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METODISKĀS IZSTRĀDNES NOSAUKUMS 

FLĪZĒŠANA 

 

Mērķis:  

 

 sekmēt izglītojamo spējas patstāvīgi sagatavot virsmas un flīzes darbam un veikt virsmu 

flīzēšanu; 

 

Uzdevumi: 

1. sagatavot virsmas flīzēšanai; 

2. izveidot hidroizolāciju zem flīzējamām virsmām; 

3. plānot flīžu klājumu; 

4. sagatavot flīzes līmēšanai; 

5. flīzēt sienas, grīdas un sarežģītus mezglus; 

6. aizpildīt flīzējuma šuves; 

            7. pārbaudīt izpildīto flīzēšanas darbu kvalitāti 

 

Mērķauditorija: Apdares darbu strādnieks  
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IEVADS 

Flīzes ir ne tikai moderns, bet arī ļoti praktisks apdares materiāls. Tāpēc tās izmanto apdares 

darbiem mājā.  

Pirms sākt pašu flīzēšanu, jāveic virkne priekšdarbu, no kuriem galvenie ir flīžu šķirošana 

un testa klājuma izveide telpā. Vizuāli lielas flīzes uz sienas un grīdas izskatās pievilcīgāk, ja gar 

malām nav mazu un šauru strēmeļu, tāpēc pirms darba sākšanas gan uz grīdas, gan sienas tiek 

izliktas flīzes, lai atrastu optimālāko klājumu.  

Jau kopš seniem laikiem flīzēšana ir sastādījusi ļoti nozīmīgu apdares darbu daļu. Tās 

nozīme nav zudusi arī mūsdienās, īpaši pēdējos desmit gados flīzēšanā izmantojamo materiālu 

klāsts ir ļoti progresējis.  

Šeit varētu minēt dažādus gatavos līmes maisījumus, ar kuriem ir ļoti ērti strādāt. Dažādi 

ķīmiskie līdzekļi flīžu tīrīšanai un kopšanai. Milzīgi plašs ir arī flīžu un klinkeru klāsts, tā kā 

praktiski flīzes var izvēlēties jebkurai gaumei, vajadzībām un finansiālajām iespējām. Flīžu izvēles 

process bieži vien sagādā grūtības lielā flīžu klāsta un daudzveidīguma dēļ. Specializēto veikalu 

konsultanti un dizaineri šo izvēles procesu pircējiem atvieglo. 

Flīzētāja amats pats par sevi arī ir ļoti sens. Šajā nozarē ir daudzi augstas klases meistari un 

ir svarīgi, lai saglabātos konkurence, līdz ar to arī nezūd darba kvalitāte. Daudzi vidusslāņa 

iedzīvotāji diemžēl nevar atļauties izmantot šo meistaru pakalpojumus augstās darba samaksas dēļ. 

Tāpēc cilvēki meklē alternatīvus risinājumus un izvēlas ne tik kvalificētu meistaru pakalpojumus, 

vai arī cenšas darīt šo darbu paši.  

Tieši šis iemesls arī bija par pamatu kāpēc ir izvēlēta šī tēma. Gribētu dalīties savā pieredzē 

un vērst uzmanību biežāk pieļautajām kļūdām flīzēšanas procesā. 
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1. Flīzēšanas darbu izmantojamie materiāli 

 

Flīzēšanas darbu izmantojamie materiāli 

 Flīžu līmes 

 Grunts 

 Hidroizolācijas 

 Izlīdzināšanas materiāli 

 Pašizlīdzinošie materiāli 

 Flīzes 

 Flīžu šuvotāji 

 Silikoni 

 Tīrīšanas līdzekļi .Flīžu kopšanas līdzekļi 

 

Flīžu līmes 

Lai rezultāts būtu optimāls, svarīgi izvēlēties piemērotu flīžu līmi. To izvēloties, jāņem 

vērā pamatnes kvalitāte, ekspluatācijas apstākļi, kā arī flīzes veida un lieluma.  

Lai pareizi izvēlētos flīžu līmi, nepieciešams zināt:  

 Īpašības virsmai, pie kuras tiks līmētas flīzes. 

 Flīžu ekspluatācijas noteikumus. 

 Flīžu izmēru un tipu. 

Ļoti svarīgi flīžu līmi izvēlēties atbilstoši atlasītajam flīžu materiālam. Lai to izdarītu, 

jāņem vērā vairāki faktori – vai telpā, kurā plānots līmēt flīzes, ir apsildāmā grīda, vai flīzes ir 

standarta izmēra (30cm x 30cm) vai arī tās ir nestandarta, kāda ir flīzēšanas virsma utt. Visi šie 

faktori noteiks, kāda flīžu līme būs vispiemērotākā.  

Īpaši elastīga flīžu līme, K4. 
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Standarta flīžu līme, C1T 

 

 

 

Grunts 

Tās ietekmi uz rezultātu pat grūti ar kaut ko salīdzināt, jo tā nepieciešama faktiski visām 

virsmām, ko vari iedomāties – sākot ar mājokļa sienām, grīdām un līdz pat griestiem. Pareizi 

izvēlēta grunts  ietekmē gan ārdarbu, gan iekšdarbu gaitu un tavu dizainisko ieceru pilnīgu 

realizāciju. 

Kādai virsmai un mērķim nepieciešama grunts: ārdarbu vai iekšdarbu virsmu apstrādei, 

kādai telpai (prasības sanitārajai telpai  vai guļamistabai ir pilnīgi dažādas.) 

Apstrādājamās virsmas struktūru: blīva, smilšaina, drūpoša vai cita veida.. 

Ko darīsim pēc gruntēšanas: virsmas hidroizolācija,  izlīdzināšana,  sagatavošana 

krāsošanai vai līmēšanai, virsmas sagatavošana  dekoratīvajam klājumam vai apmetumam, 

virsmas stiprināšana pret atmosfēras iedarbību,  virsmas aizsardzība pret sēnītēm utt. 

Gruntēšanas mērķi: 

 Ūdens uzsūkšanas spējas regulēšana (samazināšana, izlīdzināšana). 

 Labākas adhēzijas nodrošināšana. 

 Pamatnes nostiprināšana. 

 Putekļu sasaiste. 

 

Kvarca grunts, QG. 
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Universālā grunts(koncentrāts), UG. 

 

 

 

Dziļā grunts, TGW. 

 

 

 

Hidroizolācijas 

Hidroizolācijas mastikai ir daudz priekšrocību. Hidroizolācijas mastika ir labs hermētiķis, 

kas nelaiž cauri mitrumu, kā arī tā var ievērojami uzlabot ēku energoefektivitāti un skaņas 

izolācijas līmeni. Hidroizolācijas mastika iztur gan ļoti zemu, gan ļoti augstu temperatūru. Vēl 

viena svarīga īpašība – hidroizolācijas mastikai ir augsta saķere (adhēzija) un izturība pret 

sārmainu un skābu vidi. 

Mastika ir diezgan spēcīga saistviela būvniecībā, ar tās palīdzību ir iespējams hermetizēt 

sienas, griestus, grīdas, logus, veikt flīžu ieklāšanu un hidroizolāciju.  

Mastiku ražo šķidrā vai pastveida formā, kā arī biezas līmes formā. Mūsdienās ir atrodams 

arī gatavs pulvera sastāvs, ko pirms lietošanas nepieciešams vien atšķaidīt ar ūdeni. 

Hidroizolācijas var iedalīt 3 grupās: 

 Polimēr dispersijas hidroizolācija - tiek pielietota mitrās telpās, dzīvojamā sektorā 

ar zemu vai vidēju mitruma slodzi. Vidējais sausās plēves biezums - 0,5mm. 

 Polimēru javas kombinācija ( 2 komponentu). Hidrauliski cietējošas javas un 

polimēr dispersijas maisījums - tiek pielietota zonās ar augstām prasībām pret 

mitruma slodzi. Vidējais sausās plēves biezums - 2,0 mm. 

 Reakcijas sveķu un organisko piedevu maisījums. Produkti cietē ķīmiski - tiek 

pielietota visās zonās ar vidējām un augstām prasībām pret mitruma un ķīmisko 

iedarbību. Vidējais sausās plēves biezums - 1,0 mm. 
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Divkomponentu hidroizolācija, TCM. 

 

 

 

 

 

 

Hidroizolācija, OAD ELASTIC. 

 

 

 

Izlīdzināšanas materiāli 

Izlīdzināšanas maisījumi bieži ir vajadzīgi, lai izlīdzinātu ļoti grubuļainu, nelīdzenu 

pamatni vai grīdu ar ievērojamu slīpumu, vai nogludinātu nelīdzenas pamatņu virsmas, tādējādi 

novēršot neglītu pamatnes negludumu parādīšanos cauri galīgajam, virsējam grīdas segumam.  

Izlīdzinošā masa grīdām,  FS. 

 

  

 

Izlīdzinošā masa grīdām,  BAM. 

 

  

Kaļķa / cementa java apmešanai un mūrēšanai, PM Super. 
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Pašizlīdzinošie materiāli 

Dažādu grīdas pamatņu izlīdzināšanai jaunbūvēs un rekonstruējamās ēkās pirms 

nobeiguma segumu (flīzes, parkets, lamināts, linolejs, PVC, paklājs u c.) ieklāšanas.  

Paredzēta dzīvojamām un sabiedriskajām ēkām. Piemērots apsildāmajām grīdām. Tikai 

iekšdarbiem. Kārtas biezums 1 - 20 mm. Laba plūstamība un optimāla izlīdzināšanās, bez rukuma, 

veido ideāli gludu virsmu, viegli izstrādājams - izstrādājams ar nepārtrauktas darbības sūkni. 

Pašizlīdzinošs, ātri cietējošs maisījums koka grīdām, HDA. 

 

 

 

Pašizlīdzinošs, ātri cietējošs maisījums grīdām, NSP. 

 

  

 

Flīzes 

Ja vēl pirms 10 gadiem flīzes tradicionāli izmantoja tikai vannas istabām un virtuvēm, tad 

šodien flīzes ir universāls apdares materiāls, bez kura praktiski nav iedomājams neviens 

mūsdienīgs mājoklis vai sabiedriska celtne. 

Dažādu materiālu, krāsu, formu, izmēru un faktūru flīzes tiek izmantotas ne tikai sienu un 

grīdu apdarei interjeros ( kabinetos, viesistabās, guļamistabās ), bet arī kāpņu, baseinu, ārtelpu 

(balkonu, lodžiju, terašu) un ēku fasāžu apdarei. 
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Ir trīs veidu materiāla flīzes; 

 Keramikas. 

 Akmens masas.  

 Mozaīkas flīzes. 

Grīdas flīzes. 

 

 

 

Sienas flīzes. 

 

 

 

 

Mozaīkflīzes. 

 

 

Flīžu šuvotāji 

Šuves ir nepieciešamas katram kvalitatīvām flīžu segumam. Lai izlīdzinātu  procesā radušos 

defektus, lai sasniegtu nepieciešamo noturīgumu uz flīžu seguma obligāti ir jāveic šuvošana. 

Šuvju funkcijas: 

 Šuves izpilda dizaina funkciju, sevišķi gadījumā, ja šuves var izpildīt ar krāsainu 

materiālu. 

 Šuves izlīdzina spriegumu, kas rodas flīžu segumos.  

 Šuves padara grīdas mazāk slidenas. 

Šuvotāju veidi:  

 Epoksīdsveķu bāzes flīžu šuvotāji. 
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 Cementa bāzes flīžu šuvotāji. 

MAPEI Ultracolor Plus cementa bāzes flīžu šuvju aizpildes sastāvs. 

 

 

 

MAPEI Kerapoxy Divkomponentu epoksīdsveķu bāzes flīžu šuvotājs. 

 

 

 

Silikoni  

Blīvēšana un hermetizēšana iekšdarbos un āra darbos. Piemērots izmantošanai viegli 

sārmainām un metāla virsmām. Tiksotropisks, salaidumā neizplūst. 

Laba saķere ar vairumu būvniecības materiāliem, piemēram, dažādi akmens, metāla un 

koka materiāli, stikla un plastmasas virsmas, porainām virsmām. 

Ļoti labi apstrādājams un izlīdzināms. Iespējams ilgi apstrādāt. Sacietējušā stāvoklī elastīgs 

arī ekstremālās temperatūrās (-40 °C līdz +100 °C). Izturīgs pret pelējumu, UV stariem un 

mitrumu. Ar ilgu derīguma termiņu. 

Universāls silikona hermētiķis, NOVIPRO UNIVERSAL, balts, 300ml. 

 

 

Sanitārais hermētiķis, Soudal SILICONE S, balts, 310ml. 
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Tīrīšanas līdzekļi. Flīžu kopšanas līdzekļi. 

 Noflīzētās virsmas ilgmūžīgums daudzējādā ziņā ir atkarīgs no tās ekspluatācijas un 

ikdienas kopšanas. Tādā veidā svarīga loma tajā, lai noflīzētā grīda un sienas ilgā laika posmā 

saglabātu savas tehniskās un estētiskās īpašības, ir atvēlēta patērētājam. 

 Flīžu piesārņojuma veidi: 

 Kaļķakmens. 

 Ziepes pilējas. 

 Aprūpes līdzekļi: higiēnas un kosmētikas līdzekļi. 

 Dūņu traipi. 

Tīrīšanas līdzeklis, Knauf ZEMENT SCHLEIERENTFERNER. 

 

 

 

Knauf Fugen-Reiniger ir dziļas iedarbības flīžu šuvju tīrīšanas un dezinfekcijas līdzeklis.  

 

 

 

2. Flīzēšanas dabu izmantojamie instrumenti un palīgierīces 

 

https://mdbapi.knauf.com/v1/asset_download.php?p=g&action=download&a=104331&f=683x512&c=bd7541b0645dfb28e633dee33de2f542
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Mehaniskie flīžu griezēji.                                              Līmeņrādis. 

Tile cutter 

                                       

 

Elektriskie flīžu griezēji.                              Disks Distar Gres Master flīžu griezējam. 

 

                                                         

 

Instruments lielo caurumu veidošanai.       Pistole maisījumiem hermētiķim, silikonam. 

 

                                                 

 

Elektrovibrators gaisa izņemšanai.                 Apavi staigašanai pa līmi. 
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Vakuuma piesūkne.                                         Instruments šuvju tīrīšanai. 

 

                                  

 

Sūklis.                                                         Komplekts šuvju aizpildīšanai. 

 

                                       

 

 

Krustiņi, ķīli  0,5 mm-4,8 mm.                                Flīžu trafarets. 

 

                                                               

 

 

Līmes izlīdzināšanas lāpstiņa 36X13см.                Līmes izlīdzinātājs. 
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Mikseris.                                                                    Spainis mikserim. 

 

                                                   

 

 

 

Urbji mitrai un sausai girešanai.                  Zaļš lazēra nivelieris 3D. 

 

                                     

 

Univers.urbis keramika stikls akmens.          Asmenis flīžu griezējam. 

 

                                                        

 

Mērlente.                                                                            Marķeris.  
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Ceļu aizsargi.                                                    Aizsargbrilles. 

 

                                     

                                          

 

Leņķis.                                                    Saliekamais metramērs. 

 

                             

 

Industriālais putekļu sūcējs.                                       Skrūvgriezis. 
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3. Flīzēšanas tehnoloģiskā secība 

 

 Virsmu pārbaude (vertikalitāte, horizontalitāte un plakne). 

 Virsmu izlīdzināšana (defektu labošana). 

 Virsmu sagatavošana / Gruntēšanas darbi. 

 Hidroizolācijas ierīkošana. 

 Metāla profila montāža pa telpas perimetru 2 rindas augstumā. 

 Sienu virsmas flīzēšana. 

 Metāla profila demontāža (pēc 24 stundām). 

 Grīdas virsmas flīzēšana. 

 Pirmās rindas piegriešana un flīzēšana. 

 Šuvju attīrīšana no flīžu līmes atliekām. 

 Flīžu šuvošana (aizpildīšana) pēc 24-48 stundām. 

 Darba vietas uzkopšana, virsmu tīrīšana. 

 

3.1. Virsmu pārbaude (vertikalitāte, horizontalitāte un plakne) 

 

Virsmu parbaudē var izmantot dažadas metodes, katrai virsmai vajag izvēlēties 

piemerotāko metodi.   

Virsmu verteņošana. 
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Izmantojat lāzera nivelieru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Izmantojat līmeņrādi un latu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.  Virsmu izlīdzināšana (defektu labošana) 

 

Sienu izlīdzināšana: 

Sienu izlīdzināšanas metodes. Atkarībā no izmantotajiem 

materiāliem ir divi veidi, kā izlīdzināt sienu izliekumu.  

Pirmais ir neapstrādāts (izmantojot celtniecības 

maisījumus), un otrais ir sauss (konstrukciju uzstādīšana). 

Abas metodes ir labas, bet tikai stingri ievērojot visus 

procesus. Katram no tiem ir savas īpašības, priekšrocības un 

trūkumi. Būtībā izlīdzināšana ar apmetumu tiek pielietota nelielās 

atšķirībās (30-50 mm). Protams, to izmantošana ir iespējama arī 

virsmām ar lielāku izliekumu. Bet tas ir papildu finansiāls izdevums gan darbam, gan 

materiāliem. Tāpēc optimālāka iespēja šādos gadījumos ir rāmja uzstādīšana un pārklāšana ar 

drywall.  
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Grīdu izlīdzināšana: 

Pašizlīdzinošs maisījums. Maisījums ir šķīdums, kas viegli izplatās pa virsmu, veidojot 

horizontu. Ir maisījumi, kuru pamatā ir cements un ģipsis. Piemēroti tikai sausām telpām ar 

atšķirību ne vairāk kā centimetru, un tas ir pretrunā ar "flīžu" 

mērķiem. Cements ir gatavs izlīdzināt diezgan nevienmērīgu 

grīdu (līdz 5 cm). 

Betona “melnā grīda” ir pilnībā sausa un gluda virsma. 

Parasti iebetonētas grīdas ir diezgan nelīdzenas ar 

viļņveidīgu un ne visai gludu virsmu. Vispirms būtu jānosaka virsmas nelīdzenums, atrodot telpā 

grīdas augstāko un grīdas zemāko punktu. Ja atšķirība starp 

šiem punktiem ir līdz 3 - 4 cm, tad grīdas izlīdzināšanu būs 

iespējams veikt ar pašizlīdzinošajiem maisījumiem. Ja 

nelīdzenumi vai līmeņa atšķirības ir lielākas, pareizāk būtu 

veikt jaunu monolītā betona ieklāšanu. Tādā gadījumā gan 

jāatceras, ka ir nepieciešama kārtīga pamatgrīdas hidroizolācija (lai netiktu appludināti kaimiņi). 

Kā remontēt lielas betona grīdas plaisas.  

Konstrukcijas bojājumi. Plaisā var iekļūt svešķermeņi (sāls, ūdens utt.) un izraisīt betona 

un konstrukcijas koroziju un bojājumus. 

Bojājumi grīdas segumā. Plaisas palielināšana var izraisīt bojājumus grīgas segumā. 

 

 

 

 

 

Risinājums: 

Betona grīdas plaisu remontam visspiemērotāka ir epoksīda sveķu līme. Weber piedāvā 

lietot to kopā ar gofrētā metāla skavām Weber. floor 

Wellenverbinder, lai remontētu arī lielas plaisas.  

1) Plaisa vispirms ir jāpadziļina, iegriežot to ar leņķa 

slīpmašīnu līdz 2/3 trešdaļām no grīdas pamatnes biezuma.  

2) Jāsagatavo divu komponentu epoksīda 

līmi (Weber.floor Blitzharz easy.) 

 

http://lv.weber-drupal-int.test.gaya.fr/gridas-lidzinataji/gridas-lidzinataji/weberfloor-blitzharz-easy
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Maisījumu iegūst A - komponentu pilnībā ielejot B-

komponenta pudelē un sakratot (gadījumos, kad uzreiz netiks 

izmantots viss iepakojuma tilpums, komponenti ir jāsajauc 

atsevišķā traukā, ievērojot proporciju 1:1). 

10 minūšu laikā pēc komponentu sajaukšanas maisījumu salej 

plaisās un līmējuma vietu pārkaisa ar kvarca smiltīm. 

3) Līmējuma vietu var viegli pārstaigāt jau pēc 30 

minūtēm. 

Pilna slodze tiek sasniegta pēc 1 diennakts. Pēc tam 

var ķerties klāt pie nobeiguma pārklājuma vai seguma 

ieklāšanas.  

Šim risinājumam nepieciešamie produkti: 

Gofrēta metāla skavas, lielām betona grīdas plaisām. 

Speciālas armējošās skavas lietošanai kopā ar 2 - komponentu 

epoksīda līmi, Weber.floor Blitzharz easy.  

Divu komponentu epoksīda līme betona grīdas plaisu 

aizpildīšanai. Epoksīda sveķu maisījums, ko iegūst A - komponentu 

pilnībā ielejot B - komponenta pudelē un sakratot (gadījumos, kad 

uzreiz netiks izmantots viss iepakojuma tilpums, komponenti ir jāsajauc atsevišķā traukā, 

ievērojot proporciju 1:1).  

 

3.3.  Virsmu sagatavošana / Gruntēšana 

 

Pirms flīžu līmēšanas vai pamatnes izlīdzināšanas ir nepieciešama virsmu gruntēšana.  

Gruntēšanas mērķi: 

 Ūdens uzsūkšanas spējas regulēšana (samazināšana, izlīdzināšana). 

 Labākas adhēzijas nodrošināšana. 

 Pamatnes nostiprināšana. 

 Putekļu sasaiste. 
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3.4.  Hidroizolācijas ierīkošana 

   

1. Virsmas sagatavošana: 

 Gruntē apstrādājamās pamatnes.  

 Bojātas pamatnes salabo un izlīdzina. 

2. Deformācijas šuvju un stūru sagatavošana: 

 Salaiduma šuvēs hidroizolācijas mastikas starpslānī 

iestrādā amortizējošo hidroizolācijas lentu.  

 Iekšējiem un ārējiem stūriem izmanto speciālus 

iekšējo un ārējo stūru elementus , kurus iestrādā 

hidroizolācijas mastikas starpslānī.  

 Hidroizolējošo lentu iestrādā arī grīdas deformācijas šuvēs  

3. Ūdens izvadu sagatavošana: 

 Ūdens novades trapiem un ūdens izvadu caurulēm pa 

malām lieto speciālas manšetes (kuras iestrādā 

hidroizolācijā). 

4. Hidroizolācijas uzklāšana:  

 Virsmām uzklāj hidroizolācijas mastiku ar otu vai 

rulli, divās kārtās.  

 Kad pirmā hidroizolācijas kārta nožuvusi, uzklāj otro 

kārtu.  

 Hidroizolācijas kārtas jāklāj pretējos virzienos.  
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 Uz koka grīdām lieto hidroizolācijas audumu, kuru iestrādā hidroizolācijas mastikas 

starpslānī.  

 

3.5.  Metāla profila montāža pa telpas perimetru 2 rindas augstumā 

 

Pirms keramikas flīžu līmēšanas pie sienas virsmas piestiprina gludu koka līsti vai 

alumīnija profilu. Lai to piestiprinātu, lieto līmeņrādi. Līsti pielīmē otrās flīžu kārtas augstumā. 

Jāatceras, ka atkarībā no šuvju platuma palielināsies ar keramikas flīzēm noklātais laukums. 

Gar marķētās līnijas malu pie sienas ir uzstādīts metāla profils, uz kura tiks uzstādīta pirmā 

flīžu darba rinda, un tas neļaus tām slīdēt uz leju. Pēc līmes iestatīšanas profilu var demontēt. 

Pirmā flīžu rinda tiks pielīmēta pēc visu sienas un grīdas flīžu uzstādīšanas. Ja aprēķinos 

rodas kļūda, šo rindu var sagriezt, neskarot tās izskatu, jo zemāk esošā šuve ir piepildīta ar 

hermētiķi un tā būs neredzama. 

 

 

 

Parasti sienas flīžu ieklāšana sākas nevis no pašas grīdas, bet gan no otrās rindas, un tas 

tiek darīts, lai iegūtu perfekti vienmērīgu rindu, ko nevar izdarīt, izliekot no nelīdzenas grīdas. 

Bet bieži izkārtojums tiek veikts tā, lai flīzes sākums atrastos vienā līmenī ar vannas 

augšējo malu, šajā gadījumā sākuma rinda tiek izmērīta, ņemot vērā vannas izmēru.  

 

 

 

 

 

 



23 

 

3.6.  Sienu virsmas flīzēšana 

 

Flīžu izkārtojums: 

Svarīgs punkts jebkuras keramikas flīzes ieklāšanā ir tās izkārtojums. Mūsdienu renovācijā 

ir svarīgi izvairīties no šauru griezumu un flīžu atlikumu veidošanās malās. Lai to izdarītu, iepriekš 

tiek veikts precīzs marķējums, un tā izkārtojums ir vai nu uz papīra, vai datorprogrammā. Apakšējā 

līnija ir tāda, ka vienādās flīžu daļās paliek malās no visām pusēm, un visi elementi atrodas centrā. 

Šis izkārtojums tiek uzskatīts par vienīgo pareizo. 

 

 

 

Līmes uzklāšanas varianti: 

Flīžu līmes uzklāšana uz pamatnes. 

 

  

 

Flīžu līmes uzklāšana uz flīzēm. 
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Flīžu līmes uzklāšana uz flīzēm un pamatnes. 

 

  

 

 

 

 

Flīžu līmēšana: 

Līme vienmērīgi jāsadala uz pamatnes. Nepietiekams līmes daudzums vai 

nevienmērīga sadalīšana var mazināt saķeri. Rezultātā flīzes vai šuves var saplaisāt. 

Flīzi ievieto precīzi iepriekš nozīmētajā vietā un piespiež. 

Flīzes stāvokļa koriģēšanas laiks tāpat ir atkarīgs no līmes veida. 

 

  

 

Lai starp flīzēm paliktu vienmērīgas atstarpes, izmanto speciālos flīžu krustiņus, kurus 

liek starp flīzēm. 

 

  

 

 Kad ir pielīmētas vairākas flīžu rindas, ar līmeņrādi pārbauda flīžu horizontālo virsmu. Ja 

kāda flīze atrodas augstāk, tā jāpielīdzina ar gumijas āmuru.  
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Liekā līmes java šuvēs jānotīra, kamēr tā nav sacietējusi. 

 

  

 

3.7.  Metāla profila demontāža (pēc 24 stundām). 

 

Metāla profila demontāžu veicam pēc sienas flīžu uzlīkšanas, ne ātrāk kā 24 stundām.  

Pēc profila demontāžas jāattīra atlikušās līme, kas flīžu līkšanas laikā varēja iespiesties 

starp profilu un sienu. Profila pieskrūvēšanas vietas jāizlīdzina un pēc nepieciešamības jāveic 

hidroizolācijas darbi. 

 

 

 

3.8.  Grīdas virsmas flīzēšana 

 

Flīžu izkārtojums: 

Flīžu ieklāšana taisnā līnijā ir daudz ērtāka 

un ekonomiskāka. Bet šai metodei ir viens 

būtisks trūkums, ja telpas sienas un stūri ir tālu 

no ideālajiem 90 grādiem, tiešās uzstādīšanas 

metode tikai uzsvērs to izliekumu. 

Otra populārākā uzstādīšanas metode ir 

leņķī vai pa diagonāli. Šī opcija izskatās daudz 

interesantāka, turklāt tā perfekti maskē 
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nevienmērīgus stūrus un sienas. Bet šīs metodes sarežģītība ievērojami palielinās, tāpat kā 

materiāla patēriņš: jums tas ir jāpērk par 10 - 15% vairāk nekā par taisnu līniju. 

Ir divas diagonālās flīžu klāšanas iespējas,  no centra un no stūra. 

Pirmais ir saistīts ar zīmēšanas diagonāles no istabas stūriem. Līniju krustojumā tiek 

uzliktas pirmās četras flīzes, un tad atlikušais laukums tiek pakāpeniski piepildīts.  

Metode ir piemērota telpām, kur attālums starp sienām ir diezgan liels vai gadījumos, kad 

grīda ir apaļa vai daudzstūra formas. 

Flīžu līmēšana: 

 Flīzes pirms līmēšanas nedrīkst mērcēt ūdenī. Šo paņēmienu 

savulaik lietoja, flīzes līmējot uz parastas cementa javas. Mūsdienu 

līmes paredzētas uzklāšanai uz sausas flīzes. Pārliecīgs mitrums 

kavēs līmes pielipšanu flīzei. 

Turklāt līmi, uz flīzes vai grīdas. Der gan viens, gan otrs 

variants. Vienam būs parocīgāk noklāt ar līmi lielāku laukumu un 

koncentrēties uz flīžu izvietošanu. Citam vienkāršāka šķitīs katras 

atsevišķas flīzes pārklāšana ar līmi. 

 To var klāt gan uz grīdas, gan flīzēm, tikai rievas, ko atstāj 

robotā līmes uzklājamā špakteļlāpstiņa, jāorientē perpendikulāri. 

Katra flīze rūpīgi jānoorientē un jāizlīdzina attiecībā vienai 

pret otru, protams, ievērojot līmeni un izmantojot flīžu krustiņus. Tie 

ļaus veidot vienāda platuma šuves.  

Flīžu līme nedrīkst palikt šuvēs, jo vēlāk tās tiks aizpildītas ar šuvošanai paredzēto masu. 

Krustiņus izvelk, kad līme pietiekami sacietējusi, lai flīze vairs nekustētos. Kad līme 

pilnībā nožuvusi, tos būs daudz grūtāk izvilkt.  

 

3.9.  Pirmās rindas piegriešana un flīzēšana 

 

Pirmā flīžu (cokola) rinda tiek līmēta pēc terakotas 

uzklāšanas. Šīs rindas flīzes jāpiegriež nepieciešamajā 

augstumā, ievērojot, piemēram, grīdas augstumu pēc 

terakotas uzklāšanas vai grīdas nelīdzenumus.  

Pirms līmēšanas rūpīgi jāizmēra un jānosaka vajadzīgais 

augstums.  
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 Līmes javu uzklāj uz tās sienas daļas, kur tiek līmētas 

flīzes.  

Tad pielīmē flīzes, kā aprakstīts iepriekš. 

Sienas un pamatu sadures vietā jāpiestiprina apdares līste ar 

iekšējo profilu. 

Terakota ir ciets materiāls, tādēļ līmējot pirmo flīžu kārtu, pēc grīdas flīžu pielīmēšanas, 

iespējams nosegt nelīdzenās vietas, kas rodas griežot flīzes.  

 

3.10.  Šuvju attīrīšana no flīžu līmes atliekām 

 

Pirms šuvošanas ir nepieciešams notīrīt šuves no līmes 

paliekām un nomazgājiet uzlikto flīžu. 

Mēs ņemam būvniecības skrāpi  un notīrām līmes 

atlikumus no šuvēm. 

Ir nepieciešams ļoti rūpīgi tīrīt, jo iespēja sabojāt flīžu 

malu. 

Nākamais solis ir putekļsūcējs. Jums ir nepieciešams 

savākt visus atkritumus no šuvēm.  

Tad Jums ir nepieciešams mazgāt visas flīzes no 

putekļiem un līmes atliekām. 

 

3.11.  Flīžu šuvošana (aizpildīšana) pēc 24-48 stundām 

 

Šuvju šuvošanu: 

Šuvju aizpildīšanas javu vispirms uzklāj uz keramikas 

flīzēm ar gumijas rīvdēli. 

Pirms aizpildīšanas šuves jāsagatavo. 

Tām jābūt vienāda dziļuma, tīrām, un samitrinātām ar ūdeni. 

Lai virsma būtu līdzena, tūlīt pēc flīžu pielīmēšanas šuves 

jāattīra no līmes javas.  

Pēc šuvju aizpildīšanas, javas uzklāšanas uz flīzēm, javas 

paliekas jānotīra ar gumijas rīvdēli slīpi pret šuvēm. 

Uzklājot javu, jāskatās, lai tā dziļi un blīvi aizpildītu spraugas. 
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Šuvju aizpildīšanas laikā telpu nedrīkst sakarsēt saules stari, 

jānovērš caurvējš. 

Pēc darbu pabeigšanas pirmo reizi keramikas flīžu virsmu tīra 

ar mitru, cietu, lielporainu gumijas sūkli vai rīvdēli, kuram ir gumijas 

virsma. 

Aizpildot šuves, jāskatās, lai šuvēs neiekļūtu sausa java. Tas 

varētu izmainīt šuves krāsu. 

Ieteicams bieži mitrināt un izskalot sūkli, ar kuru mēs no 

keramikas virsmām tīrām javas paliekas. 

Sūklim jābūt tīram un jānospiež liekais ūdens. 

Jāskatās, lai šuvēs to aizpildīšanas laikā neiekļūtu ūdens, tas var izskalot javas 

krāsu pigmentus.  

Atcerieties, ka Jums ir tikai 35 - 45 minūtes no brīža, kad maisot līdz sacietēšanas 

sākumam. Pēc stundas tās būs daudz grūtāk atmazgāt. 

Silikona iestrāde : 

Blīvēšanas silikona mastiku uzklāj ar roku lai saspiesta 

gaisa pistoli attīrītā šuvē. 

Silikonu iespiež šuves vietā un apdarina ar špakteļlāpstiņu. 

Neizmantojiet mazgāšanas līdzekļus pirms materiāla 

sacietēšanas. 

Ilgstošs cietēšanas laiks var pasliktināt šuves kvalitāti. 

Lai panāktu maksimālu šuves kvalitāti, tai jābūt min. 4 

mm un max. 25 mm platai.  

 

3.12.  Darba vietas uzkopšana, virsmu tīrīšana 

 

Pēc tīrīšanas ieteicams veikt flīžu segumu impregnēšanu, lai saglabātu flīžu stāvokli 

ilgtermiņā un pasargātu tās no nolietojuma. 

Flīžu impregnēšana ļaus Jums būtiski atvieglot tīrīšanu, un ikdienas kopšanu. 

Impregnēšanas procesā flīzes tiek apstrādātas ar speciālu aizsargpārklājumu, tiek 

piesūcinātas flīžu poras un šuves, pārklājums neļaus netīrumiem pielipt pie flīžu virsmas, 

rezultātā virsma būs viegli kopjama un saglabās savu skaistumu ilgtermiņā. 
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4. Telpas parametra aprēķināšana 

 

Grīdas laukuma aprēķināšana:  S(grīdas laukums) =  a*b    

S - grīdas laukums 

a - grīdas garums 

b - grīdas platums 

Piemērs: 

Dota telpa kurā, a = 5m; b = 2.3m 

S = 5*2.3 = 11.5m2 (grīdas laukums) 

  

 

Sienu laukuma aprēķināšana:  

S (sienu laukums) = P*H 

P - telpas perimetrs 

H - telpas augstums 

Piemērs: 

Dota telpa kurā, a = 6m; b = 3m; H = 2.5m 

P = (6+3)*2=18m2 (telpas perimetrs) 

S = 18*2.5=45m2 (sienu platība) 
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Logu un durvju aprēķināšana: S (logu, durvju laukums) =  a * h 

a - logu, durvju platums 

h - logu durvju augstums 

Piemērs: 

Doti loga izmēri, h = 1.2m; i = 0.8m 

S (loga laukums) = 1.2 * 0.8 = 0.96m2 

Doti durvju izmēri, f = 2.1m; g = 0.9m 

S (durvju laukums) = 2.1 * 0.9 = 1.89m2 
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5.  Materiālu aprēķināšana 

 

Grunts aprēķināšana:  patēriņš – 120 ml/m2 

Kopējo  platību(grīdas un sienas), ko vajag gruntēt ( bez logiem un durvīm) reizinām uz 

patēriņu; 

26 + 6.67 = 32.67 m2  (kopējā platība) 

32.67 - (1.43 + 0.36) = 30.88 m2 (platība bez logiem un durvīm) 

30.88 * 0.12 = 3.7 l (nepieciešams grunts) 

Pašizlīdzinošās javas aprēķināšana: patēriņš -  patēriņš 1,7 kg/m²/1 mm. 

Patēriņu reizinām ar grīdas platību, pēc tam to rezultātu reizinām uz vidējo slāņa biezumu. 

Vidēja slāņa biezums – 22 mm. 

6.67 * 1.7 = 11.34 (kg/m2 / 1mm slāņa biezums) 

11.34*22=249.48 (kg/m2 / 22 mm slāņa biezums) 

Flīžu līmes aprēķināšana: patēriņš - 1.8 kg/m2  (atkarīgs no špakteļlāpstiņas  zoba 

izmēra). 

Kopējo  platību(grīdas un sienas), ko vajag noflīzēt ( bez logiem un durvīm) reizinām uz 

patēriņu; 

26 + 6.67 = 32.67 m2  (kopējā platība) 

32.67 - (1.43 + 0.36) = 30.88 m2 (platība bez logiem un durvīm) 

30.88 * 1.8 = 55.58(nepieciešams līmes) 

Flīžu aprēķināšana: flīžu patēriņš – 1 m2/1 m2  + 5% (piegriezumam un brāķim). 

Kopējo platību (bez logiem un durvīm), ko vajag noflīzēt dalām uz platību vienas flīzes platību. 

Sienam un grīdām rēķinam atsevišķi:  sienas flīzes izmēri – 25 cm x 40 cm; grīdas flīzes izmēri -

40 cm x 40 cm; 

0.25 * 0.4 = 0.1 m2(vienas flīzes platība) 

26 - (1.43 + 0.36) = 24.21 m2 (sienu platība bez logiem un durvīm) 

24.21 / 0.1 = 242 (flīzes) 

242 + 5% = 255(flīzes nepieciešams sienām) 

 0.4 * 0.4 = 0.16 m2 (vienas flīzes platība) 

6.67 m2  (grīdu platība ) 

6.67 / 0.16 = 42 (flīzes) 

42 + 5% = 45 (flīzes nepieciešams grīdām) 

Hidroizolācijas aprēķināšana: patēriņš - 2 kārtām: apmēram, 1,2 kg/m2 
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Kopējo  platību(grīdas un sienas), ko vajag ierīkot hidroizolāciju ( bez logiem un durvīm) 

reizinām uz patēriņu; 

26 + 6.67 = 32.67 m2  (kopējā platība) 

32.67 - (1.43 + 0.36) = 30.88 m2 (platība bez logiem un durvīm) 

30.88 * 1.2 = 37.056 kg (nepieciešams hidroizolācijas) 

Telpas parametri:  garums 2.9 m; platums 2.3 m; 

augstums 2.5 m. 

Durvis: augstums 2.04; platums 0.7 m 

Logs: augstums  0.4 m; platums  0.9 m 

Grīdas platība - 6.67 m2 

Sienu platība – 26 m2 

Durvju platība - 1.43 m2 

Logu platība - 0.36 m2 
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SECINĀJUMI 

 

Flīzes ir viens no populārākajiem apdares materiāliem, ko izmanto dažādās dzīvojamās 

telpās. Ja vien ir vēlme un laiks apgūt ko jaunu, flīzēšanu var veikt pašu spēkiem. 

  Grīdu un sienu flīzēšana nedaudz atšķiras. Lai tiktu veikta šo virsmu flīzēšana bez kļūdām, 

tās vispirms rūpīgi jāsagatavo. Pirms visu citu uzdevumu veikšanas ir jāpārbauda, cik stabilas ir 

esošās sienas un grīdas, it īpaši, ja Jūsu mājoklis atrodas senākā ēkā. Novecojušām un bojātām 

sienām nepieciešams noņemt apdari, lai uzklātu jaunus slāņus un atjaunotu apmetumu, veicot 

gruntēšanu. Ja nepieciešams, jāaiztaisa sienās esošie caurumi, izmantojot šim mērķim piemērotu 

masu. Sienām, kuras regulāri tiek pakļautas mitrumam, piemēram, dušas vai izlietnes tuvumā, 

nepieciešams izvēlēties mitrumizturīgas ģipškartona plāksnes. 

Līdzīgi jāpārbauda arī grīdas stāvoklis – ja tā ir veca un bojāta, iespēju robežās jānoņem 

esošais pamata slānis un jāuzklāj jauns, lai grīdu izlīdzinātu. 

Virsmai ir jābūt nolīmeņotai, pretējā gadījumā sienu vai grīdu flīzēšana var beigties ar 

neglītu un kļūdainu rezultātu. 

Profesionāli flīzētāji dažkārt šādos gadījumos cenšas izlīdzināt sienu, pielāgojot līmes slāņa 

biezumu, bet tiem, kam flīžu ieklāšana ir sveša, virsmu līmenim jāpievērš īpaša uzmanība. 

Sienas un grīdas flīzēšana prasīs ne tikai laiku, bet arī finansiālus ieguldījumus, jo būs 

jāiegādājas dažādi instrumenti, piederumi un materiāli, kas nepieciešami šī darba veikšanai. 

Vispirms, protams, jāsāk ar piemērotu flīžu izvēli. Pirms to iegādes varat izveidot uz papīra 

skici ar vēlamo flīžu dizainu un izvietojumu, kā arī varat iedvesmoties no Pinterest un dažādiem 

interneta avotiem. 

Lai saprastu, cik daudz flīžu būs nepieciešams, ir jāzina telpas platība. Lai aprēķinātu 

vajadzīgo flīžu daudzumu, var izmantot internetā atrodamos flīžu kalkulatorus, vai arī pirkt 

apjomu, kas ir par aptuveni 10% līdz 15% lielāks par telpas platību, jo jārēķinās ar atgriezumu 

rašanos. 

Svarīgs ir arī flīžu lielums. Jo flīzes apjomīgākas, jo ātrāk varēsiet paveikt darbus, taču 

mazā telpā ar lielām flīzēm strādāt būs grūti. 

Pirms iegādājaties flīzes, pārliecinieties, ka tās ir kvalitatīvas, tām ir viens partijas numurs 

un nav bojājumu. Ja nezināt, kuru veidu labāk izvēlēties, aprunājieties ar veikala konsultantu. 

  

https://220.lv/lv/majai-un-remontam/santehnika/izlietnes-vannas-istabai
https://220.lv/lv/majai-un-remontam/darbariki/instrumenti
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