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IEVADS 

Kas ir base? 

I) Base, dižā base. 
II) Instruments izmēru ziņā ir kaut kas vidējs starp čellu un kontrabasu. Atšķirībā no tiem basei parasti ir 3 stīgas. 

Instrumentu ieskandina ar samērā īsu zirga astru lociņu. 
III) Bases skaņojuma varianti: D G C C D G 
IV) Base tiek izmantota kā basa instruments dažādu veidu lauku deju mūzikas kapelās. To parastākais sastāvs: viena vai 

divas vijoles, cītara, base, bungas. 

Avots: Valdis Muktupāvels, promocijas darbs “Latviešu mūzikas instrumentu sistemātika”, Rīga, 1999. 

Kam paredzēta rokasgrāmata? 

Rokasgrāmata ir paredzēta kā norādījumu un padomu apkopojums, lai jebkurš, kam ir elementāras iemaņas darbā ar 
amatieru kokapstrādes darbarīkiem, varētu izgatavot latviešu tradicionālo trīs stīgu basi un tās lociņu. Rokasgrāmatā 
secīgi ilustrēti 30 soļi, kā to izdarīt mājas apstākļos pašrocīgi, izmantojot tikai viegli pieejamus izejmateriālus un amatieru 
instrumentus. Rokasgrāmatā uzskaitīti arī vajadzīgie izejmateriāli un ieteicamie darbarīki. Katrs pats var izvēlēties, vai 
papildus izmantot arī elektriskos instrumentus un stacionāros darbagaldus, lai, piemēram, ietaupītu ieguldāmo darba 
laiku vai iegūtu precīzāk izgatavotas un apstrādātas detaļas  

    

Pirmo reizi izgatavojot basi pēc rokasgrāmatā aprakstītajiem norādījumiem, jāplāno aptuveni 120 stundas ilgs darba laiks. 

Papildus jārēķinās vēl ar apmēram 40 stundām, kuru laikā žūst līme, beice, kalst stīgas u.c. Tā savas pirmās bases un lociņa 

izgatavotājam bez profesionālas izglītības šajā jomā būtu nepieciešamas aptuveni 1 mēnesis.  

Rokasgrāmatā aprakstītās bases un lociņa formu izvēlējos, ietekmējoties no vēsturiskajiem paraugiem, bet tieši nekopējot 
nevienu konkrētu eksemplāru. Aplūkojot vēsturiskos paraugus, ņēmu vērā dažādas latviešu tradicionālās bases pazīmes, 
piemēram, augšējā korpusa daļa atgādina “nedaudz uzrautus plecus”, korpuss salīdzinājumā ar klasisko kontrabasu 
proporcijām ir relatīvi plāns. Basi izvēlējos tik lielu, lai konkrēti man būtu ērti to spēlēt stāvus un ar lociņu. Basei ir trīs 
zarnu stīgas, tapas ir ar palielām galvām, lai varētu ērti pievilkt stīgas.  

Rokasgrāmatā aprakstītajai basei un lociņam ir tādi kustīgo detaļu risinājumi, ko var izgatavot pats un kam nevajag 
izmantot rūpnieciskus risinājumus. Piemēram, bases stīgu nospriegošanai tiek lietotas koniskas koka tapas, nevis dzelzs 
zobratu mehānismi. Vai, piemēram, ir izvēlēta tāda lociņa konstrukcija, ka zirga astrus var nospriegot ar iespriegotu lociņa 
rokturi un nav nepieciešams skrūvju mehānisms. Būtu ļoti labi, ja katrs bases izgatavotājs turpinātu pēctecību, sekojot 
vēsturiskajiem paraugiem, un vienlaikus arī pieliktu ko jaunu no sevis, kas padarītu katru jauno basīti īpašu.  

Kas atrodams rokasgrāmatas nodaļās? 

Sadaļā “Sagatavošanās” atradīsiet informāciju par bases izgatavošanai nepieciešamajiem palīgmateriāliem un instrumentiem. 

Sadaļā “Izgatavošana” soli pa solim ir aprakstīts bases un lociņa izgatavošanas process ar paskaidrojumiem un fotoattēliem. 

Sadaļā “Rezultāts” atradīsiet izgatavotās bases un lociņa fotoattēlus, izmērus un to salīdzinājumu ar citām basēm un lociņiem.  

Kur iegūt papildinformāciju? 

Papildinformāciju par basēm var iegūt pētījumos “Tradicionālās bases Latvijā” un “Bases spēlēšanas tradīcijas Latvijā”. Abus 
šos pētījumus ar aprakstiem un fotogrāfijām var lejupielādēt tīmekļa vietnē https://basites.wordpress.com/e-gramata/.  

Jautājumus par basēm, komentārus un citu saistīto informāciju var sūtīt Varim Auziņam. 

Mob. tālr.: +371 29162477 
E-pasts: varis.auzins@gmail.com 

https://basites.wordpress.com/e-gramata/


Sagatavošanās: Palīgmateriāli 

Varis Auziņš “Latviešu tradicionālās bases izgatavošanas rokasgrāmata” 7 

SAGATAVOŠANĀS  

PALĪGMATERIĀLI  

LITERATŪRA  

Līdz šim par basēm Latvijā ir izdoti divi pētījumi: 

 

 
2013. gadā veikts pētījums “Tradicionālās 
bases Latvijā”. Šī pētījuma rezultāti ir izdoti e-
grāmatā. Tajā aprakstīta un fotoattēlos 
dokumentēta 21 base, 9 lociņi, 2 siksnas un 30 
vēsturiskas fotogrāfijas. Papildus sagatavoti 
dažādi kopsavilkumi sīkākai analīzei, iekļautas 
norādes uz papildu materiāliem un avotiem.  
E-grāmata ir pieejama lejupielādei visiem 
interesentiem tīmekļa vietnē 
https://basites.wordpress.com/e-gramata/. 
 
Šajā pētījumā publicētos materiālus ieteicams 
izmantot jaunu basīšu izgatavošanas procesā, 
par piemēru ņemot dokumentēto basīšu 
aprakstus, fotogrāfijas un izmērus. 

 

 
2014. gadā veikts pētījums “Bases spēlēšanas 
tradīcijas Latvijā”. Šī pētījuma rezultāti ir izdoti 
e-grāmatā. Tajā iekļautas 8 intervijas, 12 video, 
2 vēsturiskas publikācijas periodikā, 81 
vēsturiska fotogrāfija, kas satur informāciju par 
bases spēlēšanas tradīciju.  
E-grāmata ir pieejama lejupielādei visiem 
interesentiem tīmekļa vietnē 
https://basites.wordpress.com/e-gramata/. 
 
Šajā pētījumā publicētos materiālus ieteicams 
izmantot vēsturisko vai no jauna izgatavoto 
basīšu spēlēšanas tradīcijas turpināšanā, par 
piemēru ņemot tradīcijas aprakstus, 
fotogrāfijas un citas sniegtās atsauces. 
 
 

  

https://basites.wordpress.com/e-gramata/
https://basites.wordpress.com/e-gramata/
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UZBŪVE  

   

 

  

Zarnu stīga 

Tapa 

Roktura galva 

Slieksnis 

Roktura kakls 

Grifs 

Efa 

Steķis 

Stūris 

Stīgturis 

Kāja 

Mugurpuses deka 
Priekšpuses deka Viduklis 

Balstiņš 

Gliemezis 

Zirga astri Rokturītis 

Lociņš 
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ŠABLONI  

Bases izgatavošanas procesā ieteicams izmantot iepriekš izgatavotus šablonus. 

 Šajā nodaļā sniegti svarīgākie šabloni basei, kuras izgatavošanas process aprakstīts šajā rokasgrāmatā. 

Attēlā redzams bases roktura, dekas un lociņa šablons. 

Mērogs 1:4 

  

Rokturis 

Deka 

Lociņš 

Basbaļķa vieta 

Dvēselītes vieta 

Steķa vieta 
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Attēlā bases steķa, stīgtura un stūra šablons. 

Mērogs 1:1 

 

  

Stīgturis Steķis 

Stūris 
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Izmērus bases detaļām un šabloniem var skatīt un analizēt rokasgrāmatā “Tradicionālās bases Latvijā”, kura 

publicēta lejupielādei visiem interesentiem tīmekļa vietnē https://basites.wordpress.com/e-gramata/.  

Šablonus var zīmēt uz A4 formāta lapas dažādos mērogos. Piemēram, steķi var zīmēt uz A4 formāta lapas 

mērogā 1:1. Dekas basei, kuras izgatavošana aprakstīta šajā rokasgrāmatā, tika zīmētas uz A4 formāta lapas 

mērogā 1:4. Tas ļāva iegūt bases deku šablonus dabiskā lielumā, izdrukājot A4 formāta lapu uz A0 formāta lapas, 

kas ir četras reizes lielāka nekā A4 lapa. 

Vispirms ieteicams izgatavot šablonu bases formai, ap kuru sākumā tiks liekti bases sāni. Tabulā uzskaitītas arī tās 

bases detaļas, pirms kuru izgatavošanas vispirms ieteicams izveidot papīra šablonu un pārliecināties, vai 

izgatavojamās detaļas izmēri atbildīs plānotajai funkcijai un izskatam. 

Forma 

 

Stīgturis 

 

Stūri 

 

Steķis 

 

Rokturis 

 

Tapas 

 

Dekas 

 

Lociņš 

 

 

  

https://basites.wordpress.com/e-gramata/
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IZEJMATERIĀL I  

Tabulā uzskaitīti rokasgrāmatā aprakstītās bases izgatavošanai izmantotie izejmateriāli. 

Līmēta masīvkoka plātne 
no egles 

(bases augšējai un 
apakšējai dekai) 

2 gab., 1000x600x18 mm 

 

Finiera plāksnes  

(bases korpusam 
vairākkārt izmantojamām 

formām, kā arī deku 
šabloniem) 

2 gab., 1000x600x20 mm 

1 gab., 1000x600x3 mm 

 

Kļavas dēlis 

(klučiem, rokturim, kājai, 
grifam, steķim, stīgturim) 

1 gab., 1000x200x50 mm  

Oša vai ozola dēlis 

(tapām un lociņam) 

1 gab., 600x100x15 (mm) 
 

Koka līme 

(PVA D3 stiprības) 

0,5 l  
 

Koka beice 

(uz ūdens bāzes) 

0,1 l 
 

Smilšpapīrs 

(virsmu slīpēšanai) 

0,2 m2, graudainība P60 

0,2 m2, graudainība P120 
 

Kļavas nažfinieris 

(bases korpusa sāniem) 

1 gab. 3000x15x2,5 mm 
 

Papīrs 

(šablonu izveidošanai) 

2 gab., 1000x500 mm 
 

Koka laka 

(uz ūdens bāzes) 

0,1 l 
 

Cūku zarnas 

(bases stīgām) 

20 m 
 

Koka krāsa 

(uz ūdens bāzes) 

0,1 l 
 

Zirga astri 

(lociņam) 

150 gab., 500 mm 
 

Vītņstienis  

(savilcēju izgatavošanai) 

10 gab., 1000x8 mm 
 

Koka kāts  

(savilcēju izgatavošanai) 

1 gab., 1500x38 mm 
 

Spārnskrūves 

(savilcēju izgatavošanai) 

50 gab., 8 mm 
 

Kalifonijs  

(tapu ieziešanai) 

1 gab. 
 

Skrūvju paplāksnes 

(savilcēju izgatavošanai) 

50 gab., 8 mm 
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INSTRUMENTI 

DARBARĪKI  

Bases izgatavošanai nepieciešami šādi darbarīki: 

Darbagalds 

 

Koka āmurs 

 

Koka zāģis 

 

Koka kalti 

 

Rokas figūrzāģis 

 

Metāla zāģītis 

 

Elektriskais figūrzāģis 

 

Kroņurbji kokam 

 

Elektriskais urbis 

 

Zīmulis 

 

Elektriskā slīpmašīna 

 

Mērlente 

 

Elektriskā leņķmašīna 

 

Konusa urbis 

 

Vīles kokam 

 

Rokas frēze 

 

Spīles 

 

Koka knaģi 
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FORMA 

Bases formas izgatavošanai lieto divas 20 mm biezas finiera plāksnes. Abas plāksnes saskrūvē kopā. Uzzīmē bases 
formu tā, lai ap to veidotos rāmis, kas paliek ap izzāģēto bases formu. Ieteicams izmantot finieri, jo tas būs izturīgāks 
par egles vai priedes 20 mm bieziem masīvkoka dēlīšiem. Iesākumā biju izveidojis bases formu no salīmētiem 
masīvkoka egles dēlīšiem, kuri slodzes un sprieguma dēļ plīsa pa šķiedru un izrādījās nepietiekami izturīgi. Uz bases 
formas jāieplāno un jāuzzīmē arī caurumi, kuri vēlāk tiks izmantoti savilcējiem un spīļu atbalsta punktiem. 

 

 

 

Šeit un tālāk tekstā ir minēti nākamajā lappusē publicēto attēlu paskaidrojumi.  

1. Bases formu uzzīmē uz vienas finiera plāksnes, kas saskrūvēta ar otru finiera plāksni. Bases formas 
zīmējumu iegūst, vispirms uzzīmējot dekas formu. Pēc tam zīmē vēl vienu līniju, kura atkārto dekas 
formu un iet pa iekšpusi 15 mm attālumā no dekas līnijas. Šie 15 mm ir rezerve, kas paredzēta sānu 
malai un dekas pārkarei pār sāniem.  

2. Caurumu izzāģēšanai izmanto apaļo zāģi un urbjmašīnu. No caurumiem iegūtās ripas jāsaglabā, jo tās 
vēlāk varēs izmantot savilcēju izgatavošanai. 

3. Stūros var izurbt mazākus caurumus, lai tos ērtāk izzāģēt ar figūrzāģi.  

4. Bases formu zāģē ar figūrzāģi.  

5. Bases stūrus precīzi izvīlē ar vīli. 

6. Bases formas malas apstrādā ar smilšpapīru. 

7. Lai forma iegūtu tilpumu, starp abām plāksnēm ievieto caururbtus klucīšus, kas pagatavoti no koka kāta,.  

8. Klucīšu garumu var variēt, ja nākamajās reizēs plānots izgatavot plātākus vai šaurākus bases sānus. 

9. Izurbjot caurumus caur klucīšiem un abām formas plāksnēm, tās cieši saskrūvē. 
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PALIKTNIS 

Paliktnis ir rāmis, kas paliek pāri pēc bases formas zāģēšanas. Paliktni izmanto turpmākajā bases izgatavošanas 
procesā, lai basi stabili novietotu guļus. Tā kā abas bases dekas ir izliektas, tad basi noliekot uz līdzenas virsmas, tā 
atbalstās pret izliekto vidusdaļu un šūpojas. Bet paliktnī base atbalstās uz dekas ārējām malām un guļ stabili.  

 

 

 

1. Paliktņa formu iegūst, no divām kopā saskrūvētām finiera plāksnēm. 

2. Izzāģēts paliktņa rāmis sānskatā. 

3. Paliktņa novietojuma piemērs uz darbagalda. Pie šāda darbagalda paliktni var nostiprināt ar spīlēm. 

4. Paliktņa izmantošanas piemērs brīdī, kad pārbauda bases deku un sānu savietojamību. 

5. Paliktņa izmantošanas piemērs brīdī, kad veido basbaļķi. 

  



Sagatavošanās: Instrumenti 

Varis Auziņš “Latviešu tradicionālās bases izgatavošanas rokasgrāmata” 17 

 

   

 

 

  

1 2 3 

5 

4 



Sagatavošanās: Instrumenti 

Varis Auziņš “Latviešu tradicionālās bases izgatavošanas rokasgrāmata” 18 

SAVILCĒJI 

Savilcēji ir bases izgatavošanai nepieciešamie instrumenti, kurus var izgatavot pats. Savilcējus, kas veidoti no koka 
ripām, vītņstieņa un spārnu skrūvēm, izmanto, līmējot dekas. 

 

Savilcējus, kas veidoti no koka kāta, vītņstieņa un spārnu skrūvēm, izmanto, līmējot dekas. 

 

 

1. Var izmantot tās koka ripas, kuras rodas formas gatavošanas procesā. 

2. Dekas savilcējiem izmanto koka ripas, sagarinātus vītņstieņus un spārnskrūves. 

3. Piemērs, kā izmantot sānu savilcējus, līmējot izliektos sānus. 

4. Piemērs, kurā redzami deku savilcēji, līmējot sānus kopā ar mugurpuses deku. 

5. Piemērs, kurā redzami deku savilcēji, līmējot priekšpuses deku. 
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IZGATAVOŠANA  

01 STŪRI 

Bases stūri paredzēti, lai savienotu priekšpuses un mugurpuses deku, kā arī izliekto sānu daļas. 

 

 

1. Stūra profils šķērsgriezumā atgādina “zemu māju ar slīpu jumtiņu”. Var izmantot papīra šablonu un 
piekoriģēt tā formu, lai tas veido plūstošu bases formas malas līnijas turpinājumu un der visiem četriem 
bases stūriem.  

2. Stūru dēlīti pēc izveidotā šablona veido no egles masīvā dēlīša.  

3. Stūra dēlīša izveides gaitā to pielaiko, lai tas precīzi iegultos formā — stūriem paredzētajās vietās. 

4. Stūra dēlīti sagarina četros gabalos tādā garumā, cik plati ir paredzēti bases sāni. 
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02 SĀNI  

Bases sāni sastāv no četriem izliektiem dēlīšiem. Viens garākais ir apakšējai daļai, otrs garākais — bases augšējai 
daļai un divi vienādi un īsāki — bases viduklim. 

 

 

1. Bases sānus veido no 2,5 mm plāna kļavas nažfiniera. Pašā sākumā var sagatavot vienu garu nažfiniera 
loksni tādā platumā, kādā ir plānoti bases sāni. Pēc tam sagarina to ar nelielu garuma rezervi četros 
gabalos — divi sānu, viens apakšas un viens augšas dēlītis.  

2. Pirms dēlīšu liekšanas tos pamērcē ūdenī vai mitrās lupatās apmēram 5 minūtes.  

3. Vienu nažfiniera loksnes galu pievelk ar savilcējiem. 

4. Dēlīti karsē ar fēnu un lēnām liec. Svarīgi ir nepārkarsēt dēlīti, lai tas neapdegtu, kā arī svarīgi neliekt to 
pārāk strauji, lai tas nelūzt. 

5. Ar savilcēju nostiprina otru dēlīša galu. 

6. Jāpārliecinās, vai dēlītis vienmērīgi pieguļ gan bases formas malai, gan stūrim.  

7. Ja nepieciešams, var pamainīt savilcēja pozīciju un regulēt izliekumu ar savilcēja skrūvēm.  

8. Vēlamās forma iegūšanai var izmantot papildu spailes ar klucīšiem. 

9. Vēlamās forma iegūšanai var izmantot arī vairākus savilcējus vienlaicīgi. 

10. Dēlīšus var liekt pa pāriem. Piemēram, izliec augšējo un apakšējo, atstājot tos nospriegotus, līdz tie izžūst. 

11. Atsevišķi ir jāliec vidukļa sānu dēlīši. 

12. Ar savilcējiem var apliekt ap formu visus sagatavotos dēlīšus un pārliecināties, vai iegūta vēlamā forma.  
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03 KLUČI 

Basei ir vajadzīgi divi kluči, kurus ielīmē bases korpusa iekšienē. Viens klucis paredzēts augšējā daļā, un tajā tiks 
iestiprināts bases rokturis. Otrs klucis paredzēts bases lejasdaļā, un tajā tiks iestiprināta bases kāja. Abiem 
klučiem ir paredzēta vieta arī bases formā.  

 

 

1. Klučus basei izzāģē no kļavas dēļa vai cita izturīga koka, kas spēs bases apakšējā daļā noturēt bases kāju 
un augšgalā bases rokturi. 

2. Bases augšējam klucim veido iegriezumu bezdelīgas astes formā, kurā vēlāk tiks stiprināts bases rokturis. 

3. Abiem klučiem jābūt tādā pašā augstumā, kā bases sāni. 

4. Bases augšējam klucim iegriezumu bezdelīgas astes formā var veidot, piemēram, ar rokas frēzi vai izvīlēt. 

5. Kluču stūrus, kuri nepieguļ sānu malā, noapaļo. 

6. Attēlā redzams bases augšējais un apakšējais klucis, kas sagatavots līmēšanai pie bases sāniem. 
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04 SĀNU LĪMĒŠANA  

Sānu līmēšanas procesā salīmē bases sānus ar stūriem un klučiem. Šīs detaļas līmēšanas laikā savelk ap iepriekš 
sagatavoto bases formu.  

 

 

1. Vispirms salīmē stūrus ar abiem bases vidukļa sāniem. 

2. Noslīpē bases sānu, lai tas beigtos tieši līdz ar stūra virsmu. 

3. Līmi ieteicams klāt ar līmes lāpstiņu, lai noklātu vienmērīgi un nepieciešamajā biezumā.  

4. Līmējot apakšējos un augšējos sānus, tos savelk ar savilcējiem un spīlēm. 

5. Ja nepieciešams, var izmanot papildu klucīšu, lai precīzi saspiestu līmējamās virsmas. 

6. Attēlā redzama uz pusēm atvērta forma un bases sāni, kas salīmēti ar stūriem un bases klučiem.  
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05 SĀNU STIPRINĀŠANA  

Sānu stiprināšanas procesā bases korpusa iekšpusē pa perimetru ielīmē 20 mm platas un 2,5 mm biezas kļavas 
nažfiniera loksnes. Šādi stiprina bases korpusa malas, kā arī iegūst platāku virsmu, pie kuras līmē bases dekas. 

 

 

1. Pirms sānu stiprināšanas jāpārliecinās, vai sāni ir perpendikulāri pret horizontālo virsmu. 

2. Nozāģē 20 mm platas nažfiniera loksnes un sagarina tās tā, lai stiprinātu sānus iekšpusē starp bases 
klučiem un stūriem. 

3. Loksnes 5 minūtes notur ūdenī un pēc tam liec, karsējot ar fēnu. 

4. Loksnes līmē bases sānu iekšpusē, piespiežot tās ar koka knaģiem. 

5. Ar savilcējiem nodrošina, lai bases sāni ir perpendikulāri plaknei. 

6. Vietās, kur ar knaģu spēku ir par maz, papildus var izmantot spīles. 

7. Kad viena sānu mala nostiprināta, stiprina otru. 

8. Attēlā redzami bases sāni, kas nostiprināti abās pusēs, kur tiks līmētas dekas.  
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06 DEKU IZLIEKUMA ŠABLONI  

Deku šabloni paredzēti, lai uz dekas abām pusēm uzzīmētu vienādas līnijas. Pa šīm līnijām noteiktā dziļumā izurbj 

caurums vai izfrēzē gropi, lai zinātu, cik dziļu grebt un kā slīpēt dekas izliekumus. 

 

1. Uz plāna finiera uzzīmē dekas formu. 

2. Uzzīmē piecas līnijas. 

3. Ar figūrzāģi izzāģē šablonus, kurus varēs izmantot biezuma līniju zīmēšanai deku abās pusēs. 
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07 PRIEKŠPUSES DEKA 

Priekšpuses deku veido ar izliekumu un par apmēram 15 mm platāku nekā sānu ārējā mala. 

 

 

 

1. Uz salīmētajiem egles dēļiem uzzīmē dekas līnijas, pa kurām noteiktā dziļumā notiks frēzēšana vai 
atsevišķu caurumu ieurbšana noteiktā dziļumā. 

2. Ar rokas frēzi visā līnijas garumā izveido kontroles padziļinājumu. Šos pašus padziļinājums pa vienu un to 
pašu līniju var veikt arī ik pa gabalam ar urbi. Katras līnijas dziļumu un starpību izvēlas atkarībā no 
pieejamā dēļa biezuma. Šīs bases izgatavošanas procesā dekai bija pieejams 18 mm biezs dēlis. Attiecīgi 
izvēlējos 2 mm soli. Rezultātā dziļākā līnija bija 10 mm un atlikušais dekas biezums 8 mm. Dekas virspusē 
dziļākās līnijas veido ārpusē un seklākās vidusdaļā. 

3. Ar kaltu veido izliektu reljefu, nošķeļot lieko daļu un sekojot kontroles padziļinājumiem. 

4. Izliekumu slīpē gludu. 

5. Izmantojot no sāniem krītošu gaismu, var viegli redzēt nelīdzenās vietas. 

6. Dekas iekšpusē uzzīmē tādas pašas līnijas kā virspusē un padziļinājumus grebšanas kontrolei urbj pretēji, 
proti, dziļākās līnijas vidusdaļā un seklākās sānos. 

7. Lieko daļu izgrebj ar rokas kaltu vai arī kaļ, izmantojot koka āmuru. 

8. Lieko daļu nozāģē nost ar figūrzāģi. 

9. Izgatavoto deku pielaiko bases sāniem. 

 

  



Izgatavošana: 07 Priekšpuses deka 

Varis Auziņš “Latviešu tradicionālās bases izgatavošanas rokasgrāmata” 33 

 

    

    

    

 

 

 

  

1 2 3 

4 5 6 

7 8 9 



Izgatavošana: 08 Mugurpuses deka 

Varis Auziņš “Latviešu tradicionālās bases izgatavošanas rokasgrāmata” 34 

08 MUGURPUSES DEKA 

Mugurpuses deku veido ar izliekumu un par apmēram 15 mm platāku nekā sānu ārējā mala. Mugurpuses dekai 
šaurākajā galā ir jāparedz arī izvirzījums, kas nosegs bases roktura apakšējo galu. 

 

 

1. Mugurpuses dekas izliekumu veido pēc tāda paša principa kā priekšpuses dekai. 

2. Slīpēšanai var izmantot arī leņķa slīpmašīnu. 

3. Precīzas dekas malas uzzīmēšanai pēc sānu formas ērti ir izmantot skrūves paplāksni un zīmuli. 

4. Bases sāni, kamēr vēl nav pielīmēti dekai, ir elastīgi, tādēļ ir ieteicams tos nofiksēt, piemēram, sasienot.  

5. Dekas formas piegriešanai izmanto elektrisko figūrzāģi. 

6. Attēlā redzama izgatavota bases mugurpuses deka. 
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09 ROKTURIS 

Bases roktura izgatavošana. 

 

 

1. Bases roktura formas uzzīmēšanai un izzāģēšanai izmanto sagatavotu un pārbaudītu šablonu. 

2. Attēlā redzams pēc šablona izzāģēts rokturis. 

3. Rokturi paredzēts iestiprināt klucī, kuram ir iegriezums bezdelīgas astes formā. 

4. Pēc bases klucī izveidotā bezdelīgas astes formas iegriezuma jāizveido pretējs izgriezums. 

5. Bezdelīgas astes formas izgriezumu veido ar rokas frēzi vai koka zāģi. 

6. Rokturim ir precīzi jāstiprinās klucī. 

7. Ar koka vīli bases rokturi veido pusapaļā formā. 

8. Galvas gliemezi uzzīmē un lielākos gabalus izzāģē ar zāģi. 

9. Gliemeža formas veidošanu pabeidz ar kaltu un slīpēšanu. 
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10 MUGURPUSES LĪMĒŠANA  

Deku līmēšanu sāk ar mugurpuses deku. 

 

 

1. Sānu malu, pie kuras tiks līmēta mugurpuses deka, noklāj ar līmi. 

2. Sānus savieno ar mugurpuses deku. 

3. Sānus un deku savelk ar savilcējiem un, ja nepieciešams, arī ar spīlēm. 

4. No iekšpuses papildus noklāj ar līmi sānu un dekas salaiduma vietu. 

  



Izgatavošana: 10 Mugurpuses līmēšana 

Varis Auziņš “Latviešu tradicionālās bases izgatavošanas rokasgrāmata” 39 

 

  

 

 

 

 

1 2 

3 

4 



Izgatavošana: 11 Basbaļķis 

Varis Auziņš “Latviešu tradicionālās bases izgatavošanas rokasgrāmata” 40 

11 BASBAĻĶIS  

Bases priekšpuses dekai jāizveido basbaļkis, ko pielīmē zem dekas un vienas no steķa kājām. 

 

 

1. Basbaļķi veido no egles dēlīša.  

2. Darbam ar deku izmanto paliktni. 

3. Uz paliktņa novieto priekšpuses deku ar iekšpusi uz augšu.  

4. Piemēra basbaļķi un uz tā atzīmē, kuras basbaļķa daļas ir jāpiegriež, lai tas ieguldos dekā. 

5. Basbaļķa apakšējai daļai ir jāpieguļ dekas izliektajai formai, lai to varētu cieši pielīmēt. 

6. Līmējot basbaļķi, to piespiež ar savilcējiem un spīlēm. 
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12 ROKTURA LĪMĒŠANA  

Bases rokturis jāielīmē augšējā klucī.  

 

 

1. Pirms roktura līmēšanas nomēra iegremdējamās roktura daļas attālumu, pār kuru ies pāri deka. 

2. Izzāģē iegremdējamo daļu. 

3. Noklāj kluča un roktura iegremdējamo daļu ar līmi un savieno tos. 

4. Savilkšanai izmanto spīles. 

5. Starp spīles galu un deku ievieto dēlīti, lai nesabojātu dekas virsmu. 
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13 EFU ZĀĢĒŠANA  

Priekšpuses dekā jāizveido divas efas jeb rezonanses spraugas. 

 

 

1. Efas izzāģē ar rokas figūrzāģi. 

2. Efas formas iekšpusi noslīpē ar vīli un smilšpapīru. 

3. Attēlā redzama priekšpuses deka ar izzāģētām efām. 
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14 PRIEKŠPUSES  LĪMĒŠANA  

Deku līmēšanu turpina ar priekšpuses deku. 

 

 

1. Sānu malu, pie kuras tiks līmēta priekšpuses deka, noklāj ar līmi. 

2. Sānus un deku savelk ar savilcējiem. 

3. Ja nepieciešams, sānus un deku savelk arī ar spīlēm. 

4. Precīzas dekas malas uzzīmēšanai pēc sānu formas var ērti izmantot skrūves paplāksni un zīmuli. 

5. Attēlā redzama pielīmēta un piegriezta bases priekšējā deka. 
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15 GRIFS 

Bases grifu izveido un vēlāk pielīmē pie roktura. 

  

1. Bases grifa sagatavi izzāģē no kļavas dēļa. 

2. Grifa sagatavi pie gada nostiprina ar spīlēm, lai to ērtāk būt apstrādāt. 

3. Grifam veido ieapaļu priekšējo daļu. 

4. Uz lielas smilšpapīra loksnes slīpē grifa ieapaļo virsmu, lai tā būtu vienādi izliekta visā garumā. 

5. Grifa puse, kas piegulst rokturim, ir plakana, bet pārējā daļā tā jāveido uz iekšu ieliekta. 

6.  Attēlā redzams grifs kopā ar basi sānskatā. 

7. Attēlā redzams grifs kopā ar basi priekšskatā.  
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16 STĪGTURIS  

Stīgtura izgatavošana. 

 

 

1. Pirms stīgtura veidošanas ieteicams sagatavot šablonu un pārliecināties par tā piemērotu izmēru. 

2. Stīgtura formu pēc šablona uzzīmē uz kļavas dēļa. 

3. Pamatformu stīgturim izzāģē ar elektrisko figūrzāģi. 

4. Izliekuma formu veido ar slīpmašīnu vai koka vīli. 

5. Izzāģē divas gropes, lai izveidotu paaugstinājumu, pret kuru atspiedīsies stīgas. 

6. Pabeidz slīpēt stīgturi, lai izveidotos paaugstinājums. 

7. Izveido caurumus stīgām un savieno stīgturi ar bases kāju. 
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17 TAPAS 

Tapu izgatavošana. 

 

 

1. Uz oša vai ozola dēlīša uzzīmē tapu formu. 

2. Izzāģē tapas ar figūrzāģi. 

3. Attēlā redzamas izzāģētās tapas sānskatā. 

4. Noslīpē tapām konisku formu, ņemot vērā, ka koniskā forma tiks vēlāk precīzi pieslīpēta caurumiem. 

5. Tapa konusa slīpēšanai var izmantot smilšpapīru. Precīzu slīpumu un diametru pieslīpē vēlāk, kad bases 
galvā veido koniskus tapu caurumus. 

6. Attēlā redzamas noslīpētas tapas sānskatā. 
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18 KĀJA 

Bases kājas izveidošana. 

 

 

1. Bases apakšējā daļā ar kroņurbi izurbj caurumu caur sānu, kas turpinās apakšējā klucī. 

2. Kāju izveido no kļavas dēļa. 

3. Uzzīmē kājas formu. 

4. Izzāģē kājas formu. 

5. Bases kāju noslīpē, izveidojot noapaļotu galu, kas vēlāk tiks stiprināts izurbtajā caurumā. 

6. Attēlā redzama bases kāja, kas iestiprināta basē. 
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19 STĪGAS 

Stīgu izgatavošana no cūkas zarnām. 

 

 

1. Sagādā iztīrītas cūku zarnas. Stīgām der arī tādas cūku zarnas, kuras, piemēram, ir iztīrītas un sasālītas 
desu gatavošanai. Šādas zarnas vispirms ir jāizskalo ūdenī, lai atbrīvotu tās no sāls. 

2. Zarnas izklāj gareniski un kārto grupās. Bases tievākajai stīgai parasti vajag 3 zarnas, vidējai — 4 un 
resnajai — 6 zarnas. Tā kā zarnu resnums atšķiras, tad uzreiz var taisīt stīgas arī ar lielāku un mazāku 
zarnu skaitu, kas ļaus vēlāk piemeklēt atbilstošāko stīgu pēc resnuma un skanējuma. 

3. Vienas grupas zarnu abus galus piesien pie iepriekš sagatavota metāla gredzena, kas, piemēram, var būt 
veidots no saliektas naglas. 

4. Vienu gredzenu uzkabina uz gara dēlīša vienā galā iedzītas naglas un zarnu grupu griež ap savu asi līdz 
zarnas savstarpēji savērpjas. Garajā dēlītī iedzen otru naglu un uz tās uzkabina zarnu otru galu. 

5.  Ar īsāku dēlīti rullē zarnas, lai tās cieši sagulstas. Ja veidojas gaisa un ūdens pūslīši, tos pārdur ar adatu. 

6. Ik pa pāris stundām zarnas sarullē ciešāk un atkārtoti plakaniski izrullē ar īsāku dēlīti.  

7. Tievākā stīga istabas temperatūrā būs izžuvusi pēc 3 dienām. Resnākā — apmēram pēc 5 dienām. 
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20 STEĶIS 

Steķa izgatavošana. 

 

 

1. Pirms steķa izgatavošanas ir ieteicams sagatavot tā šablonu un pārbaudīt atbilstību basei. 

2. Steķa formu uzzīmē uz kļavas dēlīša. 

3. Izzāģēšanu veic ar elektrisko figūrzāģi un urbi. 

4. Steķa slīpēšanu veic uz elektrisko rokas slīpmašīnu. 

5. Attēlā redzams izzāģēta un noslīpēta steķa sagatave sānskatā. 

6. Steķa vidū esošo dekoratīvo figūru izzāģē ar rokas figūrzāģi. 

7. Izzāģētās formas slīpēšanu pabeidz ar vīli un smilšpapīru. 

8. Attēlā redzams izzāģēts un noslīpēts steķis sānskatā. 
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21 BALSTIŅŠ  

Balstiņa izgatavošana. Balstiņš paredzēts, lai pasargātu deku no auklas, kas savieno stīgturi ar bases kāju. 

  

 

1. Dekā izveido izgriezumu, kurā tiks ielīmēts balstiņš. 

2. Izveido balstiņa sagatavi, kuram šķērsgriezumā ir burta L forma. 

3. Pieslīpē balstiņu, lai tas precīzi iegultos izgriezumā. 

4. Noapaļo balstiņa stūra malas. 

5. Noslīpē iekšpusi, lai tā pēc iespējas ciešāk piegultu iegriezuma virsmai. 

6. Noklāj balstiņu ar līmi. 

7. Pielīmē balstiņu, piespiežot to ar spīlēm. 
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22 SLIEKSNIS 

Sliekšņa izgatavošana. Izmantojot slieksni, stīgas var precīzi sakārtot vajadzīgajā platumā un augstumā. 

 

 

1. Izzāģē no koka dēlīša sliekšņa sagatavi. 

2. Noslīpē sliekšņa sagatavi. 

3. Pielaiko, lai slieksnis precīzi piegultu rokturim un grifam. 

4. Noklāj ar līmi. 

5. Līmēšanas gaitā slieksni un rokturi saspiež ar spīlēm. 
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23 DVĒSELĪTE  

Dvēselītes izgatavošana. Dvēselīte ir apaļš kociņš, kas bases iekšpusē savstarpēji balsta priekšpuses un 
mugurpuses dekas.  

 

 

1. No egles koka izveido apaļu kociņu, kura diametrs ir apmēram 10 mm. 

2. Kociņa vienu galu aptin ar stingru pagaidu stiepli, bet otru galu — ar pagaidu auklu. 

3. Izmantojot stingro stiepli, caur efu ievieto kociņa vienu galu un atstutē to pret mugurpuses deku. 
Skatoties uz basi no priekšpuses, dvēselītes kociņam jāatrodas vienā vertikālā līnijā ar steķa labo kāju un 
nobīdītam vertikāli zem tās apmēram par 5 mm. Savukārt zem steķa kreisās kājas vertikālā virzienā 
atrodas priekšpuses dekai iekšpusē pielīmēts basbaļķis. 

4. Ar otrā galā pievienoto aukliņu atbalsta kociņu pret priekšējo deku, lai tas būtu stingri un perpendikulāri 
iespriegots starp abām dekām. Dvēselītes kociņu atbrīvo no pagaidu stieples un aukliņas. 
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24 TAPU CAURUMI 

Tapu caurumu izveidošana. 

 

 

1. Tapu caurumi ir jāveido koniski. Šim nolūkam var izmantot konisku urbi vai konisku koka vīli. 

2. Pēc koniska cauruma izveidošanas jāpieslīpē arī tapas, lai tās precīzi iegultu koniskajā caurumā.  

3. Tapu pieslīpēšanai ar izmantot smilšpapīru. 

4. Pēc tapas pieslīpēšanas tajā var izurb caurumu stīgas izvēršanai. 

5. Attēlā redzama bases roktura galva ar trim tapu caurumiem. 
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25 PĀRBAUDE 

Detaļu pārbaudes mērķis ir pirms krāsošanas pārliecināties, vai visas izgatavotās detaļas darbojas pareizi un nav 
vairs nepieciešama to slīpēšana, formas izmaiņas u.c. 

 

 

1. Uz visām tapām uztin stīgas un slieksnī vajadzīgajā dziļumā izveido gropītes. 

2. Steķa kājas noslīpē tādā slīpumā, lai tās atkārtotu dekas izliekumu. Steķa augšējā daļā izveido gropītes, 
lai stīgas ir vajadzīgajā platumā un attālumā no grifa.  

3. Stīgu galus izver caur stīgturi un galos uzsien mezglus. Stīgtura apakšējā daļā izver cauri stingru auklu vai 
pāri palikušu zarnas stīgas fragmentu. 

4. Šo pašu auklu izver arī caur bases kāju un stīgturi atsien un nospriego pret to. Visbeidzot pārbauda, vai 
visas detaļas pilda savas funkcijas un base ir spēlējama.  
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26 BASES APDARE 

Bases apdare ietver beicēšanu, krāsošanu un lakošanu. 

 

 

1. Bases tapas, kāju, stīgturi un grifu krāso melnā noturīgā krāsā. 

2. Pirms bases beicēšanas ietiecams nosegt rokturi, lai uz tā nejauši nenokļūtu beices traipi, jo rokturi 
parasti tikai lako.  

3. Bases korpusu beicē vēlamajā tonī. Ieteicams beici atšķaidīt, un beicēt vairākās kārtās, lai pakāpeniski 
iegūtu vēlamo toni.  

4. Beicējot jāatceras, ka beices toņa vienmērīgums ir ļoti atkarīgs no koka virsmas līdzenuma. Vietās, kur 
virsma būs gludāka, beice iesūksies mazāk un tā būs gaišāka. Savukārt vietās, kur virsma būs nedaudz 
raupjāka vai būs kāda švīka, beice iesūksies vairāk, un attiecīgā vieta būs tumšāka. Šo beices īpašību var 
izmantot arī kā efektu, radot iespaidu, ka virsma pirms tam jau ilgstoši kalpojusi. 

5. Attēlā redzama nobeicēta bases priekšpuses deka pirms lakošanas. 

6. Attēlā redzama nobeicēta un nolakota base ar grifu, kas līmēšanas procesā saspiests ar spīlēm. 
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27 BASES SALIKŠANA  

Bases salikšanas procesā samontē pārbaudītās, nokrāsotās, nobeicētās un nolakotās detaļas. 

 

 

1. Steķi un stīgas atšķirībā no pārējām bases detaļām papildus neapstrādā. 

2. Bases kāju iestiprina korpusā līdz galam, izmantojot koka āmuru. 

3. Uzvelk stīgas un iekārto tās sliekšņa gropēs. 

4. Stīgas iekārto arī steķa gropēs. Steķa pozīciju priekšpuses dekā izvēlas tā, lai tas būtu efām tieši pa vidu. 
Steķim jābūt 90 grādu leņķī pret dekas virsmu. Tapas daļas, kas atrodas caurumos, ieteicams ieberzt ar 
sasmalcinātu kaliforniju. Tas nodrošinās tapām saķeri. 

5. Bases stīgturi atsien pret bases kāju ar pāri palikušu bases stīgas gabalu vai kādu citu izturīgu auklu. 
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28 LOCIŅŠ 

Lociņa izgatavošana. 

 

 

1. Lociņa formas izzāģēšanai izmanto iepriekš sagatavotu trafaretu. 

2. Lociņu un rokturīti izzāģē no cieta, piemēram, oša vai ozola, dēlīša.  

3. Lociņa un rokturīša šķautnes noslīpē apaļīgas. 

4. Rokturītī izveido uz iekšu vērstu trijstūra formas gropi. Tādu paša trijstūra formu, bet tikai vērstu uz āru, 
izveido lociņam vietā, kur atradīsies rokturītis.  

5. Rokturīša trijstūra formai precīzi jāsagulst ar lociņu.  

6. Lociņa resnākajā galā izveido aptuveni 10 mm platu padziļinājumu, kurā iegulsies zirga astri. 

7. Rokturīša apakšējā daļā arī jāizveido aptuveni 10 mm plats padziļinājums, kurā iegulsies zirga astri. 

8. Lociņa abos galos izurbj caurumus, caur kuriem tiks izvērti zirga astri. 

9. Attēlā redzams caurums lociņa tievākajā galā, caur kuru tiks vērti zirga astri. 

  



Izgatavošana: 28 Lociņš 

Varis Auziņš “Latviešu tradicionālās bases izgatavošanas rokasgrāmata” 75 

 

 

 

 

   

   

  

1 

2 

3 

4 
5 6 

9 8 7 



Izgatavošana: 29 Lociņa apdare 

Varis Auziņš “Latviešu tradicionālās bases izgatavošanas rokasgrāmata” 76 

29 LOCIŅA APDARE 

Lociņa apdare ietver beicēšanu un lakošanu. 

 

 

1. Pirms lociņa apdares jāpārliecinās, vai visas detaļas funkcionē un lociņš ir lietojams. 

2. Atsevišķi beicē un lako rokturīti. 

3. Attēlā redzams nobeicēts un nolakots rokturītis un trijstūra formas grope sānskatā. 

4. Atsevišķi beicē un lako lociņu. 

5. Attēlā redzams nolakots un nobeicēts lociņš. 
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30 LOCIŅA SALIKŠANA  

Lociņa salikšana ietver astru iesiešanu un rokturīša ielikšanu. 

 

 

1. Lociņam nepieciešami zirga astri. Tos iegūst, no zirga astes izraujot astrus. Attēlā redzams, kā no zirga 
astes izrauj astru šķipsnu. 

2. Jāatlasa apmēram 150 zirga astri un tie jāizķemmē. 

3. Sagatavotos astrus izver caur vienu lociņa galu un sasien stingrā mezglā. 

4. Otru astru galu izver cauri otram lociņa caurumam un arī šajā galā uzsien mezglu. Rokturītim jābūt 
izņemtam, un sariem viegli nostieptiem taisnā līnijā. 

5. Iestiprina rokturi starp lociņu un sariem. Šādi sari tiek nospriegoti. 
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REZULTĀTS  

BASE 

ATTĒLI  

Detalizēti izgatavotās bases fotoattēli. 
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Fotoattēli uzņemti Rīgā, 2015. gada 3. janvārī.  
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APRAKSTS 

Detalizēts bases apraksts. 

Nr. Atribūts Apraksts 

1. Nosaukums Base 

2. Autors vai darinātājs Varis Auziņš, IT analītiķis 

4. Izgatavošanas vieta Rīga 

5. Izgatavošanas laiks 2014. gada augusts 

6. Īpašnieks Varis Auziņš 

7. Lietošanas vieta Folkloras kopa “Garataka” 

8. Apraksts Dekas no egles. Sāni, kakls, steķis, stīgturis un kāja no kļavas. Tapas no oša. 
Stīgas no cūku zarnām. Bases korpuss un detaļas līmētas. Korpuss beicēts 
brūnā krāsā un pēc tam lakots. Detaļas un grifs krāsots melnā krāsā. Steķis 
bez apdares.  

9. Materiāls Koks, cūkas zarnas 

10. Tehnika Zāģēts, grebts, slīpēts, līmēts, beicēts, krāsots, lakots. 

11. Atrašanās vieta Rīga 

12. Identifikācijas numurs - 

13. Cita informācija - 

14. Saistītie priekšmeti Spēlē kopā ar lociņu (sk. Lociņš). 

15. Saistītā informācija - 

Galvenie bases izmēri. Detalizētus bases izmērus sk. sadaļā Izmēri. 

Detaļa Skats Mērāmais attālums Kods mm 

Base Priekšskats Augstums ar kāju BS1 1450 

Base Priekšskats Augstums bez kājas BS2 1700 

Base Priekšskats Platums platākajā vietā BS3 510 

Sāni Sānskats Platums bez vākiem SN1 100 

Ziņas apkopotas Rīgā, 2015. gada 21. janvārī. 
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IZMĒRI  

  

Detalizēti fotoattēli un apraksts nodaļā Attēli. 

Detalizēti bases izmēri. 

Detaļa Skats Mērāmais attālums Kods mm 

Base Priekšskats Augstums ar kāju BS1 1700 

Base Priekšskats Augstums bez kājas BS2 1450 

Base Priekšskats Platums platākajā vietā BS3 510 

Vāks Augšējais, priekšskats Augstums VG1 900 

Vāks Augšējais, priekšskats Platums augšā VG2 410 

Vāks Augšējais, priekšskats Platums apakšā VG3 510 

Vāks Augšējais, priekšskats Vidukļa platums augšdaļā VG4 380 

Vāks Augšējais, priekšskats Vidukļa platums vidū VG5 240 

Vāks Augšējais, priekšskats Vidukļa platums apakšdaļā VG6 440 

Vāks Augšējais, priekšskats Vidukļa augstums VG7 165 

Vāks Augšējais, priekšskats Vidukļa attālums no vāka augšas VG8 330 

Vāks Augšējais, sānskats Vāka biezums VG9 8 

Vāks Augšējais, sānskats Vāka izliekums VG10 10 

Vāks Apakšējais, priekšskats Augstums VP1 920 

Vāks Apakšējais, priekšskats Platums augšā VP2 410 

Vāks Apakšējais, priekšskats Platums apakšā VP3 510 

Vāks Apakšējais, priekšskats Vidukļa platums augšdaļā VP4 380 

Vāks Apakšējais, priekšskats Vidukļa platums vidū VP5 240 

Vāks Apakšējais, priekšskats Vidukļa platums apakšdaļā VP6 440 

Vāks Apakšējais, priekšskats Vidukļa augstums VP7 165 

Vāks Apakšējais, priekšskats Vidukļa attālums no vāka augšas VP8 330 

Vāks Apakšējais, sānskats Vāka biezums VP9 8 

Vāks Apakšējais, sānskats Vāka izliekums VP10 10 

Sāni Sānskats Platums bez vākiem SN1 100 

Galviņa Priekšskats Platums pie sliekšņa GL1 50 

Galviņa Priekšskats Platums pie tapām GL2 45 

Galviņa Priekšskats Platums spirālei GL3 50 

Galviņa Sānskats Platums pie sliekšņa GL4 55 

Galviņa Sānskats Platums pie tapām GL5 50 

Galviņa Sānskats Spirāles diametrs GL6 90 

Grifs Priekšskats Augstums līdz slieksnim GR1 680 

Grifs Priekšskats Platums apakšā GR2 70 

Grifs Priekšskats Platums augšā pie sliekšņa GR3 30 

Grifs Sānskats Grifa lejasdaļā attālums starp grifu un vāku GR4 90 

Steķis Priekšskats Augstums ST1 150 
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Detaļa Skats Mērāmais attālums Kods mm 

Steķis Priekšskats Platums ST2 125 

Steķis Priekšskats Biezums ST3 20 

Steķis Priekšskats Attālums no vāka augšējās daļas līdz steķim ST4 50 

Kāja Priekšskats Augstums KJ1 250 

Kāja Priekšskats Diametrs apakšā KJ2 15 

Kāja Priekšskats Diametrs augšā KJ3 35 

Kakls Priekšskats Augstums ar galviņu KK1 550 

Kakls Priekšskats Augstums līdz slieksnim KK2 340 

Kakls Priekšskats No sliekšņa līdz galviņai KK3 220 

Kakls Priekšskats Platums apakšā KK4 50 

Kakls Priekšskats Platums pie sliekšņa KK5 30 

Kakls Sānskats Platums apakšā KK6 130 

Kakls Sānskats Platums turamajā daļā KK7 30 

Slieksnis Priekšskats Augstums SL1 10 

Slieksnis Priekšskats Platums SL2 50 

Slieksnis Priekšskats Attālumi starp stīgu gropēm SL3 15 

Slieksnis Sānskats Platums SL4 15 

Tapa Priekšskats Augstums TP1 120 

Tapa Priekšskats Galvas diametrs TP2 45 

Tapa Priekšskats Galvas biezums TP3 15 

Tapa Priekšskats Tapas diametrs pie galvas TP4 15 

Tapa Priekšskats Tapas diametrs galā TP5 10 

Efa Kreisā Augstums EK1 180 

Efa Kreisā Platums EK2 110 

Efa Kreisā Augšējās acs diametrs EK3 20 

Efa Kreisā Apakšējās acs diametrs EK4 25 

Efa Kreisā Vidusdaļas platums EK5 15 

Efa Kreisā Attālums no vāka augšējās daļas līdz efai EK6 400 

Efa Labā Augstums EL1 180 

Efa Labā Platums EL2 110 

Efa Labā Augšējās acs diametrs EL3 20 

Efa Labā Apakšējās acs diametrs EL4 25 

Efa Labā Vidusdaļas platums EL5 15 

Efa Labā Attālums no vāka augšējās daļas līdz efai EL6 400 

Stīgturis Priekšskats Garums SR1 280 

Stīgturis Priekšskats Platums apakšā SR2 40 

Stīgturis Priekšskats Platums augšā SR3 80 

Stīgturis Sānskats Platums apakšā SR4 20 

Stīgturis Sānskats Platums augšā SR5 25 

Stīgturis Sānskats Augšdaļā attālums starp stīgturi un vāku SR6 65 

Stīgturis Priekšskats Attālums starp stīgu caurumiem SR7 25 

Mērījumi veikti Rīgā, 2015. gada 21. janvārī.  
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SALĪDZINĀJUMS  

Kopsavilkums par basīšu formām priekšskatā. 

 
Izgatavotā base 

        
Base 01 Base 02 Base 03 Base 04 Base 05 Base 06 Base 07 

       
Base 08 Base 09 Base 10 Base 11 Base 12 Base 13 Base 14 

       
Base 15 Base 16 Base 17 Base 18 Base 19 Base 20 Base 21 
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Kopsavilkums par basīšu izmēriem attiecībā pret garākajām: Basi 06 un Basi 19 — abas 1960 mm garas. 

 
Izgatavotā base 

       
Base 01 Base 02 Base 03 Base 04 Base 05 Base 06 Base 07 

       
Base 08 Base 09 Base 10 Base 11 Base 12 Base 13 Base 14 

       
Base 15 Base 16 Base 17 Base 18 Base 19 Base 20 Base 21 
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SĀNSKATI  

Kopsavilkums par basīšu formām sānskatā. 

 
Izgatavotā base 

       
Base 01 Base 02 Base 03 Base 04 Base 05 Base 06 Base 07 

       
Base 08 Base 09 Base 10 Base 11 Base 12 Base 13 Base 14 

       
Base 15 Base 16 Base 17 Base 18 Base 19 Base 20 Base 21 
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KAKLI 

Kopsavilkums par basīšu kakliem sānskatā. 

 
Izgatavotā base 

       
Base 01 Base 02 Base 03 Base 04 Base 05 Base 06 Base 07 

       
Base 08 Base 09 Base 10 Base 11 Base 12 Base 13 Base 14 

       
Base 15 Base 16 Base 17 Base 18 Base 19 Base 20 Base 21 
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EFAS 

Kopsavilkums par basīšu efām priekšskatā. 

 

Izgatavotā base 

       
Base 01 Base 02 Base 03 Base 04 Base 05 Base 06 Base 07 

       
Base 08 Base 09 Base 10 Base 11 Base 12 Base 13 Base 14 

       
Base 15 Base 16 Base 17 Base 18 Base 19 Base 20 Base 21 
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LOCIŅŠ  

ATTĒLI  

Detalizēti izgatavotā lociņa fotoattēli. 

 

 

 

   

  

 

 Fotoattēli uzņemti Rīgā, 2015. gada 3. janvārī. 
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APRAKSTS 

Detalizēts lociņa apraksts. 

Nr. Atribūts Apraksts 

1. Nosaukums Lociņš 

2. Autors vai darinātājs Varis Auziņš, IT analītiķis 

4. Izgatavošanas vieta Rīga 

5. Izgatavošanas laiks 2014. gada augusts 

6. Īpašnieks Varis Auziņš 

7. Lietošanas vieta Folkloras kopa “Garataka” 

8. Apraksts Lociņš izgatavots no ozola koka dēlīša un zirga astriem. Beicēts un lakots 

9. Materiāls Koks, zirga astri 

10. Tehnika Zāģēts, slīpēts, beicēts, lakots 

11. Atrašanās vieta Rīga 

12. Identifikācijas numurs - 

13. Cita informācija - 

14. Saistītie priekšmeti Spēlē kopā ar basi (sk. Base). 

15. Saistītā informācija - 

Ziņas apkopotas Rīgā, 2015. gada 21. janvārī. 

IZMĒRI  

Detalizēti apsekotā eksemplāra izmēri. 

Detaļa Skats Mērāmais attālums Kods mm 

Lociņš Priekšskats Garums LC1 570 

Lociņš Priekšskats Platums LC2 90 

Lociņš Sānskats Biezums LC3 15 

Lociņš Sānskats Roktura garums LC4 65 

Sari Sānskats Garums SA1 420 

Ziņas apkopotas Rīgā, 2015. gada 21. janvārī. 
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SALĪDZINĀJUMS  

Kopsavilkums par lociņu formām priekšskatā. 

 
Izgatavotais lociņš 

   
Lociņš 01 Lociņš 02 Lociņš 03 

   
Lociņš 04 Lociņš 04 Lociņš 06 

   
Lociņš 07 Lociņš 08 Lociņš 09 
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Kopsavilkums par lociņu izmēriem attiecībā pret garāko Lociņu 01, kas ir 810 mm. 

 
Izgatavotais lociņš 

   
Lociņš 01 Lociņš 02 Lociņš 03 

   
Lociņš 04 Lociņš 04 Lociņš 06 

   
Lociņš 07 Lociņš 08 Lociņš 09 
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PIEZĪMĒM  
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