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 T apetes ir rūpnieciski ražotas un 
ļoti demokrātiskas cenas ziņā, 
tāpēc tas ir vienkāršākais veids, kā 
savā mājā radīt pilnīgi citādu gai

sotni. Tapetes rada mājīgumu, nav tik bez
personiskas un aukstas kā krāsotas sienas. 
Tās var līdz nepazīšanai pārvērst telpu. 

Tapetes var būt lielisks fons mēbelēm, 
gleznām vai paklājam, ja tas ir telpas 
dominējošais akcents.

 Bet tapetes var būt arī dominējošās! 
Krāšņa fototapete ar jūras skatu noteikti 
pievērsīs uzmanību.  

Tapetes var būt tematiskas, piemēram, 
bērnu istabas tapetes ar dzīvnieciņiem, 
putniem vai rotaļu mašīnītēm. Bērniem 
bieži izvēlas tapetes ar zīmējumiem, jo 

mazuļi mīl pētīt visādas lietas un pievērš 
uzmanību sīkumiem.  

Tapetes ar ziedu motīviem var pārvērst 
visatturīgāko telpu par brīnišķīgi ziedošu 
dārzu. 

Viegli uzlīmēt
Tapetes pārlīmēt var katrs, nevajag 

nekādu īpašu sagatavošanos vai celtnieku 
iesaistīšanu. Daudzas tapetes ir vairāk slā
ņu – virsējo slāni noplēšot, uz sienas paliek 
apakšējais papīra slānis, kas noder par labu 
pamatu nākamajām tapetēm.  Ja iepriekšējās 
tapetes neturas pārāk labi un veidojas gaisa 
burbuļi, tad gan labāk plēst tās nost pilnībā. 
Ja siena pirms tam krāsota, vēlams to 

nošpaktelēt un noslīpēt (ja ir nelīdzenumi 
vai naglu caurumi) un tad nogruntēt ar 
tapešu līmi, lai tapetes labāk turētos. 

Nepieciešamie darbarīki: plata ota, 
lupatiņas, šķēres vai nazis, zīmulis, plast
masas lekāls tapešu izlīdzināšanai. Avīzes 
vai speciāla plēve, ar ko izklāt grīdu, lai 
nenosmērējas ar līmi.

Tapetes sagriež vajadzīgajos garumos un 
noziež ar tapešu līmi. Tad saloka uz 
iekšpusi, lai līme nedaudz ievelkas un 
tapetes izstiepjas. Pēc tam liek pie sienas, 
sākot no griestiem, un sākumā piespiež 
nedaudz ar lupatiņu. Kad ir pārliecība, ka 
tapetes raksts un šuves sakrīt, tad ar 
speciālu tapešu līmējamo lekālu izlīdzina 
gaisa pūšļus. Beigās pārslauka tapetes ar 

mitru drāniņu, lai nepaliktu līmes traipi.  
Dažkārt uz tapešu apzīmējuma ir rakstīts, 
ka tās ir pašlīmējošās. Tādā gadījumā 
tapetes var neziest ar līmi, bet tikai uz 
mirklīti iemērkt vannā un likt, lai līme 
uzbriest. (Siena gan šādām pašlīmējošām 
tapetēm noteikti jāgruntē ar līmi!)

Kāda būs tapešu mode 
2012. gadā?

Tapešu mode, tāpat kā augstā mode 
apģērbiem, divreiz gadā tiek prezentēta 
plašākai publikai, tapešu vairumtirgotājiem 
un izplatītājiem. Ieskats Lielbritānijas 
tapešu ražotāja Sanderson šā gada rudens 
tapešu skates sagatavošanas procesā. 

Pirmkārt, tiek izvēlēta aktuālā krāsu 
gamma.  Mākslinieki zīmē savus grafiskos 
tapešu rakstus. 

Nākamajā – 2012. – gadā tapešu modē 
dominēs sudrabaini violeta krāsa ar zāles 
zaļiem un melnbaltiem akcentiem. Raksti 
ļoti dažādi – gan atturīgi grafiski, gan 
sulīgi ziedu raksti van Goga stilā. 

Otrkārt, mākslinieki piedāvā savus 
tapešu rakstus modes tendencēm 
atbilstošos toņos.

Zīmētos rakstus pielāgo tapešu un audu
mu ražošanai.

Mākslinieki izstrādā daudz toņu 
variācijas vienam tapešu rakstam.

Un visbeidzot – top gatavie audumu un 
tapešu paraugi. n

Šā gada septembrī (iespējams, tieši šobrīd, kad lasi šo rakstu) 
Londonā norisinās lielā tapešu skate, kurā tiks atlasīti nākamā gada 
tapešu un audumu favorīti, kas aizceļos uz visām pasaules malām.
Teksts, foto Ilze Tola

Gribi pārmaiņas?  
   NomaiNi tapetes!
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CieNot vēsturi 
Anglijā līdztekus modernām ta 
pešu drukāšanas iekārtām tape tes 
ražo tāpat kā pirms 150 ga  diem. 
Rūpnīcā Sanderson tapešu apdru
kāšanu veic ar koka blokiem, kuros 
koktēlnieki izgrebj rakstu un tad 
tos noklāj ar krāsu un spiež uz 
tapešu papīra. Lai iegūtu daudzkrā
sainu zīmējumu, ir nepieciešams 
uzklāt daudz krāsu kārtu. Dažiem 
paraugiem izmantoti pat 68 koka 
bloki. Rūpnīcā šo seno amatu prot 
tikai daži cilvēki, tāpēc šādas ta 
petes izgatavošana prasa ilgu laiku.

KoKa bloKu spiede

•Krāsa tiek klāta bagātīgi, un uz 
tapetes izveidojas jūtams reljefs.

•Dažkārt kokgrebumu papildina 
metāla stiegrojums, lai iegūtu ļoti 
izsmalcinātus rakstus.

• 1887. gadā Philip Moriss & co 
bija izstrādājis speciālu tapešu 
dizainu Anglijas karalienei 
Viktorijai ar viņas iniciāļiem uz 
tās. Ir radītas arī tapetes Anglijas 
karalienei Elizabetei.

Ja tapetēm nav raksta, tad, standarta rulli (0,53x10m) sagriežot, iznāk nolīmēt 4 slejas vai 2 m 
no sienas.  Ja ir raksts, tad jārēķinās ar to, ka sanāks tikai 3 slejas vai 1,50 m nolīmēta siena.

piemērs. Istabas 3x4 m perimetrs ir 12 m (griestu augstums 2,50). Tā kā istabā kaut kā 
jātiek iekšā, tad jārēķina ārā durvis ~ 1 m un logs – pieņemsim, ka tas ir 1,50 m plats. 
Rēķinām ārā no perimetra durvis un logus. Tad dalām ar sienas garumu, ko var nolīmēt ar 
vienu rulli. Iegūstam formulu:

(Telpas perimetrs – durvju platums – loga platums):(metri, ko var nolīmēt ar vienu rulli tapešu) 

Tapetes bez raksta:  (12–1–1,5):2 m=4,75, kas ~ ir 5 ruļļi 

Tapetes ar rakstu: (12–1–1,5):1,5 m=6,3, kas ~ ir 7 ruļļi 
 
*tapešu daudzumi rēķināti telpai ar 2,50 m griestu augstumu.

kā aprēķiNāt tapešu daudzumu?


