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Interjera dizains 
Jautājums par interjera dizainera pakalpojumu nepieciešamību nodarbina daudzu to 

cilvēku prātus, kuri vēlas uzlabot savu apkārtējo vidi – gan dzīvojamo, gan darba, gan 

atpūtas un izklaides. Nolīgt interjera dizaineri vai tomēr visu spēšu izdarīt pats? Uz šo 

jautājumu nav atrodama viennozīmīga atbilde, jo atšķirīgi ir gan paši cilvēki, gan viņu 

iespējas, vēlmes un vajadzības. 

 

Interjera dizainere Nora Tikuma cilvēkiem, kuriem ir izteikti laba gaume, stila izjūta 

un personiskā izglītotība dizaina un mākslas pasaulē, iesaka interjeru veidot pašiem 

un, ja ir vajadzība, konsultēties ar dizaineri par specifiskiem jautājumiem. Šie 

specifiskie jautājumi var būt saistīti, piemēram, ar veiksmīgāka plānojuma izveidi, 

ergonomiku un citiem tehniskiem jautājumiem. Interjera dizainere atzīmē, ka 

mūsdienu dzīves ritmam raksturīgā aizņemtība un laika deficīts ir tas iemesls, kāpēc 

cilvēkiem neatliek laika savas vides iekārtošanai, tādējādi palīgā tiek aicināti šīs 

jomas speciālisti. Tavs interjera dizaineris>>

 

Protams, ne visiem cilvēkiem piemīt izpratne par krāsu salikumiem, telpas 

kompozīciju, materiāliem vai vispārējo piedāvājumu mēbeļu, gaismekļu, vai apdares 

materiālu tirgū, jo ne visu var atrast specializētos lielveikalos, kur parasti esam 

ieraduši meklēt. Bieži vien īstie dārgumi var slēpties kādā necilā salonā pilsētas 

nomalē vai vecpilsētas antikvariātā. Interjera dizaineris bieži vien zina šādas 

aksesuāru vai mēbeļu oāzes, kuru piedāvājums krasi atšķiras no masu produkcijas un 

piešķirs telpai īpašu gaisotni.  

 

 

Jāatzīmē, ka māksla neslēpjas šādu priekšmetu atrašanā - ar nelielu piepūli to varētu 

izdarīt gandrīz ikkatrs. Māksla slēpjas šo priekšmetu sakombinēšanā, īstās vietas 

atrašanā un pieskaņošanā, tādējādi veidojot telpas kopējo tēlu, stilistiku un vēlamo 

gaisotni. Šeit atspoguļojas interjera dizainera galvenais pienākums – panākt harmoniju 

starp lietām, telpu, krāsām un cilvēku, kas šajā vidē uzturēsies. Tas nav viegls 

uzdevums – jāpavada laiks sarunās ar klientu, izzinot un iepazīstot viņu līdz sīkākajai 

dzīves detaļai, lai telpas auru izveidotu pēc iespējas atbilstošāku tās īpašniekam. 

Protams, iespējams uztaisīt interjera projektu bez dziļāka kontakta ar klientu, bet 

tādējādi dizainers vidi izveidos tuvāku sev, savam emocionālajam stāvoklim, savam 
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dzīves stilam. Ir daudz interjera detaļu, kuras var manāmi ietekmēt cilvēka 

psiholoģisko un emocionālo stāvokli gan ģimenē, gan darbā, gan arī ietekmēt rakstura 

īpašības. Tās var būt izvēlētās krāsas, mēbeļu izvietojums, gaismas izvēle un pat 

mākslas darbu kā interjera aksesuāru tematika. Protams, ne jau iegādātās vīna glāzes 

forma un stikla biezums noteikts jūsu dzīves gaitas un būs vainojama pie veiksmēm un 

neveiksmēm, bet, ievērojot dažas likumsakarības, mēs varam izvairīties no lieka 

emocionālā uzbudinājuma vai satraukuma, uzsver Nora Tikuma. Jāievēro arī vairāki 

nosacījumi, pēc kuriem jāvadās, veidojot telpas iekārtojumu mājās, kurās atrodas 

mazi bērni - ir ļoti daudz materiālu, kuri ar laiku var izraisīt dažādas alerģijas un 

slimības. 

 

Atbilde uz sākumā uzdoto jautājumu - Nolīgt interjera dizaineri vai tomēr visu spēšu 

izdarīt pats? - rodama pašā cilvēkā. Sadarbību ar dizaineriem Nora Tikuma ieteiktu 

ikvienam, tikai katram pašam ir jānoskaidro, vai tā būtu: 

♦ konsultācija ar praktiskiem padomiem, 

♦ palīdzības meklējumi stila jautājumos, 

♦ vēlme veidot dziļāku sadarbību ar dizaineri - kopīgi iztēlojoties sapni par ideālo 

mājokli un nonākot pie secinājuma, ko jūs uzskatāt par skaistu. Un tikai tad - 

pēc patīkamām sarunām - uzticēt projekta izstrādi profesionāliem šī amata 

meistariem. 

 

Ir tik daudz lietu, kam saistībā ar interjera dizainu būtu jāpievērš uzmanība. Tieši 

tādēļ šo rakstu iesākam ar apcerīgu jautājumu par un ap interjera dizainu, ja nu 

gadījumā esiet nolēmuši pie darba ķerties paši vai vienkārši vēlaties uzzināt vairāk par 

savu apkārtējo vidu un tās iespaidu uz cilvēku... Tavs meistars ir tieši te... 

 

Raksts tapis sadarbībā ar interjera dizaineri Noru Tikumu 

 

Lai veicas!   

Emeistars.lv   
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