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ANOTĀCIJA  
 

 

Viktors VASILIS 

 

TAPEŠU LĪMĒŠANAS TEHNOLOĢIJA 

 

Sasniedzamais rezultāts: Izprast tapešu līmēšanas tehnoloģiju uz sienām. 

 

Mērķauditorija (programmas nosaukums, kurss vai pedagogi): Būvdarbi, 1. kurss vai 

Būvniecības nodaļas pedagogi. 

 

Metodiskās izstrādnes praktiskais pielietojums: izklāstītā informācija „Būvniecības” 

nodaļas izglītojamajiem palīdzēs izprast tapešu līmēšanas tehnoloģiju uz sienām.  

 

Metodiskās izstrādnes aktualitāte/novitāte: Jebkurš cilvēks zina, ka telpas mājīgumu 

ietekmē sienu krāsa un struktūra. Laba iespēja radīt patīkamu atmosfēru ir tapetes. Arvien 

daudzpusīgāks sortiments un ražošanas, drukas, presēšanas un laminēšanas tehnoloģiju 

pastāvīgā attīstība ir padarījušas tapetes par vienu no iecienītākajiem materiāliem interjeru 

apdarē un izdaiļošanā. Pirms tapešu līmēšanas visi darba posmi ir rūpīgi jāpārdomā un jāveic 

nepieciešamie sagatavošanas darbi. Metodiskā izstrādne ir palīgs tiem, kas vēlas apgūt 

pareizo tapešu līmēšanas tehnoloģiju.  
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IEVADS 

 
Tapetes ir viens no sienu apdares veidiem, ko sensenos laikos izgudroja ķīnieši. Mūsdienās 

tās ir ar dažādu faktūru, krāsu un dizaina elementiem, kas ļauj cilvēkam panākt vēlamo 

efektu interjeru dizainā. Tapešu materiāli un raksti ļauj izveidot jebkurai gaumei un 

vecumam atbilstošu interjeru. Tapetes ir arī labs siltinošs un skaņu slāpējošs materiāls, kas 

uzlabo telpas akustiku.  

Pareizai tapešu līmēšanai ir nepieciešamas īpašas zināšanas par to, kā vienmērīgi 

aplīmēt sienas un griestus. Ir jācenšas laicīgi sagatavoties un izplānot darbus, kā arī paredzēt 

visus nepieciešamos materiālus. 

Šī Metodiskā izstrādne piedāvā informatīvo materiālu, ko Būvniecības nozares 

pedagogi var pielietot savās mācību stundās, apgūstot Moduļa „Tapešu līmēšana” tēmas: 

„Tapešu līmēšanas tehnoloģija uz dažādām virsmām” un „Dažādu veidu tapešu līmēšana”. 

Tas var būt izdales materiāls izglītojamajiem attālināto mācību procesā gan teorētiskajās, 

gan praktiskajās nodarbībās.  
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1. TAPEŠU LĪMĒŠANA 

 

Pirms sākt līmēt tapetes ir jāizrēķina, cik daudz tapešu būs nepieciešams. Vispirms 

jāizmēra visu aplīmējamo sienu garums, iegūtais cipars jāpareizina ar sienas augstumu 

(attālums no grīdas līdz griestiem). 

Ir nepieciešams pievērst uzmanību logiem un durvīm, kuru platība jāatskaita no 

iepriekš iegūtā cipara (kvadrātmetros). Ir jāatceras, ka griežot tapetes un liekot kopā 

ornamentu, noteikti paliks neizmantotas tapetes, tādēļ nebūs lieki jau pērkot tapetes 

aprēķināt, cik daudz ruļļu var būt nepieciešami rezervei. Pat tad, ja kāds rullis paliks pāri, to 

varēs atdod atpakaļ veikalam vai izmantot kā iepakojumu dāvanām. Pērkot tapetes, 

jāpārliecinās, ka ikviena ruļļa sērijas numuri sakrīt, pretējā gadījumā var atklāties krāsu toņu 

neatbilstība. 

 

1.1. TAPEŠU IZVĒLE 

 
Viens no galvenajiem uzdevumiem ir starp daudzajiem veidiem izvēlēties atbilstošas 

tapetes: 

 Vinila – no mākslīga materiāla; 

                - aizmugure no papīrs; 

                - izturīgas pret mazgāšanu un berzēšanu; 

                - piemērotas virtuvēm un vannas istabām. 

 

 Papīra – izplatītākās un plašās lietojamās tapetes; 

           - līme tiek uzklāta tieši uz tapetēm, un tai ļauj iesūkties tapešu virsmā un tāpēc 

tapešu izmēri var mainīties. 

 

 Flīsa tapetes – saglabā savus izmērus; 

                     - līme tiek uzklāta uz sienas;  

                     - vēlāk viegli noņemamas. 

 Stikla šķiedras – mazgājamas; 

                        - krāsojamas; 

                        - saglabā savus izmērus; 

                        - izturīgas pret bojājumiem. 

 

 Tekstila – smagas tapetes;  

             - saglabā savus izmērus. 
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Ir arī īpašās tapetes:  - korķa, niedru, velūra, mākslīgās ādas, metālu saturošas u.c. tapetes; 

                                  - lieto speciālu līmi. 

 

Izvēloties tapetes, jāpievērš uzmanība sienu stāvoklim. Ja apmetums vietām ir 

saplaisājis, ir jāizvēlas tapetes ar blīvāku struktūru, kas balstīs sienu. Tāpat ieteicams 

konsultēties ar kvalificētu dizaineri, kas ieteiks, kādas tapetes būtu vēlams izmantot atkarībā 

no telpas apgaismošanas, izmēra vai vēlmes radīt neparastu, radošu interjeru. Kopā ar 

pārdevēju-konsultantu var noskaidrot arī tādas tapešu īpašības, kā ūdensizturīgums, 

izturīgums pret ultravioleto staru ietekmi, ornamenta saskaņotība u.tml. specifikācijas, kas 

parasti tiek norādītas tapešu etiķetē. 

 

 

1. zīmējums. Tapešu piktogrammas 
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1.2. SAGATAVOŠANĀS TAPEŠU LĪMĒŠANAI 

 

Visvienkāršāk jaunas tapetes ir līmēt virsū jau esošām. Taču ir jāņem vērā arī tas, vai 

sienas ir līdzenas un vai vecas tapetes ir tam piemērotas. Ir svarīgi izmantot tādas tapetes, 

zem kurām nevarēs redzēt veco tapešu kārtu. 

Vairāk pūliņu nāksies veltīt, ja vecās tapetes ir jāplēš nost. Tas jādara ļoti uzmanīgi un 

rūpīgi, lai nesabojātu sienu apmetumu, pretējā gadījumā nāksies papildus remontēt sienu. 

Pēc tapešu noplēšanas siena ir jānomazgā, jāaizdara visi dobumi un jāizlīdzina bedrītes, 

sienu virsma jānoslīpē, lai siena pirms līmēšanas būtu sausa un gluda. Var šķist, ka tas ir 

pārāk smalks un laikietilpīgs darbs, taču jāatceras, ka tapetes spēj nomaskēt sienu trūkumus, 

tādēļ sienas sagatavošanai aplīmēšanai ar tapetēm nepieciešams mazāks sagatavošanās 

darbs, nekā tad, ja sienu vajadzētu sagatavot krāsošanai. 

Ir svarīgi uzmanīgi pieiet elektrisko rozešu jautājumam. Pirms noņemt ligzdas, istabā 

ir obligāti jāatslēdz elektrība, ieteicams atstāt istabu bez elektrības uz visu remonta laiku, 

kamēr tiek veikta tapešu līmēšana. 

Aplūkojot mēbeles, kas aizklāj kādu no sienām (skapis vai sekcija), var secināt, kuras 

sienas nav īpaši rūpīgi jāremontē, jo tās vienkārši nebūs redzamas. 

 

1.3. KAS IR NEPIECIEŠAMS TAPEŠU NOŅEMŠANAI 

 

Pirms doties uz tirdzniecības centru tapešu noņemšanai nepieciešamo līdzekļu iegādei, 

ir jāizvērtē esošās tapetes. Ja tās ir vienkāršas papīra tapetes, kas līmētas jau sen, var iztikt 

vien ar silto ūdeni, sūkli un īpašu skrāpi. Ar skrāpi sagriežam visas tapetes, tad pakāpeniski 

katru sienas daļu apstrādājam ar slapju sūkli, pēc dažām minūtēm, kad tapetes atlīmēsies, tās 

ir lēnām jānoņem. Vislabāk atdalīt pa vienai joslai no augšas uz leju, ja nepieciešams, tapetes 

var saslapināt atkārtoti. Vietās, kur tapetes jo īpaši cieši piekļaujas sienai, uzmanīgi 

noņemam tapetes ar skrāpi. Sūkļa vietā var izmantot pulverizatoru ar silto ūdeni. 

Ja uzlīmētās tapetes šāda veidā noņemt neizdodas, var izmantot profesionālus 

līdzekļus tapešu noņemšanai. Viens no šādiem līdzekļiem ir īpašs šķīdums tapešu 

noņemšanai no sienas, kuru atkarībā no konsistences jāsajauc ar noteiktu ūdens daudzumu 

(precīzs daudzums tiek norādīts uz iepakojuma) un ar saslapinātu sūkli vai veltnīti 

jāsaslapina tapetes, tad uzgaidot, līdz tās ir viegli noņemt. Pavelkot joslu no augšas, tapetes 

var viegli noplēst, nesabojājot apmetumu. 
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Īpaši sarežģītos gadījumos, kad tapetes neizdodas noņemt arī šādā veidā, vai arī tapetes 

ir jānoņem ļoti lielā platībā, var izmantot speciālu iztvaikotāju, kas karstā ūdens tvaikus 

pūstu virsū tapetēm. Šādi tapetes ir ļoti ātri noņemamas, taču ierīce ir diezgan dārga, lai gan 

nepieciešamības gadījumā to var noīrēt vai vienoties ar meistaru, kura rīcībā ir šāda iekārta. 

Pirms tapešu noņemšanas visas mēbeles ir ieteicams iznest, arī grīda, ja tā nav 

mitrumizturīga, ieteicams pārklāt ar polietilēna plēvi. Ja mēbeles nav iespējams iznest, arī 

tās jāpārklāj ar plēvi, kas aizturēs mitrumu un netīrumus. 

Sagatavojot sienas tapešu līmēšanai visos vajadzīgajos caurumos ievietojam zobu 

bakstāmos, lai pēc tam varēti viegli atrast un atgriezt vietās skrūvītes gleznām vai plauktiem. 

 

1.4. KAS IR NEPIECIEŠAMS TAPEŠU LĪMĒŠANAI 

 

 

Protams, nepieciešamo lietu saraksta priekšgalā ir tapetes. Kādas tapetes iegādāties, 

ikviens var lemt pats pēc saviem ieskatiem, taču nevajadzētu aizmirst izvērtēt istabas sienu 

stāvokli, saules gaismas daudzumu tajā un vēlamo efektu. Visos jautājumos var konsultēties 

ar pārdošanas speciālistu, vislabāk uzņēmumā, kas specializējas uz tapešu pārdošanas. 

Tapetes, kas izkārtotas tirdzniecības centrā, mājās var izskatīties savādāk, jo tirdzniecības 

zālē ekspozīcijas parasti tiek izgaismotas dabīgai līdzīgā gaismā un tās var izskatīties 

blāvākas, nekā patiesībā. Tādēļ, ja uzņēmums ļauj paņemt vienu rulli, tad tā arī ir jārīkojas - 

redzēsiet, kādu gaisotni tapetes radīs jūsmājās. 

Vēl viens līdzeklis, kuru bieži nevar atrast mājās, ir līme. Šobrīd pārdošanā ir divu 

veidu līmes - sausa un šķidra. Šķidra tapešu līme, kā jau izriet no nosaukuma, ir šķidruma 

formā un var tikt izmantota tūlīt pēc atvēršanas, jo tai jau ir vajadzīgā konsistence. 

Sausa līme ir lētāka par šķidro, taču šķidrā mazāk pieredzējušam meistaram ir 

praktiskāka. Gan šķidrā, gan sausā līme ir līdzīgas fizikālo īpašību ziņā, un arī adhēzijas ziņā 

daudz neatšķiras. 

Īpašs galds tapešu izkārtošanai atvieglo tapešu ieziešanu ar līmes kārtu. Ir svarīgi, lai 

galda platums sakristu ar tapešu platumu vai ir nedaudz mazāks, lai līme nenonāk uz galda 

virsmas, kas nākotnē varētu kaitēt jaunām tapetēm. Ja nav iespējas iegādāties šādu galdu, 

tad derēs arī uz grīdas izkārtota plēve. Labāk izmantot jaunu plēves kārtu katrai tapešu joslai, 

lai ar līmi nesasmērētu tapešu priekšējo pusi. 

Līmēšanai nepieciešams veltnītis un papildus birste tapešu malu ieziešanai. Veltnītis 

ir viens no ērtākajiem rīkiem vienmērīgai līmes uzziešanai, jo rotējot, tas izlīdzina līmes 

kārtu. Mazā birstīte var tikt izmantota kā papildus rīks tapešu mali ieziešanai vai 

izveidojošos burbuļu izlīdzināšanai. 
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Mērlente ir nepieciešama tapešu garuma mērīšanai, savukārt zīmuli izmantosim 

nepieciešamo atzīmju veikšanai. 

Ar papīra griezēju tapetes varēs nogriezt līdzeni, šim nolūkam var izmantot arī šķēres. 

Ja sienas ir ļoti augstas, tad bez kāpnēm neiztikt. Ja sienas ir standarta augstumā, var 

izmantot parasto krēslu. 

Tīra birste un veltnis tapešu izlīdzināšanai ļaus izvairīties no gaisa burbuļiem, un līmes 

kārta izlīdzināsies vienmērīgi. 

 

1.5. NEPIECIEŠAMAIS TAPEŠU DAUDZUMS 

 

Parasti rullī ir 10,5 metri tapešu, bet platums var būt dažāds – no 50 cm līdz pat vienam 

metram (krāsojamām tapetēm). Cik daudz ruļļu tev vajadzēs, ir atkarīgs no griestu augstuma 

un tapešu raksta – ja raksts jāsalāgo, būs jāpierēķina rezerve (skatīt norādes uz ruļļa). 

Pieņemsim, ka paredzēts līmēt tapetes, kuru platums ir 50 cm un garums rullī – 10 

metru. Ja siena ir 6 metrus gara, 6 izdala ar ruļļa platumu un iegūst nepieciešamo sleju skaitu. 

Tad izrēķina, cik sleju iznāk no viena tapešu ruļļa (atceroties, ka tajā ir ap 10 metru), un 

aprēķina, cik pavisam ruļļu ir nepieciešams. 

 

Ņem vērā: 

 Svarīgi, lai tapešu līme vienmērīgi izžūst, tādēļ telpā, kurā līmē vai nupat ir 

pielīmētas tapetes, nekādā ziņā nedrīkst būt caurvējš. 

 Ja tapešu sleju salaiduma vietā uz tapetes ir izspiedusies līme, tā nekavējoties 

jānoslauka ar viegli mitru lupatiņu. 

 Līmēšanas tehnika dažādu veidu tapetēm būtiski neatšķiras, taču ir svarīgi zināt, kāda 

līme der konkrētajām tapetēm. Uz līmes paciņas būs arī norādes, kādai platībai 

pietiek ar vienu paciņu un kā līmi sagatavot darbam. 

 

1.6. KUR SĀKT TAPEŠU LĪMĒŠANU? 

 

Protams, pirms uzlīmēšanas vispirms izvēlieties, kur sākt tapešu līmēšanu. Tāpēc 

tagad analizēsim iespējas: 

 No durvīm - kad tapetes tiek līmētas vertikāli, tad atsaucei visbiežāk tiek ņemti 

durvju statņi vai logu santehnika. Pirmā sloksne tiek vertikāli pielīmēta, izmantojot 

svērto līniju, un visas nākamās jau ir pielāgotas tai. Starp citu, kaņepes var pielīmēt 

vienam vīrietim, bet, ja nākamā audekla garumu mēra ar iepriekšējo, tad bez 

palīdzības nevar iztikt; 
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 No stūra - lai jūs varētu sākt līmēšanu nelielā guļamistabā vai viesistabā, taču 

ievērojot perfekti vienmērīgus leņķus; 

 No liela orientiera - ja telpā ir lieli logi, arkas vai gājēju celiņi, tad līmēšana sākas ar 

lielāko elementu; 

 No vairākām rindām - šī metode norāda uz liela loga klātbūtni, kurā tapetes tiek 

līmētas no tā dažādos virzienos. Jūs varat to pielīmēt, taču pasākuma kvalitātei labāk 

ir lūgt drauga vai radinieka palīdzību 

Kā redzat, jūsu ziņā ir izlemt, kur sākt līmēšanu - gan mazas, gan lielas telpas. Vissvarīgāko 

lomu spēlē virsmas sagatavošana un kvalitatīvi sagatavota līme. 

 

1.7. VINILA TAPEŠU VERTIKĀLĀ LĪMĒŠANA 

 

Parasti tapetes līmē pa vertikāli, taču dažreiz to veic arī horizontāli vai vienkārši 

pielīmē pie sienas (šķidrās tapetes). Mūsu piemērā aplūkosim visbiežāk izmantoto vinila 

tapešu vertikālo līmēšanu. 

Darba rīki, ko izmantosim: lineāls būs nepieciešams vertikālo līniju iezīmēšanai un 

papildus mērījumu veikšanai. Līmes ota - līmes kārtas uzklāšanai. Mērlenti izmantosim 

tapešu mērīšanai. Zīmulis ir nepieciešams līniju iezīmēšanai. Papīra griezēju parasti izmanto 

tapešu griešanai. Stūra profils nepieciešams tapešu lenšu mērīšanai pirms griešanai, ar to var 

novilkt taisnas līnijas. Veltnītis izmantojams līmes kārtas izlīdzināšanai. 

 

2. zīmējums. Tapešu līmēšanai nepieciešamie instrumenti: 

1. Lineāls - līmeņrādis. 2. Līmes ota. 3. Mērlente. 4. Zīmulis. 5. Papīra griezējs. 6. Stūra 

profils. 7. Veltnītis. 

 

Pirms tapešu sagatavošanas un līmēšanas, pēc mērījumu veikšanas novelk vertikālo 

līniju (no grīdas līdz griestiem), pēc kuras vadīsimies, līmējot pirmo tapešu joslu. Tā ir 

galvenā, jo saskaņā ar to tiks pielīmētas arī pārējās tapetes, kurām arī jābūt vertikālām. 
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Sākumā izmēram attālumu no stūra (tapešu platumā), tad pēc platuma atzīmes ar līmeņrāža 

palīdzību novelkam vertikālu līniju. 

Tapešu platumā nomērām vertikālās līnijas atzīmi. 

 

 
3. zīmējums. Vertikālās līnijas atzīme. 

 

Ar līmeņrāža palīdzību novelkam no griestiem vertikālo līniju. 

 

 
4. zīmējums. Vertikālās līnijas novilkšana. 

 

Griešanai tapetes atzīmējam nedaudz garākas, jo stūris un siena bieži vien nav 

perpendikulāras, rezultātā tapetes, kas nogrieztas pēc sienas agruma, var atstāt redzamas 

atstarpes. 
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Tiek nomērīts tapešu garums un ar leņķa profilu tiek atzīmēta griezuma perpendikulārā 

līnija. Pēc nepieciešamo mērījumu veikšanas un perpendikulārās līnijas iezīmēšanas uz 

tapetēm, ar papīrgriezēju nogriežam tapetes, par pamatu uzskatot līmeņrādi.  

 

 

 

 

5. zīmējums. Tapešu griešana. 

 
 

Ar papīrgriezēju nogriežam tapetes.  

Sagatavojam tapešu strēmeles, jo ornaments var atšķirties. Tapetes sakārtojam uz 

grīdas. Otrā pusē, tur, kur klāsim līmes kārtu, ar zīmuli norādām katras strēmeles kārtas 

numuru un augšpusi, kurai jāatrodas pie griestiem. Uz grīdas kombinējam ornamentu un 

norādām ikvienas strēmeles kārtas numuru. 

 

 

6. zīmējums. Tapešu strēmeļu numurēšana. 

 

Sajaucam līmi.  

Līmēšanai sagatavotās tapešu loksnes ar veltnīti vai birsti vienmērīgi ieziežam ar līmi. 

Līme jāklāj no tapešu vidus līdz malai tā, lai uz tapetēm nepaliek līmes traipi.  
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7. zīmējums. Tapešu ruļļa loksnes ieziešana ar līmi. 
 

Ar līmi ieziestās loksnes salokam, lai būtu vieglāk aiznest līdz līmēšanas vietai. 

Sākumā salokām augšējo daļu līdz vidum, tad apakšējo līdz vidum.  

 

  

8. zīmējums. Tapešu loksnes salocīšana. 
 

Salocītām tapetēm ļaujam iesūkties ar līmi (parasti uz etiķetēm tiek norādīts, kāds laiks 

ir nepieciešams tapešu samitrināšanai). Slapjās, ar līmi piesūcinātas tapetes, izplešas, bet 

izžūstot, savelkas, tāpēc pie sienas neveido gaisa pūšļus vai rieviņas. Nedrīkst pieļaut, lai 

tapetes būtu pārāk slapjas, jo tad tas ir viegli pārplēst, kas apgrūtina to līmēšanu. 
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9. zīmējums. Tapešu samitrināšana. 

 

Pirms līmēšanas papildus ieziežam sienu, kā tas ir norādīts uz tapešu ruļļa.  

 

 

10. zīmējums. Sienas ieziešana ar līmi. 

 

Sākam pielīmēt pirmo tapešu loksni. Sākam ar stūri, kur izvietots kāds gaismeklis un 

pieļaujam, ka darbus pabeigsim stūrī pie durvju ailas.  

Salocītās, ar līmi ieziestās tapetes atritinām un piekļaujam pie sienas, precīzi pēc 

uzzīmētās vertikālās līnijas. Tapešu strēmeli piekļaujam tā, lai tās augšējā daļa būtu pēc 

iespējas tuvāk griestiem. 

Pielīmējam tapešu augšdaļu un izkārtojam tapešu malu pie uzzīmētās vertikālās līnijas. 

Atritinām tapešu apakšējo daļu un lēnām piekļaujam pie sienas.  
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11. zīmējums. Tapešu loksnes malu izkārtošana. 

 

Tad ar veltnīti nogludinām tapetes no augšas līdz apakšai, tad - no vidus līdz malām, lai līmes kārta 

sadalās vienmērīgi. 

 

 

 

 

 

12. zīmējums. Tapešu loksnes nogludināšana ar veltnīti. 

 

Aizlīmējam otru tapešu loksni, rūpīgi pieskaņojot ornamentu no augšas līdz apakšai. 

Tapešu loksnēm jāpiekļaujas ļoti cieši, lai to starpā nevar redzēt sienas līniju. 
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13. zīmējums. Tapešu rakstu pielāgošana. 

 

Tapešu rakstus pielāgojam īpaši rūpīgi.  

Atkārtoti ar mazu veltnīti nogludinām savienojuma vietas, jo tieši tajās parasti ir 

vismazāk līmes un tās parasti ātri noiet nost no sienas. Šādā veidā pielīmējam arī pārējās 

strēmeles un pārliecināmies, ka tās visas ir vienlīdz mitras. 

 

14. zīmējums. Tapešu rakstu savienojuma vietu nogludināšana ar veltnīti. 

 

Tapetes līmēsim tā, lai to augšējā mala atrastos 1,5 cm attālumā no griestiem. Šāds 

risinājums ir ieteicams tad, ja griesti nav līdzeni un tapešu līmēšana pie pašiem griestiem 

griestu defektus padarīs redzamākus. Atstarpe vizuāli nodrošinās līdzenu griestu efektu. 
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Pirms tam gan jāapstrādā sienas un griesti ar špakteli, kas nodrošinās vienveidīgu balto krāsu 

visām redzamām virsmām. 

Nomērām 1,5 cm no griestiem. Ar papīrgriezēju nogriežam tapešu augšējo daļu tā, lai 

līdz griestiem paliek atstarpe 1,5 cm platumā. 

 

  

15. zīmējums. Tapešu loksnes augšējās malas nogriešana. 

 

Pirms tapešu līmēšanas noteikti atceramies par elektrības ligzdām, kabeļiem un 

slēdžiem, kurus uzmanīgi izņemam no sienas. Piespiežam tapetes pie izvilktā vada, kas vedīs 

pie lampiņas, lai tapetes labāk saķeras ar sienas virsmu.  

 

  

16. zīmējums. Tapešu piespiešana pie izvilkta vada. 

 

Ar tapetēm aizlīmētās rozetes uzreiz atzīmējam, ar pirkstiem izveidojot caurumiņus 

(protams, ja kontakti ir izolēti vai elektrība ir atslēgta), lai vēlāk varētu viegli atrast rozešu 

atrašanās vietu.  
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17. zīmējums. Rozetes pirms un pēc tapešu līmēšanas. 

 

Nonākam līdz sienas stūrim, kuru nedrīkst aizlīmēt ar vienu veselu strēmeli, jo noteikti 

veidosies grumbiņas. Pēc līmēšanas izlīdzinām loksni ar veltnīti. 

 

 

18. zīmējums. Tapešu izlīdzināšana stūrī. 

 

Izgriežot vajadzīgā izmēra loksni, pielīmējam to virs durvīm. Saskaņojam ornamentu 

un saliekot tapešu strēmeles, ļaujam tām samirkt, tad līmējam uz sienas virsmas. 
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19. zīmējums. Tapešu līmēšana virs durvīm. 

 

Līmējot tapetes pie loga, ļaujam tapešu strēmeles malai izvirzīties pār loga malu. Pie 

palodzes tapetes salokam un ar papīrgriezēju nogriežam tā, lai tapetes beidzas tieši zem 

palodzes. 

 

  

20. zīmējums. Tapešu līmēšana pie loga un palodzes. 

 



 

2 0  

 

Ņemot vērā to, ka apkures radiatoru un caurules nav iespējams demontēt, tapetes 

līmējam zem tām, iespiežot samirkušās tapetes no augšas un uzmanīgi piespiežot, kad loksne 

ir īstajā vietā. Pie caurules pacēluma veicam nelielus iegriezumus. 

 

 

  

21. zīmējums. Tapešu līmēšana zem apkures radiatoriem un caurulēm. 

 

Kad tapetes ir pielīmētas, ar papīrgriezēju izgriežam apaļo caurumu elektrisko ligzdu 

vietās. 

 
22. zīmējums. Caurumu izgriešana rozetēm. 
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1.8. IESPĒJAMĀS KĻŪDAS TAPEŠU LĪMĒŠANĀ 

 

Līmējot tapetes, bieži vien vērojamas kļūdas, īpaši iesācējiem, taču tās lielākoties var 

izlabot, neņemot nost tapetes. Visbiežāk kļūdas notiek nesagatavotās virsmas dēļ, jo ir ticis 

izmantots par maz līmes. Lai nomaskētu virsmas nelīdzenumus , lietojiet oderpapīru. Ar tā 

palīdzību var iegūt gludu un arī porainu virsmu, lai būtu iespējams tapsēt arī nebūt ne 

perfektas sienas.  

Ja ir izveidojušies gaisa burbuļi, tos var novērst, iegriežot papīru, ieziežot plaisu ar 

līmi un piespiežot tapešu malas. Ja tapetes nav līdzenas, tās arī var iegriezt ar papīrgriezēju, 

ieziest ar līmi un piespiest tapešu malas. 

Lai uzlabotu apdares kvalitāti, spraugas starp tapešu slejām var maskēt, saduršuvju 

vietās nokrāsojot sienu tapešu pamattonī. 
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SECINĀJUMI 

 
1. Tapsēšana – tas ir vienkārši. Ja ir apgūti pamatpaņēmieni, tapsēšana ar tapetēm nav grūta 

un neprasa daudz laika. 

2. Izvēloties tapetes, nevajadzētu paļauties tikai uz estētiskiem apsvērumiem. Ļoti svarīgi 

ņemt vērā arī telpas izmērus un proporcijas. 

3. Sienu virsmai pirms tapešu līmēšanas jābūt sausai, tīrai, gludai, nestspējīgai un 

absorbējošai. 

4. Līmējot tapetes, jāievēro šāda darba gaita:  

 
 

 

 

 

 

https://cdn.santa.lv/files/ievas-maja/Darba gaita.jpg
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