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Saturs



● Izpētīt latviešu zīmes un iepazīt Zemgales etnogrāfiskos 
rakstus. Skat. 1., 2. att.

● Izveidot un parādīt, ka etnogrāfiskās zīmes var būt ļoti 
dekoratīvas un labi telpas dekori.

1. Darba mērķis

1.att. Cimdu raksti. 2.att. Latviešu zīmes



● Latviešu ornamenti jeb latviešu raksti ir vēstures gaitā 
pārmainījušās latviešu mitoloģiskās un piederības zīmes, kas 
pamazām zaudējušas savu sākotnējo nozīmi un saglabājušās kā 
rotājumu vai tautas tērpu elementi.

● Etnogrāfu savāktais materiāls liecina, ka paši ornamentu veidotāji- 
audējas, izšuvējas, kalēji un citi mājamatnieki, 19. gadsimtā 
ornamentu zīmes apzīmēja dažādi, salīdzinot ar dabā sastopamām 
formām, piemēram, “lapiņa”, “zvaigznīte”, “spolīte”, u. c.

● Es iedvesmojos no Zemgales cimdu rakstiem. Skat 1. att.

2. Izvēlētās tēmas un paraugu izpēte



● Darbu veidoju uz melnas kartona pamatnes 40x40 cm.
● Darbam izmantoju filca audumu, krāsaino papīru, mākslīgo ādu un 

krāsainos koka klucīšus 1,5x1,5 cm. Skat. 3.,4. att.

3. Materiālu paraugi

3.- 4.att. Izmantotie materiāli.



● Sarūtoju kartona pamatni 
2 cm lielās rūtiņās.

● Sagriezu filca audumu, 
krāsainos kartonus un 
mākslīgo ādu 2x2 cm 
lielos gabaliņos.

● Uz pamatnes uzzīmēju 
ornamentu.

● Izvēlējos kāsas un sāku 
līmēt kvadrātiņus. Skat. 
5.- 8.att.

● Tad salīmēju koka 
klucīšus.

4. Darba gaita

5.- 8. att. Darba gaita.



5. Noslēguma darbs, izmērs 40x40cm, skat. 9., 10. att.

9.att. Pirmais darbs. 10.att. Otrais darbs



6. Secinājumi

● Es izvēlējos šo tēmu, jo man patika šī dekoratīvā 
ideja un kā tas varētu izskatīties.

● Es savu darbu vērtēju ar atzīmi 7, jo manuprāt tas 
varēja būt labāks.

● Darbs prasīja lielu precizitāti un rūpību.
● Manuprāt, es varēju darbu izdarīt precīzāk un 

interesantāk.



Paldies par uzmanību!


