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Anotācija

Valdis Bogrecs

APMETUMS

Mērķis:

1. apkopot un iepazīstināt audzēkņus ar informāciju par to, kas ir apmetums, tā 
veidiem un raksturojumu;

2. iepazīstināt ar kopējām darba drošības prasībām, veicot apmešanas darbus.

Mērķauditorija :

apdares darbu tehniķis specialitātes audzēkņi, 1. kurss.

Metodiskās izstrādnes aktualitāte:

metodiskajā izstrādnē ievietotais materiāls praktiski pielietojams teorētiskajām 
stundām mācību priekšmetā APMEŠANA. Jaunieši var patstāvīgi apgūt tēmu un 
papildināt savas zināšanas attālinātajā mācību procesa laikā.



Saturs

1. Kas ir apmetums?

2. Apmetumu iedalījums un to veidu 
raksturojums.

3. Kopējās darba drošības prasības, veicot 
apmešanas darbus.



Kas ir apmetums?
Apmetums ir apdares kārta uz ēkas
dažādu konstrukciju virsmām, kuru
ierīko, lai:

•arhitektoniski un dekoratīvi noformētu
ēku – iegūtu līdzenas, gludas vai
mākslinieciski reljefas ārējās un iekšējās
sienas;

•tehniski – radītu papildu aizsargkārtu,
kas samazina konstrukciju siltuma
vadītspēju un skaņas caurlaides spēju,
aizsargā tās pret mitrumu, sadrupšanu,
tiešu uguns iedarbību. Dažos gadījumos
apmetumam jāveic speciāla rakstura
aizsargīpašības (izturība pret skābēm,
rentgena stariem u.c.);

•sanitārhigiēniski – izveidot virsmas, kas
aizkavē putekļu un netīrumu uzkrāšanos
un ir viegli tīrāmas.



Apmetums 
sastāv no 
trīs kārtām:

1. saistkārtas, kuras uzdevums ir nodrošināt
pietiekamu saķeri ar apmetamo virsmu.
Tāpēc to veido no šķidrākas javas, lai tā
labāk iespiestos apmetamās virsmas
nelīdzenumos un spraugās, vai arī lieto
speciālus saķeres jeb sasaistes
nodrošinātājus;

2. pamatkārtas, kuras uzdevums ir panākt
vajadzīgo virsmas gludumu, tās varētu būt
viena vai vairākas;

3. apdares jeb seguma kārtas, kuras uzdevums
ir nodrošināt virsmai vajadzīgo gludumu
un / vai dekoratīvas īpašības.



Apmetumu 
iedalījums un 
to veidu 
raksturojums

Slapjais (monolītais) un sausais apmetums

• Apmetumu, ko izveido, uzklājot konstrukciju virsmai
svaigu javu, kas pēc tam sacietē, sauc par slapjo
apmetumu jeb monolīto apmetumu.

• Iekštelpās lieto arī sauso apmetumu, ko iegūst,
piestiprinot pie apmetamās virsmas rūpnīcā ražotas
plānas ģipškartona plātnes. Sauso apmetumu var lietot
visās telpās, kurās gaisa mitrums ekspluatācijas apstākļos
nepārsniedz 60%.

Lietojot sauso apmetumu, nav nepieciešams būvvietā
veikt daudzus apdares būvdarbus un palīgdarbus
(piemēram, javas sagatavošanu, tās transportēšanu
apmešanas vietā u.c). Ēkā netiek ievadīts, kā tas ir,
izmantojot slapjo apmetumu, lielais mitruma daudzums,
un tas atļauj ēku ātrāk nodot ekspluatācijā. To sekmē arī
tas, ka sauso apmetumu, kas nav jāžāvē, var tūlīt tapsēt
vai krāsot.



Parastais 
apmetums

Parasto apmetumu veido, ja 
netiek izvirzītas kādas izturības vai 
izskata prasības. Tad, ja to paredzēts 
noklāt ar tapetēm vai nokrāsot.

Pēc kvalitatīvā izpildījuma 
izšķir: 

vienkāršo (to nogludina ar javturi);

 uzlaboto (nogludina ar rīvdēli);

 augstvērtīgo parasto apmetumu 
(nogludina pēc vadulām).



Dekoratīvais 
apmetums

Dekoratīvo apmetumu 
izveido no krāsainas javas vai 
ar fakturētu virsmu, vai ar 
dabisko akmeņu izskata 
imitāciju. Šāds ir fasāžu 
apmetums, kura izveidošanai 
lietots speciāls krāsainu kaļķu 
– cementa – smilšu sastāvs ar 
baltu vai krāsainu cementu vai 
ar parasto pelēko cementu, 
piejaucot minerālkrāsas vai 
dabisko akmeņu daļiņas –
marmora graudiņus, vizlu u. 
tml. 



Speciālie 
apmetumi

Speciālo apmetumu uzdevums ir nodrošināt skaņas izolāciju, siltuma un
mitruma izolāciju, radioaktīvā starojuma izplatīšanās aizturēšanu, paaugstinātas
vibrācijas ietekmes samazināšanu, ugunsdrošības paaugstināšanu u.c.

• Mitro telpu apmetumam ir jābūt izturīgam pret ilgstošu mitruma iedarbību.
Tādēļ nepiemērotas ir apmetuma sistēmas ar javām un būvģipša, anhidrīdu un
kaļķa saistvielām. Ja virsma ir pakļaujama tiešai ūdens iedarbībai, ir
nepieciešami papildus pasākumi. Taču tas neattiecas uz dzīvokļu virtuvēm un
vannas istabām.

• Ūdens necaurlaidīga apmetuma iegūšanai javai pievieno šķidro stiklu vai
alumīnija nitrātu, vai 10% cerezīta šķīdumu.

• Skaņas izolācijas apmetuma javām kā pildvielu izmanto kaolīnu, pumeku,
perlītu ar graudu lielumu 3-5 mm. Šāds apmetums parasti ir visai neizturīgs.
Šādu apmetumu vajadzētu likt tikai augšpus parastajām slogojamības robežām,
piemēram, griestiem. Šādam apmetumam ir ļoti rupjas poras, to mēdz likt arī uz
mīkstiem pamata materiāliem.

• Siltuma izolācijas javām kā pildvielu lieto samaltu tufu, pumeku, perlītu,
kokvilnas un vilnas smalkmi. Šādas javas lieto arī vibrāciju izplatīšanās
samazināšanai.

• Radioaktīvo starojumu necaurlaidīga apmetuma java satur bārija putekļus
vai svinu. Bārija apmetuma minimālais biezums ir 30 mm. Javu uzklāj vairākās
kārtās, vienas kārtas biezumam jābūt 4-6 mm.



Kopējās 
darba 
drošības 
prasības, 
veicot 
apmešanas 
darbus

1. Pirms darba uzsākšanas jāsakāro apģērbs (jāaizpogā 
visas pogas, apaviem jābūt aiztaisītiem vai aizšņorētiem, 
jāuzliek aizsargķivere utt.).

2. Nedrīkst stāvēt zem paceltas kravas!

3. Veicot iekšējos apmešanas darbus, kā arī uzstādot 
saliekamās karnīzes un izrotājumu detaļas, jāievēro, ka 
šie darbi jāveic, izmantojot sastatnes vai pārbīdāmus 
galdiņus, kas novietoti uz grīdas vai uz sijām noklāta 
cieša seguma. Pārnēsājamās kāpnes atļauts lietot, veicot 
tikai sīkus apmešanas darbus.

4. Nedrīkst kāpt uz nedrošām sastatnēm vai pastatnēm, vai 
veicamajam darbam nepiemērotām kāpnēm.

5. Sastatņu vietā nedrīkst izmantot piekaramos griestus. 
Piekaramie griesti nav paredzēti lielam svaram.

6. Pārvietoties uz sastatnēm drīkst tikai pa speciālām, 
laipām, pārejām un tiltiņiem, kuriem jābūt ar margām.



Kopējās 
darba 
drošības 
prasības, 
veicot 
apmešanas 
darbus

7. Beidzot darbu, neatstāt augstumā nedroši noliktus materiālus un 
darbarīkus.

8. Pirms darba uzsākšanas jāpārbauda, vai darbojas apmešanas darbos 
lietojamās iekārtas, javas sūkņi, šļūtenes, dozatori utt.

9. Strādājot ar apmešanas mašīnu, jāseko, lai šļūtene nebūtu saliekta asā 
leņķī vai cilpā, kā arī lai būtu pievilkti blīvslēģi.

10. Elektriskajiem darbarīkiem, mašīnām, lampām u.c., kurus lieto 
apmešanas darbos, jābūt ar spriegumu, kas nav lielāks par 36V. Sevišķi 
mitrās vietās, piemēram, tranšejās, šahtās, akās un tml., elektriskajām 
ierīcēm pievadītais spriegums nedrīkst pārsniegt 12V.

11. Veicot apmešanas darbus un citus virsmu apdares darbus, ievilktie 
elektrības vadi nedrīkst būt zem sprieguma!

12. Telpu žāvēšanai un apsildīšanai nedrīkst lietot atklātas ogļu 
krāsniņas un liesmu metējus. Jāseko, lai telpās nebūtu degvielas 
sadegšanas produkti vai degvielas izgarojumi.

13. Telpā, kuru žāvē, nevajag uzturēties ilgāk par 3 stundām.



Paldies par uzmanību!
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