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IEVADA NODARBĪBA

IESKATS POLIGRĀFIJĀ — IESPIEDPRODUKCIJAS 
IZGATAVOŠANAS TEHNOLOĢISKAIS PROCESS.

Darba drošības tehnika
un ugunsdrošības noteikumi mācību darbnīcās

Nodarbības uzdevums.

 1.  Iepazīties ar skolas praktisko darbu darbnīcām

(iespieddarbu maketētāju, iespiedēju, iespiedprodukcijas pēcapstrādes).

 2. Iepazīties un izprast iespiedprodukcijas izgatavošanas tehnoloģisko procesu.

 3. Iepazīties ar iespiedprodukcijas pēcapstrādes darbnīcu un iekārtu izvietojumu.

 4. Iemācīties vispārējos darba drošības tehnikas un ugunsdrošības noteikumus.

 5.  Atrast, izlasīt un iemācīties darba drošības tehnikas aprakstus pie katras 

iespiedprodukcijas pēcapstrādes iekārtas, kas atrodas mācību darbnīcās.

 6.  Izlasīt un iepazīties ar iespiedprodukcijas

pēcapstrādātāja profesijas standarta aprakstu.

 7. Atbildēt uz paškontroles jautājumiem.

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

ESF projekts “Rīgas Valsts tehnikuma sākotnējās profesionālās izglītības programmu 
īstenošanas kvalitātes uzlabošana”

Vienošanās par Eiropas sociālā fonda projekta īstenošanu
nr. 2010/0106/1DP/1.2.1.1.3/09/APIA/VIAA/047

Vērtēšanas skala (atbildes uz paškontroles jautājumiem)

Punkti 13 12 11 10 9-8 7-6 5-4 3-2 1-0

Atzīme 10 9 8 7 6 5 4 3 2
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IESKATS POLIGRĀFIJĀ — IESPIEDPRODUKCIJAS 
IZGATAVOŠANAS TEHNOLOĢISKAIS PROCESS.

Darba drošības tehnika
un ugunsdrošības noteikumi mācību darbnīcās

Paškontroles jautājumi.

 1. Kas jāievēro stundas un praktisko mācību laikā skolas telpās?

 2. Kādai jābūt darba vietai un darba telpām?

 3. Kas jāievēro, uzsākot darbu pie poligrāfijas ierīcēm, iekārtām?

 4. Kas jāievēro strādājot, apkalpojot poligrāfijas iekārtas, plūsmas līnijas?

 5. Kā jāglabā tehniskie mazgāšanas līdzekļi un smērvielas?

 6. Kas jādara, ja darba vietā bojāta elektroinstalācija?

 7. Kā jārīkojas traumu iegūšanas gadījumā?

 8. Kā jārīkojas ugunsgrēka gadījumā?

 9. Ko nedrīkst darīt darba laikā skolas telpās, mācību darbnīcās?

10. Kādus darbus veic pirms iespieddarbu iespiešanas?

11. Kādus darbus veic iespiestuvē?

12. Kādi ir galvenie iespieddarbu pēcapstrādes procesi?

13.  Kādi ir iespiedprodukcijas pēcapstrādātāja profesijas

standarta nodarbinātības apraksta galvenie punkti?

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

ESF projekts “Rīgas Valsts tehnikuma sākotnējās profesionālās izglītības programmu 
īstenošanas kvalitātes uzlabošana”

Vienošanās par Eiropas sociālā fonda projekta īstenošanu
nr. 2010/0106/1DP/1.2.1.1.3/09/APIA/VIAA/047
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IZGATAVOŠANAS TEHNOLOĢISKAIS PROCESS.

Darba drošības tehnika
un ugunsdrošības noteikumi mācību darbnīcās
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MĀCĪBU EKSKURSIJA
UZ POLIGRĀFIJAS UZŅĒMUMU

Poligrāfijas uzņēmuma apmeklējums

Nodarbības uzdevums.

 1. Apmeklēt poligrāfijas uzņēmumu.

 2. Iepazīties ar uzņēmuma darbību, tās specifiku.

 3. Veikt vērojumus poligrāfijas uzņēmumā.

 4. Atbildēt uz anketas jautājumiem.

 5. Atbildēt uz paškontroles jautājumiem.

 6. Poligrāfijas uzņēmuma apmeklējuma, vērojuma kopsavilkums, secinājumi.

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

ESF projekts “Rīgas Valsts tehnikuma sākotnējās profesionālās izglītības programmu 
īstenošanas kvalitātes uzlabošana”

Vienošanās par Eiropas sociālā fonda projekta īstenošanu
nr. 2010/0106/1DP/1.2.1.1.3/09/APIA/VIAA/047

Vērtēšanas skala (atbildes uz paškontroles jautājumiem)

Punkti 10 9 8 7 6 5 4-3 2-0

Atzīme 10 9 8 7 6 5 4 3

16



17

MĀCĪBU EKSKURSIJA
UZ POLIGRĀFIJAS UZŅĒMUMU

Poligrāfijas uzņēmuma apmeklējums

Paškontroles jautājumi.

 1. Ar kādu poligrāfijas uzņēmuma darbību iepazinies?

 2. Kādus tehnoloģiskos procesus veic uzņēmums?

 3. Kādas specialitātes darbinieki uzņēmumā strādā?

 4. Kādu poligrāfijas produkciju ražo uzņēmums?

 5. Kādus materiālus uzņēmums izmanto savas produkcijas ražošanā?

 6. Ar kādiem uzņēmumiem, ražotnēm, poligrāfijas uzņēmums sadarbojas?

 7. Vai visi tehnoloģiskie procesi ir mehanizēti?

 8. Kādi ir darba apstākļi uzņēmuma darbiniekiem?

 9. Kur, kādās valstīs poligrāfijas uzņēmums realizē savu produkciju?

10.  Vai poligrāfijas uzņēmumā tiek ievēroti

darba drošības tehnikas un ugunsdrošības noteikumi?

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

ESF projekts “Rīgas Valsts tehnikuma sākotnējās profesionālās izglītības programmu 
īstenošanas kvalitātes uzlabošana”

Vienošanās par Eiropas sociālā fonda projekta īstenošanu
nr. 2010/0106/1DP/1.2.1.1.3/09/APIA/VIAA/047 17
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MĀCĪBU EKSKURSIJA
UZ POLIGRĀFIJAS UZŅĒMUMU

Anketa (veikt vērojumus poligrāfijas uzņēmumā
un atbildēt uz jautājumiem)

Vārds, uzvārds,   ___________________________________________________________________   ___________ grupa

 1.  Uzņēmuma specializācija (noskaidro kādu produkciju ražošanā specializējies 
uzņēmums?

________________________________________________________________
________________________________________________________________

 2. Kādus poligrāfijas procesus aptver poligrāfijas uzņēmums?
________________________________________________________________
________________________________________________________________

 3. Kādus materiālus poligrāfijas uzņēmums izmanto savas produkcijas
ražošanā?

________________________________________________________________
________________________________________________________________

 4. Noskaidro poligrāfijas uzņēmuma darbu izpildīšanas tehnoloģisko secību.
________________________________________________________________
________________________________________________________________

 5. Kāds ir kolektīva sastāvs (noskaidro kādas profesijas darbinieki uzņēmumā strādā).
________________________________________________________________
________________________________________________________________

 6. Kādi ir darba apstākļi uzņēmuma ražošanas iecirkņos?
________________________________________________________________
________________________________________________________________
 7. Kāds ir darba laiks (cik maiņu darbs norit uzņēmumā)?
________________________________________________________________
________________________________________________________________

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

ESF projekts “Rīgas Valsts tehnikuma sākotnējās profesionālās izglītības programmu 
īstenošanas kvalitātes uzlabošana”

Vienošanās par Eiropas sociālā fonda projekta īstenošanu
nr. 2010/0106/1DP/1.2.1.1.3/09/APIA/VIAA/047 18
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 8.  Vai darbiniekiem darba laikā nākas saskarties ar veselībai kaitīgiem fakto-
riem, vai dzīvību apdraudošām situācijām.

________________________________________________________________
________________________________________________________________

 9. Cik poligrāfijas uzņēmumā apmēram procentos ir roku darbs?
________________________________________________________________
________________________________________________________________

10. Vai tehnoloģiskais nodrošinājums atbilst mūsdienām?
________________________________________________________________
________________________________________________________________

11.  Ar kādiem uzņēmumiem sadarbojas poligrāfijas uzņēmums izgatavojot savu 
pro dukciju?

________________________________________________________________
________________________________________________________________

12. Kur poligrāfijas uzņēmums ralizē savu produkciju?
________________________________________________________________
________________________________________________________________

13. Ko uzzināji jaunu par savu izvēlēto specialitāti?
________________________________________________________________
________________________________________________________________

14. Kādas darba iespējas varētu būt pēc tehnikuma beigšanas?
________________________________________________________________
________________________________________________________________

15. Poligrāfijas uzņēmuma apmeklējuma, vērojuma kopsavilkums, secinājumi.
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

ESF projekts “Rīgas Valsts tehnikuma sākotnējās profesionālās izglītības programmu 
īstenošanas kvalitātes uzlabošana”

Vienošanās par Eiropas sociālā fonda projekta īstenošanu
nr. 2010/0106/1DP/1.2.1.1.3/09/APIA/VIAA/047 19
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IESPIEDPRODUKCIJAS PĒCAPSTRĀDES PROCESOS
PIELIETOJAMIE MATERIĀLI

Papīrs

Nodarbības uzdevums.

 1.  Iepazīties ar informatīvo materiālu par papīra sastāvu,

iedalījumu pēc pielie tojuma, papīra īpašībām un papīra šķiedru. 

 2.  Sagatavot, piegriezt papīra paraugus 3x3 cm un uzlīmēt uz sagatavotas anketas.

 3. Sagatavotiem papīra paraugiem noteikt papīra īpašības, atšķirības.

 4. Sagatavotiem papīra paraugiem atpazīt papīra iedalījumu pēc pielietojuma.

 5.  Papīra paraugiem, kuri ir dažāda izmēra, noteikt šķiedras virzienu

(uz katra papīra parauga ar bultām norādīt šķiedras virzienu).

 6. Atbildēt uz paškontroles jautājumiem.

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

ESF projekts “Rīgas Valsts tehnikuma sākotnējās profesionālās izglītības programmu 
īstenošanas kvalitātes uzlabošana”

Vienošanās par Eiropas sociālā fonda projekta īstenošanu
nr. 2010/0106/1DP/1.2.1.1.3/09/APIA/VIAA/047

Teorētiskās 
zināšanas

Izpratne,
pielietojums

Praktiskais darbs
Darba 

organizācija Darba kvalitāte Paredzētais laiks

1-11 punkti 1 punkts 1-2 punkti 1-5 punkti 1 punkts

Vērtēšanas skala (atbildes uz paškontroles jautājumiem)

Punkti 20 19 18 17-16 15-13 14-8 7-4 3-2 1-0

Atzīme 10 9 8 7 6 5 4 3 2
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IESPIEDPRODUKCIJAS PĒCAPSTRĀDES PROCESOS
PIELIETOJAMIE MATERIĀLI

Papīrs

Paškontroles jautājumi.

 1. No kādām pamatizejvielām sastāv papīrs?

 2. Kādas mērvienības raksturo papīru?

 3. Ko nosaka papīra mehāniskās īpašības?

 4. Ko nosaka papīra fizikālās īpašības?

 5. Ko nosaka papīra ķīmiskās īpašības?

 6. Ko nosaka papīra optiskās īpašības?

 7. Ko nosaka papīra elektriskās īpašības?

 8. Kāds ir papīra iedalījums pēc pielietojuma?

 9. Kādā tehnoloģiskajā procesā veidojas papīra šķiedras virziens?

10. Kā nosaka papīram šķiedras virzienu?

11. Kāda ir nozīme papīra šķiedras virzienam poligrāfijas produkcijas ražošanā?

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

ESF projekts “Rīgas Valsts tehnikuma sākotnējās profesionālās izglītības programmu 
īstenošanas kvalitātes uzlabošana”

Vienošanās par Eiropas sociālā fonda projekta īstenošanu
nr. 2010/0106/1DP/1.2.1.1.3/09/APIA/VIAA/047 21
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IESPIEDPRODUKCIJAS PĒCAPSTRĀDES PROCESOS
PIELIETOJAMIE MATERIĀLI

Papīrs

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

ESF projekts “Rīgas Valsts tehnikuma sākotnējās profesionālās izglītības programmu 
īstenošanas kvalitātes uzlabošana”

Vienošanās par Eiropas sociālā fonda projekta īstenošanu
nr. 2010/0106/1DP/1.2.1.1.3/09/APIA/VIAA/047 22
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IESPIEDPRODUKCIJAS PĒCAPSTRĀDES PROCESOS
PIELIETOJAMIE MATERIĀLI

Papīrs

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

ESF projekts “Rīgas Valsts tehnikuma sākotnējās profesionālās izglītības programmu 
īstenošanas kvalitātes uzlabošana”

Vienošanās par Eiropas sociālā fonda projekta īstenošanu
nr. 2010/0106/1DP/1.2.1.1.3/09/APIA/VIAA/047 23



24

IESPIEDPRODUKCIJAS PĒCAPSTRĀDES PROCESOS
PIELIETOJAMIE MATERIĀLI

Papīrs

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

ESF projekts “Rīgas Valsts tehnikuma sākotnējās profesionālās izglītības programmu 
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Papīrs
Anketa.

Vārds, uzvārds, __________________________________________________________________   ___________ grupa

PAPĪRS PAPĪRA RAKSTUROJUMS

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________
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Papīrs
Anketa.

PAPĪRS PAPĪRA RAKSTUROJUMS

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________
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Anketa.

PAPĪRS PAPĪRA RAKSTUROJUMS

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________
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IESPIEDPRODUKCIJAS PĒCAPSTRĀDES PROCESOS
PIELIETOJAMIE MATERIĀLI

Kartons

Nodarbības uzdevums.

 1.  Iepazīties ar informatīvo materiālu par kartona sastāvu, īpašībām,

veidiem, pielietojumu un šķiedras nozīmīgumu.

 2.  Atkārtot darba drošības tehnikas noteikumu ievērošanu

strādājot pie papšķēres.

 3.  Sagatavot, piegriezt kartona paraugus 3x3 cm

un uzlīmēt uz sagatavotas anketas norādītā vietā.

 4. Uzlīmētos kartona paraugus raksturot pēc struktūras.

 5. Salīdzināt kartona paraugus un noteikt to atšķirības.

 6.  Pēc sagatavotiem kartona paraugiem, kuri ir dažāda izmēra, noteikt šķiedras 

virzienu (šķiedras virzienu norādīt ar bultām uz katra kartona parauga 

atsevišķi).

 7. Atbildēt uz paškontroles jautājumiem.

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ
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Teorētiskās 
zināšanas

Izpratne,
pielietojums

Praktiskais darbs
Darba 

organizācija Darba kvalitāte Paredzētais laiks

1-7 punkti 1-2 punkti 1-2 punkti 1-7 punkti 1-2 punkti

Vērtēšanas skala (atbildes uz paškontroles jautājumiem)

Punkti 20 19 18 17-16 15-13 12-9 8-5 4-3 2-0

Atzīme 10 9 8 7 6 5 4 3 2
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IESPIEDPRODUKCIJAS PĒCAPSTRĀDES PROCESOS
PIELIETOJAMIE MATERIĀLI

Kartons

Paškontroles jautājumi.

 1. Kādas ir kartona pamatizejvielas?

 2. Kādi ir kartona veidi?

 3. Pēc kādām īpašībām varam raksturot kartonu?

 4. Kādas mērvienības raksturo kartonu?

 5. Kādu poligrāfijas produkciju ražošanā izmanto kartonu?

 6. Kā nosaka kartona šķiedras virzienu?

 7.  Kāda nozīme ir kartona šķiedras virziena ievērošanai

poligrāfijas produkcijas ražošanā?
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Kartons
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Kartons
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Kartons

KARTONS KARTONA RAKSTUROJUMS

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

Anketa.

Vārds, uzvārds, _____________________________________________________________________   ___________ grupa
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Kartons
Anketa.

KARTONS KARTONA RAKSTUROJUMS

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________
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Kartons
Anketa.

KARTONS KARTONA RAKSTUROJUMS

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________
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IESPIEDPRODUKCIJAS PĒCAPSTRĀDES PROCESOS
PIELIETOJAMIE MATERIĀLI

Pārvelkamie materiāli

Nodarbības uzdevums.

 1.  Iepazīties ar informatīvo materiālu par iespiedprodukcijas pēcapstrādes pro-

cesos pielietojamiem pārvelkamajiem materiāliem, to klasifikāciju, īpašībām 

un šķiedras virziena ievērošanas nozīmīgumu produkcijas ražošanā. Materiāla  

aprēķināšana.

 2.  Piegriezt kartonus 10x10 cm (skaits atkarīgs no darbnīcā esošā materiāla 

klāsta), un tos pārvilkt ar dažādiem materiāliem, atlokot pārkares malas un 

veidojot «taisnos» un «apaļos» stūrus.

 3. Noskaidrot konkrēto materiālu īpašības, pielietošanas piemērotību.

 4.  Noskaidrot uz kādām pamatnēm materiāli ražoti

un kāds gruntējošais pārklājums.

 5.  Sagatavot dažāda izmēra materiāla paraugus

un norādīt ar bultām šķiedras virzienu.

 6.  Sagatavot, piegriezt materiāla paraugus 3x3 cm un uzlīmēt uz sagatavotas 

anketas, un raksturot materiālus pēc veiktajiem novērojumiem.
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IESPIEDPRODUKCIJAS PĒCAPSTRĀDES PROCESOS
PIELIETOJAMIE MATERIĀLI

Pārvelkamie materiāli

Nodarbības uzdevums.

Apgūt materiālu aprēķināšanu (uzdevumi).

 7.  1) Aprēķināt, cik m materiāla nepieciešams, lai piegrieztu ____ gabalus 

materiāla, kuru izmērs ir _______. Materiāla ruļļa platums 106 cm.

 8.  2) Aprēķināt, cik m materiāla nepieciešams, lai piegrieztu ____ gabalus 

materiāla, kuru izmērs ir _______. Materiāla ruļļa platums 106 cm.

 9. 3) Aprēķināt, cik m materiāla nepieciešams, lai piegrieztu ____ gabalus

materiāla, kuru izmērs ir _______. Materiāla ruļļa platums 106 cm.

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ
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Ieinteresētība, 
piedalīšanās 

tēmas apguvē

Darba un 
darba vietas 
organizēšana

Praktiskā darba 
vērtējums, 
kvalitāte

Teorētiskās 
zināšanas Uzdevumi

1 punkts 1-2 punkti 1-8 punkti 1-6 punkti 1-3 punkti

Vērtēšanas skala (atbildes uz paškontroles jautājumiem)

Punkti 20 19 18 17-16 15-13 12-9 8-5 4-3 2-0

Atzīme 10 9 8 7 6 5 4 3 2
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IESPIEDPRODUKCIJAS PĒCAPSTRĀDES PROCESOS
PIELIETOJAMIE MATERIĀLI

Pārvelkamie materiāli

Paškontroles jautājumi.

 1. Kā klasificē materiālus?

 2. Uz kādām pamatnēm ražo materiālu?

 3. Kāpēc jāņem vērā materiāla šķiedras virziens produkcijas izgatavošanā?

 4. Kā uz dažādām pamatnēm ražots materiāls reaģē, to noziežot ar līmi?

 5. Kādas prasības tiek izvirzītas grāmatu vāku pārvelkamajiem materiāliem?

 6. Kā tiek aprēķināts materiāls no ruļļa? 

 7. Uzdevuma atbilde _________ m (7. punkts, iepriekšējā lapā)

 8. Uzdevuma atbilde _________ m (8. punkts, iepriekšējā lapā)

 9. Uzdevuma atbilde _________ m (9. punkts, iepriekšējā lapā)

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ
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Pārvelkamie materiāli
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Pārvelkamie materiāli
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Pārvelkamie materiāli
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Pārvelkamie materiāli

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

ESF projekts “Rīgas Valsts tehnikuma sākotnējās profesionālās izglītības programmu 
īstenošanas kvalitātes uzlabošana”

Vienošanās par Eiropas sociālā fonda projekta īstenošanu
nr. 2010/0106/1DP/1.2.1.1.3/09/APIA/VIAA/047 50



51

IESPIEDPRODUKCIJAS PĒCAPSTRĀDES PROCESOS
PIELIETOJAMIE MATERIĀLI

Pārvelkamie materiāli
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Pārvelkamie materiāli
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Pārvelkamie materiāli
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IESPIEDPRODUKCIJAS PĒCAPSTRĀDES PROCESOS
PIELIETOJAMIE MATERIĀLI

Pārvelkamie materiāli

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

ESF projekts “Rīgas Valsts tehnikuma sākotnējās profesionālās izglītības programmu 
īstenošanas kvalitātes uzlabošana”

Vienošanās par Eiropas sociālā fonda projekta īstenošanu
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IESPIEDPRODUKCIJAS PĒCAPSTRĀDES PROCESOS
PIELIETOJAMIE MATERIĀLI

Pārvelkamie materiāli

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

ESF projekts “Rīgas Valsts tehnikuma sākotnējās profesionālās izglītības programmu 
īstenošanas kvalitātes uzlabošana”

Vienošanās par Eiropas sociālā fonda projekta īstenošanu
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IESPIEDPRODUKCIJAS PĒCAPSTRĀDES PROCESOS
PIELIETOJAMIE MATERIĀLI

Pārvelkamie materiāli

MATERIĀLS MATERIĀLA RAKSTUROJUMS, PIELIETOJUMS

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

Anketa.

Vārds, uzvārds, __________________________________________________________________   ___________ grupa

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

ESF projekts “Rīgas Valsts tehnikuma sākotnējās profesionālās izglītības programmu 
īstenošanas kvalitātes uzlabošana”

Vienošanās par Eiropas sociālā fonda projekta īstenošanu
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IESPIEDPRODUKCIJAS PĒCAPSTRĀDES PROCESOS
PIELIETOJAMIE MATERIĀLI

Pārvelkamie materiāli
Anketa.

MATERIĀLS MATERIĀLA RAKSTUROJUMS, PIELIETOJUMS

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

ESF projekts “Rīgas Valsts tehnikuma sākotnējās profesionālās izglītības programmu 
īstenošanas kvalitātes uzlabošana”
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IESPIEDPRODUKCIJAS PĒCAPSTRĀDES PROCESOS
PIELIETOJAMIE MATERIĀLI

Pārvelkamie materiāli
Anketa.

MATERIĀLS MATERIĀLA RAKSTUROJUMS, PIELIETOJUMS

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

SECINĀJUMI

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

ESF projekts “Rīgas Valsts tehnikuma sākotnējās profesionālās izglītības programmu 
īstenošanas kvalitātes uzlabošana”
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IESPIEDPRODUKCIJAS PĒCAPSTRĀDES PROCESOS
PIELIETOJAMIE MATERIĀLI

Poligrāfijas līmes

Nodarbības uzdevums.

 1.  Iepazīties ar informatīvo materiālu par iespiedprodukcijas pēcapstrādes pro-

cesos pielietojamām līmēm, to iedalījumu, īpašībām, pielietojamību.

 2. Sagatavot dažādas poligrāfijas līmes darbam.

 3.  Piegriezt papīra, kartona, materiāla paraugus, 10x10 cm. Paraugu skaits ir 

atkarīgs no papīra, kartona, materiāla klāsta mācību darbnīcās.

 4.  Sagatavotās poligrāfijas līmes izmantot sagatavoto papīru, kartonu un 

materiālu līmēšanai, visās iespējamās kombinācijās izmantojot dažādas 

poligrāfijas līmes.

 5.  Noskaidrot katras poligrāfijas līmes īpašības un iespējamo pielietojamību 

konkrētiem procesiem.

 6.  Ar izmēģinājuma paraugu palīdzību demonstrēt un pamatot dabīgo un 

sintētisko poligrāfijas līmju priekšrocības un trūkumus

(labās un sliktās īpašības).

 7. Atbildēt uz paškontroles jautājumiem.

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

ESF projekts “Rīgas Valsts tehnikuma sākotnējās profesionālās izglītības programmu 
īstenošanas kvalitātes uzlabošana”

Vienošanās par Eiropas sociālā fonda projekta īstenošanu
nr. 2010/0106/1DP/1.2.1.1.3/09/APIA/VIAA/047

Punkti 20 19 18-17 16-13 12-10 9-7 6-3 2 1

Atzīme 10 9 8 7 6 5 4 3 2

Ieinteresētība, 
piedalīšanās tēmas 

apguvē

Darba un darba vietas 
organizēšana

Praktiskā darba 
vērtējums, kvalitāte Teorētiskās zināšanas

1 punkts 1–2 punkti 1-10 punkti 1-7 punkti
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IESPIEDPRODUKCIJAS PĒCAPSTRĀDES PROCESOS
PIELIETOJAMIE MATERIĀLI

Poligrāfijas līmes

Paškontroles jautājumi.

 1. Kā iedalās līmes, to izcelsme?

 2.  Kādas prasības tiek izvirzītas iespiedprodukcijas

pēcapstrādes procesos pielietojamām līmēm?

 3.  Kā sagatavo augu valsts izcelsmes līmes darbam.

Kādos tehnoloģiskos procesos pielieto?

 4.  Kā sagatavo dzīvnieku valsts izcelsmes līmes darbam.

Kā tās lieto? Kādos tehnoloģiskos procesos pielieto?

 5.  Kā sagatavo sintētiskās līmes darbam. Kā tās lieto?

Kādos tehnoloģiskos procesos pielieto?

 6. Kādas ir dabīgo līmju priekšrocības un trūkumi?

 7. Kādas ir sintētisko līmju priekšrocības un trūkumi?

 8. Kas ir līmju adhēzija un kohēzija?

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

ESF projekts “Rīgas Valsts tehnikuma sākotnējās profesionālās izglītības programmu 
īstenošanas kvalitātes uzlabošana”

Vienošanās par Eiropas sociālā fonda projekta īstenošanu
nr. 2010/0106/1DP/1.2.1.1.3/09/APIA/VIAA/047
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IESPIEDPRODUKCIJAS PĒCAPSTRĀDES PROCESOS
PIELIETOJAMIE MATERIĀLI

Poligrāfijas līmes

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

ESF projekts “Rīgas Valsts tehnikuma sākotnējās profesionālās izglītības programmu 
īstenošanas kvalitātes uzlabošana”

Vienošanās par Eiropas sociālā fonda projekta īstenošanu
nr. 2010/0106/1DP/1.2.1.1.3/09/APIA/VIAA/047
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IESPIEDPRODUKCIJAS PĒCAPSTRĀDES PROCESOS
PIELIETOJAMIE MATERIĀLI

Poligrāfijas līmes

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

ESF projekts “Rīgas Valsts tehnikuma sākotnējās profesionālās izglītības programmu 
īstenošanas kvalitātes uzlabošana”

Vienošanās par Eiropas sociālā fonda projekta īstenošanu
nr. 2010/0106/1DP/1.2.1.1.3/09/APIA/VIAA/047
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IESPIEDPRODUKCIJAS PĒCAPSTRĀDES PROCESOS
PIELIETOJAMIE MATERIĀLI

Poligrāfijas līmes

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

ESF projekts “Rīgas Valsts tehnikuma sākotnējās profesionālās izglītības programmu 
īstenošanas kvalitātes uzlabošana”

Vienošanās par Eiropas sociālā fonda projekta īstenošanu
nr. 2010/0106/1DP/1.2.1.1.3/09/APIA/VIAA/047
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IESPIEDPRODUKCIJAS PĒCAPSTRĀDES PROCESOS
PIELIETOJAMIE MATERIĀLI

Poligrāfijas plēves, folijas

Nodarbības uzdevums.

 1.  Iepazīties ar informatīvo materiālu par iespiedprodukcijas pēcapstrādes

procesos pielietojamām lakām, plēvēm, folijām,

to sastāvu, īpašībām, izmantošanu.

 2.  Apskatīt un novērtēt sagatavotos paraugus. 

 3. Noteikt laminēta iespieddarba priekšrocības un trūkumus.

 4. Sagatavot dažāda veida folijas un instrumentus darbam rokas procesā.

 5.  Ar instrumentu un iekārtu palīdzību noteikt

un salīdzināt dažādu poligrāfijas foliju īpašības.

 6.  Sagatavot, piegriezt foliju paraugus 3 x 3 cm un uzlīmēt uz sagatavotas

anketas. Pielīmēt tikai folija paraugu augšējo malu 4 mm platu joslu.

Foliju paraugu skaits atkarīgs no mācību darbnīcās esošā folija klāsta.

 7. Atbildēt uz paškontroles jautājumiem.

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

ESF projekts “Rīgas Valsts tehnikuma sākotnējās profesionālās izglītības programmu 
īstenošanas kvalitātes uzlabošana”

Vienošanās par Eiropas sociālā fonda projekta īstenošanu
nr. 2010/0106/1DP/1.2.1.1.3/09/APIA/VIAA/047

Punkti 20 19 18-16 15-13 12-10 9-7 6-3 2 1

Atzīme 10 9 8 7 6 5 4 3 2

Ieinteresētība, 
piedalīšanās tēmas 

apguvē

Darba un darba vietas 
organizēšana

Praktiskā darba 
vērtējums, kvalitāte Zināšanu pārbaude

1 punkts 1-2 punkti 1-10 punkti 1-7 punkti
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IESPIEDPRODUKCIJAS PĒCAPSTRĀDES PROCESOS
PIELIETOJAMIE MATERIĀLI

Poligrāfijas plēves, folijas

Paškontroles jautājumi.

 1. Kas ir laminēšana?

 2. Kādas ir laminēšanas metodes?

 3. Kāds ir glancētajām laminēšanas plēvēm caurspīdīgums?

 4. Kāda ir poligrāfijas folijas uzbūve?

 5. Kā poligrāfijas folijas iedala?

 6. Kāda ir poligrāfijas foliju vaska atdalītājkārtas kušanas temperatūra?

 7. Kas ir hologrāfiskās folijas?

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

ESF projekts “Rīgas Valsts tehnikuma sākotnējās profesionālās izglītības programmu 
īstenošanas kvalitātes uzlabošana”

Vienošanās par Eiropas sociālā fonda projekta īstenošanu
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IESPIEDPRODUKCIJAS PĒCAPSTRĀDES PROCESOS
PIELIETOJAMIE MATERIĀLI

Poligrāfijas plēves, folijas

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

ESF projekts “Rīgas Valsts tehnikuma sākotnējās profesionālās izglītības programmu 
īstenošanas kvalitātes uzlabošana”

Vienošanās par Eiropas sociālā fonda projekta īstenošanu
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IESPIEDPRODUKCIJAS PĒCAPSTRĀDES PROCESOS
PIELIETOJAMIE MATERIĀLI

Poligrāfijas plēves, folijas

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

ESF projekts “Rīgas Valsts tehnikuma sākotnējās profesionālās izglītības programmu 
īstenošanas kvalitātes uzlabošana”

Vienošanās par Eiropas sociālā fonda projekta īstenošanu
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IESPIEDPRODUKCIJAS PĒCAPSTRĀDES PROCESOS
PIELIETOJAMIE MATERIĀLI

Poligrāfijas plēves, folijas

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

ESF projekts “Rīgas Valsts tehnikuma sākotnējās profesionālās izglītības programmu 
īstenošanas kvalitātes uzlabošana”

Vienošanās par Eiropas sociālā fonda projekta īstenošanu
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IESPIEDPRODUKCIJAS PĒCAPSTRĀDES PROCESOS
PIELIETOJAMIE MATERIĀLI

Poligrāfijas plēves, folijas

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

ESF projekts “Rīgas Valsts tehnikuma sākotnējās profesionālās izglītības programmu 
īstenošanas kvalitātes uzlabošana”

Vienošanās par Eiropas sociālā fonda projekta īstenošanu
nr. 2010/0106/1DP/1.2.1.1.3/09/APIA/VIAA/047 69
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IESPIEDPRODUKCIJAS PĒCAPSTRĀDES PROCESOS
PIELIETOJAMIE MATERIĀLI

Poligrāfijas plēves, folijas

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

ESF projekts “Rīgas Valsts tehnikuma sākotnējās profesionālās izglītības programmu 
īstenošanas kvalitātes uzlabošana”

Vienošanās par Eiropas sociālā fonda projekta īstenošanu
nr. 2010/0106/1DP/1.2.1.1.3/09/APIA/VIAA/047

LAMINĒŠANAS PLĒVES
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IESPIEDPRODUKCIJAS PĒCAPSTRĀDES PROCESOS
PIELIETOJAMIE MATERIĀLI

Poligrāfijas plēves, folijas

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

ESF projekts “Rīgas Valsts tehnikuma sākotnējās profesionālās izglītības programmu 
īstenošanas kvalitātes uzlabošana”

Vienošanās par Eiropas sociālā fonda projekta īstenošanu
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IESPIEDPRODUKCIJAS PĒCAPSTRĀDES PROCESOS
PIELIETOJAMIE MATERIĀLI

Poligrāfijas plēves, folijas
Anketa.

Vārds, uzvārds, _____________________________________________________________________   ___________ grupa

FOLIJAS FOLIJU RAKSTUROJUMS

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

ESF projekts “Rīgas Valsts tehnikuma sākotnējās profesionālās izglītības programmu 
īstenošanas kvalitātes uzlabošana”

Vienošanās par Eiropas sociālā fonda projekta īstenošanu
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IESPIEDPRODUKCIJAS PĒCAPSTRĀDES PROCESOS
PIELIETOJAMIE MATERIĀLI

Poligrāfijas plēves, folijas
Anketa.

FOLIJAS FOLIJU RAKSTUROJUMS

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

ESF projekts “Rīgas Valsts tehnikuma sākotnējās profesionālās izglītības programmu 
īstenošanas kvalitātes uzlabošana”
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IESPIEDPRODUKCIJAS PĒCAPSTRĀDES PROCESOS
PIELIETOJAMIE MATERIĀLI

Poligrāfijas plēves, folijas
Anketa.

FOLIJAS FOLIJU RAKSTUROJUMS

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

SECINĀJUMI

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

ESF projekts “Rīgas Valsts tehnikuma sākotnējās profesionālās izglītības programmu 
īstenošanas kvalitātes uzlabošana”

Vienošanās par Eiropas sociālā fonda projekta īstenošanu
nr. 2010/0106/1DP/1.2.1.1.3/09/APIA/VIAA/047
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IESPIEDPRODUKCIJAS PĒCAPSTRĀDES PROCESOS
PIELIETOJAMIE MATERIĀLI

Šķiramās lentas (grāmatzīmes), 
greznumlentes (kaptāls)

Nodarbību uzdevums.

 1.  Iepazīties ar informatīvo materiālu par šķiramām lentām, greznumlentām, 

kuras izmanto izgatavojot grāmatas.

 2. Vērot šķiramo un greznumlenšu izgatavošanas rokas tehnoloģisko procesu.

 3.  Sagatavot materiālus šķiramo greznumlenšu izgatavošanai (marli, linu auklas, 

dzijas, ādas, špaltes, līmi).

 4.  Izgatavot no sagatavotajiem materiāliem 5 grāmatām šķiramās lentas. Grāmatu 

izmērs 15 x 21 cm.

 5.  Izgatavojot no sagatavotajiem materiāliem 5 grāmatām greznumlentes. 

Grāmatu bloku biezums 4 cm.

 6.  Savstarpēji novērtēt, analizēt izgatavoto šķiramo lenšu un greznumlenšu 

kvalitāti, ārējo noformējumu, krāsu izvēli.

 

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

ESF projekts “Rīgas Valsts tehnikuma sākotnējās profesionālās izglītības programmu 
īstenošanas kvalitātes uzlabošana”

Vienošanās par Eiropas sociālā fonda projekta īstenošanu
nr. 2010/0106/1DP/1.2.1.1.3/09/APIA/VIAA/047
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IESPIEDPRODUKCIJAS PĒCAPSTRĀDES PROCESOS
PIELIETOJAMIE MATERIĀLI

Šķiramās lentas (grāmatzīmes), 
greznumlentes (kaptāls)

Nodarbību uzdevums.

Apgūt aprēķināšanu.

 7.  Uzdevums: Aprēķināt cik m nepieciešams ______ grāmatām šķiramo lenšu, 

ja grāmatas izmērs ir ______?

 8.  Uzdevums: Aprēķināt cik m nepieciešams ______ grāmatām šķiramo lenšu, 

ja grāmatas izmērs ir ______?

 9.  Uzdevums: Aprēķināt cik m nepieciešams ______ grāmatām greznumlentes? 

Grāmatu bloku biezums ir ______ cm.

10.  Uzdevums: Aprēķināt cik m nepieciešams ______ grāmatām greznumlentes? 

Grāmatu bloku biezums ir ______ cm.

11. Atbildēt uz paškontroles jautājumiem.

 

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

ESF projekts “Rīgas Valsts tehnikuma sākotnējās profesionālās izglītības programmu 
īstenošanas kvalitātes uzlabošana”

Vienošanās par Eiropas sociālā fonda projekta īstenošanu
nr. 2010/0106/1DP/1.2.1.1.3/09/APIA/VIAA/047

Punkti 20 19 18-17 16-15 14-11 10-7 6-3 2 1

Atzīme 10 9 8 7 6 5 4 3 2

Ieinteresētība, 
piedalīšanās 

tēmas apguvē

Darba un 
darba vietas 
organizēšana

Praktiskā darba 
vērtējums, 
kvalitāte

Teorētiskās
zināšanas Uzdevumi

1 punkts 1-2 punkti 1-8 punkti 1-5 punkti 1-4 punkti
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IESPIEDPRODUKCIJAS PĒCAPSTRĀDES PROCESOS
PIELIETOJAMIE MATERIĀLI

Šķiramās lentas (grāmatzīmes),
greznumlentes (kaptāls)

Paškontroles jautājumi.

 1. Kādam nolūkam kalpo šķiramā lenta?

 2. Kas jāievēro izvēloties šķiramo lenti?

 3. Kāds ir šķiramās lentes garums grāmatā?

 4. Kādi ir greznumlentes uzdevumi?

 5. Kāds ir greznumlentes ārējais izskats?

 6.  Kādus materiālus izmanto šķiramo un greznumlenšu izgatavošanai, kas 

paredzētas individuāliem sējumiem, rokas procesā?

 7. Kā izgatavo greznumlentas?

 8. Uzdevuma atbilde _______ m (7.punkts, iepriekš. lapā).

 9. Uzdevuma atbilde _______ m (8.punkts, iepriekš. lapā).

10. Uzdevuma atbilde _______ m (9. punkts, iepriekš. lapā).

11. Uzdevuma atbilde _______ m (10.punkts, iepriekš. lapā).

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

ESF projekts “Rīgas Valsts tehnikuma sākotnējās profesionālās izglītības programmu 
īstenošanas kvalitātes uzlabošana”

Vienošanās par Eiropas sociālā fonda projekta īstenošanu
nr. 2010/0106/1DP/1.2.1.1.3/09/APIA/VIAA/047
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IESPIEDPRODUKCIJAS PĒCAPSTRĀDES PROCESOS
PIELIETOJAMIE MATERIĀLI

Šķiramās lentas (grāmatzīmes),
greznumlentes (kaptāls)

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

ESF projekts “Rīgas Valsts tehnikuma sākotnējās profesionālās izglītības programmu 
īstenošanas kvalitātes uzlabošana”

Vienošanās par Eiropas sociālā fonda projekta īstenošanu
nr. 2010/0106/1DP/1.2.1.1.3/09/APIA/VIAA/047
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IESPIEDPRODUKCIJAS PĒCAPSTRĀDES PROCESOS
PIELIETOJAMIE MATERIĀLI

Šķiramās lentas (grāmatzīmes),
greznumlentes (kaptāls)

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

ESF projekts “Rīgas Valsts tehnikuma sākotnējās profesionālās izglītības programmu 
īstenošanas kvalitātes uzlabošana”

Vienošanās par Eiropas sociālā fonda projekta īstenošanu
nr. 2010/0106/1DP/1.2.1.1.3/09/APIA/VIAA/047

79



80

IESPIEDPRODUKCIJAS PĒCAPSTRĀDES PROCESOS
PIELIETOJAMIE MATERIĀLI

Diegi, stieple, spirāle, furnitūra (kniedes,
klamburi, metāla stūri)

Nodarbību uzdevums.

 1.  Iepazīties ar informatīvo materiālu par poligrāfijā pielietojamo dažādu veidu 

stiprinājumu materiāliem un pielietojamo furnitūru.

 2. Sagatavot dažādus diegus 3 gabalus no katra veida 20 cm garumā.

 3.  Salīdzināt, konstatēt diegu īpašības, to stiepjot, līmējot ar līmi, krāsojot ar 

krāsu (anilīna). Veikt secinājumus.

 4.  Atkārtot darba drošības tehnikas noteikumus izmantojot stiepļu šujamās un 

spiralēšanas iekārtas.

 5.  Sagatavot 10 burtnīcas un 10 grāmatu blokus, kuru izmērs 15 x 21 cm un iz-

mantojot stiepļu šujamo mašīnu, konstatēt dažāda diametra stiepļu īpašības.

 6. Sagatavot 15 kartonus, kuru izmērs ir 10 x20 cm.

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

ESF projekts “Rīgas Valsts tehnikuma sākotnējās profesionālās izglītības programmu 
īstenošanas kvalitātes uzlabošana”

Vienošanās par Eiropas sociālā fonda projekta īstenošanu
nr. 2010/0106/1DP/1.2.1.1.3/09/APIA/VIAA/047 80
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IESPIEDPRODUKCIJAS PĒCAPSTRĀDES PROCESOS
PIELIETOJAMIE MATERIĀLI

Diegi, stieple, spirāle, furnitūra (kniedes,
klamburi, metāla stūri)

Nodarbību uzdevums.

7.  Veikt kniežu iesišanu, klamburu piestiprināšanu,

metāla stūru uzlikšanu rokas procesā.

 8.  Sagatavot 3 grāmatu blokiem papīru,

kuru izmērs 21 x 30 cm un veikt spiralēšanu izmantojot iekārtas.

 9. Atbildēt uz paškontroles jautājumiem.

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

ESF projekts “Rīgas Valsts tehnikuma sākotnējās profesionālās izglītības programmu 
īstenošanas kvalitātes uzlabošana”

Vienošanās par Eiropas sociālā fonda projekta īstenošanu
nr. 2010/0106/1DP/1.2.1.1.3/09/APIA/VIAA/047

Punkti 20 19 18-17 16-13 12-10 9-7 6-3 2 1

Atzīme 10 9 8 7 6 5 4 3 2

Ieinteresētība, 
piedalīšanās tēmas 

apguvē

Darba un darba vietas 
organizēšana

Praktiskā darba 
vērtējums, kvalitāte

Teorētiskās
zināšanas

1 punkts 1-2 punkti 1-10 punkti 1-7 punkti
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IESPIEDPRODUKCIJAS PĒCAPSTRĀDES PROCESOS
PIELIETOJAMIE MATERIĀLI

Diegi, stieple, spirāle, furnitūra (kniedes,
klamburi, metāla stūri)

Paškontroles jautājumi.

 1. Kādus diegus izmanto iespiedprodukcijas pēcapstrādes procesos?

 2. Kādos tehnoloģiskos procesos izmanto diegus?

 3. Kādos tehnoloģiskos procesos izmanto termo diegus?

 4. Kādas prasības tiek izvirzītas diegiem?

 5. Kādas stieples izmanto iespiedprodukcijas pēcapstrādes procesos?

 6. Kādas poligrāfijas produkcijas ražošanā izmanto stiepli?

 7. Kādas ir stieples priekšrocības un trūkumi?

 8. Kādas poligrāfijas produkcijas ražošanā izmanto spirāles?

 9. Kādus spirāļu veidus izmanto produkcijas ražošanā?

10.  Kādas poligrāfijas produkcijas ražošanā izmanto furnitūru

(kniedes, klamburus, metāla stūrus).

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

ESF projekts “Rīgas Valsts tehnikuma sākotnējās profesionālās izglītības programmu 
īstenošanas kvalitātes uzlabošana”

Vienošanās par Eiropas sociālā fonda projekta īstenošanu
nr. 2010/0106/1DP/1.2.1.1.3/09/APIA/VIAA/047
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IESPIEDPRODUKCIJAS PĒCAPSTRĀDES PROCESOS
PIELIETOJAMIE MATERIĀLI

Diegi, stieple, spirāle, furnitūra (kniedes,
klamburi, metāla stūri)

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

ESF projekts “Rīgas Valsts tehnikuma sākotnējās profesionālās izglītības programmu 
īstenošanas kvalitātes uzlabošana”

Vienošanās par Eiropas sociālā fonda projekta īstenošanu
nr. 2010/0106/1DP/1.2.1.1.3/09/APIA/VIAA/047

83



84

IESPIEDPRODUKCIJAS PĒCAPSTRĀDES PROCESOS
PIELIETOJAMIE MATERIĀLI

Diegi, stieple, spirāle, furnitūra (kniedes,
klamburi, metāla stūri)

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

ESF projekts “Rīgas Valsts tehnikuma sākotnējās profesionālās izglītības programmu 
īstenošanas kvalitātes uzlabošana”

Vienošanās par Eiropas sociālā fonda projekta īstenošanu
nr. 2010/0106/1DP/1.2.1.1.3/09/APIA/VIAA/047
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IESPIEDPRODUKCIJAS PĒCAPSTRĀDES PROCESOS
PIELIETOJAMIE MATERIĀLI

Diegi, stieple, spirāle, furnitūra (kniedes,
klamburi, metāla stūri)

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

ESF projekts “Rīgas Valsts tehnikuma sākotnējās profesionālās izglītības programmu 
īstenošanas kvalitātes uzlabošana”

Vienošanās par Eiropas sociālā fonda projekta īstenošanu
nr. 2010/0106/1DP/1.2.1.1.3/09/APIA/VIAA/047
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IESPIEDPRODUKCIJAS PĒCAPSTRĀDES PROCESOS
PIELIETOJAMIE MATERIĀLI

Diegi, stieple, spirāle, furnitūra (kniedes,
klamburi, metāla stūri)

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

ESF projekts “Rīgas Valsts tehnikuma sākotnējās profesionālās izglītības programmu 
īstenošanas kvalitātes uzlabošana”

Vienošanās par Eiropas sociālā fonda projekta īstenošanu
nr. 2010/0106/1DP/1.2.1.1.3/09/APIA/VIAA/047
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IESPIEDPRODUKCIJAS PĒCAPSTRĀDES PROCESOS
PIELIETOJAMIE MATERIĀLI

Diegi, stieple, spirāle, furnitūra (kniedes,
klamburi, metāla stūri)

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

ESF projekts “Rīgas Valsts tehnikuma sākotnējās profesionālās izglītības programmu 
īstenošanas kvalitātes uzlabošana”

Vienošanās par Eiropas sociālā fonda projekta īstenošanu
nr. 2010/0106/1DP/1.2.1.1.3/09/APIA/VIAA/047
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IESPIEDPRODUKCIJAS PĒCAPSTRĀDES PROCESOS
PIELIETOJAMIE MATERIĀLI

Diegi, stieple, spirāle, furnitūra (kniedes,
klamburi, metāla stūri)

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

ESF projekts “Rīgas Valsts tehnikuma sākotnējās profesionālās izglītības programmu 
īstenošanas kvalitātes uzlabošana”

Vienošanās par Eiropas sociālā fonda projekta īstenošanu
nr. 2010/0106/1DP/1.2.1.1.3/09/APIA/VIAA/047
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IESPIEDPRODUKCIJAS PĒCAPSTRĀDES PROCESOS
PIELIETOJAMIE MATERIĀLI

Diegi, stieple, spirāle, furnitūra (kniedes,
klamburi, metāla stūri)

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

ESF projekts “Rīgas Valsts tehnikuma sākotnējās profesionālās izglītības programmu 
īstenošanas kvalitātes uzlabošana”

Vienošanās par Eiropas sociālā fonda projekta īstenošanu
nr. 2010/0106/1DP/1.2.1.1.3/09/APIA/VIAA/047
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DIN; ISO STANDARTI, PAPĪRA UN KARTONA FORMĀTI,
PAPĪRA LOKSNE, TĀS DAĻAS

DIN; ISO standarti
Papīra A; B sērijas formāti

Nodarbības uzdevums.

 1. Iepazīties ar informatīvo materiālu par papīra standartiem, formātiem.

 2. Noskaidrot kāda formāta papīra loksnes atrodas mācību darbnīcā.

 3.  Uz A0 papīra loksnes uzvilkt, atzīmēt ar līnijām,

kā veidojas pārējie mazākie A sērijas DIN formāti.

 4.  Uz B0 papīra loksnes uzvilkt, atzīmēt ar līnijām,

kā veidojas pārējie mazākie B sērijas DIN formāti.

 5. Noskaidrot, kāda ir A; B sērijas DIN formātu pielietojamība.

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

ESF projekts “Rīgas Valsts tehnikuma sākotnējās profesionālās izglītības programmu 
īstenošanas kvalitātes uzlabošana”

Vienošanās par Eiropas sociālā fonda projekta īstenošanu
nr. 2010/0106/1DP/1.2.1.1.3/09/APIA/VIAA/047
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Punkti 20 19 18-17 16-13 12-10 9-7 6-3 2 1

Atzīme 10 9 8 7 6 5 4 3 2

Ieinteresētība, 
piedalīšanās 

tēmas apguvē

Darba un 
darba vietas 
organizēšana

Praktiskā darba 
vērtējums, 
kvalitāte

Teorētiskās
zināšanas Uzdevumi

1 punkts 1-2 punkti 1-6 punkti 1-7 punkti 1-4 punkti

DIN; ISO STANDARTI, PAPĪRA UN KARTONA FORMĀTI,
PAPĪRA LOKSNE, TĀS DAĻAS

DIN; ISO standarti
Papīra A; B sērijas formāti

Nodarbības uzdevums.

6. Aprēķināt uzdevumus

   a) Aprēķināt cik _____ formāti ietilpst A0 formātā.

   b) Aprēķināt cik _____ formāti ietilpst A1 formātā.

   c) Aprēķināt cik _____ formāti ietilpst A3 formātā.

   d) Aprēķināt cik _____ formāti ietilpst B1 formātā.

   e) Aprēķināt cik _____ formāti ietilpst B0 formātā.

   f) Aprēķināt cik _____ formāti ietilpst B2 formātā.

 7. Atbildēt uz paškontroles jautājumiem.

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

ESF projekts “Rīgas Valsts tehnikuma sākotnējās profesionālās izglītības programmu 
īstenošanas kvalitātes uzlabošana”

Vienošanās par Eiropas sociālā fonda projekta īstenošanu
nr. 2010/0106/1DP/1.2.1.1.3/09/APIA/VIAA/047 91
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DIN; ISO STANDARTI, PAPĪRA UN KARTONA FORMĀTI,
PAPĪRA LOKSNE, TĀS DAĻAS

DIN; ISO standarti
Papīra A; B sērijas formāti

Paškontroles jautājumi.

 1. Kādā valstī veica papīra standartizāciju?

 2. Kādu papīra standartu galvenokārt lieto Latvijā un kāpēc?

 3. Cik sēriju ietilpst papīra standartā?

 4. Kāds ir A0 DIN standarta loksnes izmērs?

 5. Kāds ir B0 DIN standarta loksnes izmērs?

 6. Kā veidojas A sērijas DIN formāti?

 7. Kā veidojas B sērijas DIN formāti?

 8. Uzdevumu atbildes:

   a)

   b)

   c)

   d)

   e)

   f)

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

ESF projekts “Rīgas Valsts tehnikuma sākotnējās profesionālās izglītības programmu 
īstenošanas kvalitātes uzlabošana”

Vienošanās par Eiropas sociālā fonda projekta īstenošanu
nr. 2010/0106/1DP/1.2.1.1.3/09/APIA/VIAA/047
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DIN; ISO STANDARTI, PAPĪRA UN KARTONA FORMĀTI,
PAPĪRA LOKSNE, TĀS DAĻAS

DIN; ISO standarti
Papīra A; B sērijas formāti

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

ESF projekts “Rīgas Valsts tehnikuma sākotnējās profesionālās izglītības programmu 
īstenošanas kvalitātes uzlabošana”

Vienošanās par Eiropas sociālā fonda projekta īstenošanu
nr. 2010/0106/1DP/1.2.1.1.3/09/APIA/VIAA/047

93
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DIN; ISO STANDARTI, PAPĪRA UN KARTONA FORMĀTI,
PAPĪRA LOKSNE, TĀS DAĻAS

DIN; ISO standarti
Papīra A; B sērijas formāti

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

ESF projekts “Rīgas Valsts tehnikuma sākotnējās profesionālās izglītības programmu 
īstenošanas kvalitātes uzlabošana”

Vienošanās par Eiropas sociālā fonda projekta īstenošanu
nr. 2010/0106/1DP/1.2.1.1.3/09/APIA/VIAA/047
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DIN; ISO STANDARTI, PAPĪRA UN KARTONA FORMĀTI,
PAPĪRA LOKSNE, TĀS DAĻAS

Papīra C sērijas formāti. Kartona formāti. Loksne tās daļas

Nodarbības uzdevums.

 1.  Iepazīties ar informatīvo materiālu par C sērijas papīra formātiem,

standartiem, kartona formātiem. Kā veidojas loksnes daļa?

 2. Noskaidrot, kāda formāta papīra loksnes atrodas mācību darbnīcā.

 3.  Uz C0 papīra loksnes uzvilkt, atzīmēt ar līnijām

kā veidojas pārējie mazāki C sērijas, DIN standarta formāti.

 4.  Noskaidrot, kādas poligrāfijas produkcijas ražošanā izmanto

C sērijas, DIN standarta formātus.

 5. Nodemonstrēt ar papīra loksni, kā veidojas loksnes daļas.

 6. Noskaidrot, kādi ir kartona formāti un kādi formāti atrodas mācību darbnīcā.

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

ESF projekts “Rīgas Valsts tehnikuma sākotnējās profesionālās izglītības programmu 
īstenošanas kvalitātes uzlabošana”

Vienošanās par Eiropas sociālā fonda projekta īstenošanu
nr. 2010/0106/1DP/1.2.1.1.3/09/APIA/VIAA/047 95
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DIN; ISO STANDARTI, PAPĪRA UN KARTONA FORMĀTI,
PAPĪRA LOKSNE, TĀS DAĻAS

Papīra C sērijas formāti. Kartona formāti. Loksne tās daļas

Nodarbības uzdevums.

 7. Atrisināt uzdevumus:

   a)  Cik no ___ loksnēm kartona var piegriezt ___ formāta kartonus, ja loksnes 

izmērs 70x100 cm.

   b)  Cik no ___ loksnēm kartona var piegriezt ___ formāta kartonus, ja loksnes 

izmērs 64x90 cm.

   c)  Cik kartona lokšņu (72x102 cm) nepieciešams, lai piegrieztu ___ gabalus, 

____ formāta kartonus.

   d)  Cik kartona lokšņu (70x100 cm) nepieciešams, lai piegrieztu ___ gabalus, 

____ formāta kartonus.

   e) Kura daļa no A1 standartloksnes ir ____ formāts?

   f) Kura daļa no A0 standartloksnes ir ____ formāts?

 8. Atbildēt uz paškontroles jautājumiem.

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

ESF projekts “Rīgas Valsts tehnikuma sākotnējās profesionālās izglītības programmu 
īstenošanas kvalitātes uzlabošana”

Vienošanās par Eiropas sociālā fonda projekta īstenošanu
nr. 2010/0106/1DP/1.2.1.1.3/09/APIA/VIAA/047

Punkti 20 19 18-17 16-13 12-10 9-7 6-3 2 1

Atzīme 10 9 8 7 6 5 4 3 2

Ieinteresētība, 
piedalīšanās 

tēmas apguvē

Darba un 
darba vietas 
organizēšana

Praktiskā darba 
vērtējums, 
kvalitāte

Teorētiskās
zināšanas

Uzdevumi,
aprēķini

1 punkts 1-2 punkti 1-5 punkti 1-6 punkti 1-6 punkti
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DIN; ISO STANDARTI, PAPĪRA UN KARTONA FORMĀTI,
PAPĪRA LOKSNE, TĀS DAĻAS

Papīra C sērijas formāti. Kartona formāti. Loksne tās daļas

Paškontroles jautājumi.

 1. Kāds ir C sērijas, DIN standarta loksnes izmērs?

 2. Kā veidojas C sērijas, DIN standarta formāts?

 3. Kādas poligrāfijas produkcijas izgatavošanā lieto C sērijas formātus?

 4. Cil lielam papīra loksnes laukumam nosaka svaru?

 5. Kā rakstot papīra loksnes izmēru norāda loksnes šķiedras virzienu?

 6. Kādi ir kartona formāti?

 7. Uzdevumu atbildes:

   a)

   b)

   c)

   d)

   e)

   f)

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

ESF projekts “Rīgas Valsts tehnikuma sākotnējās profesionālās izglītības programmu 
īstenošanas kvalitātes uzlabošana”

Vienošanās par Eiropas sociālā fonda projekta īstenošanu
nr. 2010/0106/1DP/1.2.1.1.3/09/APIA/VIAA/047 97
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DIN; ISO STANDARTI, PAPĪRA UN KARTONA FORMĀTI,
PAPĪRA LOKSNE, TĀS DAĻAS

Papīra C sērijas formāti. Kartona formāti. Loksne tās daļas

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

ESF projekts “Rīgas Valsts tehnikuma sākotnējās profesionālās izglītības programmu 
īstenošanas kvalitātes uzlabošana”

Vienošanās par Eiropas sociālā fonda projekta īstenošanu
nr. 2010/0106/1DP/1.2.1.1.3/09/APIA/VIAA/047 98
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IESPIEDLOKSNE, TĀS ELEMENTI

Kontrolzīmes — caurgriešanai, locīšanai, komplektēšanai, apgriešanai
Piebīdņa mala (greifera mala)

Nodarbības uzdevums.

 1.  Iepazīties ar informatīvo materiālu par iespiedloksni,

tās elementiem — kontrolzīmēm.

 2. Noskaidrot loksnes un iespiedloksnes atšķirības.

 3.  Uz 3 baltām A1 loksnēm, kas paredzētas locīt 3 locījumos,

uzzīmēt visas kontrolzīmes, dažādas konfigurācijas.

 4. Izskaidrot katras kontrolzīmes atrašanās vietu, tās izskatu.

 5. Kādi ir katras kontrolzīmes uzdevumi?

 6. Uz loksnēm atzīmēt piebīdņa malu.

 7.  Grāmatas, kas paredzētas pārsiešanai izjaukt un noskaidrot,

kādas no kontrolzīmēm ir saglabājušās gatavā grāmatā.

 8. Atbildēt uz paškontroles jautājumiem.

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

ESF projekts “Rīgas Valsts tehnikuma sākotnējās profesionālās izglītības programmu 
īstenošanas kvalitātes uzlabošana”

Vienošanās par Eiropas sociālā fonda projekta īstenošanu
nr. 2010/0106/1DP/1.2.1.1.3/09/APIA/VIAA/047

Punkti 20 19 18-17 16-13 12-10 9-7 6-3 2 1

Atzīme 10 9 8 7 6 5 4 3 2

Ieinteresētība, 
piedalīšanās tēmas 

apguvē

Darba un darba vietas 
organizēšana

Praktiskā darba 
vērtējums, kvalitāte

Teorētiskās
zināšanas

1 punkts 1-2 punkti 1-8 punkti 1-9 punkti
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IESPIEDLOKSNE, TĀS ELEMENTI

Kontrolzīmes — caurgriešanai, locīšanai, komplektēšanai, apgriešanai
Piebīdņa mala (greifera mala)

Paškontroles jautājumi.

 1. Ar ko atšķiras loksne no iespiedloksnes?

 2. Kāpēc nepieciešamas kontrolzīmes?

 3. Kādas kontrolzīmes ir iespiedloksnei?

 4. Kur atrodas kontrolzīmes iespiedlokšņu caurgriešanai?

 5. Kur atrodas kontrolzīmes iespiedlokšņu precīzai locīšanai?

 6. Kur atrodas kontrolzīmes iespiedloksnē grāmatu bloku komplektēšanai?

 7. Kur atrodas kontrolzīmes iespiedloksnē grāmatu bloku apgriešanai?

 8. Kādas konfigurācijas kontrolzīmes var būt?

 9. Kur atrodas piebīdņa mala un kādam nolūkam tā kalpo?

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

ESF projekts “Rīgas Valsts tehnikuma sākotnējās profesionālās izglītības programmu 
īstenošanas kvalitātes uzlabošana”

Vienošanās par Eiropas sociālā fonda projekta īstenošanu
nr. 2010/0106/1DP/1.2.1.1.3/09/APIA/VIAA/047
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IESPIEDLOKSNE, TĀS ELEMENTI

Kontrolzīmes — caurgriešanai, locīšanai, komplektēšanai, apgriešanai
Piebīdņa mala (greifera mala)

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

ESF projekts “Rīgas Valsts tehnikuma sākotnējās profesionālās izglītības programmu 
īstenošanas kvalitātes uzlabošana”

Vienošanās par Eiropas sociālā fonda projekta īstenošanu
nr. 2010/0106/1DP/1.2.1.1.3/09/APIA/VIAA/047
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IESPIEDLOKSNE, TĀS ELEMENTI

Kontrolzīmes — caurgriešanai, locīšanai, komplektēšanai, apgriešanai
Piebīdņa mala (greifera mala)

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

ESF projekts “Rīgas Valsts tehnikuma sākotnējās profesionālās izglītības programmu 
īstenošanas kvalitātes uzlabošana”

Vienošanās par Eiropas sociālā fonda projekta īstenošanu
nr. 2010/0106/1DP/1.2.1.1.3/09/APIA/VIAA/047
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IESPIEDLOKSNE, TĀS ELEMENTI

Tituls, teksta sleja, baltie — brīvie laukumi
Koloncipari, grāmatas pase

Nodarbības uzdevums.

 1.  Iepazīties ar informatīvo materiālu par iespiedloksnes elementiem, teksta 

slejām, baltiem, brīviem laukumiem, titulu, koloncipariem un grāmatas pasi.

 2. Noskaidrot katra iespiedloksnes elementa iespējamās atrašanās vietas.

 3. Noskaidrot katra iespiedloksnes elementa uzdevumu, to nepieciešamību.

 4.  Uz baltas A1 papīra loksnes, kas paredzēta locīt 3 locījumos uzzīmēt, atzīmēt 

iespiedloksnes elementus, kuri atrodas grāmatas pirmajā burtnīcā.

 5.  Uz baltas A2 papīra loksnes, kas paredzēta locīt 3 locījumos uzzīmēt, atzīmēt 

iespiedloksnes elementus, kuri atrodas grāmatas pēdējā burtnīcā.

 6.  Uz baltas B2 papīra loksnes, kas paredzēta locīt 3 locījumos uzzīmēt, atzīmēt 

iespiedloksnes elementus, kuri atrodas grāmatas pirmajā burtnīcā.

 7.  Uz baltas B1 papīra loksnes, kas paredzēta locīt 3 locījumos uzzīmēt, atzīmēt 

iespiedloksnes elementus, kuri atrodas grāmatas pēdējā burtnīcā.

 8. Atbildēt uz paškontroles jautājumiem.

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

ESF projekts “Rīgas Valsts tehnikuma sākotnējās profesionālās izglītības programmu 
īstenošanas kvalitātes uzlabošana”

Vienošanās par Eiropas sociālā fonda projekta īstenošanu
nr. 2010/0106/1DP/1.2.1.1.3/09/APIA/VIAA/047

Punkti 20 19 18-17 16-13 12-10 9-7 6-3 2 1

Atzīme 10 9 8 7 6 5 4 3 2

Ieinteresētība, 
piedalīšanās tēmas 

apguvē

Darba un darba vietas 
organizēšana

Praktiskā darba 
vērtējums, kvalitāte

Teorētiskās
zināšanas

1 punkts 1-2 punkti 1-8 punkti 1-9 punkti
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IESPIEDLOKSNE, TĀS ELEMENTI

Tituls, teksta sleja, baltie — brīvie laukumi
Koloncipari, grāmatas pase

Paškontroles jautājumi.

 1. Kas ir, un kur atrodas tituls?

 2. Kādi ir teksta sleju izvietojumi?

 3. Kādas ir balto — brīvo laukumu malu attiecības?

 4. Pamatot malu attiecību proporcijas.

 5. Kādi ir kolonciparu iespējamie izvietojumi.

 6. Kas ir grāmatas pase?

 7. Kādu uzdevumu pilda grāmatas pase?

 8. Kur atrodas grāmatas pase?

 9. Kas ir titulloksne?

10. Kādas prasības tiek izvirzītas iespiedloksnei?

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

ESF projekts “Rīgas Valsts tehnikuma sākotnējās profesionālās izglītības programmu 
īstenošanas kvalitātes uzlabošana”

Vienošanās par Eiropas sociālā fonda projekta īstenošanu
nr. 2010/0106/1DP/1.2.1.1.3/09/APIA/VIAA/047
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IESPIEDLOKSNE, TĀS ELEMENTI

Tituls, teksta sleja, baltie — brīvie laukumi
Koloncipari, grāmatas pase

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

ESF projekts “Rīgas Valsts tehnikuma sākotnējās profesionālās izglītības programmu 
īstenošanas kvalitātes uzlabošana”

Vienošanās par Eiropas sociālā fonda projekta īstenošanu
nr. 2010/0106/1DP/1.2.1.1.3/09/APIA/VIAA/047
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IESPIEDLOKSNE, TĀS ELEMENTI

Galvenā signatūra
Palīgsignatūra, norma

Nodarbības uzdevums.

 1.  Iepazīties ar informatīvo materiālu, paraugiem par iespiedloksnes

elementiem galveno un palīgsignatūru, un normu.

 2. Noskaidrot, kur iespiedloksnē atrodas galvenā un palīgsignatūra, norma.

 3.  Noskaidrot, kāds ir katra iespiedloksnes elementa uzdevums, 

nepieciešamība.

 4.  Uz A2 formāta loksnes, kura paredzēta locīt 3 locījumos uzzīmēt,

atzīmēt galveno un palīgsignatūru, un normu.

 5.  Uz 3 A1 formāta loksnēm, kuras paredzētas locīt 3 locījumos uzzīmēt, atzīmēt 

visus iespiedloksnes elementus

(pirmo burtnīcu, pēdējo burtnīcu un 4. burtnīcu).

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

ESF projekts “Rīgas Valsts tehnikuma sākotnējās profesionālās izglītības programmu 
īstenošanas kvalitātes uzlabošana”

Vienošanās par Eiropas sociālā fonda projekta īstenošanu
nr. 2010/0106/1DP/1.2.1.1.3/09/APIA/VIAA/047 106
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IESPIEDLOKSNE, TĀS ELEMENTI

Galvenā signatūra
Palīgsignatūra, norma

Nodarbības uzdevums.

 6.  Uz B2 formāta loksnes, kura paredzēta locīt 3 locījumos uzzīmēt, atzīmēt 

galveno un palīgsignatūru, un normu.

 7.  Uz trīs B1 formāta loksnēm, kuras paredzētas locīt 3 locījumos uzzīmēt, 

atzīmēt visus iespiedloksnes elementus

(pirmo burtnīcu, pēdējo burtnīcu un 3. burtnīcu).

 8. Atbildēt uz paškontroles jautājumiem.

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

ESF projekts “Rīgas Valsts tehnikuma sākotnējās profesionālās izglītības programmu 
īstenošanas kvalitātes uzlabošana”

Vienošanās par Eiropas sociālā fonda projekta īstenošanu
nr. 2010/0106/1DP/1.2.1.1.3/09/APIA/VIAA/047

Punkti 20 19 18-17 16-13 12-10 9-7 6-3 2 1

Atzīme 10 9 8 7 6 5 4 3 2

Ieinteresētība, 
piedalīšanās tēmas 

apguvē

Darba un darba vietas 
organizēšana

Praktiskā darba 
vērtējums, kvalitāte

Teorētiskās
zināšanas

1 punkts 1-2 punkti 1-8 punkti 1-9 punkti
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IESPIEDLOKSNE, TĀS ELEMENTI

Galvenā signatūra
Palīgsignatūra, norma

Paškontroles jautājumi.

 1. Kā atzīmē galveno signatūru?

 2. Kur atrodas galvenā signatūra?

 3. Kāds ir galvenās signatūras uzdevums?

 4. Kā atzīmē palīgsignatūru?

 5. Kur atrodas palīgsignatūra?

 6. Kādos gadījumos nepieciešama palīgsignatūra?

 7. Kā atzīmē normu?

 8. Kur atrodas norma?

 9. Kāds ir normas uzdevums?

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

ESF projekts “Rīgas Valsts tehnikuma sākotnējās profesionālās izglītības programmu 
īstenošanas kvalitātes uzlabošana”

Vienošanās par Eiropas sociālā fonda projekta īstenošanu
nr. 2010/0106/1DP/1.2.1.1.3/09/APIA/VIAA/047 108
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IESPIEDLOKSNE, TĀS ELEMENTI

Galvenā signatūra
Palīgsignatūra, norma

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

ESF projekts “Rīgas Valsts tehnikuma sākotnējās profesionālās izglītības programmu 
īstenošanas kvalitātes uzlabošana”

Vienošanās par Eiropas sociālā fonda projekta īstenošanu
nr. 2010/0106/1DP/1.2.1.1.3/09/APIA/VIAA/047 109
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ESF projekts “Rīgas Valsts tehnikuma sākotnējās profesionālās izglītības programmu 
īstenošanas kvalitātes uzlabošana”

Vienošanās par Eiropas sociālā fonda projekta īstenošanu
nr. 2010/0106/1DP/1.2.1.1.3/09/APIA/VIAA/047

PĀRBAUDES DARBS

I kurss, I semestris

Nodarbības uzdevums.

 1. Izgatavot 3 burtnīcas, kuras locītas trijos locījumos

   a) pirmo burtnīcu

   b) pēdējo burtnīcu

   c) piekto burtnīcu

 2. Atzīmēt, norādīt iespiedloksnes iespiedelementu atrašanās vietas.

 3. Atbildēt uz testa jautājumiem.

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

Punkti 40 39-38 37-32 31-26 25-19 18-13 12-9 8-7 6-4 3-1

Atzīme 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Prakstiskais pārbaudes darbs

Testa rezultātsDarba un darba vietas 
organizācija Papīra izvēle

Iespiedelementu
pareiza atrašanās 

vieta
1-2 punkti 1-2 punkti 1-10 punkti 1-20 punkti
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ESF projekts “Rīgas Valsts tehnikuma sākotnējās profesionālās izglītības programmu 
īstenošanas kvalitātes uzlabošana”

Vienošanās par Eiropas sociālā fonda projekta īstenošanu
nr. 2010/0106/1DP/1.2.1.1.3/09/APIA/VIAA/047

PĀRBAUDES DARBS — TESTS

I kurss, I semestris

Vārds, uzvārds ________________________________________________________________________, _____________________ grupa

 1. Kad tika dibināta poligrāfijas skola?
_________________________________________________________________________________________________________________________________

 2. Kā sauca skolas pirmo direktoru?
_________________________________________________________________________________________________________________________________

 3. Kādas darbnīcas atrodas skolas ēkā?
_________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________

 4. Kāds noteikums jāievēro, ja mašīnai, iekārtai pamanīts bojājums?
_________________________________________________________________________________________________________________________________

 5. Kur jāglabā palīgmateriāli mašīnu, iekārtu apkopei?
_________________________________________________________________________________________________________________________________

 6. Kādas personas nedrīkst pielaist pie darba?
_________________________________________________________________________________________________________________________________

 7. Kas jādara, ja bojāta elektroinstalācija?
_________________________________________________________________________________________________________________________________

 8. Kā iedalās poligrāfijas produkcijas izgatavošanai izmantojamie materiāli?
_________________________________________________________________________________________________________________________________

 9. Kādā tehnoloģiskā procesā veidojas papīra šķiedras virziens?

_________________________________________________________________________________________________________________________________

10. Kāds ir A5 formāta izmērs?

_________________________________________________________________________________________________________________________________

11. Kas ir «norma», kādēļ tā nepieciešama?

_________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

111



112

ESF projekts “Rīgas Valsts tehnikuma sākotnējās profesionālās izglītības programmu 
īstenošanas kvalitātes uzlabošana”

Vienošanās par Eiropas sociālā fonda projekta īstenošanu
nr. 2010/0106/1DP/1.2.1.1.3/09/APIA/VIAA/047

12. Kā sauc grāmatas bloka pirmo loksni?
_________________________________________________________________________________________________________________________________

13. Kādus papīra formātus, standartus izmanto Latvijā?
_________________________________________________________________________________________________________________________________

14. Kas nosaka burtnīcas kārtas numerāciju?
_________________________________________________________________________________________________________________________________

15. Kādas līmes izmanto poligrāfijas produkcijas ražošanā?
_________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________

16. Kura daļa no standartloksnes (A1) ir A4 formāts?
_________________________________________________________________________________________________________________________________

17. Kur atrodas kontrolzīme grāmatas bloka komplektēšanai?
_________________________________________________________________________________________________________________________________

18. Kā sauc grāmatas bloka pirmo loksni?
_________________________________________________________________________________________________________________________________

19. Kādas folijas izmanto poligrāfijas produkcijas ražošanā?
_________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________

20. Kas ir līmes adhēzija un kogēzija?
_________________________________________________________________________________________________________________________________

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

Viena pareiza atbilde 1 punkts.

Punkti 20 19 18-17 16-15 14-13 12-11 10-9 8-7 6-5 4-1

Atzīme 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
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ESF projekts “Rīgas Valsts tehnikuma sākotnējās profesionālās izglītības programmu 
īstenošanas kvalitātes uzlabošana”

Vienošanās par Eiropas sociālā fonda projekta īstenošanu
nr. 2010/0106/1DP/1.2.1.1.3/09/APIA/VIAA/047

VIENNAŽU GRIEŽAMĀS MAŠĪNAS, DARBS PIE TĀM

Viennažu griežamo mašīnu darbības princips
Viennažu griežamo mašīnu galvenās sastāvdaļas

Nodarbības uzdevums.

 1.  Iepazīties ar informatīvo materiālu par viennažu griežamām mašīnām, to 

modeļiem, to darbības principiem.

 2. Apskatīt, iepazīt mācību darbnīcā esošās viennažu griežamās mašīnas.

 3.  Noskaidrot viennažu griežamās mašīnas galvenās sastāvdaļas,

to nozīmi, uzdevumu.

 4. Noskaidrot naža kustības principu.

 5.  Shematiski attēlot viennažu griežamo mašīnu galvenās sastāvdaļas.

 7.  Izveidot, veikt prezentāciju par viennažu griežamo mašīnu darbības principu, 

galveno sastāvdaļu nozīmi.

 8. Atbildēt uz paškontroles jautājumiem.

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

Punkti 20 19 18-17 16-13 12-10 9-7 6-3 2 1

Atzīme 10 9 8 7 6 5 4 3 2

Ieinteresētība, 
piedalīšanās 

tēmas apguvē

Darba un 
darba vietas 
organizēšana

Praktiskā darba 
vērtējums, 
kvalitāte

Teorētiskās
zināšanas

Prezentācija, 
tās informācijas 

dau dzums, 
atraktivitāte

1 punkts 1 punkts 1-4 punkti 1-6 punkti 1-8 punkti
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ESF projekts “Rīgas Valsts tehnikuma sākotnējās profesionālās izglītības programmu 
īstenošanas kvalitātes uzlabošana”

Vienošanās par Eiropas sociālā fonda projekta īstenošanu
nr. 2010/0106/1DP/1.2.1.1.3/09/APIA/VIAA/047

VIENNAŽU GRIEŽAMĀS MAŠĪNAS, DARBS PIE TĀM

Viennažu griežamo mašīnu darbības princips
Viennažu griežamo mašīnu galvenās sastāvdaļas

Paškontroles jautājumi.

 1.  Kādus viennažu griežamo mašīnu modeļus iepazināt?

 2. Kādi ir nažu asināšanas, slīpēšanas leņķi?

 3. Kāds ir griežamo mašīnu darbības princips?

 4. Kādas ir viennažu griežamās mašīnas galvenās sastāvdaļas?

 5. Kāds ir naža kustības leņķis?

 6. No kādiem materiāliem izgatavo līsti (marzāns)?

 7. Cik un kādi viennažu griežamajai mašīnai, ir piebīdņi (atdures)?

 8. Kāda nozīme ir produkcijas piespiedējam (presei)?

 9.  Kā atliekam vai mainam izmērus lokšņu,

iespiedlokšņu caurgriešanai, apgriešanai?

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ
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ESF projekts “Rīgas Valsts tehnikuma sākotnējās profesionālās izglītības programmu 
īstenošanas kvalitātes uzlabošana”

Vienošanās par Eiropas sociālā fonda projekta īstenošanu
nr. 2010/0106/1DP/1.2.1.1.3/09/APIA/VIAA/047

VIENNAŽU GRIEŽAMĀS MAŠĪNAS, DARBS PIE TĀM

Viennažu griežamo mašīnu darbības princips
Viennažu griežamo mašīnu galvenās sastāvdaļas

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ
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ESF projekts “Rīgas Valsts tehnikuma sākotnējās profesionālās izglītības programmu 
īstenošanas kvalitātes uzlabošana”

Vienošanās par Eiropas sociālā fonda projekta īstenošanu
nr. 2010/0106/1DP/1.2.1.1.3/09/APIA/VIAA/047

VIENNAŽU GRIEŽAMĀS MAŠĪNAS, DARBS PIE TĀM

Viennažu griežamo mašīnu darbības princips
Viennažu griežamo mašīnu galvenās sastāvdaļas

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ
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ESF projekts “Rīgas Valsts tehnikuma sākotnējās profesionālās izglītības programmu 
īstenošanas kvalitātes uzlabošana”

Vienošanās par Eiropas sociālā fonda projekta īstenošanu
nr. 2010/0106/1DP/1.2.1.1.3/09/APIA/VIAA/047

VIENNAŽU GRIEŽAMĀS MAŠĪNAS, DARBS PIE TĀM

Viennažu griežamo mašīnu darbības princips
Viennažu griežamo mašīnu galvenās sastāvdaļas

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ
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ESF projekts “Rīgas Valsts tehnikuma sākotnējās profesionālās izglītības programmu 
īstenošanas kvalitātes uzlabošana”

Vienošanās par Eiropas sociālā fonda projekta īstenošanu
nr. 2010/0106/1DP/1.2.1.1.3/09/APIA/VIAA/047

VIENNAŽU GRIEŽAMĀS MAŠĪNAS, DARBS PIE TĀM

Viennažu griežamo mašīnu darbības princips
Viennažu griežamo mašīnu galvenās sastāvdaļas

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ
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ESF projekts “Rīgas Valsts tehnikuma sākotnējās profesionālās izglītības programmu 
īstenošanas kvalitātes uzlabošana”

Vienošanās par Eiropas sociālā fonda projekta īstenošanu
nr. 2010/0106/1DP/1.2.1.1.3/09/APIA/VIAA/047

VIENNAŽU GRIEŽAMĀS MAŠĪNAS, DARBS PIE TĀM

Viennažu griežamo mašīnu darbības princips
Viennažu griežamo mašīnu galvenās sastāvdaļas

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ
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ESF projekts “Rīgas Valsts tehnikuma sākotnējās profesionālās izglītības programmu 
īstenošanas kvalitātes uzlabošana”

Vienošanās par Eiropas sociālā fonda projekta īstenošanu
nr. 2010/0106/1DP/1.2.1.1.3/09/APIA/VIAA/047

VIENNAŽU GRIEŽAMĀS MAŠĪNAS, DARBS PIE TĀM

Darba drošības tehnikas noteikumu ievērošana.

Nodarbību uzdevums.

 1.  Mācību darbnīcā pie viennažu griežamām mašīnām izlasīt

un iemācīties darba drošības  tehnikas noteikumus.

 2.  Pārbaudīt vai konkrētās viennažu griežamās mašīnas atbilst

darba drošības tehnikas noteikumiem.

 3.  Pārbaudi, kur un kā glabājas viennažu griežamo mašīnu palīglīdzekļi,

tās apkopei.

 4.  Izveidot krustvārdu mīklu par viennažu griežamo mašīnu apkalpošanu, tās 

darba principiem. Minimālais vārdu, terminu skaits 10.

 5. Atbildēt uz paškontroles jautājumiem.

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

Punkti 20 19 18-17 16-12 11-10 9-7 6-3 2 1

Atzīme 10 9 8 7 6 5 4 3 2

Ieinteresētība, 
piedalīšanās 

tēmas apguvē

Darba un 
darba vietas 
organizēšana

Praktiskā darba 
vērtējums, 
kvalitāte

Teorētiskās
zināšanas

Krustvārdu 
mīkla, 

sarežģītība
1 punkts 1 punkts 1-4 punkti 1-7 punkti 1-7 punkti
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ESF projekts “Rīgas Valsts tehnikuma sākotnējās profesionālās izglītības programmu 
īstenošanas kvalitātes uzlabošana”

Vienošanās par Eiropas sociālā fonda projekta īstenošanu
nr. 2010/0106/1DP/1.2.1.1.3/09/APIA/VIAA/047

VIENNAŽU GRIEŽAMĀS MAŠĪNAS, DARBS PIE TĀM

Darba drošības tehnikas noteikumu ievērošana.

Paškontroles jautājumi.

 1. Kas jāievēro uzsākot darbu pie viennažu griežamām mašīnām?

 2. Kādam jābūt darba apģērbam?

 3. Cik cilvēki strādā, apkalpo viennažu griežamo mašīnu?

 4. Kā jāglabā, jātransportē viennažu griežamo mašīnu naži?

 5. Kur un kā jāglabā viennažu griežamo mašīnu palīglīdzekļi, tās apkopei?

 6. Kā maina viennažu griežamajās mašīnās izmērus, programmu?

 7. Kā veic viennažu griežamo mašīnu apkopi?

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ
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122

ESF projekts “Rīgas Valsts tehnikuma sākotnējās profesionālās izglītības programmu 
īstenošanas kvalitātes uzlabošana”

Vienošanās par Eiropas sociālā fonda projekta īstenošanu
nr. 2010/0106/1DP/1.2.1.1.3/09/APIA/VIAA/047

VIENNAŽU GRIEŽAMĀS MAŠĪNAS, DARBS PIE TĀM

Darba drošības tehnikas noteikumu ievērošana.

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ
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123

ESF projekts “Rīgas Valsts tehnikuma sākotnējās profesionālās izglītības programmu 
īstenošanas kvalitātes uzlabošana”

Vienošanās par Eiropas sociālā fonda projekta īstenošanu
nr. 2010/0106/1DP/1.2.1.1.3/09/APIA/VIAA/047

VIENNAŽU GRIEŽAMĀS MAŠĪNAS, DARBS PIE TĀM

Lokšņu, iespiedlokšņu caurgriešana

Nodarbību uzdevums.

 1.  Iepazīties ar informatīvo materiālu par lokšņu caurgriešanu.

 2.  Noskaidrot, kādas poligrāfijas produkcijas caurgriešanai paredzētas viennažu 

griežamās mašīnas.

 3. Atkārtot darba drošības tehnikas noteikumus.

 4. Veikt A3 formāta iespiedlokšņu caurgriešanu.

 5. Veikt A1 formāta iespiedlokšņu caurgriešanu, lai iegūtu A6 formātu.

 6. Sagatavot A4 formāta 200 loksnes.

 7. A4 formāta 100 sagatavotās loksnes caurgriezt un iegūt A6 formātu.

 8. A4 formāta 100 sagatavotās loksnes caurgriezt un iegūt A1 formātu.

 9. Atbildēt uz paškontroles jautājumiem.

Punkti 20 19 18-17 16-15 14-10 9-7 6-3 2 1

Atzīme 10 9 8 7 6 5 4 3 2

Ieinteresētība, 
piedalīšanās tēmas 

apguvē

Darba un darba vietas 
organizēšana

Praktiskā darba 
vērtējums, kvalitāte

Teorētiskās
zināšanas

1 punkts 1-2 punkti 1-9 punkti 1-8 punkti

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ
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124

ESF projekts “Rīgas Valsts tehnikuma sākotnējās profesionālās izglītības programmu 
īstenošanas kvalitātes uzlabošana”

Vienošanās par Eiropas sociālā fonda projekta īstenošanu
nr. 2010/0106/1DP/1.2.1.1.3/09/APIA/VIAA/047

VIENNAŽU GRIEŽAMĀS MAŠĪNAS, DARBS PIE TĀM

Lokšņu, iespiedlokšņu caurgriešana

Paškontroles jautājumi.

 1. Kas ir lokšņu caurgriešana?

 2.  Kādām tehniskām prasībām jāatbilst

caurgrieztām loksnēm, iespiedloksnēm?

 3.  Cik biezu, augstu paku produkcijas drīkst caurgriezt

viennažu griežamajā mašīnā?

 4. Kāds ir papīra griešanas optimālais mitrums?

 5. Cik bieži un kādos gadījumos jāmaina līste?

 6.  Kas veicina naža kustības pretestību?

 7. Kādi faktori ietekmē naža ātru notrulināšanos?

 8. Kas ietekmē poligrāfijas produkcijas caurgriešanas kvalitāti?

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ
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125

ESF projekts “Rīgas Valsts tehnikuma sākotnējās profesionālās izglītības programmu 
īstenošanas kvalitātes uzlabošana”

Vienošanās par Eiropas sociālā fonda projekta īstenošanu
nr. 2010/0106/1DP/1.2.1.1.3/09/APIA/VIAA/047

VIENNAŽU GRIEŽAMĀS MAŠĪNAS, DARBS PIE TĀM

Lokšņu, iespiedlokšņu caurgriešana

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ
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126

ESF projekts “Rīgas Valsts tehnikuma sākotnējās profesionālās izglītības programmu 
īstenošanas kvalitātes uzlabošana”

Vienošanās par Eiropas sociālā fonda projekta īstenošanu
nr. 2010/0106/1DP/1.2.1.1.3/09/APIA/VIAA/047

VIENNAŽU GRIEŽAMĀS MAŠĪNAS, DARBS PIE TĀM

Lokšņu, iespiedlokšņu caurgriešana

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ
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ESF projekts “Rīgas Valsts tehnikuma sākotnējās profesionālās izglītības programmu 
īstenošanas kvalitātes uzlabošana”

Vienošanās par Eiropas sociālā fonda projekta īstenošanu
nr. 2010/0106/1DP/1.2.1.1.3/09/APIA/VIAA/047

VIENNAŽU GRIEŽAMĀS MAŠĪNAS, DARBS PIE TĀM

Lokšņu, iespiedlokšņu caurgriešana

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ
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128

ESF projekts “Rīgas Valsts tehnikuma sākotnējās profesionālās izglītības programmu 
īstenošanas kvalitātes uzlabošana”

Vienošanās par Eiropas sociālā fonda projekta īstenošanu
nr. 2010/0106/1DP/1.2.1.1.3/09/APIA/VIAA/047

VIENNAŽU GRIEŽAMĀS MAŠĪNAS, DARBS PIE TĀM

Lokšņu, iespiedlokšņu, grāmatas bloku apgriešana

Nodarbības uzdevums.

 1. Iepazīties ar informatīvo materiālu par lokšņu, iespiedlokšņu apgriešanu.

 2. Noskaidrot kādas poligrāfijas produkcijas apgriešanai paredzētas viennažu

griežamās mašīnas.

 3. Atkārtot darba drošības tehnikas noteikumus.

 4. Veikt A4 formāta lokšņu apgriešanu un iegūt formātu 19,5 cm x 28,5 cm.

 5. Veikt A6 formāta grāmatu bloku apgriešanu.

 6. Veikt A5 formāta grāmatu bloku apgriešanu.

 7. Veikt A5 formāta lokšņu apgriešanu un iegūt formātu 14 cm x 18,8 cm.

 8. Atbildēt uz paškontroles jautājumiem.

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

Punkti 20 19 18-17 16-15 14-10 9-7 6-3 2 1

Atzīme 10 9 8 7 6 5 4 3 2

Ieinteresētība, 
piedalīšanās tēmas 

apguvē

Darba un darba vietas 
organizēšana

Praktiskā darba 
vērtējums, kvalitāte

Teorētiskās
zināšanas

1 punkts 1-2 punkti 1-9 punkti 1-8 punkti
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129

ESF projekts “Rīgas Valsts tehnikuma sākotnējās profesionālās izglītības programmu 
īstenošanas kvalitātes uzlabošana”

Vienošanās par Eiropas sociālā fonda projekta īstenošanu
nr. 2010/0106/1DP/1.2.1.1.3/09/APIA/VIAA/047

VIENNAŽU GRIEŽAMĀS MAŠĪNAS, DARBS PIE TĀM

Lokšņu, iespiedlokšņu, grāmatas bloku apgriešana

Paškontroles jautājumi.

 1. Kas ir poligrāfijas iespiedprodukcijas apgriešana?

 2. Kas nosaka grāmatu bloku apgriešanas izmēru?

 3. Kādi faktori ietekmē grāmatu bloku apgriešanu?

 4. Cik biezu, augstu paku poligrāfijas produkcijas

ieteicams apgriezt viennažu griežamajā mašīnā?

 5. Cik bieži un kādos gadījumos jāmaina nazis viennažu griežamajā mašīnā?

 6. Kā izvairīties no grāmatu bloku uznesuma apgriešanas procesā?

 7. Kāda ir grāmatu bloku apgriešanas secība?

 8. Kādām tehniskām prasībām jāatbilst poligrāfijas iespiedprodukcijai?

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ
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130

ESF projekts “Rīgas Valsts tehnikuma sākotnējās profesionālās izglītības programmu 
īstenošanas kvalitātes uzlabošana”

Vienošanās par Eiropas sociālā fonda projekta īstenošanu
nr. 2010/0106/1DP/1.2.1.1.3/09/APIA/VIAA/047

VIENNAŽU GRIEŽAMĀS MAŠĪNAS, DARBS PIE TĀM

Lokšņu, iespiedlokšņu, grāmatas bloku apgriešana

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ
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131

ESF projekts “Rīgas Valsts tehnikuma sākotnējās profesionālās izglītības programmu 
īstenošanas kvalitātes uzlabošana”

Vienošanās par Eiropas sociālā fonda projekta īstenošanu
nr. 2010/0106/1DP/1.2.1.1.3/09/APIA/VIAA/047

VIENNAŽU GRIEŽAMĀS MAŠĪNAS, DARBS PIE TĀM

Lokšņu, iespiedlokšņu, grāmatas bloku apgriešana

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ
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132

ESF projekts “Rīgas Valsts tehnikuma sākotnējās profesionālās izglītības programmu 
īstenošanas kvalitātes uzlabošana”

Vienošanās par Eiropas sociālā fonda projekta īstenošanu
nr. 2010/0106/1DP/1.2.1.1.3/09/APIA/VIAA/047

VIENNAŽU GRIEŽAMĀS MAŠĪNAS, DARBS PIE TĀM

Lokšņu, iespiedlokšņu, grāmatas bloku apgriešana

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

132



133

ESF projekts “Rīgas Valsts tehnikuma sākotnējās profesionālās izglītības programmu 
īstenošanas kvalitātes uzlabošana”

Vienošanās par Eiropas sociālā fonda projekta īstenošanu
nr. 2010/0106/1DP/1.2.1.1.3/09/APIA/VIAA/047

LOKŠŅU, IESPIEDLOKŠŅU UZLĪDZINĀŠANA.
PAPĪRA, KARTONA SKAITĪŠANA

Lokšņu, iespiedlokšņu uzlīdzināšana, skaitīšana rokas procesā

Nodarbību uzdevums.

 1. Apgūt dažāda formāta lokšņu uzlīdzināšanu, skaitīšanu rokas procesā.

 2.  Sagatavot maza formāta plānu papīru (5x10 cm),

veikt papīra uzlīdzināšanu un skaitīšanu.

 3.  Sagatavot maza formāta biezu papīru (5x10 cm),

veikt papīra uzlīdzināšanu un skaitīšanu.

 4.  Sagatavot maza formāta kartonu (5x10 cm),

veikt kartona uzlīdzināšanu un skaitīšanu.

 5.  Sagatavot A4 formāta 80 g/m2 papīru,

veikt lokšņu uzlīdzināšanu un skaitīšanu.

 6.  Sagatavot A1 formāta 100 g/m2 papīru,

veikt lokšņu uzlīdzināšanu un skaitīšanu.

 7. Sagatavot liela formāta (70x100 cm) kartona loksnes un veikt tā skaitīšanu.

 8. Demonstrēt uzlīdzināšanas un skaitīšanas paņēmienus.

 9. Atbildēt uz paškontroles jautājumiem.

Punkti 20 19 18-16 15-12 11-9 8-7 6-3 2 1

Atzīme 10 9 8 7 6 5 4 3 2

Ieinteresētība, 
piedalīšanās 

tēmas apguvē

Darba un 
darba vietas 
organizēšana

Teorētiskās
zināšanas

Praktiskās 
iemaņas

Tehnoloģisko 
procesu 

demonstrējums
1 punkts 1-2 punkti 1-7 punkti 1-5 punkti 1-5 punkti

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ
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134

ESF projekts “Rīgas Valsts tehnikuma sākotnējās profesionālās izglītības programmu 
īstenošanas kvalitātes uzlabošana”

Vienošanās par Eiropas sociālā fonda projekta īstenošanu
nr. 2010/0106/1DP/1.2.1.1.3/09/APIA/VIAA/047

LOKŠŅU, IESPIEDLOKŠŅU UZLĪDZINĀŠANA.
PAPĪRA, KARTONA SKAITĪŠANA

Lokšņu, iespiedlokšņu uzlīdzināšana, skaitīšana rokas procesā

Paškontroles jautājumi.

 1. Kas ir uzlīdzināšana? 

 2.  Kāpēc nepieciešama lokšņu uzlīdzināšana?

 3.  Kā uzlīdzina un skaita maza formāta (A6)

plānu un biezu papīru rokas procesā?

 4. Kā uzlīdzina un skaita maza formāta (A6) kartonu rokas procesā?

 5.  Kā uzlīdzina un skaita liela formāta (A1)

plānu papīru mazām tirāžām rokas procesā?

 6.  Kā uzlīdzina un skaita liela formāta (A1)

kartonu lielām tirāžām rokas procesā?

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

134



135

ESF projekts “Rīgas Valsts tehnikuma sākotnējās profesionālās izglītības programmu 
īstenošanas kvalitātes uzlabošana”

Vienošanās par Eiropas sociālā fonda projekta īstenošanu
nr. 2010/0106/1DP/1.2.1.1.3/09/APIA/VIAA/047

LOKŠŅU, IESPIEDLOKŠŅU UZLĪDZINĀŠANA.
PAPĪRA, KARTONA SKAITĪŠANA

Lokšņu, iespiedlokšņu uzlīdzināšana, skaitīšana rokas procesā

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ
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136

ESF projekts “Rīgas Valsts tehnikuma sākotnējās profesionālās izglītības programmu 
īstenošanas kvalitātes uzlabošana”

Vienošanās par Eiropas sociālā fonda projekta īstenošanu
nr. 2010/0106/1DP/1.2.1.1.3/09/APIA/VIAA/047

LOKŠŅU, IESPIEDLOKŠŅU UZLĪDZINĀŠANA.
PAPĪRA, KARTONA SKAITĪŠANA

Lokšņu, iespiedlokšņu uzlīdzināšana mehanizēti

Nodarbību uzdevums.

 1. Apgūt, iepazīt lokšņu uzlīdzināšanas iekārtu modeļus, to shēmas.

 2. Iepazīt lokšņu ķīpu padevēju lokšnu uzlīdzināšanas iekārtām.

 3. Noskaidrot, kādas ir lokšņu uzlīdzināmo iekārtu galvenās sastāvdaļas.

 4. Noskaidrot, kāds ir lokšņu uzlīdzināšanas iekārtu darbības princips.

 5.  Noskaidrot, cik daudz lokšņu vienlaicīgi var uzlīdzināt 

uz lokšņu uzlīdzināmām iekārtām.

 6. Iepazīt, caurgriezto lokšņu pieņemšanas iekārtu.

 7.  Atkārtot darba drošības tehnikas noteikumu ievērošanu strādājot,

apkalpojot lokšņu uzlīdzināšanas iekārtu,

lokšņu ķīpu padevēju un caurgriezto lokšņu pieņemšanas iekārtu.

 8.  Atkārtot un nostiprināt prasmes, uzlīdzinot 

un skaitot dažāda formāta papīra un kartona loksnes rokas procesā.

 9.  Demonstrēt papīra un kartona dažāda formāta,

dažāda biezuma uzlīdzināšanu un skaitīšanu.

10. Atbildēt uz paškontroles jautājumiem.

Punkti 20 19 18-16 15-12 11-9 8-7 6-3 2 1

Atzīme 10 9 8 7 6 5 4 3 2

Ieinteresētība, 
piedalīšanās 

tēmas apguvē

Darba un 
darba vietas 
organizēšana

Teorētiskās
zināšanas

Prasmes, darba 
paņēmienu 

demonstrējums

Praktiskā darba 
kvalitāte

1-2 punkts 1 punkti 1-6 punkti 1-6 punkti 1-5 punkti

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ
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137

ESF projekts “Rīgas Valsts tehnikuma sākotnējās profesionālās izglītības programmu 
īstenošanas kvalitātes uzlabošana”

Vienošanās par Eiropas sociālā fonda projekta īstenošanu
nr. 2010/0106/1DP/1.2.1.1.3/09/APIA/VIAA/047

LOKŠŅU, IESPIEDLOKŠŅU UZLĪDZINĀŠANA.
PAPĪRA, KARTONA SKAITĪŠANA

Lokšņu, iespiedlokšņu uzlīdzināšana mehanizēti

Paškontroles jautājumi.

 1. Kādas lokšņu uzlīdzināšanas iekārtas iepazini?

 2. Kādas ir lokšņu uzlīdzināšanas iekārtu galvenās sastāvdaļas?

 3. Kāds ir lokšņu uzlīdzināšanas iekārtu darbības princips?

 4.  Cik daudz lokšņu vienlaicīgi var uzlīdzināt

uz lokšņu uzlīdzināmām iekārtām?

 5. Kāds ir darba princips lokšņu ķīpu padevēju iekārtām?

 6. Kāds ir darba princips lokšņu pieņemšanas iekārtām?

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ
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138

ESF projekts “Rīgas Valsts tehnikuma sākotnējās profesionālās izglītības programmu 
īstenošanas kvalitātes uzlabošana”

Vienošanās par Eiropas sociālā fonda projekta īstenošanu
nr. 2010/0106/1DP/1.2.1.1.3/09/APIA/VIAA/047

LOKŠŅU, IESPIEDLOKŠŅU UZLĪDZINĀŠANA.
PAPĪRA, KARTONA SKAITĪŠANA

Lokšņu, iespiedlokšņu uzlīdzināšana mehanizēti

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ
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139

ESF projekts “Rīgas Valsts tehnikuma sākotnējās profesionālās izglītības programmu 
īstenošanas kvalitātes uzlabošana”

Vienošanās par Eiropas sociālā fonda projekta īstenošanu
nr. 2010/0106/1DP/1.2.1.1.3/09/APIA/VIAA/047

LOKŠŅU, IESPIEDLOKŠŅU LOCĪŠANA.

Lokšņu locīšana 1; 2; 3; 4 locījumos

Nodarbību uzdevums.

 1. Iepazīties ar lokšņu, iespiedlokšņu locījumiem, pēc to locījumu skaita.

 2. Sagatavot A4 formāta 100 loksnes un tās salocīt 1 locījumā rokas procesā.

 3. Sagatavot A3 formāta 100 loksnes un tās salocīt 2 locījumos rokas procesā.

 4. Sagatavot A2 formāta 100 loksnes un tās salocīt 3 locījumos rokas procesā.

 5. Sagatavot A1 formāta 100 loksnes un tās salocīt 4 locījumos rokas procesā.

 6. Salīdzināt salocītās loksnes un veikt secinājumus.

 7. Atbildēt uz paškontroles jautājumiem.

Punkti 20 19 18-17 16-13 12-10 9-7 6-3 2 1

Atzīme 10 9 8 7 6 5 4 3 2

Ieinteresētība, 
piedalīšanās tēmas 

apguvē

Darba un darba vietas 
organizēšana

Teorētiskās
zināšanas

Praktiskā darba 
kvalitāte, vērtējums

1 punkts 1-2 punkti 1-9 punkti 1-8 punkti

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ
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140

ESF projekts “Rīgas Valsts tehnikuma sākotnējās profesionālās izglītības programmu 
īstenošanas kvalitātes uzlabošana”

Vienošanās par Eiropas sociālā fonda projekta īstenošanu
nr. 2010/0106/1DP/1.2.1.1.3/09/APIA/VIAA/047

LOKŠŅU, IESPIEDLOKŠŅU LOCĪŠANA.

Lokšņu locīšana 1; 2; 3; 4 locījumos

Paškontroles jautājumi.

 1. Kas ir lokšņu locīšana?

 2. Kā iedala, kā raksturo lokšņu locīšanu?

 3. Kā var izvietot locījuma vietas?

 4. Kādi iespiedlokšņu elementi jāņem vērā sākot locīt iespiedloksnes?

 5. Cik lokšņu locījumi jāveic, lai iegūtu 8 lpp.?

 6. Kādi faktori ietekmē lokšņu locīšanu?

 7. Ko un kāpēc nepieciešams veikt pirms 4 locījuma?

 8. Cik lokšņu locījumi jāveic, lai iegūtu 16 lpp.?

 9. Cik lokšņu locījumi jāveic, lai iegūtu 32 lpp.?

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ
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141

ESF projekts “Rīgas Valsts tehnikuma sākotnējās profesionālās izglītības programmu 
īstenošanas kvalitātes uzlabošana”

Vienošanās par Eiropas sociālā fonda projekta īstenošanu
nr. 2010/0106/1DP/1.2.1.1.3/09/APIA/VIAA/047

LOKŠŅU, IESPIEDLOKŠŅU LOCĪŠANA.

Lokšņu locīšana 1; 2; 3; 4 locījumos

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ
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ESF projekts “Rīgas Valsts tehnikuma sākotnējās profesionālās izglītības programmu 
īstenošanas kvalitātes uzlabošana”

Vienošanās par Eiropas sociālā fonda projekta īstenošanu
nr. 2010/0106/1DP/1.2.1.1.3/09/APIA/VIAA/047

LOKŠŅU, IESPIEDLOKŠŅU LOCĪŠANA.

Locījumu veidi

Nodarbību uzdevums.

 1. Iepazīties ar lokšņu, iespiedlokšņu locījumu veidiem, to pielietojumu.

 2.  Sagatavot A4 formāta 100 loksnes

un salocīt tās 2 savstarpēji paralēlos locījumos.

 3.  Sagatavot A2 formāta 100 loksnes

un salocīt tās 3 perpendikulāros locījumos.

 4.  Sagatavot A1 formāta 100 loksnes

un salocīt tās kombinētā locījumā (dažādos variantos).

 5. Noskaidrot, kādos gadījumos lieto visvairāk katru locījuma veidu.

 6. Atbildēt uz paškontroles jautājumiem.

Punkti 20 19 18-17 16-13 12-10 9-7 6-3 2 1

Atzīme 10 9 8 7 6 5 4 3 2

Ieinteresētība, 
piedalīšanās tēmas 

apguvē

Darba un darba vietas 
organizēšana

Teorētiskās
zināšanas

Praktiskā darba 
kvalitāte, vērtējums

1-2 punkts 1-2 punkti 1-7 punkti 1-9 punkti

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ
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ESF projekts “Rīgas Valsts tehnikuma sākotnējās profesionālās izglītības programmu 
īstenošanas kvalitātes uzlabošana”

Vienošanās par Eiropas sociālā fonda projekta īstenošanu
nr. 2010/0106/1DP/1.2.1.1.3/09/APIA/VIAA/047

LOKŠŅU, IESPIEDLOKŠŅU LOCĪŠANA.

Locījumu veidi

Paškontroles jautājumi.

 1. Kādus lokšņu locījuma veidus iepazini?

 2. Kā loksnē izvietoti locījumi paralēlajā locījumā?

 3. Kā loksnē izvietoti locījumi perpendikulārajā locījumā?

 4. Kā loksnē izvietoti locījumi kombinētajā locījumā?

 5. Kādos gadījumos lieto katru lokšņu locījuma veidu?

 6.  Kā novērst trūkumus, kas veidojas veicot 3. un 4. locījumu,

ja papīrs ir biezs (100gr/m2 – 120 gr/m2)?

 7. Kā jānovieto iespiedloksnes uz galda,

lai veiktu 2 perpendikulārus locījumus rokas procesā?

 8. Kā jānovieto iespiedloksnes uz galda,

lai veiktu 3 perpendikulārus locījumus rokas procesā?

 9. Kādām tehniskām prasībām jāatbilst salocītai iespiedloksnei — burtnīcai?

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ
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ESF projekts “Rīgas Valsts tehnikuma sākotnējās profesionālās izglītības programmu 
īstenošanas kvalitātes uzlabošana”

Vienošanās par Eiropas sociālā fonda projekta īstenošanu
nr. 2010/0106/1DP/1.2.1.1.3/09/APIA/VIAA/047

LOKŠŅU, IESPIEDLOKŠŅU LOCĪŠANA.

Locījumu veidi

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ
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ESF projekts “Rīgas Valsts tehnikuma sākotnējās profesionālās izglītības programmu 
īstenošanas kvalitātes uzlabošana”

Vienošanās par Eiropas sociālā fonda projekta īstenošanu
nr. 2010/0106/1DP/1.2.1.1.3/09/APIA/VIAA/047

LOKŠŅU, IESPIEDLOKŠŅU LOCĪŠANA.

Locījumu veidi

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ
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ESF projekts “Rīgas Valsts tehnikuma sākotnējās profesionālās izglītības programmu 
īstenošanas kvalitātes uzlabošana”

Vienošanās par Eiropas sociālā fonda projekta īstenošanu
nr. 2010/0106/1DP/1.2.1.1.3/09/APIA/VIAA/047

LOKŠŅU, IESPIEDLOKŠŅU LOCĪŠANA.

Locījumu veidi

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ
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ESF projekts “Rīgas Valsts tehnikuma sākotnējās profesionālās izglītības programmu 
īstenošanas kvalitātes uzlabošana”

Vienošanās par Eiropas sociālā fonda projekta īstenošanu
nr. 2010/0106/1DP/1.2.1.1.3/09/APIA/VIAA/047

LOKŠŅU, IESPIEDLOKŠŅU LOCĪŠANA.

Locījumu veidi

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ
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ESF projekts “Rīgas Valsts tehnikuma sākotnējās profesionālās izglītības programmu 
īstenošanas kvalitātes uzlabošana”

Vienošanās par Eiropas sociālā fonda projekta īstenošanu
nr. 2010/0106/1DP/1.2.1.1.3/09/APIA/VIAA/047

LOKŠŅU, IESPIEDLOKŠŅU LOCĪŠANA.

Locījumu veidi

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ
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ESF projekts “Rīgas Valsts tehnikuma sākotnējās profesionālās izglītības programmu 
īstenošanas kvalitātes uzlabošana”

Vienošanās par Eiropas sociālā fonda projekta īstenošanu
nr. 2010/0106/1DP/1.2.1.1.3/09/APIA/VIAA/047

LOKŠŅU, IESPIEDLOKŠŅU LOCĪŠANA.

Locījumu veidi

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ
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ESF projekts “Rīgas Valsts tehnikuma sākotnējās profesionālās izglītības programmu 
īstenošanas kvalitātes uzlabošana”

Vienošanās par Eiropas sociālā fonda projekta īstenošanu
nr. 2010/0106/1DP/1.2.1.1.3/09/APIA/VIAA/047

LOKŠŅU, IESPIEDLOKŠŅU LOCĪŠANA

Salocītu lokšņu, iespiedlokšņu formātu veidi.

Nodarbības uzdevums.

 1. Iepazīties ar salocītu lokšņu, iespiedlokšņu formātu veidiem.

 2. Sagatavot 16 dažāda izmēra papīra loksnes.

 3. Četras loksnes salocīt 1; 2; 3; 4 locījumos, lai veidotos stāvformāts.

 4. Četras loksnes salocīt 1; 2; 3; 4 locījumos, lai veidotos guļformāts.

 5. Četras loksnes salocīt 1; 2; 3; 4 locījumos, lai veidotos garenformāts.

 6. Četras loksnes salocīt 1; 2; 3; 4 locījumos, lai veidotos kvadrātformāts.

 7. No cik burtnīcām sastāv 288 lappušu biezs grāmatas bloks,

ja burtnīcas locītas 3 locījumos?

 8. Atbildēt uz paškontroles jautājumiem.

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

Punkti 20 19 18-16 15-13 12-10 9-7 6-3 2 1

Atzīme 10 9 8 7 6 5 4 3 2

Ieinteresētība, 
piedalīšanās tēmas 

apguvē

Darba un darba vietas 
organizēšana

Teorētiskās
zināšanas

Praktiskā darba 
kvalitāte, vērtējums

1-2 punkts 1-2 punkti 1-7 punkti 1-9 punkti
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ESF projekts “Rīgas Valsts tehnikuma sākotnējās profesionālās izglītības programmu 
īstenošanas kvalitātes uzlabošana”

Vienošanās par Eiropas sociālā fonda projekta īstenošanu
nr. 2010/0106/1DP/1.2.1.1.3/09/APIA/VIAA/047

LOKŠŅU, IESPIEDLOKŠŅU LOCĪŠANA.

Salocītu lokšņu, iespiedlokšņu formātu veidi

Paškontroles jautājumi.

 1. Kādos gadījumos vairāk izmanto stāvformātu?

 2. Kādos gadījumos vairāk izmanto guļformātu?

 3. Kādos gadījumos vairāk izmanto garenformātu?

 4. Kādos gadījumos vairāk izmanto kvadrātformātu?

 5.  Kādam jābūt papīra šķiedras virzienam,

ja salocītas loksnes, kas veido burtnīcas, paredzētas brošēt, iešūt?

 6. Kā nosaka papīram šķiedras virzienu?

 7. Kāpēc nepieciešams ievērot papīra šķiedras virzienu?

 8. Atbilde uz 7. jautājumu.

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ
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ESF projekts “Rīgas Valsts tehnikuma sākotnējās profesionālās izglītības programmu 
īstenošanas kvalitātes uzlabošana”

Vienošanās par Eiropas sociālā fonda projekta īstenošanu
nr. 2010/0106/1DP/1.2.1.1.3/09/APIA/VIAA/047

LOKŠŅU, IESPIEDLOKŠŅU LOCĪŠANA.

Salocītu lokšņu, iespiedlokšņu formātu veidi

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

Stāvformāts

Guļformāts

Garenformāts

Kvadrātformāts
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ESF projekts “Rīgas Valsts tehnikuma sākotnējās profesionālās izglītības programmu 
īstenošanas kvalitātes uzlabošana”

Vienošanās par Eiropas sociālā fonda projekta īstenošanu
nr. 2010/0106/1DP/1.2.1.1.3/09/APIA/VIAA/047

LOKŠŅU, IESPIEDLOKŠŅU LOCĪŠANA.

Salocītu lokšņu, iespiedlokšņu formātu veidi

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ
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ESF projekts “Rīgas Valsts tehnikuma sākotnējās profesionālās izglītības programmu 
īstenošanas kvalitātes uzlabošana”

Vienošanās par Eiropas sociālā fonda projekta īstenošanu
nr. 2010/0106/1DP/1.2.1.1.3/09/APIA/VIAA/047

LOKŠŅU, IESPIEDLOKŠŅU LOCĪŠANA.

Nažu lokšņu, iespiedlokšņu lokāmās mašīnas

Nodarbību uzdevums.

 1.  Apskatīt, iepazīt nažu lokāmās mašīnas darbības principu,

to uzbūvi, galvenās sastāvdaļas.

 2. Noskaidrot nažu lokāmo mašīnu tehniskos parametrus.

 3. Noskaidrot nažu lokāmo mašīnu priekšrocības un trūkumus.

 4.  Atkārtot darba drošības tehnikas noteikumus strādājot,

apkalpojot nažu lokāmās mašīnas.

 5. Shematiski attēlot, uzzīmēt nažu lokāmo mašīnu galvenās sastāvdaļas.

 6.  Izveidot, sadalīties pa 3–4 audzēkņiem grupā un sagatavot prezentāciju par 

nažu lokāmo mašīnu darbības principu (grupu darbs).

 7. Atbildēt uz paškontroles jautājumiem.

Punkti 20 19 18-16 15-12 11-9 8-7 6-3 2 1

Atzīme 10 9 8 7 6 5 4 3 2

Ieinteresētība, 
piedalīšanās 

tēmas apguvē

Darba un 
darba vietas 
organizēšana

Teorētiskās
zināšanas

Praktiskā 
darba kvalitāte, 

vērtējums
Prezentācija

1 punkts 1 punkti 1-8 punkti 1-3 punkti 1-7 punkti

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ
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ESF projekts “Rīgas Valsts tehnikuma sākotnējās profesionālās izglītības programmu 
īstenošanas kvalitātes uzlabošana”

Vienošanās par Eiropas sociālā fonda projekta īstenošanu
nr. 2010/0106/1DP/1.2.1.1.3/09/APIA/VIAA/047

LOKŠŅU, IESPIEDLOKŠŅU LOCĪŠANA.

Nažu lokšņu, iespiedlokšņu lokāmās mašīnas

Paškontroles jautājumi.

 1.  Kādus nažu lokšņu lokāmo mašīnu modeļus iepazini?

 2. Kādas ir nažu lokšņu lokāmo mašīnu galvenās sastāvdaļas?

 3. Kāds ir darba princips nažu lokšņu lokāmām mašīnām?

 4. Kā atlikt, mainīt izmērus atkarībā no locījuma atrašanās vietas?

 5. Kādi faktori ietekmē lokšņu locīšanas kvalitāti?

 6. Kādas ir nažu lokšņu lokāmo mašīnu priekšrocības un trūkumi?

 7.  Kādas ir tehniskās prasības lokšņu locījumiem

salocītai iespiedloksnei — burtnīcai?

 8.  Kādi darba drošības tehnikas noteikumi jāievēro strādājot,

apkalpojot, nažu lokšņu lokāmo mašīnu?

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ
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ESF projekts “Rīgas Valsts tehnikuma sākotnējās profesionālās izglītības programmu 
īstenošanas kvalitātes uzlabošana”

Vienošanās par Eiropas sociālā fonda projekta īstenošanu
nr. 2010/0106/1DP/1.2.1.1.3/09/APIA/VIAA/047

LOKŠŅU, IESPIEDLOKŠŅU LOCĪŠANA.

Nažu lokšņu, iespiedlokšņu lokāmās mašīnas

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ
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ESF projekts “Rīgas Valsts tehnikuma sākotnējās profesionālās izglītības programmu 
īstenošanas kvalitātes uzlabošana”

Vienošanās par Eiropas sociālā fonda projekta īstenošanu
nr. 2010/0106/1DP/1.2.1.1.3/09/APIA/VIAA/047

LOKŠŅU, IESPIEDLOKŠŅU LOCĪŠANA.

Kasetu lokšņu, iespiedlokšņu lokāmās mašīnas

Nodarbību uzdevums.

 1.  Apskatīt, iepazīt kasetu lokšņu lokāmo mašīnu darbības principu,

to uzbūvi, galvenās sastāvdaļas.

 2. Noskaidrot kasetu lokāmo mašīnu tehniskos parametrus.

 3. Noskaidrot kasetu lokšņu lokāmo mašīnu priekšrocības un trūkumus.

 4.  Atkārtot darba drošības tehnikas noteikumus strādājot,

apkalpojot kasetu lokšņu lokāmās mašīnas.

 5.  Shematiski attēlot, uzzīmēt

kasetu lokšņu lokāmo mašīnu galvenās sastāvdaļas.

 6.  Izveidot, sadalīties pa 3–4 audzēkņiem grupā un sagatavot prezentāciju par 

kasetu lokšņu lokāmo mašīnu darbības principu.

 7.  Salīdzināt nažu un kasetu lokšņu lokāmo mašīnu

pozitīvās un negatīvās īpašības.

 8. Atbildēt uz paškontroles jautājumiem.

Punkti 20 19 18-16 15-12 11-9 8-7 6-3 2 1

Atzīme 10 9 8 7 6 5 4 3 2

Ieinteresētība, 
piedalīšanās 

tēmas apguvē

Darba un 
darba vietas 
organizēšana

Teorētiskās
zināšanas

Praktiskā 
darba kvalitāte, 

vērtējums
Prezentācija

1 punkts 1 punkti 1-8 punkti 1-3 punkti 1-7 punkti

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ
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ESF projekts “Rīgas Valsts tehnikuma sākotnējās profesionālās izglītības programmu 
īstenošanas kvalitātes uzlabošana”

Vienošanās par Eiropas sociālā fonda projekta īstenošanu
nr. 2010/0106/1DP/1.2.1.1.3/09/APIA/VIAA/047

LOKŠŅU, IESPIEDLOKŠŅU LOCĪŠANA.

Kasetu lokšņu, iespiedlokšņu lokāmās mašīnas

Paškontroles jautājumi.

 1.  Kādus kasetu lokšņu lokāmo mašīnu veidus iepazini?

 2. Kādas ir kasetu lokšņu lokāmo mašīnu galvenās sastāvdaļas?

 3. Kāds ir darba princips kasetu lokšņu lokāmām mašīnām?

 4. Kā atlikt, mainīt izmērus atkarībā no locījuma atrašanās vietas?

 5. Kas ietekmē lokšņu locīšanas kvalitāti?

 6. Kādas ir kasetu lokšņu lokāmo mašīnu priekšrocības?

 7. Kādas ir kasetu lokšņu lokāmo mašīnu trūkumi?

 8.  Kādi darba drošības tehnikas noteikumi jāievēro strādājot,

apkalpojot kasetu lokšņu lokāmo mašīnu?

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ
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ESF projekts “Rīgas Valsts tehnikuma sākotnējās profesionālās izglītības programmu 
īstenošanas kvalitātes uzlabošana”

Vienošanās par Eiropas sociālā fonda projekta īstenošanu
nr. 2010/0106/1DP/1.2.1.1.3/09/APIA/VIAA/047

LOKŠŅU, IESPIEDLOKŠŅU LOCĪŠANA.

Kasetu lokšņu, iespiedlokšņu lokāmās mašīnas

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ
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ESF projekts “Rīgas Valsts tehnikuma sākotnējās profesionālās izglītības programmu 
īstenošanas kvalitātes uzlabošana”

Vienošanās par Eiropas sociālā fonda projekta īstenošanu
nr. 2010/0106/1DP/1.2.1.1.3/09/APIA/VIAA/047

LOKŠŅU, IESPIEDLOKŠŅU LOCĪŠANA.

Kombinēto (jaukto) lokšņu, iespiedlokšņu lokāmās mašīnas

Nodarbību uzdevums.

 1.  Apskatīt, iepazīt kombinēto (jaukto)

lokšņu lokāmo mašīnu darbības principu, to uzbūvi.

 2. Noskaidrot kombinēto lokāmo mašīnu tehniskos parametrus.

 3. Noskaidrot kombinēto lokšņu lokāmo mašīnu priekšrocības un trūkumus.

 4.  Atkārtot darba drošības tehnikas noteikumus strādājot,

apkalpojot kombinēto lokšņu lokāmās mašīnas.

 5.  Shematiski attēlot, uzzīmēt kombinēto

lokšņu lokāmo mašīnu galvenās sastāvdaļas.

 6.  Sagatavot prezentāciju par kombinēto

lokšņu lokāmo mašīnu dažādo kombināciju priekšrocībām un trūkumiem.

 7.  Cik lappušu būs burtnīcā, ja iespiedloksne

locīta 4 perpendikulāros locījumos.

 8. Cik lappušu būs burtnīcā, ja iespiedloksne locīta 2 paralēlos locījumos 

 9.  Cik lappušu būs burtnīcā, ja iespiedloksne locīta

2 paralēlos locījumos un 1 perpendikulārā locījumā.

10. Atbildēt uz paškontroles jautājumiem.

Punkti 20 19 18-16 15-13 12-10 9-7 6-3 2 1

Atzīme 10 9 8 7 6 5 4 3 2

Ieinteresētība, 
piedalīšanās 

tēmas apguvē

Darba un 
darba vietas 
organizēšana

Teorētiskās
zināšanas

Praktiskā 
darba kvalitāte, 

vērtējums
Prezentācija

1 punkts 1 punkti 1-8 punkti 1-2 punkti 1-8 punkti

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ
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ESF projekts “Rīgas Valsts tehnikuma sākotnējās profesionālās izglītības programmu 
īstenošanas kvalitātes uzlabošana”

Vienošanās par Eiropas sociālā fonda projekta īstenošanu
nr. 2010/0106/1DP/1.2.1.1.3/09/APIA/VIAA/047

LOKŠŅU, IESPIEDLOKŠŅU LOCĪŠANA.

Kombinēto (jaukto) lokšņu, iespiedlokšņu lokāmās mašīnas

Paškontroles jautājumi.

 1.  Kādus kombinēto lokšņu lokāmo mašīnu modeļus iepazini?

 2. Kāds ir kombinēto lokšņu lokāmo mašīnu darba princips?

 3. Kādi faktori ietekmē lokšņu locīšanas kvalitāti?

 4. Kādi faktori ietekmē kombinēto lokšņu lokāmo mašīnu darba jaudu?

 5.  Cik un kādos locījumos spēj locīt iespiedloksnes

kombinētā lokšņu lokāmā mašīna?

 6.  Kādi darba drošības tehnikas noteikumi

jāievēro strādājot, apkalpojot kombinēto lokšņu lokāmo mašīnu?

 7. Atbilde _________ lpp.

 8. Atbilde _________ lpp.

 9. Atbilde _________ lpp.

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ
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ESF projekts “Rīgas Valsts tehnikuma sākotnējās profesionālās izglītības programmu 
īstenošanas kvalitātes uzlabošana”

Vienošanās par Eiropas sociālā fonda projekta īstenošanu
nr. 2010/0106/1DP/1.2.1.1.3/09/APIA/VIAA/047

LOKŠŅU, IESPIEDLOKŠŅU LOCĪŠANA.

Kombinēto (jaukto) lokšņu, iespiedlokšņu lokāmās mašīnas

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ
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ESF projekts “Rīgas Valsts tehnikuma sākotnējās profesionālās izglītības programmu 
īstenošanas kvalitātes uzlabošana”

Vienošanās par Eiropas sociālā fonda projekta īstenošanu
nr. 2010/0106/1DP/1.2.1.1.3/09/APIA/VIAA/047

LOKŠŅU, IESPIEDLOKŠŅU LOCĪŠANA.

Kombinēto (jaukto) lokšņu, iespiedlokšņu lokāmās mašīnas

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

163



164

ESF projekts “Rīgas Valsts tehnikuma sākotnējās profesionālās izglītības programmu 
īstenošanas kvalitātes uzlabošana”

Vienošanās par Eiropas sociālā fonda projekta īstenošanu
nr. 2010/0106/1DP/1.2.1.1.3/09/APIA/VIAA/047

LOKŠŅU, IESPIEDLOKŠŅU LOCĪŠANA.

Papildus procesi lokšņu lokāmo mašīnu sekcijām — iegriezumi, 
perforēšana.

Nodarbību uzdevums.

 1. Iepazīties ar lokšņu iegriešanas, perforēšanas iekārtu darbības principiem.

 2. Noskaidrot lokšņu iegriešanas, perforēšanas nepieciešamību.

 3. Noskaidrot kādi naži veic iegriešanu.

 4.  Shematiski atveido, uzzīmē nažu variantus, perforēšanas veidus un iegriezu-

mus, kas rodas lokšņu locīšanas procesa laikā.

 5. Sagatavot A1 formāta 6 loksnes un tās salocīt 3 un 4 dažādos locījumos.

 6. Lokot loksnes veikt perforēšanu, iegriešanu rokas procesā.

 7.  Sagatavot pamatojumu par paveiktā praktiskā darba perforēšanas, iegriešanas 

veidiem un to nepieciešamību.

 8. Atbildēt uz paškontroles jautājumiem.

Punkti 20 19 18-16 15-14 13-10 9-7 6-3 2 1

Atzīme 10 9 8 7 6 5 4 3 2

Ieinteresētība, 
piedalīšanās 

tēmas apguvē

Darba un 
darba vietas 
organizēšana

Teorētiskās
zināšanas

Praktiskā 
darba kvalitāte, 

vērtējums

Prezentācija, 
tās informācijas 

daudzums, 
atraktivitāte

1 punkts 1 punkti 1-5 punkti 1-6 punkti 1-7 punkti

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ
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165

ESF projekts “Rīgas Valsts tehnikuma sākotnējās profesionālās izglītības programmu 
īstenošanas kvalitātes uzlabošana”

Vienošanās par Eiropas sociālā fonda projekta īstenošanu
nr. 2010/0106/1DP/1.2.1.1.3/09/APIA/VIAA/047

LOKŠŅU, IESPIEDLOKŠŅU LOCĪŠANA.

Papildus procesi lokšņu lokāmo mašīnu sekcijām — iegriezumi, 
perforēšana.

Paškontroles jautājumi.

 1.  Kādas iekārtas iepazini, kas paredzētas lokšņu perforēšanai,

iegriešanai locīšanas procesa laikā?

 2. Kāpēc nepieciešama lokšņu perforēšana, iegriešana?

 3. Kādi faktori veicina lokšņu perforēšanas, iegriešanas nepieciešamību?

 4. Kādi naži veic iegriešanu?

 5.  Kādām tehniskām prasībām jāatbilst

3 un 4 locījumos salocītai loksnei, iespiedloksnei?

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ
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166

ESF projekts “Rīgas Valsts tehnikuma sākotnējās profesionālās izglītības programmu 
īstenošanas kvalitātes uzlabošana”

Vienošanās par Eiropas sociālā fonda projekta īstenošanu
nr. 2010/0106/1DP/1.2.1.1.3/09/APIA/VIAA/047

LOKŠŅU, IESPIEDLOKŠŅU LOCĪŠANA.

Papildus procesi lokšņu lokāmo mašīnu sekcijām — iegriezumi, 
perforēšana.

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

Iegriezumu
atstarpe

Iegriezumi
“muguriņas daļā

Iegriezumi
“muguriņas daļā

Perforācija
atdalīšanai

Perforācija
“galviņas” daļā
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167

ESF projekts “Rīgas Valsts tehnikuma sākotnējās profesionālās izglītības programmu 
īstenošanas kvalitātes uzlabošana”

Vienošanās par Eiropas sociālā fonda projekta īstenošanu
nr. 2010/0106/1DP/1.2.1.1.3/09/APIA/VIAA/047

LOKŠŅU, IESPIEDLOKŠŅU LOCĪŠANA.

Papildus procesi lokšņu lokāmo mašīnu sekcijām — iegriezumi, 
perforēšana.

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

167



168

ESF projekts “Rīgas Valsts tehnikuma sākotnējās profesionālās izglītības programmu 
īstenošanas kvalitātes uzlabošana”

Vienošanās par Eiropas sociālā fonda projekta īstenošanu
nr. 2010/0106/1DP/1.2.1.1.3/09/APIA/VIAA/047

LOKŠŅU, IESPIEDLOKŠŅU LOCĪŠANA.

Lokšņu, iespiedlokšņu lokāmo mašīnu papildus iekārtas.

Nodarbību uzdevums.

 1.  Iepazīties ar lokšņu lokāmo mašīnu papildus iekārtām — lokšņu pašuzlicējiem, 

burtnīcu izvadiekārtām, trokšņu slāpēšanas ierīcēm.

 2. Noskaidrot lokšņu pašuzlicēju darba principus.

 3. Noskaidrot kādos gadījumos uzstāda trokšņu slāpēšanas ierīces.

 4.  Atkārtot darba drošības tehnikas noteikumus strādājot, apkalpojot lokšņu 

lokāmo mašīnu plūsmas līnijas.

 5.  Sagatavot A2; A3; A4 formāta 10 loksnes

un veikt simetriskos un asimetriskos locījumus.

 6.  Sagatavot pamatojumu kādos gadījumos

izmanto asimetriskos locījumu veidus.

 7. Atbildēt uz paškontroles jautājumiem.

Punkti 20 19 18-16 15-14 13-10 9-7 6-3 2 1

Atzīme 10 9 8 7 6 5 4 3 2

Ieinteresētība, 
piedalīšanās 

tēmas apguvē

Darba un 
darba vietas 
organizēšana

Teorētiskās
zināšanas

Praktiskā 
darba kvalitāte, 

vērtējums

Prezentācija, 
tās informācijas 

daudzums, 
atraktivitāte

1 punkts 1 punkti 1-8 punkti 1-5 punkti 1-5 punkti

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ
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169

ESF projekts “Rīgas Valsts tehnikuma sākotnējās profesionālās izglītības programmu 
īstenošanas kvalitātes uzlabošana”

Vienošanās par Eiropas sociālā fonda projekta īstenošanu
nr. 2010/0106/1DP/1.2.1.1.3/09/APIA/VIAA/047

LOKŠŅU, IESPIEDLOKŠŅU LOCĪŠANA.

Lokšņu, iespiedlokšņu lokāmo mašīnu papildus iekārtas.

Paškontroles jautājumi.

 1. Kādas papildus iekārtas pievieno lokšņu lokāmām mašīnām?

 2. Kā un kad veidojas plūsmas līnijas?

 3. Kāda veida lokšņu pašuzlicējus iepazini?

 4. Kādos gadījumos izmantojam asimetrisko lokšņu locīšanas veidu?

 5.  Kādi darba drošības tehnikas noteikumi jāievēro strādājot,

apkalpojot lokšņu lokāmo mašīnu plūsmas līnijas?

 6. Kā tiek novietotas loksnes uz transportlentām estekādes variantā?

 7. Kāds ir lokšņu padeves iekārtu darba princips?

 8. Kāds ir burtnīcu izvadierīces darba princips?

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ
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170

ESF projekts “Rīgas Valsts tehnikuma sākotnējās profesionālās izglītības programmu 
īstenošanas kvalitātes uzlabošana”

Vienošanās par Eiropas sociālā fonda projekta īstenošanu
nr. 2010/0106/1DP/1.2.1.1.3/09/APIA/VIAA/047

LOKŠŅU, IESPIEDLOKŠŅU LOCĪŠANA.

Lokšņu, iespiedlokšņu lokāmo mašīnu papildus iekārtas.

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

170



171

ESF projekts “Rīgas Valsts tehnikuma sākotnējās profesionālās izglītības programmu 
īstenošanas kvalitātes uzlabošana”

Vienošanās par Eiropas sociālā fonda projekta īstenošanu
nr. 2010/0106/1DP/1.2.1.1.3/09/APIA/VIAA/047

LOKŠŅU, IESPIEDLOKŠŅU LOCĪŠANA.

Dubultlokšņu locīšana.

Nodarbību uzdevums.

 1. Noskaidrot, kādos gadījumos izmanto dubultlokšņu locīšanu.

 2. Sagatavot A3 formāta 6 loksnes.

 3. Loksnes salocīt 2 paralēlos locījumos.

 4. Uz loksnēm uzzīmēt, atzīmēt iespiedloksnes elementus dubultai burtnīcai.

   a)  Divām loksnēm jāveido grāmatas pirmo titullapu (dubultburtnīcu, divos 

variantos).

   b)  Divām loksnēm jāveido grāmatas pēdējo burtnīcu (dubultburtnīcu, divos 

variantos).

   c)  Divām loksnēm jāveido pirmo un pēdējo burtnīcu (dubultburtnīcu, divos 

variantos).

 5. Noskaidrot dubultlokšņu priekšrocības un trūkumus.

 6. Atbildēt uz paškontroles jautājumiem.

Punkti 20 19 18-17 16-13 12-10 9-7 6-3 2 1

Atzīme 10 9 8 7 6 5 4 3 2

Ieinteresētība, 
piedalīšanās tēmas 

apguvē

Darba un darba vietas 
organizēšana

Teorētiskās
zināšanas

Praktiskā darba 
kvalitāte, vērtējums

1 punkts 1 punkti 1-6 punkti 1-12 punkti

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ
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172

ESF projekts “Rīgas Valsts tehnikuma sākotnējās profesionālās izglītības programmu 
īstenošanas kvalitātes uzlabošana”

Vienošanās par Eiropas sociālā fonda projekta īstenošanu
nr. 2010/0106/1DP/1.2.1.1.3/09/APIA/VIAA/047

LOKŠŅU, IESPIEDLOKŠŅU LOCĪŠANA.

Dubultlokšņu locīšana.

Paškontroles jautājumi.

 1. Kā veido dubultloksni?

 2. Kādi ir dubultlokšņu varianti?

 3. Kādā locījumā loka dubultloksni?

 4. Kādas ir dubultloksnes priekšrocības un trūkumi?

 5. Kādos gadījumos izmanto dubultloksni?

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ
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173

ESF projekts “Rīgas Valsts tehnikuma sākotnējās profesionālās izglītības programmu 
īstenošanas kvalitātes uzlabošana”

Vienošanās par Eiropas sociālā fonda projekta īstenošanu
nr. 2010/0106/1DP/1.2.1.1.3/09/APIA/VIAA/047

LOKŠŅU, IESPIEDLOKŠŅU LOCĪŠANA.

Dubultlokšņu locīšana.

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

173



174

ESF projekts “Rīgas Valsts tehnikuma sākotnējās profesionālās izglītības programmu 
īstenošanas kvalitātes uzlabošana”

Vienošanās par Eiropas sociālā fonda projekta īstenošanu
nr. 2010/0106/1DP/1.2.1.1.3/09/APIA/VIAA/047

LOKŠŅU, IESPIEDLOKŠŅU LOCĪŠANA.

Burtnīcu skaitīšana, nokraušana uz paliktņiem.

Nodarbību uzdevums.

 1. Sagatavot A3 formāta 500 loksnes.

 2. Sagatavotās loksnes salocīt 2 locījumos.

 3. Salocītās burtnīcas skaitīt pa 10.

 4. Apgūt skaitīšanas procesa praktiskās darba iemaņas un prasmes.

 5.  Veikt saskaitīto burtnīcu nokraušanu uz paliktņiem

(platformām) dažādos variantos.

 6. Pamatot burtnīcu nokraušanas principus, procesa nepieciešamību.

Punkti 20 19 18-16 15-13 12-10 9-7 6-3 2 1

Atzīme 10 9 8 7 6 5 4 3 2

Ieinteresētība, 
piedalīšanās tēmas 

apguvē

Darba un darba vietas 
organizēšana

Teorētiskās
zināšanas

Praktiskā darba 
kvalitāte, vērtējums

1 punkts 1 punkti 1-7 punkti 1-10 punkti

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

174



175

ESF projekts “Rīgas Valsts tehnikuma sākotnējās profesionālās izglītības programmu 
īstenošanas kvalitātes uzlabošana”

Vienošanās par Eiropas sociālā fonda projekta īstenošanu
nr. 2010/0106/1DP/1.2.1.1.3/09/APIA/VIAA/047

LOKŠŅU, IESPIEDLOKŠŅU LOCĪŠANA.

Burtnīcu skaitīšana, nokraušana uz paliktņiem.

Paškontroles jautājumi.

 1. Kāpēc jāskaita burtnīcas?

 2. Kā skaita burtnīcas, kuras locītas 2 un 4 locījumos rokas procesā?

 3. Kāpēc nepieciešams saskaitītās burtnīcas nokraut uz paliktņiem?

 4. Kāds ir burtnīcu nokraušanas princips uz paliktņiem?

 5. Kādi ir burtnīcu nokraušanas varianti?

 6. No kādiem faktoriem atkarīgs ķīpas nokraušanas augstums?

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ
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176

ESF projekts “Rīgas Valsts tehnikuma sākotnējās profesionālās izglītības programmu 
īstenošanas kvalitātes uzlabošana”

Vienošanās par Eiropas sociālā fonda projekta īstenošanu
nr. 2010/0106/1DP/1.2.1.1.3/09/APIA/VIAA/047

LOKŠŅU, IESPIEDLOKŠŅU LOCĪŠANA.

Burtnīcu skaitīšana, nokraušana uz paliktņiem.

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

176



177

ESF projekts “Rīgas Valsts tehnikuma sākotnējās profesionālās izglītības programmu 
īstenošanas kvalitātes uzlabošana”

Vienošanās par Eiropas sociālā fonda projekta īstenošanu
nr. 2010/0106/1DP/1.2.1.1.3/09/APIA/VIAA/047

LOKŠŅU, IESPIEDLOKŠŅU LOCĪŠANA.

Burtnīcu skaitīšana, nokraušana uz paliktņiem.

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

177



178

ESF projekts “Rīgas Valsts tehnikuma sākotnējās profesionālās izglītības programmu 
īstenošanas kvalitātes uzlabošana”

Vienošanās par Eiropas sociālā fonda projekta īstenošanu
nr. 2010/0106/1DP/1.2.1.1.3/09/APIA/VIAA/047

LOKŠŅU, IESPIEDLOKŠŅU LOCĪŠANA.

Burtnīcu skaitīšana, nokraušana uz paliktņiem.

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

178



179

ESF projekts “Rīgas Valsts tehnikuma sākotnējās profesionālās izglītības programmu 
īstenošanas kvalitātes uzlabošana”

Vienošanās par Eiropas sociālā fonda projekta īstenošanu
nr. 2010/0106/1DP/1.2.1.1.3/09/APIA/VIAA/047

LOKŠŅU, IESPIEDLOKŠŅU LOCĪŠANA.

Burtnīcu presēšana, nosiešana.

Nodarbību uzdevums.

 1. Iepazīties ar burtnīcu presēšanas iekārtām.

 2. Noskaidrot kāpēc nepieciešama burtnīcu presēšana.

 3. Sagatavot A3 formāta 400 loksnes.

 4. Sagatavotās loksnes salocīt 2 locījumos.

 5. Sagatavot dēlīšus un siksnas.

 6.  Apgūt salocīto lokšņu — burtnīcu presēšanas un nosiešanas praktiskās darba 

iemaņas un prasmes.

 7.  Atkārtot darba drošības tehnikas noteikumus strādājot, apkalpojot lokšņu 

lokāmo mašīnu plūsmas līnijas un papildiekārtas.

 8. Atbildēt uz paškontroles jautājumiem.

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

Punkti 20 19 18-17 16-12 11-10 9-7 6-3 2 1

Atzīme 10 9 8 7 6 5 4 3 2

Ieinteresētība, 
piedalīšanās 

tēmas apguvē

Darba un 
darba vietas 
organizēšana

Teorētiskās
zināšanas

Praktiskā 
darba kvalitāte, 

vērtējums

Apgūtās pr-
asmes un darba 

iemaņas
1 punkts 1 punkti 1-6 punkti 1-6 punkti 1-6 punkti
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180

ESF projekts “Rīgas Valsts tehnikuma sākotnējās profesionālās izglītības programmu 
īstenošanas kvalitātes uzlabošana”

Vienošanās par Eiropas sociālā fonda projekta īstenošanu
nr. 2010/0106/1DP/1.2.1.1.3/09/APIA/VIAA/047

LOKŠŅU, IESPIEDLOKŠŅU LOCĪŠANA.

Burtnīcu presēšana, nosiešana.

Paškontroles jautājumi.

 1. Kāpēc nepieciešama burtnīcu presēšana?

 2. Kādas iekārtas izmanto burtnīcu presēšanai?

 3. Kāpēc nopresētās burtnīcas nosien?

 4. Kā notiek burtnīcu nosiešana?

 5. Kādām tehniskām prasībām jāatbilst salocītai iespiedloksnei — burtnīcai?

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ
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181

ESF projekts “Rīgas Valsts tehnikuma sākotnējās profesionālās izglītības programmu 
īstenošanas kvalitātes uzlabošana”

Vienošanās par Eiropas sociālā fonda projekta īstenošanu
nr. 2010/0106/1DP/1.2.1.1.3/09/APIA/VIAA/047

LOKŠŅU, IESPIEDLOKŠŅU LOCĪŠANA.

Burtnīcu presēšana, nosiešana.

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ
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182

ESF projekts “Rīgas Valsts tehnikuma sākotnējās profesionālās izglītības programmu 
īstenošanas kvalitātes uzlabošana”

Vienošanās par Eiropas sociālā fonda projekta īstenošanu
nr. 2010/0106/1DP/1.2.1.1.3/09/APIA/VIAA/047

LOKŠŅU, IESPIEDLOKŠŅU LOCĪŠANA.

Burtnīcu presēšana, nosiešana.

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

182



183

ESF projekts “Rīgas Valsts tehnikuma sākotnējās profesionālās izglītības programmu 
īstenošanas kvalitātes uzlabošana”

Vienošanās par Eiropas sociālā fonda projekta īstenošanu
nr. 2010/0106/1DP/1.2.1.1.3/09/APIA/VIAA/047

LOKŠŅU, IESPIEDLOKŠŅU LOCĪŠANA.

Burtnīcu presēšana, nosiešana.

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ
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184

ESF projekts “Rīgas Valsts tehnikuma sākotnējās profesionālās izglītības programmu 
īstenošanas kvalitātes uzlabošana”

Vienošanās par Eiropas sociālā fonda projekta īstenošanu
nr. 2010/0106/1DP/1.2.1.1.3/09/APIA/VIAA/047

BURTNĪCU PAPILDELEMENTI UN TO PIEVIENOŠANA

Uzliktnis, ieliktnis, pielīme, ielīme.

Nodarbību uzdevums.

 1.  Iepazīties ar burtnīcu papildelementiem uzliktņiem, ieliktņiem, pielīmēm, 

ielīmēm un to pievienošanu burtnīcām.

 2. Salocīt loksnes 2 un 3 locījumos A5 formātā.

 3. Izgatavot A5 formāta burtnīcām uzliktņus un ieliktņus.

 4. Izgatavot A5 formāta burtnīcas ar pielīmēm.

 5. Izgatavot A5 formāta burtnīcas ar ielīmēm.

 6.  Izgatavojot burtnīcas ar pielīmēm

un ielīmēm izmantot gan līmi, gan līmlentas.

 7. Atbildēt uz paškontroles jautājumiem.

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

Punkti 20 19 18-17 16-12 11-10 9-7 6-3 2 1

Atzīme 10 9 8 7 6 5 4 3 2

Ieinteresētība, 
piedalīšanās 

tēmas apguvē

Darba un 
darba vietas 
organizēšana

Teorētiskās
zināšanas

Praktiskā 
darba kvalitāte, 

vērtējums

Apgūtās pr-
asmes un darba 

iemaņas
1 punkts 1 punkti 1-6 punkti 1-6 punkti 1-6 punkti

184



185

ESF projekts “Rīgas Valsts tehnikuma sākotnējās profesionālās izglītības programmu 
īstenošanas kvalitātes uzlabošana”

Vienošanās par Eiropas sociālā fonda projekta īstenošanu
nr. 2010/0106/1DP/1.2.1.1.3/09/APIA/VIAA/047

BURTNĪCU PAPILDELEMENTI UN TO PIEVIENOŠANA

Uzliknis, ieliknis, pielīme, ielīme.

Paškontroles jautājumi.

 1. Kas ir uzliktnis?

 2. Kas ir ieliktnis?

 3. Kas ir pielīme?

 4. Kas ir ielīme?

 5. Kādos gadījumos izmanto uzliktņus un ieliktņus?

 6. Kādos gadījumos izmanto pielīmes un ielīmes?

 7. Kādas līmes izmanto pielīmju un ielīmju pievienošanai pie burtnīcas?

 8. Kādos gadījumos izmanto līmlentas?

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ
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186

ESF projekts “Rīgas Valsts tehnikuma sākotnējās profesionālās izglītības programmu 
īstenošanas kvalitātes uzlabošana”

Vienošanās par Eiropas sociālā fonda projekta īstenošanu
nr. 2010/0106/1DP/1.2.1.1.3/09/APIA/VIAA/047

BURTNĪCU PAPILDELEMENTI UN TO PIEVIENOŠANA

Uzliknis, ieliknis, pielīme, ielīme.

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

186



187

ESF projekts “Rīgas Valsts tehnikuma sākotnējās profesionālās izglītības programmu 
īstenošanas kvalitātes uzlabošana”

Vienošanās par Eiropas sociālā fonda projekta īstenošanu
nr. 2010/0106/1DP/1.2.1.1.3/09/APIA/VIAA/047

BURTNĪCU PAPILDELEMENTI UN TO PIEVIENOŠANA

Uzliknis, ieliknis, pielīme, ielīme.

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

187



188

ESF projekts “Rīgas Valsts tehnikuma sākotnējās profesionālās izglītības programmu 
īstenošanas kvalitātes uzlabošana”

Vienošanās par Eiropas sociālā fonda projekta īstenošanu
nr. 2010/0106/1DP/1.2.1.1.3/09/APIA/VIAA/047

BURTNĪCU PAPILDELEMENTI UN TO PIEVIENOŠANA

Uzliknis, ieliknis, pielīme, ielīme.

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

188



189

ESF projekts “Rīgas Valsts tehnikuma sākotnējās profesionālās izglītības programmu 
īstenošanas kvalitātes uzlabošana”

Vienošanās par Eiropas sociālā fonda projekta īstenošanu
nr. 2010/0106/1DP/1.2.1.1.3/09/APIA/VIAA/047

BURTNĪCU PAPILDELEMENTI UN TO PIEVIENOŠANA

Uzliknis, ieliknis, pielīme, ielīme.

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

189



190

ESF projekts “Rīgas Valsts tehnikuma sākotnējās profesionālās izglītības programmu 
īstenošanas kvalitātes uzlabošana”

Vienošanās par Eiropas sociālā fonda projekta īstenošanu
nr. 2010/0106/1DP/1.2.1.1.3/09/APIA/VIAA/047

BURTNĪCU PAPILDELEMENTI UN TO PIEVIENOŠANA

Uzliknis, ieliknis, pielīme, ielīme.

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ
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191

ESF projekts “Rīgas Valsts tehnikuma sākotnējās profesionālās izglītības programmu 
īstenošanas kvalitātes uzlabošana”

Vienošanās par Eiropas sociālā fonda projekta īstenošanu
nr. 2010/0106/1DP/1.2.1.1.3/09/APIA/VIAA/047

BURTNĪCU PAPILDELEMENTI UN TO PIEVIENOŠANA

Uzliknis, ieliknis, pielīme, ielīme.

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

191



192

ESF projekts “Rīgas Valsts tehnikuma sākotnējās profesionālās izglītības programmu 
īstenošanas kvalitātes uzlabošana”

Vienošanās par Eiropas sociālā fonda projekta īstenošanu
nr. 2010/0106/1DP/1.2.1.1.3/09/APIA/VIAA/047

BURTNĪCU PAPILDELEMENTI UN TO PIEVIENOŠANA

Uzliknis, ieliknis, pielīme, ielīme.

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

192



193

ESF projekts “Rīgas Valsts tehnikuma sākotnējās profesionālās izglītības programmu 
īstenošanas kvalitātes uzlabošana”

Vienošanās par Eiropas sociālā fonda projekta īstenošanu
nr. 2010/0106/1DP/1.2.1.1.3/09/APIA/VIAA/047

BURTNĪCU PAPILDELEMENTI UN TO PIEVIENOŠANA

«Paspartū».

Nodarbību uzdevums.

 1.  Iepazīties ar burtnīcu papildelementu «paspartū»

un to pievienošanu burtnīcai.

 2. Sagatavot, salocīt A5 formāta burtnīcas.

 3. Izgatavot «paspartū» dažādos variantos.

 4. Izgatavojot «paspartū» izmantot gan līmes, gan līmlentas.

 5. Izgatavojot «paspartū» izmantot dažāda izmēra zīdpapīru.

 6. Atbildēt uz paškontroles jautājumiem.

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

Punkti 20 19 18-17 16-14 13-10 9-7 6-3 2 1

Atzīme 10 9 8 7 6 5 4 3 2

Ieinteresētība, 
piedalīšanās tēmas 

apguvē

Darba un darba vietas 
organizēšana

Teorētiskās
zināšanas

Praktiskā darba 
kvalitāte, vērtējums

1 punkts 1-2 punkti 1-7 punkti 1-10 punkti
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194

ESF projekts “Rīgas Valsts tehnikuma sākotnējās profesionālās izglītības programmu 
īstenošanas kvalitātes uzlabošana”

Vienošanās par Eiropas sociālā fonda projekta īstenošanu
nr. 2010/0106/1DP/1.2.1.1.3/09/APIA/VIAA/047

BURTNĪCU PAPILDELEMENTI UN TO PIEVIENOŠANA

«Paspartū».

Paškontroles jautājumi.

 1. Kas ir «paspartū»?

 2. Kādos gadījumos izmanto «paspartū»?

 3. Kādi palīgmateriāli nepieciešami «paspartū» izgatavošanā?

 4. Kādam nolūkam kalpo zīdpapīrs?

 5. Kādu līmi izmanto «paspartū» izgatavošanā?

 6. Kāds ir sagataves izmērs uz kā veido «paspartū»?

 7. Kā un kādos gadījumos uz sagataves atzīmē stūrīšus vai rāmīti?

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

194



195

ESF projekts “Rīgas Valsts tehnikuma sākotnējās profesionālās izglītības programmu 
īstenošanas kvalitātes uzlabošana”

Vienošanās par Eiropas sociālā fonda projekta īstenošanu
nr. 2010/0106/1DP/1.2.1.1.3/09/APIA/VIAA/047

BURTNĪCU PAPILDELEMENTI UN TO PIEVIENOŠANA

«Paspartū».

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

195



196

ESF projekts “Rīgas Valsts tehnikuma sākotnējās profesionālās izglītības programmu 
īstenošanas kvalitātes uzlabošana”

Vienošanās par Eiropas sociālā fonda projekta īstenošanu
nr. 2010/0106/1DP/1.2.1.1.3/09/APIA/VIAA/047

BURTNĪCU PAPILDELEMENTI UN TO PIEVIENOŠANA

«Paspartū».

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

196



197

ESF projekts “Rīgas Valsts tehnikuma sākotnējās profesionālās izglītības programmu 
īstenošanas kvalitātes uzlabošana”

Vienošanās par Eiropas sociālā fonda projekta īstenošanu
nr. 2010/0106/1DP/1.2.1.1.3/09/APIA/VIAA/047

BURTNĪCU PAPILDELEMENTI UN TO PIEVIENOŠANA

«Paspartū».

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

197



198

ESF projekts “Rīgas Valsts tehnikuma sākotnējās profesionālās izglītības programmu 
īstenošanas kvalitātes uzlabošana”

Vienošanās par Eiropas sociālā fonda projekta īstenošanu
nr. 2010/0106/1DP/1.2.1.1.3/09/APIA/VIAA/047

BURTNĪCU PAPILDELEMENTI UN TO PIEVIENOŠANA

Priekšlapu iedalījums pēc noformējuma,
pēc uzbūves, pēc to pievienošanas veida

Nodarbību uzdevums.

 1.  Iepazīties ar priekšlapu veidiem pēc noformējuma,

pēc uzbūves, pēc to pievienošanas veida.

 2. Noskaidrot kādus materiālus izmanto priekšlapu izgatavošanai.

 3. Izgatavot, noformēt priekšlapas konkrētai grāmatai

(katram audzēknim sava grāmata).

 4. Pamatot priekšlapu izvēli pēc uzbūves un noformējuma konkrētai grāmatai.

 5. Atbildēt uz paškontroles jautājumiem.

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

Punkti 20 19 18-16 15-13 12-10 9-7 6-3 2 1

Atzīme 10 9 8 7 6 5 4 3 2

Ieinteresētība, 
piedalīšanās tēmas 

apguvē

Darba un darba vietas 
organizēšana

Teorētiskās
zināšanas

Praktiskā darba 
kvalitāte, vērtējums

1-2 punkti 1-2 punkti 1-6 punkti 1-10 punkti

198



199

ESF projekts “Rīgas Valsts tehnikuma sākotnējās profesionālās izglītības programmu 
īstenošanas kvalitātes uzlabošana”

Vienošanās par Eiropas sociālā fonda projekta īstenošanu
nr. 2010/0106/1DP/1.2.1.1.3/09/APIA/VIAA/047

BURTNĪCU PAPILDELEMENTI UN TO PIEVIENOŠANA

Priekšlapu iedalījums pēc noformējuma,
pēc uzbūves, pēc to pievienošanas veida

Paškontroles jautājumi.

 1. Kas ir priekšlapa, kāds ir tās uzdevums?

 2. Kā iedala priekšlapas pēc noformējuma?

 3. Kā iedala priekšlapas pēc uzbūves?

 4. Kā iedala priekšlapas pēc konstrukcijas?

 5. Kādi materiāli nepieciešami priekšlapu izgatavošanai?

 6. Kādu līmi izmanto priekšlapu pievienošanai pie burtnīcas?

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

199



200

ESF projekts “Rīgas Valsts tehnikuma sākotnējās profesionālās izglītības programmu 
īstenošanas kvalitātes uzlabošana”

Vienošanās par Eiropas sociālā fonda projekta īstenošanu
nr. 2010/0106/1DP/1.2.1.1.3/09/APIA/VIAA/047

BURTNĪCU PAPILDELEMENTI UN TO PIEVIENOŠANA

Priekšlapu iedalījums pēc noformējuma,
pēc uzbūves, pēc to pievienošanas veida

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ
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201

ESF projekts “Rīgas Valsts tehnikuma sākotnējās profesionālās izglītības programmu 
īstenošanas kvalitātes uzlabošana”

Vienošanās par Eiropas sociālā fonda projekta īstenošanu
nr. 2010/0106/1DP/1.2.1.1.3/09/APIA/VIAA/047

BURTNĪCU PAPILDELEMENTI UN TO PIEVIENOŠANA

Priekšlapu iedalījums pēc noformējuma,
pēc uzbūves, pēc to pievienošanas veida

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

201



202

ESF projekts “Rīgas Valsts tehnikuma sākotnējās profesionālās izglītības programmu 
īstenošanas kvalitātes uzlabošana”

Vienošanās par Eiropas sociālā fonda projekta īstenošanu
nr. 2010/0106/1DP/1.2.1.1.3/09/APIA/VIAA/047

BURTNĪCU PAPILDELEMENTI UN TO PIEVIENOŠANA

Priekšlapu iedalījums pēc noformējuma,
pēc uzbūves, pēc to pievienošanas veida

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

202



203

ESF projekts “Rīgas Valsts tehnikuma sākotnējās profesionālās izglītības programmu 
īstenošanas kvalitātes uzlabošana”

Vienošanās par Eiropas sociālā fonda projekta īstenošanu
nr. 2010/0106/1DP/1.2.1.1.3/09/APIA/VIAA/047

BURTNĪCU PAPILDELEMENTI UN TO PIEVIENOŠANA

Priekšlapu iedalījums pēc noformējuma,
pēc uzbūves, pēc to pievienošanas veida

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

203



204

ESF projekts “Rīgas Valsts tehnikuma sākotnējās profesionālās izglītības programmu 
īstenošanas kvalitātes uzlabošana”

Vienošanās par Eiropas sociālā fonda projekta īstenošanu
nr. 2010/0106/1DP/1.2.1.1.3/09/APIA/VIAA/047

BURTNĪCU PAPILDELEMENTI UN TO PIEVIENOŠANA

Vienkāršā pielīmējamā priekšlapa,
vienkāršā pielīmējamā priekšlapa ar pastiprinājuma loci

Nodarbību uzdevums.

 1.  Iepazīties ar vienkāršo pielīmējamo priekšlapu un vienkārši pielīmējamo 

priekšlapu ar pastiprinājuma loci, to uzbūvi, konstrukciju.

 2. Izgatavot diviem grāmatu blokiem A5 formātā vienkāršās pielīmējamās

priekšlapas un vienkāršās pielīmējamās priekšlapas ar pastiprinājuma loci.

 3. Noskaidrot kādos gadījumos lieto vienkāršās pielīmējamās

priekšlapas un kādos gadījumos izmanto vienkāršās pielīmējamās

priekšlapas ar pastiprinājuma loci.

 4. Noskaidrot, kādas poligrāfijas mašīnas un iekārtas izmanto priekšlapu

izgatavošanai, to pievienošanai pie burtnīcas.

 5. Atbildēt uz paškontroles jautājumiem.

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

Punkti 20 19 18-16 15-13 12-10 9-7 6-3 2 1

Atzīme 10 9 8 7 6 5 4 3 2

Ieinteresētība, 
piedalīšanās tēmas 

apguvē

Darba un darba vietas 
organizēšana

Teorētiskās
zināšanas

Praktiskā darba 
kvalitāte, vērtējums

1-2 punkti 1-2 punkti 1-7 punkti 1-9 punkti

204



205

ESF projekts “Rīgas Valsts tehnikuma sākotnējās profesionālās izglītības programmu 
īstenošanas kvalitātes uzlabošana”

Vienošanās par Eiropas sociālā fonda projekta īstenošanu
nr. 2010/0106/1DP/1.2.1.1.3/09/APIA/VIAA/047

BURTNĪCU PAPILDELEMENTI UN TO PIEVIENOŠANA

Vienkāršā pielīmējamā priekšlapa,
vienkāršā pielīmējamā priekšlapa ar pastiprinājuma loci

Paškontroles jautājumi.

 1. Kāds ir vienkāršās pielīmējamās priekšlapas izmērs?

 2. Kāda nozīme ir papīra šķiedras virziena

ievērošanai priekšlapu izgatavošanā?

 3. Kāds ir vienkāršās pielīmējamās priekšlapas

ar pastiprinājuma loci, loces izmērs?

 4. Kādu materiālu izmanto locei?

 5. Kāds ir loces šķiedras virziens?

 6. Kādas iekārtas izmanto priekšlapu izgatavošanai,

to pievienošanai burtnīcām.

 7. Kā pievieno pie burtnīcas vienkāršo

pielīmējamo priekšlapu ar pastiprinājuma loci.

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

205



206

ESF projekts “Rīgas Valsts tehnikuma sākotnējās profesionālās izglītības programmu 
īstenošanas kvalitātes uzlabošana”

Vienošanās par Eiropas sociālā fonda projekta īstenošanu
nr. 2010/0106/1DP/1.2.1.1.3/09/APIA/VIAA/047

BURTNĪCU PAPILDELEMENTI UN TO PIEVIENOŠANA

Vienkāršā pielīmējamā priekšlapa,
vienkāršā pielīmējamā priekšlapa ar pastiprinājuma loci

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

206



207

ESF projekts “Rīgas Valsts tehnikuma sākotnējās profesionālās izglītības programmu 
īstenošanas kvalitātes uzlabošana”

Vienošanās par Eiropas sociālā fonda projekta īstenošanu
nr. 2010/0106/1DP/1.2.1.1.3/09/APIA/VIAA/047

BURTNĪCU PAPILDELEMENTI UN TO PIEVIENOŠANA

Vienkāršā pielīmējamā priekšlapa,
vienkāršā pielīmējamā priekšlapa ar pastiprinājuma loci

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

207



208

ESF projekts “Rīgas Valsts tehnikuma sākotnējās profesionālās izglītības programmu 
īstenošanas kvalitātes uzlabošana”

Vienošanās par Eiropas sociālā fonda projekta īstenošanu
nr. 2010/0106/1DP/1.2.1.1.3/09/APIA/VIAA/047

BURTNĪCU PAPILDELEMENTI UN TO PIEVIENOŠANA

Vienkāršā pielīmējamā priekšlapa,
vienkāršā pielīmējamā priekšlapa ar pastiprinājuma loci

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

208



209

ESF projekts “Rīgas Valsts tehnikuma sākotnējās profesionālās izglītības programmu 
īstenošanas kvalitātes uzlabošana”

Vienošanās par Eiropas sociālā fonda projekta īstenošanu
nr. 2010/0106/1DP/1.2.1.1.3/09/APIA/VIAA/047

BURTNĪCU PAPILDELEMENTI UN TO PIEVIENOŠANA

Vienkāršā pielīmējamā priekšlapa,
vienkāršā pielīmējamā priekšlapa ar pastiprinājuma loci

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

209



210

ESF projekts “Rīgas Valsts tehnikuma sākotnējās profesionālās izglītības programmu 
īstenošanas kvalitātes uzlabošana”

Vienošanās par Eiropas sociālā fonda projekta īstenošanu
nr. 2010/0106/1DP/1.2.1.1.3/09/APIA/VIAA/047

BURTNĪCU PAPILDELEMENTI UN TO PIEVIENOŠANA

Vienkāršā cauršujamā priekšlapa,
saliktā cauršujamā priekšlapa

Nodarbību uzdevums.

 1. Iepazīties ar vienkāršo cauršujamo

un salikto cauršujamo priekšlapu uzbūvi, konstrukciju.

 2. Izgatavot diviem grāmatu blokiem, A5 formāta,

vienkāršās cauršujamās un saliktās cauršujamās priekšlapas.

 3. Salīdzināt savstarpēji vienkāršās pielīmējamās priekšlapas,

vienkāršās pielīmējamās priekšlapas ar pastiprinājuma loci, vienkāršās 

cauršujamās priekšlapas un saliktās cauršujamās priekšlapas pēc uzbūves,

konstrukcijas, izturības, pielietojuma.

 4. Atbildēt uz paškontroles jautājumiem.

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

Punkti 20 19 18-16 15-13 12-10 9-7 6-3 2 1

Atzīme 10 9 8 7 6 5 4 3 2

Ieinteresētība, 
piedalīšanās tēmas 

apguvē

Darba un darba vietas 
organizēšana

Teorētiskās
zināšanas

Praktiskā darba 
kvalitāte, vērtējums

1-2 punkti 1-2 punkti 1-7 punkti 1-9 punkti

210



211

ESF projekts “Rīgas Valsts tehnikuma sākotnējās profesionālās izglītības programmu 
īstenošanas kvalitātes uzlabošana”

Vienošanās par Eiropas sociālā fonda projekta īstenošanu
nr. 2010/0106/1DP/1.2.1.1.3/09/APIA/VIAA/047

BURTNĪCU PAPILDELEMENTI UN TO PIEVIENOŠANA

Vienkāršā cauršujamā priekšlapa,
saliktā cauršujamā priekšlapa

Paškontroles jautājumi.

 1. Kāda ir vienkāršo cauršujamo priekšlapu uzbūve, konstrukcija?

 2. Kāds ir vienkāršo cauršujmo priekšlapu izmērs?

 3. Kāda ir salikto cauršujamo priekšlapu uzbūve, konstrukcija?

 4. Kāds ir salikto cauršujamo priekšlapu izmērs?

 5. Kāds ir vienkāršo cauršujamo priekšlapu

un salikto cauršujamo priekšlapu papīra šķiedras virziens?

 6. Kāds ir salikto cauršujamo priekšlapu loces izmērs?

 7. Kāds ir vienkāršo cauršujamo priekšlapu

un salikto cauršujamo priekšlapu pielietojums?

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

211



212

ESF projekts “Rīgas Valsts tehnikuma sākotnējās profesionālās izglītības programmu 
īstenošanas kvalitātes uzlabošana”

Vienošanās par Eiropas sociālā fonda projekta īstenošanu
nr. 2010/0106/1DP/1.2.1.1.3/09/APIA/VIAA/047

BURTNĪCU PAPILDELEMENTI UN TO PIEVIENOŠANA

Vienkāršā cauršujamā priekšlapa,
saliktā cauršujamā priekšlapa

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

212



213

ESF projekts “Rīgas Valsts tehnikuma sākotnējās profesionālās izglītības programmu 
īstenošanas kvalitātes uzlabošana”

Vienošanās par Eiropas sociālā fonda projekta īstenošanu
nr. 2010/0106/1DP/1.2.1.1.3/09/APIA/VIAA/047

BURTNĪCU PAPILDELEMENTI UN TO PIEVIENOŠANA

Vienkāršā cauršujamā priekšlapa,
saliktā cauršujamā priekšlapa

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ
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ESF projekts “Rīgas Valsts tehnikuma sākotnējās profesionālās izglītības programmu 
īstenošanas kvalitātes uzlabošana”

Vienošanās par Eiropas sociālā fonda projekta īstenošanu
nr. 2010/0106/1DP/1.2.1.1.3/09/APIA/VIAA/047

BURTNĪCU PAPILDELEMENTI UN TO PIEVIENOŠANA

Vienkāršā cauršujamā priekšlapa,
saliktā cauršujamā priekšlapa

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ
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ESF projekts “Rīgas Valsts tehnikuma sākotnējās profesionālās izglītības programmu 
īstenošanas kvalitātes uzlabošana”

Vienošanās par Eiropas sociālā fonda projekta īstenošanu
nr. 2010/0106/1DP/1.2.1.1.3/09/APIA/VIAA/047

BURTNĪCU PAPILDELEMENTI UN TO PIEVIENOŠANA

Vienkāršā cauršujamā priekšlapa,
saliktā cauršujamā priekšlapa

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ
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ESF projekts “Rīgas Valsts tehnikuma sākotnējās profesionālās izglītības programmu 
īstenošanas kvalitātes uzlabošana”

Vienošanās par Eiropas sociālā fonda projekta īstenošanu
nr. 2010/0106/1DP/1.2.1.1.3/09/APIA/VIAA/047

BURTNĪCU PAPILDELEMENTI UN TO PIEVIENOŠANA

Saliktā piešujamā priekšlapa

Nodarbību uzdevums.

 1. Iepazīties ar salikto piešujamo priekšlapu uzbūvi, konstrukciju.

 2. Izgatavot pa divām priekšlapām,

divu dažādu veidu A5 fomāta saliktās piešujamās priekšlapas.

 3. Aprēķināt, cik no A1 formāta 25 papīra loksnēm var piegriezt

A5 formāta grāmatu blokiem vienkārši pielīmējamās priekšlapas?

 4. Aprēķināt, cik nepieciešams A1 formāta papīra loksnes,

lai izgatavotu 40 gabalas A4 formāta saliktās piešujamās priekšlapas?

 5. Atbildēt uz paškontroles jautājumiem.

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

Punkti 20 19 18-16 15-13 12-10 9-7 6-3 2 1

Atzīme 10 9 8 7 6 5 4 3 2

Ieinteresētība, 
piedalīšanās tēmas 

apguvē

Darba un darba vietas 
organizēšana

Teorētiskās
zināšanas

Praktiskā darba 
kvalitāte, vērtējums

1-2 punkti 1-2 punkti 1-7 punkti 1-9 punkti
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ESF projekts “Rīgas Valsts tehnikuma sākotnējās profesionālās izglītības programmu 
īstenošanas kvalitātes uzlabošana”

Vienošanās par Eiropas sociālā fonda projekta īstenošanu
nr. 2010/0106/1DP/1.2.1.1.3/09/APIA/VIAA/047

BURTNĪCU PAPILDELEMENTI UN TO PIEVIENOŠANA

Saliktā piešujamā priekšlapa

Paškontroles jautājumi.

 1. Kādiem poligrāfijas izstrādājumiem izmanto

saliktās piešujamās priekšlapas?

 2. Kāds ir salikto piešujamo priekšlapu papīra izmērs?

 3. Kāds ir salikto piešujamo priekšlapu loces izmērs?

 4. Kādu materiālu izmanto salikto piešujamo priekšlapu locēm?

 5. Kāds ir kartona sloksnes izmērs?

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

217



218

ESF projekts “Rīgas Valsts tehnikuma sākotnējās profesionālās izglītības programmu 
īstenošanas kvalitātes uzlabošana”

Vienošanās par Eiropas sociālā fonda projekta īstenošanu
nr. 2010/0106/1DP/1.2.1.1.3/09/APIA/VIAA/047

BURTNĪCU PAPILDELEMENTI UN TO PIEVIENOŠANA

Saliktā piešujamā priekšlapa

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ
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ESF projekts “Rīgas Valsts tehnikuma sākotnējās profesionālās izglītības programmu 
īstenošanas kvalitātes uzlabošana”

Vienošanās par Eiropas sociālā fonda projekta īstenošanu
nr. 2010/0106/1DP/1.2.1.1.3/09/APIA/VIAA/047

BURTNĪCU PAPILDELEMENTI UN TO PIEVIENOŠANA

Saliktā piešujamā priekšlapa

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ
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ESF projekts “Rīgas Valsts tehnikuma sākotnējās profesionālās izglītības programmu 
īstenošanas kvalitātes uzlabošana”

Vienošanās par Eiropas sociālā fonda projekta īstenošanu
nr. 2010/0106/1DP/1.2.1.1.3/09/APIA/VIAA/047

BURTNĪCU PAPILDELEMENTI UN TO PIEVIENOŠANA

Burtnīcu papildelementu pievienošana mehanizēti

Nodarbību uzdevums.

 1. Iepazīties, kādas iekārtas, mašīnas izmanto

burtnīcu papildelementu pievienošanai?

 2. Iepazīties ar mašīnu, iekārtu darbības principiem, to iespējām.

 3. Salīdzināt mašīnu, iekārtu darbības principu, kas paredzētas burtnīcu

papildelementu pievienošanai grāmatu blokiem, kuri šūti ar diegiem,

un kuri paredzēti sastiprināt bezšuvuma sastiprinājumā.

 4. Izgatavot rokas procesā iespējamos variantus, ko veic mašīnas,

iekārtas burtnīcu papildelementu pievienošanā.

 5. Atbildēt uz paškontroles jautājumiem.

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

Punkti 20 19 18-16 15-12 11-9 8-7 6-3 2 1

Atzīme 10 9 8 7 6 5 4 3 2

Ieinteresētība, 
piedalīšanās tēmas 

apguvē

Darba un darba vietas 
organizēšana

Teorētiskās
zināšanas

Praktiskā darba 
kvalitāte, vērtējums

1-2 punkti 1-2 punkti 1-8 punkti 1-8 punkti
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ESF projekts “Rīgas Valsts tehnikuma sākotnējās profesionālās izglītības programmu 
īstenošanas kvalitātes uzlabošana”

Vienošanās par Eiropas sociālā fonda projekta īstenošanu
nr. 2010/0106/1DP/1.2.1.1.3/09/APIA/VIAA/047

BURTNĪCU PAPILDELEMENTI UN TO PIEVIENOŠANA

Burtnīcu papildelementu pievienošana mehanizēti

Paškontroles jautājumi.

 1. Kādas iekārtas, mašīnas iepazini,

kas paredzētas burtnīcu papildelementu pievienošanai?

 2. Kādas ir šo mašīnu, iekārtu tehnisko oprāciju iespējas?

 3. Kādas ir mašīnu, iekārtu jaudas,

kas paredzētas burtnīcu papildelementu pievienošanai?

 4. Kādas līmes tiek izmantotas mehanizētajos procesos,

burtnīcu papildelementu pievienošanai?

 5. Kādas ir šo mašīnu, iekārtu priekšrocības un trūkumi?

 6. Kādas ir tehniskās prasības burtnīcu papildelementiem,

tos pievienojot burtnīcām mehanizēti?

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ
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ESF projekts “Rīgas Valsts tehnikuma sākotnējās profesionālās izglītības programmu 
īstenošanas kvalitātes uzlabošana”

Vienošanās par Eiropas sociālā fonda projekta īstenošanu
nr. 2010/0106/1DP/1.2.1.1.3/09/APIA/VIAA/047

BURTNĪCU PAPILDELEMENTI UN TO PIEVIENOŠANA

Burtnīcu papildelementu pievienošana mehanizēti

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ
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ESF projekts “Rīgas Valsts tehnikuma sākotnējās profesionālās izglītības programmu 
īstenošanas kvalitātes uzlabošana”

Vienošanās par Eiropas sociālā fonda projekta īstenošanu
nr. 2010/0106/1DP/1.2.1.1.3/09/APIA/VIAA/047

BURTNĪCU PAPILDELEMENTI UN TO PIEVIENOŠANA

Burtnīcu papildelementu pievienošana mehanizēti

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ
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           IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ 
 
 

Bloku komplektēšana 
Bloku komplektēšana ielikumā 

 

Nodarbības uzdevums.  
 

1. Iepazīties ar komplektēšanas veida ielikumā principu. 
2. Salocīt 12  A4 formāta  loksnes 2 savstarpēji perpendikulāros  

locījumos, uzzīmēt uz tām teksta slejas un citus komplektēšanai 
nepieciešamos loksnes iespiedelementus un sakomplektēt blokā. 

3. Pareizi izvietot uz galda komplektēšanai sagatavotās loksnes 
vienā rindā un sakomplektēt tās blokos . 

4. Sakomplektētos blokus nokrāmēt uz platformas.  

 

 
Vērtēšanas kritēriji 

 

Bloku atbilstība 
tehnoloģiskajiem 

nosacījumiem 
(4p.) 

Darba vietas 
organizēšana 

 
(4p.) 

Paveiktā darba 
precizitāte un 

akurātība 
(4p.) 

Teorētisko zināšanu 
pielietošana 

 
(4p) 

 
Punkti 20 19 – 18 17 – 16 15 – 13 12 – 10 9 – 7 6 - 3 2 1 
Atzīme 10 9 8 7 6 5 4 3 2 
 

 

 

 

 

ESF projekts “Rīgas Valsts tehnikuma sākotnējās profesionālās izglītības 
programmu īstenošanas kvalitātes uzlabošana” 

Vienošanās par Eiropas sociālā fonda projekta īstenošanu 
nr. 2010/0106/1DP/1.2.1.1.3/09/APIA/VIAA/047 
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           IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ 
 
 

Bloku komplektēšana 
Bloku komplektēšana ielikumā 

 

Paškontroles jautājumi.  
 

 

1. Kāds ir komplektēšanā ielikumā princips? 
2. Kā var noteikt sakomplektēta bloka ielikumā precizitāti? 
3. Kādi palīglīdzekļi atvieglo komplektēšanu, komplektējot ar 

rokām? 
4. Pēc kādām iespiedlokšņu elementiem nosaka ielikumā 

sakomplektētu lokšņu pareizību? 
5. Aprēķināt kādi koloncipari atradīsies žurnāla  3. loksnē, ja tā 

locīta 3 savstarpēji perpendikulāros locījumos un žurnāls sastāv 
no 6 ielikumā komplektētām loksnēm. 

6. Aprēķināt kādi koloncipari atradīsies bukleta  4. loksnē,  ja tā 
locīta 2 savstarpēji perpendikulāros locījumos un buklets  sastāv 
no 9 ielikumā komplektētām  loksnēm. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
ESF projekts “Rīgas Valsts tehnikuma sākotnējās profesionālās izglītības 

programmu īstenošanas kvalitātes uzlabošana” 
Vienošanās par Eiropas sociālā fonda projekta īstenošanu 

nr. 2010/0106/1DP/1.2.1.1.3/09/APIA/VIAA/047 
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           IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ 
 

Bloku komplektēšana 

Bloku komplektēšana ielikumā 

 

 

 

ESF projekts “Rīgas Valsts tehnikuma sākotnējās profesionālās izglītības 
programmu īstenošanas kvalitātes uzlabošana” 

Vienošanās par Eiropas sociālā fonda projekta īstenošanu 
nr. 2010/0106/1DP/1.2.1.1.3/09/APIA/VIAA/047 
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           IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ 
 
 

Bloku komplektēšana 
Bloku komplektēšana sanesumā 

 

Nodarbības uzdevums.  
 

1. Iepazīties ar komplektēšanas veida sanesumā principu. 
2. Salocīt 25  A3 formāta  loksnes 3 savstarpēji perpendikulāros  

locījumos, uzzīmēt uz tām teksta lejas, kolonciparus, normas, 
kontrolzīmes komplektēšanai, sakomplektēt blokā. 

3. Izvietot uz galda komplektēšanai sagatavotās loksnes vienā rindā 
un sakomplektēt tās blokos.  

4. Izvietot uz galda sagatavotās loksnes divās  rindās un 
sakomplektēt tās blokos. 

5. Nokrāmēt sakomplektētos blokus uz platformas.  
 

 

Vērtēšanas kritēriji 

 

Bloku atbilstība 
tehnoloģiskajiem 

nosacījumiem 
(4p.) 

Darba vietas 
organizēšana 

 
(4p.) 

Izpildītā darba 
precizitāte un 

akurātība 
(4p.) 

Teorētisko zināšanu 
pielietošana 

 
(8.p) 

 

 

 
ESF projekts “Rīgas Valsts tehnikuma sākotnējās profesionālās izglītības 

programmu īstenošanas kvalitātes uzlabošana” 
Vienošanās par Eiropas sociālā fonda projekta īstenošanu 

nr. 2010/0106/1DP/1.2.1.1.3/09/APIA/VIAA/04

Punkti 20 19 – 18 17 – 16 15 – 13 12 – 10 9 – 7 6 - 3 2 1 
Atzīme 10 9 8 7 6 5 4 3 2 
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           IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ 

 
 

Bloku komplektēšana 
Bloku komplektēšana sanesumā 

 

Paškontroles  jautājumi.  
 

 

1. Kādā veidā tiek komplektētas loksnes sanesumā? 
2. Pēc kādām kontrolzīmēm ātri nosaka sakomplektēto lokšņu 

precizitāti? 
3. Kas jādara ar visām bloku pirmajām loksnēm , komplektējot tos  

ar rokām, lai paātrinātu sakomplektēto bloku atdalīšanu? 
4. Aprēķināt kādi koloncipari atradīsies bloka 5. loksnē, ja bloks 

komplektēts sanesumā un loksnes locītas 2 savstarpēji 
perpendikulāros  locījumos. 

5. Aprēķināt kādi koloncipari atradīsies bloka 8. loksnē, ja bloks 
komplektēts sanesumā un loksnes locītas 4 savstarpēji 
perpendikulāros  locījumos. 

6. Kādā veidā tiek izvietotas loksnes komplektēšanai sanesumā ar 
rokām, ja bloks sastāv no 6 loksnēm? 

7. Kādas ir sakomplektēto bloku tehniskās prasības? 
8. Kādā veidā tiek izvietotas loksnes uz galda, ja jākomplektē liels 

daudzums lokšņu sanesumā? 

 

 

 

 

 

 
ESF projekts “Rīgas Valsts tehnikuma sākotnējās profesionālās izglītības 

programmu īstenošanas kvalitātes uzlabošana” 
Vienošanās par Eiropas sociālā fonda projekta īstenošanu 

nr. 2010/0106/1DP/1.2.1.1.3/09/APIA/VIAA/047 
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           IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ 
 
 

Bloku komplektēšana 

Bloku komplektēšana sanesumā 

 

 

 

 

 

 
ESF projekts “Rīgas Valsts tehnikuma sākotnējās profesionālās izglītības 

programmu īstenošanas kvalitātes uzlabošana” 
Vienošanās par Eiropas sociālā fonda projekta īstenošanu 

nr. 2010/0106/1DP/1.2.1.1.3/09/APIA/VIAA/047 
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           IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ 
 
 

Bloku komplektēšana 
Bloku komplektēšana mehanizēti 

 

Nodarbības uzdevums.  
 

1. Iepazīties ar bloku komplektējamajām mašīnām, to veidiem. 
2. Apmeklēt bāzes uzņēmumu. 
3. Mācību ekskursijas laikā iepazīties ar uzņēmumā izmantojamajām 

komplektēšanas iekārtām. 
4. Atbildēt uz paškontroles jautājumiem. 

 
 
 
 

 

Vērtēšanas kritēriji 

 

Ieinteresētība 
tēmas apguvē 

 
(4p.) 

Teorētisko zināšanu 
pielietošana 

ekskursijas laikā 
(2p.) 

Atbildes uz 
paškontroles 
jautājumiem 

(12.p) 

Sniegto atbilžu 
izvērsums 

 
(2p.) 

 

 

 
ESF projekts “Rīgas Valsts tehnikuma sākotnējās profesionālās izglītības 

programmu īstenošanas kvalitātes uzlabošana” 
Vienošanās par Eiropas sociālā fonda projekta īstenošanu 

nr. 2010/0106/1DP/1.2.1.1.3/09/APIA/VIAA/04  

Punkti 20 19 – 18 17 – 16 15 – 13 12 – 10 9 – 7 6 - 3 2 1 
Atzīme 10 9 8 7 6 5 4 3 2 
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ESF projekts “Rīgas Valsts tehnikuma sākotnējās profesionālās izglītības programmu 
īstenošanas kvalitātes uzlabošana”

Vienošanās par Eiropas sociālā fonda projekta īstenošanu
nr. 2010/0106/1DP/1.2.1.1.3/09/APIA/VIAA/047

PĀRBAUDES DARBS

I kurss, II semestris

Nodarbības uzdevums.

 1. Izgatavot cauršujamo priekšlapu.

 2. Izgatavot salikto piešujamo priekšlapu.

 3. Izgatavot «paspartū».

 4. Atbildēt uz testa jautājumiem.

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

Punkti 40 39-38 37-32 31-26 25-19 18-13 12-9 8-7 6-4 3-1

Atzīme 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Prakstiskais pārbaudes darbs

Testa rezultātsDarba un 
darba vietas 
organizācija

Materiāla izvēle Atbilstība
standartam

Kvalitāte, 
precizitāte

1-2 punkti 1-3 punkti 1-9 punkti 1-9 punkti 1-20 punkti
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ESF projekts “Rīgas Valsts tehnikuma sākotnējās profesionālās izglītības programmu 
īstenošanas kvalitātes uzlabošana”

Vienošanās par Eiropas sociālā fonda projekta īstenošanu
nr. 2010/0106/1DP/1.2.1.1.3/09/APIA/VIAA/047

PĀRBAUDES DARBS — TESTS

I kurss, II semestris

Vārds, uzvārds ________________________________________________________________________, _____________________ grupa

 1. Kāpēc nepieciešama lokšņu uzlīdzināšana?
_________________________________________________________________________________________________________________________________

 2. Kādas ir viennažu griežamās mašīnas galvenās sastāvdaļas?
_________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________

 3. Kā nosaka skaitu lielam daudzumam papīra vai kartona veidi?
_________________________________________________________________________________________________________________________________

 4. Kādi ir locījuma veidi?
_________________________________________________________________________________________________________________________________

 5. Saliktā piešujamā priekšlapa sastāv:
_________________________________________________________________________________________________________________________________

 6. Priekšlapām izmanto papīru, kura šķiedras virziens ir:
_________________________________________________________________________________________________________________________________

 7. Cik locījumos ir salocīta loksnes, ja burtnīcā ir 32 lappuses?
_________________________________________________________________________________________________________________________________

 8. Kā sauc salocītu iespedloksni?
_________________________________________________________________________________________________________________________________

 9. Kādi ir komplektēšanas veidi?
_________________________________________________________________________________________________________________________________

10. Burtnīcas papildelementu, kurš izgatavots uz biezāka papīra un pārklāts ar
zīdpapīru ir:

_________________________________________________________________________________________________________________________________

11. Kā sauc loksnes daļas vai ilustrācijas, kuras pielīmē pie burtnīcu ārējām
lappusēm?

_________________________________________________________________________________________________________________________________

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ
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ESF projekts “Rīgas Valsts tehnikuma sākotnējās profesionālās izglītības programmu 
īstenošanas kvalitātes uzlabošana”

Vienošanās par Eiropas sociālā fonda projekta īstenošanu
nr. 2010/0106/1DP/1.2.1.1.3/09/APIA/VIAA/047

12. Kāda ir pieļaujamā lokšņu apgriešanas precizitāte uz viennažu griežamās 
mašīnas?
_________________________________________________________________________________________________________________________________

13. Kā skaita mazam daudzumam, liela formāta papīra loksnes?
_________________________________________________________________________________________________________________________________

14. Komplektējot salocītas loksnes, uz galda tās novieto:
_________________________________________________________________________________________________________________________________

15. Komplektēšanas veidu izvēle ir atkarīga:
_________________________________________________________________________________________________________________________________

16. Lai veiktu precīzu lokšņu caurgriešanu, tās nepieciešams:
_________________________________________________________________________________________________________________________________

17. Priekšlapas pēc uzbūves ir:
_________________________________________________________________________________________________________________________________

18. Priekšlapas pēc noformējuma iedala:
_________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________

19. Ilustrācija, kura ielīmēta burtnīcā atbilstošā vietā:
_________________________________________________________________________________________________________________________________

20. Kādi ir viennažu griežamās mašīnas nažu asināšanas leņķi?
_________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

Viena pareiza atbilde — 1 punkts.

Punkti 20 19 18-17 16-15 14-13 12-11 10-9 8-7 6-5 4-1

Atzīme 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
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IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ 

 
ESF projekts “Rīgas Valsts tehnikuma sākotnējās profesionālās izglītības programmu 

īstenošanas kvalitātes uzlabošana” 
Vienošanās par Eiropas sociālā fonda projekta īstenošanu 

nr. 2010/0106/1DP/1.2.1.1.3/09/APIA/VIAA/047 

 

ZELTĪJAMĀS PRESES UN RELJIEFA SPIEDUMA VEIDOŠANA. 

Zeltījamo prešu veidi un to galvenie mezgli. 

 
Nodarbības uzdevums. 
 

1. Iepazīties ar zeltījamās preses attēlu un atpazīt galvenās sastāvdaļas. 

2. Sagatavot zeltījamās preses galveno sastāvdaļu shematisko zīmējumu. 

3. Sagatavot aprakstu par zeltījamās preses darba principu. 

4. Sagatavot un iepazīstināt ar darba drošības noteikumiem strādājot pie 

zeltījamās preses. 

5. Sagatavot riska faktoru analīzi darbam ar zeltījamo presi. 

6. Nodemonstrēt darba principu strādājot ar zeltījamo presi. 

7. Atbildēt uz paškontroles jautājumiem. 

 

 

 

  

Ieinteresētība , 
piedalīšanās tēmas 
apguvē. 
1.punkti 

Darba un darba 
vietas organizēšana. 
 
2.punkti 

Praktiskā darba 
novērtējums 
(kvalitāte) 
10.punkti 

Teorētiskās zināšanas  
 
 
7.punkti 

PUNKTI 20 19 - 18 17 - 16 15 - 13 12 - 10 9 - 7 6 - 3 2  1 
ATZĪME 10 9 8 7 6 5 4 3 2 
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IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ 

 
ESF projekts “Rīgas Valsts tehnikuma sākotnējās profesionālās izglītības programmu 

īstenošanas kvalitātes uzlabošana” 
Vienošanās par Eiropas sociālā fonda projekta īstenošanu 

nr. 2010/0106/1DP/1.2.1.1.3/09/APIA/VIAA/047 

 

ZELTĪJAMĀS PRESES UN RELJIEFA SPIEDUMA VEIDOŠANA 

Zeltījamo prešu veidi un to galvenie mezgli 

 

Paškontroles  jautājumi. 

1. Kādas ir galvenās zeltījamās preses sastāvdaļas? 

2. Kādas darbības jāveic pirms sāk darbu ar zeltījumo presi? 

3. Kura zeltījamās preses plakne ir apsildāma? 

4. Kā tiek regulēta preses temperatūra? 

5. Kā tiek veikta spiediena stipruma regulēšana? 

6. Kādi IAL jāievēro, strādājot pie zeltījamās preses? 

7. Kādus palīgdarbus nedrīkst veikt strādājot pie zeltījamās preses? 
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ESF projekts “Rīgas Valsts tehnikuma sākotnējās profesionālās izglītības programmu 

īstenošanas kvalitātes uzlabošana” 
Vienošanās par Eiropas sociālā fonda projekta īstenošanu 

nr. 2010/0106/1DP/1.2.1.1.3/09/APIA/VIAA/047 

 

ZELTĪJAMĀS PRESES UN RELJIEFA SPIEDUMA VEIDOŠANA. 

Zeltījamo prešu veidi. 
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ESF projekts “Rīgas Valsts tehnikuma sākotnējās profesionālās izglītības programmu 

īstenošanas kvalitātes uzlabošana” 
Vienošanās par Eiropas sociālā fonda projekta īstenošanu 

nr. 2010/0106/1DP/1.2.1.1.3/09/APIA/VIAA/047 

 

ZELTĪJAMĀS PRESES UN RELJIEFA SPIEDUMA VEIDOŠANA. 

Drošības tehnikas ievērošana darbā ar zeltījamām presēm. 

 

Nodarbības uzdevums. 

1. Iepazīties un izvērtēt zeltījamās preses atbilstību darbam. 
2. Sagatavot vērtējumu vai darba vide atbilst darbinieka drošībai , strādājot ar 

zeltījamo presi. 
3. Sniegt vērtējumu par fiziskās pārslodzes riskiem, strādājot ar zeltījamo presi. 
4. Izvērtēt garīgās pārslodzes riska faktorus , strādājot pie zeltījamās preses. 
5. Sagatavot darba vietas vērtējumu, lai noteiktu ieteicamo apmācību strādājot ar 

zeltījamo presi. 
6. Sniegt vērtējumu par darbinieka un zeltījamās preses darba mijiedarbību. 
7. Sagatavot uzdevumu vai uzdevumu kopumu , kā veicināt darbinieka interesi, 

strādājot ar zeltījamo presi. 
8. Atbildēt uz paškontroles jautājumiem. 

 
 
 
 

 

 

  

Ieinteresētība , 
piedalīšanās tēmas 
apguvē. 
1.punkti 

Darba un darba 
vietas organizēšana. 
 
2.punkti 

Praktiskā darba 
novērtējums 
(kvalitāte) 
10.punkti 

Teorētiskās zināšanas  
 
 
7.punkti 

PUNKTI 20 19 - 18 17 - 16 15 - 13 12 - 10 9 - 7 6 - 3 2  1 
ATZĪME 10 9 8 7 6 5 4 3 2 
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IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ 

 
ESF projekts “Rīgas Valsts tehnikuma sākotnējās profesionālās izglītības programmu 

īstenošanas kvalitātes uzlabošana” 
Vienošanās par Eiropas sociālā fonda projekta īstenošanu 

nr. 2010/0106/1DP/1.2.1.1.3/09/APIA/VIAA/047 

 

ZELTĪJAMĀS PRESES UN RELJIEFA SPIEDUMA VEIDOŠANA 

Drošības tehnikas ievērošana darbā ar zeltījamām presēm 

 

Paškontroles jautājumi. 

1. Kadas darbības darbiniekam jāveic pirms darba uzsākšanas ar zeltījamo presi 

? 

2. Kādas pārbaudes jāveic pirms darba sākšanas ar zeltījamo presi ? 

3. Kādi ir fiziskās pārslodzes riska faktori strādājot ar zeltījamās preses ? 

4. Vai ir garīgās pārslodzes riska faktori , ja ir tad kādi? 

5. Kādi IAL līdzekļi jāizmanto strādājot ar zeltījamās preses? 

6. Kādus palīgdarbus nedrīkst veikt strādājot ar zeltījamo presi? 

7. Cik bieži ir jāveic pērtraukumi strādājot ar zeltījamo presi? 
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ESF projekts “Rīgas Valsts tehnikuma sākotnējās profesionālās izglītības programmu 

īstenošanas kvalitātes uzlabošana” 
Vienošanās par Eiropas sociālā fonda projekta īstenošanu 

nr. 2010/0106/1DP/1.2.1.1.3/09/APIA/VIAA/047 

 

ZELTĪJAMĀS PRESES UN RELJIEFA SPIEDUMA VEIDOŠANA 

Izmantojamie materiāli 

 

Nodarbības uzdevums. 

1. Iepazīties ar dažāda veida folijām un piegriezt A8 formāta paraugus no 

dotajām folijām. 

2. Atpazīt un raksturot foliju veidus. 

3. Sagatavot A7 formāta dažāda veida apdares materiālus, paraugu 

izgatavošanai. 

4. Sagatavot zeltījamo presi 700 C. 

5. Iespiest dažāda veida folijas, uz iepriekš sagatavotajiem materiāliem,70 0 C. 

6. Sagatavot zeltījamo presi 1000 C. 

7. Iespiest dažāda veida folijas, uz iepriekš sagatavotajiem materiāliem 1000 C. 

8. Salīdzināt iegūtos paraugus. 

9. Sagatavot pārskatu par folija pareizu pielietojamu konkrētai temperatūrai. 

10.  Atbildēt uz paškontroles jautājumiem. 

 

 

 

Ieinteresētība , 
piedalīšanās tēmas 
apguvē. 
1.punkti 

Darba un darba 
vietas organizēšana. 
 
2.punkti 

Praktiskā darba 
novērtējums 
(kvalitāte) 
10.punkti 

Teorētiskās zināšanas  
 
 
7.punkti 

PUNKTI 20 19 - 18 17 - 16 15 - 13 12 - 10 9 - 7 6 - 3 2  1 
ATZĪME 10 9 8 7 6 5 4 3 2 

239



IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ 

 
ESF projekts “Rīgas Valsts tehnikuma sākotnējās profesionālās izglītības programmu 

īstenošanas kvalitātes uzlabošana” 
Vienošanās par Eiropas sociālā fonda projekta īstenošanu 

nr. 2010/0106/1DP/1.2.1.1.3/09/APIA/VIAA/047 

 

ZELTĪJAMĀS PRESES UN RELJIEFA SPIEDUMA VEIDOŠANA 

Izmantojamie materiāli 

 

Paškontroles jautājumi. 

1. Kāda veida folijas izmanto grāmatu vāku apdarei? 

2. Kādas ir foliju atšķirības? 

3. Kādām folijām ir nepieciešama lelāka preses temperatūra? 

4. Uz  kādiem poligrāfijas materiāliem, tiek veikti labāki spiedumi ar metāla 

folijām? 

5. Uz kādiem poligrāfijas materiāliem, tiek veikti labāki spiedumi ar krāsu 

folijām? 

6. Ar ko labāk tīrīt spiedumus, kas veikti ar zelta vai bronzas foliju?  
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ESF projekts “Rīgas Valsts tehnikuma sākotnējās profesionālās izglītības programmu 

īstenošanas kvalitātes uzlabošana” 
Vienošanās par Eiropas sociālā fonda projekta īstenošanu 

nr. 2010/0106/1DP/1.2.1.1.3/09/APIA/VIAA/047 

 

ZELTĪJAMĀS PRESES UN RELJIEFA SPIEDUMA VEIDOŠANA 

Izmantojamie materiāli 
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ESF projekts “Rīgas Valsts tehnikuma sākotnējās profesionālās izglītības programmu 

īstenošanas kvalitātes uzlabošana” 
Vienošanās par Eiropas sociālā fonda projekta īstenošanu 

nr. 2010/0106/1DP/1.2.1.1.3/09/APIA/VIAA/047 

 

ZELTĪJAMĀS PRESES UN RELJIEFA SPIEDUMA VEIDOŠANA 

Izmantojamie materiāli 
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ESF projekts “Rīgas Valsts tehnikuma sākotnējās profesionālās izglītības programmu 

īstenošanas kvalitātes uzlabošana” 
Vienošanās par Eiropas sociālā fonda projekta īstenošanu 

nr. 2010/0106/1DP/1.2.1.1.3/09/APIA/VIAA/047 

 

ZELTĪJAMĀS PRESES UN RELJIEFA SPIEDUMA VEIDOŠANA 

Rokas zeltījamās preses, darbs ar tām 

Nodarbības uzdevumi. 

1. Iepazīties ar zeltījamo presi un shematiski uzzīmēt galvenās sastāvdaļas. 

2. Sagatavot aprakstu par zeltījamās preses darba principiem. 

3. Sagatavot darba drošības noteikumus strādājot ar zeltījamo presi. 

4. Iepazīties ar dažāda veida spieduma paraugiem. 

5. Sagatavot dažāda veida un blīvuma papīrus A7 formātā paraugu veidošanai. 

6. Izvēlēties klišeju spieduma veidošanai. 

7. Sagatavot metālisku foliju, atbilstoši izvēlēto klišeju formātam. 

8. Sagatavot zeltījamo presi 900 C. 

9. Izveidot spiedumus atbilstoši dotajiem paraugiem. 

10.  Atbildēt uz paškontroles jautājumiem. 

 

 

 

  

Ieinteresētība , 
piedalīšanās tēmas 
apguvē. 
1.punkti 

Darba un darba 
vietas organizēšana. 
 
2.punkti 

Praktiskā darba 
novērtējums 
(kvalitāte) 
10.punkti 

Teorētiskās zināšanas  
 
 
7.punkti 

PUNKTI 20 19 - 18 17 - 16 15 - 13 12 - 10 9 - 7 6 - 3 2  1 
ATZĪME 10 9 8 7 6 5 4 3 2 
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IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ 

 
ESF projekts “Rīgas Valsts tehnikuma sākotnējās profesionālās izglītības programmu 

īstenošanas kvalitātes uzlabošana” 
Vienošanās par Eiropas sociālā fonda projekta īstenošanu 

nr. 2010/0106/1DP/1.2.1.1.3/09/APIA/VIAA/047 

 

ZELTĪJAMĀS PRESES UN RELJIEFA SPIEDUMA VEIDOŠANA 

Rokas zeltījamās preses, darbs ar tām 

 

Paškontroles jautājumi. 

1. Kādas ir zeltījamās preses  galvenās sastāvdaļas? 

2. Kādi ir zeltījamās preses darba principi? 

3. Kādas darbības veicamas pierm uzsāk darbu ar zeltījamo presi? 

4. Kāds ir A7 formāts? 

5. Kādu temperatūru jāizmanto veicot spiedumus ar metāliskajām folijām?. 

6. Kāds papīrs ir piemērotākais veicot spiedumus ar metālisko foliju? 

7. Kādi IAL jāizmanto strādājot ar zeltījamām presēm? 

8. Kādas straujas  kustības nedrīkst veikt, strādājot ar zeltījamo presi? 
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IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ 

 
ESF projekts “Rīgas Valsts tehnikuma sākotnējās profesionālās izglītības programmu 

īstenošanas kvalitātes uzlabošana” 
Vienošanās par Eiropas sociālā fonda projekta īstenošanu 

nr. 2010/0106/1DP/1.2.1.1.3/09/APIA/VIAA/047 

 

ZELTĪJAMĀS PRESES UN RELJIEFA SPIEDUMA VEIDOŠANA. 

Rokas zeltījamā prese. 
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ESF projekts “Rīgas Valsts tehnikuma sākotnējās profesionālās izglītības programmu 

īstenošanas kvalitātes uzlabošana” 
Vienošanās par Eiropas sociālā fonda projekta īstenošanu 

nr. 2010/0106/1DP/1.2.1.1.3/09/APIA/VIAA/047 

 

ZELTĪJAMĀS PRESES UN RELJIEFA SPIEDUMA VEIDOŠANA 

Iespieduma veidi. 

Nodarbības uzdevums 

1. Iepazīties ar dažāda veida spiedumu paraugiem. 

2. Sagatavot raksturojumu visiem spieduma veidu paraugiem. 

3. Iepazīties ar dažāda veida klišejām. 

4. Sagatavot apdares materiālu A7 formātā. 

5. Sagatavot zeltījamo presi izvēlētajam materiālam un spieduma veidam atbilstošā 

temperatūrā. 

6. Izveidot dažādu veidu spiedumus atbilstoši dotajiem paraugiem. 

7. Atbildēt uz paškontroles jautājumiem. 

 

  

Ieinteresētība , 
piedalīšanās tēmas 
apguvē. 
1.punkti 

Darba un darba 
vietas organizēšana. 
 
2.punkti 

Praktiskā darba 
novērtējums 
(kvalitāte) 
10.punkti 

Teorētiskās zināšanas  
 
 
7.punkti 

PUNKTI 20 19 - 18 17 - 16 15 - 13 12 - 10 9 - 7 6 - 3 2  1 
ATZĪME 10 9 8 7 6 5 4 3 2 
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īstenošanas kvalitātes uzlabošana” 
Vienošanās par Eiropas sociālā fonda projekta īstenošanu 

nr. 2010/0106/1DP/1.2.1.1.3/09/APIA/VIAA/047 

 

ZELTĪJAMĀS PRESES UN RELJIEFA SPIEDUMA VEIDOŠANA 

Iespieduma veidi 

Paškontroles jautājumi. 

1. Kādi spieduma veidi ir dotajos paraugos? 

2. Kādi klišeju veidi dotajos paraugos tika izmantoti? 

3. Kādu zeltījamās preses temperatūru jāizvēlas veicot spiedumu uz apdares 

materiālu, kas ir uz auduma pamatnes? 

4. Kādu zeltījamās preses temperatūru jāizvēlas veicot spiedumu uz apdares 

materiāla, kas ir uz papīra pamatnes? 

5. Kādu zeltījamās preses temperatūru jāizvēlas veicot spiedumu uz apdares 

materiāla, kas ir uz ādas pamatnes? 

6. Kāds ir A7 papīra formāts? 
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ESF projekts “Rīgas Valsts tehnikuma sākotnējās profesionālās izglītības programmu 

īstenošanas kvalitātes uzlabošana” 
Vienošanās par Eiropas sociālā fonda projekta īstenošanu 

nr. 2010/0106/1DP/1.2.1.1.3/09/APIA/VIAA/047 

 

ZELTĪJAMĀS PRESES UN RELJIEFA SPIEDUMA VEIDOŠANA. 

Iespieduma veidi.  
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Vienošanās par Eiropas sociālā fonda projekta īstenošanu 

nr. 2010/0106/1DP/1.2.1.1.3/09/APIA/VIAA/047 

 

ZELTĪJAMĀS PRESES UN RELJIEFA SPIEDUMA VEIDOŠANA 

Plakanreljefa spiedums (blintā)  

Nodarbības uzdevums. 

1. Iepazīties ar spieduma paraugu veidiem. 

2. Atpazīt plakanreljiefa spiedumu. 

3. Aprakstīt plakanreljiefa spieduma veidu. 

4. Sagatavot apdares materiālu A6 formāta, paraugu izgatavošanai. 

5. Sagatavot kartonu A7 formātā. 

6. Sagatavotos kartonus aplīmē ar apdares materiālu un izveido paraugus 

spiedumiem. 

7. Sagatavotajiem paraugiem izgatavo spiedumu 

 Apakšējā labajā stūrī 

 Augšējā labajā stūrī 

 Parauga centrā 

 Visā parauga plaknē 

8. Izgatavoto spiedumu paraugiem izanalizē kvalitāti un vizuālo atbilstību. 

 

  

Ieinteresētība , 
piedalīšanās tēmas 
apguvē. 
1.punkti 

Darba un darba 
vietas organizēšana. 
 
2.punkti 

Praktiskā darba 
novērtējums 
(kvalitāte) 
10.punkti 

Teorētiskās zināšanas  
 
 
7.punkti 

PUNKTI 20 19 - 18 17 - 16 15 - 13 12 - 10 9 - 7 6 - 3 2  1 
ATZĪME 10 9 8 7 6 5 4 3 2 
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ESF projekts “Rīgas Valsts tehnikuma sākotnējās profesionālās izglītības programmu 

īstenošanas kvalitātes uzlabošana” 
Vienošanās par Eiropas sociālā fonda projekta īstenošanu 

nr. 2010/0106/1DP/1.2.1.1.3/09/APIA/VIAA/047 

 

ZELTĪJAMĀS PRESES UN RELJIEFA SPIEDUMA VEIDOŠANA 

Plakanreljefa spiedums (blintā)  

 

Paškontroles jautājumi. 

1. Kādi spieduma viedi ir dotajos paraugos? 

2. Kādas vizuālās atšķirības ir plakanreliefa spiedumam? 

3. Kāds izmērs ir A7 formātam? 

4. Kas raksturo kvalitatīvu plakanreljiefa spiedumu? 

5. Kur novieto izgatavoto paraugu uz zeltījamās preses veicot spiedumu? 

6. Ar ko atšķiras plakanreljiefs no citiem spieduma veidiem?  
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Vienošanās par Eiropas sociālā fonda projekta īstenošanu 

nr. 2010/0106/1DP/1.2.1.1.3/09/APIA/VIAA/047 

 

ZELTĪJAMĀS PRESES UN RELJIEFA SPIEDUMA VEIDOŠANA 

Plakanreljefa spiedums (blintā)  
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nr. 2010/0106/1DP/1.2.1.1.3/09/APIA/VIAA/047 

 

ZELTĪJAMĀS PRESES UN RELJIEFA SPIEDUMA VEIDOŠANA 

Kongrēvais iespiedums 

Nodarbības uzdevums. 

1. Apskatīt dotos spieduma veida paraugus. 

2. Atpazīt kongrēvo spiedumu. 

3. Piegriezt kartonus A6 formātā. 

4. Piegriezt apdares materiālu  A6 formātā. 

5. Salīmēt piegrieztos kartonus ar apdares materiālu un izveidot paraugus 

spieduma veikšanai.  

6. Sagatavot klišeju spiedumam uz zeltījamās preses. 

7. Izveidot pretformu kongrēva klišejai. 

8. Sagatavot uz izveidot piekārtojumu kongrēva spiedumam. 

9. Izveidot paraugus kongrēva spiedumā.  

10. Noņemt no preses piekārtojumu pēc veiktā darba uzdevuma. 

  

  

Ieinteresētība , 
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ESF projekts “Rīgas Valsts tehnikuma sākotnējās profesionālās izglītības programmu 

īstenošanas kvalitātes uzlabošana” 
Vienošanās par Eiropas sociālā fonda projekta īstenošanu 

nr. 2010/0106/1DP/1.2.1.1.3/09/APIA/VIAA/047 

 

ZELTĪJAMĀS PRESES UN RELJIEFA SPIEDUMA VEIDOŠANA 

Kongrēvais iespiedums 

 

Paškontroles jautājumi. 

1. Kādi spieduma veidi ir nodemonstrēti spieduma paraugos? 

2. Kādas atšķirības ir kongrēvajam spieduma veidam?  

3. Kādam nolūkam ir nepieciešama kongrēva klišejai pretforma? 

4. Kādus materiālus var izmantot veidojot klišeju pretformas? 

5. Kādus apdares materiāli ir atbilstošāki kongrēva iespieduma veikšanai? 

6. Kada tehnika tiek izmantota pretformas izgatavošanai no papīra?  

7. Kādu temperatūru jāizvēlas veicot kongrēva spiedumu uz zeltījamās preses? 
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ESF projekts “Rīgas Valsts tehnikuma sākotnējās profesionālās izglītības programmu 

īstenošanas kvalitātes uzlabošana” 
Vienošanās par Eiropas sociālā fonda projekta īstenošanu 

nr. 2010/0106/1DP/1.2.1.1.3/09/APIA/VIAA/047 

 

ZELTĪJAMĀS PRESES UN RELJIEFA SPIEDUMA VEIDOŠANA 

Kongrēvais iespiedums 
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IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ 

 
ESF projekts “Rīgas Valsts tehnikuma sākotnējās profesionālās izglītības programmu 

īstenošanas kvalitātes uzlabošana” 
Vienošanās par Eiropas sociālā fonda projekta īstenošanu 

nr. 2010/0106/1DP/1.2.1.1.3/09/APIA/VIAA/047 

 

ZELTĪJAMĀS PRESES UN RELJIEFA SPIEDUMA VEIDOŠANA 

Spiedums ar metālisko foliju 

 

Nodarbības uzdevums. 

1. Iepazīties ar dotajiem  paraugie un noraksturot spiedumos izmantojamās 

folijas. 

2. Sagatavot kartonus un apdares materiālus A5 formātā. 

3. Salīmēt kartonus un apdares materiālus paraugu izgatavošanai. 

4. Sagatavot zeltījamo presi 1000 C. 

5. Izvēlēties atbilstošu klišeju spiedumu veikšanai. 

6. Veikt spiedumu ar metālisku foliju parauga centrā. 

7. Veikt spiedumu ar metālisku foliju labajā augšējā stūrī. 

8. Veikt spiedumu ar metālisku foliju labajā apakšējā stūrī. 

9. Izanalizēt izgatavoto spiedumu paraugu kvalitāti. 

10. Atbildēt uz paškontroles jautājumiem. 

 

  

Ieinteresētība , 
piedalīšanās tēmas 
apguvē. 
1.punkti 

Darba un darba 
vietas organizēšana. 
 
2.punkti 

Praktiskā darba 
novērtējums 
(kvalitāte) 
10.punkti 

Teorētiskās zināšanas  
 
 
7.punkti 

PUNKTI 20 19 - 18 17 - 16 15 - 13 12 - 10 9 - 7 6 - 3 2  1 
ATZĪME 10 9 8 7 6 5 4 3 2 
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ESF projekts “Rīgas Valsts tehnikuma sākotnējās profesionālās izglītības programmu 

īstenošanas kvalitātes uzlabošana” 
Vienošanās par Eiropas sociālā fonda projekta īstenošanu 

nr. 2010/0106/1DP/1.2.1.1.3/09/APIA/VIAA/047 

 

ZELTĪJAMĀS PRESES UN RELJIEFA SPIEDUMA VEIDOŠANA 

Spiedums ar metālisko foliju 

 

Paškontroles jautājumi. 

1. Kādi spieduma veidi ir paraugos? 

2. Kādu līmi izmanto paraugu izgatavošanā. materiālus paraugu izgatavošanai? 

3. Kādu temperatūru izvēlas veicot spiedumus ar metālisku foliju.? 

4. Kur novieto izgatavoto paraugu uz zeltījamās plaknes veicot spiedumu? 

5. Vai folija krāsa ietekmē zeltījamās preses izmantojamo temperatūru spieduma 

veikšanai? 

6. Ar kādu līdzekli tiek tīrīti metāliskās folijas spieduma veidi? 

7. Cik cilvēki vienlaicīgi var strādāt pie zeltījamās preses? 

8. Nosauciet faktorus, kas raksturo kvalitāti spiedumiem , kas izgatavoti uz 

zeltījamās preses ar metālisku foliju? 
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ESF projekts “Rīgas Valsts tehnikuma sākotnējās profesionālās izglītības programmu 

īstenošanas kvalitātes uzlabošana” 
Vienošanās par Eiropas sociālā fonda projekta īstenošanu 

nr. 2010/0106/1DP/1.2.1.1.3/09/APIA/VIAA/047 

 

ZELTĪJAMĀS PRESES UN RELJIEFA SPIEDUMA VEIDOŠANA 

Spiedumi ar metālisku foliju 
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IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ 

 
ESF projekts “Rīgas Valsts tehnikuma sākotnējās profesionālās izglītības programmu 

īstenošanas kvalitātes uzlabošana” 
Vienošanās par Eiropas sociālā fonda projekta īstenošanu 

nr. 2010/0106/1DP/1.2.1.1.3/09/APIA/VIAA/047 

 

ZELTĪJAMĀS PRESES UN RELJIEFA SPIEDUMA VEIDOŠANA 

Spiedumi ar krāsu foliju 

Nodarbības uzdevums. 

1. Iepazīties ar paraugiem un noraksturot spieduma veidus. 

2. Sagatavot kartonus un apdares materiālu A6 formātā. 

3. Salīmēt kartonus un apdares materiālus , izveidot paraugus spiedumu 

veikšanai. 

4. Sagatavot zeltījuma presi darbam ar atbilstošu foliju.  

5. Veikt spiedumu ar krāsu foliju labajā augšējā stūrī. 

6. Veikt spiedumu ar krāsu foliju labajā apakšējā stūrī. 

7. Izanalizēt izgatavoto spiedumu paraugu kvalitāti. 

8. Atbildēt uz paškontroles jautājumiem. 

 

 

  

Ieinteresētība , 
piedalīšanās tēmas 
apguvē. 
1.punkti 

Darba un darba 
vietas organizēšana. 
 
2.punkti 

Praktiskā darba 
novērtējums 
(kvalitāte) 
10.punkti 

Teorētiskās zināšanas  
 
 
7.punkti 

PUNKTI 20 19 - 18 17 - 16 15 - 13 12 - 10 9 - 7 6 - 3 2  1 
ATZĪME 10 9 8 7 6 5 4 3 2 
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ESF projekts “Rīgas Valsts tehnikuma sākotnējās profesionālās izglītības programmu 

īstenošanas kvalitātes uzlabošana” 
Vienošanās par Eiropas sociālā fonda projekta īstenošanu 

nr. 2010/0106/1DP/1.2.1.1.3/09/APIA/VIAA/047 

 

ZELTĪJAMĀS PRESES UN RELJIEFA SPIEDUMA VEIDOŠANA 

Spiedumi ar krāsu foliju 

Paškontroles jautājumi. 

1. Kādi spiedumu veidi ir nodemonstrēti paraugos? 

2. Kāds ir A6 formāta lielums? 

3. Ar kādu līmi tika līmēti kartona un materiālu paraugi? 

4. Kādu temperatūru jāizvēlas, lai veiktu spiedumu ar krāsu foliju? 

5. Kur novietot izgatavoto paraugu uz zeltījamās preses plaknes, lai veiktu 

spiedumu ar krāsu foliju? 

6. Kas nosaka spieduma kvalitāti, veicot spiedumu ar krāsu folijām? 

7. Cik cilvēki vienlaicīgi strādā pie zeltījamās preses? 
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īstenošanas kvalitātes uzlabošana” 
Vienošanās par Eiropas sociālā fonda projekta īstenošanu 

nr. 2010/0106/1DP/1.2.1.1.3/09/APIA/VIAA/047 

 

ZELTĪJAMĀS PRESES UN RELJIEFA SPIEDUMA VEIDOŠANA. 

Spiedumi ar krāsu foliju 
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īstenošanas kvalitātes uzlabošana” 
Vienošanās par Eiropas sociālā fonda projekta īstenošanu 

nr. 2010/0106/1DP/1.2.1.1.3/09/APIA/VIAA/047 

 

ZELTĪJAMĀS PRESES UN RELJIEFA SPIEDUMA VEIDOŠANA 

Piekārtojuma sagatavošana teksta iespiešanai 

Nodarbības uzdevums. 

1. Iepazīties ar dotajiem tekstu spieduma paraugiem. 

2. Raksturot doto paraugu atšķirības. 

3. Sagatavot kartonus un apdares materiālu A6 formātā. 

4. Salīmēt kartonus ar apdares materiāliem un izveidot paraugus spiedumu 

veikšanai. 

5. Sagatavot atbilstošas klišejas spieduma veikšanai. 

6. Sagatavot piekārtojumu, strādājot ar zeltījamo presi. 

7. Sagatavot matricu pēc dotajiem paraugiem. 

8. Atrast preses plaknes centru. 

9. Sagatavot piebīdņus un pielīmēt pie preses atbilstoši izveidotajai matricai. 

10.  Sagatavot spieduma paraugus gan blintā, gan ar folijām. 

11.  Noņemt piekārtojumu pēc darba veikšanas. 

 

 

 

Ieinteresētība , 
piedalīšanās tēmas 
apguvē. 
1.punkti 

Darba un darba 
vietas organizēšana. 
 
2.punkti 

Praktiskā darba 
novērtējums 
(kvalitāte) 
10.punkti 

Teorētiskās zināšanas  
 
 
7.punkti 

PUNKTI 20 19 - 18 17 - 16 15 - 13 12 - 10 9 - 7 6 - 3 2  1 
ATZĪME 10 9 8 7 6 5 4 3 2 
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ESF projekts “Rīgas Valsts tehnikuma sākotnējās profesionālās izglītības programmu 

īstenošanas kvalitātes uzlabošana” 
Vienošanās par Eiropas sociālā fonda projekta īstenošanu 

nr. 2010/0106/1DP/1.2.1.1.3/09/APIA/VIAA/047 

 

ZELTĪJAMĀS PRESES UN RELJIEFA SPIEDUMA VEIDOŠANA 

Piekārtojuma sagatavošana darbam ar zeltījamo presi 

Paškontroles jautājumi. 

1. Kādi spieduma veidi ir dotajiem paraugiem? 

2. Kādas atšķirības ir dotajiem paraugiem? 

3. Kāds ir A5 formāta lielums? 

4. Vai tiek ievērota kartona šķiedra parauga izgatavošanai? 

5. Kādu kartonu izmanto matricas izgatavošanai? 

6. No kāda materiāla tiek izgatavoti piebīdņi formas nostiprināšanai? 

7. Kādu temperatūru izmanto, veicot spiedumu bez folija? 

8. Vai tiek izmantoti IAL, strādājot ar zeltījamo presi? 
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ESF projekts “Rīgas Valsts tehnikuma sākotnējās profesionālās izglītības programmu 

īstenošanas kvalitātes uzlabošana” 
Vienošanās par Eiropas sociālā fonda projekta īstenošanu 

nr. 2010/0106/1DP/1.2.1.1.3/09/APIA/VIAA/047 

 

ZELTĪJAMĀS PRESES UN RELJIEFA SPIEDUMA VEIDOŠANA 

Piekārtojuma sagatavošana darbam ar zeltījamo presi 
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ESF projekts “Rīgas Valsts tehnikuma sākotnējās profesionālās izglītības programmu 

īstenošanas kvalitātes uzlabošana” 
Vienošanās par Eiropas sociālā fonda projekta īstenošanu 

nr. 2010/0106/1DP/1.2.1.1.3/09/APIA/VIAA/047 

 

ZELTĪJAMĀS PRESES UN RELJIEFA SPIEDUMA VEIDOŠANA 

Piekārtojuma sagatavošana darbam ar zeltījamo presi 
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IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ 

 
ESF projekts “Rīgas Valsts tehnikuma sākotnējās profesionālās izglītības programmu 

īstenošanas kvalitātes uzlabošana” 
Vienošanās par Eiropas sociālā fonda projekta īstenošanu 

nr. 2010/0106/1DP/1.2.1.1.3/09/APIA/VIAA/047 

 

ZELTĪJAMĀS PRESES UN RELJIEFA SPIEDUMA VEIDOŠANA 

Piekārtojuma sagatavošana teksta iespiešanai 

Nodarbības uzdevums. 

1. Iepazīties ar dotajiem teksta paraugu veidiem. 

2. Raksturot paraugu atšķirības. 

3. Sagatavot kartonu un apdares materiālu A5 formātā paraugu izgatavošanai. 

4. Uz dotā parauga sagatavot teksta novietojumu. 

5. Izveidot matricu spieduma veikšanai pēc dotā parauga. 

6. Uz zeltījamās preses plaknes atrast centru un novietot atbilstošo paraugu. 

7. Izveidot piebīdņus un nostiprināt pie galda atbilstoši teksta spieduma 

novietojumam. 

8. Veikt teksta spiedumu uz konkrētā parauga. 

9. Pēc darba noņemt piekārtojumu. 

 

 

 

  

Ieinteresētība , 
piedalīšanās tēmas 
apguvē. 
1.punkti 

Darba un darba 
vietas organizēšana. 
 
2.punkti 

Praktiskā darba 
novērtējums 
(kvalitāte) 
10.punkti 

Teorētiskās zināšanas  
 
 
7.punkti 

PUNKTI 20 19 - 18 17 - 16 15 - 13 12 - 10 9 - 7 6 - 3 2  1 
ATZĪME 10 9 8 7 6 5 4 3 2 
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ESF projekts “Rīgas Valsts tehnikuma sākotnējās profesionālās izglītības programmu 

īstenošanas kvalitātes uzlabošana” 
Vienošanās par Eiropas sociālā fonda projekta īstenošanu 

nr. 2010/0106/1DP/1.2.1.1.3/09/APIA/VIAA/047 

 

ZELTĪJAMĀS PRESES UN RELJIEFA SPIEDUMA VEIDOŠANA 

Piekārtojuma sagatavošana teksta iespiešanai 

Paškontroles jautājumi. 

1. Kādas ir raksturīgākās dažādu spiedumu atšķirības? 

2. Uz kā veido teksta spieduma matricu? 

3. Kādi spieduma veidi tika doti paraugos? 

4. No kāda materiāla tiek veidotas teksta slejas iespiešanai? 

5. Kāda temperatūra nepieciešama, lai veiktu teksta iespiešanu zeltījamai presei? 

6. Kas raksturo teksta kvalitāti zeltījamās preses spiedumam? 

7. Kādu temperatūru izmanto, veicot spiedumu tekstam bez folija? 

8. Kādu temperatūru izmanto, veicot spiedumu tekstam ar foliju? 
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ESF projekts “Rīgas Valsts tehnikuma sākotnējās profesionālās izglītības programmu 

īstenošanas kvalitātes uzlabošana” 
Vienošanās par Eiropas sociālā fonda projekta īstenošanu 

nr. 2010/0106/1DP/1.2.1.1.3/09/APIA/VIAA/047 

 

ZELTĪJAMĀS PRESES UN RELJIEFA SPIEDUMA VEIDOŠANA 

Piekārtojuma sagatavošana teksta iespiešanai 
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ESF projekts “Rīgas Valsts tehnikuma sākotnējās profesionālās izglītības programmu 

īstenošanas kvalitātes uzlabošana” 
Vienošanās par Eiropas sociālā fonda projekta īstenošanu 

nr. 2010/0106/1DP/1.2.1.1.3/09/APIA/VIAA/047 

 

ZELTĪJAMĀS PRESES UN RELJIEFA SPIEDUMA VEIDOŠANA 

Piekārtojuma sagatavošana teksta iespiešanai 
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ESF projekts “Rīgas Valsts tehnikuma sākotnējās profesionālās izglītības programmu 

īstenošanas kvalitātes uzlabošana” 
Vienošanās par Eiropas sociālā fonda projekta īstenošanu 

nr. 2010/0106/1DP/1.2.1.1.3/09/APIA/VIAA/047 

 

IESPIEDPRODUKCIJAS UZLĪMĒŠANA UZ PAMATNES 

Pielietojamie materiāli 

Nodarbības uzdevums. 

1. Iepazīties ar dotajiem paraugu veidiem. 

2. Sagatavo pielietojamo materiālu raksturojumu. 

3. Sagatavo kartonu un papīru A5 formātā. 

4. Sagatavoto kartonu un papīru salīmē ar PVA līmi. 

5. Sagatavoto papīru un kartonu salīmē ar dabīgās izcelsmes līmi. 

6. Salīdzini iegūtos paraugus. 

7. Sagatavot apdares materiālu un papīru A5 formātā. 

8. Sagatavoto apdares materiālu un papīru salīmē ar PVA līmi. 

9. Sagatavoto apdares materiālu un papīru salīmē ar dabīgās izcelsmes līmi. 

10.  Sagatavo vērtējumu materiālu saderībai un pamato to. 

 

 

 

  

Ieinteresētība , 
piedalīšanās tēmas 
apguvē. 
1.punkti 

Darba un darba 
vietas organizēšana. 
 
2.punkti 

Praktiskā darba 
novērtējums 
(kvalitāte) 
10.punkti 

Teorētiskās zināšanas  
 
 
7.punkti 

PUNKTI 20 19 - 18 17 - 16 15 - 13 12 - 10 9 - 7 6 - 3 2  1 
ATZĪME 10 9 8 7 6 5 4 3 2 
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īstenošanas kvalitātes uzlabošana” 
Vienošanās par Eiropas sociālā fonda projekta īstenošanu 

nr. 2010/0106/1DP/1.2.1.1.3/09/APIA/VIAA/047 

 

IESPIEDPRODUKCIJAS UZLĪMĒŠANA UZ PAMATNES 

Pielietojamie materiāli 

Paškontroles jautājumi. 

1. Kādus materiālus izmanto plakātu un karšu līmēšanai uz pamatnes? 

2. Kādas izcelsmes līmes tiek izmantotas iespiedprodukcijas uzlīmēšanai uz 

pamatnes? 

3. Kura no līmēm žūst ilgāk un kāpēc? 

4. Vai, līmējot iespiedprodukciju uz materiāla, jāņem vērā šķiedras virziens? 

5. Kāds ir A5 formāta izmērs? 

6. Vai līmēšanas neprecizitātes gadījumā var veikt korekcijas? 

7. Kurus no apdares materiāliem izmanto visbiežāk tieši plakātu līmēšanai? 
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Vienošanās par Eiropas sociālā fonda projekta īstenošanu 

nr. 2010/0106/1DP/1.2.1.1.3/09/APIA/VIAA/047 

 

IESPIEDPRODUKCIJAS UZLĪMĒŠANA UZ PAMATNES 

Pielietojamie materiāli 
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ESF projekts “Rīgas Valsts tehnikuma sākotnējās profesionālās izglītības programmu 

īstenošanas kvalitātes uzlabošana” 
Vienošanās par Eiropas sociālā fonda projekta īstenošanu 

nr. 2010/0106/1DP/1.2.1.1.3/09/APIA/VIAA/047 

 

IESPIEDPRODUKCIJAS UZLĪMĒŠANA UZ PAMATNES 

Līmes sagatavošana darbam 

Nodarbības uzdevums. 

1. Iepazīties ar dotajiem paraugu veidiem. 

2. Izvērtēt PVA līmes un dabīgās izcelsmes līmes piemērotību atbilstošā darba 

veikšanai. 

3. Piegriež apdares materiālu, (atbilstošā izmērā) papīru un karti A5 formātā. 

4. Patstāvīgi sagatavo dabīgās izcelsmes līmi. 

5. Sagatavoto apdares materiālu salīmē ar papīru (karti), izmantojot dabīgās 

izcelsmes līmi. 

6. Sagatavoto paraugu (karti) žāvē istabas temperatūrā. 

7. Atbildi uz paškontroles jautājumiem. 

 

 

 

 

 

  

Ieinteresētība , 
piedalīšanās tēmas 
apguvē. 
1.punkti 

Darba un darba 
vietas organizēšana. 
 
2.punkti 

Praktiskā darba 
novērtējums 
(kvalitāte) 
10.punkti 

Teorētiskās zināšanas  
 
 
7.punkti 

PUNKTI 20 19 - 18 17 - 16 15 - 13 12 - 10 9 - 7 6 - 3 2  1 
ATZĪME 10 9 8 7 6 5 4 3 2 
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Vienošanās par Eiropas sociālā fonda projekta īstenošanu 

nr. 2010/0106/1DP/1.2.1.1.3/09/APIA/VIAA/047 

 

IESPIEDPRODUKCIJAS UZLĪMĒŠANA UZ PAMATNES 

Līmes sagatavošana darbam 

Paškontroles jautājumi. 

1. Kāda ir dabīgās izcelsmes līmes gatavošanas secība? 

2. Līmējot iespiedprodukciju uz pamatnes, ko nosmērē ar līmi? 

3. Kura no līmēm žūst ilgāk un kāpēc? 

4. Kuras līmes konsistence ir biezāka? 

5. Vai dabīgās izcelsmes līmi izgatavo sējumu vāku izgatavošanai? 

6. Vai dabīgās izcelsmes līmei ir sīva smaka? 

7. Kāds ir dabīgās izcelsmes līmes izgatavošanas process? 

8. Kādi ir dabīgās izcelsmes līmes mīnusi? 
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Vienošanās par Eiropas sociālā fonda projekta īstenošanu 

nr. 2010/0106/1DP/1.2.1.1.3/09/APIA/VIAA/047 

 

IESPIEDPRODUKCIJAS UZLĪMĒŠANA UZ PAMATNES 

Līmes sagatavošana darbam 
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IESPIEDPRODUKCIJAS UZLĪMĒŠANA UZ PAMATNES 

Līmes sagatavošana darba 
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īstenošanas kvalitātes uzlabošana” 
Vienošanās par Eiropas sociālā fonda projekta īstenošanu 

nr. 2010/0106/1DP/1.2.1.1.3/09/APIA/VIAA/047 

 

IESPIEDPRODUKCIJAS UZLĪMĒŠANA UZ PAMATNES 

Karšu, plakātu uzlīmēšana uz kartona vai auduma pamatnes 

Nodarbības uzdevums. 

1. Iepazīties ar dotajiem karšu un plakātu paraugu veidiem. 

2. Sagatavo kartonus un poligrāfijas materiālu atbilstoši dotajām kartēm un 

plakātiem. 

3. Sagatavo patstāvīgi dabīgās izcelsmes līmi darbam. 

4. Sagatavotos kartonus un kartes salīmē ar dabīgās izcelsmes līmi. 

5. Sagatavotos poligrāfijas materiālus uz auduma pamatnes salīmē ar plakātiem. 

6. Izanalizē plakātu un karšu līmēšanas specifiku. 

7. Pārbaudi izgatavotā parauga kvalitāti un pamato to. 

8. Atbildi uz paškontroles jautājumiem. 

 

 

 

 

 

 

 

Ieinteresētība , 
piedalīšanās tēmas 
apguvē. 
1.punkti 

Darba un darba 
vietas organizēšana. 
 
2.punkti 

Praktiskā darba 
novērtējums 
(kvalitāte) 
10.punkti 

Teorētiskās zināšanas  
 
 
7.punkti 
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ATZĪME 10 9 8 7 6 5 4 3 2 

276



IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ 
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Vienošanās par Eiropas sociālā fonda projekta īstenošanu 

nr. 2010/0106/1DP/1.2.1.1.3/09/APIA/VIAA/047 

 

IESPIEDPRODUKCIJAS UZLĪMĒŠANA UZ PAMATNES 

Karšu, plakātu uzlīmēšana uz kartona vai auduma pamatnes 

Paškontroles jautājumi. 

1. Kādu papīru izmanto karšu un plakātu drukāšanai? 

2. Ar kā palīdzību uzklāj līmi uz kartēm un plakātiem? 

3. Kādus apdares materiālus izmanto plakātu uzlīmēšanai? 

4. Kas jāņem vērā, izlīmējot kartonus vai plakātus? 

5. Kāpēc plakātu vai karšu līmēšanai izmanto dabīgās izcelsmes līmi? 

6. Kas raksturo plakātu un karšu kvalitāti?  

7. Kādi ir dabīgās izcelsmes līmes mīnusi, strādājot ar liela formāta plakātiem? 

 

 

 

 

  

277



IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ 

 
ESF projekts “Rīgas Valsts tehnikuma sākotnējās profesionālās izglītības programmu 
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Vienošanās par Eiropas sociālā fonda projekta īstenošanu 

nr. 2010/0106/1DP/1.2.1.1.3/09/APIA/VIAA/047 

 

IESPIEDPRODUKCIJAS UZLĪMĒŠANA UZ PAMATNES 

Karšu, plakātu uzlīmēšana uz kartona vai auduma pamatnes 
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IESPIEDPRODUKCIJAS UZLĪMĒŠANA UZ PAMATNES 

Karšu, plakātu uzlīmēšana uz kartona vai auduma pamatnes 
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nr. 2010/0106/1DP/1.2.1.1.3/09/APIA/VIAA/047 

 

IESPIEDPRODUKCIJAS UZLĪMĒŠANA UZ PAMATNES 

Laparello izgatavošana 

Nodarbības uzdevums. 

1. Iepazīties ar dotajiem laparello paraugiem un to praktisko pielietojumu. 

2. Sagatavot A5 formāta kartonus laparello izgatavošanai. 

3. Sagatavo apdares materiālu (kaliko) atbilstoši kartona izmēriem. 

4. Sagatavot šarnīrus kartona pusīšu atdalīšanai, sakāršanai. 

5. Sagatavotos kartonus sakar uz apdares materiāla ar šarnīru palīdzību, 

izveidojot laparello. 

6. Sagatavoto laparello aplīmē ar apdares materiālu atbilstošos izmēros pēc 

parauga. 

7. Pārbaudi laparello kvalitāti. 

8. Atbildi uz paškontroles jautājumiem. 

 

 

 

 

 

Ieinteresētība , 
piedalīšanās tēmas 
apguvē. 
1.punkti 

Darba un darba 
vietas organizēšana. 
 
2.punkti 

Praktiskā darba 
novērtējums 
(kvalitāte) 
10.punkti 

Teorētiskās zināšanas  
 
 
7.punkti 

PUNKTI 20 19 - 18 17 - 16 15 - 13 12 - 10 9 - 7 6 - 3 2  1 
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īstenošanas kvalitātes uzlabošana” 
Vienošanās par Eiropas sociālā fonda projekta īstenošanu 

nr. 2010/0106/1DP/1.2.1.1.3/09/APIA/VIAA/047 

 

IESPIEDPRODUKCIJAS UZLĪMĒŠANA UZ PAMATNES 

Laparello izgatavošana 

Paškontroles jautājumi. 

1. Kādam nolūkam tiek izmantoti laparello? 

2. Kādi ir A5 formāta izmēri? 

3. Kādu šķiedras virzienu izvēlas kartoniem, veidojot laparello? 

4. Cik platiem jābūt šarnīriem starp kartoniem, kas veido laparello? 

5. Ar kādas līmes palīdzību tiek sakārtas kartona pusītes? 

6. Kādus apdares materiālus izmanto laparello aplīmēšanai? 

7. Kādas problēmas var rasties laparello izveidē? 

8. No kā ir atkarīgs laparello apjoma daudzums? 
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Vienošanās par Eiropas sociālā fonda projekta īstenošanu 

nr. 2010/0106/1DP/1.2.1.1.3/09/APIA/VIAA/047 

 

IESPIEDPRODUKCIJAS UZLĪMĒŠANA UZ PAMATNES 

Laparello izgatavošana 
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Vienošanās par Eiropas sociālā fonda projekta īstenošanu 

nr. 2010/0106/1DP/1.2.1.1.3/09/APIA/VIAA/047 

 

IESPIEDPRODUKCIJAS UZLĪMĒŠANA UZ PAMATNES 

Reprodukcijas iestrāde 

Nodarbības uzdevums. 

1. Iepazīties ar dažāda veida iestrādātajām reprodukcijām. 

2. Sagatavot, piegriezt papīru atbilstoši dotajam reprodukcijas paraugam. 

3. Sagatavot reprodukcijas iestrādes maketu atbilstoši konkrētajai reprodukcijai. 

4. Sagatavoto maketu izveidot par reprodukcijas logu, kurā iestrādāt 

reprodukciju. 

5. Sagatavoto reprodukciju papildina ar atbilstošu papildinājumu no paustpapīra 

pēc noteikta parauga. 

6. Atbildi uz paškontroles jautājumiem. 
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Vienošanās par Eiropas sociālā fonda projekta īstenošanu 

nr. 2010/0106/1DP/1.2.1.1.3/09/APIA/VIAA/047 

 

IESPIEDPRODUKCIJAS UZLĪMĒŠANA UZ PAMATNES 

Reprodukcijas iestrāde 

Paškontroles jautājumi. 

1. Kāda veida papīru izmanto reprodukcijas loga izveidei? 

2. Ar kā palīdzību tiek izgriezts reprodukcijas logs? 

3. Cik liels tiek veidots reprodukcijas logs? 

4. Kādos gadījumos reprodukcijām ir nepieciešams papildinājums no 

paustpapīra? 

5. Kādas problēmas var rasties reprodukcijas iestrādes laikā? 
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Vienošanās par Eiropas sociālā fonda projekta īstenošanu 

nr. 2010/0106/1DP/1.2.1.1.3/09/APIA/VIAA/047 

 

IESPIEDPRODUKCIJAS UZLĪMĒŠANA UZ PAMATNES 

Reprodukcijas iestrāde 
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IESPIEDPRODUKCIJAS UZLĪMĒŠANA UZ PAMATNES 

Reprodukcijas iestrāde 
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Vienošanās par Eiropas sociālā fonda projekta īstenošanu 

nr. 2010/0106/1DP/1.2.1.1.3/09/APIA/VIAA/047 

 

3.SEMESTRA PĀRBAUDES DARBS 

Zeltījamās preses. 

Nodarbības uzdevums.  

1. Atbildēt uz pārbaudes darba testa jautājumiem. 

2. Iepazīties ar dažādiem spieduma veidiem. 

3. Sagatavot piekārtojumus dotajiem spieduma veidiem. 

4. Sagatavot raksturojumu visiem spieduma veidiem. 

5. Sagatavot izmantojamo materiālu raksturojumu. 

6. Sagatavot darba drošības tehnikas noteikumus, strādājot pie zeltījamās preses. 
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ESF projekts “Rīgas Valsts tehnikuma sākotnējās profesionālās izglītības programmu 

īstenošanas kvalitātes uzlabošana” 
Vienošanās par Eiropas sociālā fonda projekta īstenošanu 

nr. 2010/0106/1DP/1.2.1.1.3/09/APIA/VIAA/047 

 

3.SEMESTRA PĀRBAUDES DARBS 

Zeltījamās preses. 

Testa jautājumi.  

1. Kādi ir zeltījamās preses galvenie mezgli? 

a) rokturis, korpuss, pedālis; 

b) statīvs, pedālis, prese; 

c) kustīgais piebīdnis, statīvs; 

d) kustīgais galds, sildvirsma, rokturis. 

2. Kāda ir foliju vaska atdalītāj kārtas kušanas temperatūra? 

a) 200 C – 300 C ; 

b) 80C – 100C ; 

c) 1000 C – 1200 C; 

d) 600 C – 700 C. 

3. Kur jāatrodas spiežamajai klišejai, sagatavojot piekārtojumu zeltījamai presei? 

a) prese spēka centrā; 

b) atkarībā ,kur atrodas zīmējums; 

c) apakšmalā pa vidu; 

d) augšmalā pa vidu. 

4. Ka sauc daudzlīmeņa reljefu spiedumu uz karstspiedes zeltījamās preses? 

a) kongrēvu; 

b) zeltīšanu; 

c) rievošanu; 

d) iestrīķēšanu.  
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3.SEMESTRA PĀRBAUDES DARBS 

Zeltījamās preses. 

Testa jautājumi.  

5. Kā veidojas zīmējums kongrēva spiedumā? 

a) zīmējums iespiežas pacēlumā ; 

b) zīmējums iespiežas vāka virsmā ; 

c) zīmējums tiek iespiests ar krāsu ; 

d) zīmējums tiek iespiests ar foliju . 

6. Kāds ir reliefspieduma matricas izgatavošanai piemērotākais biezums? 

a) 1,6 mm ; 

b) 2,6 mm ; 

c) 0,5 mm ; 

d) 3,0 mm . 

7. Kādam nolūkam pirms piekārtojuma izveidošanas tiek iegūts klišejas 

nospiedums? 

a) lai paskatītos attēlu ; 

b) lai veidotu matricu ; 

c) lai izvēlētos foliju ; 

d) lai izvēlētos formātu . 

8. Kādu no zeltījamās preses mezgliem ir jānoregulē, lai iegūtu kvalitatīvu 

spiedumu? 

a) sildamvirsmu ; 

b) korpusu ; 

c) bīdāmo galdu; 

d) rokturi . 
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3.SEMESTRA PĀRBAUDES DARBS 

Zeltījamās preses. 

Testa jautājumi.  

9. Kas jāpārbauda pirms darba sākšanas pie zeltījamās preses? 

a) vai darba telpa ir vedināta ; 

b) vai produkcija ir piegādāta ; 

c) vai mašīna ir darba kārtībā; 

a) vai darba vietā ir pietiekams apgaismojums . 

10.  Kāds ir A5 papīra formāts ? 

a) 43 mm * 61 mm ; 

b) 21, 5 mm * 30,5 mm ; 

c) 15,3 mm * 21,5 mm ; 

d) 10,8 mm * 15,3 mm . 

11. Kāda ir zemākā pieļaujamā t0  iespiežot ar metālisko foliju? 

a) 1450 C; 

b) 135 0C; 

c) 125 0C; 

d) 115 0 C. 

12. Kurš no piekārtojuma elementiem norāda piebīdņu daudzumu izvēli? 

a) vāka biezums ; 

b) vāka formāts; 

c) vāku daudzums; 

d) vāka materiāls . 
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3.SEMESTRA PĀRBAUDES DARBS 

Zeltījamās preses. 

Testa jautājumi.  

13.  Kādu folija formātu izvēlēsies ja vāka formats ir 30,5 mm * 43 mm, tiek 

spiests fona raksts? 

a) A4 formātu; 

b) A3 formātu; 

c) A6 formātu; 

d) A5 formātu. 

14. Kādu foliju izvēlas blinto spieduma veidošanai? 

a) metalizēto ; 

b) krāsu ; 

c) zelta ; 

d) nekādu . 

15. Kādu folija formātu izvēlies, ja vāka formāts ir A3, bet spieduma laukums 

A5? 

a) 15,3 mm * 21,5 mm ; 

b) 30,5 mm * 43 mm; 

c) 21,5 mm * 30,5 mm; 

d) 10,8 mm * 15,3 mm. 
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LOKŠŅU LAMINĒŠANA 

Izmantojamās iekārtas 

Nodarbības uzdevums. 

1. Iepazīsties ar lokšņu laminēšanas iekārtām fotoattēlos. 

2. Patstāvīgi sagatavot shematisko zīmējumu laminējošām iekārtām. 

3. Sagatavot darba drošības noteikumus, strādājot pie lokšņu laminējošās 

iekārtas. 

4. Veikt izpētes procesu e-vidē par pieejamo laminēšanas iekārtu daudzveidību 

un pielietojumu. 

5. Apkopoto materiālu prezentēt ar pamatojumiem. 

6. Izpētīt, kādas ir atšķirības starp laminēšanas veidiem, pamatot. 

7. Atbildi uz paškontroles jautājumiem. 
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LOKŠŅU LAMINĒŠANA 

Izmantojamās iekārtas 

Paškontroles jautājumi. 

1. Uzskaitiet laminēšanas veidu! 

2. Kurš no laminēšanas veidiem ir dārgāks? 

3. Nosauciet laminētu virsmu iespējamos veidus! 

4. Kāda veida formātus laminē? 

5. Kāds ir lielākais iespējamais laminēšanas formāts? 

6. Aprakstiet laminēšanas procesu! 

7. Kādi riska faktori pastāv strādājot ar laminēšanas iekārtām? 
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LOKŠŅU LAMINĒŠANA 

Izmantojamās iekārtas 
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LOKŠŅU LAMINĒŠANA 

Izmantojamās iekārtas 
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ESF projekts “Rīgas Valsts tehnikuma sākotnējās profesionālās izglītības programmu 

īstenošanas kvalitātes uzlabošana” 
Vienošanās par Eiropas sociālā fonda projekta īstenošanu 

nr. 2010/0106/1DP/1.2.1.1.3/09/APIA/VIAA/047 

 

LOKŠŅU LAMINĒŠANA 

Mācību ekskursija uz bāzes uzņēmumu 

Paškontroles jautājumi. 

1. Kā tiek ievērota darba drošība, strādājot pie laminēšanas iekārtām? 

2. Kā tiek izmantoti IAL, strādājot pie laminēšanas iekārtām? 

3. Cik darbinieki vienlaicīgi strādā ar laminējamo iekārtu? 

4. Kādu formātu laminē konkrētā iekārta? 

5. Kāda tipa plēvi izmanto, strādājot pie konkrētās laminēšanas iekārtas? 

6. Cik liels darba ražīgums ir, strādājot uz konkrētas laminēšanas iekārtas? 

7. Vai mikroklimats ir atbilstošs, strādājot pie laminējošās iekārtas? 

8. Kādas apmācības ir veiktas, darbiniekam strādājot pie laminējošās iekārtas? 

9. Cik darba stundas darbinieks strādā pie laminējošās iekārtas? 

10.  Vai darbiniekam patīk veicamais darbs pie laminējamās iekārtas? 

11.  Vai darbinieks ātri nogurst, strādājot pie laminējamās iekārtas? 

12.  Kāda ir darbavietas organizācija strādājot pie laminējošās iekārtas? 

13.  Kurš no laminēšanas veidiem ir dārgākais? 

14.  Kurš no laminēšanas veidiem ir lētākais? 

15.  Cik bieži ir pārtraukumi, strādājot pie laminējošajām iekārtām? 

16.  Vai laminēšanas procesā gaisā nonāk ķīmiskas vielas? 

 

Teorētiskās zināšanas atbildēs uz paškontroles jautājumiem 1-16 

Punkti 16 15-14 13-12 11-10 9-8 7-6 5-4 3-2 1 

Atzīme 10 9 8 7 6 5 4 3 2 
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ETIĶEŠU PĒCAPSTRĀDE 

Pašlīmējošo etiķešu pēcapstrāde 

 

Nodarbības uzdevums. 

7. Iepazīties ar pašlīmējošo etiķešu dotajiem paraugiem. 

8. Sagatavot rakstisku pārskatu par etiķešu raksturīgākajām atšķirībām. 

9. Sagatavot pašlīmējošo etiķešu paraugus atbilstoši dotajām etiķetēm. 

10. Sagatavotos paraugus apstrādāt atbilstoši dotajām etiķetēm. 

11. Sagatavot aprakstu par doto etiķešu pēcapstrādes paņēmieniem. 

12. Veikt sagatavotā apraksta prezentāciju. 

 

 

 

 

  

Ieinteresētība , 
piedalīšanās tēmas 
apguvē. 
1.punkti 

Darba un darba 
vietas organizēšana. 
 
2.punkti 

Praktiskā darba 
novērtējums 
(kvalitāte) 
10.punkti 

Teorētiskās zināšanas  
 
 
7.punkti 

PUNKTI 20 19 - 18 17 - 16 15 - 13 12 - 10 9 - 7 6 - 3 2  1 
ATZĪME 10 9 8 7 6 5 4 3 2 
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ETIĶEŠU PĒCAPSTRĀDE 

Pašlīmējošo etiķešu pēcapstrāde 

 

Paškontroles jautājumi. 

1. Kāda veida pašlīmējošās etiķetes ir nodemonstrētas paraugos? 

2. Kādas ir būtiskākās atšķirības dotajām etiķetēm? 

3. Kā jāasina izcērtamās formas, lai veiktu etiķešu izciršanu ? 

4. Kurš etiķešu veids ir vairāk izplatīts? 
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ETIĶEŠU PĒCAPSTRĀDE 

Pašlīmējošo etiķešu pēcapstrāde 
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ETIĶEŠU PĒCAPSTRĀDE 

Pašlīmējošo etiķešu pēcapstrāde 
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ETIĶEŠU PĒCAPSTRĀDE 

Etiķešu, uzlīmju caurgriešana 

Nodarbības uzdevums. 

1. Iepazīties ar doto etiķešu iespiedloksni un atrodi kontrolzīmes caurgriešanai. 

2. Sagatavo no papīra loksnes, iespiedloksni ar kontrolzīmēm, kas paredzētas 

caurgriešanai. 

3. Sagatavo aprakstu kādā secībā tiek veikta loksnes caurgriešana, uz kuras 

nodrukātas etiķetes. 

4. Sagatavoto loksnes maketi caurgriez atbilstoši atzīmētām kontrolzīmēm. 

5. Sagatavo aprakstu minot kādi darba procesi traucē, kādi palīdz darbu veikt 

kvalitatīvi. 

6. Veikt sagatavotā apraksta prezentāciju. 

7. Atbildi uz paškontroles jautājumiem. 

 

 

  

Ieinteresētība , 
piedalīšanās tēmas 
apguvē. 
1.punkti 

Darba un darba 
vietas organizēšana. 
 
2.punkti 

Praktiskā darba 
novērtējums 
(kvalitāte) 
10.punkti 

Teorētiskās zināšanas  
 
 
7.punkti 

PUNKTI 20 19 - 18 17 - 16 15 - 13 12 - 10 9 - 7 6 - 3 2  1 
ATZĪME 10 9 8 7 6 5 4 3 2 
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Vienošanās par Eiropas sociālā fonda projekta īstenošanu 

nr. 2010/0106/1DP/1.2.1.1.3/09/APIA/VIAA/047 

 

ETIĶEŠU PĒCAPSTRĀDE 

Etiķešu, uzlīmju caurduršana 

Paškontroles jautājumi. 

1. Kāda formāta iespiedloksne ir redzama paraugā? 

2. Cik uzlīmes no šīs iespiedloksnes var iegūt? 

3. Kāds ir uzlīmju formāts? 

4. Cik kontrolzīmes ir uz iespiedloksnes parauga? 

5. Cik kontrolzīmes ir domātas tieši loksnes caurgriešanai uz iespiedloksnes 

parauga? 

6. Uz kādiem materiāliem var drukāt pašlīmējošas etiķetes? 
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ETIĶEŠU PĒCAPSTRĀDE 

Etiķešu, uzlīmju caurduršana 
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ETIĶEŠU PĒCAPSTRĀDE 

Izciršana 

Nodarbības uzdevums. 

1. Iepazīsties ar izcērtamā agregāta attēlu, uz kura izcērt formas no loksnes. 

2. Iepazīsties ar digitālās /izcērtamās iekārtu, uz kuras produkcija tiek izcirsta no 

ruļļa papīra. 

3. Sagatavo aprakstu par izcērtamā agregāta darba principiem, kur formas izcērt 

no loksnes. 

4. Sagatavoto aprakstu par digitālo/izcērtamo iekārtu darba principiem, kur 

formas izcērt no ruļļa papīra . 

5. Sagatavoto rakstisku pamatojumu, kādos gadījumos tik izmantota viena vai 

otra iekārta. 

6. Izgatavo etiķetes maketu brīvi izvēlētam produktam . 

7. Atbildi uz paškontroles jautājumiem. 

 

 

 

 

Ieinteresētība , 
piedalīšanās tēmas 
apguvē. 
1.punkti 

Darba un darba 
vietas organizēšana. 
 
2.punkti 

Praktiskā darba 
novērtējums 
(kvalitāte) 
10.punkti 

Teorētiskās zināšanas  
 
 
7.punkti 

PUNKTI 20 19 - 18 17 - 16 15 - 13 12 - 10 9 - 7 6 - 3 2  1 
ATZĪME 10 9 8 7 6 5 4 3 2 
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ETIĶEŠU PĒCAPSTRĀDE 

Izciršana 

Paškontroles jautājumi. 

1. Kāda atšķirība starp abām dotajām iekārtām? 

2. Kura no dotajām iekārtām ir efektīvāka etiķešu ražošanai? 

3. Kādu atšķirīgu materiālu izmanto formu izgatavošanai, katrā no dotajām 

iekārtām? 

4. Cik darbinieku strādā pie katras no dotajām iekārtām? 

5. Kāda veida etiķetes tiek izgatavotas uz ruļļu digitālās iekārtas? 

6. Kāda veida etiķetes tiek izgatavotas uz iekārtas no loksnes? 
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ETIĶEŠU PĒCAPSTRĀDE 

Izciršana 
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ETIĶEŠU PĒCAPSTRĀDE 

Izciršana 
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IESAIŅOJAMO MATERIĀLU IZCIRŠANA UN PĒCAPSTRĀDE 

Mazformāta izcērtamo agregātu uzbūve un darba principi 

Nodarbības uzdevums. 

1. Iepazīties ar agregātu uz kura veic mazformāta izciršanu. 

2. Sagatavo aprakstu par darba principiem strādājot ar mazformāta izcērtamo 

agregātu. 

3. Iepazīsties ar dažāda veida apsveikuma, ielūguma paraugiem. 

4. Iepazīsties un izvēties izcērtamo formu darba izpildei. 

5. Sagatavo dažāda veida apdares papīrus pēc dotajiem paraugiem. 

6. Sagatavo iekārtu darbam ar izvēlēto izcērtamo formu un papīra paraugus. 

7. Sagatavo apsveikumus, ielūgumus atbilstoši dotajam paraugam . 

8. Atbildi uz paškontroles jautājumiem. 

 

 

 

 

 

 

 

Ieinteresētība , 
piedalīšanās tēmas 
apguvē. 
1.punkti 

Darba un darba 
vietas organizēšana. 
 
2.punkti 

Praktiskā darba 
novērtējums 
(kvalitāte) 
10.punkti 

Teorētiskās zināšanas  
 
 
7.punkti 

PUNKTI 20 19 - 18 17 - 16 15 - 13 12 - 10 9 - 7 6 - 3 2  1 
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IESAIŅOJAMO MATERIĀLU IZCIRŠANA UN PĒCAPSTRĀDE 

Mazformāta izcērtamo agregātu uzbūve un darba principi  

Paškontroles jautājumi. 

1. Cik cilvēki strādā pie mazformāta izcērtamā agregāta? 

2. Kādu pārbaudi jāveic pirms darba sākšanas pie mazformāta izcērtamā 

agregāta? 

3. Ka jāiekārto darba vieta strādājot pie mazformāta izcērtamā agregāta? 

4. Kam jāpievērš uzmanība izvēloties formu, strādājot pie mazformāta izcērtamā 

agregāta? 

5. Kā izcērtamo formu jānovieto pirms darba sākšanas, uz mazformāta izcērtamā 

agregāta? 

6. Kāds jāizvēlas papīra šķiedras virziens ielūgumiem, apsveikumiem ? 

7. Kā nosaka papīra šķiedras virzienu ? 
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IESAIŅOJAMO MATERIĀLU IZCIRŠANA UN PĒCAPSTRĀDE 

Mazformāta izcērtamo agregātu uzbūve un darba principi  
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IESAIŅOJAMO MATERIĀLU IZCIRŠANA UN PĒCAPSTRĀDE 

Darba drošības tehnikas ievērošana strādājot pie izcērtamajiem agregātiem 

Nodarbības uzdevums. 

1. Sagatavot aprakstu par konkrētiem drošības aspektiem, strādājot ar izcērtamo 

agregātu. 

2. Izvērtēt pieejamā darbinieka atbilstību, strādājot pie izcērtamā agregāta.. 

3. Izvērtēt vai darba vide atbilst drošības tehnikas prasībām, strādājot pie 

izcērtamā agregāta. 

4. Atklāt fiziskās pārslodzes riskus, strādājot pie izcērtamā agregāta . 

5. Atklāt garīgās pārslodzes riskus, strādājot pie izcērtamā agregāta. 

6. Izanalizēt darba vietu ,lai noteiktu apmācību strādājot pie izcērtamā agregāta. 

7. Optimizēt, pieejamā darbinieka un izcērtamā agregāta mijiedarbību. 

8. Izanalizēt vai darbiniekam ir nepieciešams IAL, strādājot pie izcērtamā 

agregāta. 

9. Atbildēt uz paškontroles jautājumiem. 

 

 

 

IESAIŅOJAMO MATERIĀLU IZCIRŠANA UN PĒCAPSTRĀDE 

Ieinteresētība , 
piedalīšanās tēmas 
apguvē. 
1.punkti 

Darba un darba 
vietas organizēšana. 
 
2.punkti 

Praktiskā darba 
novērtējums 
(kvalitāte) 
10.punkti 

Teorētiskās zināšanas  
 
 
7.punkti 

PUNKTI 20 19 - 18 17 - 16 15 - 13 12 - 10 9 - 7 6 - 3 2  1 
ATZĪME 10 9 8 7 6 5 4 3 2 
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Darba drošības tehnikas ievērošana strādājot pie izcērtamajiem agregātiem 

Paškontroles jautājumi. 

1. Kāda veida iemaņām jābūt darbiniekam, kas strādā pie izcērtamā agregāta? 

2. Cik darbinieki vienlaicīgi var strādāt pie izcērtamā agregāta? 

3. Kādi nosacījumi ir jāievēro apģērbam, strādājot pie izcērtamā agregāta? 

4. Kādas darbības jāveic, lai samazinātu fizisko slodzi, strādājot pie izcērtamā 

agregāta? 

5. Kādas darbības jāveic, lai samazinātu garīgo slodzi, strādājot pie izcērtamā 

agregāta? 

6. Kas veic tehnisko apkopi, lai varētu strādāt pie izcērtamā agregāta ? 

7. Cik stundas darbinieks bez pārtraukuma drīkst strādāt pie izcērtamā agregāta? 

8. Kādas darbības nedrīkst veikt vienlaicīgi strādājot pie izcērtamā agregāta? 

 

IESAIŅOJAMO MATERIĀLU IZCIRŠANA UN PĒCAPSTRĀDE 

Izcērtamās formas sagatavošana pielietojamie materiāli 

 

Nodarbības uzdevums. 

1. Iepazīsties ar lielo A7 dažādiem dotajiem paraugiem. 

2. Piegriez kartonu A7 formātā. 

3. Piegriezt viena veida apdares materiālus A7 formātā. 

4. Aprēķini un piegriez atsevišķa veida apdares materiālu, A7 formāta ar 

atbilstošām pārmalām. (pēc parauga). 

5. Salīmēt A7 piegriezto kartonu ar A7 sagatavoto apdares materiālu. 

6. Izvēlies izcērtamo formu darba veikšanai. 
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7. Uz apdares materiāla, kas piegriezts ar pārmalām, novieto izcērtamo formu. 

8. Sagatavot izcērtamo agregātu, formas izciršanai un izcērt doto formu. 

9. Sagatavoto materiālu salīmē ar kartonu, pēc dotā parauga. 

10. Sagatavotajam paraugam veic malu aplīmēšanu un stūrīšu veidošanu. 

11.  Atbildi uz paškontroles jautājumiem. 

 

  

Ieinteresētība , 
piedalīšanās tēmas 
apguvē. 
1.punkti 

Darba un darba 
vietas organizēšana. 
 
2.punkti 

Praktiskā darba 
novērtējums 
(kvalitāte) 
10.punkti 

Teorētiskās zināšanas  
 
 
7.punkti 

PUNKTI 20 19 - 18 17 - 16 15 - 13 12 - 10 9 - 7 6 - 3 2  1 
ATZĪME 10 9 8 7 6 5 4 3 2 
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IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ 

 
ESF projekts “Rīgas Valsts tehnikuma sākotnējās profesionālās izglītības programmu 

īstenošanas kvalitātes uzlabošana” 
Vienošanās par Eiropas sociālā fonda projekta īstenošanu 

nr. 2010/0106/1DP/1.2.1.1.3/09/APIA/VIAA/047 

 

IESAIŅOJAMO MATERIĀLU IZCIRŠANA UN PĒCAPSTRĀDE 

Izcērtamās formas sagatavošana pielietojamie materiāli 

 

Paškontroles jautājumi. 

1. Kāds ir A7 papīra formāts? 

2. Cik lielas pārmalas jāizvēlas, apvelkot vākus ar apdares materiālu? 

3. Kā jāiet kartona šķiedrai vākiem? 

4. Kur novieto izcērtamo formu uz izcērtamā agregāta, lai veiktu izciršanu? 

5. Ko smērā ar līmi apvelkot kartona vākus ar apdares materiālu? 

6. Cik cilvēku vienlaicīgi drīkst strādāt pie izcērtamā agregāta? 

7. Kas jāpārbauda pirms darba sākšanas pie izcērtamā agregāta? 
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IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ 

 
ESF projekts “Rīgas Valsts tehnikuma sākotnējās profesionālās izglītības programmu 

īstenošanas kvalitātes uzlabošana” 
Vienošanās par Eiropas sociālā fonda projekta īstenošanu 

nr. 2010/0106/1DP/1.2.1.1.3/09/APIA/VIAA/047 

 

IESAIŅOJAMO MATERIĀLU IZCIRŠANA UN PĒCAPSTRĀDE 

Izcērtamās formas sagatavošana pielietojamie materiāli 
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IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ 

 
ESF projekts “Rīgas Valsts tehnikuma sākotnējās profesionālās izglītības programmu 

īstenošanas kvalitātes uzlabošana” 
Vienošanās par Eiropas sociālā fonda projekta īstenošanu 

nr. 2010/0106/1DP/1.2.1.1.3/09/APIA/VIAA/047 

 

IESAIŅOJAMO MATERIĀLU IZCIRŠANA UN PĒCAPSTRĀDE 

Izcērtamās formas sagatavošana pielietojamie materiāli 
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IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ 

 
ESF projekts “Rīgas Valsts tehnikuma sākotnējās profesionālās izglītības programmu 

īstenošanas kvalitātes uzlabošana” 
Vienošanās par Eiropas sociālā fonda projekta īstenošanu 

nr. 2010/0106/1DP/1.2.1.1.3/09/APIA/VIAA/047 

 

IESAIŅOJAMO MATERIĀLU IZCIRŠANA UN PĒCAPSTRĀDE 

Lielformāta izcērtamās mašīnas darba princips. 

 

Nodarbības uzdevums. 

1. Apskati un iepazīsties ar lielformāta izcērtamās mašīnas attēlu. 

2. Atpazīsti lielformāta izcērtamās mašīnas galvenos mezglus. 

3. Sagatavot rakstiski lielformāta izcērtamās mašīnas norādīto mezglu 

atšifrējumu. 

4. Sagatavo iepakojuma shematisko zīmējumu pēc konkrēta parauga. 

5. Sagatavotā zīmējumā norādi kur forma tiks locīta, un kur tiks veikta izciršana. 

6. Atbildi uz paškontroles jautājumiem 

 

 

 

 

  

Ieinteresētība , 
piedalīšanās tēmas 
apguvē. 
1.punkti 

Darba un darba 
vietas organizēšana. 
 
2.punkti 

Praktiskā darba 
novērtējums 
(kvalitāte) 
10.punkti 

Teorētiskās zināšanas  
 
 
7.punkti 

PUNKTI 20 19 - 18 17 - 16 15 - 13 12 - 10 9 - 7 6 - 3 2  1 
ATZĪME 10 9 8 7 6 5 4 3 2 
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IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ 

 
ESF projekts “Rīgas Valsts tehnikuma sākotnējās profesionālās izglītības programmu 

īstenošanas kvalitātes uzlabošana” 
Vienošanās par Eiropas sociālā fonda projekta īstenošanu 

nr. 2010/0106/1DP/1.2.1.1.3/09/APIA/VIAA/047 

 

IESAIŅOJAMO MATERIĀLU IZCIRŠANA UN PĒCAPSTRĀDE 

Lielformāta izcērtamās mašīnas darba princips. 

 

Paškontroles jautājumi. 

1. Kādam darba procesam tiek pielietotas lielformāta izcērtamās mašīnas? 

2. Kādu fasējuma papītu izmanto ,strādājot pie lielformāta izcērtamajām 

mašīnām? 

3. Cik darbinieki strādā vienlaicīgi pie lielformāta izcērtamās mašīnas? 

4. Kādu gala produktu iegūst darba procesā pie lielformāta izcērtamās mašīnas? 

5. Cik punktos tiks līmēts izgatavotais iepakojums? 

6. Cik rievas jārievo izgatavojamajam iepakojumam? 

7. Kāda līme tiek izmantota  iepakojuma salīmēšanai? 
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IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ 

 
ESF projekts “Rīgas Valsts tehnikuma sākotnējās profesionālās izglītības programmu 

īstenošanas kvalitātes uzlabošana” 
Vienošanās par Eiropas sociālā fonda projekta īstenošanu 

nr. 2010/0106/1DP/1.2.1.1.3/09/APIA/VIAA/047 

 

IESAIŅOJAMO MATERIĀLU IZCIRŠANA UN PĒCAPSTRĀDE 

Lielformāta izcērtamās mašīnas darba princips. 
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IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ 

 
ESF projekts “Rīgas Valsts tehnikuma sākotnējās profesionālās izglītības programmu 

īstenošanas kvalitātes uzlabošana” 
Vienošanās par Eiropas sociālā fonda projekta īstenošanu 

nr. 2010/0106/1DP/1.2.1.1.3/09/APIA/VIAA/047 

 

IESAIŅOJAMO MATERIĀLU IZCIRŠANA UN PĒCAPSTRĀDE 

Lielformāta izcērtamās mašīnas darba princips. 
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IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ 

 
ESF projekts “Rīgas Valsts tehnikuma sākotnējās profesionālās izglītības programmu 

īstenošanas kvalitātes uzlabošana” 
Vienošanās par Eiropas sociālā fonda projekta īstenošanu 

nr. 2010/0106/1DP/1.2.1.1.3/09/APIA/VIAA/047 

 

IESAIŅOJAMO MATERIĀLU IZCIRŠANA UN PĒCAPSTRĀDE 

Iesaiņojamo maisiņu izgatavošana. 

 

Nodarbības uzdevums. 

1. Iepazīties ar iesaiņojamo maisiņu izgatavojās mašīnas attēlu. 

2. Sagatavot aprakstu par iesaiņojamo maisiņu mašīnas darbības principiem. 

3. Sagatavot iesaiņojamo maisiņu shematisko zīmējumu A5 formātam un A6 

fomātam. 

4. Izgatavot iesaiņojuma maisiņus A5 formātā un A6 formātā, pēc dotajiem 

paraugiem. 

5. Atbildēt uz paškontroles jautājumiem. 

 

 

 

 

 

 

  

Ieinteresētība , 
piedalīšanās tēmas 
apguvē. 
1.punkti 

Darba un darba 
vietas organizēšana. 
 
2.punkti 

Praktiskā darba 
novērtējums 
(kvalitāte) 
10.punkti 

Teorētiskās zināšanas  
 
 
7.punkti 

PUNKTI 20 19 - 18 17 - 16 15 - 13 12 - 10 9 - 7 6 - 3 2  1 
ATZĪME 10 9 8 7 6 5 4 3 2 
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IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ 

 
ESF projekts “Rīgas Valsts tehnikuma sākotnējās profesionālās izglītības programmu 

īstenošanas kvalitātes uzlabošana” 
Vienošanās par Eiropas sociālā fonda projekta īstenošanu 

nr. 2010/0106/1DP/1.2.1.1.3/09/APIA/VIAA/047 

 

IESAIŅOJAMO MATERIĀLU IZCIRŠANA UN PĒCAPSTRĀDE 

Iesaiņojamo maisiņu izgatavošana. 

 

Paškontroles jautājumi. 

1. Kāda iepakojuma papīrs tiek izmantots, izgatavojot iesaiņojuma maisiņus uz 

dotās mašīnas? 

2. Cik darbinieki strādā pie dotās iesaiņojamo maisiņu izgatavošanas mašīnas? 

3. Cik gr. papīru izmanto strādājot pie dotās iesaiņojamo maisiņu izgatavošanas 

mašīnas? 

4. Kādi riska faktori apdraud darbiniekus, kas strādā pie iesaiņojamo maisiņu 

izgatavošanas mašīnas? 

5. Kāds ir A5 papīra formāts? 

6. Kāds ir A6 papīra formāts? 
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IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ 

 
ESF projekts “Rīgas Valsts tehnikuma sākotnējās profesionālās izglītības programmu 

īstenošanas kvalitātes uzlabošana” 
Vienošanās par Eiropas sociālā fonda projekta īstenošanu 

nr. 2010/0106/1DP/1.2.1.1.3/09/APIA/VIAA/047 

 

IESAIŅOJAMO MATERIĀLU IZCIRŠANA UN PĒCAPSTRĀDE 

Iesaiņojamo maisiņu izgatavošana. 
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IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ 

 
ESF projekts “Rīgas Valsts tehnikuma sākotnējās profesionālās izglītības programmu 

īstenošanas kvalitātes uzlabošana” 
Vienošanās par Eiropas sociālā fonda projekta īstenošanu 

nr. 2010/0106/1DP/1.2.1.1.3/09/APIA/VIAA/047 

 

IESAIŅOJUMA MATERIĀLU IZCIRŠANA UN PĒCAPSTRĀDE 

Kārbu izgatavošana izmantojot līmes 

Nodarbības uzdevums. 

1. Sagatavot kārbu shematisko zīmējumu pēc dotajiem paraugiem. 

2. Sagatavoto shematisko zīmējumu formu izgriež (izcērt), saloka kārbas formu 

izgatavošanai. 

3. Sagatavo dažādas izcelsmes līmes, lai salīmētu izgatavoto kārbu formas. 

4. Sagatavotās formas salīmē 1punktā. 

5. Sagatavotās formas salīmē 4 punktos, ar dažādas izcelsmes līmēm. 

6. Sagatavo pamatojumu, kuras no līmēm ir piemērotākās kārbu salīmēšanai. 

7. Atbildi uz paškontroles jautājumiem. 

 

 

 

 

 

 

  

Ieinteresētība , 
piedalīšanās tēmas 
apguvē. 
1.punkti 

Darba un darba 
vietas organizēšana. 
 
2.punkti 

Praktiskā darba 
novērtējums 
(kvalitāte) 
10.punkti 

Teorētiskās zināšanas  
 
 
7.punkti 

PUNKTI 20 19 - 18 17 - 16 15 - 13 12 - 10 9 - 7 6 - 3 2  1 
ATZĪME 10 9 8 7 6 5 4 3 2 
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IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ 

 
ESF projekts “Rīgas Valsts tehnikuma sākotnējās profesionālās izglītības programmu 

īstenošanas kvalitātes uzlabošana” 
Vienošanās par Eiropas sociālā fonda projekta īstenošanu 

nr. 2010/0106/1DP/1.2.1.1.3/09/APIA/VIAA/047 

 

IESAIŅOJUMA MATERIĀLU IZCIRŠANA UN PĒCAPSTRĀDE 

Kārbu izgatavošana izmantojot līmes 

 

Paškontroles jautājumi. 

1. Kādas izcelsmes līmes izmanto poligrāfijas ražotnē? 

2. Kādas izcelsmes līmes izmanto kārbu ražošanā? 

3. Kāda tipa līmes izmanto kārbu ražošanā? 

4. Kādus IAL jāizmanto strādājot ar līmēm, kuras ir piemērotas kārbu līmēšanai? 

5. Kādus instrumentus izmanto kārbu maketu veidošanā? 

6. Kādas papīra īpašības jāņem vērā ražojot kārbas? 
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IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ 

 
ESF projekts “Rīgas Valsts tehnikuma sākotnējās profesionālās izglītības programmu 

īstenošanas kvalitātes uzlabošana” 
Vienošanās par Eiropas sociālā fonda projekta īstenošanu 

nr. 2010/0106/1DP/1.2.1.1.3/09/APIA/VIAA/047 

 

IESAIŅOJUMA MATERIĀLU IZCIRŠANA UN PĒCAPSTRĀDE 

Kārbu izgatavošana izmantojot līmes 
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IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ 

 
ESF projekts “Rīgas Valsts tehnikuma sākotnējās profesionālās izglītības programmu 

īstenošanas kvalitātes uzlabošana” 
Vienošanās par Eiropas sociālā fonda projekta īstenošanu 

nr. 2010/0106/1DP/1.2.1.1.3/09/APIA/VIAA/047 

 

IESAIŅOJAMO MATERIĀLU IZCIRŠANA UN PĒCAPSTRĀDE 

Kārbu konstruēšana pēc dotajiem izmēriem 

 

Nodarbības uzdevums. 

1. Iepazīsties ar doto priekšmetu. 

2. Iepazīsties ar dažāda vieda kārbu shematiskajiem zīmējumiem. 

3. Izvēlies dotajam priekšmetam atbilstošāko shematisko zīmējumu. 

4. Sagatavo shematisko zīmējumu atbilstoši dotā priekšmeta izmēriem. 

5. Sagatavoto shematisko zīmējumu izgriez, saloki un izveido kārbu atbilstoši 

dotajam paraugam. 

6. Atbildi uz paškontroles jautājumiem. 

 

 

 

 

 

 

Ieinteresētība , 
piedalīšanās tēmas 
apguvē. 
1.punkti 

Darba un darba 
vietas organizēšana. 
 
2.punkti 

Praktiskā darba 
novērtējums 
(kvalitāte) 
10.punkti 

Teorētiskās zināšanas  
 
 
7.punkti 

PUNKTI 20 19 - 18 17 - 16 15 - 13 12 - 10 9 - 7 6 - 3 2  1 
ATZĪME 10 9 8 7 6 5 4 3 2 

327



IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ 

 
ESF projekts “Rīgas Valsts tehnikuma sākotnējās profesionālās izglītības programmu 

īstenošanas kvalitātes uzlabošana” 
Vienošanās par Eiropas sociālā fonda projekta īstenošanu 

nr. 2010/0106/1DP/1.2.1.1.3/09/APIA/VIAA/047 

 

IESAIŅOJAMO MATERIĀLU IZCIRŠANA UN PĒCAPSTRĀDE 

Kārbu konstruēšana pēc dotajiem izmēriem 

 

Paškontroles jautājumi. 

1. Kādus izmērus jāievēro, lai izgatavotu dotā priekšmeta shematisko zīmējumu? 

2. Kādas papīra raksturīgākās īpašības jāievēro konstruējot dotā priekšmeta 

shematisko zīmējumu? 

3. Kādus instrumentus jāizmanto, lai izgatavotu konstrukcijas maketu? 

4. Kādu papīru izmanto, lai izgatavotu iepakojuma  maketu? 

5. Kāda nozīme ir papīra šķiedras virzienam dotā iepakojuma maketa 

izgatavošanā? 

6. Kāda nozīme ir papīra fizikālajam īpašībām, izgatavojot iepakojuma meketu, 

dotajam priekšmetam? 
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IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ 

 
ESF projekts “Rīgas Valsts tehnikuma sākotnējās profesionālās izglītības programmu 

īstenošanas kvalitātes uzlabošana” 
Vienošanās par Eiropas sociālā fonda projekta īstenošanu 

nr. 2010/0106/1DP/1.2.1.1.3/09/APIA/VIAA/047 

 

IESAIŅOJAMO MATERIĀLU IZCIRŠANA UN PĒCAPSTRĀDE 

Kārbu konstruēšana pēc dotajiem izmēriem 
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IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ 

 
ESF projekts “Rīgas Valsts tehnikuma sākotnējās profesionālās izglītības programmu 

īstenošanas kvalitātes uzlabošana” 
Vienošanās par Eiropas sociālā fonda projekta īstenošanu 

nr. 2010/0106/1DP/1.2.1.1.3/09/APIA/VIAA/047 

 

IESAIŅOJAMO MATERIĀLU IZCIRŠANA UN PĒCAPSTRĀDE 

Kārbu konstruēšana pēc dotajiem izmēriem 
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IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ 

 
ESF projekts “Rīgas Valsts tehnikuma sākotnējās profesionālās izglītības programmu 

īstenošanas kvalitātes uzlabošana” 
Vienošanās par Eiropas sociālā fonda projekta īstenošanu 

nr. 2010/0106/1DP/1.2.1.1.3/09/APIA/VIAA/047 

IESAIŅOJAMO MATERIĀLU IZCIRŠANA UN PĒCAPSTRĀDE 

Kārbu konstruēšana pēc dotā priekšmeta ar salīmēšanas metodi. 

 

Nodarbības uzdevums. 

1. Iepazīsties ar doto priekšmetu. 

2. Iepazīsties ar dažādu formu kārbu shematiskajiem zīmējumiem. 

3. Izvēlies atbilstošāko shematiskāko zīmējumu dotajam priekšmetam. 

4. Sagatavo pēc izmēriem atbilstošu shematisku zīmējumu dotajam 

priekšmetam. 

5. Sagatavoto shematisko zīmējumu izgriez, saloki atbilstoši dotajam paraugam. 

6. Sagatavo līmi un salīmē sagatavoto kārbu pēc dotā parauga. 

7. Atbildi uz paškontroles jautājumiem. 

 

 

 

 

 

 

Ieinteresētība , 
piedalīšanās tēmas 
apguvē. 
1.punkti 

Darba un darba 
vietas organizēšana. 
 
2.punkti 

Praktiskā darba 
novērtējums 
(kvalitāte) 
10.punkti 

Teorētiskās zināšanas  
 
 
7.punkti 

PUNKTI 20 19 - 18 17 - 16 15 - 13 12 - 10 9 - 7 6 - 3 2  1 
ATZĪME 10 9 8 7 6 5 4 3 2 

331



IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ 

 
ESF projekts “Rīgas Valsts tehnikuma sākotnējās profesionālās izglītības programmu 

īstenošanas kvalitātes uzlabošana” 
Vienošanās par Eiropas sociālā fonda projekta īstenošanu 

nr. 2010/0106/1DP/1.2.1.1.3/09/APIA/VIAA/047 

IESAIŅOJAMO MATERIĀLU IZCIRŠANA UN PĒCAPSTRĀDE 

Kārbu konstruēšana pēc dotā priekšmeta ar salīmēšanas metodi. 

 

Paškontroles jautājumi. 

1. Kādi mērījumi jāveic ,lai izgatavotu shematisku zīmējumu dotajam 

priekšmetam? 

2. Kādu apdares materiālu jāizvēlas dotajai kārbai? 

3. Kādas papīra raksturīgākās īpašības jāņem vērā izvēloties apdares papīru? 

4. Kādas izcelsmes līmi izvēlējies kārbas līmēšanai? 

5. Kādas iekārtas izmantoji, izveidojot kārbas pēc parauga? 

6. Kādi blakus faktori traucē pildot doto uzdevumu? 
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IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ 

 
ESF projekts “Rīgas Valsts tehnikuma sākotnējās profesionālās izglītības programmu 

īstenošanas kvalitātes uzlabošana” 
Vienošanās par Eiropas sociālā fonda projekta īstenošanu 

nr. 2010/0106/1DP/1.2.1.1.3/09/APIA/VIAA/047 

 

IESAIŅOJAMO MATERIĀLU IZCIRŠANA UN PĒCAPSTRĀDE 

Kārbu konstruēšana pēc dotā priekšmeta ar salīmēšanas metodi. 
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IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ 

 
ESF projekts “Rīgas Valsts tehnikuma sākotnējās profesionālās izglītības programmu 

īstenošanas kvalitātes uzlabošana” 
Vienošanās par Eiropas sociālā fonda projekta īstenošanu 

nr. 2010/0106/1DP/1.2.1.1.3/09/APIA/VIAA/047 

 

IESAIŅOJAMO MATERIĀLU IZCIRŠANA UN PĒCAPSTRĀDE 

Izcērtamo kārbu konstruēšana ar lodziņu ielīmēšanu. 

 

Nodarbības uzdevums. 

1. Iepazīsties ar dažāda veida kārbām. 

2. Izvēlies paraugu kārbu izgatavošanai. 

3. Sagatavo shematisko zīmējumu atbilstoši izvēlētajai kārbai. 

4. Sagatavoto kārbas shematisko zīmējumu izgriez. 

5. Sagatavotā kārbas maketā ielīmē lodziņam paredzēto materiālu pēc dotā 

parauga. 

6. Sagatavoto kārbas maketu ar ielīmēto lodziņu saloka, salīmē, lai izgatavotu 

kārbu pēc dotā parauga. 

7. Atbildi uz paškontroles jautājumiem. 

 

 

 

 

Ieinteresētība , 
piedalīšanās tēmas 
apguvē. 
1.punkti 

Darba un darba 
vietas organizēšana. 
 
2.punkti 

Praktiskā darba 
novērtējums 
(kvalitāte) 
10.punkti 

Teorētiskās zināšanas  
 
 
7.punkti 

PUNKTI 20 19 - 18 17 - 16 15 - 13 12 - 10 9 - 7 6 - 3 2  1 
ATZĪME 10 9 8 7 6 5 4 3 2 
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IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ 

 
ESF projekts “Rīgas Valsts tehnikuma sākotnējās profesionālās izglītības programmu 

īstenošanas kvalitātes uzlabošana” 
Vienošanās par Eiropas sociālā fonda projekta īstenošanu 

nr. 2010/0106/1DP/1.2.1.1.3/09/APIA/VIAA/047 

 

IESAIŅOJAMO MATERIĀLU IZCIRŠANA UN PĒCAPSTRĀDE 

Izcērtamo kārbu konstruēšana ar lodziņu ielīmēšanu. 

 

Paškontroles jautājumi. 

1. Kāda formāta kārbu izvēlējies? 

2. Kādu papīru izvēlējies maketa paraugam? 

3. Vai ievēroji papīra šķiedras virzienu izgatavojot doto maketu? 

4. Kādas papīra īpatnības jāņem vērā konstruējot doto paraugu? 

5. Kādas iekārtas izmantoji darba izgatavošanas procesā? 

6. Kādas veida līmes izmantoji izgatavojot kārbu ar lodziņu? 
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IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ 

 
ESF projekts “Rīgas Valsts tehnikuma sākotnējās profesionālās izglītības programmu 

īstenošanas kvalitātes uzlabošana” 
Vienošanās par Eiropas sociālā fonda projekta īstenošanu 

nr. 2010/0106/1DP/1.2.1.1.3/09/APIA/VIAA/047 

 

IESAIŅOJAMO MATERIĀLU IZCIRŠANA UN PĒCAPSTRĀDE 

Izcērtamo kārbu konstruēšana ar lodziņu ielīmēšanu. 
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IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ 

 
ESF projekts “Rīgas Valsts tehnikuma sākotnējās profesionālās izglītības programmu 

īstenošanas kvalitātes uzlabošana” 
Vienošanās par Eiropas sociālā fonda projekta īstenošanu 

nr. 2010/0106/1DP/1.2.1.1.3/09/APIA/VIAA/047 

 

IESAIŅOJAMO MATERIĀLU IZCIRŠANA UN PĒCAPSTRĀDE 

Kārbas izklājuma veidošana uz lielformāta pamatnes. 

 

Nodarbības uzdevums. 

1. Iepazīsties ar lielformātu kārbām. 

2. Izvēlies kārbas paraugu darba veikšanai 

3. Sagatavo shematisku lielformāta zīmējumu atbilstoši izvēlētajai kārbai. 

4. Sagatavoto kārbas lielformāta maketu izgriez atbilstošās vietās. 

5. Sagatavoto izgriezto lielformāta kārbas formu saloki atbilstošās vietās. 

6. Sagatavoto lielformāta kārbas formu savieno atbilstošās vietās pēc dotā 

parauga. 

7. Atbildi uz paškontroles jautājumiem. 

 

 

 

  

Ieinteresētība , 
piedalīšanās tēmas 
apguvē. 
1.punkti 

Darba un darba 
vietas organizēšana. 
 
2.punkti 

Praktiskā darba 
novērtējums 
(kvalitāte) 
10.punkti 

Teorētiskās zināšanas  
 
 
7.punkti 

PUNKTI 20 19 - 18 17 - 16 15 - 13 12 - 10 9 - 7 6 - 3 2  1 
ATZĪME 10 9 8 7 6 5 4 3 2 

337



IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ 

 
ESF projekts “Rīgas Valsts tehnikuma sākotnējās profesionālās izglītības programmu 

īstenošanas kvalitātes uzlabošana” 
Vienošanās par Eiropas sociālā fonda projekta īstenošanu 

nr. 2010/0106/1DP/1.2.1.1.3/09/APIA/VIAA/047 

 

IESAIŅOJAMO MATERIĀLU IZCIRŠANA UN PĒCAPSTRĀDE 

Kārbas izklājuma veidošana uz lielformāta pamatnes. 

 

Paškontroles jautājumi. 

1. Kāda papīra formātu izvēlējies kārbas konstrukcijai? 

2. Kādus mērījumus veici, izgatavojot kārbas paraugu? 

3. Cik gr. papīru izvēlējies dotajai kārbai? 

4. Kādas papīra īpašības jāņem vērā izgatavojot, doto kārbu pēc parauga? 

5. Kādas iekārtas izmantoji izgatavojot kārbu pēc parauga? 

6. Kā jāiekārto darba vieta izgatavojot, lielformāta kārbu? 
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IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ 

 
ESF projekts “Rīgas Valsts tehnikuma sākotnējās profesionālās izglītības programmu 

īstenošanas kvalitātes uzlabošana” 
Vienošanās par Eiropas sociālā fonda projekta īstenošanu 

nr. 2010/0106/1DP/1.2.1.1.3/09/APIA/VIAA/047 

 

IESAIŅOJAMO MATERIĀLU IZCIRŠANA UN PĒCAPSTRĀDE 

Kārbas izklājuma veidošana uz lielformāta pamatnes. 
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IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ 

 
ESF projekts “Rīgas Valsts tehnikuma sākotnējās profesionālās izglītības programmu 

īstenošanas kvalitātes uzlabošana” 
Vienošanās par Eiropas sociālā fonda projekta īstenošanu 

nr. 2010/0106/1DP/1.2.1.1.3/09/APIA/VIAA/047 

 

IESAIŅOJAMO MATERIĀLU IZCIRŠANA UN PĒCAPSTRĀDE 

Kārbas izklājuma veidošana uz lielformāta pamatnes. 
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IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ 

 
ESF projekts “Rīgas Valsts tehnikuma sākotnējās profesionālās izglītības programmu 

īstenošanas kvalitātes uzlabošana” 
Vienošanās par Eiropas sociālā fonda projekta īstenošanu 

nr. 2010/0106/1DP/1.2.1.1.3/09/APIA/VIAA/047 

 

IZCĒRTAMO KĀRBU DIZAINS UN KONSTRUĒŠANA 

Speciālu iesaiņojumu konstruēšana pēc dotā shematiskā zīmējuma. 

Nodarbības uzdevums. 

1. Iepazīties ar dažāda veida kārbu maketiem. 

2. Izvēlēties kārbas maketu parauga izgatavošanai. 

3. Sagatavot izvēlētā maketa shematisko zīmējumu atbilstoši paraugam. 

4. Sagatavoto maketu apstrādāt ilustratīvi, pēc paša izvēles. 

5. Sagatavoto kārbas maketu izgriež atbilstoši izgatavotajai formai. 

6. Sagatavoto maketu saloka atbilstoši paraugam. 

7. Sagatavoto kārbas maketu salīmē un izgatavo gatavo kārbu. 

8. Atbildēt uz paškontroles jautājumiem. 

 

 

 

 

 

 

 

Ieinteresētība , 
piedalīšanās tēmas 
apguvē. 
1.punkti 

Darba un darba 
vietas organizēšana. 
 
2.punkti 

Praktiskā darba 
novērtējums 
(kvalitāte) 
10.punkti 

Teorētiskās zināšanas  
 
 
7.punkti 

PUNKTI 20 19 - 18 17 - 16 15 - 13 12 - 10 9 - 7 6 - 3 2  1 
ATZĪME 10 9 8 7 6 5 4 3 2 
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IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ 

 
ESF projekts “Rīgas Valsts tehnikuma sākotnējās profesionālās izglītības programmu 

īstenošanas kvalitātes uzlabošana” 
Vienošanās par Eiropas sociālā fonda projekta īstenošanu 

nr. 2010/0106/1DP/1.2.1.1.3/09/APIA/VIAA/047 

 

IZCĒRTAMO KĀRBU DIZAINS UN KONSTRUĒŠANA 

Speciālu iesaiņojumu konstruēšana pēc dotā shematiskā zīmējuma. 

 

Paškontroles jautājumi. 

1. Kādu formātu izvēlējies, izgatavojot maketu pēc parauga? 

2. Cik gr. papīru izvēlējies, izgatavojot maketu pēc parauga? 

3. Kādu papīra šķiedras virzienu izvēlējies ,izgatavojot maketu pēc parauga? 

4. Kādus ilustratīvos līdzekļus izmantoji ,izgatavojot konkrēto maketu? 

5. Cik punktos jālīmē konkrētais kārbas makets? 

6. Cik vietās ir jārievo konkrētais kārbas makets? 

7. Kādus poligrāfijas pēcapstrādes procesus pielieto, izgatavojot kārbas maketu? 
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IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ 

 
ESF projekts “Rīgas Valsts tehnikuma sākotnējās profesionālās izglītības programmu 

īstenošanas kvalitātes uzlabošana” 
Vienošanās par Eiropas sociālā fonda projekta īstenošanu 

nr. 2010/0106/1DP/1.2.1.1.3/09/APIA/VIAA/047 

 

IZCĒRTAMO KĀRBU DIZAINS UN KONSTRUĒŠANA 

Speciālu iesaiņojumu konstruēšana pēc dotā shematiskā zīmējuma. 
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IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ 

 
ESF projekts “Rīgas Valsts tehnikuma sākotnējās profesionālās izglītības programmu 

īstenošanas kvalitātes uzlabošana” 
Vienošanās par Eiropas sociālā fonda projekta īstenošanu 

nr. 2010/0106/1DP/1.2.1.1.3/09/APIA/VIAA/047 

 

IZCĒRTAMO KĀRBU DIZAINS UN KONSTRUĒŠANA 

Speciālo kārbu konstruēšana pēc priekšmeta elektroniskās versijas. 

 

Nodarbības uzdevums. 

1. Iepazīsties ar dotās kārbas elektroniski vizuālo informāciju 

2. Sagatavo rakstisku vizuālā materiāla raksturīgākās īpašības. 

3. Sagatavo dotās kārbas vizuālā materiāla shematisku zīmējumu. 

4. Izvēlies dotā maketa papīra formātu. 

5. Sagatavo kārbas vizuālo noformējumu, dažāda veida tehnikās. 

6. Sagatavoto kārbas formu izgriez. 

7. Izgriezto kārbas maketu saloka un izveido pēc dotā vizuālā parauga. 

8. Atbildi u paškontroles jautājumiem. 

 

 

 

  

Ieinteresētība , 
piedalīšanās tēmas 
apguvē. 
1.punkti 

Darba un darba 
vietas organizēšana. 
 
2.punkti 

Praktiskā darba 
novērtējums 
(kvalitāte) 
10.punkti 

Teorētiskās zināšanas  
 
 
7.punkti 

PUNKTI 20 19 - 18 17 - 16 15 - 13 12 - 10 9 - 7 6 - 3 2  1 
ATZĪME 10 9 8 7 6 5 4 3 2 
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IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ 

 
ESF projekts “Rīgas Valsts tehnikuma sākotnējās profesionālās izglītības programmu 

īstenošanas kvalitātes uzlabošana” 
Vienošanās par Eiropas sociālā fonda projekta īstenošanu 

nr. 2010/0106/1DP/1.2.1.1.3/09/APIA/VIAA/047 

 

IZCĒRTAMO KĀRBU DIZAINS UN KONSTRUĒŠANA 

Speciālo kārbu konstruēšana pēc priekšmeta elektroniskās versijas. 

 

Paškontroles jautājumi. 

1. Kādu formātu izvēlējies kārbas maketam? 

2. Kādu papīra šķiedras virzienu jāizvēlas kārbas maketam? 

3. Cik gr. papīru izvēlēsies kārbas maketam? 

4. Cik rievas jārievo konkrētajā paraugā? 

5. Cik punktu jālīmē dotajā kārbā? 

6. Kādi poligrāfijas pēcapstrādes apdares paņēmieni tiek izmantoti, izgatavojot 

kārbas paraugu? 

7. Kādi faktori traucē izgatavot kārbas, saņemot informāciju par produktu 

elektroniski? 
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IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ 

 
ESF projekts “Rīgas Valsts tehnikuma sākotnējās profesionālās izglītības programmu 

īstenošanas kvalitātes uzlabošana” 
Vienošanās par Eiropas sociālā fonda projekta īstenošanu 

nr. 2010/0106/1DP/1.2.1.1.3/09/APIA/VIAA/047 

 

IZCĒRTAMO KĀRBU DIZAINS UN KONSTRUĒŠANA 

Speciālo kārbu konstruēšana pēc priekšmeta elektroniskās versijas. 
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IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ 

 
ESF projekts “Rīgas Valsts tehnikuma sākotnējās profesionālās izglītības programmu 

īstenošanas kvalitātes uzlabošana” 
Vienošanās par Eiropas sociālā fonda projekta īstenošanu 

nr. 2010/0106/1DP/1.2.1.1.3/09/APIA/VIAA/047 

 

IZCĒRTAMO KĀRBU DIZIANS UN KONSTRUĒŠANA 

Speciālo iesaiņojuma kārbu konstruēšana. 

Nodarbības uzdevums. 

1. Iepazīsties ar dažāda izmēra speciālās konstrukcijas dekoratīvajām kārbām 

2. Izvēlēties speciālas konstrukcijas kārbu maketa veidošanai. 

3. Izvēlies atbilstošās kārbas  shematisko zīmējumu. 

4. Sagatavo kārbas shematisko zīmējumu, atbilstoši dotajam paraugam. 

5. Sagatavotās kārbas shematisko zīmējumu izgriež tam paredzētajās vietās. 

6. Sagatavoto kārbas maketu , saloka atbilstoši locījuma vietām. 

7. Sagatavoto kārbas maketu izveido par kārbu, atbilstoši dotajam paraugam. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ieinteresētība , 
piedalīšanās tēmas 
apguvē. 
1.punkti 

Darba un darba 
vietas organizēšana. 
 
2.punkti 

Praktiskā darba 
novērtējums 
(kvalitāte) 
10.punkti 

Teorētiskās zināšanas  
 
 
7.punkti 

PUNKTI 20 19 - 18 17 - 16 15 - 13 12 - 10 9 - 7 6 - 3 2  1 
ATZĪME 10 9 8 7 6 5 4 3 2 
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IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ 

 
ESF projekts “Rīgas Valsts tehnikuma sākotnējās profesionālās izglītības programmu 

īstenošanas kvalitātes uzlabošana” 
Vienošanās par Eiropas sociālā fonda projekta īstenošanu 

nr. 2010/0106/1DP/1.2.1.1.3/09/APIA/VIAA/047 

 

IZCĒRTAMO KĀRBU DIZAINS UN KONSTRUĒŠANA 

Speciālu iesaiņojumu konstruēšana. 

 

Paškontroles jautājumi. 

1. Kādu formāta priekšmets ir domāts konkrētajā paraugā? 

2. Kādam priekšmetam ir piemērots konkrētais formāts? 

3. Cik gr. blīva papīra izvēlēsies konkrētam priekšmetam? Kāpēc? 

4. Kā jāiet papīra šķiedrai, konkrētajam paraugam? 

5. Cik rievas jārievo konkrētajā paraugā? 

6. Kā jāiekārto darba vieta, izgatavojot konkrēto paraugu? 
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IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ 

 
ESF projekts “Rīgas Valsts tehnikuma sākotnējās profesionālās izglītības programmu 

īstenošanas kvalitātes uzlabošana” 
Vienošanās par Eiropas sociālā fonda projekta īstenošanu 

nr. 2010/0106/1DP/1.2.1.1.3/09/APIA/VIAA/047 

 

IZCĒRTAMO KĀRBU DIZIANS UN KONSTRUĒŠANA 

Speciālo iesaiņojuma kārbu konstruēšana. 
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IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ 

 
ESF projekts “Rīgas Valsts tehnikuma sākotnējās profesionālās izglītības programmu 

īstenošanas kvalitātes uzlabošana” 
Vienošanās par Eiropas sociālā fonda projekta īstenošanu 

nr. 2010/0106/1DP/1.2.1.1.3/09/APIA/VIAA/047 

 

IZCĒRTAMO KĀRBU DIZIANS UN KONSTRUĒŠANA 

Speciāla iesaiņojuma konstruēšana. 

 

Nodarbības uzdevums. 

1. Iepazīsties ar speciālo iesaiņoju paraugu. 

2. Sagatavo shematisku zīmējumu pēc dotā parauga izmēriem. 

3. Sagatavo to shematiskā zīmējuma maketu izgriez tam paredzētajās vietās. 

4. Sagatavoto maketu saloki tam paredzētajās vietās pēc parauga. 

5. Sagatavoto maketu saloki, lai izveidotu speciālo iesaiņojumu pēc parauga. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ieinteresētība , 
piedalīšanās tēmas 
apguvē. 
1.punkti 

Darba un darba 
vietas organizēšana. 
 
2.punkti 

Praktiskā darba 
novērtējums 
(kvalitāte) 
10.punkti 

Teorētiskās zināšanas  
 
 
7.punkti 

PUNKTI 20 19 - 18 17 - 16 15 - 13 12 - 10 9 - 7 6 - 3 2  1 
ATZĪME 10 9 8 7 6 5 4 3 2 
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IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ 

 
ESF projekts “Rīgas Valsts tehnikuma sākotnējās profesionālās izglītības programmu 

īstenošanas kvalitātes uzlabošana” 
Vienošanās par Eiropas sociālā fonda projekta īstenošanu 

nr. 2010/0106/1DP/1.2.1.1.3/09/APIA/VIAA/047 

 

IZCĒRTAMO KĀRBU DIZIANS UN KONSTRUĒŠANA 

Speciālo iesaiņojuma kārbu konstruēšana. 

Paškontroles jautājumi. 

1. Kāda formātu izvēlējies kārbas maketa veidošanai? 

2. Cik gr. papīru izvēlējies maketa veidošanai? 

3. Kādas krāsas papīru izvēlējies maketa veidošanai? 

4. Kādu šķiedras virzienu izvēlējies maketa veidošanai? 

5. Kādas faktūras papīru izvēlējies maketa veidošanai? 

6. Cik rievas jārievo kārbas maketam? 

7. Kādas iekārtas izmantoji izgatavojot kārbas maketu? 
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IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ 

 
ESF projekts “Rīgas Valsts tehnikuma sākotnējās profesionālās izglītības programmu 

īstenošanas kvalitātes uzlabošana” 
Vienošanās par Eiropas sociālā fonda projekta īstenošanu 

nr. 2010/0106/1DP/1.2.1.1.3/09/APIA/VIAA/047 

 

IZCĒRTAMO KĀRBU DIZIANS UN KONSTRUĒŠANA 

Speciāla iesaiņojuma konstruēšana.  

 

 

 

IESPIEDPRODUKCIJAS RIEVOŠANA, PERFERĒŠANA 
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IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ 

 
ESF projekts “Rīgas Valsts tehnikuma sākotnējās profesionālās izglītības programmu 

īstenošanas kvalitātes uzlabošana” 
Vienošanās par Eiropas sociālā fonda projekta īstenošanu 

nr. 2010/0106/1DP/1.2.1.1.3/09/APIA/VIAA/047 

 

Rievojamās iekārtas 

Nodarbības uzdevums. 

1. Iepazīties ar rievojamajām iekārtām. 

2. Iepazīties ar rievotās produkcijas paraugiem. 

3. Sagatavot rakstisku aprakstu par dažādu rievojamo iekārtu darba principiem. 

4. Sagatavo aprakstu par doto paraugu rievošanas veidiem. 

5. Sagatavo apdares papīru pēc dotajiem paraugiem. 

6. Sagatavo iekārtas ,lai veiktu rievošanu. 

7. Sagatavoto apdares papīru sarievo atbilstoši rievu daudzumam uz dotajiem 

paraugiem. 

8. Atbildi uz paškontroles jautājumiem. 

 

 

 

 

 

  

Ieinteresētība , 
piedalīšanās tēmas 
apguvē. 
1.punkti 

Darba un darba 
vietas organizēšana. 
 
2.punkti 

Praktiskā darba 
novērtējums 
(kvalitāte) 
10.punkti 

Teorētiskās zināšanas  
 
 
7.punkti 

PUNKTI 20 19 - 18 17 - 16 15 - 13 12 - 10 9 - 7 6 - 3 2  1 
ATZĪME 10 9 8 7 6 5 4 3 2 
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IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ 

 
ESF projekts “Rīgas Valsts tehnikuma sākotnējās profesionālās izglītības programmu 

īstenošanas kvalitātes uzlabošana” 
Vienošanās par Eiropas sociālā fonda projekta īstenošanu 

nr. 2010/0106/1DP/1.2.1.1.3/09/APIA/VIAA/047 

 

IESPIEDPRODUKCIJAS RIEVOŠANA, PERFERĒŠANA 

Rievojamās iekārtas 

Paškontroles jautājumi. 

1. Cik darbinieki vienlaicīgi var strādāt pie rievojamās iekārtas? 

2. Kā jāiekārto darba vieta strādājot, pie rievojamās iekārtas? 

3. Kā jāizvēlas papīra šķiedras virziens, ielūgumu izgatavošanai?  

4. Kādi rievojamo iekārtu veidi tiek izmantoti poligrāfijā? 

5. Kurām rievojamajām iekārtām ir lielāka produktivitāte? 

6. Ar kā palīdzību tiek atlikti rievojamās produkcijas, rievu attālums uz 

rievojamā iekārtām? 
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IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ 

 
ESF projekts “Rīgas Valsts tehnikuma sākotnējās profesionālās izglītības programmu 

īstenošanas kvalitātes uzlabošana” 
Vienošanās par Eiropas sociālā fonda projekta īstenošanu 

nr. 2010/0106/1DP/1.2.1.1.3/09/APIA/VIAA/047 

 

IESPIEDPRODUKCIJAS RIEVOŠANA, PERFERĒŠANA 

Rievojamās iekārtas 

 

 

  

355



IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ 

 
ESF projekts “Rīgas Valsts tehnikuma sākotnējās profesionālās izglītības programmu 

īstenošanas kvalitātes uzlabošana” 
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           IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ 

 
 

Kvīšu grāmatiņu izgatavošana 
Perforēšana 

Nodarbības uzdevums.  
 

1. Iepazīties ar perforēšanas procesu un iekārtām. 
2. Veikt aprakstu perforējamās iekārtas galvenajiem mezgliem. 
3. Atkārtot darba aizsardzības instrukciju pie perforējamām iekārtām. 
4. Sagatavot A5 loksnes, gar augšējo garāko malu veikt perforāciju. 
5. Sagatavot A5 loksnes, gar īsāko sānu malu veikt perforāciju. 
6. Sagatavot burtnīcas ielikumā, gar apakšējo ārējo stūri veikt 

perforāciju. 
7. Sagatavot A3 loksnes, gar garāko malu veikt iegriezumus ar papīra 

naža palīdzību. 
8. Atbildēt uz paškontroles jautājumiem. 

 

 

 

 

 

Ieinteresētība, 
piedalīšanās tēmas 

apguvē 
 

Darba un darba 
vietas 

organizēšana 
 

Praktiskās darba 
novērtējums 

 
 

Teorētiskās 
zināšanas 

 
 

0 – 1 punkts 0 – 2 punkti 1 – 10 punkti 1 – 7 punkti 
 

Punkti 20 19 – 18 17 – 16 15 – 13 12 – 10 9 – 7 6 - 3 2 1 
Atzīme 10 9 8 7 6 5 4 3 2 
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           IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ 

 
 

Mazformāta perforēšanas aparāts 
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           IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ 
 
 

Kvīšu grāmatiņu izgatavošana 
Perforēšana 

Paškontroles jautājumi.  
 

1. Kāda ir definīcija perforācijas tehnoloģiskajiem procesiem? 
2. Kādi ir darba aizsardzības instrukcijas noteikumi strādājot pie 

perforējamām iekārtām? 
3. Kādus perforējamos punktus pēc konstrukcijas izmanto kvīšu 

grāmatiņu perforēšanai? 
4. Kāda ir darbības gaita, lai uzstādītu izmērus uz perforējamām 

iekārtām, izgatavojot dažādu tipu kvīšu grāmatiņas? 
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           IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ 
 
Izgatavotie paraugi: 
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           IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ 
 
 

Kvīšu grāmatiņu izgatavošana 
Komplektēšana, sastiprināšana 

Nodarbības uzdevums.  
 

1. Iepazīties ar izmantojamajiem papīriem 
1.1. Daudzkrāsains 
1.2. Biezums, svara atšķirīgums 
1.3. Paškopējošs un kopējošs 

2. Iepazīties ar komplektējuma veidiem un sastiprinājuma veidiem. 
3. Iepazīties ar izmantojamajiem materiāliem. 
4. Sagatavot A5 loksnes (perforācija gar īsāko malu), komplektēt 

sanesumā, sastiprināt bezšuvumā, apgriezt no 3 pusēm, veidot aploci 
ar 2 rievām. 

5. Sagatavot A6 paškopējošas loksnes (perforācija gar īsāko malu), trīs 
dažādās krāsās, komplektēt sanesumā, sastiprināt ar skavām sānu 
diegumā, apgriezt no 3 pusēm, veidot trīsdaļīgu aploci ar 4 rievām. 

6. Sagatavot A3 loksnes (perforācija gar abām īsākajām malām, 
iegriežot ar papīra nazi), komplektēt ielikumā, sastiprināt ar skavām 
uzmetumā, apgriezt no 3 pusēm. 

7. Sagatavot A5 loksnes (perforācija apakšējos divos stūros), locīt un 
komplektēt ielikumā. Sašūt ar diegiem 10 burtnīcas, apstrādāt 
grāmatas bloku un ievākot viengabala sējuma vākos. 

8. Atkārtot jautājumus tēmai „Kvīšu grāmatiņu izgatavošana”. 

Ieinteresētība, 
piedalīšanās tēmas 

apguvē 
 

Darba un darba 
vietas 

organizēšana 
 

Praktiskās darba 
novērtējums 

 

Teorētiskās 
zināšanas 

 
 

0 – 1 punkts 0 - 4 punkti 1 - 13 punkti 1 - 2 punkti 
 

Punkti 20 19 – 18 17 – 16 15 – 13 12 – 9 8 – 6 5 4 - 3 1 - 2 
Atzīme 10 9 8 7 6 5 4 3 2 
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           IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ 
 
 

Jautājumi tēmai „Kvīšu grāmatiņu izgatavošana”  

Svītriņu vietā izvēlēties un ierakstīt atbilžu pareizos burtus 

1. Biežāk izmantojamiem perforācijas iegriezumu veidi ir ____. 
2. Pirmā aploču veida brošūra ir komplektēta ____. 
3. Perforācijas iekārtu galvenās palīgierīces ir ____. 
4. Perforēšanu var veikt ____. 
5. Dienasgrāmatām perforēšanu veic ____. 
6. Kvīšu grāmatiņām izmanto ____. 
7. Uzmetumā komplektētas kvīšu grāmatiņas sastiprina ____. 
8. Bezšuvuma sastiprināšanai bieži izmanto ____. 

Atbildes 

a) Sānu diegumā; 
b) Perforējamās lentes un adatas; 
c) Sanesumā; 
d) Apakšējā, ārējā stūrī; 
e) Polivinilacetāta līmi; 
f) Paškopējošos, krāsainos papīrus; 
g) Uz automātiem, pusautomātiem un izmantojot rokas procesus; 
h) Punkti un svītras. 
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           IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ 
 

Izgatavotie paraugi: 
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           IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ 
 

Bezšuvuma sastiprinājums 
Izmantojamās iekārtas 

 
Nodarbības uzdevums.  
 

1. Iepazīties ar mācību materiālu „Bezšuvuma sastiprinājums”. 
2. Noskatīties video materiālu par tipogrāfiju lielformātu bezšuvumu 

sastiprinājumu iekārtām 
http://www.youtube.com/watch?v=aPld03VpD_A    

http://www.youtube.com/watch?v=-gCNIUj8X7s. 
3. Noskatīties video materiālu par ofisu mazformātu bezšuvumu 

sastiprinājumu iekārtām 
 http://www.youtube.com/watch?v=ANHhn0EAqkw. 

4. Sagatavot A6 loksnes, komplektēt sanesumā un nolīmēt grāmatu 
bloku muguriņas ar polivinilacetāta līmi. 

5. Sagatavot A5 burtnīcas, komplektēt sanesumā 10 burtnīcas. Veikt 
iezāģēšanu katrā centimetrā. Nolīmēt grāmatu bloku muguriņas ar 
PVA līmi un aplocēt ar materiālu. 

6. Salīdzināt abus sastiprinājumu veidus. Nosaukt „+” un „-” katram 
no sastiprinājumu veidiem. 

7. Aizpildīt trūkstošās vietas tekstā mācību materiālā „Bezšuvuma 
sastiprinājums”. 
 

Ieinteresētība, 
piedalīšanās tēmas 

apguvē 
 
 

Darba un 
darba vietas 
organizēšana 

 
 

Praktiskās darba novērtējums 
 Teorētiskās zināšanas 

0 - 2 punkti 0 - 2 punkti 

A5 formāta 
grāmatas 

bloka 
sastiprināšana 

 

A6 formāta 
grāmatas 

bloka 
sastiprināšana 

 

Salīdzinājums 
„+” un „-” 

 

Trūkstošā 
teksta 

aizpildīšana 
 

1 -3 punkti 1 – 3 punkti 1 – 5 punkti 1 – 5 punkti 
 

Punkti 20 19 18 – 16 15 – 13 12 – 9 8 – 6 5 - 3 2 1 
Atzīme 10 9 8 7 6 5 4 3 2 
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           IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ 
 

Bezšuvuma iekārta 
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           IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ 
 
 

Paškontroles jautājumi.  
 

1. Aizpildīt tekstā trūkstošās vietas (trūkstošie vārdi zem teksta). 

„Perfect binding” - līmētais iesējums, mīkstais iesējums, _______ muguriņa 
 

Pagaidām nav izdevies pilnībā noskaidrot kāda ir patiesā vārda "_______" nozīme šajā 
vārdu savienojumā. Iespējams, ka tas apzīmē līmētā iesējuma________. Viena no versijām ir 
tāda, ka šo ________ tā ir nodēvējis tās izgudrotājs - apmēram 1830. gadā. Otra versija - to ir 
ieviesusi „Sheridan Bookbinding machinery company” ______ gadā, ieviešot termolīmi un 
atrisinot "aukstās ________" līmei raksturīgās problēmas. 

Vēl viena versija - iespējams, tas ir ciniskākais joks poligrāfijas terminoloģijā, par 
"perfektu" nosaucot iesējumu, kurš sāk _______ ārā uzreiz pēc tam, kad lasītājs grāmatu ir 
nopircis. 

Uzskatīsim, ka šajā gadījumā vārds "perfect" apzīmē izgatavošanas procesa 
"pabeigtību"  =  "salīmē un gatavs" (salīmē grāmatas / žurnāla bloku, pieliek klāt vāku un gatavs 
- atšķirībā no tehnoloģiski daudz sarežģītākā iesējuma ________). 

Dažos avotos minēts, ka "perfect binding" ir līmēšanas veids, kurā izmanto termolīmi. 
Mūsdienās, runājot par līmēto iesējumu, praktiski tiek lietots apzīmējums "perfect binding" un 
tikpat kā nav sastopams "adhesive binding". Tas tādēļ, ka "perfect binding" ir kļuvis par galveno 
un ________ līmētā iesējuma veidu. 

Atsaucei jāpiemin arī krievu valodas apzīmējumi "бесшвейное скрепление" un 
"мягкий переплёт" - arī to var _______ kā "līmētais iesējums". 

Varbūt "līmētais iesējums" arī nav "pati pilnība", tomēr būtu taisnīgi atzīmēt, ka tieši šis 
iesējuma veids ir padarījis grāmatas _________ un daudz plašāk pieejamas, tādēļ tas tiešām ir 
"perfekts" risinājums visai lasošajai __________. 
 
Līmētā; tulkot; cietajos vākos; metodi; perfect; lētākas; dominējošo; civilizācijai; 
emulsijas; kvalitāti; jukt; 1911.  
 
Informācijas avots:http://www.heidelberg.com/lv/www/lv/glossary/glossaryitems/P 
 

 
2. Kādas ir galvenās atšķirības, „+“ un „-“ abiem sastirpinājuma 

veidiem? 
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           IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ 

 
 

Paškontroles jautājumi.  
 

Aizpildīt tekstā trūkstošās vietas – atbilžu lapa. 

„Perfect binding” - līmētais iesējums, mīkstais iesējums, līmētā muguriņa 
 

Pagaidām nav izdevies pilnībā noskaidrot kāda ir patiesā vārda "perfect" nozīme šajā 
vārdu savienojumā. Iespējams, ka tas apzīmē līmētā iesējuma kvalitāti. Viena no versijām ir 
tāda, ka šo metodi tā ir nodēvējis tās izgudrotājs - apmēram 1830. gadā. Otra versija - to ir 
ieviesusi „Sheridan Bookbinding machinery company” 1911. gadā, ieviešot termolīmi un 
atrisinot "aukstās emulsijas" līmei raksturīgās problēmas. 

Vēl viena versija - iespējams, tas ir ciniskākais joks poligrāfijas terminoloģijā, par 
"perfektu" nosaucot iesējumu, kurš sāk jukt ārā uzreiz pēc tam, kad lasītājs grāmatu ir nopircis. 

Uzskatīsim, ka šajā gadījumā vārds "perfect" apzīmē izgatavošanas procesa  
"pabeigtību" = "salīmē un gatavs" (salīmē grāmatas / žurnāla bloku, pieliek klāt vāku un gatavs 
- atšķirībā no tehnoloģiski daudz sarežģītākā iesējuma cietajos vākos). 

Dažos avotos minēts, ka "perfect binding" ir līmēšanas veids, kurā izmanto termolīmi. 
Mūsdienās, runājot par līmēto iesējumu, praktiski tiek lietots apzīmējums "perfect binding" un 
tikpat kā nav sastopams "adhesive binding". Tas tādēļ, ka "perfect binding" ir kļuvis par galveno 
un dominējošo līmētā iesējuma veidu. 

Atsaucei jāpiemin arī krievu valodas apzīmējumi "бесшвейное скрепление" un 
"мягкий переплёт" - arī to var tulkot kā "līmētais iesējums". 

Varbūt "līmētais iesējums" arī nav "pati pilnība", tomēr būtu taisnīgi atzīmēt, ka tieši šis 
iesējuma veids ir padarījis grāmatas lētākas un daudz plašāk pieejamas, tādēļ tas tiešām ir 
"perfekts" risinājums visai lasošajai civilizācijai. 
 
Informācijas avots:http://www.heidelberg.com/lv/www/lv/glossary/glossaryitems/P 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ESF projekts “Rīgas Valsts tehnikuma sākotnējās profesionālās izglītības 

programmu īstenošanas kvalitātes uzlabošana” 
Vienošanās par Eiropas sociālā fonda projekta īstenošanu 

nr. 2010/0106/1DP/1.2.1.1.3/09/APIA/VIAA/047 

367

http://www.heidelberg.com/lv/www/lv/glossary/glossaryitems/P


 

           IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ 
 

 

Izgatavotie paraugi: 
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           IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ 
 
 

Bezšuvuma sastiprinājums 
Darba aizsardzības instrukciju ievērošana pie bezšvuvumu 

sastiprinājumu iekārtām 
 

Nodarbības uzdevums.  
 

1. Iepazīties ar darba aizsardzības instrukcijām. 
2. Iepazīties ar bezšuvumu sastiprinājumu iekārtu galvenajiem 

mezgliem. 
3. Sagatavot A4 burtnīcas, komplektēt sanesumā, iezāģēt muguriņas 

daļā rievas (savstarpēji krustojas). 
4. Veikt tehnoloģisko aprakstu sastiprinātajai grāmatai un nosaukt 

procesus, kur ir iespējami traumas veicinoši riska faktori. 
5. Atbildēt uz paškontroles jautājumiem. 

 

 

 

Ieinteresētība, 
piedalīšanās 

tēmas apguvē 
 
 
 

0 - 1 punkts 

Darba un darba 
vietas 

organizēšana 
 
 
 

0 - 1 punkts 

Praktiskā darba 
novērtējums 

 
 
 
 
 

1 – 3 punkti 
 

Teorētiskās zināšanas 

Darba 
aizsardzības 
instrukcijas 

 
1 – 10 punkti  

Faktori, kas 
izraisa darba 

traumas 
 

1 – 5 punkti 

 

 

Punkti 20 19 – 18 17 – 16 15 – 14 13 – 12 11 – 10 9 - 5 4-3 2-1 
Atzīme 10 9 8 7 6 5 4 3 2 
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           IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ 

 
Bezšuvuma sastiprinājuma iekārtas galvenie mezgli 
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           IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ 

 
Paškontroles jautājumi.  
 

1. Nosaukt darba aizsardzības instrukcijas noteikumus. 
2. Nosaukt traumu veicinošos riska faktorus izgatavojot bezšuvumu 

sastiprinājumus. 
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           IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ 
 

 
 
Izgatavotie paraugi: 
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IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ 

 
 

Bezšuvuma sastiprinājums 
Bezšuvuma sastiprinājumā pielietojamās līmes un bloka apstrādes 

īpatnības  
 

Nodarbības uzdevums.  
 

1. Iepazīties ar informatīvo materiālu par līmēm, ko izmanto 
bezšuvuma sastiprinājumiem. 

2. Iepazīties ar līmes sekcijas shematisku attēlu un līmes uzklāšanas 
darbības principiem. 

3. Sagatavot A6 iespiedloksnes, sakomplektētas sanesumā (1 cm 
biezumā) 3 paraugiem. Viena no garākām malām jānoziež ar līmi. 
Līmes jāizvēlas dažādas (PVA, termo, kaulu, cietes u.c.). 

4. Jānoraksturo izgatavotajiem paraugiem līmju īpašības un 
savienojumu kvalitāte. 

 

 

 

Ieinteresētība, 
piedalīšanās 

tēmas apguvē 
 
 
 

0 - 1 punkts 

Darba un 
darba vietas 
organizēšana 

 
 
 

0 - 3 punkti 

Praktiskās darba novērtējums 
 

Teorētiskās 
zināšanas 

 
 
 
 

1 – 10 punkti 

Pirmās līmes 
paraugs 

 
 

1 - 2 punkti 

Otrās līmes 
paraugs 

 
 

1 – 2 punkti 

Trešās līmes 
paraugs 

 
 

1 – 2 punkti  
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Muguriņu sastiprinājuma veidi 

 

 

 

 

 

 

Līmes aparāts bezšuvuma sastiprinājuma agregātā 
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LĪME GRĀMATU IESIEŠANAI UN IEPAKOJUMA KASTĒM 
SOLCO GLUESTAR 

Tā ir iecienīta līme lielāko grāmatu iesiešanas uzņēmumu vidū Norvēģijā, 
Islandē un Zviedrijā. Visas līmes atbilst visaugstākajām apkārtējās vides prasībām. 

Termo līmes - tām ir vāja smarža, nav izgarojuma tvaiku, laba konsistence un 
ātras sacietēšanas spējas, nodrošinot to apstrādi zem līmes apgriešanas spiednes 30 
sekunžu laikā pēc tās noklāšanas. 

 

GLUESTAR 4.16 – šīs līmes sastāvā ir želatīns un tā ir piemērota grāmatu cietā 
apvākojuma līmējumam. Šī līme ir piemērota vidēja ātruma un ļoti ātrām grāmatu 
iesējuma iekārtām, piemēram, Kolbus DA 240, DA 270, DA 232, Hörauf BDM 20, 
BDM, Universal BDM speed u.c. 
  
GLUESTAR 4.80 līme ir ideāla vienas darbības - “viena šāviņa” grāmatu iesiešanas 
līmēšanas procesā. Šī līme ir bez pigmentiem un bezkrāsaina, caurspīdīga, jāuzsver, ka 
ļoti pieprasīta un iecienīta pasūtītāju vidū. Gluestar4.80 līmei ir augsta kausējuma 
saķere (salipšana), ātras sacietēšanas spējas, kas nodrošina līmes apgriešanas spiednes 
darbu lielā ātrumā. Gluestar 4.80 līme ir piemērota visdažādākā biezuma un kvalitātes 
papīra un cietā grāmatu apvākojuma līmējumam. Līmes kausējuma ātrā saķere 
(salipšana) nodrošina izcilu līmes noklāšanos un tās vienmērīgumu. Savukārt šīs līmes 
zemā kausējuma viskozitāte īsteno līmes tehnoloģiskā procesa vienmērīgu plūsmu, pat 
visdažādākajās kausēšanas tvertnēs, kur iespējami traucējumi. Lai novērstu gaisa 
burbuļu veidošanos, līmes kausēšanas tvertnēs jābūt stabilai temperatūrai. Gluestar 4.80 
līmes gaišā krāsa rada kārtīgu grāmatu vāku muguriņu noformējumu. 
  
GLUESTAR 4.81 ir pilnveidotas kvalitātes līme vienas darbības - “viena šāviņa” 
līmējuma veikšanai un tiek izmantota grāmatu apaļo muguriņu līmēšanai. Pasūtītāji 
atzīst, ka Gluestar 4.81 ir izcila līme visdažādākās kvalitātes papīra līmēšanai. Gluestar 
4.81 līmei ir augsta kausējuma saķere (salipšana), kas nodrošina izcilu noklāšanos un 
ātru savienošanos. Gluestar 4.81 līmes kausējuma viskozitāte nodrošina viendabīgu 
līmes plūsmu arī līmes kausēšanas tvertnēs, kur ir iespējami traucējumi. Līmes zemā 
viskozitāte novērš gaisa burbuļu veidošanos un temperatūras dažādību līmes kausēšanas 
tvertnēs. 
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GLUESTAR 4.50 ir ūdeni saturoša grāmatu iesiešanas līme, kas piemērota grāmatu ar 
cietajiem vākiem ražošanā. Šī līme ir ar nolūku radīta grāmatu cieto vāku līmēšanai 
Kolbus Vbf un citās ievākošanas iekārtās. Jāpiebilst, ka līme Gluestar 4.50 tiek 
izmantota arī citiem mērķiem, kā piemēram “spoguļvirsmas” līmējumam. Gluestar 4.50 
līme ar augstas saķeres (salipšanas) spējām savieno kopā grāmatas pēdējās lapas un 
cietos vākus. Šai līmei piemīt izcilas recirkulācijas īpašības, ir samazināta līmes šļakatu 
veidošanās, kas novērš iekārtu dīkstāvi tīrīšanas laikā. Augstā siltuma pretestība 
nodrošina izcilu grāmatas veidošanas procesu. Gluestar 4.50 līmes ļoti mitrā saķere 
(salipšana) novērš krunku un slāņošanās veidošanos. 
  
GLUESTAR 4.86 

 

ir karsti kausēta līme grāmatu un katalogu malu līmēšanai. Gluestar 4.86 līmei ir zema 
viskozitāte un augstas saķeres (salipšanas) spējas ar visdažādākās kvalitātes papīru un 
apvākojumu. Līmes zemā viskozitāte nodrošina tās noklāšanas vienmērīgumu un 
termisko stabilitāti, jāpiebilst, ka līmes gaišā krāsa saglabājas pateicoties stabilai 
temperatūrai. 
  
GLUESTAR 5.70 ir aukstā baltā līme, kas piemērota cieto, biezo grāmatu vāku 
līmēšanai. Gluestar 5.70 ir paredzēta poraina papīra un cieto vāku savienošanai. Šī līme 
tiek piegādāta jau iepakojumā tās tūlītējai lietošanai. Gluestar 5.70 līme ir paredzēta 
lielākajai daļai Lamina un Tunker modeļu līmes uzklāšanas iekārtām. 
  
GLUESTAR 5.27 ir aukstā baltā līme bezšuvuma lokāmo iepakojuma kastu malu 
līmēšanai. Gluestar 5.27 sacietē un iespiežas papīra pamatnē ļoti ātri un ir piemērota 
cietajam ievākojumam vai lakas pārklājumu vākiem, kā arī PVC folija un porainajām 
papīra pamatnēm. Šī līme ir piemērota Nordsson, Disc vai Cliché presēšanas sistēmām. 
  
GLUESTAR 5.45 ir aukstā baltā līme bezšuvuma lokāmo iepakojuma kastu malu 
līmēšanai. Gluestar 5.45 ir ātras sacietēšanas līme papīram un ievākojumam ar lakas 
pārklājumu, kā arī bez tā. (Pirms līmēšanas procesa jāveic polietilēna pārbaudes tests). 
Līme tiek piegādāta iepakojumā un jau gatava izmantošanai. Šī līme ir piemērota HHS, 
Robatech vai Nordsson līmes izsmidzināšanas sistēmām. 
 
 

 
ESF projekts “Rīgas Valsts tehnikuma sākotnējās profesionālās izglītības 

programmu īstenošanas kvalitātes uzlabošana” 
Vienošanās par Eiropas sociālā fonda projekta īstenošanu 

nr. 2010/0106/1DP/1.2.1.1.3/09/APIA/VIAA/047 

376



 

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ  
  

 

  
X-PRESS STRUCTURAL līme paredzēta grāmatu iesiešanai un iepakojuma kastēm. 
ColorXpress ir radījis jaunu līmi Structural, kas ir izstrādāta tiem, kuri savā īpašumā 
vēlas iegūt patiešām īpašu līmi ar specifiskām īpašībām. 
  
BAM 776W ir līme bezšuvuma stiprinājumam un tā ir ideāla grāmatu ievākošanai. Šī 
līme ir vienas darbības -“viena šāviņa” līmēšanai. BAM 776W līmei ir augsta 
kausējuma saķere (salipšana), ātras sacietēšanas spējas, kas nodrošina līmes apgriešanas 
spiednes darbu lielā ātrumā. 
 
BAM 776W ir radīta, lai nodrošinātu labu saķeri (salipšanu) starp visdažādākās 
kvalitātes papīru un cietajiem vākiem. BAM 776W līmes augstā kausējuma saķere 
(salipšana) nodrošina izcilu līmes viendabīgu noklāšanos un savienošanos. 
  
BAM 776W zemā kausējuma viskozitāte nodrošina vienmērīgu līmes plūsmu bez gaisa 
burbuļiem, kurus rada gaisa ieplūšana un dažādā temperatūra kausēšanas tvertnēs. BAM 
776W gaišā krāsa piešķir grāmatu muguriņām tīru un kārtīgu izskatu. Bezšuvuma 
iepakošanā vai ideālā grāmatu iesiešanā BAM 776W līme ir piemērota vienas darbības- 
“viena šāviņa” līmēšanai, kad līmei jābūt bez pigmentiem. Šai līmei ir augsta kausējuma 
saķere (salipšana), kas līmes apgriešanas spiednei ļauj strādāt lielā ātrumā. 
 
 
 
Ir arī citi līmes veidi.  
 

 

 

 

 

 

 

 
ESF projekts “Rīgas Valsts tehnikuma sākotnējās profesionālās izglītības 

programmu īstenošanas kvalitātes uzlabošana” 
Vienošanās par Eiropas sociālā fonda projekta īstenošanu 

nr. 2010/0106/1DP/1.2.1.1.3/09/APIA/VIAA/047 

377



IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ  
  

 

Izgatavotie paraugi: 
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Bezšuvuma sastiprinājums 
Faktori, kas nosaka sastiprinājuma kvalitāti 

 
Nodarbības uzdevums. 
 
1. Sagatavotajiem trīs paraugiem piemērot un pētīt faktoru iedarbību: 

1.1.Vides ietekme; 
1.2. Mitruma ietekme; 
1.3. Mehāniskā ietekme; 
1.4. Termo ietekme; 
1.5.Gaisa un gaismas ietekme. 

2. Bezšuvuma sastiprinājums ar frēzētu muguriņu salīdzinājumā ar 
bezšuvuma sastiprinājumu ar izvirzījumu muguriņas daļā (mehāniskā 
izturība). 
3. Dotajiem paraugiem veidot apkantējumus un aploču veidus ar 2 rievām 
un 4 rievām. 
4. Sastādīt krustvārdu mīklu saistībā ar dažādu faktoru iedarbību 
bezšuvuma sastiprinājumam. 
 
 
 
 
 
Ieinteresētība, 
piedalīšanās 

tēmas apguvē 

Darba un 
darba vietas 
organizēšana 

Praktiskā darba novērtējums Teorētiskās 
zināšanas 

0 - 1 punkts 0 - 3 punkti 

Faktoru 
iedarbība 

Bezšuvuma 
sastiprinājumu 
salīdzināšana 

Paraugu 
apkantēšana 1 - 10 punkti 

1 - 2 
punkti 1 - 2 punkti 1 - 2 punkti 

 
 
Punkti 20 19-18 17-16 15-14 13-12 11-10 9-5 4-2 1 
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Izgatavotie paraugi: 
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Bezšuvuma sastiprinājums 

Grāmatas bloku sastiprināšana ar spirāli 
 

Nodarbības uzdevums. 
 
1. Noskatīties video materiālu par tēmu spirāļu iekārtas: 
http://www.youtube.com/watch?v=bOG13FTscwo&feature=related 

2. Iepazīties ar spirāļu veidiem. 
3. Iepazīties ar spirāļu iekārtu galvenajiem mezgliem. 
4. Sagatavot A5 loksnes, perforēt gar īsāko malu caurumus, ievietot spirāli 
(rokas procesā). 
5. Paškontroles jautājumi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ieinteresētība, 
piedalīšanās tēmas 

apguvē 

Darba un darba 
vietas organizēšana 

Praktiskā darba 
novērtējums 

Teorētiskās 
zināšanas 

0 - 1 punkts 0 - 2 punkti 1 - 10 punkti 1 - 7 punkti 

 
 
Punkti 20 19-18 17-16 15-13 12-10 9-7 6-3 2 1 
Atzīme 10 9 8 7 6 5 4 3 2 
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Mazformāta spirāļu sastiprinājuma iekārta 
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Bezšuvuma sastiprinājums 
Grāmatas bloku sastiprināšana ar spirāli 

 
Paškontroles jautājumi. 
 
1. Kāda tipa spirāles izmanto sastiprināšanai? 
2. Kādiem produkcijas veidiem izmanto sastiprināšanu ar spirāli? 
3. Spirāļu iekārtu galvenie mezgli. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ESF projekts “Rīgas Valsts tehnikuma sākotnējās profesionālās izglītības 
programmu īstenošanas kvalitātes uzlabošana” 

Vienošanās par Eiropas sociālā fonda projekta īstenošanu 
nr. 2010/0106/1DP/1.2.1.1.3/09/APIA/VIAA/047 

383



           IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ 
 

 

Izgatavotie paraugi: 
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Bezšuvuma sastiprinājums 

Darba aizsardzības instrukciju ievērošana, strādājot pie spirāļu 
sastiprinājuma iekārtām 

 
Nodarbības uzdevums. 
 
1. Iepazīties ar darba aizsardzības instrukcijām. 
2. Atkārtot mācību vielu par bezšuvuma sastiprinājuma iekārtu galvenajiem 
mezgliem. 
3. Aplūkot sagatavoto A5 brošūru un aprakstīt, kuros procesos pastāv riska 
faktori gūt savainojumus pie spirāļu sastiprinājumu iekārtām. 
4. Sadalīties grupās. Katrai grupai izveidot prezentāciju par spirāļu 
iekārtām un drošības tehniku pie tām. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ieinteresētība, 
piedalīšanās tēmas 

apguvē 

Darba un darba 
vietas organizēšana 

Praktiskā darba 
novērtējums 

Teorētiskās 
zināšanas 

0 - 1 punkts 0 - 2 punkti 1 - 10 punkti 1 - 7 punkti 
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Bezšuvuma sastiprinājums 

Izmantojamie materiāli 
 

Nodarbības uzdevums. 
 
1. Sagatavot materiālu paraugus (3x3 cm), kurus var izmantot bezšuvuma 
sastiprinājumam un citiem sastiprinājuma veidiem. Uzlīmēt materiālu 
paraugus uz A3 formāta loksnes. 
2. Pie uzlīmētajiem materiālu paraugiem veidot konstruktīvu aprakstu par 
materiāla īpašībām, šķiedrām un pielietošanu. 
3. Veidot konstruktīvu aprakstu par izmantotajām līmēm, kuras izmanto 
pēcapstrādes procesos. 
4. Veidot konstruktīvu aprakstu par brošūru un grāmatu bloku 
sastiprinājuma materiāliem. 
5. Prezentēt sagatavotos aprakstus. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ieinteresētība, 
piedalīšanās 

tēmas apguvē 

Darba un 
darba vietas 
organizēšana 

Teorētiskās zināšanas 
Praktiskā 

darba 
novērtējums 

0 - 1 punkts 0 - 4 punkti 

Materiālu 
apraksts 

Līmju 
apraksts 

Sastiprinājuma 
materiālu 
apraksts 1 - 6 punkti 

1 - 3 
punkti 

1 - 3 
punkti 1 - 3 punkti 
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Atzīme 10 9 8 7 6 5 4 3 2 
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Bezšuvuma sastiprinājums 

Sastiprināšanas veidi 
 
Nodarbības uzdevums. 
 
1. Iepazīties ar Lumbecka metodi (izvirzījuma metode). 
2. Iepazīties ar frēzēšanas metodi. 
3. Sagatavot A5 loksnes izvirzījuma bloku izgatavošanai. 
4. Sagatavot krāsainus papīrus (80g/m2 lielums 10x10cm), izvirzīt 
vēdekļveidīgi, veidojot „trepi”, sastiprināt ar polivinilacetāta līmi. 
5. Sagatavot grāmatas bloku nofrēzēšanai (rokas presē). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ieinteresētība, 
piedalīšanās 

tēmas apguvē 

Darba un 
darba vietas 
organizēšana 

Praktiskā darba novērtējums Teorētiskās 
zināšanas 

0 - 1 punkts 0 - 3 punkti 

Lumbecka 
metode 

Frēzēšanas 
metode 

Papīru 
izvirzīšana 

„trepē” 1 - 4 punkti 
1 - 4 

punkti 1 - 4 punkti 1 - 4 punkti 
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Lumbecka metode 

 
 
 
 
 
 

Frēzēšanas metode 
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Izgatavotie paraugi: 
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           IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ 

 
 

Bezšuvuma sastiprinājums 
Darba paņēmieni 

 
Nodarbības uzdevums. 
 
1.Materiālu izvēle bezšuvumu sastiprinājumiem. 
2. Darba instrumentu izvēle, strādājot rokas procesus. 
3. Darba procesu izvēle, strādājot rokas procesus. 
4. Prezentācijas izveide brošūru un grāmatu bloku izgatavošanas procesos. 
Pareiza darba paņēmienu izvēle, veicot šos darbus. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ieinteresētība, 
piedalīšanās tēmas 

apguvē 

Darba un darba 
vietas organizēšana 

Praktiskā darba 
novērtējums 

Teorētiskās 
zināšanas 

0 - 1 punkts 0 - 2 punkti 1 - 5 punkti 1 - 12 
punkti 

 
 
Punkti 20 19-18 17-16 15-13 12-10 9-7 6-3 2 1 
Atzīme 10 9 8 7 6 5 4 3 2 
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           IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ 

 
 
 

Bezšuvuma sastiprinājums 
Mācību ekskursija uz poligrāfijas uzņēmumu 

 
Nodarbības uzdevums. 
 
1. Iepazīties ar bāzes uzņēmumu datu bāzi. 
2. Apmeklēt poligrāfijas uzņēmumu. 
3. Uzrakstīt eseju par gūtajām atziņām un iespaidiem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vērtējums – ieskaitīts/neieskaitīts 
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Izgatavotie paraugi. 

 

 

 

 

 
ESF projekts “Rīgas Valsts tehnikuma sākotnējās profesionālās izglītības 

programmu īstenošanas kvalitātes uzlabošana” 
Vienošanās par Eiropas sociālā fonda projekta īstenošanu 

nr. 2010/0106/1DP/1.2.1.1.3/09/APIA/VIAA/047 

392
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Spirāļu veidi. 
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           IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ 
 

Brošūru šūšana 
Stiepļu šujamās mašīnas darbības principi, darba un darba vietas 

organizēšana 
 

Nodarbības uzdevums. 
1.Iepazīties ar stiepļu šujamo mašīnu galvenajiem mezgliem, noskatīties 
video materiālus: 
http://www.youtube.com/watch?v=VD-3UXpz-JQ (Poligrāfijas uzņēmuma 
stiepļu šujamā mašīna) 
http://www.youtube.com/watch?v=7rsEZBOgQH8 ( Mazformāta ofisa 
stiepļu šujamā mašīna) 

1.1.Stiepļu padevējs; 
1.2.Kustīgs galds; 
1.3.Veltnīši izmēru uzstādīšanai 
1.4.Mehānisms stieples saliekšanai 

2.Iepazīties ar darba un darba vietas organizēšanas galvenajiem 
nosacījumiem - drošai, ātrai, kvalitatīvai un kvantitatīvai darbībai. 
3. Uzzīmēt shēmu galvenajiem stiepļu šujamās iekārtas mezgliem, 
raksturot tos. 
4.Izstrādāt projektus par stiepļu šujamo iekārtu nozīmi, vajadzību un 
izplatīšanu (Grupu darbs – izveidot firmu, kas izplata šīs iekārtas). 
 

Ieinteresētība, 
piedalīšanās 

tēmas apguvē 

 

 

 

0 - 1 punkti 

Darba un 
darba vietas 
organizēšana 

 

 

 

0 - 3 punkti 

Teorētiskās zināšanas 
Praktiskās darba novērtējums 

 

Darba 
organizēšana 

1 -3 punkti 

Projekta 
izstrāde un 
prezentācija 

1 – 8 punkti 

Shēma stiepļu šujamām 
mašīnām 

 

1 – 5 punkti 

 

Punkti 20 19 - 18 17 – 16 15 – 14 13 – 12 11 – 10 9 - 5 4 - 3 2 - 1 

Atzīme 10 9 8 7 6 5 4 3 2 
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Stiepļu šujamās mašīnas. 
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           IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ 
 

 
Brošūru šūšana 

Drošības tehnika strādājot pie stiepļu šujamām mašīnām  
 

Nodarbības uzdevums. 
 
1. Atkārtot stiepļu šujamo mašīnu galvenos darbības mezglus. 
2. Iepazīties ar darba aizsardzības instruktāžu, strādājot pie stiepļu šujamām 
iekārtām. 
3. Izgatavot A4 brošūru un minēt riska faktorus, kuros var gūt darba 
traumas. Minēt pirmās medicīniskās palīdzības sniegšanas darbības. 
4. Sagatavot plakātu, kurā tiek atspoguļoti apgūstamās tēmas galvenie 
punkti (grupu darbs). 
 

 

 

Ieinteresētība, 
piedalīšanās 

tēmas apguvē 

 

 

 

0 - 1 punkti 

Darba un 
darba vietas 
organizēšana 

 

 

 

0 - 2 punkti 

Praktiskās darba novērtējums 
 

Teorētiskās zināšanas 

A4 brošūra 

1 punkts 

Plakāta 
sagatavošana 

1 – 6 punkti 

Prezentācija 

 

1 – 10 punkti 

 

Punkti 20 19 - 18 17 – 16 15 – 14 13 – 12 11 – 10 9 - 5 4 - 3 2 - 1 

Atzīme 10 9 8 7 6 5 4 3 2 
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Stiepļu diedzamās mašīnas (sānu diegumā, uzmetumā) 

 

 

 

 

 
ESF projekts “Rīgas Valsts tehnikuma sākotnējās profesionālās izglītības 

programmu īstenošanas kvalitātes uzlabošana” 
Vienošanās par Eiropas sociālā fonda projekta īstenošanu 

nr. 2010/0106/1DP/1.2.1.1.3/09/APIA/VIAA/047 

397
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Izgatavotie paraugi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ESF projekts “Rīgas Valsts tehnikuma sākotnējās profesionālās izglītības 

programmu īstenošanas kvalitātes uzlabošana” 
Vienošanās par Eiropas sociālā fonda projekta īstenošanu 

nr. 2010/0106/1DP/1.2.1.1.3/09/APIA/VIAA/047 

398



 

           IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ 
 

 
Brošūru šūšana 

Izmantojamie materiāli 
  

Nodarbības uzdevums. 
 
1.Iepazīties ar stiepļu un skavu veidiem: 

 Pēc izskata; 
 Pēc pielietojuma. 

2. Sagatavot materiālu paraugus (3x3 cm), noformēt un aprakstīt materiālu 
īpašības. 
3. Sagatavot A5 brošūras ar dažādu materiālu aplocēm un A5 brošūras ar 
dažādu papīru aplocēm. 
4. Paškontroles jautājumi. 
 
 

 

Ieinteresētība, 
piedalīšanās 

tēmas apguvē 

 

 

 

0 - 1 punkti 

Darba un 
darba vietas 
organizēšana 

 

 

 

0 - 2 punkti 

Praktiskās darba novērtējums 
 

Teorētiskās zināšanas 

Brošūru 
izgatavošana 

1 - 7 punkti 

Materiālu 
sagatavošana 

1 – 6 punkti 

Paškontroles jautājumi 

 

0 – 4 punkti 

 

Punkti 20 19 - 18 17 – 16 15 – 14 13 – 12 11 – 10 9 - 5 4 - 3 2 - 1 

Atzīme 10 9 8 7 6 5 4 3 2 
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Izgatavotie paraugi. 
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Paškontroles jautājumi. 

1.Kādas skavas labāk lietot sānu šuvumam? 
2.Kādas skavas labāk lietot šujot uzmetumā? 
3. Kas jādara ar skavām, lai tām nerastos korozija? 
4. Kāda ir skavas definīcija? 
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           IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ 
 
 

Brošūru šūšana 
Šūšana ar stiepli uzmetumā 

  
Nodarbības uzdevums. 
 
1.Iepazīties ar mācību materiālu par brošūru šūšanu uzmetumā. 
2. Stiepļu šujamās mašīnas galvenie nosacījumi, lai šūtu uzmetumā. 
Nostādīt galdu vajadzīgajā novietojumā. 
3. Sagatavot A5 brošūras uzmetumā, kuru locījums ir garākās un īsākās 
malas vietās. 
4. Uzrakstīt īsu aprakstu par šūšanu uzmetumā. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ieinteresētība, 
piedalīšanās 

tēmas apguvē 

 

Darba un 
darba vietas 
organizēšana 

 

Praktiskās darba 
novērtējums 

Teorētiskās zināšanas 

Darba vietas 
organizēšana 

A5 brošūru 
izgatavošana 

Galvenie 
nosacījumi 

Apraksts 

0 - 1 punkti 0 - 2 punkti 1 – 4 punkti 1 – 4 punkti 1 punkts 1 – 8 punkti 

 
Punkti 20 19 - 18 17 – 16 15 – 14 13 – 12 11 – 10 9 - 5 4 - 3 2 - 1 

Atzīme 10 9 8 7 6 5 4 3 2 
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Izgatavotie paraugi. 
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           IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ 
 

Brošūru šūšana 
Šūšana ar stiepli sānu diegumā 

  
Nodarbības uzdevums. 
 
1.Iepazīties ar mācību materiālu par brošūru šūšanu sānu diegumā. 
2. Stiepļu šujamās mašīnas galvenie nosacījumi, lai šūtu sānu diegumā. 
Nostādīt galdu vajadzīgajā novietojumā. 
3. Sagatavot A5 brošūras sānu diegumā, kuru locījums ir garākās un īsākās 
malas vietās. 
4. Uzrakstīt īsu aprakstu par šūšanu sānu diegumā. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ieinteresētība, 
piedalīšanās 

tēmas apguvē 

 

Darba un 
darba vietas 
organizēšana 

 

Praktiskās darba 
novērtējums 

Teorētiskās zināšanas 

Darba vietas 
organizēšana 

A5 brošūru 
izgatavošana 

Galvenie 
nosacījumi 

Apraksts 

0 - 1 punkti 0 - 2 punkti 1 – 4 punkti 1 – 4 punkti 1 punkts 1 – 8 punkti 

 
Punkti 20 19 - 18 17 – 16 15 – 14 13 – 12 11 – 10 9 - 5 4 - 3 2 - 1 

Atzīme 10 9 8 7 6 5 4 3 2 
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Izgatavotie paraugi. 
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Brošūru šūšana 
Burtnīcas, klades 

  
Nodarbības uzdevums. 
 
1.Sagatavot A5 burtnīcas, komplektēt sanesumā, šūt sānu diegumā. 
2.Sagatavot biezas A5 burtnīcas (komplektētas ielikumā),aplocēt un sašūt 
uzmetumā. 
3. Analizēt burtnīcu un klažu nomenklatūru Latvijas veikalos, pieprasījumu 
pēc tām. Prezentēt apkopoto materiālu. 
 

 
 

 

 

 

Ieinteresētība, 
piedalīšanās tēmas 

apguvē 

 

Darba un darba 
vietas 

organizēšana 

 

Praktiskā darba 
novērtējums 

 

 

Teorētiskās 
zināšanas, 

prezentācija 

 

0 – 1 punkts 0 – 2 punkti 1 – 7 punkti 1 – 10 punkti 

 

Punkti 20 19 – 18 17 – 16 15 – 13 12 – 10 9 – 7 6 - 3 2 1 

Atzīme 10 9 8 7 6 5 4 3 2 
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Izgatavotie paraugi. 
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Brošūru aplocēšana 
Pirmais un otrais aploču veids 

  
Nodarbības uzdevums. 
 
1.Iepazīties ar mācību materiālu. 
2. Izgatavot A4 pirmo aploču veidu ar papīra aplocēm. 
3. Izgatavot A6 otro aploču veidu ar papīra aplocēm. 
4. Sagatavot aprakstus par katru no aploču veidiem.  
 
 
 

 

 

Ieinteresētība, 
piedalīšanās 

tēmas apguvē 

 

 

 

0 - 1 punkti 

Darba un 
darba vietas 
organizēšana 

 

 

 

0 - 1 punkti 

Praktiskās darba novērtējums 
 

Teorētiskās zināšanas 

Pirmais 
aploču veids 

1 - 4 punkti 

Otrais aploču 
veids 

1 – 4 punkti 

Apraksti 

 

1 – 10 punkti 

 

Punkti 20 19 - 18 17 – 16 15 – 14 13 – 12 11 – 10 9 - 5 4 - 3 2 - 1 

Atzīme 10 9 8 7 6 5 4 3 2 
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Izgatavotie paraugi. 
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Brošūru aplocēšana 

Trešais un ceturtais aploču veids 
  

Nodarbības uzdevums. 
 
1.Iepazīties ar mācību materiālu. 
2. Izgatavot A4 trešo aploču veidu ar papīra aplocēm. 
3. Izgatavot A6 ceturto aploču veidu ar papīra aplocēm. 
4. Sagatavot aprakstus par katru no aploču veidiem.  
 
 
 
 

 

 

 

Ieinteresētība, 
piedalīšanās 

tēmas apguvē 

 

 

 

0 - 1 punkti 

Darba un 
darba vietas 
organizēšana 

 

 

 

0 - 1 punkti 

Praktiskās darba novērtējums 
 

Teorētiskās zināšanas 

Trešais 
aploču veids 

1 - 4 punkti 

Ceturtais 
aploču veids 

1 – 4 punkti 

Apraksti 

 

1 – 10 punkti 

 

Punkti 20 19 - 18 17 – 16 15 – 14 13 – 12 11 – 10 9 - 5 4 - 3 2 - 1 

Atzīme 10 9 8 7 6 5 4 3 2 

 

 
ESF projekts “Rīgas Valsts tehnikuma sākotnējās profesionālās izglītības 

programmu īstenošanas kvalitātes uzlabošana” 
Vienošanās par Eiropas sociālā fonda projekta īstenošanu 

nr. 2010/0106/1DP/1.2.1.1.3/09/APIA/VIAA/047 

410



 
 

           IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ 
 
Izgatavotie paraugi. 
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4.SEMESTRA PĀRBAUDES DARBS 

Bezšuvuma sastiprinājums. 

Nodarbības uzdevums.  

1. Atbildi uz pārbaudes darba testa jautājumiem 

2. Iepazīsties ar dažāda veida bezšuvuma sastiprinājumiem. 

3. Sagatavo dažāda izmēra papīrus pēc dotajiem paraugiem. 

4. Sagatavo bezšuvuma sastiprinājuma veidus pēc dotajiem paraugiem. 

5. Sagatavo pamatojumu ,kurš no bezšuvuma sastiprinājumiem ir vis 

darbietilpīgākais. 

 

 

 

 

 

 

  

Ieinteresētība , 
piedalīšanās tēmas 
apguvē. 
1.punkti 

Darba un darba 
vietas organizēšana. 
 
2.punkti 

Praktiskā darba 
novērtējums 
(kvalitāte) 
10.punkti 

Teorētiskās zināšanas  
 
 
7.punkti 

PUNKTI 20 19 - 18 17 - 16 15 - 13 12 - 10 9 - 7 6 - 3 2  1 
ATZĪME 10 9 8 7 6 5 4 3 2 
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IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ 

 
ESF projekts “Rīgas Valsts tehnikuma sākotnējās profesionālās izglītības programmu 

īstenošanas kvalitātes uzlabošana” 
Vienošanās par Eiropas sociālā fonda projekta īstenošanu 

nr. 2010/0106/1DP/1.2.1.1.3/09/APIA/VIAA/047 

4.SEMESTRA PĀRBAUDES DARBS 

Bezšuvuma sastiprinājumi. 

Testa jautājumi.  

Kā sauc neperiodisku izdevumu, uz vienas iespiedloksnes, kurš locīts jebkādā 

veidā? 

a) buklets; 

b) žurnāls; 

c) brošūra; 

d) laikraksts. 

5. Kā sauc grāmatas vai žurnāla muguriņas daļā ar bloku savienotu ārējo 

pārklājumu bez priekšlāpas? 

a) aploce; 

b) vāki ; 

c) pielīme; 

d) supervāks. 

6. Kā sauc tuvu cits, citam izvietotu nelielu caurumu izciršanu loksnēs ? 

a) laminēšana; 

b) izciršana; 

c) perforācija; 

d) rievošana. 

7. Kā asina nazi , ja izcērt puzli vai mozaīku? 

a) no vienas puses; 

b) no abām pusēm; 

c) no augšpuses; 

d) no visām pusēm . 
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IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ 

 
ESF projekts “Rīgas Valsts tehnikuma sākotnējās profesionālās izglītības programmu 

īstenošanas kvalitātes uzlabošana” 
Vienošanās par Eiropas sociālā fonda projekta īstenošanu 

nr. 2010/0106/1DP/1.2.1.1.3/09/APIA/VIAA/047 

 

4.SEMESTRA PĀRBAUDES DARBS 

Bezšuvuma sastiprinājumi. 

Testa jautājumi.  

5. Kā jānovieto figūrnazis tīģeļpresē, lai nodrošinātu izcērtamās 

iespiedprodukcijas kvalitāti ? 

a) apakšējās malas vidū; 

b) mašīnas spēka centrā; 

c) kreisajā stūrī ; 

d) augšējās malas vidū. 

6. Kurš ir dārgākais un darbietilpīgākais laminēšanas paņēmiens? 

a) līmēšanas paņēmiens; 

b) savienošana bez līmes; 

c) pārklāšana ar polimēra sakausējumu; 

d) abpusējās plēves piepresēšana. 

7. Kādiem procesiem izmanto termolīmi? 

a) 7.sējuma grāmatu vāka izgatavošanai; 

b) bezšuvuma sējuma izgatavošanai; 

c) priekšlapu pielīmēšanai; 

d) bloku vākošanai. 

8. Kā šuj blokus, kuri sakomplektēti ielikumā ? 

a) uz auklām; 

b) ar stiepli ; 

c) uz marles; 

d) uz lentītēm. 
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IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ 

 
ESF projekts “Rīgas Valsts tehnikuma sākotnējās profesionālās izglītības programmu 

īstenošanas kvalitātes uzlabošana” 
Vienošanās par Eiropas sociālā fonda projekta īstenošanu 

nr. 2010/0106/1DP/1.2.1.1.3/09/APIA/VIAA/047 

 

4.SEMESTRA PĀRBAUDES DARBS 

Bezšuvuma sastiprinājumi. 

Testa jautājumi.  

13. Kādam kartona šķiedras virzienam jābūt izgatavojot, laparello ? 

a) vertikāli, garākai kartona malai; 

b) horizontāli, garākai kartona malai; 

c) šķiedras virzienam nav nozīmes; 

d) vienādai ar īsāko kartona malu. 

14.Kāda darbība jāveic pirms darba sākšanas pie zeltījamās preses? 

a) pārbaudīt vai mašīna ir darba kārtībā; 

b) noregulēt atsevišķus mezglus; 

c) jāizvēdina darba telpa; 

d) jāpārģērbjas speciālā IAL. 

15. Kā komplektē blokus bezšuvuma sastiprinājumā? 

a) ielikumā; 

b) sanesumā; 

c) jauktā; 

d) uzmetumā. 

16. Kā komplektē blokus ielikumā? 

a) vienu virs otras; 

b) vienu iekš otras; 

c) lapu uz lapas; 

d) liekot blakus. 
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IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ 

 
ESF projekts “Rīgas Valsts tehnikuma sākotnējās profesionālās izglītības programmu 

īstenošanas kvalitātes uzlabošana” 
Vienošanās par Eiropas sociālā fonda projekta īstenošanu 

nr. 2010/0106/1DP/1.2.1.1.3/09/APIA/VIAA/047 

4.SEMESTRA PĀRBAUDES DARBS 

Bezšuvuma sastiprinājumi. 

Testa jautājumi.  

9.  Kā šuj blokus uz stiepļu šujamās mašīnas, ja galds noregulēts taisni? (paralēli 

grīdai) 

a) sanesumā; 

b) uzmetumā; 

c) uznesumā; 

d) sānu šuvumā . 

10.Kā sauc plēves piepresēšanu, iespiedprodukcijā? 

a) kalandrēšana; 

b) laminēšana; 

c) lakošana; 

d) presēšana. 

11. Kādam jābūt kartona šķiedras virzienam veidojot apaļas kārbas? 

a) šķiedras virzienam nav nozīmes; 

b) vertikāli attiecībā pret kārbas augstumu; 

c) horizontāli attiecībā pret kārbas augstumu; 

d) pa diognāli attiecībā pret kārbas augstumu. 

12. Kādas izcelsmes līmi izmanto līmējot kārbas uz auduma pamatnes? 

a) augu izcelsmes līmi; 

b) degstrīma līmi; 

c) kaulu līmi; 

d) PVA līmi. 
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IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ 

 
ESF projekts “Rīgas Valsts tehnikuma sākotnējās profesionālās izglītības programmu 

īstenošanas kvalitātes uzlabošana” 
Vienošanās par Eiropas sociālā fonda projekta īstenošanu 

nr. 2010/0106/1DP/1.2.1.1.3/09/APIA/VIAA/047 

 

4.SEMESTRA PĀRBAUDES DARBS 

Bezšuvuma sastiprinājumi. 

Testa jautājumi.  

17. Kādu aploču veidu izmanot burtnīcu aplocēšanai ? 

a) 1.aploc;i 

b) 2.aploci; 

c) 3.aploci; 

d) 4.aploci. 

18. Kāda procesu secībā tiek izgatavots kārbu iesaiņojums? 

a) locīšana, laminēšana, saiņošana; 

b) izciršana, locīšana, līmēšana; 

c) iespiešana, līmēšana, atdalīšana; 

d) līmēšana, izciršana, atdalīšana. 

19. Cik rievas ir mācību kladē? 

a) 1 rieva; 

b) 2 rievas; 

c) 3 rievas; 

d) 4 rievas. 

20. Kādi kritēriji tiek ņemti vērā izvēloties skavu daudzumu izdevumam? 

a) izdevuma biezums; 

b) izdevuma formāts; 

c) izdevuma papīra blīvums; 

d) izdevuma tirāža. 
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           IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ 
 
 

 Bloka šūšana ar diegiem  
Šūšana uz lentītēm 

Nodarbības uzdevums.  
 

1. Iepazīties ar šūšanā pielietojamajiem materiāliem. 
2. Iepazīties ar bloka muguriņas sadalījumu, šūšanai ar lentītēm. 
3. Iepazīties ar šūšanā lietotajiem tehnoloģiskajiem paņēmieniem un 

principiem. 
4. Salocīt A4  formāta loksnes 2 locījumos. 
5. Sakomplektēt salocītās loksnes pa 2 burtnīcās un burtnīcas blokā. 
6. Nopresēt sakomplektēto bloku.  
7. Izgatavot šūšanas sagatavi ar pareizu bloka muguriņas sadalījumu. 
8. Sašūt sakomplektētās burtnīcas, pielietojot šūšanas tehnoloģiskos  

paņēmienus un principus, ievērojot drošības noteikumus. 
9. Atbildēt uz paškontroles jautājumiem. 

 

 

Vērtēšanas kritēriji 

Lokšņu 
locīšanas 

precizitāte 
(2p.) 

Lentīšu 
sagatavošana 

 
(2p.) 

Dūrienu 
vietu 

precizitāte 
(4p.) 

Mezglu 
veidošana 

 
(2p.) 

 

Darba vietas 
organizēšana 
 

(2p.) 

Tehnoloģisko 
paņēmienu 
pielietošana  

(4p.) 

Teorētisko 
zināšanu 
pielietošana 

(4p) 
 

 

 

 
ESF projekts “Rīgas Valsts tehnikuma sākotnējās profesionālās izglītības 

programmu īstenošanas kvalitātes uzlabošana” 
Vienošanās par Eiropas sociālā fonda projekta īstenošanu 

nr. 2010/0106/1DP/1.2.1.1.3/09/APIA/VIAA/047 

Punkti 20 19 – 18 17 – 16 15 – 13 12 – 10 9 – 7 6 - 3 2 1 
Atzīme 10 9 8 7 6 5 4 3 2 
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           IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ 
 
 

Bloka šūšana ar diegiem 
Šūšana uz lentītēm 

Paškontroles jautājumi.  
 

5. Kāds ir šūšanā pielietotais burtnīcu sastiprinājuma veids? 
6. Kāds ir optimālais lentīšu platums šūšanai ar rokām? 
7. Kā nosaka lentīšu atrašanās vietu? 
8. Kāds faktors  ietekmē lentīšu skaita izvēli blokam? 
9. Kāds ir nepieciešamais sašūtā bloka lentīšu garums? 
10. Kā pareizi jāsēž šūšanas laikā? 
11. Kādā gadījumā, pievelkot diegu, piešūtā burtnīca locījuma vietā 

plīst? 
12. Kurām no  sašūta  bloka malām ir jābūt uzlīdzinātām? 

 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

ESF projekts “Rīgas Valsts tehnikuma sākotnējās profesionālās izglītības 
programmu īstenošanas kvalitātes uzlabošana” 

Vienošanās par Eiropas sociālā fonda projekta īstenošanu 
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           IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ 
 
 

Bloka šūšana ar diegiem 

Šūšana uz lentītēm 
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           IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ 
 
 

Bloka šūšana ar diegiem 
Šūšana avīžu šuvumā 

Nodarbības uzdevums.  
 

9. Iepazīties ar avīžu šuvuma veidu. 
10. Iepazīties ar šūšanā pielietojamajiem materiāliem un instrumentiem. 
11. Iepazīties ar šūšanā lietotajiem tehnoloģiskajiem paņēmieniem un 

principiem. 
12. Sakomplektēt bloku no A5 lapām sanesumā. 
13. Uzlīdzināt sakomplektētā bloka galviņas un muguriņas daļas. 
14. Bloka muguriņu nolīmēt ar PVA līmi. 
15. Atdalīt no bloka pirmās 12 un pēdējās 12 lapas. 
16. Atdalītās lapas sakar uz 1cm platas papīra loces. 
17. Sakārtās lapas sadalīt burtnīcās.  
18. Izgatavot kartona sagatavi un pārējās bloka lapas sadalīt burtnīcās.  
19. Sašūt sagatavotās burtnīcas. 
20. Sašūt burtnīcas blokā. 
21. Atbildēt uz paškontroles jautājumiem. 

 

Vērtēšanas kritēriji 

Bloka atbilstība 
tehnoloģiskajiem 

nosacījumiem 
(6p.) 

Dūrienu vietu 
precizitāte 

 
(4p.) 

Mezglu 
veidošana 

 
(2p.) 

 

Darba vietas 
organizēšana 
 

(2p.) 

Tehnoloģisko 
paņēmienu 
pielietošana  

(2p.) 

Teorētisko 
zināšanu 
pielietošana 

(4p) 
 

 

 
ESF projekts “Rīgas Valsts tehnikuma sākotnējās profesionālās izglītības 

programmu īstenošanas kvalitātes uzlabošana” 
Vienošanās par Eiropas sociālā fonda projekta īstenošanu 

nr. 2010/0106/1DP/1.2.1.1.3/09/APIA/VIAA/047  

Punkti 20 19 – 18 17 – 16 15 – 13 12 – 9 8 – 6 5 4 1 
Atzīme 10 9 8 7 6 5 4 3 2 
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           IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ 
 

 
 

Bloka šūšana ar diegiem 
Šūšana avīžu šuvumā 

 
Paškontroles jautājumi.  
 

9. Kā tiek komplektētas burtnīcas šujot avīžu šuvumā? 
10. Kādos gadījumos tiek pielietots  avīžu šuvums? 
11. Kādi burtnīcu šūšanas veidi tiek pielietoti avīžu šuvumā? 
12. Kāds princips jāievēro, sakarot uz papīra loces  pirmās un pēdējās bloka 

12 lapas? 
13. Kāds šūšanas veids tiek pielietots pirmajām divām un pēdējām divām 

burtnīcām? 
14. Kāds šūšanas veids tiek pielietots, šujot pārējās bloka burtnīcas? 
15. Kā tiek izdarīti dūrieni, šujot pārējās bloka burtnīcas? 
16. Kas jādara, lai diegs mazāk piņķerētos? 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ESF projekts “Rīgas Valsts tehnikuma sākotnējās profesionālās izglītības 

programmu īstenošanas kvalitātes uzlabošana” 
Vienošanās par Eiropas sociālā fonda projekta īstenošanu 
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 IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ 
 

Bloka šūšana ar diegiem 

Šūšana „avīžu šuvumā” 
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           IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ 

 
Bloka šūšana ar diegiem 

Šūšana „avīžu šuvumā” 
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 IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ 
 

 
Bloka šūšana ar diegiem 

Šūšana uz auklām ar  burtnīcu muguriņas iezāģēšanu 

Nodarbības uzdevums.  
 

1. Iepazīties ar šūšanā pielietojamajiem materiāliem. 
2. Iepazīties ar bloka muguriņas sadalījumu, šūšanai uz auklām. 
3. Iepazīties ar šūšanā lietotajiem tehnoloģiskajiem paņēmieniem, 

instrumentiem un principiem. 
4. Salocīt A4  formāta loksnes 2 locījumos. 
5. Sakomplektēt salocītās loksnes pa 2 burtnīcās un burtnīcas blokā. 
6. Izgatavot šūšanas sagatavi ar pareizu bloka muguriņas sadalījumu. 
7. Nopresēt sakomplektētā  bloka muguriņu un veikt iezāģējumu 

atbilstoši sagatavei un auklas resnumam.  
8. Piesiet auklas stellītēm, atbilstoši sagatavei. 
9. Sašūt sakomplektēto bloku, pielietojot šūšanas tehnoloģiskos  

paņēmienus un principus, ievērojot drošības noteikumus. 
10. Atbildēt uz paškontroles jautājumiem. 

 

 

Vērtēšanas kritēriji 

Bloka atbilstība 
tehnoloģiskajiem 

nosacījumiem 
(6p.) 

Dūrienu vietu 
precizitāte 

 
(4p.) 

Mezglu 
veidošana 

 
(2p.) 

 

Darba vietas 
organizēšana 
 

(2p.) 

Tehnoloģisko 
paņēmienu 
pielietošana  

(2p.) 

Teorētisko 
zināšanu 
pielietošana 

(4p) 
 

 

 
ESF projekts “Rīgas Valsts tehnikuma sākotnējās profesionālās izglītības 

programmu īstenošanas kvalitātes uzlabošana” 
Vienošanās par Eiropas sociālā fonda projekta īstenošanu 

nr. 2010/0106/1DP/1.2.1.1.3/09/APIA/VIAA/047  

Punkti 20 19 – 18 17 – 16 15 – 13 12 – 10 9 – 7 6 - 3 2 1 
Atzīme 10 9 8 7 6 5 4 3 2 
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           IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ 
 
 

Bloka šūšana ar diegiem 
Šūšana uz auklām ar burtnīcu muguriņas iezāģēšanu 

 

Paškontroles jautājumi.  
 

 

1. Kāda materiāla auklas tiek pielietotas šūšanā? 
2. Kāds ir optimālais bloka muguriņas iezāģējuma dziļums? 
3. Kas ietekmē auklu skaita izvēli blokam? 
4. Kādiem sējuma veidiem tiek pielietota šūšana uz auklām ar 

muguriņas iezāģēšanu? 
5. Kā pareizi jāsēž šūšanas laikā? 
6. Kādi diegi tiek pielietoti bloku šūšanā? 
7. Kādā veidā tiek pievienots jauns diegs, ja visas burtnīcas vēl nav 

piešūtas? 
8. Kādā veidā šujot diegam jāapņem auklas? 
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IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ 

 
 

Bloka šūšana ar diegiem 

Šūšana uz auklām ar burtnīcu muguriņas iezāģēšanu 
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           IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ 
 
 

Bloka šūšana ar diegiem 
Šūšana uz auklām bez burtnīcu muguriņas iezāģēšanas 

 

Nodarbības uzdevums.  
 

1. Iepazīties ar šūšanā pielietojamajiem materiāliem. 
2. Iepazīties ar bloka muguriņas sadalījumu, šūšanai uz auklām. 
3. Iepazīties ar šūšanā lietotajiem tehnoloģiskajiem paņēmieniem, 

instrumentiem un principiem. 
4. Salocīt A4  formāta loksnes 2 locījumos. 
5. Sakomplektēt salocītās loksnes pa 2 burtnīcās un burtnīcas blokā. 
6. Izgatavot šūšanas sagatavi ar pareizu bloka muguriņas sadalījumu. 
7. Nopresēt sakomplektētā  bloka muguriņu.  
8. Piesiet auklas stellītēm, atbilstoši sagatavei. 
9. Sašūt sakomplektēto bloku, pielietojot šūšanas tehnoloģiskos  

paņēmienus un principus, ievērojot drošības noteikumus. 
10. Atbildēt uz paškontroles jautājumiem. 

Vērtēšanas kritēriji 

Bloka atbilstība 
tehnoloģiskajiem 

nosacījumiem 
(6p.) 

Dūrienu vietu 
precizitāte 

 
(4p.) 

Mezglu 
veidošana 

 
(2p.) 

 

Darba vietas 
organizēšana 

 
(2p.) 

Tehnoloģisko 
paņēmienu 
pielietošana  

(2p.) 

Teorētisko 
zināšanu 

pielietošana 
(4p) 

 
 

Punkti 20 19 – 18 17 – 16 15 – 13 12 – 10 9 – 7 6 - 3 2 1 
Atzīme 10 9 8 7 6 5 4 3 2 
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           IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ 
 
 

Bloka šūšana ar diegiem 
Šūšana uz auklām bez burtnīcu muguriņas iezāģēšanas 

 

Paškontroles jautājumi 
 

 

1. Kāds burtnīcu sastiprinājuma veids tika pielietots šujot blokus? 
2. Kādos gadījumos tiek pielietota  šūšana  uz auklām pa divām 

burtnīcām pamīšus? 
3. Vai visām burtnīcām diegs redzams vienā un tajā paša vietā? 
4. Kā pareizi jāsēž šūšanas laikā? 
5. Kā tiek veidoti mezgli burtnīcu galos? 
6. Kādā veidā šujot diegam jāapņem auklas? 
7. Kādiem sējuma veidiem tiek pielietota šūšana uz auklām bez 

burtnīcu muguriņas iezāģēšanas? 
8. Kādas kļūdas tu pieļāvi šūšanas laikā? 
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Bloka šūšana ar diegiem 

Šūšana uz auklām bez burtnīcu muguriņas iezāģēšanas 
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Bloka šūšana ar diegiem 
Šūšana bez lentītēm 

Nodarbības uzdevums.  
 

1. Iepazīties ar šūšanā pielietojamajiem materiāliem. 
2. Iepazīties ar bloka muguriņas sadalījumu, šūšanai bez lentītēm. 
3. Iepazīties ar šūšanā lietotajiem tehnoloģiskajiem paņēmieniem un 

principiem. 
4. Salocīt A4  formāta loksnes 2 locījumos. 
5. Sakomplektēt salocītās loksnes pa 2 burtnīcās un burtnīcas blokā. 
6. Nopresēt sakomplektētos blokus.  
7. Izgatavot šūšanas sagatavi ar pareizu bloka muguriņas sadalījumu. 
8. Sašūt sakomplektētās burtnīcas, pielietojot šūšanas tehnoloģiskos  

paņēmienus un principus, ievērojot drošības noteikumus. 
9. Atbildēt uz paškontroles jautājumiem. 

 

 

Vērtēšanas kritēriji 

Bloka atbilstība 
tehnoloģiskajiem 

nosacījumiem 
(6p.) 

Dūrienu 
vietu 

precizitāte 
(4p.) 

Mezglu 
veidošana 

 
(2p.) 

 

Darba vietas 
organizēšana 

 
(2p.) 

Tehnoloģisko 
paņēmienu 
pielietošana 

(2p.) 

Teorētisko 
zināšanu 

pielietošana 
(4p) 
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Bloka šūšana ar diegiem 
Šūšana bez lentītēm 

 

Paškontroles jautājumi.  
 

 

1. Kāds ir šūšanā pielietotais burtnīcu sastiprinājuma veids? 
2. Kādos gadījumos tiek pielietota  šūšana bez lentītēm? 
3. Kā pareizi jāsēž šūšanas laikā? 
4. Kādā veidā savstarpēji tiek sastiprinātas burtnīcas? 
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Bloka šūšana ar diegiem 

Šūšana bez lentītēm 
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Bloka šūšana ar diegiem 
Šūšana uz  lentītēm pa divām burtnīcām pamīšus 

Nodarbības uzdevums.  
 

1. Iepazīties ar šūšanā pielietojamajiem materiāliem. 
2. Iepazīties ar bloka muguriņas sadalījumu, šūšanai ar lentītēm. 
3. Iepazīties ar šūšanā lietotajiem tehnoloģiskajiem paņēmieniem un 

principiem. 
4. Salocīt A4  formāta loksnes 2 locījumos. 
5. Sakomplektēt salocītās loksnes pa 2 burtnīcās un 30 burtnīcas 

blokā. 
6. Nopresēt sakomplektētās burtnīcas.  
7. Izgatavot šūšanas sagatavi ar pareizu bloka muguriņas 

sadalījumu. 
8. Sašūt sakomplektētās burtnīcas, pielietojot šūšanas tehnoloģiskos  

paņēmienus un principus, ievērojot drošības noteikumus. 
9. Atbildēt uz paškontroles jautājumiem. 

 

Vērtēšanas kritēriji 

Bloka atbilstība 
tehnoloģiskajiem 

nosacījumiem 
(6p.) 

Dūrienu vietu 
precizitāte 

 
(4p.) 

Mezglu 
veidošana 

 
(2p.) 

 

Darba vietas 
organizēšana 

 
(2p.) 

Tehnoloģisko 
paņēmienu 
pielietošana  

(2p.) 

Teorētisko 
zināšanu 

pielietošana 
(4p) 
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Bloka šūšana ar diegiem 
Šūšana uz  lentītēm pa divām burtnīcām pamīšus 

 

Paškontroles jautājumi.  
 

 

1. Kāds ir šūšanā pielietotais burtnīcu sastiprinājuma veids? 
2. Kādos gadījumos tiek pielietota  šūšana  pa divām burtnīcām 

pamīšus? 
3. Vai visām burtnīcām diegs redzams vienā un tajā paša vietā? 
4. Kā pareizi jāsēž šūšanas laikā? 
5. Kā tiek pievienots diegs? 
6. Kā tiek veidoti mezgli burtnīcu galos? 
7. Ar kādiem diegiem tiek šūtas bloka burtnīcas? 
8. Kādas ir tehniskās prasības sašūtiem blokiem? 
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Bloka šūšana ar diegiem 

Šūšana uz lentītēm pa divām burtnīcām pamīšus 
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Bloku šūšana ar diegiem 
Diegu šujamās mašīnas 

 

Nodarbības uzdevums.  
 

 

1. Iepazīties diegu šujamajām mašīnām un to tehniskajiem 
parametriem. 

2. Iepazīties ar diegu šujamo mašīnu galvenajiem mezgliem. 
3. Salīdzināt dažādu diegu šujamo mašīnu tehniskos parametrus. 
4. Iepazīties ar drošības tehnikas noteikumiem, strādājot uz diegu 

šujamās mašīnas. 
5. Atbildēt uz paškontroles jautājumiem.  

 

 

Vērtēšanas kritēriji 

 

Ieinteresētība 
tēmas apguvē 

 
(2p.) 

Teorētisko zināšanu 
pamatošana, analizējot 

informāciju 
(4p.) 

Atbildes uz 
paškontroles 
jautājumiem 

(12.p) 

Sniegto atbilžu 
izvērsums 

 
(2p.) 

 
Punkti 20 19 – 18 17 – 16 15 – 13 12 – 10 9 – 7 6 - 3 2 1 
Atzīme 10 9 8 7 6 5 4 3 2 
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Bloku šūšana ar diegiem 
Diegu šujamās mašīnas 

 

Paškontroles jautājumi 
 

 

1. Kādus mehanizētus burtnīcu šūšanas veidus Tu zini: 
 ___________________________________________,  
 ___________________________________________,  
 ___________________________________________,  
 ___________________________________________? 

 

2. Kāda/s diegu šujamā/s iekārta/s tika izmantotas grāmatu mehanizētai 
šūšanai šajā uzņēmumā?  

3. Kādi bija šīs diegu šujamās iekārtas  tehniskie parametri? 
 min formāts________________________________________; 

 max formāts_______________________________________; 

 adatu skaits________________________________________; 

 bloku max biezums__________________________________; 

 ātrums____________________________________________. 

4. Kāds burtnīcu šuvuma veids tika pielietots pasūtījuma izgatavošanas 
gaitā uzņēmumā? 

5. Cik daudz burtnīcas  nepieciešamas mašīnas pieregulēšanas procesā? 
6. Cik darbinieki iesaistīti iekārtas apkalpošanā? 
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Grāmatas bloka šūšana ar diegiem 

Diegu šujamās mašīnas 
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Bloka šūšana ar diegiem 

Diegu šujamās mašīnas 
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Bloku šūšana ar diegiem 

Diegu šujamās mašīnas 
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Bloku šūšana ar diegiem 
Ekskursija uz bāzes uzņēmumu 

 

Nodarbības uzdevums.  
 

 

1. Iepazīties ar bāzes uzņēmumā lietotajām iekārtām  un to 
tehniskajiem parametriem  bloku šūšanai ar diegiem. 

2. Noteikt bloku šuvuma veidu.  
3. Noteikt nepieciešamo bloku  daudzumu mašīnas pieregulēšanas 

procesā. 
4. Atbildēt uz paškontroles jautājumiem.  

 

 

Vērtēšanas kritēriji 

 

Ieinteresētība 
tēmas apguvē 

 
(4p.) 

Teorētisko zināšanu 
pielietošana 

ekskursijas laikā 
(2p.) 

Atbildes uz 
paškontroles 
jautājumiem 

(12.p) 

Sniegto atbilžu 
izvērsums 

 
(2p.) 

 
Punkti 20 19 – 18 17 – 16 15 – 13 12 – 10 9 – 7 6 - 3 2 1 
Atzīme 10 9 8 7 6 5 4 3 2 
 

 

 

 

ESF projekts “Rīgas Valsts tehnikuma sākotnējās profesionālās izglītības 
programmu īstenošanas kvalitātes uzlabošana” 

Vienošanās par Eiropas sociālā fonda projekta īstenošanu 
nr. 2010/0106/1DP/1.2.1.1.3/09/APIA/VIAA/047 

 

442



 

           IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ 
 
 

Bloku šūšana ar diegiem 
Ekskursija uz bāzes uzņēmumu 

 

Paškontroles jautājumi 
 

 

1. Kāda mašīna/as tika pielietotas bloku šūšanai ar diegiem? 
2. Kādi ir mašīnas tehniskie parametri: 

 min formāts ________________________________,  
 max formāts _______________________________,  
 ātrums ____________________________________,  
 max adatu skaits ____________________________, 
 adatu intervāls_______________________________. 

3. Kāda formāta bloki tika šūti uz diegu šujamās mašīnas? 
4. Kāds šuvuma veids, šujot blokus, tika pielietots? 
5. Kādi diegi tika lietoti šūšanas laikā? 
6. Cik daudz bloki nepieciešami mašīnas pieregulēšanas procesā? 
7. Cik darbinieki iesaistīti iekārtas apkalpošanā? 
8. Kādas ir sašūto bloku tehniskās prasības ? 
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Grāmatas bloka šūšana ar diegiem 

Diegu šujamās mašīnas 
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V semestra pārbaudes darbs 
Grāmatas bloka šūšana ar diegiem  

Pārbaudes tests 
(Par katru pareizu atbildi 1 punkts, maksimālais punktu daudzums 20 punkti) 

1. Kura daļa no standartloksnes (A1) ir A3 formāts? 

1) 1/2; 
2) 1/4; 
3) 1/8; 
4) 1/16. 

2. Cik dziļam jābūt burtnīcu iezāģējumam muguriņā, šujot blokus uz auklām? 
1) 5 mm dziļumā; 
2) auklas biezumā; 
3) pusei no auklas biezuma; 
4) 1 mm dziļumā. 

3. Kādā veidā šujot ar diegiem jāpievelk diegs? 
1) vertikāli; 
2) horizontāli; 
3) nav noteikts, 
4) pa diagonāli. 

4. Kādam jābūt sašūta bloka lentīšu garumam? 
1) bloka biezums plus 1 cm; 
2) bloka biezums plus 3 cm; 
3) bloka biezums plus 5 cm; 
4) bloka biezums plus 6 cm. 

5. Kādā veidā pārsvarā tiek šūtas bloka burtnīcas „avīžu” šuvumā? 
1) piešūtas;  
2) cauršūtas; 
3) nošūtas; 
4) iešūtas. 

6. Kādā veidā  tiek šūtas bloka pirmās un pēdējās burtnīcas „avīžu” šuvumā? 
1) iešūtas;  
2) cauršūtas; 
3) nošūtas; 
4) piešūtas. 
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7. Kā tiek šūtas ļoti biezas grāmatas? 
1) bez lentītēm; 
2) pamīšus šuvumā; 
3) ar termodiegiem; 
4) „avīžu” šuvumā; 

8. Kādam jābūt optimālajam lentīšu platumam? 
1) 0,5cm – 0,8cm; 
2) 1cm – 1,5m; 
3) 1,5cm – 2cm; 
4) 2cm – 2,5. 

9. Uz kāda materiāla mehanizēti tiek šūtas grāmatas? 
1) uz auklām; 
2) uz martes; 
3) uz kaliko; 
4) uz lentēm.   

10. Kurš no papīra izmēriem atbilst A2 formātam? 
1) 104x148; 
2) 297x420; 
3) 420x594; 
4) 148x210. 

11. Cik metri diega nepieciešams, lai sašūtu 100 gab. A5 blokus, kur katrs bloks 
sastāv no 25 burtnīcām? 
 
________________________________________________________________ 

12. Kādi diegi tiek ielietoti šujot blokus ar diegiem? 
1) linu diegi; 
2) termo diegi; 
3) kaprona diegi; 
4) kokvilnas diegi. 

13. Kāda ir bloka malu apgriešanas secība? 
1) galviņa, priekšiņa, kājiņas; 
2) kājiņas, galviņa, priekšiņa; 
3) priekšiņa, galviņa, kājiņas; 
4) priekšiņa, kājiņas, galviņa. 
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14. Kādos gadījumos tiek apaļota bloka muguriņa? 

 
________________________________________________________________ 

15. Kurš no minētajiem šuvuma veidiem tiek šūts uz diegu šujamajām mašīnām? 
1) parastais sējuma šuvums; 
2) „avīžu šuvums”; 
3) šūšana uz auklām; 
4) šūšana uz lentītēm. 

16. Kā notiek šūšana bez lentītēm? 
1) šūšana notiek pa divām burtnīcām pamīšus; 
2) katra burtnīca tiek cauršūta atsevišķi; 
3) katra burtnīca tiek piešūta atsevišķi; 
4) katra burtnīca  tiek aizķerta aiz iepriekšējās. 

17. Kurš no šūšanas veidiem ir piemērotākais 5 burtnīcu bloku sašūšanai, blokam ar 
plānām priekšlapām? 

1) „avīžu” šuvums; 
2) šūšana uz kaliko lentītēm; 
3) šūšana uz auklām, 
4) šūšana bez lentītēm. 

18. Kas jādara, lai nemezglotos diegs, šujot blokus roku procesos? 
1) šujot jāņem īss diegs; 
2)  šujot jāņem garš diegs;  
3) jāiesmērē diegs ar parafīnu vai vasku; 
4) jāiesmērē diegs ar eļļu.  

19. Kāda sējuma izgatavošanai bloka burtnīcas tiek šūtas uz auklām, bez burtnīcu 
muguriņas iezāģēšanas? 
 
________________________________________________________________ 

20. Kā sastiprina blokus, kuri komplektēti ielikumā? 
1) šujot uz auklām; 
2) šujot uz lentītēm; 
3) šujot ar lina diegiem; 
4) skavojot ar stiepli. 
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Grāmatas bloka muguriņas  un griezuma apdare 
 Grāmatas bloka muguriņas nolīmēšana, žāvēšana  

 

Nodarbības uzdevums.  
 

1. Salocīt A5 loksnes pa 4 vienā locījumā. 
2. Nopresēt salocītās loksnes. 
3. Sašūt salocītās loksnes uz 2 lentītēm 6 blokos pa 7 burtnīcām katrā. 
4. Pielīmēt  blokiem vienkāršās pielīmējamās priekšlapas. 
5. Nopresēt blokus presē. 
6. Uzlīdzināt bloku muguriņas un galviņas. 
7. Nolīmēt bloka muguriņas. 
8. Nolīmētās bloka muguriņas nokrāmēt uz galda un nožāvēt tās. 
9. Atbildēt uz paškontroles jautājumiem.  

 

Vērtēšanas kritēriji 

 

Muguriņu atbilstība 
tehnoloģiskajiem 

nosacījumiem 
(10p.) 

Darba vietas 
organizēšana 

 
(2p.) 

Tehnoloģisko 
paņēmienu 
pielietošana 

(4p.) 

Teorētisko zināšanu 
pielietošana 

 
(4p.) 

 
Punkti 20 19 – 18 17 – 16 15 – 13 12 – 10 9 – 7 6 - 3 2 1 
Atzīme 10 9 8 7 6 5 4 3 2 
 

 

 

 

ESF projekts “Rīgas Valsts tehnikuma sākotnējās profesionālās izglītības 
programmu īstenošanas kvalitātes uzlabošana” 

Vienošanās par Eiropas sociālā fonda projekta īstenošanu 
nr. 2010/0106/1DP/1.2.1.1.3/09/APIA/VIAA/047 

 

448



 

           IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ 
 
 

Grāmatas bloka muguriņas  un griezuma apdare 
 Grāmatas bloka muguriņas nolīmēšana, žāvēšana  

 

Paškontroles jautājumi.  
 

 

1. Kādas ir nolīmētu bloku muguriņu tehniskās prasības? 
2. Kādas līmes tiek pielietotas bloka muguriņu nolīmēšanā? 
3. Kā pareizi tiek nokrāmēti nolīmētie bloki? 
4. Ko ietekmē nolīmētas bloka muguriņas kvalitāte? 
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           IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ 
 
 

Grāmatas bloka muguriņas un griezuma apdare  

Grāmatas bloka muguriņas  nolīmēšana un žāvēšana 
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Nolīmēto bloku nokrāmēšana žāvēšanai 
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           IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ 
 
 

Grāmatas bloka muguriņas  un griezuma apdare 
 Bloku apgriešana no trīs pusēm 

 

Nodarbības uzdevums.  
 

1. Salocīt A5 loksnes pa 4 vienā locījumā. 
2. Nopresēt salocītās loksnes. 
3. Sašūt salocītās loksnes uz 2 lentītēm 3 blokos pa 30 burtnīcām katrā. 
4. Pielīmēt vienkāršās pielīmējamās priekšlapas. 
5. Nopresēt blokus presē. 
6. Uzlīdzināt bloku muguriņas un galviņas. 
7. Nolīmēt bloka muguriņas un nožāvēt tās. 
8. Iepazīties ar drošības noteikumiem strādājot uz griežamās mašīnas. 
9. Apgriezt blokus no trīs pusēm.  
10. Atbildēt uz paškontroles jautājumiem.  

 

Vērtēšanas kritēriji 

 

Bloku atbilstība 
tehnoloģiskajiem 

nosacījumiem 
(8p.) 

Darba vietas 
organizēšana 

 
(3p.) 

Tehnoloģisko 
paņēmienu 
pielietošana 

(4p.) 

Teorētisko zināšanu 
pielietošana 

 
(5p.) 

 
Punkti 20 19 – 18 17 – 16 15 – 13 12 – 10 9 – 7 6 - 3 2 1 
Atzīme 10 9 8 7 6 5 4 3 2 
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           IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ 
 
 

Grāmatas bloka muguriņas  un griezuma apdare 
 Bloku apgriešana no trīs pusēm 

 

Paškontroles jautājumi.  
 

1. Kāpēc tiek veikta bloku apgriešana? 
2. Kādas ir apgriezta bloka tehniskās prasības? 
3. Kādā secībā tiek apgrieztas bloka malas? 
4. Kādas mašīnas  bloka malu apgriešanai tiek pielietotas tipogrāfijās? 
5. Kādi ir drošības tehnikas noteikumi strādājot uz griežamajām 

mašīnām? 
6. Kā jāgriež  biezus blokus? 
7. Kāds faktors ietekmē bloka novietojumu griežamajā mašīnā, 

apgriežot galviņas un kājiņu daļas? 
8. Kādam ir jābūt griežamās mašīnas nažu asināšanas leņķim? 
9. Cik cilvēki strādā pie bloku malu griežamās mašīnas tipogrāfijā? 
10. Kādi ir griežamās mašīnas galvenie mezgli? 
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           IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ 
 
 

Grāmatas bloka muguriņas un griezuma apdare  

Bloku apgriešana no trīs pusēm 
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           IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ 
 
 

Grāmatas bloka muguriņas  un griezuma apdare 
Bloka muguriņas apaļošana 

Nodarbības uzdevums.  
 

1. Salocīt A5 loksnes pa 4 vienā locījumā. 
2. Nopresēt salocītās loksnes. 
3. Sašūt salocītās loksnes uz 2 lentītēm 2 blokos pa 20 burtnīcām 

katrā. 
4. Pielīmēt vienkāršās pielīmējamās priekšlapas. 
5. Nopresēt blokus presē. 
6. Uzlīdzināt bloku muguriņas un galviņas. 
7. Nolīmēt bloka muguriņas un nožāvēt tās. 
8. Apgriezt blokus no trīs pusēm. 
9. Izapaļot viena bloka muguriņu ar rokām. 
10. Iepazīties ar bloku apaļojamo agregātu, tā galvenajām 

sastāvdaļām. 
11. Iepazīties ar drošības tehnikas noteikumiem, strādājot uz 

bloka muguriņu apaļojamajiem agregātiem. 
12. Izapaļot otru bloka muguriņu uz muguriņu apaļojamā 

agregāta. 
13. Atbildēt uz paškontroles jautājumiem. 

 

Vērtēšanas kritēriji 

Bloku atbilstība 
tehnoloģiskajiem 

nosacījumiem 
(6p.) 

Darba vietas 
organizēšana 

 
(2p.) 

Tehnoloģisko 
paņēmienu 
pielietošana 

(4p.) 

Teorētisko zināšanu 
pielietošana 

 
(8p.) 

 
Punkti 20 19 – 18 17 – 16 15 – 13 12 – 10 9 – 7 6 - 3 2 1 
Atzīme 10 9 8 7 6 5 4 3 2 
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           IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ 
 
 

Grāmatas bloka muguriņas  un griezuma apdare 
Bloka muguriņas apaļošana 

 

Paškontroles jautājumi.  
 

 

1. Kāpēc tiek apaļota bloka muguriņa? 
2. Kādā secībā tiek apgrieztas bloka malas? 
3. Kas jādara, lai precīzi tiktu apgriezti biezi bloki? 

4. Kādā veidā tiek apaļota bloka muguriņa rokas procesos? 
5. Nosaukt bloka muguriņas apaļojamā agregāta galvenās 

sastāvdaļas? 
6. Kā tiek atlikts vajadzīgais izmērs muguriņas apaļojamajam 

agregātam bloka apaļošanai? 
7. Kādas ir izapaļota bloka tehnoloģiskās prasības? 
8. Kādi ir drošības tehnikas noteikumi strādājot uz bloku 

muguriņas apaļojamajiem agregātiem? 
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           IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ 
 

Grāmatas bloka muguriņas un griezuma apdare  

Grāmatas bloka muguriņas apaļošana 
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           IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ 
 

Grāmatas bloka muguriņas  un griezuma apdare 
Margas veidošana 

 

Nodarbības uzdevums.  
 

1. Salocīt A5 loksnes pa 4 vienā locījumā. 
2. Nopresēt salocītās loksnes. 
3. Sašūt salocītās loksnes uz 2 lentītēm pamīšus šuvumā. 
4. Pielīmēt vienkāršās pielīmējamās priekšlapas. 
5. Nopresēt bloku presē. 
6. Uzlīdzināt bloka muguriņu un galviņu. 
7. Nolīmēt bloka muguriņu un nožāvēt to. 
8. Apgriezt bloku no trīs pusēm. 
9. Izapaļot bloka muguriņu. 
10. Ievietot bloku margojamā presē. 
11. Notīrīt līmi. 
12. Veidot margu. 
13. Noziest  bloka muguriņu ar kaulu līmi. 
14.  Pielīmēt marli bloka muguriņai. 
15. Atbildēt uz paškontroles jautājumiem. 

 

Vērtēšanas kritēriji 

Bloka  atbilstība 
tehnoloģiskajiem 

nosacījumiem 
(8p.) 

Darba vietas 
organizēšana 

 
(2p.) 

Tehnoloģisko 
paņēmienu 
pielietošana 

(2p.) 

Teorētisko zināšanu 
pielietošana 

 
(8p) 
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IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ 
 

Grāmatas bloka muguriņas  un griezuma apdare 
Margas veidošana 

 

Paškontroles jautājumi.  
 

1. Kāpēc burtnīcu sastiprināšanai tika  pielietots pamīšus šuvums? 
2. Kādam ir jābūt margas leņķim, gatavojot to ar rokām? 
3. Kāds ir rūpnieciski gatavotas margas leņķis? 
4. Kāpēc tiek veidota marga? 
5. Kādas ir galvenās kļūdas margas veidošanā? 
6. Kāda ir ieteicamākā līme bloka muguriņas nolīmēšanai, veidojot 

margu? 
7. Cik ilgi jāžūst ar kaulu līmi nolīmētai  bloka muguriņai, kurai 

veidota marga? 
8. Kādas ir pareizi izveidotas margas tehniskās prasības? 
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IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ 

 
 

Grāmatas bloka muguriņas un griezuma apdare  

Margas veidošana 
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           IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ 
 

Grāmatas bloka muguriņas  un griezuma apdare 
 Vienkrāsaina griezuma krāsošana 

 
 

Nodarbības uzdevums.  
 

1. Sašūtu, apgrieztu, izapaļotu bloku ievietot griezuma slīpēšanai 
paredzētajā presē. 

2. Griezuma veidošanai paredzētajai malai no katras puses liekot 
5mm, biezu, baltu makulatūru un kartonu. 

3. Stingri aizskrūvēt presi ar tajā ievietoto bloku. 
4. Slīpēt griezumu ar rupjāku smilšpapīru. 
5. Pakāpeniski slīpēt griezumu ar smalkāku smilšpapīru. 
6. Kad griezums noslīpēts pilnīgi gluds, bez švīkām, nokrāsot to 

ar anilīna krāsām vienā krāsā. 
7. Nožāvēt griezumu. 
8. Nopulēt griezumu ar vasku. 
9. Atbildēt uz paškontroles jautājumiem.  

 

Vērtēšanas kritēriji 

 

Griezuma atbilstība 
tehnoloģiskajiem 

nosacījumiem 
(8p.) 

Darba vietas 
organizēšana 

 
(2p.) 

Tehnoloģisko 
paņēmienu 
pielietošana 

(4p.) 

Teorētisko 
zināšanu 

pielietošana 
(6p.) 

 
Punkti 20 19 – 18 17 – 16 15 – 13 12 – 10 9 – 7 6 - 3 2 1 
Atzīme 10 9 8 7 6 5 4 3 2 
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           IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ 
 
 

Grāmatas bloka muguriņas  un griezuma apdare 
 Vienkrāsaina griezuma krāsošana 

 

Paškontroles jautājumi.  
 

 

1. Kādam ir jābūt makulatūras un kartona garumam ievietojot bloku 
griezumu slīpējamajā presē? 

2. Kāda makulatūra ir piemērotākā griezumu slīpēšanai? 
3. Kā tiek slīpēta griezuma taisnā mala? 
4. Kādas ir noslīpēta griezuma tehniskās prasības? 
5. Kādas ir nokrāsota  griezuma tehniskās prasības? 
6. Kādas ir novaskota griezuma tehniskās prasības? 
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           IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ 
 
 

Grāmatas bloka muguriņas un griezuma apdare  

Vienkrāsaina griezuma krāsošana 
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           IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ 
 
 

Grāmatas bloka muguriņas  un griezuma apdare 
 Griezuma krāsošana pludinājuma tehnikā 

 

Nodarbības uzdevums.  
 

1. Sašūtu, apgrieztu, izapaļotu bloku ievietot griezuma slīpēšanai 
paredzētajā presē. 

2. Griezuma veidošanai paredzētajai malai no katras puses liekot 
5mm, biezu, baltu makulatūru un kartonu. 

3. Stingri aizskrūvēt presi ar tajā ievietoto bloku. 
4. Slīpēt griezumu ar rupjāku smilšpapīru. 
5. Pakāpeniski slīpēt griezumu ar smalkāku smilšpapīru. 
6. Kad griezums noslīpēts pilnīgi gluds, bez švīkām, nokrāsot to 

ar anilīna krāsām vienā vai vairākās krāsās pludinājuma 
tehnikā . 

7. Nožāvēt griezumu. 
8. Nopulēt griezumu ar vasku. 
9. Atbildēt uz paškontroles jautājumiem.  

 

Vērtēšanas kritēriji 

Griezuma 
atbilstība 

tehnoloģiskajiem 
nosacījumiem 

(8p.) 

Darba vietas 
organizēšana 

 
 

(2p.) 

Tehnoloģisko 
paņēmienu 
pielietošana 

 
(4p.) 

Teorētisko zināšanu 
pielietošana 

 
 

(6p.) 
 

Punkti 20 19 – 18 17 – 16 15 – 13 12 – 10 9 – 7 6 - 3 2 1 
Atzīme 10 9 8 7 6 5 4 3 2 
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IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ 

 
 

Grāmatas bloka muguriņas  un griezuma apdare 
 Griezuma krāsošana pludinājuma tehnikā 

 

Paškontroles jautājumi.  
 

1. Kādam ir jābūt makulatūras un kartona platumam ievietojot bloka 
griezumu griezumu slīpējamajā presē? 

2. Kāda makulatūra ir piemērotākā griezumu slīpēšanai? 
3. Kā tiek slīpēta griezuma izapaļotā mala? 
4. Kādas ir noslīpēta griezuma tehniskās prasības? 
5. Kādas ir nokrāsota, pludināta  griezuma tehniskās prasības? 
6. Kādas ir novaskota griezuma tehniskās prasības? 
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           IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ 
 
 

Grāmatas bloka muguriņas un griezuma apdare  

Griezuma krāsošana pludinājuma tehnikā 
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           IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ 
 
 

Grāmatas bloka muguriņas  un griezuma apdare 
 Griezuma veidošana marmorēšanas tehnikā 

 

Nodarbības uzdevums.  
 

1. Sašūtu, apgrieztu, izapaļotu bloku ievietot griezuma slīpēšanai 
paredzētajā presē. 

2. Griezuma veidošanai paredzētajai malai no katras puses liekot 5mm, 
biezu, baltu makulatūru un kartonu. 

3. Stingri aizskrūvēt presi ar tajā ievietoto bloku. 
4. Slīpēt griezumu ar rupjāku smilšpapīru. 
5. Pakāpeniski slīpēt griezumu ar smalkāku smilšpapīru. 
6. Kad griezums noslīpēts,  nokrāsot to marmorēšanas tehnikā . 
7. Nožāvēt griezumu. 
8. Nopulēt griezumu ar vasku. 
9. Atbildēt uz paškontroles jautājumiem.  

 
 
Vērtēšanas kritēriji 
 

Griezuma 
atbilstība 

tehnoloģiskajiem 
nosacījumiem 

(8p.) 

Darba vietas 
organizēšana 

 
 

(2p.) 

Tehnoloģisko 
paņēmienu 
pielietošana  
 

(4p.) 

Teorētisko zināšanu 
pielietošana 

 
 

(6p) 
 

Punkti 20 19 – 18 17 – 16 15 – 13 12 – 10 9 – 7 6 - 3 2 1 
Atzīme 10 9 8 7 6 5 4 3 2 
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           IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ 
 
 

Grāmatas bloka muguriņas  un griezuma apdare 
 Griezuma veidošana marmorēšanas tehnikā 

 

Paškontroles jautājumi.  
 

 

1. Kādas krāsas pielieto krāsošanai marmorēšanas tehnikā ? 
2. Kādas sastāvdaļas tiek pievienotas ūdenim, lai krāsa turētos uz ūdens 

virsmas? 
3. Cik tālu ūdenī drīkst iegremdēt krāsojamo griezums malu? 
4. Cik ilgi jāžāvē marmorētais griezums? 
5. Kādām grāmatām visbiežāk tika pielietota griezumu marmorēšanas 

tehnika pagājuša gadsimta sākumā? 
6. Kādas ir nokrāsota  marmorēta griezuma tehniskās prasības? 
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           IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ 
 
 

Grāmatas bloka muguriņas un griezuma apdare  

Griezuma krāsošana marmorēšanas tehnikā 
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           IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ 
 
 

Grāmatas bloka muguriņas  un griezuma apdare 
 Griezuma veidošana reljefa tehnikā 

 

Nodarbības uzdevums.  
 

1. Sašūtu, apgrieztu, izapaļotu bloku ievietot griezuma slīpēšanai 
paredzētajā presē. 

2. Griezuma veidošanai paredzētajai malai no katras puses liekot 5mm, 
biezu, baltu makulatūru un kartonu. 

3. Stingri aizskrūvēt presi ar tajā ievietoto bloku. 
4. Slīpēt griezumu ar rupjāku smilšpapīru. 
5. Pakāpeniski slīpēt griezumu ar smalkāku smilšpapīru. 
6. Uz kaļkas uzzīmēt vai ar klišeju kaļkā iespiest zīmējumu griezumam. 
7. Piestiprināt kaļku pie griezumu slīpējamās preses tā, lai zīmējums 

atrastos uz griezuma un nekustētos. 
8. Ar štanci atbilstoši kaļkas zīmējumam veikt bloka griezumā 

vienmērīgus iespiedumus. 
9. Nopulēt griezumu ar vasku. 
10. Atbildēt uz paškontroles jautājumiem.  

Vērtēšanas kritēriji 

Griezuma 
atbilstība 

tehnoloģiskajiem 
nosacījumiem 

(8p.) 

Darba vietas 
organizēšana 

 
 

(2p.) 

Tehnoloģisko 
paņēmienu 
pielietošana 

 
(4p.) 

Teorētisko zināšanu 
pielietošana 

 
 

(6p.) 
 

Punkti 20 19 – 18 17 – 16 15 – 13 12 – 10 9 – 7 6 - 3 2 1 
Atzīme 10 9 8 7 6 5 4 3 2 
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           IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ 
 
 

Grāmatas bloka muguriņas  un griezuma apdare 
Griezuma veidošana reljefa tehnikā 

 

Paškontroles jautājumi.  
 

1. Kā jānovieto makulatūra,  ja jāslīpē griezums blokam, kuram ir 
izveidota marga? 

2. Kāds akmens ir piemērots griezumu nopulēšanai? 
3. Kāpēc uz kaļkas, kas paredzēta reljefa griezuma veidošanai, 

zīmējumu nevar zīmēt ar tinti vai flomāsteru? 
4. Kādas ir noslīpēta griezuma tehniskās prasības? 
5. Kādas ir reljefa  griezuma tehniskās prasības? 
6. Kādas ir nopulēta griezuma tehniskās prasības? 
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IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ 

 
 

Grāmatas bloka muguriņas un griezuma apdare  

Griezuma veidošana reljefa tehnikā 
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           IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ 
 
 

Grāmatas bloka muguriņas  un griezuma apdare 
 Griezuma veidošana ar spiedumu folijā 

 

Nodarbības uzdevums.  
1. Sašūtu, apgrieztu, izapaļotu bloku ievietot griezuma slīpēšanai 

paredzētajā presē. 
2. Griezuma veidošanai paredzētajai malai no katras puses liekot 5mm, 

biezu, baltu makulatūru un kartonu. 
3. Stingri aizskrūvēt presi ar tajā ievietoto bloku. 
4. Slīpēt griezumu ar rupjāku smilšpapīru. 
5. Pakāpeniski slīpēt griezumu ar smalkāku smilšpapīru. 
6. Uz kaļkas uzzīmēt vai ar klišeju kaļkā iespiest zīmējumu griezumam. 
7. Piestiprināt foliju pie griezumu slīpējamās preses tā, lai folija 

atrastos uz griezuma un nekustētos. 
8. Piestiprināt kaļku pie griezumu slīpējamās preses tā, lai zīmējums 

atrastos uz griezuma un nekustētos. 
9. Ar štanci atbilstoši kaļkas zīmējumam veikt bloka griezumā 

vienmērīgus iespiedumus. 
10. Nopulēt griezumu ar vasku. 
11. Atbildēt uz paškontroles jautājumiem.  

Vērtēšanas kritēriji 

Griezuma 
atbilstība 

tehnoloģiskajiem 
nosacījumiem 

(8p.) 

Darba vietas 
organizēšana 

 
 

(2p.) 

Tehnoloģisko 
paņēmienu 
pielietošana 

 
(4p.) 

Teorētisko zināšanu 
pielietošana 

 
 

(6p.) 
 

Punkti 20 19 – 18 17 – 16 15 – 13 12 – 10 9 – 7 6 - 3 2 1 
Atzīme 10 9 8 7 6 5 4 3 2 
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           IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ 
 
 

Grāmatas bloka muguriņas  un griezuma apdare 
 Griezuma veidošana ar spiedumu folijā 

 

Paškontroles jautājumi.  
 

 

1. Kāda folija ir piemērotākā griezuma veidošanai? 
2. Kādi faktori var ietekmēt spieduma folijā kvalitāti? 
3. Kādas ir galvenās kļūdas griezuma slīpēšanā? 
4. Kādas ir noslīpēta griezuma tehniskās prasības? 
5. Kādas ir spieduma folijā tehniskās prasības? 
6. Kādā veidā tiek novaskots griezums? 
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           IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ 
 
 

Grāmatas bloka muguriņas un griezuma apdare  

Griezuma veidošana ar spiedumu folijā 
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           IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ 
 
 

Grāmatas bloka muguriņas  un griezuma apdare 
 Greznumlentu izgatavošana 

 

Nodarbības uzdevums.  
 

 

1. Iepazīties ar greznumlentu veidiem. 
2. Izgatavot  pēc dotā parauga divas vienkrāsainas, šūtas ar diegiem 

greznumlentas. 
3. Izgatavot divkrāsainu, šūtu ar diegiem greznumlentu, franču 

sējumam. 
4. Izgatavot  pēc dotā parauga ādas greznumlentu. 
5. Izgatavot  pēc dotā parauga dažādas ādas greznumlentas, šūtas ar 

ādas siksniņām. 
6. Atbildēt uz paškontroles jautājumiem.  

 

Vērtēšanas kritēriji 

 

Greznumlentu 
atbilstība 

tehnoloģiskajiem 
nosacījumiem 

(10p.) 

Darba vietas 
organizēšana 

 
 

(2p.) 

Tehnoloģisko 
paņēmienu 
pielietošana 

 
(4p.) 

Teorētisko zināšanu 
pielietošana 

 
 

(4p.) 
 

Punkti 20 19 – 18 17 – 16 15 – 13 12 – 10 9 – 7 6 - 3 2 1 
Atzīme 10 9 8 7 6 5 4 3 2 
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           IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ 
 
 

Grāmatas bloka muguriņas  un griezuma apdare 
 Greznumlentu izgatavošana 

 

Paškontroles jautājumi.  
 

1. Kāda ir greznumlentu funkcija? 
2. Kā tipogrāfijās tiek piegriezta greznumlenta? 
3. Cik platai jābūt pielīmētajai greznumlentai? 
4. Kādā veidā uz galdiem tiek nokrāmēti bloki, greznumlentu 

pielīmēšanai? 
5. Cik metru greznumlentas nepieciešams 150 gab. 3cm bieziem 

blokiem? 
6. Kādā veidā greznumlentas tiek pielīmētas blokam? 
7. Kādas ir  pielīmētu greznumlentu tehniskās prasības? 
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           IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ 
 

Grāmatas bloka muguriņas  un griezuma apdare 
 Greznumlentu izgatavošana 

 

 
 

 

 
ESF projekts “Rīgas Valsts tehnikuma sākotnējās profesionālās izglītības 

programmu īstenošanas kvalitātes uzlabošana” 
Vienošanās par Eiropas sociālā fonda projekta īstenošanu 

nr. 2010/0106/1DP/1.2.1.1.3/09/APIA/VIAA/047  

477



 

           IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ 
 

Grāmatas bloka muguriņas  un griezuma apdare 
 Greznumlentas, šķiramlentas un loces vai čaulas pievienošana blokam 

 

Nodarbības uzdevums.  
 

1. Salocīt A5  formāta loksnes pa 4 vienā locījumā . 
2. Salocītās  30 burtnīcas sašūt vienā blokā, bet 10 burtnīcas  otrā 

blokā. 
3. Nopresēt sašūtos blokus.  
4. Sašūtajam blokiem pielīmēt vienkāršās pielīmējamās priekšlapas. 
5. Uzlīdzināt bloka muguriņas un galviņas. 
6. Nolīmēt bloka muguriņas. 
7. Nožāvēt bloka muguriņas. 
8. Apgriezt blokus no trīs pusēm, ievērojot drošības noteikumus. 
9. Pielīmēt blokiem šķiramlenti un greznumlentas. 
10. Plānākajam blokam pielīmēt papīra loci. 
11. Biezākajam blokam izgatavot un pielīmēt čaulu. 
12. Atbildēt uz paškontroles jautājumiem. 

 

Vērtēšanas kritēriji 

Bloku atbilstība 
tehnoloģiskajiem 

nosacījumiem 
(6p.) 

Darba vietas 
organizēšana 

 
(2p.) 

Tehnoloģisko 
paņēmienu 
pielietošana 

(2p.) 

Teorētisko zināšanu 
pielietošana 

 
(10p.) 

 
Punkti 20 19 – 18 17 – 16 15 – 13 12 – 10 9 – 7 6 - 3 2 1 
Atzīme 10 9 8 7 6 5 4 3 2 
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           IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ 
 
 

Grāmatas bloka muguriņas  un griezuma apdare 
 Greznumlentas, šķiramlentas, papīra loces un čaulas pievienošana 

blokam 

 

Paškontroles jautājumi.  
 

1. Kādam ir jābūt greznumlentu platumam? 
2. Kā tiek pielīmēta šķiramā lenta? 
3. Kādam ir jābūt šķiramo lentu garumam? 
4. Kā blokam tiek pielīmētas geznumlentas? 
5. Cik metru šķiramās lentas nepieciešams 200 gab. A5 blokiem? 
6. Kādos gadījumos bloka muguriņai tiek pielīmēta čaula? 
7. Kā tiek mērīts čaulas platums? 
8. Cik daudz A1 papīra lokšņu nepieciešams 200 gab. A5 bloku čaulas 

izgatavošanai, ja bloku biezums ir 4 cm? 
9. Kas jāsmērē ar līmi, lai bloka muguriņai pielīmētu čaulu? 
10. Kādam jābūt ir papīra loces platumam? 
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           IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ 
 
 

Grāmatas bloka muguriņas un griezuma apdare  

Greznumlentas, šķiramlentas, papīra loces un čaulas pievienošana 
blokam  
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           IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ 
 
 

Grāmatas bloka muguriņas  un griezuma apdare 
 Mācību ekskursija uz bāzes uzņēmumu 

 

Nodarbības uzdevums.  
 

 

1. Iepazīties ar grāmatas bloka muguriņas un griezuma apdares 
iekārtām un to tehniskajiem parametriem bāzes uzņēmumā. 

2. Atbildēt uz paškontroles jautājumiem.  

 

 

 

 

 

Vērtēšanas kritēriji 

Ieinteresētība 
tēmas apguvē 

 
(4p.) 

Teorētisko zināšanu 
pielietošana 

ekskursijas laikā 
(2p.) 

Atbildes uz 
paškontroles 
jautājumiem 

(12.p) 

Sniegto atbilžu 
izvērsums 

 
(2p.) 

 
Punkti 20 19 – 18 17 – 16 15 – 13 12 – 10 9 – 7 6 - 3 2 1 
Atzīme 10 9 8 7 6 5 4 3 2 
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           IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ 
 
 

Grāmatas bloka muguriņas  un griezuma apdare 
 Mācību ekskursija uz bāzes uzņēmumu 

 

Paškontroles jautājumi.  
 

1. Uz kādām iekārtām tiek veikta bloka muguriņas un griezuma apdare 
uzņēmumā, nosaukt tās? 

2. Uz kādam iekārtām notiek palīgmateriālu piegriešana? 
3. Kā notiek greznumlentu piegriešana? 
4. Kā tiek veikta bloka muguriņu nolīmēšana? 
5. Kā notiek bloku muguriņu žāvēšana, kalandrēšana? 
6. Kā notiek bloku apgriešana no 3 pusēm? 
7. Kā tiek apaļotas bloku muguriņas? 
8. Kā tiek pielīmētas šķiramās lentas? 
9. Kā tiek pielīmētas greznumlentas? 
10. Kā tiek pielīmētas papīra loces vai čaulas? 
11. Kāda līme tiek pielietota bloka muguriņas apdares procesu veišanai? 
12. Kādu materiālu pielīmē bloka muguriņai kā marles aizstājēju 

tipogrāfijās? 
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           IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ 

 
Grāmatas bloka muguriņas un griezuma apdare  

Mācību ekskursija uz bāzes uzņēmumu 
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           IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ 
 
 

Grāmatas bloka muguriņas un griezuma apdare  

Mācību ekskursija uz bāzes uzņēmumu 
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           IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ 
 
 

Sējuma vāku izgatavošana 
5.,6.,7.,8.,9. sējuma vāku veidi 

 

Nodarbības uzdevums.  
 

 

1. Iepazīties ar 5.,6.,7.,8.,9. sējuma vāku veidiem un to pielietošanu. 
2. Iepazīties ar sējumu vāku sastāvdaļām. 
3. Salīdzināt sējumu vāku veidus, noteikt atšķirīgo. 
4. Uzzīmēt 6. sējuma veidu. 
5. Noteikt atlēku un smigu dažāda biezuma blokiem.  
6. Atbildēt uz paškontroles jautājumiem.  

 

 

 

Vērtēšanas kritēriji 

 

Teorētisko zināšanu 
pamatotība, analizējot 

informāciju 
 

(2p.)  

Atlēkas un smigas 
atbilstība 

tehnoloģiskajiem 
nosacījumiem 

(4p.) 

Izpildītā 
zīmējuma 

precizitāte un  
kvalitāte 

(4p.) 

Atbildes uz 
paškontroles 
jautājumiem 

 
(10.p) 

Punkti 20 19 – 18 17 – 16 15 – 13 12 – 10 9 – 7 6 - 3 2 1 
Atzīme 10 9 8 7 6 5 4 3 2 
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           IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ 
 
 

Sējuma vāku izgatavošana 
5.,6.,7.,8.,9. sējuma vāku veidi 

 

Paškontroles jautājumi 
 

 

1. Kuri no sējuma veidiem ir viengabala? 
2. Kuri no sējuma veidiem ir sastādītie? 
3. Kuram sējuma veidam nav atlēkas?  
4. Kurš no sējuma veidiem sastāv no  viengabala kartona rievota ar 4 

rievām? 
5. Kas ir atlēka? 
6. Kas ir smiga? 
7. Kādu materiāls jāizvēlas atlēkai blokam ar taisno muguriņu? 
8. Kuram no sējuma veidiem ir lielākais detaļu skaits? 
9. Kuriem sējuma veidiem nav atlēkas? 
10. Kādu materiālu var izvēlēties atlēkai blokam ar apaļo muguriņu? 
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           IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ 
 

Grāmatas sējuma vāku izgatavošana 

5.,6.,7.,8.,9.sējuma vāku veidi
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           IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ 
 
 

Grāmatas sējuma vāku izgatavošana 

5.,6.,7.,8.,9.sējuma vāku veidi 
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           IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ 
 
 

Sējuma vāku izgatavošana 
Sējuma vāku izgatavošanai pielietojamie materiāli 

 

Nodarbības uzdevums.  
 

 

1. Iepazīties ar sējuma vāku izgatavošanā pielietojamajiem materiāliem. 
2. Salīdzināt materiālu fizikālās īpašības. 
3. Sagatavotajiem materiāliem noteikt šķiedras virzienu. 
4. Iepazīties ar sējuma vāku izgatavošanā pielietojamajām līmēm. 
5. Izgatavot vienu sējuma vāku ar kaulu līmi, bet otru ar PVA līmi. 
6. Salīdzināt šo vāku izgatavošanā patērēto laiku, instrumentus, 

kvalitāti, žūšanas laiku. 
7. Atbildēt uz paškontroles jautājumiem.  

 

 

Vērtēšanas kritēriji 

 

Ieinteresētība 
tēmas apguvē 

 
(2p.) 

Teorētisko zināšanu 
pielietošana 

patstāvīga darba laikā 
(4p.) 

Tehnoloģisko 
paņēmienu 
pielietošana 

(2p.) 

Atbildes uz 
paškontroles 
jautājumiem 

(10.p)  
 

Sniegto atbilžu 
izvērsums 

 
(2p.) 
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           IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ 
 
 

 

Sējuma vāku izgatavošana 
Sējuma vāku izgatavošanai pielietojamie materiāli 

 

Paškontroles jautājumi 
 

 

1. Kuri no dotajiem materiāliem ir visneizturīgākie? 
2. Kādu instrumentu jāpielieto sējuma vāku rokas izgatavošanas 

procesā, lai panāktu vienmērīgu līmes kārtas klājumu? 
3. Kura no pielietotajām līmēm sējuma vāku izgatavošanā ātrāk žūst? 
4. No kādas līmes gatavotajiem vākiem nepieciešama karstā atlēkas 

apaļošana? 
5. Kuras līmes pielietošana sējuma vāku izgatavošanā ir 

darbietilpīgāka? 
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           IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ 
 
 

Grāmatas sējuma vāku izgatavošana 

Sējuma vāku izgatavošanā pielietojamie materiāli 
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           IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ 
 
 

Sējuma vāku izgatavošana 
 Tirāžai nepieciešamā kartona aprēķināšana 

 

Nodarbības uzdevums.  
 

1. Sagatavotajiem kartona gabaliem noteikt un uzzīmēt šķiedras 
virzienu. 

2. Dotajam blokam izmērīt un piegriezt vākus. 
3. Piegriezt 10 gab. A6 formāta kartona pusītes. 
4. Uzzīmēt, cik kartona pusītes 19x27  ietilpst vienā kartona loksnē 

80x100 cm. 
5. Atbildēt uz paškontroles jautājumiem.  

 

 

Vērtēšanas kritēriji 

 

Kartonu atbilstība 
tehnoloģiskajiem 

nosacījumiem 
(6p.) 

Darba vietas 
organizēšana 

 
(2p.) 

Tehnoloģisko 
paņēmienu 
pielietošana 

(2p.) 

Teorētisko zināšanu 
pielietošana 

 
(10p.) 

 
Punkti 20 19 – 18 17 – 16 15 – 13 12 – 10 9 – 7 6 - 3 2 1 
Atzīme 10 9 8 7 6 5 4 3 2 
 

 

 

ESF projekts “Rīgas Valsts tehnikuma sākotnējās profesionālās izglītības 
programmu īstenošanas kvalitātes uzlabošana” 

Vienošanās par Eiropas sociālā fonda projekta īstenošanu 
nr. 2010/0106/1DP/1.2.1.1.3/09/APIA/VIAA/047 

492



 

 

           IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ 
 

 
Sējuma vāku izgatavošana 

 Tirāžai nepieciešamā kartona  aprēķināšana 

 

Paškontroles jautājumi.  
 

1. Aprēķināt, cik kartona loksnes 80x100cm nepieciešamas, lai 
izgatavotu 150 grāmatas, ja grāmatu apgrieztā  bloka  izmērs ir       
16 x 23. Kartona šķiedras virziens – garenvirziens? 

2. Aprēķināt, cik kartona loksnes 80 x 100cm nepieciešamas, lai 
izgatavotu 17 gab. A4 formāta grāmatas, ja kartona šķiedras virziens 
– garenvirziens? 

3. Aprēķināt, cik A6 grāmatu vākus var piegriezt no 12 kartona 
loksnēm 80 x 100cm, ja kartona šķiedras virziens – garenvirziens? 

4. Aprēķināt, cik A7 kartona palikņus var piegriezt no 15 kartona 
loksnēm 80 x 100cm, ja kartona šķiedras virziens – garenvirziens? 

5. Kāds ir A6 formāta izmērs mm? 
6. Kādi faktori ietekmē izgatavoto vāku kvalitāti? 
7. Cik kartona loksnes  80 x 100 nepieciešamas 300 gab. apliecību 

7 x 10cm izgatavošanai? 
8. Kāda ir A6 loksnes daļa no standartloksnes A0? 
9. Kā jāpiegriež kartons A4 guļformāta grāmatai? 
10. Kādi ir kartona šķiedru noteikšanas veidi? 

 

 

 

 

 

 

 
ESF projekts “Rīgas Valsts tehnikuma sākotnējās profesionālās izglītības 

programmu īstenošanas kvalitātes uzlabošana” 
Vienošanās par Eiropas sociālā fonda projekta īstenošanu 

nr. 2010/0106/1DP/1.2.1.1.3/09/APIA/VIAA/047 

493



           IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ 
Sējuma vāku izgatavošana 

Tirāžai nepieciešamā kartona  aprēķināšana 
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           IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ 
 

 

Sējuma vāku izgatavošana 
Kartona piegriešana 

 

Nodarbības uzdevums.  
 

1. Iepazīties ar papšķēres darbības principu un darba drošības 
noteikumiem strādājot uz tās. 

2. Piegriezt 5 gab. kartonus 5x12 un 5 gab. kartonus 10x10. 
3. Iepazīties ar kartona griežamās mašīnas darbības principiem un 

darba drošības noteikumiem strādājot uz tās. 
4. Atlikt A7 formāta vāku piegriešanai vajadzīgo izmēru uz kartona 

griežamās mašīnas. 
5. Piegriezt kartona loksni pēc atliktajiem izmēriem kartona 

griežamajā mašīnā. 
6. Noteikt, kuri no dotajiem kartoniem atbilst un kuri neatbilst 

tehniskajām prasībām. 
7. Atbildēt uz paškontroles jautājumiem.  

Vērtēšanas kritēriji 

 

Izpildītā darba 
precizitāte un 

akurātība 
(8p.) 

Darba vietas 
organizēšana 

 
(2p.) 

Tehnoloģisko 
paņēmienu 
pielietošana 

(4p.) 

Teorētisko 
zināšanu 

pielietošana 
(8p.) 

 
Punkti 20 19 – 18 17 – 16 15 – 13 12 – 10 9 – 7 6 - 3 2 1 
Atzīme 10 9 8 7 6 5 4 3 2 
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           IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ 
 
 

Sējuma vāku izgatavošana 
Kartona piegriešana 

 

Paškontroles jautājumi.  
 

1. Kā nosaka kartona šķiedras virzienu? 
2. Kāpēc piegrieztā kartona malas ir spurainas? 
3. Kādi ir papšķēres galvenie mezgli? 
4. Kāpēc piegrieztais kartons ir rombveida? 
5. Kādi ir kartonu griežamās mašīnas galvenie mezgli? 
6. Kā tiek atlikts nepieciešamais izmērs kartonu griežamajā mašīnā? 
7. Cik darbinieki apkalpo kartona griežamo mašīnu? 
8. Kādi faktori ietekmē kartona iesprūšanu mašīnā? 
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           IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ 
 

Sējuma vāku izgatavošana 

Kartona piegriešana 
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           IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ 
 
 

Sējuma vāku izgatavošana 
 Tirāžai nepieciešamā materiāla aprēķināšana un piegriešana 

 

Nodarbības uzdevums.  
 

 

1. Sagatavotajiem materiāla gabaliem noteikt un uzzīmēt šķiedras 
virzienu. 

2. Dotajam blokam izmērīt un piegriezt nepieciešamo materiālu. 
3. Piegriezt 10 gab. A7 formāta vāku materiālus. 
4. Uzzīmēt, cik A8 vāku materiāla gabalu  ietilpst vienā materiāla slejā, 

ja materiāla platums ir 110cm. 
5. Atbildēt uz paškontroles jautājumiem.  

 

 

 

Vērtēšanas kritēriji 

 

Materiālu atbilstība 
tehnoloģiskajiem 

nosacījumiem 
(6p.) 

Darba vietas 
organizēšana 

 
(2p.) 

Tehnoloģisko 
paņēmienu 
pielietošana 

(2p.) 

Teorētisko zināšanu 
pielietošana 

 
(10p.) 

 
Punkti 20 19 – 18 17 – 16 15 – 13 12 – 10 9 – 7 6 - 3 2 1 
Atzīme 10 9 8 7 6 5 4 3 2 
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           IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ 
 
 

Sējuma vāku izgatavošana 
 Tirāžai nepieciešamā materiāla aprēķināšana un piegriešana 

 

Paškontroles jautājumi.  
 

1. Aprēķināt, cik m materiāla nepieciešami 250 gab.A6 grāmatu vāku 
izgatavošanai, ja materiāla platums ir 110cm? 

2. Aprēķināt, cik m materiāla nepieciešami 1500 A7 kartona palikņu 
aplīmēšanai, ja materiāla platums ir 110cm? 

3. Kāds ir šķiedras virziens materiāla rullī? 
4. Aprēķināt, cik m materiāla nepieciešams, lai izgatavotu 7 gab. A3 

formāta grāmatas 7. Sējumā, ja materiāla platums ir 0,80 m. 
5. Aprēķināt, cik m materiāla nepieciešams 60 gab. A4 formāta 

grāmatu 7.sējumā izgatavošanai, ja materiāla platums ir 110 cm. 
6. Uzrakstīt A3 formāta izmērus. 
7. Kādi faktori ietekmē izgatavoto vāku kvalitāti? 
8. Cik papīra A1 loksnes nepieciešamas 500gab. laminētu A5 grāmatu 

vāku izgatavošanai? 
9. Kā piegriež materiālu no ruļļiem? 
10. Kādas ir piegrieztā materiāla tehniskās prasības? 
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           IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ 
 

Sējuma vāku izgatavošana 
 Tirāžai nepieciešamā materiāla aprēķināšana un piegriešana 
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           IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ 
 
 

Sējuma vāku izgatavošana 
5.un 7. sējuma veidi 

 

Nodarbības uzdevums.  
 

 

1. Noteikt 5. un 7. sējuma vāku kopīgās un atšķirīgās pazīmes. 
2. Izgatavot 3 dažādus 5. sējuma vākus dotajiem blokiem  no dažādiem 

materiāliem, ar dažādiem stūrīšiem. 
3. Izgatavot 3 dažādus 7. sējuma vākus dotajiem blokiem no dažādiem 

materiāliem ar dažādiem stūrīšiem. 
4. Atbildēt uz paškontroles jautājumiem.  

 

 

Vērtēšanas kritēriji 

 

Vāku atbilstība 
tehnoloģiskajiem 

nosacījumiem 
(6p.) 

Darba vietas 
organizēšana 

 
(2p.) 

Tehnoloģisko 
paņēmienu 
pielietošana 

(2p.) 

Teorētisko zināšanu 
pielietošana 

 
(10p.) 

 
Punkti 20 19 – 18 17 – 16 15 – 13 12 – 10 9 – 7 6 - 3 2 1 
Atzīme 10 9 8 7 6 5 4 3 2 
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           IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ 
 
 

Sējuma vāku izgatavošana 
5. un 7. sējuma vāku veidi 

 

Paškontroles jautājumi 
 

 

1. Kādas galvenās konstrukcijas atšķirības 5.un 7.sējuma vākiem? 
2. No kāda materiāla tiek gatavota atlēka sējuma vākiem ar izapaļotu 

muguriņu? 
3. Kādam ir jābūt sējuma vāku atlokāmo malu platumam? 
4. Kas tiek nolīmēts ar līmi, gatavojot sējuma vākus, materiāls vai vāka 

detaļas? 
5. Kādas formas stūri tiek gatavoti ādas sējuma vākiem? 
6. Kādas formas stūri tiek gatavoti sējuma vākiem izmantojot materiālu 

uz papīra pamatnes? 
7. Cik lielai ir jābūt muguras materiāla uzlaides malai uz kartona 

pusītēm 5.sējuma veidam? 
8. Kāda ir 7.sējuma vāku izgatavošanas tehnoloģiskā secība? 
9. Kādam ir jābūt sējuma vāka mitrumam pirms uzdrukas veikšanas 

folijā? 
10. Kādam ir jābūt šķiedras virzienam sējuma vākos? 
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           IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ 
 
 

Grāmatas sējuma vāku izgatavošana 

5.,7.sējuma vāku veidi 
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           IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ 
 

Grāmatas sējuma vāku izgatavošana 

5.,7.sējuma vāku veidi 
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           IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ 
 

Grāmatas sējuma vāku izgatavošana 

5.,7.sējuma vāku veidi 
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           IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ 
 
 

Sējuma vāku izgatavošana 
6.,7. sējuma vāku veidi 

 

Nodarbības uzdevums.  
 

 

1. Noteikt 6. un 7. sējuma vāku kopīgās un atšķirīgās pazīmes. 
2. Izgatavot 3 dažādus 6. sējuma vākus dotajiem blokiem (ar un bez 

pārmalām un aplīmētu ar kaliko)  
3. Izgatavot  3 gab. 7. sējuma vākus dotajiem blokiem no dažādiem 

materiāliem. 
4. Atbildēt uz paškontroles jautājumiem.  

 

 

 

Vērtēšanas kritēriji 

 

Vāku atbilstība 
tehnoloģiskajiem 

nosacījumiem 
(6p.) 

Darba vietas 
organizēšana 

 
(2p.) 

Tehnoloģisko 
paņēmienu 
pielietošana 

(2p.) 

Teorētisko zināšanu 
pielietošana 

 
(10p.) 

 
Punkti 20 19 – 18 17 – 16 15 – 13 12 – 10 9 – 7 6 - 3 2 1 
Atzīme 10 9 8 7 6 5 4 3 2 
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           IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ 
 
 

Sējuma vāku izgatavošana 
6.,7. sējuma vāku veidi 

 

Paškontroles jautājumi 
 

 

1. No cik detaļām sastāv 6. sējuma vāks? 
2. Vai 6.sējuma vākam ir pārmalas? 
3. No cik detaļām sastāv 7.sējuma vāks? 
4. No kā tiek gatavoti jaunākie 6.sējuma vāki? 

1) elastīga kartona ar piepresētu polimēra plēvi; 
2) 3mm kartona aplīmēta ar kaliko; 
3) polsterēta kartona ar piepresētu polimēra plēvi; 
4) atsevišķām polsterēta kartona pusītēm. 

5. Kādam ir jābūt kartona un materiāla šķiedras virzienam? 
6. Kuras no malām tiek atlocītas vispirms vāku izgatavošanas procesā? 
7. Kādi ir  sējuma vāku stūrīšu veidi?  
8. Cik lielam jābūt attāluma starp rievām 6.sējuma veida vāka 

muguriņas daļā?  
9. Kā tiek mērīta atlēka? 
10. Kādas ir sējuma vāku tehniskās prasības? 
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           IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ 
 
 

 

Grāmatas sējuma vāku izgatavošana 

6.,7.sējuma vāku veidi 
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           IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ 
 

Grāmatas sējuma vāku izgatavošana 

6.,7.sējuma vāku veidi 

 

 

_____________________________________________________________________________ 
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           IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ 
 

Grāmatas sējuma vāku izgatavošana 

6.,7.sējuma vāku veidi 
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           IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ 
 

Sējuma vāku izgatavošana 
8., 9. sējuma vāku veidi 

 
Nodarbības uzdevums.  
 

 

1. Noteikt 8. un 9. sējuma vāku kopīgās un atšķirīgās pazīmes. 
2. Izgatavot 3 dažādus 8. sējuma vākus dotajiem blokiem (ar un bez 

pārmalām un dažādiem materiāliem)  
3. Izgatavot  3 gab. 9. sējuma vākus dotajiem blokiem( ar un bez 

pārmalām un no dažādiem materiāliem). 
4. Atbildēt uz paškontroles jautājumiem.  

 

 

 

Vērtēšanas kritēriji 

 

Vāku atbilstība 
tehnoloģiskajiem 

nosacījumiem 
(6p.) 

Darba vietas 
organizēšana 

 
(2p.) 

Tehnoloģisko 
paņēmienu 
pielietošana 

(2p.) 

Teorētisko zināšanu 
pielietošana 

 
(10p.) 

 
Punkti 20 19 – 18 17 – 16 15 – 13 12 – 10 9 – 7 6 - 3 2 1 
Atzīme 10 9 8 7 6 5 4 3 2 
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           IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ 
 
 

Sējuma vāku izgatavošana 
8., 9. sējuma vāku veidi  

 

Paškontroles jautājumi 
1. Kāda ir 9.sējuma vāka izgatavošanas tehnoloģiskā secība? 
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

2. Kādi ir kaulu līmes trūkumi?  
1) ____________________________________; 
2) ____________________________________. 

3. Kuri no nosauktajiem ir sastādītie sējuma vāki? 
1) 6.sējums; 
2) 8.sējums; 
3) 9.sējums; 
4) 5.sējums.  

4. Kādi ir  sējuma vāku stūrīšu veidi? 
1) _________________________________________________; 
2) _________________________________________________. 

5. Kuri no sējuma vākiem žūst visilgāk?  
1) gatavoti ar termo līmi; 
2) gatavoti ar cietes līmi; 
3) gatavoti ar PVA līmi. 

6. Kādas ir sējuma vāku tehniskās prasības? 
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           IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ 
 

Sējuma vāku izgatavošana 
8., 9. sējuma vāku veidi 
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           IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ 
 
 

Grāmatas sējuma vāku izgatavošana 

8.,9.sējuma vāku veidi 
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           IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ 
 
 

Grāmatas sējuma vāku izgatavošana 

8.,9.sējuma vāku veidi 
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           IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ 
 
 

Sējuma vāku izgatavošana 
Sējuma vāku izgatavošanā pielietojamās mašīnas 

 

Nodarbības uzdevums.  
 

 

1. Iepazīties ar sējuma vāku izgatavošanā pielietojamajām mašīnām. 
2. Iepazīties ar sējuma vāku izgatavošanā pielietojamo mašīnu tehnisko 

raksturojumu. 
3. Iepazīties ar sējuma vāku izgatavošanā pielietojamo mašīnu 

tehnoloģisko shēmu. 
4. Iepazīties ar drošības tehnikas noteikumiem strādājot uz vāku 

gatavojamajām mašīnām. 
5. Salīdzināt automātiskās un pusautomātiskās  sējuma vāku 

gatavojamās mašīnas? 
6. Atbildēt uz paškontroles jautājumiem.  

 

Vērtēšanas kritēriji 

 

Ieinteresētība tēmas 
apguvē 

 
(2p.) 

Teorētisko zināšanu 
pielietošana,  

analizējot informāciju 
(4p.) 

Atbildes uz 
paškontroles 
jautājumiem 

(12.p) 

Sniegto atbilžu 
izvērsums 

 
(2p.) 
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           IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ 
 
 

Sējuma vāku izgatavošana 
Sējuma vāku izgatavošanā pielietojamās mašīnas 

 

Paškontroles jautājumi 
 

 

1. Kāda veida iekārtas izmantotas grāmatu vāku mehanizētā 
izgatavošanā? 

2. Kādā veidā tiek sagatavoti materiāli sējuma vāku gatavojamajām 
mašīnām?  

3. Kādi ir  raksturīgākie grāmatu vāku gatavojamo iekārtu   tehniskie 
parametri? 

 _________________________________________________; 
 _________________________________________________; 
 _________________________________________________; 
 _________________________________________________. 

4. Kādas veida atlēkas izmanto vāku gatavojamajās mašīnās? 
5. Kādi ir iespējamie atlēkas padeves veidi? 
6. Kādas līmes tiek izmantotas vāku gatavošanā? 
7. Kāda ir sintētiskās  līmes darba temperatūra? 
8. Kādā veidā tiek kontrolēti gatavie vāki pusautomātiskajās vāku 

gatavojamajās mašīnās? 
9. Kāda veida mašīnas ieteicamas maztirāžas sējuma vāku 

izgatavošanā? 
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           IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ 
 

Sējuma vāku izgatavošana 

Vāku gatavojamās mašīnas 
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           IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ 
 
 

Sējuma vāku izgatavošana 

Vāku gatavojamās mašīnas 
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           IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ 
 
 

Sējuma vāku izgatavošana 
Ekskursija uz bāzes uzņēmumu 

 

Nodarbības uzdevums.  
 

 

1. Iepazīties ar sējuma vāku izgatavošanā pielietojamajām mašīnām 
uzņēmumā. 

2. Iepazīties ar sējuma vāku izgatavošanā pielietojamo mašīnu tehnisko 
raksturojumu. 

3. Iepazīties ar vāku gatavojamās mašīnas darba principu. 
4. Iepazīties ar drošības tehnikas noteikumiem, strādājot uz vāku 

gatavojamajām mašīnām. 
5. Atbildēt uz paškontroles jautājumiem.  

 

Vērtēšanas kritēriji 

 

Ieinteresētība tēmas 
apguvē 

 
(4p.) 

Teorētisko zināšanu 
pielietošana 

ekskursijas laikā 
(2p.) 

Atbildes uz 
paškontroles 
jautājumiem 

(12.p) 

Sniegto atbilžu 
izvērsums 

 
(2p.) 
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           IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ 
 
 

Sējuma vāku izgatavošana 
Ekskursija uz bāzes uzņēmumu 

 

Paškontroles jautājumi 
 

 

1. Kāda veida iekārta tika izmantotas grāmatu vāku mehanizētai 
izgatavošanai šajā uzņēmumā? 

2. Nosaukt kāda iekārta tika izmantotas grāmatu vāku mehanizētai 
izgatavošanai šajā uzņēmumā?  

3. Kādi ir  grāmatu vāku gatavojamās iekārtas   tehniskie parametri? 
 min formāts_______________________________________; 
 max formāts_______________________________________; 
 max muguriņas biezums______________________________; 

4. Kādas veida atlēkas vāku muguriņai tika izmantotas vāku 
gatavošanas procesā? 

5. Kādā veidā tika padota atlēka? 
6. Kāda līme tika izmantota vāku gatavošanā ? 
7. Kāda ir līmes darba temperatūra? 
8. Kuras vāka materiāla malas tiek aplocētas pirmās? 
9. Kādā veidā tiek kontrolēti gatavie vāki? 
10. Kāds ir šīs mašīnas darba ražīgums? 
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           IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ 
 
 

Sējuma vāku izgatavošana 

Vāku gatavojamās mašīnas 

 

 

 

 

 

 

 

ESF projekts “Rīgas Valsts tehnikuma sākotnējās profesionālās izglītības 
programmu īstenošanas kvalitātes uzlabošana” 

Vienošanās par Eiropas sociālā fonda projekta īstenošanu 
nr. 2010/0106/1DP/1.2.1.1.3/09/APIA/VIAA/047 

 

           IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ 

522



 
 

Sējuma vāku izgatavošana 

Vāku gatavojamās mašīnas 
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Grāmatas bloka ievākošana 

 Grāmatas bloka ievākošana ar rokām 

 

Nodarbības uzdevums.  
 

 

1. Ievākot sagatavotos blokus ar cietes, kaulu un PVA līmēm. 
2. Analizēt atšķirības vākošanas procesā. 
3. Analizēt sagatavoto, ievākoto grāmatu kvalitāti pēc tehnoloģiskās 

shēmas. 
4. Atbildēt uz paškontroles jautājumiem.  

 
 
 
 
 
 

Vērtēšanas kritēriji 

 

Grāmatas atbilstība 
tehnoloģiskajiem 

nosacījumiem 
(6p.) 

Darba vietas 
organizēšana 

 
(2p.) 

Tehnoloģisko 
paņēmienu 
pielietošana 

(6p.) 

Teorētisko zināšanu 
pielietošana 

 
(6p.) 

 
Punkti 20 19 – 18 17 – 16 15 – 13 12 – 10 9 – 7 6 - 3 2 1 
Atzīme 10 9 8 7 6 5 4 3 2 
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Grāmatas bloka ievākošana 

 Grāmatas bloka ievākošana ar rokām 

 

Paškontroles jautājumi 
 

 

1. Kādas bija vākošanas atšķirības vākojot blokus ar dažādām līmēm? 
2. Kādā gadījumā 
3. Kādas līmes ir piemērotākās vākojot blokus ar rokām? 
4. Kādam ir jābūt  priekšlapu līmes noziešanas virzienam? 
5. Cik ilgi jāžāvē ievākotie bloki? 
6. Kas notiek, ja priekšlapu noziešanas laikā tiek klāta līme biezā kārtā? 
7. Kādām ir jābūt ievākota bloka malu attiecībām? 
8. Kas notiek, ja netiek ievērots priekšlapu noziešanas virziens? 
9. Kādām jābūt atstarpēm starp vāka muguriņu un bloku? 
10. Kādam nolūkam izmanto dēlīti ar tapiņām, vākojot grāmatas ar 

cietes līmi? 
11. Kādai tehnoloģiskajai operācijai jāseko pēc grāmatu ievākošanas? 
12. Kādas tehniskās prasības nav ievērotas sagatavotajā ievākotajā 

blokā? 
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Grāmatas bloka ievākošana 

Grāmatas bloka ievākošana ar rokām 

 

 

 

 

Priekšlapu nolīmēšanas virziens 

 

 

 

 

Ievākotas grāmatas tehniskās prasības: 

1. Grāmatas blokam jābūt atbilstošam sējuma vākam (cietajam sējuma vākam 
jābūt lielākam par bloku). 

2. Sējuma vākam cieši jāapņem grāmatas bloka muguriņa.  

3. Augšējām un apakšējām vāka malām atkarībā no bloka formāta jābūt no 2 — 
4 mm platam.  

4. Priekšējām platumam atkarībā no formāta jābūt robežās no 3 — 5 mm (atlēka 
no noteiktā var būt ± 1 līdz ± 0,5 mm).  

5. Priekšlapai jābūt labi pielīmētai bez krokām u. c. nelīdzenumiem tā nedrīkst 
būt salipusi.  
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Grāmatas bloka ievākošana 
 Bloku vākošana mehanizēti 

 

Nodarbības uzdevums.  
 

 

1. Iepazīties ar iekārtām mehanizētai grāmatu ievākošanai? 
2. Iepazīties ar mašīnu tehniskajiem parametriem? 
3. Iepazīties ar mašīnu darbības principiem? 
4. Noteikt, kura no dotajām mašīnām būtu vispiemērotākā  200 gab. A5 

formāta grāmatu  ar taisnu muguriņu ievākošanai. 
5. Analizēt sagatavoto, ievākoto grāmatu kvalitāti pēc tehnoloģiskās 

shēmas. 
6. Atbildēt uz paškontroles jautājumiem.  

 

 

 

Vērtēšanas kritēriji 

 

Grāmatas atbilstība 
tehnoloģiskajiem 

nosacījumiem 
(6p.) 

Darba vietas 
organizēšana 

 
(2p.) 

Tehnoloģisko 
paņēmienu 
pielietošana 

(6p.) 

Teorētisko zināšanu 
pielietošana 

 
(6p.) 

 
Punkti 20 19 – 18 17 – 16 15 – 13 12 – 10 9 – 7 6 - 3 2 1 
Atzīme 10 9 8 7 6 5 4 3 2 
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Grāmatas bloka ievākošana 
 Bloku vākošana mehanizēti 

 

Paškontroles jautājumi 
 

 

1. Kāda veida mašīnas tiek izmantotas bloku mehanizētā vākošanā? 
2. Kā tiek  mehanizēti vākotas grāmatas ar apaļu muguriņu? 
3. Kādas līmes ir piemērotākās bloku mehanizētai vākošanai? 
4. Cik ilgi jāžāvē ievākotie bloki? 
5. Kādos gadījumos ievākotās grāmatas atlēka deformējās? 
6. Kādai tehnoloģiskajai operācijai jāseko pēc grāmatu ievākošanas? 
7. Kādi darba drošības noteikumi jāievēro, strādājot uz vākojamajām 

mašīnām? 
8. Kādas kļūdas pieļautas dotās  grāmatas  mehanizētā vākošanā? 
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Grāmatas bloka ievākošana 

Grāmatas bloka ievākošana mehanizēti 

 

 

 

ESF projekts “Rīgas Valsts tehnikuma sākotnējās profesionālās izglītības 
programmu īstenošanas kvalitātes uzlabošana” 

Vienošanās par Eiropas sociālā fonda projekta īstenošanu 
nr. 2010/0106/1DP/1.2.1.1.3/09/APIA/VIAA/047  

529



 

           IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ 
 
 

Grāmatas bloka ievākošana 
Ekskursija uz bāzes uzņēmumu 

 

Nodarbības uzdevums.  
 

 

1. Iepazīties ar bāzes uzņēmumā lietotajām iekārtām  un to 
tehniskajiem parametriem grāmatas bloku ievākošanai. 

2. Noteikt kāda veida grāmatas tiek vākotas uz grāmatu vākojamajām 
iekārtām. 

3. Noteikt nepieciešamo grāmatu daudzumu mašīnas pieregulēšanas 
procesā. 

4. Noteikt kāda līme tiek lietota ievākošanas gaitā. 
5. Atbildēt uz paškontroles jautājumiem.  

 

 

Vērtēšanas kritēriji 

 

Ieinteresētība 
tēmas apguvē 

 
(4p.) 

Teorētisko zināšanu 
pielietošana 

ekskursijas laikā 
(2p.) 

Atbildes uz 
paškontroles 
jautājumiem 

(10.p) 

Sniegto atbilžu 
izvērsums 

 
(4p.) 

 
Punkti 20 19 – 18 17 – 16 15 – 13 12 – 10 9 – 7 6 - 3 2 1 
Atzīme 10 9 8 7 6 5 4 3 2 
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Grāmatas bloka ievākošana 
Ekskursija uz bāzes uzņēmumu 

 

Paškontroles jautājumi 
 

 

1. Kāda veida iekārtas tika izmantotas grāmatu mehanizētai vākošanai 
šajā uzņēmumā? 

2. Kādas iekārtas tika izmantotas grāmatu mehanizētai vākošanai šajā 
uzņēmumā?  

3. Kādi ir  grāmatu vākojamās iekārtas  tehniskie parametri: 
 min formāts ______________________________________,  
 max formāts _____________________________________ , 
 ātrums __________________________________________, 
 vāku muguriņas forma _____________________________ . 

4. Kādas veida vāku muguriņas tika izmantotas vākošanas procesā? 
5. Kāda līme tika lietota vākošanas gaitā? 
6. Cik daudz grāmatas  nepieciešamas mašīnas pieregulēšanas procesā? 
7. Cik darbinieki iesaistīti iekārtas apkalpošanā? 
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Grāmatas bloka ievākošana 

Ekskursija uz bāzes uzņēmumu 
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Ievākotas grāmatas presēšana, strīķēšana un saiņošana 
 Grāmatu presējamās iekārtas 

 

Nodarbības uzdevums.  
 

 

1. Iepazīties ar grāmatu presējamo iekārtu veidiem. 
2. Uzzīmēt grāmatu novietošanas  presē shēmu 12 grāmatām ar apaļām 

muguriņām. 
3. Uzzīmēt grāmatu novietošanas  presē shēmu 12 grāmatām ar taisnām 

muguriņām. 
4. Uzzīmēt grāmatu novietošanas  presē shēmu 24 grāmatām  

sakrāmētām 2 kaudzēs. 
5. Ievākot un nopresēt sagatavotās grāmatas. 
6. Atbildēt uz paškontroles jautājumiem.  

 

Vērtēšanas kritēriji 

Tehnoloģiskās shēmas 
atbilstība 

tehnoloģiskajiem 
nosacījumiem 

(10p.) 

Darba vietas 
organizēšana 
 

 
(2p.) 

Tehnoloģisko 
paņēmienu pielietošana 

 
 

(2p.) 

Teorētisko 
zināšanu 

pielietošana 
 

(6p.) 
 

Punkti 20 19 – 18 17 – 16 15 – 13 12 – 10 9 – 7 6 - 3 2 1 
Atzīme 10 9 8 7 6 5 4 3 2 
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Grāmatas presēšana, strīķēšana un saiņošana 
 Grāmatu presējamās iekārtas 

 

Paškontroles jautājumi.  
 

1. Kāpēc ir nepieciešama grāmatu presēšana? 
2. Kādas iekārtas tiek pielietotas grāmatu presēšanai? 
3. Kādas ir nopresētas grāmatas tehniskās prasības? 
4. Kādas grāmatu presējamās iekārtas? 
5. Kāds faktors ievietojot grāmatas presē,  ietekmē grāmatu presēšanas 

kvalitāti? 
6. Kādas iekārtas tiek pielietotas grāmatu presēšanai skolā? 
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Ievākotas grāmatas presēšana, strīķēšana un saiņošana 
 Grāmatu presējamās iekārtas 
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           IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ 
 
 

Grāmatas presēšana, strīķēšana un saiņošana 
 Grāmatu iestrīķēšana 

  

Nodarbības uzdevums.  
 

 

1. Iepazīties ar  grāmatu strīķēšanas veidiem. 
2. Noteikt, kuras no dotajām grāmatām ir iestrīķētas un kuras ir 

neiestrīķētas. 
3. Dotajiem pieciem  blokiem izgatavot  dažādu materiālu vākus 7. 

sējumā. 
4. Blokus ievākot, nopresēt  un iestrīķēt. 
5. Atbildēt uz paškontroles jautājumiem.  

 

 

Vērtēšanas kritēriji 

Grāmatas atbilstība 
tehnoloģiskajiem 

nosacījumiem 
(8p.) 

Darba vietas 
organizēšana 

 
(2p.) 

Tehnoloģisko 
paņēmienu 
pielietošana 

(4p.) 

Teorētisko 
zināšanu 

pielietošana 
(8p.) 

 
Punkti 20 19 – 18 17 – 16 15 – 13 12 – 10 9 – 7 6 - 3 2 1 
Atzīme 10 9 8 7 6 5 4 3 2 
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Grāmatas presēšana, strīķēšana un saiņošana 
 Grāmatu iestrīķēšana  

 

Paškontroles jautājumi.  
 

1. Kāpēc nepieciešama grāmatu iestrīķēšana? 
2. Kādus strīķēšanas veidus Tu zini? 
3. Kā notiek grāmatu strīķēšana tipogrāfijās? 
4. Kādi faktori ietekmē iestrīķēšanas kvalitāti? 
5. Kādas ir galvenās iestrīķēšanas kļūdas? 
6. Kā  veido iestrīķējumu rokas procesos gatavotai biezai  ādas 

grāmatai, kurai veidota marga? 
7. Kādas kļūdas Tu esi pieļāvis iestrīķēšanas laikā? 
8. Kādas ir iestrīķētas grāmatas tehniskās prasības? 
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           IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ 
 
 

Grāmatas presēšana, strīķēšana un saiņošana 
 Grāmatu iestrīķēšana  
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           IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ 
 
 

Ievākotas grāmatas presēšana, strīķēšana, saiņošana 

Grāmatu iestrīķēšana 
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Grāmatu un brošūru brošēšanas — 
iesiešanas procesu kvalitātes rādītāji 

Estētiskās 
īpašības 

Defektu 
raksturojums 

Vāku apdares un 
griezuma 

krāsošanas 
rādītāji 

Bloka konstrukcijas 
komplektējošo 

elementu kvalitātes 
rādītāji 

Ergonomiskie un 
izturības rādītāji 

Mehāniskās apdares 
kvalitātes rādītāji 

Faktūra 

Krāsa 

Kompozīcija 

Papildelementu 
izmantošana 

Ērta lietošana 

Ērta grāmatas 
atvēršana 

Iesienamo materiālu 
izturība 

Grāmatas 
konstrukcijas 

izturība 

Nopresēšana un 
noturība pret 
izvirzīšanos 

Vāka formas 
precizitāte 

Vāka atloka malu 
precizitāte 
Grāmatas 

iestrīķējuma 
precizitāte 

Bloka 
konstrukcijas 

elementu izmēru 
precizitāte Bloka konstrukcijas 

elementu precīza 
ievietošana 

Bloka stiprinājuma 
elementu izturība 

Bloka stiprinājuma 
elementu precīza 

ievietošana 

Nav mehānisku 
bojājumu 

Grāmata bez līmes 
satecējumiem uz 
griezuma, starp 

burtnīcām 

Nav salipšanas 
atsevišķas lapas 

Nav mehāniski 
deformēti bloka 

konstrukcijas elementi 

Drukas un spieduma 
grafiskā precizitāte 

Drukas un spieduma 
izšķirtspēja 

Drukas un griezuma 
krāsojuma 

vienmērīgums 

Tehnoloģiski pareizi 
apstrādāts griezums 
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      IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ 
 
 

Grāmatas presēšana, strīķēšana un saiņošana 
 Grāmatu saiņošana  

 

Nodarbības uzdevums.  
 

 

1. Iepazīties ar saiņošanas veidiem. 
2. Sagatavotās grāmatas sasaiņot  papīra pakās divos variantos. 
3. Sabandrolēt plānas grāmatas pa 20 vienā bandrolē. 
4. Sabandrolētās grāmatas pa 100 sasaiņot pakās divos variantos. 
5. Sasaiņoto grāmatu tehniskās prasības. 
6. Atbildēt uz paškontroles jautājumiem.  

 

 

Vērtēšanas kritēriji 

 

Iesaiņojuma  atbilstība 
tehnoloģiskajiem 

nosacījumiem 
(6p.) 

Darba vietas 
organizēšana 

 
(2p.) 

Tehnoloģisko 
paņēmienu 
pielietošana 

(4p.) 

Teorētisko 
zināšanu 

pielietošana 
(8p.) 

 
Punkti 20 19 – 18 17 – 16 15 – 13 12 – 10 9 – 7 6 - 3 2 1 
Atzīme 10 9 8 7 6 5 4 3 2 
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Grāmatas presēšana, strīķēšana un saiņošana 
 Grāmatu saiņošana  

 

Paškontroles jautājumi.  
 

1. Kā saiņo grāmatas kārbās? 
2. Kādi materiāli tiek pielietoti grāmatu saiņošanā? 
3. Kā saiņo ekskluzīvas grāmatas? 
4. Kā notiek saiņošana paletēs? 
5. Kāds ir pieļaujamais kārbās saiņoto grāmatu attālums līdz kārbu 

sienām? 
6. Kāds ir pieļaujamais pakās saiņoto grāmatu  svars? 
7. Kāds ir pieļaujamais sasaiņoto paku augstums uz paletēm? 
8. Kādas ir sasaiņoto grāmatu tehniskās prasības? 
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Grāmatas presēšana, strīķēšana un saiņošana 
 Grāmatu saiņošana  
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Ievākotas grāmatas presēšana, strīķēšana, saiņošana 

Grāmatu saiņošana 
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Grāmatas presēšana, strīķēšana un saiņošana 
 Grāmatu saiņošana  
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VI semestra pārbaudes darbs 
Grāmatas bloka muguriņas apdare un 5.sējuma vāku izgatavošana 

 

Nodarbības uzdevums.  
 

 

1. Salocīt A5 loksnes pa  4 vienā locījumā. 
2. Salocītās  40 burtnīcas sašūt blokā uz 2 lentītēm. 
3. Sašūtajam blokam pielīmēt vienkāršās pielīmējamās priekšlapas un 

veikt bloka muguriņas apdari. 
4. Blokam izgatavot 5. sējuma vāku. 
5. Atbildēt uz paškontroles jautājumiem.  

 

 

 

 

Vērtēšanas kritēriji 

 

Bloka atbilstība 
tehnoloģiskajiem 

nosacījumiem 
(8p.) 

Vāka atbilstība 
tehnoloģiskajiem 

nosacījumiem 
(8p.) 

Darba vietas 
organizēšana 

 
(2p.) 

Tehnoloģisko 
paņēmienu 
pielietošana 

(2p.) 

Teorētisko 
zināšanu 

pielietošana 
 (20p.) 
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VI semestra pārbaudes darbs 
Grāmatas bloka muguriņas apdare un 5. Sējuma vāku izgatavošana 

Pārbaudes tests 
Par katrām  pareizu atbildi 1 punkts (maksimālais punktu skaits 20) 

1. Kādam nolūkam tiek apaļota grāmatas bloka muguriņa? 
1) lai atvieglotu priekšlapu pielīmēšanu; 
2) lai mazinātu uznesumu bloka muguriņas daļā; 
3) lai varētu taisni apgriezt bloku no 3 pusēm; 
4) lai varētu precīzi pielīmēt greznumlentes. 

2. Kādam jābūt šķiramlentes garumam grāmatā? 
1) grāmatas bloka diagonāles garums plus 5mm; 
2) grāmatas bloka diagonāles garums plus 30 mm; 
3) grāmatas bloka diagonāles garums mīnus 2 mm; 
4) grāmatas bloka diagonāles garums plus 20 mm. 

3. Cik kartona lokšņu (70x100 cm) nepieciešams, lai izgatavotu 350 A6 formāta 
vākus? 

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

4. Cik metru šķiramlentes nepieciešams 250 grāmatām, ja pielīmēšanai pie bloka 
muguriņas jāparedz 2 cm, bet bloka diagonāle ir 29 cm? 
 
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

5. Kādam sējuma veidam izmanto rievotu kartona vāku? 
1) 5. veidam; 
2) 6. veidam; 
3) 8. veidam; 
4) 9. veidam.. 

6. Kādam sējuma veidam izmanto rievotu kartona vāku? 
1) veidam; 
2) 6. veidam; 
3) 8. veidam; 
4) 9. veidam.. 
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7. Kādos gadījumos grāmatas iesējuma vāks deformējas (izliecas)? 
1) ja grāmatai ir mazs formāts; 
2) ja grāmatai ir biezs bloks; 
3) ja vāku materiāls piegriezts pret šķiedru; 
4) ja ievākojot izmantota bieza līme.   

8. Kāds nosacījums stingri jāievēro līmējot vāka detaļas uz pārvelkamā materiāla? 
1) tām jābūt visām vienā līmenī; 
2) kartoniem jābūt vienā krāsā; 
3) lai neatšķirtos atlēkas krāsas; 
4) kartoniem jābūt piegrieztiem no ruļļa. 

9. No kāda materiāla tiek izgatavota atlēka? 
1) no kaliko vai presšpana; 
2) no vāku pārvelkamā materiāla vai grāmatsējēju marles; 
3) no plāna kartona vai bieza papīra; 
4) no grāmatsējēju marles vai priekšlapu papīra. 

10. Ko ziež ar līmi, vākojot grāmatas ar vākojamām mašīnām? 
1) vākus; 
2) priekšlapas; 
3) atlēku; 
4) muguriņu. 

11. Kādam jābūt kartona šķiedras virzienam izgatavojot grāmatu vākus? 
1) perpendikulāram grāmatas bloka muguriņai; 
2) paralēlam grāmatas bloka muguriņai; 
3) perpendikulāram vāku pārvelkamajam materiālam; 
4) paralēli grāmatas bloka galviņai. 

12. Kādam jābūt atlēkas augstumam? 
1) vienādam ar vāku augstumu; 
2) vienādam ar bloka augstumu; 
3) vienādam ar materiāla augstumu; 
4) vienādam ar priekšlapas augstumu. 

13. Kurš no minētajiem kartona veidiem ir piemērots triecienizturīga iepakojuma 
izgatavošanai? 

1) presšpans; 
2) pape; 
3) kārbu kartons; 
4) gofrkartons. 
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14. No cik detaļām sastāv vāks 6. sējumam? 
1) no trijām; 
2) no vienas; 
3) no septiņām; 
4) no piecām. 

15. Kurš no dotajiem iestrīķēšanas veidiem ir viskvalitatīvākais? 
1) „sausā” iestrīķēšana pēc grāmatu nopresēšanas; 
2) iestrīķēšana ar lockauliņu; 
3) „slapjā” iestrīķēšana plūsmas līnijās; 
4) iestrīķēšana ar karsto velci. 

16. No kā ir atkarīgs vāku smigas platums? 
1) no vāku izmēra; 
2) no bloka muguriņas biezuma; 
3) no čaulas platuma; 
4) no vāku materiāla biezuma. 

17.  Kādā veidā tiek nostiprināti grāmatas bloka muguriņas gali? 
1) pielīmējot čaulu; 
2) pielīmējot greznumlentes; 
3) pielīmējot šķiramlentu; 
4) pielīmējot marli. 

18. Kuram no sējuma veidiem nav atlēkas? 
1) 7.sējuma veidam; 
2) 8.sējuma veidam; 
3) 9.sējuma veidam; 
4) 5.sējuma veidam.  

19. Kādā virzienā ar līmi jānoziež bloka priekšlapas, vākojot blokus? 
1) tikai vertikālā; 
2) saulītes veidā no vidus uz malām; 
3) tikai horizontālā; 
4) saulītes veidā no malām uz vidu. 

20. Kāds faktors traucē kvalitatīvi apgriezt grāmatas bloku? 
1) biezas burtnīcas; 
2) biezas priekšlapas; 
3) plānas priekšlapas; 
4) uznesums bloka muguriņā. 
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Darba organizācija ar plūsmas metodēm grāmatu sietuvju 
darbnīcās 

Plūsmas līniju tipi un materiāli 
 

Nodarbības uzdevums. 
 
1. Iepazīties ar mācību materiāliem. 
2. Sagatavot materiālu paraugus (3x3 cm), kurus izmanto dažādos grāmatu 
sietuvju darbnīcu procesos. Veikt izmantoto materiālu aprakstu. 
3. Veidot shematiskus zīmējumus, izkārtojot iekārtas ērtākai darba 
optimizācijai, izgatavojot grāmatas, brošūras un kalendārus. 
4. Veidot prezentāciju par plūsmas līniju shematiku (grupu darbs). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ieinteresētība, 
piedalīšanās 

tēmas apguvē 
 
 
 

0 - 2 punkti 

Darba un 
darba vietas 
organizēšana 

 
 
 

0 - 2 punkti 

Praktiskās darba novērtējums 
 Teorētiskās zināšanas 

Materiālu 
sagatavošana 
un apraksts 
1 -3 punkti 

Shematiskais 
zīmējums 

1 – 3 punkti 

Prezentācijas novērtēšana 
1 – 10 punkti 

 

Punkti 20 19  18 – 16 15 – 13 12 – 9 8 – 6 5 - 3 2 1 
Atzīme 10 9 8 7 6 5 4 3 2 
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Plūsmas līnija griežamajai mašīnai 
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Plūsmas līnijas grāmatu un brošūru komplektēšanai un izgatavošanai 
(tornis) 
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Darba organizācija ar plūsmas metodēm grāmatu sietuvju 
darbnīcās 

Plūsmas līnijas sējumiem cietajos vākos 
 

Nodarbības uzdevums. 
 
1. Iepazīties ar mācību materiāliem. 
2. Izgatavot A5 grāmatu cietajā sējumā, izmantojot plūsmas metodes (rokas 
procesos). 
3. Veidot shematisku zīmējumu, kurš atbilstu grāmatas sējuma 
izgatavošanai cietajos vākos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ieinteresētība, 
piedalīšanās 

tēmas apguvē 
 
 
 

0 - 2 punkti 

Darba un 
darba vietas 
organizēšana 

 
 
 

0 - 2 punkti 

Praktiskās darba novērtējums 
 Teorētiskās zināšanas 

A5 grāmatas 
sējuma 

izgatavošana 
1 -7 punkti 

Shematiskais 
zīmējums 

1 – 2 punkti 

Prezentācijas novērtēšana 
1 – 7 punkti 

 

Punkti 20 19 - 18 17 – 16 15 – 14 13 – 12 11 – 10 9 - 5 4 - 3 2 - 1 
Atzīme 10 9 8 7 6 5 4 3 2 
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Darba organizācija ar plūsmas metodēm grāmatu sietuvju 
darbnīcās 

Plūsmas līnijas izdevumiem, kas komplektēti ielikumā 
 
Nodarbības uzdevums. 
 
1. Iepazīties ar mācību materiāliem. 
2. A4 brošūru izgatavošana, izmantojot plūsmas līnijas metodes (rokas 
procesi). 

2.1. Sastiprināti ar skavu 
2.2. Sastiprināti ar diegu 

3. Veidot shematisku zīmējumu, kurš atbilstu brošūru izgatavošanai, kas 
komplektētas ielikumā. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ieinteresētība, 
piedalīšanās 

tēmas apguvē 

Darba un 
darba vietas 
organizēšana 

Praktiskā darba novērtējums Teorētiskās 
zināšanas 

0 - 1 punkts 0 - 3 punkti 
Sastiprinājums 

ar skavām 
Sastiprinājums 

ar diegiem 
Shematiskais 

zīmējums 7 punkti 
3 punkti 3 punkti 3 punkti 

 
 
Punkti 20 19 - 18 17 – 16 15 – 14 13 – 12 11 – 10 9 - 5 4 - 3 2 - 1 
Atzīme 10 9 8 7 6 5 4 3 2 
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Darba organizācija ar plūsmas metodēm grāmatu sietuvju 
darbnīcās 

Plūsmas līnijas izdevumiem ar bezšuvuma sastiprināšanas metodi 
 
Nodarbības uzdevums. 
 
1. Iepazīties ar mācību materiāliem. 
2. Izgatavot A5 brošūras ar bezšuvuma sastiprinājumu ar: 

 Termo līmi (pirmais aploču veids) 
 Polivinilacetāta līmi (otrais aploču veids) 

3.Veidot shematisku zīmējumu, kurš atbilstu brošūru izgatavošanai, kas 
izgatavotas bezšuvuma metodē. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ieinteresētība, 
piedalīšanās 

tēmas apguvē 

Darba un 
darba vietas 
organizēšana 

Praktiskā darba novērtējums Teorētiskās 
zināšanas 

0 - 2 punkts 0 - 2 punkti 

Sastiprinājums 
ar termo līmi 

(pirmais 
aploču veids) 

Sastiprinājums 
ar 

polivinilacetāta 
līmi (otrais 

aploču sējums) 

Shematiskais 
zīmējums 7 punkti 

3 punkti 3 punkti 3 punkti 
 
 
Punkti 20 19 - 18 17 – 16 15 – 14 13 – 12 11 – 10 9 - 5 4 - 3 2 - 1 
Atzīme 10 9 8 7 6 5 4 3 2 
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Izgatavotie paraugi. 
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Darba organizācija ar plūsmas metodēm grāmatu sietuvju 
darbnīcās 

Mācību ekskursijas uz poligrāfijas bāzes uzņēmumiem, iepazīšanas ar 
plūsmas līnijas „Kolbus” darbu 

 
Nodarbības uzdevums. 
 
1.Iepazīties ar bāzes uzņēmumu datu bāzi. 
2. Noskatīties video materiālu par „Kolbus” plūsmas līnijas darbu un 
izkārtojumu: 
http://www.youtube.com/watch?v=Pcd91xiHvyI 

3. Iepazīties ar darbu tipogrāfijā. 
4. Aizpildīt novērojumu lapu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vērtējums – ieskaitīts/neieskaitīts 
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Plūsmas līnija „Kolbus” 
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Ekskursijas vērojumu lapa. 

Ekskursija uz uzņēmumu __________________________________________________ 
 
1.Uzņēmuma specializācija (noskaidro, kādu produktu ražošanā specializējas 
uzņēmums): 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
 
2.Profesija: _____________________________________________________________ 
 
3. Ko dara (uzzini, ko dara, kādus galvenos un papildus pienākumus veic 
_________________________, noskaidro ____________________________ prasmes): 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
 
4.Kāda ir darba vide (noskaidro, kādā vidē norit strādājošā darbs, ar kādiem darba vides 
faktoriem nākas saskarties darba laikā, kāds ir darba laiks, vai darbā nākas saskarties ar 
veselībai kaitīgiem faktoriem vai dzīvību apdraudošām situācijām): 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
 
5.Kādam jābūt (ar kādām īpašībām jābūt apveltītam veiksmīgam _________________): 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
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Izgatavotie paraugi. 
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Viesu grāmatas izgatavošana 
Papīra izvēle, tā sagatavošana šūšanai 

Nodarbības uzdevums.  
 

1. Iepazīties ar papīru paraugiem, viesu grāmatu izgatavošanai. 
2. Iepazīties ar šūšanas veidiem uz locēm un auklām. 
3. Izvēlēties un sagatavot papīra loksnes (Formāts A1; A2 vai A3). 
4. Salocīt A4 vai A3 formāta burtnīcas. 
5. Sagatavotās burtnīcas komplektēt ielikumā, pēc tam sanesumā, 

nopresēt (grāmatas bloka biezums ~5cm). 
6. Sadalīt un atzīmēt šūšanas vietas uz grāmatu bloku muguriņas 

(izvēloties šūšanas veidu – uz locēm vai auklām). 
 
 
 
 
 

 

 

Ieinteresētība, 
piedalīšanās tēmas 

apguvē 
 

Darba un darba 
vietas 

organizēšana 
 

Praktiskā darba 
novērtējums 

 
 

Teorētiskās 
zināšanas 

 
 

0 – 1 punkts 1 – 3 punkti 1 – 11 punkti 1 – 5 punkti 
 

Punkti 20 19 – 18 17 – 16 15 – 13 12 – 10 9 – 7 6 - 3 2 1 
Atzīme 10 9 8 7 6 5 4 3 2 
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Viesu grāmatas izgatavošana 
Papīra izvēle, tā sagatavošana šūšanai 

Pārbaudes jautājumi un uzdevumi. 
 

1. Nosaukt papīra formātu izmērus. 
2. Norādīt dotajiem papīru paraugiem šķiedru, izvēlēties pareizo 

šķiedras virzienu, lokot loksnes, šujot grāmatas bloku. 
3. Norādīt galveno uzdevumu, lokot A1 formāta loksni trīs locījumos, 

lai neveidotos „falte”. 
4. Norādīt cik dziļai jābūt iezāģējamai rievai, šujot grāmatas bloku uz 

auklām. 
5. Nosaukt grāmatas bloka muguriņas proporcionālo sadalījumu, šujot 

uz divām locēm un trīs locēm. 
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Papīra izvēle, tā sagatavošana šūšanai 
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Viesu grāmatas izgatavošana 
Priekšlapu veidi, izgatavošana un grāmatu bloku šūšana 

Nodarbības uzdevums.  
1. Izgatavot priekšlapas pēc vizuālā noformējuma. 

 Ornamentālās 
 Ilustratīvi tematiskās 
 Vienkrāsainas 

2. Izgatavot priekšlapas cauršaujamas, stiprinātas ar kaliko loci.  
3. Izgatavot priekšlapas atlocītas, cauršaujamas. 
4. Izgatavot „sastādītās” priekšlapas. 
5. Izgatavot „konto” sējuma priekšlapas. 
6. Izgatavot „pusfranču” sējuma priekšlapas. 
7. Izgatavot „bibliotēkas” sējuma priekšlapas. 
8. Sagatavot grāmatas bloku šūšanai (pievienot priekšlapas, izvēlēties 

šūšanas veidu – uz locēm vai auklām). 
9. Sašūt grāmatu bloku, nopresēt, nolīmēt. 

 

 

Ieinteresētība, 
piedalīšanās tēmas 

apguvē 
 

Darba un darba 
vietas 

organizēšana 
 

Praktiskā darba 
novērtējums 

 
 

Teorētiskās 
zināšanas 

 
 

0 – 1 punkts 1 – 2 punkti 1 – 15 punkti 1 – 2 punkti 
 

Punkti 20 19 – 18 17 – 16 15 – 13 12 – 10 9 – 7 6 - 3 2 1 
Atzīme 10 9 8 7 6 5 4 3 2 
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Viesu grāmatas izgatavošana 
Priekšlapu veidi, izgatavošana un grāmatu bloku šūšana 

Pārbaudes jautājumi un uzdevumi. 
1. Kā iedala grāmatu priekšlapas? 
2. Veikt katra priekšlapu veida īsu aprakstu. 
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           IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ 
 

Priekšlapu veidi, izgatavošana un grāmatu bloku šūšana 
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           IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ 
 

Viesu grāmatas izgatavošana 
Grāmatu bloku apgriešana, grāmatas bloka muguriņas apdare, 

grāmatas bloka griezumu apdare 

Nodarbības uzdevums.  
1. Apgriezt grāmatu bloku no trīs pusēm. 
2. Izapaļot grāmatas bloka muguriņu. 
3. Grāmatas bloka muguriņas daļā veidot „margu”, uzlīmēt marli un 

čaulu. 
4. Izvēlēties griezumu apdares veidu un pielietot grāmatas bloka 

izgatavošanā. 
5. Pielīmēt šķiramlenti un greznumlenti. 

 

 

 

 

 

 

Ieinteresētība, 
piedalīšanās tēmas 

apguvē 
 

Darba un darba 
vietas 

organizēšana 
 

Praktiskā darba 
novērtējums 

 
 

Teorētiskās 
zināšanas 

 
 

0 – 1 punkts 1 – 2 punkti 1 – 15 punkti 1 – 2 punkti 
 

Punkti 20 19 – 18 17 – 16 15 – 13 12 – 10 9 – 7 6 - 3 2 1 
Atzīme 10 9 8 7 6 5 4 3 2 
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           IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ 
 

Viesu grāmatas izgatavošana 
Grāmatu bloku apgriešana, grāmatas bloka muguriņas apdare, 

grāmatas bloka griezumu apdare 

Pārbaudes jautājumi un uzdevumi. 
1. Nosaukt secību, kādā tiek grieztas grāmatu bloka malas. 
2. Kas jādara, lai izlīdzinātu grāmatas bloku biezumu starpību, to 

griežot. 
3. Kādēļ jāveido „marga” grāmatas blokam? 
4. Nosaukt čaulas izmērus. 
5. Nosaukt šķiramlentes un greznumlentes izmērus. 
6. Nosaukt un aprakstīt vismaz divus grāmatas bloka griezuma apdares 

veidus. 
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           IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ 
 

Grāmatu bloku apgriešana, grāmatas bloka muguriņas apdare, grāmatas 
bloka griezumu apdare 
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           IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ 
 

Viesu grāmatas izgatavošana 
Viesu grāmatu vāku veidi, materiālu veidi, izgatavošana 

Nodarbības uzdevums.  
1. Sagatavot poligrāfijā izmantojamo materiālu paraugus. 
2. Sagatavot kartonu pusītes vākiem, izmērīt smigas un atlēkas 

lielumus, tās sagatavot. 
3. Izvēlēties divus dažādus materiālus grāmatu vāku apvilkšanai. 
4. Veikt reljefa spiedumu uz sagatavoto grāmatas vāku. 
5. Aplīmēt vāku malas, pulēt un izpolsterēt vāku. 

 

 

 

 

 

 

Ieinteresētība, 
piedalīšanās tēmas 

apguvē 
 

Darba un darba 
vietas 

organizēšana 
 

Praktiskā darba 
novērtējums 

 
 

Teorētiskās 
zināšanas 

 
 

0 – 1 punkts 1 – 2 punkti 1 – 15 punkti 1 – 2 punkti 
 

Punkti 20 19 – 18 17 – 16 15 – 13 12 – 10 9 – 7 6 - 3 2 1 
Atzīme 10 9 8 7 6 5 4 3 2 
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           IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ 
 

Viesu grāmatas izgatavošana 
Viesu grāmatu vāku veidi, materiālu veidi, izgatavošana 

Pārbaudes jautājumi un uzdevumi. 
1. Nosaukt poligrāfijā izmantojamos materiālus grāmatu vāku 

izgatavošanai. 
2. Nosaukt vāku izmērus. 
3. Nosaukt kādus sējumu veidus poligrāfijā vēl var izgatavot? 
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           IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ 
 

Viesu grāmatu vāku veidi, materiālu veidi, izgatavošana 
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           IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ 
 

Viesu grāmatas izgatavošana 
Grāmatas ievākošana, iestrīķēšanas, nopresēšana 
Viesu grāmatas izgatavošanas apraksta veidošana 

 
Nodarbības uzdevums.  

1. Grāmatas bloka ievākošana. 
2. Grāmatas bloka nopresēšana. 
3. Grāmatas iestrīķēšana, nopresēšana. 
4. Apraksta veidošana, paraugu sagatavošana. 
5. Mājas darbs – veikt detalizētu grāmatas izgatavošanas aprakstu 

datorsalikumā ar klāt pievienotiem paraugiem. 

 

 

 

 

 

Ieinteresētība, 
piedalīšanās tēmas 

apguvē 
 

Darba un darba 
vietas 

organizēšana 
 

Praktiskā darba 
novērtējums 

 
 

Teorētiskās 
zināšanas 

 
 

0 – 1 punkts 1 – 2 punkti 1 – 7 punkti 1 – 10 punkti 
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Atzīme 10 9 8 7 6 5 4 3 2 
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           IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ 
 

Viesu grāmatas izgatavošana 
Grāmatas ievākošana, iestrīķēšanas, nopresēšana 
Viesu grāmatas izgatavošanas apraksta veidošana 

 
Pārbaudes jautājumi un uzdevumi. 

1. Gatavas grāmatas prezentācija (Power Pint formātā). 
2. Mājas darba prezentācija (Power Point formātā). 
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           IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ 
 

Grāmatas ievākošana, iestrīķēšanas, nopresēšana 
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           IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ 
 

Lietvedībā lietojamās un nestandarta poligrāfijas produkcijas 
izgatavošana  

Diplomdarba sējums 
 

Nodarbības uzdevums.  
1. Sagatavot materiālus A4 diplomdarba izgatavošanai. 
2. Sagatavot priekšlapas diplomdarba sējumam. 
3. Izgatavot 1 cm biezu grāmatas bloku sānu diegumā. 
4. Izgatavot diplomdarba sējuma vāku. 
5. Veikt uzdruku ar foliju. 
6. Ievākot izgatavotās grāmatas bloku diplomdarba sējumā. 
7. Uzrakstīt diplomdarba sējuma tehnisko aprakstu. 

 

 

Ieinteresētība, 
piedalīšanās 

tēmas apguvē 

Darba un 
darba vietas 
organizēšana 

 

Praktiskā darba novērtējums 
Teorētiskās 
zināšanas 

 

0 – 1 punkts 1 – 2 punkti 

Priekšlapu 
izgatavošana 

Vāka 
izgatavošana 

Ievākošana 
1 – 5 punkti 

1 – 4 punkti 1 – 4 punkti 1 – 4 punkti 

 

Punkti 20 19 – 18 17 – 16 15 – 13 12 – 10 9 – 7 6 - 3 2 1 
Atzīme 10 9 8 7 6 5 4 3 2 
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           IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ 
 

Lietvedībā lietojamās un nestandarta poligrāfijas produkcijas 
izgatavošana  

Diplomdarba sējums 
 

Pārbaudes jautājumi un uzdevumi.  
1.  Uzrakstīt diplomdarba sējuma tehnisko aprakstu. 
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           IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ 
 

Diplomdarba sējums 
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           IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ 
 

Lietvedībā lietojamās un nestandarta poligrāfijas produkcijas 
izgatavošana  

Arhīva dokumentu iesiešana 
 

Nodarbības uzdevums. 
1. Sagatavot papīru šūšanai „avīžu šuvumā”. 
2. Sagatavot papīru „diplomdarba iesiešanai ar auklām”. 
3. Sagatavot burtnīcas „žurnālu šuvumam”. 
4. Izgatavot vākus katram no sastiprinātajiem blokiem. 
5. Atbildēt uz paškontroles jautājumiem.  

 

 

 

 

 

Ieinteresētība, 
piedalīšanās 

tēmas apguvē 

Darba un 
darba vietas 
organizēšana 

 

Praktiskā darba novērtējums 
Teorētiskās 
zināšanas 

 

0 – 1 punkts 1 – 2 punkti 

Avīžu 
šuvums 

Diplomdarba 
sastiprinājums 

Gatavā 
produkcija 1 – 5 punkti 

1 – 4 punkti 1 – 4 punkti 1 – 4 punkti 

 

Punkti 20 19 – 18 17 – 16 15 – 13 12 – 10 9 – 7 6 - 3 2 1 
Atzīme 10 9 8 7 6 5 4 3 2 
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           IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ 
 

Lietvedībā lietojamās un nestandarta poligrāfijas produkcijas 
izgatavošana  

Arhīva dokumentu iesiešana 
 

Pārbaudes jautājumi un uzdevumi.  
1. Vai apgriež sašūtus arhivējamos materiālus? 
2. Kāds attālums ir starp dūrieniem „avīžu šuvumā”? 
3. „Avīžu šuvumā” cik burtnīcas tiek labotas un šūtas parastā šuvumā? 
4. Cik plata ir priekšlapas kartona loci „diplomdarba šuvumā”? 
5. Kāds attālums ir starp vāku un kartona loci „diplomdarba šuvumā”? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
ESF projekts “Rīgas Valsts tehnikuma sākotnējās profesionālās izglītības 

programmu īstenošanas kvalitātes uzlabošana” 
Vienošanās par Eiropas sociālā fonda projekta īstenošanu 

nr. 2010/0106/1DP/1.2.1.1.3/09/APIA/VIAA/047 

581



 
 

           IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ 
 

Arhīva dokumentu iesiešana 
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           IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ 
 

Lietvedībā lietojamās un nestandarta poligrāfijas produkcijas 
izgatavošana  

Mapes ar klapēm 
 

Nodarbības uzdevums. 
1. Sagatavot kartonu A5 mapes ar klapēm izgatavošanai. 
2. Sagatavot materiālu A5 mapes ar klapēm izgatavošanai. 
3. Izgatavot mapi ar klapēm 3 cm bieziem dokumentiem. 
4. Uzrakstīt mapes ar klapēm tehnisko aprakstu. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Ieinteresētība, 
piedalīšanās tēmas 

apguvē 
 

Darba un darba 
vietas 

organizēšana 
 

Praktiskā darba 
novērtējums 

 
 

Tehnoloģiskais 
apraksts 

 
 

0 – 1 punkts 1 – 2 punkti 1 – 12 punkti 1 – 5 punkti 
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Atzīme 10 9 8 7 6 5 4 3 2 
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           IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ 
 

Lietvedībā lietojamās un nestandarta poligrāfijas produkcijas 
izgatavošana  

Mapes ar klapēm 
 

Pārbaudes jautājumi un uzdevumi.  
1. Uzrakstīt mapes ar klapēm tehnisko aprakstu. 
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           IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ 
 

Mapes ar klapēm 
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           IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ 
 

Lietvedībā lietojamās un nestandarta poligrāfijas produkcijas 
izgatavošana  

Mapes ar gumijām 
 

Nodarbības uzdevums. 
1. Sagatavot kartonu A5 mapes ar gumijām izgatavošanai. 
2. Sagatavot materiālu A5 mapes ar gumijām izgatavošanai. 
3. Izgatavot mapi ar gumijām 3 cm bieziem dokumentiem. 
4. Izgatavot mapi ar gumijām no viengabala materiāla, rievojot. 
5. Iepazīties ar tehniskajiem zīmējumiem un plūsmas līniju mapju 

izgatavošanai. 
6. Uzrakstīt mapes ar gumijām tehnisko aprakstu. 

 
 

 

 

 

 

Ieinteresētība, 
piedalīšanās tēmas 

apguvē 
 

Darba un darba 
vietas 

organizēšana 
 

Praktiskā darba 
novērtējums 

 
 

Tehnoloģiskais 
apraksts 

 
 

0 – 1 punkts 1 – 2 punkti 1 – 12 punkti 1 – 5 punkti 
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           IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ 
 

Mapju izgatavošana 
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           IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ 
 

Lietvedībā lietojamās un nestandarta poligrāfijas produkcijas 
izgatavošana  

Mapes ar gumijām 
 

Pārbaudes jautājumi un uzdevumi.  
1. Uzrakstīt mapes ar gumijām tehnisko aprakstu. 
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           IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ 
 

Mapes ar gumijām 
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           IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ 
 

Lietvedībā lietojamās un nestandarta poligrāfijas produkcijas 
izgatavošana  

Mapes ar „ausīm” 
 

Nodarbības uzdevums. 
1. Sagatavot kartonu A5 mapes ar „ausīm” izgatavošanai. 
2. Sagatavot materiālu A5 mapes ar „ausīm” izgatavošanai. 
3. Izgatavot mapi ar „ausīm” 1 cm bieziem dokumentiem. 
4. Uzrakstīt mapes ar „ausīm” tehnisko aprakstu. 
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           IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ 
 

Lietvedībā lietojamās un nestandarta poligrāfijas produkcijas 
izgatavošana  

Mapes ar „ausīm” 
 

Pārbaudes jautājumi un uzdevumi.  
1. Uzrakstīt mapes ar „ausīm” tehnisko aprakstu. 
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           IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ 
 

Mapes ar „ausīm” 
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           IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ 
 

Lietvedībā lietojamās un nestandarta poligrāfijas produkcijas 
izgatavošana  

Piezīmju grāmatiņas un sešdienu bloks 
 

Nodarbības uzdevums. 
1. Sagatavot un sašūt papīru A6 formātā piezīmju grāmatiņai. 
2. Sagatavot papīru A7 formāta sešdienu blokam. 
3. Perferēt sagatavoto A7 formāta papīru un sastiprināt sešos vienādos 

blokos. 
4. Izgatavot vāku piezīmju grāmatiņai, apvelkot to ar materiālu pēc 

izvēles. 
5. Izgatavot vāku sešdienu blokam, apvelkot to ar materiālu pēc izvēles. 
6. Veikt iespiedumu ar klišeju uz izgatavotajiem vākiem. 
7. Ievākot izgatavotos grāmatu blokus. 
 

 

 

Ieinteresētība, 
piedalīšanās 

tēmas apguvē 

Darba un 
darba vietas 
organizēšana 

 

Praktiskā darba novērtējums 
Teorētiskās 
zināšanas 

 

0 – 1 punkts 1 – 2 punkti 

Piezīmju grāmatiņas 
izgatavošana 

Sešdienu bloka 
izgatavošana 

 1 – 5 punkti 

1 – 6 punkti 1 – 6 punkti 
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Atzīme 10 9 8 7 6 5 4 3 2 
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           IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ 
 

Lietvedībā lietojamās un nestandarta poligrāfijas produkcijas 
izgatavošana  

Piezīmju grāmatiņas un sešdienu bloks 
 

Pārbaudes jautājumi un uzdevumi.  
1. Nosaukt piezīmju grāmatiņas šūšanas vietu iedalījumu. 
2. Nosaukt sešdienu bloku sastiprinājuma veidu. 
3. Cik tālu no muguriņas veic perforāciju sešdienu blokiem? 
4. Nosaukt smigu lielumus abiem grāmatu vākiem. 
5. Raksturot darbu pie zeltījamās preses. 
6. Raksturot pieļautās kļūdas, izgatavojot piezīmju grāmatiņu un 

sešdienu bloku. 
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           IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ 
 

Piezīmju grāmatiņas un sešdienu bloks 
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           IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ 
 

Lietvedībā lietojamās un nestandarta poligrāfijas produkcijas 
izgatavošana  

Albūms ar šarnīriem 
 

Nodarbības uzdevums. 
1. Izvēlēties kartonus un papīrus albūma izgatavošanai, sagatavot tos. 
2. Veikt rievošanu 3 cm attālumā no muguriņas, veidojot piecas rievas. 
3. Ielīmēt paustpapīru un šarnīrus muguriņas daļā.  
4. Izgatavot viengabala materiāla vāku. 
5. Sastiprināt bloku ar vāku, izmantojot skrūves vai auklas. 
6. Atbildēt uz paškontroles jautājumiem. 

 
 
 

 

Ieinteresētība, 
piedalīšanās 

tēmas apguvē 

Darba un 
darba vietas 
organizēšana 

 

Praktiskā darba novērtējums 
Teorētiskās 
zināšanas 

 

0 – 1 punkts 1 – 2 punkti 

Albūma bloka 
izgatavošana 

Albūma vāka 
izgatavošana 

 1 – 5 punkti 

1 – 6 punkti 1 – 6 punkti 

 

Punkti 20 19 – 18 17 – 16 15 – 13 12 – 10 9 – 7 6 - 3 2 1 
Atzīme 10 9 8 7 6 5 4 3 2 
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           IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ 
 

Lietvedībā lietojamās un nestandarta poligrāfijas produkcijas 
izgatavošana  

Albūms ar šarnīriem 
 

Paškontroles jautājumi. 
1. Kam kalpo paustpapīrs? 
2. Kam kalpo šarnīri? 
3. Cik liels ir šarnīra platums? 
4. Cik liels ir šarnīra augstums? 
5. Nosaukt albūma vāka izmērus. 
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           IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ 
 

Albūms ar šarnīriem 
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           IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ 
 

Lietvedībā lietojamās un nestandarta poligrāfijas produkcijas 
izgatavošana  

Albūms ar plēvēm; papīru un plēvēm 
 

Nodarbības uzdevums. 
1. Iepazīties ar albūmu veidiem un to atšķirībām. 
2. Sagatavot vāku izvēlētajam albūmam. 
3. Izvēlēties materiālu vāka apvilkšanai un to apvilkt. 
4. Ievākot albūmu. 

 
 
 
 

 

 

 

 

Ieinteresētība, 
piedalīšanās tēmas 

apguvē 
 

Darba un darba 
vietas 

organizēšana 
 

Praktiskā darba 
novērtējums 

 
 

Teorētiskās 
zināšanas 

 

0 – 3 punkts 1 – 3 punkti 1 – 9 punkti 1 – 5 punkti 
 
 

Punkti 20 19 – 18 17 – 16 15 – 13 12 – 10 9 – 7 6 - 3 2 1 
Atzīme 10 9 8 7 6 5 4 3 2 
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           IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ 
 

Lietvedībā lietojamās un nestandarta poligrāfijas produkcijas 
izgatavošana  

Albūms ar plēvēm; papīru un plēvēm 
 

Pārbaudes jautājumi un uzdevumi.  
1. Veikt salīdzinošus aprakstus dažādiem albūmu veidiem. 
2. Nosaukt albūma vāku izmērus. 
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           IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ 
 

Albūms ar plēvēm; papīru un plēvēm 
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           IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ 
 

Lietvedībā lietojamās un nestandarta poligrāfijas produkcijas 
izgatavošana  

Kārbu izgatavošana 
 

Nodarbības uzdevums. 
1. Sagatavot plāno kartonu uztītas kārbas izgatavošanai (forma pēc 

izvēles). 
2. Četrkantīga kārba 15x15 cm lielumā (piezīmju papīra ielikšanai). 
3. Kārbas „grāmata” izgatavošana pēc parauga. 

 
 
 

 

 

 

 

 

Ieinteresētība, 
piedalīšanās 

tēmas apguvē 

Darba un darba 
vietas 

organizēšana 
 

Praktiskā darba novērtējums 
Teorētiskās 
zināšanas 

 

0 – 1 punkts 1 – 2 punkti 
Uztīta kārba Četrkantīga 

kārba 
Kārba 

„grāmata” 1 – 5 punkti 

1 – 2 punkti 1 – 4 punkti 1 – 6 punkti 
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           IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ 
 

Lietvedībā lietojamās un nestandarta poligrāfijas produkcijas 
izgatavošana  

Kārbu izgatavošana 
 

Pārbaudes jautājumi un uzdevumi.  
1. Veikt kārbu izgatavošanas aprakstus, klāt pievienojot shematiskus 

zīmējumus. 
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           IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ 
 

Kārbu izgatavošana 
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           IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ 
 

Lietvedībā lietojamās un nestandarta poligrāfijas produkcijas 
izgatavošana  

Dažādu formu grāmatu izgatavošana 
 

Nodarbības uzdevums. 
1. Sagatavot papīru grāmatas bloka šūšanai un to sašūt. 
2. Sašūta grāmatas bloka apgriešana uz griežamās mašīnas, lai veidotos 

pieci stūri. 
3. Grāmatas bloka muguriņas apdare. 
4. Viengabala materiāla vāka izgatavošana. 
5. Grāmatas bloka ievākošana. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Ieinteresētība, 
piedalīšanās tēmas 

apguvē 
 

Darba un darba 
vietas 

organizēšana 
 

Praktiskā darba 
novērtējums 

 
 

Teorētiskās 
zināšanas 

 

0 – 1 punkts 1 – 3 punkti 1 – 13 punkti 1 – 3 punkti 
 

Punkti 20 19 – 18 17 – 16 15 – 13 12 – 10 9 – 7 6 - 3 2 1 
Atzīme 10 9 8 7 6 5 4 3 2 
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           IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ 
 

Lietvedībā lietojamās un nestandarta poligrāfijas produkcijas 
izgatavošana  

Dažādu formu grāmatu izgatavošana 
 

Pārbaudes jautājumi un uzdevumi.  
1. Veidot skices dažāda formas grāmatām. 
2. Aprakstīt pozitīvos un negatīvos darba aspektus, izgatavojot dažādas 

formas grāmatas. 
3. Izpētīt un uzskaitīt grāmatnīcās piedāvāto dažādu formātu grāmatu 

klāstu. 
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           IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ 
 

Dažādu formu grāmatu izgatavošana 
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           IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ 
 

Lietvedībā lietojamās un nestandarta poligrāfijas produkcijas 
izgatavošana  

Grāmatu vāku apdares veidi 
 

Nodarbības uzdevums. 
1. Sagatavot A5 kartona vāku pusītes ( 6 gab.). 
2. Izgatavot viengabala materiāla vāku, veikt iespiedumu ar klišeju. 
3. Izgatavot reljefu uz vāka un aplīmēt ar elastīgu materiālu. 
4. Izgatavot „sastādītu” grāmatu vāku no diviem materiāliem, vāka 

muguriņā veidojot „ribas”. 
 

 

 

 

 

 

Ieinteresētība, 
piedalīšanās 

tēmas apguvē 

Darba un darba 
vietas 

organizēšana 
 

Praktiskā darba novērtējums 
Teorētiskās 
zināšanas 

 

0 – 1 punkts 1 – 2 punkti 

Vāks ar 
klišejas 

spiedumu 

Vāks ar 
reljefu 

„Sastādīts” 
vāks 1 – 5 punkti 

1 – 4 punkti 1 – 4 punkti 1 – 4 punkti 
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Atzīme 10 9 8 7 6 5 4 3 2 
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           IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ 
 

Lietvedībā lietojamās un nestandarta poligrāfijas produkcijas 
izgatavošana  

Grāmatu vāku apdares veidi 
 

Pārbaudes jautājumi un uzdevumi.  
1. Veikt tehnoloģisko aprakstu katram no izgatavotajiem vākiem. 
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           IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ 
 

Grāmatu vāku apdares veidi 
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           IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ 
 

Lietvedībā lietojamās un nestandarta poligrāfijas produkcijas 
izgatavošana  

Specializētu grāmatu izgatavošana 
 

Nodarbības uzdevums. 
1. Sagatavot nestandarta formāta grāmatu bloku, ielīmējot paspartū ar 

paustpapīru. 
2. Sagatavot A4 formāta papīra loksnes grāmatu blokam, kurš tiks 

sastiprināts Braila rakstam paredzētā sējumā. 
 

 

 

 

 

 

Ieinteresētība, 
piedalīšanās 

tēmas apguvē 

Darba un 
darba vietas 
organizēšana 

 

Praktiskā darba novērtējums 
Teorētiskās 
zināšanas 

 

0 – 1 punkts 1 – 2 punkti 

Paspartū ar 
paustpapīru 

Braila raksta 
sējums 

 1 – 5 punkti 

1 – 6 punkti 1 – 6 punkti 
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Atzīme 10 9 8 7 6 5 4 3 2 
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           IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ 
 

Lietvedībā lietojamās un nestandarta poligrāfijas produkcijas 
izgatavošana  

Specializētu grāmatu izgatavošana 
 

Pārbaudes jautājumi un uzdevumi.  
1. Kad lieto paspartū? 
2. Paspartū izgatavošanas tehnoloģiskais apraksts. 
3. Kādēļ Braila rakstam izmanto speciālu šuvuma veidu? 
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           IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ 
 

Specializētu grāmatu izgatavošana 
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           IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ 
 

Lietvedībā lietojamās un nestandarta poligrāfijas produkcijas 
izgatavošana  

Apsveikumu un adrešu vāki 
 

Nodarbības uzdevums. 
1. Sagatavot A5 formāta kartona pusītes (2 gab.). 
2. Sagatavot A6 formāta kartona pusītes (2 gab.). 
3. A6 formāta vākus aplīmēt ar viengabala materiālu, lai varētu ievietot 

polsteri ( ar patronām ), veikt uzdruku. 
4. A5 formāta vākus apvilkt ar greznu materiālu, pēcāk apstrādājot to 

pēc izvēles. 
 

 

 

 

Ieinteresētība, 
piedalīšanās 

tēmas apguvē 

Darba un 
darba vietas 
organizēšana 

 

Praktiskā darba novērtējums 
Teorētiskās 
zināšanas 

 

0 – 1 punkts 1 – 2 punkti 
Apsveikumu vāki 

Adrešu vāki 

 1 – 5 punkti 

1 – 6 punkti 1 – 6 punkti 
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           IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ 
 

Lietvedībā lietojamās un nestandarta poligrāfijas produkcijas 
izgatavošana  

Apsveikumu un adrešu vāki 
 

Pārbaudes jautājumi un uzdevumi.  
1. Nosaukt polsterēta vāka sastāvdaļas. 
2. Nosaukt ieteicamos polsterējamos materiālus. 
3. Uzdruku veic pirms polsterēšanas vai pēc? 
4. Nosaukt „patronas” izmēru. 
5. Apsveikumu un adrešu vāku nozīme un tematika. 
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           IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ 
 

Apsveikumu un adrešu vāki 
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           IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ 
 

Lietvedībā lietojamās un nestandarta poligrāfijas produkcijas 
izgatavošana  

Superapvāku izgatavošana 
 

Nodarbības uzdevums. 
1. Iepazīties ar superapvāku nozīmi poligrāfijā. 
2. Izgatavot superapvāku no dažādiem materiāliem un papīriem sev 

izvēlētai grāmatai ar atlokamām klapītēm. 
3. Izgatavot A5 formāta grāmatai superapvāku no ādas, izmantojot 

spiedumu ar klišeju. 
 

 

 

 

 

Ieinteresētība, 
piedalīšanās 

tēmas apguvē 

Darba un 
darba vietas 
organizēšana 

 

Praktiskā darba novērtējums 
Teorētiskās 
zināšanas 

 

0 – 1 punkts 1 – 2 punkti 

Superapvāks no 
materiāla 

Superapvāks no 
ādas 

 1 – 5 punkti 

1 – 4 punkti 1 – 8 punkti 

 

Punkti 20 19 – 18 17 – 16 15 – 13 12 – 10 9 – 7 6 - 3 2 1 
Atzīme 10 9 8 7 6 5 4 3 2 
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           IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ 
 

Apvāku izgatavošana 
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           IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ 
 

Lietvedībā lietojamās un nestandarta poligrāfijas produkcijas 
izgatavošana  

Superapvāku izgatavošana 
 

Pārbaudes jautājumi un uzdevumi.  
1. Kam kalpo superapvāks? 
2. Superapvāku izgatavošana un aplikšana grāmatai uz plūsmas līnijām. 
3. Superapvāku izgatavošana rokas procesos. 
4. Superapvāku lielumi. 
5. Materiālu izvēle superapvāku izgatavošanai. 
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           IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ 
 

Superapvāku izgatavošana 
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           IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ 
 

Lietvedībā lietojamās un nestandarta poligrāfijas produkcijas 
izgatavošana  

Grāmatu vāku apdare, pielietojot nestandarta materiālus  
 

Nodarbības uzdevums. 
1. Izgatavot A5 grāmatas vāku, izmantojot poligrāfijas materiālu un 

netradicionālu materiālu pēc izvēles.  
2. Izgatavot apsveikuma vāku A5 formātā, to pilnveidojot ar furnitūru.  

 
 
 
 
 
 

 

 

 

Ieinteresētība, 
piedalīšanās 

tēmas apguvē 

Darba un 
darba vietas 
organizēšana 

 

Praktiskā darba novērtējums 
Teorētiskās 
zināšanas 

 

0 – 1 punkts 1 – 2 punkti 
Grāmatas vāks 

Apsveikuma vāks 

 1 – 5 punkti 

1 – 6 punkti 1 – 6 punkti 

 

Punkti 20 19 – 18 17 – 16 15 – 13 12 – 10 9 – 7 6 - 3 2 1 
Atzīme 10 9 8 7 6 5 4 3 2 
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           IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ 
 

Lietvedībā lietojamās un nestandarta poligrāfijas produkcijas 
izgatavošana  

Grāmatu vāku apdare, pielietojot nestandarta materiālus  
 

Pārbaudes jautājumi un uzdevumi.  
1. Kādus dabas materiālus var izmantot gatavojot grāmatu vāku? 
2. Kādu furnitūru un sintētiskos materiālus var izmantot, izgatavojot 

poligrāfijas izstrādājumus? 
3. Kādas līmes visbiežāk izmanto sastiprinot nestandarta materiālus? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ESF projekts “Rīgas Valsts tehnikuma sākotnējās profesionālās izglītības 

programmu īstenošanas kvalitātes uzlabošana” 
Vienošanās par Eiropas sociālā fonda projekta īstenošanu 

nr. 2010/0106/1DP/1.2.1.1.3/09/APIA/VIAA/047 

 

622



 
 

           IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ 
 

Grāmatu vāku apdare, pielietojot nestandarta materiālus  
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           IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ 
 

Lietvedībā lietojamās un nestandarta poligrāfijas produkcijas 
izgatavošana  

Lietotu grāmatu izjaukšana un tīrīšana 
 

Nodarbības uzdevums. 
1. Ar asa naža palīdzību pārgriezt sastiprinājuma vietas un izvilkt 

diegus. 
2. Notīrīt muguriņas daļu no materiāla atliekām. 
3. Notīrīt muguriņas daļu no līmes atliekām. 
4. Ar vates tamponu un dzēšgumiju notīrīt netīrās lokšņu vietas. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Ieinteresētība, 
piedalīšanās tēmas 

apguvē 
 

Darba un darba 
vietas 

organizēšana 
 

Praktiskā darba 
novērtējums 

 
 

Tehnoloģiskais 
apraksts 

 
 

1 – 5 punkts 1 – 5 punkti 1 – 8 punkti 1 – 2 punkti 
 

Punkti 20 19 – 18 17 – 16 15 – 13 12 – 10 9 – 7 6 - 3 2 1 
Atzīme 10 9 8 7 6 5 4 3 2 
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           IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ 
 

Lietvedībā lietojamās un nestandarta poligrāfijas produkcijas 
izgatavošana  

Lietotu grāmatu izjaukšana un tīrīšana 
 

Pārbaudes jautājumi un uzdevumi. 
1. Kādi sastiprinājuma veidi ir sastopami, labojot vecas grāmatas 

(nosaukt vismaz 3)? Raksturot tos! 
2. Kāda līme visbiežāk ir izmantota izgatavojot vecās grāmatas? 
3. Kādi riski visbiežāk sastopami izjaucot vecās grāmatas? 
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           IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ 
 

Lietotu grāmatu izjaukšana un tīrīšana 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ESF projekts “Rīgas Valsts tehnikuma sākotnējās profesionālās izglītības 

programmu īstenošanas kvalitātes uzlabošana” 
Vienošanās par Eiropas sociālā fonda projekta īstenošanu 

nr. 2010/0106/1DP/1.2.1.1.3/09/APIA/VIAA/047 

626



 
 

           IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ 
 

Lietvedībā lietojamās un nestandarta poligrāfijas produkcijas 
izgatavošana  

Lietotu grāmatu lokšņu labošana 
 

Nodarbības uzdevums. 
1. Materiāli grāmatu labošanai. 
2. Lokšņu stūru „pieaudzēšana”. 
3. Lokšņu „ielāpu” veidošana. 
4. Lokšņu locījumu vietu stiprināšana. 
5. Grāmatas burtnīcu komplektēšana. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Ieinteresētība, 
piedalīšanās tēmas 

apguvē 
 

Darba un darba 
vietas 

organizēšana 
 

Praktiskā darba 
novērtējums 

 
 

Teorētiskās 
zināšanas 

 
 

1 – 3 punkts 1 – 3 punkti 1 – 10 punkti 1 – 4 punkti 
 

Punkti 20 19 – 18 17 – 16 15 – 13 12 – 10 9 – 7 6 - 3 2 1 
Atzīme 10 9 8 7 6 5 4 3 2 
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           IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ 
 

Lietvedībā lietojamās un nestandarta poligrāfijas produkcijas 
izgatavošana  

Lietotu grāmatu lokšņu labošana 
 

Pārbaudes jautājumi un uzdevumi. 
1. Materiālu atšķirības pielietojot dažādas metodes grāmatu labošanā. 
2. Kādu līmi visbiežāk izmanto grāmatu labošanā? 
3. Kāds ir negatīvais faktors nostiprinot burtnīcas locījuma vietā? 
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           IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ 
 

Lietotu grāmatu lokšņu labošana 
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           IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ 
 

Lietvedībā lietojamās un nestandarta poligrāfijas produkcijas 
izgatavošana  

Lietotu grāmatu šūšana un muguriņas apstrāde 
 

Nodarbības uzdevums. 
1. Muguriņas sadalījums, šujot uz divām kaliko lentēm.  
2. Šūšanai izmantot vienu krāsotu kaprona diegu. 
3. Izgatavot priekšlapas, stiprinātas ar kaliko loci. 
4. Nolīmēt bloka muguriņu, nožāvēt, apgriezt grāmatu no trīs malām. 
5. Apstrādāt muguriņas daļu. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Ieinteresētība, 
piedalīšanās tēmas 

apguvē 
 

Darba un darba 
vietas 

organizēšana 
 

Praktiskā darba 
novērtējums 

 
 

Teorētiskās 
zināšanas 

 
 

1 – 3 punkts 1 – 3 punkti 1 – 10 punkti 1 – 4 punkti 
 

Punkti 20 19 – 18 17 – 16 15 – 13 12 – 10 9 – 7 6 - 3 2 1 
Atzīme 10 9 8 7 6 5 4 3 2 
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           IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ 
 

Lietvedībā lietojamās un nestandarta poligrāfijas produkcijas 
izgatavošana  

Lietotu grāmatu šūšana un muguriņas apstrāde 
 

Pārbaudes jautājumi un uzdevumi. 
1. Galvenās atšķirības šujot uz auklām un locēm (labotām grāmatām). 
2. Kāpēc tonē diegu? 
3. Kādu papīru izvēlas, izgatavojot priekšlapas? 
4. Kādu līmi ieteicams izmantot bloka muguriņas nolīmēšanai? 
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           IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ 
 

Lietotu grāmatu šūšana un muguriņas apstrāde 
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           IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ 
 

Lietvedībā lietojamās un nestandarta poligrāfijas produkcijas 
izgatavošana  

Lietotu grāmatu vāku atjaunošana, jauna vāka izgatavošana, grāmatas 
vākošana 

 
Nodarbības uzdevums. 

1. Censties atjaunot oriģinālo vāku, izmantojot mitru sūkli, vasku, 
dzēšgumiju u.c. 

2. Izgatavot vāku, ņemot par paraugu oriģinālo vāku. 

3. No izgatavotajiem vākiem izvēlēties labāko. 
4. Vākot grāmatu, izmantojot cietes līmi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ieinteresētība, 
piedalīšanās tēmas 

apguvē 
 

Darba un darba 
vietas 

organizēšana 
 

Praktiskā darba 
novērtējums 

 
 

Teorētiskās 
zināšanas 

 
 

1 – 3 punkts 1 – 3 punkti 1 – 10 punkti 1 – 4 punkti 
 

Punkti 20 19 – 18 17 – 16 15 – 13 12 – 10 9 – 7 6 - 3 2 1 
Atzīme 10 9 8 7 6 5 4 3 2 
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           IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ 
 

Lietvedībā lietojamās un nestandarta poligrāfijas produkcijas 
izgatavošana  

Lietotu grāmatu vāku atjaunošana, jauna vāka izgatavošana, grāmatas 
vākošana 

 
Pārbaudes jautājumi un uzdevumi. 

1. Kuras vāka pozīcijas visbiežāk ir bojātas? 
2. Galvenais noteikums, lai izgatavotu jaunu grāmatas vāku. 
3. Kā sagatavo cietes līmi? 
4. Vākojot grāmatu uz čaulas – ko vāko pirmo? 
5. Kāda darbība jāveic pēc grāmatas presēšanas? 
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           IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ 
 

Lietotu grāmatu vāku atjaunošana, jauna vāka izgatavošana, grāmatas 
vākošana 
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           IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ 
 

Gatavās produkcijas iesaiņošana 
Iesaiņošana futlāros un kārbās 

 
Nodarbības uzdevums.  

1. Veidot shematiskus izklājumus kārbām dažādiem izmēriem. 
2. Sagatavot izmērus un piegriezt kārbas izgatavošanai nepieciešamās 

detaļas. 
3. Futlāra veidošana nestandarta grāmatām. 
4. Izmantojamie materiāli poligrāfijā, izgatavojot kārbas un futlārus. 

 

 

 

 

 

 

 

Ieinteresētība, 
piedalīšanās tēmas 

apguvē 
 

Darba un darba 
vietas 

organizēšana 
 

Praktiskā darba 
novērtējums 

 
 

Teorētiskās 
zināšanas 

 
 

0 – 1 punkts 1 – 2 punkti 1 – 15 punkti 1 – 2 punkti 
 

Punkti 20 19 – 18 17 – 16 15 – 13 12 – 10 9 – 7 6 - 3 2 1 
Atzīme 10 9 8 7 6 5 4 3 2 
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           IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ 
 

Gatavās produkcijas iesaiņošana 
Iesaiņošana futlāros un kārbās 

 
Pārbaudes jautājumi un uzdevumi. 

1. Kādām jābūt futrāļu un kārbu malu attiecībām pret grāmatu bloku 
lielumiem. 

2. Nosaukt elastīgākos un izturīgākos materiālus futrāļu un kārbu 
izgatavošanai. 

3. Nosaukt visplašāk pielietojamo kartona veidu triecienizturīgu kārbu 
izgatavošanai. 
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           IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ 
 

Iesaiņošana futlāros un kārbās 
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           IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ 
 

Iesaiņošana futlāros un kārbās 

 

 

 

 

 

 

 
ESF projekts “Rīgas Valsts tehnikuma sākotnējās profesionālās izglītības 

programmu īstenošanas kvalitātes uzlabošana” 
Vienošanās par Eiropas sociālā fonda projekta īstenošanu 

nr. 2010/0106/1DP/1.2.1.1.3/09/APIA/VIAA/047 

639



 
 

           IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ 
 

Iesaiņošana futlāros un kārbās 
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Gatavās produkcijas iesaiņošana 
Mehanizēta saiņošana, marķēšana, uzglabāšana 

 
Nodarbības uzdevums.  

1. Nosaukt populārākos Eiropas un pasaules standartus, kurus izmanto 
marķējot poligrāfijas iepakojumus. 

2. Nosaukt poligrāfijas iepakojumu materiālus. 
3. Mehanizēta iepakošana pie plūsmas līnijām.  
4. Iepakojumu maisiņu izgatavošana (plūsmas līnija, rokas procesos). 
5. Telpu temperatūra un mitrums poligrāfijas materiālu uzglabāšanā. 
6. Ekskursija uz bāzes uzņēmumu. 

 

 

 

 

 

 

Ieinteresētība, 
piedalīšanās tēmas 

apguvē 
 

Darba un darba 
vietas 

organizēšana 
 

Praktiskā darba 
novērtējums 

 
 

Teorētiskās 
zināšanas 

 
 

1 – 10 punkts 0 punkti 1 – 3 punkti 1 – 7 punkti 
 

Punkti 20 19 – 18 17 – 16 15 – 13 12 – 10 9 – 7 6 - 3 2 1 
Atzīme 10 9 8 7 6 5 4 3 2 
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Bandrolējamās iekārtas 
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Maisiņu izgatavošana 
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Maisiņu izgatavošana 
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Gatavās produkcijas iesaiņošana 
Mehanizēta saiņošana, marķēšana, uzglabāšana 

 
Pārbaudes jautājumi un uzdevumi. 

1. Veikt bāzes uzņēmuma aprakstu esejas formātā. 
2. Izstrādāt savu firmas sertifikātu ekoloģiski tīram iepakojuma 

materiālam un prezentēt to. 
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Mehanizēta saiņošana, marķēšana, uzglabāšana 
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VII semestra pārbaudes darbs 

Nodarbības uzdevums.  
1. Izgatavot A5 formāta grāmatu diplomdarba sējumā. 
2. Uz vāka veikt iespiedumu ar metalizētu foliju. 
3. Izgatavot mapi ar klapēm, atbilstoši grāmatas lielumam diplomdarba 

sējumā. 
4. Atbildēt uz testa jautājumiem. 

 

 

 

 

 

 

Ieinteresētība, 
piedalīšanās 

tēmas apguvē 

Darba un 
darba vietas 
organizēšana 

 

Praktiskā darba novērtējums 
Teorētiskās 
zināšanas 

 

0 – 1 punkts 0 – 1 punkti 
Diplomdarba sējums 

Mape ar klapēm 

 1 – 8 punkti 

1 – 5 punkti 1 – 5 punkti 

 

Punkti 20 19 – 18 17 – 16 15 – 13 12 – 10 9 – 7 6 - 3 2 1 
Atzīme 10 9 8 7 6 5 4 3 2 
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VII semestra pārbaudes darbs 

Testa jautājumi 
1. Raksturot plūsmas līnijas „Colbus” iekārtas un darbu secību. 

 
2. Kādā veidā izsaka papīra gramāžu? 

a) g/m2; 
b) g/m3; 
c) kg/cm2; 
d) kg/m3. 

 
3. Kurš no papīra izmēriem atbilst A2 formātam? 

a) 104x148 mm; 
b) 297x420 mm; 
c) 420x594 mm; 
d) 148x210 mm 

4. Kuras burtnīcas neiezāģē, šujot grāmatas bloku uz auklām? 
a) pirmās divas; 
b) pēdējās divas; 
c) pirmās divas un pēdējās divas; 
d) pirmās trīs un pēdējās trīs. 

 
5. Kādā veidā var palielināt apgriezto, līmēto grāmatu muguriņu 

izturību? 
a) apstrādājot ar šķidru termolīmi; 
b) armējot ar diegiem vai marli; 
c) apstrādājot ar biezu termolīmi; 
d) izapaļojot un nolīmējot muguriņu. 
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6. Kādam jābūt grāmatu vāku kartonu pusīšu platumam? 
a) 1 mm mazākam par bloka platumu; 
b) 6 mm lielākam par bloka platumu; 
c) 2 mm lielākam par bloka platumu; 
d) 4 mm mazākam par bloka platumu. 

7. Kādu papīru ieteicams izmantot grāmatas čaulas izgatavošanai? 
a) presšpana papīrs; 
b) krafta papīrs; 
c) akvareļpapīrs; 
d) ofseta papīrs. 

 
8. Kādam jābūt grāmatas čaulas izmēram? 

a) divi bloka platumi + 1 cm; 
b) viens bloka platums + 1 cm; 
c) trīs bloka platumi + 2 cm; 
d) viens bloka platums + 3 cm. 

 
9. Kāds ir šķiramlentes garums? 

a) diagonāli grāmatas blokam + 4 cm; 
b) diagonāli grāmatas blokam + 1 cm; 
c) paralēli grāmatas blokam + 6 cm; 
d) perpendikulāri grāmatas blokam + 3 cm. 

 
10. Kāds faktors traucē kvalitatīvi apgriezt grāmatas bloku? 

a) biezas burtnīcas; 
b) biezas priekšlapas; 
c) plānas priekšlapas; 
d) uznesums bloka muguriņā. 
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11.  Kāda ir secība, apgriežot grāmatas bloku? 
a) galviņa, kājiņas, priekšiņa; 
b) kājiņas; priekšiņa, galviņa; 
c) priekšiņa, kājiņas galviņa; 
d) galviņa, priekšiņa, kājiņas. 

 
12.  Kāds no minētajiem priekšlapu veidiem ir piemērotākais 

diplomdarba sējuma izgatavošanai? 
a) saliktā piešujamā; 
b) saliktā cauršaujamā; 
c) vienkāršā pielīmējamā; 
d) vienkāršā cauršaujamā. 

13.  Kādēļ albūmiem izmanto šarnīrus? 
a) būtu vieglāk sastiprināt albūma bloku; 
b) vieglāk šķirtos albūma loksnes; 
c) kompensētu fotogrāfiju biezumu;  
d) Būtu vieglāk piestiprināt pauspapīru. 

 
14.  Kādam ir jābūt grāmatas bloka margas dziļumam? 

a) priekšlapas biezums; 
b) smigas biezums; 
c) vāka biezums; 
d) atlēkas biezums. 

 
15. Kādu līmi ir ieteicams lietot, vākojot liela izmēra viesu grāmatas 

rokas procesā? 
a) termolīmi; 
b) kaula līmi; 
c) cietes līmi; 
d) dekstrīna līmi. 
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16.  Kādiem bloku iesiešanas veidiem izmanto termolīmi? 
a) bezšuvuma sējuma izgatavošanai; 
b) 7. sējuma grāmatu vāku izgatavošanai; 
c) 5. sējuma grāmatu vāku izgatavošanai; 
d) 6. sējuma grāmatu vāku izgatavošanai. 

 
17.  Kāda darbība ir jāveic pēc grāmatas nopresēšanas? 

a) bandrolēšana; 
b) saiņošana; 
c) iestrīķēšana; 
d) kalandrēšana. 

 
18.  Kurš ir videi draudzīgākais saiņošanas materiāls? 

a) Celofāns; 
b) Biopolimērs; 
c) PVA polimērs; 
d) EVA polimers. 

 
19.  Kāds ir ieteicamais attālums perferējuma līnijai?   

a) 5 cm no malas; 
b) 1 cm no malas; 
c) 3 cm no malas; 
d) 3,5 cm no malas. 

 
20.  Kurš no minētajiem kartona veidiem ir piemērots triecienizturīga 

iepakojuma izgatavošanai? 
a) presšpans; 
b) pape; 
c) kārbu kartons; 
d) gofrkartons. 
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