
 

 

 

Ādas izstrādājumu dizaina izglītības programma 
 

Grāmatiesiešana  

 

 Pedagogs – Dz. Budovska  
 

1. – 2. kurss 
 

2014./2015.m.g. – 2015./2016.m.g. 



Mācību priekšmeta uzdevumi 

1. Iepazīties, apgūt un pilnveidot dažādus 

grāmatiesiešanas iesējumu veidus un to izveides 

tehnoloģiskos procesus; 

2. Pielietot praksē apgūtās teorētiskās zināšanas par 

grāmatiesiešanu, grāmatu rotāšanas principiem; 

3. Veikt mācību uzdevumus augstā tehniskā un 

mākslinieciskā kvalitātē; 

4. Veidot motivāciju profesionālās karjeras attīstībai; 

5. Apgūt un padziļināt izpratni grāmatiesiešanā. 

 

 



1. kurss I pusgads 

Uzdevumi: 
 

1. Iepazīties ar mācību uzdevumiem grāmatiesiešanā, 

instrumentiem un to pielietojumu, palīgierīcēm; 

2. Apgūt vienkāršus dažādu piezīmju grāmatiņu 

locīšanas un iešūšanas veidus, pielietojot 

nepieciešamos instrumentus, tehnikas. 



Bezlīmes iesējums – pianolocījums  

• Uzdevums : 

 Iesējuma tehniku 

apgūšana, shēmas. 

 

• Materiāli: 

 Krāsains papīrs, 

kartons, papīra adatas 

 

• Izmēri: 

 10,5 cm x 15 cm 

 



Bezlīmes iesējums 

• Uzdevums : 

 Iesējuma tehniku 

apgūšana, 

shēmas. 

• Materiāli: 

 Krāsains papīrs, 

gofrkartons, diegs, 

adata 

• Izmēri: 

 10,5 cm x 15 cm 



Bezlīmes iesējums ar vāka rotājumu 

• Uzdevums : 

 Iesējuma tehniku 

apgūšana, 

shēmas. 

• Materiāli: 

 Krāsains papīrs, 

gofrkartons, diegs, 

adata, pērlītes 

• Izmēri: 

 10,5 cm x 15 cm 



1. kurss II pusgads 

Uzdevumi: 
 

1. Grāmatiesiešanas iemaņu pilnveide – shēmu 

apgūšana; 

2. Apgūt dažādus piezīmju grāmatiņu vāku stiprināšanas 

variantus; 

3. Apgūt Kopta iesējumu veidus, pielietojot 

nepieciešamos instrumentus, tehnikas. 

 



Kopta iesējums ar vienu adatu 

• Uzdevums: 

 Iesējuma tehniku 

apgūšana, shēmas 

• Materiāli: 

 Krāsains papīrs, 

kartons, diegs, 

adata 

• Izmēri: 

 10,5 cm x 15 cm 



Kopta iesējums ar divām adatām 

• Uzdevums: 

 Iesējuma tehniku 

apgūšana, shēmas 

• Materiāli: 

 Krāsains papīrs, 

kartons, diegs, 

adata, reljefkrāsa 

• Izmēri: 

 10,5 cm x 15 cm 



2. kurss I pusgads 

Uzdevumi: 
 

1. Iepazīties ar mācību uzdevumiem grāmatiesiešanā; 

2. Grāmatiesiešanas iemaņu pilnveide; 

3. Apgūt vienkāršās virves iesējumus, pielietojot 

nepieciešamos instrumentus, tehnikas; 

4. Grāmatiesienamo stellīšu sagatavošana darbam; 

5. Koka vāku sagatavošana darbam, grāmatas 

iestiprināšana tajos. 

 



Grāmatiesienamo stellīšu sagatavošana 

darbam 

• Uzdevums: 

 Apgūt  stellīšu 

sagatavošanu 

iešūšanas 

procesam – auklu 

ievēršana, 

nostiprināšana. 

 



Virves iesējums – iezāģētā virve 

• Uzdevums: 

 Iesējuma tehnikas 

apgūšana, shēmas 
 

• Materiāli: 

 Papīrs, diegs, 

adata, lina aukla 

• Izmēri: 

 10,5 cm x 15 cm 

 



Virves iesējums – vienkāršā virve 

• Uzdevums: 

 Iesējuma tehnikas 

apgūšana, shēmas 
 

• Materiāli: 

 Papīrs, diegs, 

adata, lina aukla 

• Izmēri: 

 10,5 cm x 15 cm 



Virves iesējums – vienkāršā virve ar apmetumu 

• Uzdevums: 

 Iesējuma tehnikas 

apgūšana, shēmas 
 

• Materiāli: 

 Papīrs, diegs, 

adata, lina aukla 

• Izmēri: 

 10,5 cm x 15 cm 

 



Virves iesējums – vienkāršā virve ar dubulto 

apmetumu 

• Uzdevums: 

 Iesējuma tehnikas 

apgūšana, shēmas 
 

• Materiāli: 

 Papīrs, diegs, 

adata, lina aukla 

• Izmēri: 

 10,5 cm x 15 cm 



Virves iesējums – vienkāršā virve ar krustoto 

apmetumu 

• Uzdevums: 

 Iesējuma tehnikas 

apgūšana, shēmas 
 

• Materiāli: 

 Papīrs, diegs, 

adata, lina aukla 

• Izmēri: 

 10,5 cm x 15 cm 



Vienkāršās virves iesējums 

• Uzdevums: 

 Iepriekš apgūto iesējuma 

tehniku pielietošana 

grāmatas iešūšanai, koka 

vāku sagatavošana – 

urbšana, slīpēšana, 

grāmatas iestiprināšana 

vākos 
 

• Materiāli: 

 Papīrs, diegs, adata, lina 

aukla, koka vāki 
 

• Izmēri: 

 Pēc ieceres 



2. kurss II pusgads 

Uzdevumi: 
 

1. Grāmatiesiešanas iemaņu pilnveide; 

2. Apgūt dubultās virves iesējumus, pielietojot 

nepieciešamos instrumentus, tehnikas; 

3. Grāmatiesienamo stellīšu sagatavošana darbam; 

4. Koka vāku sagatavošana darbam, grāmatas 

iestiprināšana tajos. 

 

 



Virves iesējums – dubultā virve 

• Uzdevums: 

 Iesējuma tehnikas 

apgūšana, 

shēmas 
 

• Materiāli: 

 Papīrs, diegs, 

adata, lina aukla 

• Izmēri: 

 10,5 cm x 15 cm 



Virves iesējums – dubultā virve ar apmetumu 

• Uzdevums: 

 Iesējuma tehnikas 

apgūšana, 

shēmas 
 

• Materiāli: 

 Papīrs, diegs, 

adata, lina aukla 

• Izmēri: 

 10,5 cm x 15 cm 



Virves iesējums – dubultā virve ar dubulto 

apmetumu 

• Uzdevums: 

 Iesējuma tehnikas 

apgūšana, 

shēmas 
 

• Materiāli: 

 Papīrs, diegs, 

adata, lina aukla 

• Izmēri: 

 10,5 cm x 15 cm 

 



Dubultā virve – skujveida iesējums 

• Uzdevums: 

 Iesējuma tehnikas 

apgūšana, 

shēmas 
 

• Materiāli: 

 Papīrs, diegs, 

adata, lina aukla 

• Izmēri: 

 10,5 cm x 15 cm 



Dubultā virve – grauda iesējums 

• Uzdevums: 

 Iesējuma tehnikas 

apgūšana, 

shēmas 
 

• Materiāli: 

 Papīrs, diegs, 

adata, lina aukla 

• Izmēri: 

 10,5 cm x 15 cm 



Dubultā virve – pērles iesējums 

• Uzdevums: 

 Iesējuma tehnikas 

apgūšana, 

shēmas 
 

• Materiāli: 

 Papīrs, diegs, 

adata, lina aukla 

• Izmēri: 

 10,5 cm x 15 cm 



Dubultās virves iesējums 

• Uzdevums: 

 Iepriekš apgūto iesējuma 
tehniku pielietošana 
grāmatas iešūšanai, koka 
vāku sagatavošana – 
urbšana, slīpēšana, 
grāmatas iestiprināšana 
vākos 

 

• Materiāli: 

 Krāsains papīrs, diegs, 
adata, lina aukla, koka 
vāki 

 

• Izmēri: 

 Pēc ieceres 

 


