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KRĀSAS

❑ Bez gaismas nav krāsas;  
❑ Cilvēka acs uztver redzamās gaismas elektromagnētisko viļņu 

garumu no 400 līdz 750 nanometriem; 
❑ Cilvēka acs izšķir 180 -200 dažādus toņus; 
❑ Ņūtons iedalīja spektru septiņās krāsās, jo ticēja ka krāsu un 

skaņu izpausmes ir līdzīgas; 
❑ Gēte izdalīja 6 krāsas; 
❑ Cilvēka organismā notiek bioķīmiskie un psihofizioloģiskie 

procesi - prasība pēc harmonijas



SAJŪTAS - DINAMIKA
❑	Gaišs, vēss, nepiesātināts - 
 plašs, viegls, telpisks, atvērts, mierīgs; 
❑ Silts, tumšs, piesātināts -  
mazs, blīvs, smags, plakans.



❑	Hue	-	krāsas	tonis	

❑	Brightness	-	spilgtums	

❑	Saturation	-	piesātinātība	

❑	Value	-	ass	-	dažādu	

faktoru	summārā	vērtība



❑	Apžilbums	

❑	Pēcattēls	-	ekspresivitāte	

❑	Simulttantitāte	-	darbojas	

	komplimentārlikums	

❑	Krāsu	dinamika	-	attālums,	tuvums,		

atslābums,	saspringums





KRĀSAS

Iedala - AHROMATISKAJĀS un HROMATISKAJĀS; 

Ahromatiskās - melna, balta, pelēka, bieži  
vien tās vispār neuzskata par krāsām; 

Hromatiskās - visas pārējās  
krāsas; 



HROMATISKĀS

Galvenie raksturlielumi - TONIS, GAIŠUMS, TUMŠUMS; 
• TONIS - krāsas vieta spektrā, krāsas nianse; 
• Gaišums atspoguļo, cik tuvu baltajai krāsai atrodas konkrētā 

krāsa; 
• Tumšums - cik daudz ir melnās krāsas vai citu krāsu 

piejaukumu; 
 



KRĀSAS

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

❑ Jo tīrāka krāsa, jo spilgtāka; 
❑ Krāsas piesātinājums - intensitāte. Cik daudz vai maz ir pelēkā 

saturs krāsā. Mazāk - spilgtākas, vairāk - blāvākas;  
❑ Krāsas gaišums, tumšums - ietver spektru no ļoti tumša, līdz ļoti 

gaišam, no maksimāli melnās krāsas ietekmes līdz maksimāli 
baltās krāsas ietekmei.  







KRĀSU APLIS

12 krāsas 
❑ Pamatkrāsas 
❑ Sekundārās vai komplimentārās krāsas 
❑ Terciārās krāsas









KONTRASTS

❑	Krāstoņu 
❑ Gaiši - tumšas 
❑ Silti - vēsais 
❑ Pretkrāsu 
❑ Krāsu kvalitāte - piesātinājums - mirdzošs, klusināts 
❑ Krāsu kvantitāte - laukums un spožums 
❑ Simultānkonrasts - krāsa izmaina citu savā pretkrāsā





MONOHROMATISKĀS

Vienas krāsas nianses -  
tumšinājums, gaišinājums



ANALOGĀS KRĀSAS

Trīs blakus krāsas, viena dominējošā -  
piesātinājums, gaišinājums, tumšinājums



PRETKRĀSAS

Jebkuras	pretī	esošas	krāsa



TRIĀDES KRĀSAS

Jebkuras trijstūrī atrodošas krāsas



ČETRĀDES KRĀSAS

Krāsu aplī veido čētrstūri



SAŠĶELTĀS PRETKRĀSAS

Kontrasts, bet mazāk saspringts 
kā tiešajām pretkrāsām





INTERMĒDIJAS KRĀSAS

Trešā	līmeņa	krāsas





PRINCIPS
1; 2; 3; 4; 6 Krāsa/krāsas sajaukumi



DRUKĀŠANAI



KRĀSAS



PALDIES PAR UZMANĪBU

TURIET ACIS VAĻĀ


