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Pasūtītājs:  Ķeguma novada dome 
 
Objekts:  Betona bruģakmens tirgus laukuma un nojumju būvniecība, 

   Skolas iela 2, Birzgale, Birzgales pag., Ķeguma nov. 
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Būvprojekta dokumentācija izstrādāta un sagatavota pāc pasūtītāja Ķeguma novada 

pašvaldības ierosinājuma.  

Pie esoša Tautas nama Birzgalē, Skolas ielā 2 paredzēts izbūvēt betona bruģakmens 

laukumu un gājēju celiņu ar kopējo platību 460 m
2
 platībā. Bruģakmens laukums plānojams 

esošā asfaltbetona seguma laukuma vietā. Laukums paredzēts vieglā autotransporta 

piebraukšanai pie ēkas, kā arī dažādu sabiedrisko notikumu norisei (tirgus).  Pie laukuma 

paredzēts uzstādīt un izvietot koka konstrukcijas nelielas nojumes. Projektā paredzams 

sakārtot un izbūvēt lietusūdens novadīšanas sistēmu no esošā Tautas nama jumta notekrenēm, 

uzstādīt savācējakas ar PVC cauruļu novadsistēmu uz tuvējo dīķi. Gar ēku uz Skolas ielas 

pusi, izbūvējams betona bruģakmens  celiņš 1,2 m platumā. Gājēju celiņš nogāzē veidojams 

pakāpienveida ar norobežojošās betona bordītes pakāpiena augstumu 200 mm. Gar gājēju 

bruģa celiņu reljefa nogāzes vietā, uzstādāma tērauda cauruļu norobežojošo margu elementus. 

 

I Bruģakmens laukuma izbūve.  

1. Sagatavošanās darbi 

Pirms būvdarbu uzsākšanas Būvuzņēmējs: 

sagatavo teritoriju paredzētajiem darbiem; 

nosprauž laukuma, celiņu izbūves kontūras dabā; pārbauda pastāvošo reperu augstuma 

atzīmes, norobežo darbu teritoriju, sāk esošā asfaltbetona seguma noņemšanu. 

2. Esošā asfaltbetona laukuma segums norokams mehanizēti ar ekskavatoru, iekraujams 

autotransportā, izvedot ar kravas autotransportu no labiekārtojuma zonas uz pasūtītāja 

norādītu vietu. Esošā melnzemes kārta bruģa celiņiem norokama un atstājama objektā vēlākai 

izlīdzināšanai gar to malām. Grunts zem esošā asfaltbetona seguma izrokama, iekraujama 

autotransportā un izvedama uz pasūtītāja norādītu vietu. 

3. Zemes klātnes būve  

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

S175 vai universālo riteņu frontālo iekrāvēju-ekskavatoru Case 695), notiek pārvietojot, 

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. Pie 

esošās asfaltbetona ielas (Kalna iela) pieslēgums nozāģējams taisnā līnijā, salaiduma vietā 

ievietojama betona ceļu apmale (liekama uz aizmugures plaknes).  

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 klājumi, 

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. 

 

Gar gājēju celiņu, nogāzes pusē, uzstādāma gājēju drošības barjera no cinkotas 

apaļcaurules Ø60mm elementiem (A pieslēgums).  

 
 



 

 

II  Koka nojumju ar galdiem montāža, uzstādīšana. 

Koka karkasa nojumes konstrukcija montējama uz betona stabiņu pamatiem 

200x200x600(h) mm. Betona stabiņu pamatos ievietojams cinkots būvkalums "brusu kurpe" 

nojumes statņu montāžai. Nojumes pamatnes grīdas konstrukcija blietēts šķembu 0/32mm 

segums  100mm biezumā. Nojumes un galdu izgatavošanas darbiem izmantot  kalibrētus 

(ēvelētus) zāģmateriālus ar mitrumu ne lielāku par 20%. Zāģmateriālu stiprības klase 

nesošajiem elementiem C24. Nojumes un galda karkasa zāģmateriāliem jāveic kombinētā 

antiseptiskā un pretuguns aizsardzības apstrāde ar sastāvu, piemēram,Bochemit Antiflash 

(bezkrāsas), kas nodrošina ugunsreakcijas klasi B-s1,d0 un fungicīdu un insekticītu 

aizsardzību atbilstoši 1,2.apdraudējuma klasei. Koksnes reakcijas uz uguni samazināšanai līdz 

B klasei minimālais koncentrāta patēriņš 300g/m
2
. Veicot zāģmateriālu mehānisku apstrādi, 

konstrukciju izbūves laikā (zāģēšana,iecirtumi), pēc montāžas, to vietās, jāatjauno 

aizsardzības pārklājums. Nojumes karkasa un galdu koka konstrukcijas pārklāt ar koksni 

aizsargājošām un ietonējošām krāsām (tekstūrdekors). Krāsu toņi izvēlējami un saskaņojami 

ar pasūtītāju. Koka konstrukciju detaļu savstarpējiem stiprinājumiem izmantot galvanizētas 

vai cinkotas kokskrūves, cinkotas naglas,enkurnaglas un tipveida cinkotus būvkalumus. 

 

III  Lietusūdens kanalizācijas izbūve. 

Projektā paredzēts izbūvēt lietusūdens kanalizācijas sistēmu esošai Tautas nama ēkai. 

Sistēma izbūvējama no lietusūdens savācējakām (gūlijām) un PVC kanalizācijas caurulēm 

Ø200mm. Gūlijas uzstādāmas izbruģētajā perimetra apmales zonā, vietās pie esošajiem 

lietusūdens notekreņu stāvvadiem. Lietusūdens kanalizācijas caurule novadāma esošajā dīķī, 

caurules izvada gals nostiprināms betonētā akmeņu krāvumā. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lietus ūdens gūlija ar lapu savācēju un resti 300x300mm 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sastādīja:   R. Jēkabsons 


