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Objekts:  Betona bruģakmens laukuma izbūve,     
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Būvprojekta dokumentācija izstrādāta un sagatavota pāc pasūtītāja Ķeguma novada 

pašvaldības ierosinājuma.  

Pie esoša betona bruģakmens laukuma Ķegumā, Liepu alejā 1C klāt paredzēts izbūvēt 

betona bruģakmens laukumu 120 m
2
 platībā. Laukums paredzēts vieglā autotransporta 

piebraukšanai pie ēkas, kā arī dažādu sabiedrisko notikumu norisei (tirgus). No Ķeguma 

prospekta ielas puses uz bruģakmens laukuma iebrauktuvi, paredzēts uzstādīt aizlieguma ceļa 

zīmi nr.301 ar papildzīmi nr.849 (izņemot ar atļaujām).  Laukuma izbūvei demontējami esošā 

laukuma norobežojošie betona bortakmeņi, likvidējami koku un krūmāju apaugumi un to 

sakņotnes, novācami tur esošie lielie laukakmeņi un laternas betona balsts.. 

 

1. Sagatavošanās darbi 

Pirms būvdarbu uzsākšanas Būvuzņēmējs: 

sagatavo teritoriju paredzētajiem darbiem; 

nosprauž izbūvējamā laukuma, kontūras dabā; pārbauda pastāvošo reperu augstuma atzīmes, 

norobežo darbu teritoriju, sāk krūmāju stumbru nozāģēšanu un sakņu izvākšanu esošās 

melnzemes noņemšanu un grunts izstrādi zem paredzamā betona bruģakmens laukuma. 

2. Izbūvējamā laukuma grunts norokama mehanizēti ar universālo ekskavatoru-iekrāvēju, 

iekraujama autotransportā, izvedot ar kravas autotransportu uz pasūtītāja norādītu vietu. Esošā 

melnzemes kārta norokama un atstājama objektā vēlākai izlīdzināšanai gar tā esošu nogāzi. 

Tāpat izvedami esošie divi laukakmeņi, un betona demontējamie elementi. 

3. Zemes klātnes būve  

Zemes klātnes būve, izstrādājot laukuma ierakumu ar mini frontālo iekrāvēju (Bobcat 

S130 vai universālo riteņu frontālo iekrāvēju-ekskavatoru Case 695), notiek noņemot esošo 

grunti.  

Veicot zemes klātnes būvi māla, nefiltrējošās gruntīs, nedrīkst pieļaut grunts materiāla 

pārmirkšanu Pārvietotais māls iespējami ātrāk jānoplanē ar šķērskritumu, lai neveidotos 

iespēja uzkrāties nokrišņu ūdenim. 

Veicot ierakuma izstrādi māla, nefiltrējošās gruntīs, vispirms ir jānodrošina ūdens atvade. 

4. Drenējošā / salturīgā slāņa būve. 

Gultne jāizņem zemes virskārtas sasalšanas dziļumā sala neizturīgajā slānī (melnzeme, 

māls). Pamatnes apakšējā kārtā grants maisījums.  

Drenējošo / salturīgo slāni izbūvē uz iepriekš noplanētas klātnes, veidojot tam 3-4% 

šķērskritumu. Būvdarbu izpildes secība: kārtas biezuma parametru izlikšana būvlaukumā, 



 

materiāla pievešana un izkraušana uz klātnes, materiāla izlīdzināšana, drenējošā slāņa 

blīvēšana un drenējošā slāņa planēšana. Noblīvēšanai lieto vibroveltņus, plākšņu vibratorus. 

Smilts vai smilts-grants maisījums ar filtrācijas koeficientu ne mazāku kā 1m/dnn; 

5. Šķembu segas izbūve 

Šķembu segu izbūvē vienā kārtā uz drenējošā / salturīgā slāņa. Būvdarbu izpildes secība: 

segas biezuma parametru izlikšana būvlaukumā materiāla pievešana un izkraušana uz klātnes, 

materiāla izlīdzināšana un segas blīvēšana, kontrolējot šķērsprofila pareizību. Noblīvēšanai 

lieto vibroveltņus, plākšņu vibratorus. Minerālmateriālu šķembu maisījuma frakcija 0/32mm. 

Sausā laikā, lai nodrošinātu labāku sablīvēšanu, materiālu ieteicams laistīt. 

6. Betona apmaļu montāža. 

Betona bruģakmens laukuma un celiņu apmales montē uz betona B-15 pamatnes. Apmaļu 

līkums ar R÷15 m montē ar speciālām liektām apmalēm vai taisnām apmalēm ar garumu 0.25 

m, ja R=3÷10m; L=0.5, ja R=10÷15 m; ja R=15 m, līkne tiek veidota ar apmalēm L=1.0 m. 

Apmales iebūvē tā, lai to augšējā virsma atrastos augstāk 1,0-1,5cm par zālāja grunts segu.  

7. Izlīdzinošā slāņa ieklāšana. 

Slāni, uz kura gulda bruģakmeņus, veido 3-4 cm biezumā projektā noteiktā profilā  Ø 0/5 

mm dolomīta atsijas maisījuma. Sauso cementa-smilšu maisījumu 1:8 izmanto tikai vietās, 

kur klājumu kritums lielāks par 2,5 %. 

8. Betona bruģakmens ieklāšana. 

 Uz noblietētas izlīdzinošās kārtas bruģi liek vajadzīgajā krāsā, izmantojot auklas un 

leņķmērus, ar aprēķinu, ka bruģa virsma pēc to novibrēšanas atradīsies 0.8-1 cm virs apmales. 

Bruģa atstarpēs ieslauka Ø 0 ÷ 2 mm sausu smilti vai mitrā laikā ieskalo to. Bruģa klājums, 

kas notīrīti no šķembām, celtniecības atkritumiem, vibrē ar plākšņu vibratoriem vispirms 

šķērsvirzienā, tad garenvirzienā. Ievibrē tikai uz sausām virsmām ar vulkolāna pārklājuma 

vibroplātnēm. Vibroveltņus nepielietot! Pēc bruģa ievibrēšanas vēlreiz ieslauka akmeņu 

starpās Ø 0÷2, Ø 0÷4 smilti.  

Betona bruģa laukumam celiņiem izmanto pelēkas krāsas bruģi. Bruģakmens forma 

izvēlēta „Prizma” 200x100x80 mm. 
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