e0b35

• https://lmmdv.edu.lv/pages/skola/metodiskie-materiali/maksla-dizains/vts_krasas.pdf

• http://www.sieviesuklubs.lv/skaistums-un-mode/neparasta-krasu-pasaule-ahromatiskas-krasas-melna-76701/

• https://www.riman.lv/wp-content/uploads/2019/07/Lig_42_0212Pp_ESF_FrizDT_2.pdf

• http://beauty-hair.1w.lv/22-matu-uzbuve/

http://devini.com/krasu-aplis-teorija/
http://ingridizains.lv/blog/par-krasam/krasu-uztvere
https://www.uzdevumi.lv/p/vizuala-maksla/5-klase/krasu-salikumi-vitraza-17231/krasu-salikumi-17232/re-31e420f8-34be-4bcf-ba07-94745a459570
https://zoro.lv/ahromatiskas-krasas.html
https://www.uzdevumi.lv/p/vizuala-maksla/2-klase/krasu-aplis-pretkrasas-7195/re-e118cbd9-4d5a-4c48-83ba-10ebce3e0b35
https://lmmdv.edu.lv/pages/skola/metodiskie-materiali/maksla-dizains/vts_krasas.pdf
http://www.sieviesuklubs.lv/skaistums-un-mode/neparasta-krasu-pasaule-ahromatiskas-krasas-melna-76701/
https://www.riman.lv/wp-content/uploads/2019/07/Lig_42_0212Pp_ESF_FrizDT_2.pdf
http://beauty-hair.1w.lv/22-matu-uzbuve/


Refleksija

Kā matu krāsa ietekmē frizūras ārējo izskatu?

Kā tiek uztverta frizūra atkarībā no matu krāsas?



PALDIES PAR UZMANĪBU!


