
BRUĢA SEGUMA IZBŪVE



Bruģis - viens no senākajiem ceļu 
segumu veidiem

■ vairākas simtgades kopā ar zemes ceļiem 
nodrošināja cilvēces sauszemes satiksmi. 

■ Attīstoties autotransportam, nepiemērots 
ātrgaitas motorizētai satiksmei ārpus 
apdzīvotām vietām.

■ Zems braukšanas komforts 
(nepietiekams līdzenums).



Bruģa segumu būvniecība 

■ masveida autoceļu tīklā fiziski neiespējama:

– nav pilnīgi industrializēta,

– saistīta ar lielu roku darba īpatsvaru, 

– augstas izmaksas

– relatīvi zems darbu ražīgums. 

■ Bruģa seguma nodilums saistīts ar atsevišķu bruģakmeņu 
virsmu noapaļošanu un noslīpēšanu satiksmes ietekmē, kā 
rezultātā progresē bruģa nelīdzenumi un slidenums, 

■ tam nepastāv vienkāršās seguma atjaunošanas metodes.



Bruģa priekšrocības pret monolīto 
segumu

■ nav vajadzīgs sarežģīts tehnoloģiskais aprīkojums;

■ sastāv no fragmentiem, kas spēj patstāvīgi deformējas zem slodzes, 
neietekmējot seguma viengabalainību;

■ var lokāli izjaukt atsevišķu akmeņu nomaiņai, pamatnes labošanai vai 
pazemes komunikāciju remontdarbiem, 

■ Var atjaunot, nebojājot segas struktūru;

■ veidot no dažādas izcelsmes formas akmeņiem un to kombinācijām, 
piešķirot ceļa segumam augstu estētisko un arhitektonisko vērtību;

■ dabīgā bruģa kalpotspēja pārsniedz 100 gadus, t.i. krietni lielākā nekā 
asfaltbetonam vai cementbetonam.



Bruģis šobrīd

■ ietvju, gājēju celiņu, laukumu un atsevišķos gadījumos 
apdzīvoto vietu brauktuvju seguma veids, 

■ to izmanto kā virsmu nostiprināšanas līdzekli (grāvju teknes, 
caurteku galu nostiprinājums, pilsētas sliežu transporta 
starpsliežu klājums uc.).



Estētiskās īpašības

■ pārsvarā izmanto parku, individuālo saimniecību un 
komercobjektu teritoriju labiekārtošanai. 

■ Senlaicīgais bruģis pilsētās var būt uzskatams par saglabājamo 
kultūrvēsturisko mantojumu, pat neskatoties uz autosatiksmes 
vajadzībām. 

■ Aizsargājamais statuss ir, piemēram, Vecrīgas un Rīgas centra 
bruģētajam ielām, kuru noasfaltēšana nav pieļaujama.



Bruģa  veidi

■ Var klasificēt sekojošos :

– dabīgs – apaļakmeņu (neapstrādātie laukakmeņi), 

– pieskaldīto akmeņu un mozaīkas (kubiskā forma);

– mākslīgs – cementbetona un klinkera (māla ķieģeļu) 
bruģakmeņi.



Cementbetona bruģis 

■ patreiz ir visplašākā pielietošana. 

■ to atšķir formu un krāsu daudzveidība, kā arī augsta izmēru 
precizitāte, kas atvieglo montāžas darbus. 

■ Apaļakmeņu bruģis, savukārt, nodrošina vismazāko braukšanas 
komfortu un pat var veicināt transportlīdzekļu ritošās daļas 
bojājumus.



Bruģa stabilitāte:

■ nosaka akmeņu savstarpējā mijiedarbība: 

– tie cieši pieguļ savā starpā un pateicoties ceļa virsmas 
šķērskritumam veido aili, 

– notiek akmeņu savstarpēja aizķere un noķīlēšanas, 

– iespēja transportlīdzekļu slodzi izplatīt uz lielāku bruģakmeņu 
skaitu, 

– mazinās atsevišķu akmeņu iespiedumu risku pamatnē. 

■ Līdz ar to, bruģim ceļa klātnē vajadzīgs sānisks atbalsts, novēršot 
seguma malu izplūšanu un lokālo iesēdumu rašanos.



Bruģēšana

■ veic gultnē (no grunts vai apmalēm),

■ seguma malu nostiprina ar cementbetonu, ja nepieciešams, 
stiegro. 

■ Bruģa segas apakšējas kārtas iestrādā mehanizēti pēc 
vispārējām tehnoloģijām, 

■ pati bruģēšana veicama ar rokām. 

■ palešu vai laukakmeņu krautņu izvietošanai būvobjektā jābūt 
tādai, lai samazinātu to pārnešanu.



Segas konstrukcija 

■ ir atkarīga no prognozējamās 
slodzes. 

■ Ja regulāra motorizēta 
satiksme nav paredzēta, 
bruģi veido uz smilšu 
pamata (15-30cm.),

■ tādējādi nodrošina: bruģa 
stabila balstījuma, segas 
drenāžas un izlīdzinošās 
kārtas funkcijas.

b – paredzēts intensīvai motorizētai satiksmei



Bruģējot brauktuvi

■ jāveido augstās nestspējas pamats no šķembām vai optimāliem 
minerālajiem maisījumiem. 

■ Bruģēšana (regulāro izmēru bruģa veidiem) pa šādu pamatu ir 
nevēlama, 

■ atsevišķie bruģakmeņi tomēr raksturojas ar biezuma novirzēm, 
bet cieta pamatne neļauj to kompensēt pie sablīvēšanas, 
maksimāli līdzenas ceļa virsmas izveidei.



Rupjgraudainam  pamatam 

■ izveido 3–5cm. irdenu izlīdzinošo kārtu no smilts vai sausa 
smilts/cementa maisījuma, 

■ izlīdzina ar taisnu latu pa vadulām, uzstādītajām pēc 
nivelēšanas rezultātiem. 

■ Seguma malas (ja būvdarbu laikā nav sāniskā atbalsta) 
nosprauž ar auklu uz mietu rindas, lai bruģējot, pastāvīgi 
kontrolētu platumu.



Segumi, kuri nav paredzēti autosatiksmei

■ bruģa plāna zīmējumu variācijas 
neierobežo, 

■ ja brauktuvi bruģē ar regulārās 
formas bruģi, akmeņus izvieto, 
lai ceļa garenvirzienā nebūtu 
garas nepārklātās šuves, pa 
kurām ir iespējama segumu 
deformāciju attīstība – risu 
iebraukšana.

■ optimāli bruģēt šķērsvirzienā 
visā brauktuves platumā, katrai 
rindai nodrošināt garenvirziena 
šuves nobīdi, attiecīgi pieskaldot 
malējos akmeņus



■ Bruģēšanas rindas var pagriezt līdz pat 45° pret ceļa asi. 

■ Šajā gadījumā ir lielāks papilddarbu apjoms - akmeņu 
pieskaldīšana, 

■ Teorētiski augstāka braukšanas kvalitāte - transportlīdzekļi 
šķērso mazāk bruģakmeņu šuvju, nekā pie ceļa asij 
perpendikulārām bruģa rindām.

Pieļaujamās bruģēšanas shēmas attiecībā pret brauktuves as



Bruģa veidi, kam nav atsevišķu 
bruģakmeņu viendabīgums

■ nepieciešamība izbūvēt (visbiežāk nomainīt vai atjaunot),  

■ izmanto senlaicīgas bruģēšanas metodes. 

■ nepieciešama augsta izpildītāju kvalifikācija, 

■ tās ir laikietilpīgas, jo darbs saistīts ar akmeņu novietošanu 
konkrētajā vietā pēc to rūpīgas atlases, 

■ var būt nepieciešams lielāks nospraušanas darbu apjoms. Bruģa 
izlīdzinošā kārtu atstāj uzirdinātu, katra akmens vertikālo 
novietojumu regulējot (ar ķelli).



Mozaīkas bruģa veidošana

■ mazo mozaīkas fragmentu labāka noturība 
sasniedzama pie lokveida bruģēšanas shēmas.

■ Loku nospraušana veicama pēc acu mēra, vai 
pieliekot šablonus. 

■ Lai samazinātu mozaīkas bruģa izveides 
sarežģītību, saglabājot tam raksturīgu izskatu, 
izveidoti unificēto moduļu produkti, kas sastāv 
no cementbetona pamatnes un akmeņu 
mozaīkas vai tās imitējošās virsmas.

■ tos uzstāda pēc vienkāršotās tehnoloģijas, kā 
regulārās formas plātnes. 

■ Akmeņu atlasi un salikumu rindās izpilda tā, 
lai nodrošinātu blakus esošo loku sajūgumu, 
piemēram, ik pēc 4 rindām



Apaļo akmeņu bruģī akmeņu uzstādīšana

■ veic pa liektām rindām, sākot 
no brauktuves ass un virzoties 
uz malu. 

■ Akmeņus atlasa tā, lai tie 
piegulētu iepriekšējas rindas 
diviem blakus akmeņiem. 

■ Akmeņus uzstāda uz to šaurāko 
daļu, iedziļinot tos pamatnē par 
1/3 no to augstuma un cieši 
piespiežot pie blakus 
akmeņiem.



Pēc bruģa seguma ieklāšanas

■ veic tā sablīvēšanu, ja tas ir paredzēts. 

■ blīvē ar vibroplatēm, 

■ lai neskrāpētu bruģa virsmu, vibroplati aprīko ar speciālo 
poliuretāna paliktni. 

■ Darbu beigās veic bruģakmeņu šuvju pieslaucīšanu ar rupjo 
smilti vai šķembu izsijām, ko periodiski atkārto seguma 
kopšanas periodā.



Betona apmales - darba izpilde

■ Betona apmales uzstādīšana vai nomaiņa ietver teritorijas sagatavošanu, 
pamata uzbūvēšanu un betona apmales uzstādīšanu.

■ Betona apmales pamatu gultne sablīvējama, līdz sablīvējamajā virsmā 
nepaliek blīvējamās iekārtas pēdu iespiedumi. Labākai sablīvēšanai, ja 
nepieciešams, jālaista ar ūdeni. 

■ Betona apmale visā tās garumā jānostiprina betona pamatā tā, lai betons 
zem apmales būtu ne mazāk kā 10 cm biezumā (apmalei 100x20x8 cm ne 
mazāk kā 5 cm biezumā). 

■ Betona apmales malu nostiprinājumam ar betonu visā apmales garumā 
ārpusē jābūt 2/3 no apmales augstuma (±2 cm), bet iekšpusē 1/3 no 
apmales augstuma (+1/-2 cm), atbilstoši skicēm.



■ Betona iestrāde veicama, betonu iestrādājot vienā tvērienā, bez 
pārtraukumiem, pilnā paredzētajā biezumā un augstumā. 

■ Starp uzstādīto betona apmaļu galiem jānodrošina sprauga līdz 3 mm 
platumā, betona apmaļu uzstādīšanas laikā lietojot piemērotas, piemēram, 
finiera, plastikāta vai kartona, starplikas, kuras pēc betona apmaļu 
uzstādīšanas jānovāc. 



Kvalitātes novērtējums 

■ Uzstādītās vai nomainītās betona apmales izmēriem un novietojumam 
jāatbilst paredzētajam. 

■ Pieļaujamas novirzes novietojumam: plānā – ± 5 cm; profilā – ± 2 cm. 

■ Nav pieļaujamas blakus esošo betona apmales akmeņu salaidumu 
nesaistes plānā un profilā (virsmai un ārējai malai). 

■ Šuves starp betona apmaļu akmeņiem nedrīkst būt lielākas par 3 mm. 

■ Darbs tā izpildes laikā un pēc tās kontrolējams vizuāli, šaubu gadījumā 
par atbilstību veicot nepieciešamos mērījumus. Neatbilstību gadījumā 
jāveic nepieciešamie pasākumi prasību nodrošināšanai. 


