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Ievads
Daudzstāvu dzīvojamajos kvartālos liela nozīme ir ceļu sistēmas plānojumam, segumu izbūves kvalitātei un izskatam. Droša,
ērta gājēju un velosipēdistu kustība, labi atrisināta piebraukšana un automašīnu novietošana tuvu dzīves vietai ir svarīga
ikkatram.
Ceļu plānojums būtiski ietekmē visas pagalma telpas kvalitāti. Tiem tiek pakārtots pārējo elementu izvietojums – sporta un
rotaļu zonas, apstādījumi un klusā atpūtas iespējas.
Ceļi lielā mērā nosaka pagalma kompozīciju un estētisko veidolu, ko ik dienu vērojam no daudzstāvu namu logiem. Funkcionāli
ērti, racionāli un estētiski ceļu un laukumu risinājumi ietekmē dzīvojamās vides kvalitāti kopumā, tātad - arī īpašuma vērtību.
Ceļu sistēmu pagalmā veido:
• piebraucamie ceļi un autostāvvietas,
• gājēju celiņi,
• saimniecības laukumi,
• sporta un atpūtas zonas ar cieto segumu.
Kvalitatīva ceļu sistēmas plānošana un izbūve nodrošina daudzdzīvokļu dzīvojamās vides pamatfunkcijas:
• Nodrošina iedzīvotāju transportam piebraukšanu un stāvēšanas iespēju pie māju ieejām;
• Nodrošina piekļuvi tehniskās apkalpes transportam, ugunsdzēsības,
• ātrās palīdzības u.c. operatīvajam transportam;
• Nodrošina gājējiem un velosipēdistiem drošu pārvietošanos teritorijā;
• Palīdz veidot bērniem drošu pagalmu;
• Palīdz nodrošināt vides pieejamību personām ar īpašām vajadzībām;
• Nodrošina aktīvai atpūtai nepieciešamo labiekārtojuma līmeni, nedegradējot vidi.
Pareizs ceļu plānojums dod iespēju uzturēt kārtīgu un racionāli apsaimniekojamu pagalma vidi - saimniecības zonas,
apstādījumus, autostāvvietas.
Ērti, racionāli, kvalitatīvi izbūvēti, kā arī estētiski ceļu risinājumi daudzdzīvokļu namu pagalmos ļauj kopīgo pagalma telpu
lietot ar prieku. Tas sasniedzams ja:
• Pagalmā izbūvēti celiņi visos galvenajos kustības virzienos;
• Celiņu platumi izveidoti ērti un komfortabli, atbilstoši
iedzīvotāju skaitam un kustības intensitātei pagalmā;
• Atpūtas, sporta un rotaļu laukumi izplānoti atbilstoši
iedzīvotāju interesēm un vecuma struktūrai;
• Izveidoti ērti sasniedzami saimniecības laukumi (atkritumu konteineru laukumi, veļas žāvēšanas nojumes, suņu
tualetes u.c.,);
• Celiņu segumi veido daļu no pagalma vides estētiskās
kvalitātes.
Iesegumu materiālu izvēli katrā objektā nosaka gan ēku
arhitektūras stils un vides mērogs, gan ceļiem plānotās
slodzes un ekspluatācijas prasības, kā arī citi faktori.
Ikdienā diemžēl esam pieraduši redzēt vienveidīgu un
pelēku horizontālo pagalma plakni jeb pagalma „grīdu”.
Tomēr mūsdienās ir daudz iespēju savu dzīves vidi veidot radoši un krāsaini. Šobrīd ir pieejama liela materiālu
dažādība, kas dod iespējas pielietot daudzveidīgus
celiņu un laukumu ieseguma materiālus, veidot neparastas
kombinācijas. Nepieciešama radoša pieeja un izpratne par
tehniskajiem risinājumiem.
Izmantojot krāsu un faktūru atšķirības ceļu segumos, varam
vizuāli nodalīt funkcionāli atšķirīgas zonas – akcentēt gājēju
zonas un laukumus pie ēku ieejām, iezīmēt autostāvvietu
dalījumu, veidot ekoloģiskos segumu risinājumus sezonāli
izmantojamās pagalma zonās vai ceļiem ar mazāku slodzi,
izveidot saimniecības zonās viegli apsaimniekojamus segumus. Ar segumu veidiem, krāsām un faktūru kombinācijām

Vacija_Hamburga_2012_IL, Igaunija_2011, Vacija_Hamburga_2012, Danija_Kopenhagena_2008_GR,
Austrija_Vine_2006
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iespējams izveidot katra pagalma unikālo tēlu vai kādas zonas (bērnu laukuma) īpašu raksturu.

Ceļu un laukumu funkcijas jeb nozīme
Ceļu sistēmu pagalmā veido: brauktuves jeb piebraucamie ceļi, gājēju celiņi, saimniecības un atpūtas laukumi.
Brauktuves jeb piebraucamie ceļi - nodrošina drošu un ērtu satiksmi privātajam transportam, kā arī apkalpojošā un
speciālā transporta piekļūšanas iespēju;
Ceļi un autostāvvietas ierīkojami minimālajā nepieciešamajā apjomā, saglabājot maksimāli lielu pagalma telpas daļu
rekreācijas funkcijām. Ceļu trasējums jāveido racionāli, lai lieki nesadārdzinātu ierīkošanas un kopšanas izmaksas;
Laukumu veidi un nozīmes daudzdzīvokļu māju pagalmos:
• auto stāvlaukumi;
• rotaļu laukumi;
• pulcēšanās laukumi;
• atpūtas un piknika laukumi;
• ēku ieeju priekšlaukumi;
• atkritumu savākšanas laukumi;
• sporta laukumi.

Saskaņošanas nepieciešamība būvvaldē
Visas darbības, kas saistītas ar esošo ceļu un laukumu, celiņu, ietvju renovāciju, rekonstrukciju vai jaunu izbūvi nepieciešams
saskaņot ar Rīgas pilsētas būvvaldi, veicot projekta izstrādi. Atkarībā no plānotās darbības veida un apmēra tiek precizēts
projekta izstrādes apjoms.
• Vienkāršotā renovācija/rekonstrukcija (nav nepieciešams tehniskais projekts).
• Renovācija/rekonstrukcija vai jaunbūve (nepieciešams tehniskais projekts).
Sīkāku informāciju skatīt:
www.rpbv.lv/veidlapas,
http://www.rpbv.lv/planosanas-un-arhitekturas-uzdevuma-transporta-buves-inzenierplanosanas-nosacijumu-izsniegsana

Seguma veidi
Ceļu un laukumu seguma materiālus var iedalīt 4 grupās:
• Monolītā seguma materiāli
• Cieta seguma materiāli
• Irdena seguma materiāli
• Citi seguma materiāli

Monolīta seguma materiāli
Asfaltbetons un betons. Tos ir sarežģīti izveidot, jo ieklāšanai nepieciešama speciāla būvtehnika un zinoši speciālisti.
Savukārt šo materiālu priekšrocība pamanāma ekspluatācijas laikā – klājumi no šiem materiāliem ir viegli kopjami visos
gadalaikos.

Vacija_Hamburga_2012 (augšā pa kreisi),
Niderlande_2007 (apakšā pa kreisi),
Danija_kopenhagena_2008 (augšā pa labi),
Niderlande_2007 (vidējā pa labi), Spanija_
Barselona_Jard Botanic_2006 (apakšā pa labi)
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Cieta seguma materiāli
Betona bruģakmens. Visā pasaulē plaši izmantots seguma veids. Pilsētās ieklātā bruģa kalpošanas laiks un
nodilumizturība rāda, ka segums labi kalpo arī pēc 13 gadiem. Tas ir ērts, veicot jaunu inženierkomunikāciju pieslēguma
izbūvi vai citu pārbūvi, bruģis tiek noņemts un izmantots atkārtoti. Pēc darbu veikšanas pārbūves zonas ir neredzamas. Bruģis
labi novada ūdeni lietus laikā. Šis segums ir pieejamas dažādās krāsas un formās, kas ļauj rast ne tikai kvalitatīvu, bet arī
radošu risinājumu atpūtas laukumiem, autostāvvietām, gājēju celiņiem un auto braucamajai ceļa daļai.
Bruģa priekšrocības salīdzinājumā ar asfaltbetonu:
• Kalpošana un nodilumizturība augstāka
• Ērtāks veicot pārbūves
• Būvniecības sezona ir garāka par vairākiem mēnešiem
• Pārvietošanai ērtāks
• Segums karstumā nedeformējas
• Nelielu un vidēju apjomu izbūvei nav nepieciešama celtspējīga, speciāla tehnika
• Pieejams dažādās krāsās un formās
• Ekoloģiski tīrs materiāls
Gājēju ceļiem izmanto 6 līdz 8 centimetrus biezu bruģakmeni; ja pa klājumu paredzēta vieglā transporta un epizodiski smagā
transporta pārvietošanās, tad nepieciešams izmantot vismaz 8 centimetru biezus bruģakmeņus, savukārt, smagā transporta
iedarbību izturēs bruģakmeņi, ne plānāki par 10 līdz 12 centimetriem. Jāņem vērā, ka bruģa segums ekspluatācijas laikā
nedaudz sēžas.
Latvijā ražo betona bruģakmeni ne tikai dažādās krāsās, bet tiek izgatavoti bruģakmeņi ar atšķirīgām virsmas apstrādes
tehnoloģijām. Plašs klāsts pieejams SIA Brikers izstrādājumiem:
Skalota
virsma

Virsma ir raupja un līdzinās
grants segumam

Marmora un bazalta virsma

Augšējā kārtā iestrādāti
marmora vai bazalta
gabaliņi

Colormix

Retro

tonis

dekors

Vairāku krāsu neatkārtojams
sajaukums

Speciāli apstrādāts
(vecināts) bruģis, kas rada
senlaicīga bruģakmens
efektu

Bruģakmeņu ieklāšanas rakstu piemēri:

www.bruget.lv
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www.brikers.lv

Igaunija_Pernava_2011
(augšā pa kreisi), www.
landezine.com (augšā pa
labi),
www.artonfile.com (pa kreisi un
pa labi vidū),
www.landezine.com (apakšā
pa kreisi un pa labi)
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Betona plāksnes.

Danija_Kopenhagena_2008, Vacija_Minhene_2005 (apakšējā pa kreisi)

Granīta bruģakmens. Dabīgais akmens ir pievilcīgs materiāls, pateicoties tā unikālām un daudzveidīgām toņkārtām un
faktūrām. Lielākie akmens plusi ir vizuālais izskats un neierobežotais kalpošanas laiks, taču tas ir dārgāks par betona bruģi.

Igaunija_Palmses_muiža_2008

Danija_Kopenhagena_2008

PAGALMU RENESANSE - celiņi un laukumi 6

Granīta plāksnes.

www.pavingexpert.com (abas augšējās), Danija_Kopenhagena_2008 (abas apakšējās)

Klinkera bruģis. Iespējams kombinēt ar citiem materiāliem (īpaši labi ar granīta bruģi), slodzes un temperatūru izturīgs,
ilgmūžīgs, nemirkst, nesmērējas, līdzens. Salīdzinoši dārgs materiāls.

www.egubuve.lv

http://www.feldhaus.lt

Koka ripas un/vai koka klucīši. Pastāv vairāki varianti, kā veidot celiņa vai laukuma segumu no koka, piemēram,
kā koka bruģi no apaļiem vai stūrainiem elementiem vai kā koka dēlīšu klājumu, taču jebkurā gadījumā jāatceras par koka
īpatnībām – laika apstākļu ietekmē tas var bojāties, tāpēc pirms klāšanas kokmateriāls noteikti jāapstrādā ar spēcīgiem
aizsardzības līdzekļiem pret mitrumu, jo materiāls atradīsies tiešā saskarē ar zemi un mitrumu. Koksnes aizsardzības pārklājumu
nepieciešams atjaunot arī ekspluatācijas laikā. Celiņu un laukumu segumu izveidei piemērotākas ir skuju koku sugas, jo to
sastāvā ir vairāk sveķu un līdz ar to tās ir izturīgākas pret mainīgiem laika apstākļiem un mitruma iedarbību. Šī tipa ceļi mitros
laika apstākļos un ziemā ir ļoti slideni.
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Somija_2011

www.bruget.lv

http://www.poga.lv/photos/
maijamaija/photo:861714/

Irdeno segumu materiāli
Grants. Izplatīts un sastopams kā gājēju, tā transporta ceļiem. Grants ceļu ierīkošana ir lētāka nekā asfalta vai betona
seguma izveide, bet to ekspluatācija ir dārgāka, jo ceļi regulāri jāremontē un jāapkaro nezāles.

Grants šķembu maisījums.

Danija_Kopennhagena_2008 (abas augšējās), Zviedrija_Helleforsa_2008 (lejā pa
kreisi), Vacija_Berline_2005 (lejā pa labi)
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Oļi, granīta šķembas. Granīta šķembu segumam ir patīkama krāsa, bet tā ierīkošana ir dārgāka nekā grants segumam.
Kopšana ir līdzīga grants seguma kopšanai.

Danija_Kopenhagena_2008

Mizu mulča, šķelda.

Niderlande_2007

Ierīkojot irdenā seguma celiņus un laukumus, vēlams lietot apmales, lai materiāls neizplūst zālienā.
Irdenā seguma ceļu un laukumu kopšanai jābūt regulārai. Seguma virsmā jāiznīcina nezāles un ceļa malā jāatdur zāliens.
Ceļiem vienmēr jābūt ar pareizo profilu (vidusdaļa augstāka par sānu malām) un to virsmā nedrīkst būt ieplakas. Lai saglabātu
pareizo profilu, irdenā seguma celiņus vienmēr grābj un slauka no malām uz centru.
Dažādi irdeni celiņu seguma veidi ir vislētākie un no šiem materiāliem izveidot taciņas ir visvieglāk. Lielu laukumu nosegšanai
tie tomēr nederēs. Ja nav iespēju vai vēlmes teritorijas labiekārtošanai iztērēt daudz laika un līdzekļu, irdeno celiņu var izveidot jebkurā vietā, neatkarīgi no virsmas reljefa un pamatnes sastāva. Tie labi kalpo nelielas noslodzes takām un ceļiem,
spēļu un sporta laukumiem.
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Citi segumi
Betona EKO bruģis / plātnes.

Belgija_Gente_2007

Vacija_Minhene_2005

Vacija_Minhene_2005

Eko bruģis ļauj apvienot zaļo zonu un betona segumu vienā veselā. Tas ir īpaši piemērots vietām, kurās vēlams saglabāt
zaļo zonu, bet vajadzības gadījumā ļauj droši pa to manevrēt transporta līdzekļiem (ārkārtas gadījumiem, speciālajam transporta – medicīniskā palīdzība, ugunsdzēsēju mašīnām u.c.). Eko bruģim ir augsta ūdens caurlaidības spēja. Tā pielietošana
lielāku laukumu iesegumos nesarežģī lietus ūdeņu novadi – nav jāplāno papildus pasākumi nokrišņu ūdeņu savākšanā un
novadīšanā.
Šī seguma mīnusi:
• nav ērts gājēju lietošanai – dāmām var bojāt augstpapēžu apavus;
• saule strauji sakarsē betona virsmu, un tā ietekmē daudz straujāk izžūst spraugās sapildītā augsne – lai zāliens vasarās
neizdegtu, tas regulāri jālaista.
Gadījumos, kad labu zāliena kvalitāti nodrošināt nav iespējams (nepietiek resursu optimāla mitruma režīma uzturēšanai)
ieteicams spraugas piepilda ar dekoratīviem oļiem vai šķembām.
Kā vispiemērotākās pielietojuma vietas var minēt:
• auto stāvlaukumus;
• zemas noslodzes piebraucamos ceļus (piem., pie garāžām, atkritumu šķirošanas laukumiem);
• piebraucamos ceļus speciālajam transportam (piem., ugunsdzēsējiem);
• ikdienā lietojama vidēja platuma ceļa paplatinājumu vietu izbūvi.

Plastmasas zāliena aizsargšūnas

50 x 39 x 4,4cm

50 x 50 x 5cm

127 x 76 x 4cm

http://www.armat.lv/26/platnes

http://www.geosintetika.lv/?p=2&id=141

http://www.geosintetika.lv/?p=2&id=141
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www.brikers.lv

www.kolle.lv (augšā pa kreisi), www.rinn.net (apakšā pa kreisi), www.bruget.lv + www.siguldasbloks.lv (augšā pa
labi), Vacija_Minhene_2005 (vidū pa labi), www.rbinvest.lt (apakšā pa labi)

Šūnas ir izgatavo no augsta blīvuma polietilēna, tām ir telpiska struktūra. Tām ir kvadrātveida (50*50*5cm) un taisnstūrveida
(127*76*4cm) forma un tās pieejamas trīs krāsās - pelēkā, zaļā un melnā.
Zāliena aizsargšūnas tiek izmantotas ar mērķi saglabāt estētisku, neizbraukātu un nenobradātu zālienu vietās, kas tiek
pakļautas regulārai slodzei (automašīnu novietošana vai pārvietošanās, cilvēku masas u.t.t.). Tās pielietojamas:
•

visu veidu apkalpojamie laukumi, kur nepieciešama liela nestspēja un, neskatoties uz
to, nepieciešams laba izskata un drenēts zāliena segums;

•

piebraucamie ceļi (ieskaitot ugunsdzēsēju piebraucamos ceļus saskaņā ar
DIN14090/DIN1072, iebraukšanai garāžā);

•

lielisks materiāls autostāvvietu ierīkošanai.

Atšķirībā no betona EKO bruģa, plastmasas zāliena aizsargšūnas saulē pastiprināti neuzkarst, zālienam saaugot, šūnas ir praktiski neredzamas, bet nodrošina ideālu stabilitāti.
http://www.geosintetika.lv/?p=2&id=141

Priekšrocības:
•

lielā nestspēja – 100 t/m2, 300t/ m2 un 500t/m2;

•

pēc zālāja ieaugšanas tās lieliski saplūst ar apkārtējo vidi;

•

plātņu pamatne nodrošina efektīvu ūdens novadīšanu, ventilējas un netraucē zālāja sakņu attīstībai;

•

pa tām var pārvietoties un tās var noslogot neatkarīgi no klimatiskajiem apstākļiem;

•

šūnas neizstaipās un nemaina formu slodzes iedarbības rezultātā;

•

ekspluatācijas laikā šūnas nepiesārņo vidi, tās ir 100% otrreizēji pārstrādājamas gadījumā, ja tās nolemsiet noņemt;

•

šūnu uzstādīšana ir ļoti ātra un vienkārša;

Ierīkošana:
•

viegla, ātra un lēta ierīkošana ar parastiem darba rīkiem, neizmantojot mehāniskus instrumentus;

•

nepieciešamo laukuma formu izveido šūnas apgriežot ar zāģi, asu griežamo vai ripzāģi;

•

viegla augsnes piebēršana un izlīdzināšana;

•

iespējama ne tikai zāliena sēja, bet arī velēnas iestrādāšana;

•

ierīkoto laukumu iespējams aprīkot ar speciāliem marķieriem

•

sānu malas var robežoties ar citiem cietajiem iesegumiem vai apmalēm, bet malās obligāti jāatstāj 1cm platas
deformācijas šuves.

•

šūnu ieklāšanai sagatavo noblietētu pamatni, tai virsū uzklāj izlīdzinošo kārtu 3-5cm biezumā un pamīšus vienu otrai
kārto plastmasas šūnas.
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http://www.geosintetika.lv/?p=2&id=141

Lietais gumijas segums. Ja savā dzīvojamajā vidē vēlamies izveidot netradicionālu, košu un atraktīvu pastaigu celiņu,
iespējams iesegumam izvēlēties lietos gumijas segumus.
Pateicoties materiāla izturībai, šis segums tiek izmantots ne tikai rotaļu laukumos, bet daudzpusīgi pielietojams arī celiņu un
pastaigu taku izveidošanā.
Tas ir vienlaidu, bezsavienojumu, porains materiāls, kas veidots no gumijas granulām un poliuretāna saistvielām. Tas ir sajaucams un uzklājams lietošanas vietā visdažādākajās formās, vai nu uz speciāli izveidotas blietētu šķembu pamatnes, vai arī
uz jau iepriekš eksistējoša asfalta vai betona.

www.landezine.com
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CreateScape ir Lielbritānijas uzņēmums,
kas ražo gumijas segumus no otrreizēji
pārstrādātiem izejmateriāliem, zināmākais
ražotāja zīmols ir SoftBond ieklājamā gumijas mulča. Sasmalcinātas gumijas šķiedras
vizuāli līdzinās koka mizām, tas ir pieejams
dažādās krāsās un ir ideāli piemērots
kā drošības segums rotaļu laukumos. Šo
materiālu izmanto gan parkos, gan bērnu
rotaļlaukumos, gan citās atpūtas zonās
un pat kā dekoratīvu teksturētu segumu
taciņām. Segums ir sertificēts atbilstoši
EN1177 drošības standartam un ir pieejams dažādos biezumos.

www.playtop.com, www.rotalasunsports.lv

www.fixman.lv, www.createscape.eu, www.ecoscape.eu,

Ar epoksīdsveķu saistvielu līmētie oļu vai
šķembu segumi. Materiāls ir ūdens caurlaidīgs,
vienkārši ieklājams un kopjams. Tas sastāv no
sveķu saistvielas un smilšu, grants vai citām
cietām pildvielām. Materiāls ir plastisks. Mainot
pildvielu krāsu, struktūru, frakciju izmēru, virsmai var
piešķirt vēlamo zīmējumu un krāsu. TerraWay ®
jau 12 gadus ir izmantots un pārbaudīts Eiropā,
ierīkojot ietves, takas, veloceliņus, golfa laukumu
ceļus, rotaļu laukumus, autostāvvietas, laukumus
un citus ārtelpas objektus. To izmanto arī telpās.

Vacija_Minhene_2005
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Asfalta un citu segumu apdrukas –
jauna tendence ar neierobežotām iespējām un pārsteidzošu efektu
Daudzdzīvokļu namu pagalmos visizplatītākais ieseguma veids ceļiem un laukumiem ir asfaltbetons. Nav noslēpums, ka tā
estētiskā vērtība ir zema. Mūsdienu tehnoloģijas un jaunie materiāli ir radījuši iespēju ierasti pelēkos asfaltbetona laukumus
pārvērst par spilgtiem, dinamiskiem un variācijās bezgalīgiem mākslas darbiem.
Termoplastisks marķēšanas materiāls: www.scbenergo.lv ir dāņu uzņēmuma LKF A/S (http://www.lkf.dk, www.dekomark.com)
pārstāvji Latvijā.

www.nippaysage.ca, www.landezine.com, www.santenco.nl, www.bowtobluff.org/?p=455
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Dažādu seguma materiālu kombinācijas

Igaunija_2011 (pa kreisi augšā un vidū), Spanija_2006 (pa kreisi apakšā),
Somija_Helsinki_Arabianta_2011 (pa labi augšā), Igaunija_2011 (pa labi vidū), Vacija_Bremene_2010 (pa labi apakšā)
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Danija_Kopenhagena_2008 (pa kreisi augšā un apakšā), Vacija_Diseldorfa_2011 (pa labi augšā), Danija_Kopenhagena_2008 (pa labi vidū), Danija_
Kopenhagena_2008 (pa labi apakšā)

Danija_Kopenhagena_2008
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www.colourbox.com

www.riodejaneirodailyphoto.blogspot.com

Gājēju ceļu platumi
TIPI

PLATUMI (m)

Taciņa
Mazā dārzā
Vidējā dārzā
Optimālais izmērs

0,45
0,9
1,2

Ietve / gājēju ceļš
1 cilvēkam
2 cilvēkiem
Optimālais izmērs diviem
4 cilvēkiem
Optimālais izmērs četriem

0,9 – 1,2
1,6
1,8
2,4
2,7

Celiņi publiskajā ārtelpā
Minimāli
Optimāli

2,4
3,0

Minimāli
Vidēji
Plaši

3,0
4,5
6,0

Gājēju ielas lielpilsētās
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Vides pieejamība
Lai pastaigu celiņi un ietves būtu ērti lietojamas un droši pieejamas arī cilvēkiem ar īpašā vajadzībām (māmiņām ar bērnu
ratiņiem un ratiņkrēslos sēdošajiem), celiņu platumiem jābūt vismaz 900mm platam, nodrošinot vienvirziena kustību. Divvirzienu
kustības nodrošināšanai nepieciešams vismaz 1800mm plats celiņš.

Ja pie dzīvojamo māju ieejām izveidotas kāpnes, vides pieejamības nodrošināšanai būtu nepieciešams veidot uzbrauktuves
jeb pandusus. Uzbrauktuvju slīpums nedrīkst būt lielāks par 1:12 jeb 8,33%. Atsevišķos gadījumos slīpums var būt 1:8 jeb 12%,
ja šādas uzbrauktuves garums ir mazāks par 900mm. Pirms ieejas durvīm obligāti jābūt izveidotam vismaz 1500x1500mm
plašam manevrēšanas laukumiņam, lai persona ratiņkrēslā spētu nokļūt pie durvju koda ievades mehānisma un varētu atvērt
durvis.
Lai, nodrošinātu vides pieejamību vājredzīgiem iedzīvotājiem, tad celiņu segumā izbūvējami atsevišķi reljefa elementi pirms
šķēršļiem (kāpnes, pandusi u.c), pie ietves pieslēguma brauktuvei, kas nodrošina savlaicīgu šķēršļa pamanīšanu.

http://philly.curbed.com/uploads/truncated-domes_medium.jpg

Celiņu, laukumu seguma konstrukcija
Seguma konstrukcija un pielietotie materiāli ir viens no galvenajiem priekšnosacījumiem, lai tiktu nodrošināta komfortabla un
ērta gājēju un transporta kustība, kā arī būves ilgmūžība.
Segumu un segas konstrukciju izvēli galvenokārt nosaka tā paredzētā funkcija – celiņš gājējiem, ceļš autotransportam, laukums atpūtai vai laukums automašīnu novietošanai.
Celiņa seguma izbūvei iespējams pielietot gan jaunus materiālus, gan arī esošos materiālus.
1. Jauna seguma izbūves konstrukcija:
•

Celiņu, laukumu seguma konstrukcija neparedzot transporta kustību:
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Asfaltbetona segums

Bruģakmens vai plātņu segums

•

Celiņu, laukumu seguma konstrukcija paredzot neliela kopšanas transporta kustību:

Asfaltbetona segums

Bruģakmens vai plātņu segums

2. Celiņu, laukumu seguma izbūves konstrukcija uz esošu celiņu vai laukumu pamatnes:
Par jaunu celiņu un laukumu pamatu iespējams izmantot jau esošu, bet novecojušu celiņu un laukumu pamatnes. Sākotnēji
jāveic vecā seguma – asfaltbetons, betona plāksnes u.c., nojaukšanu.

PAGALMU RENESANSE - celiņi un laukumi 19

Asfaltbetona segums

Bruģakmens vai plātņu segums

Terminu skaidrojumi:
IZLĪDZINOŠAIS SLĀNIS - šķembu izsijas vai rupja smilts
MINERĀLMATERIĀLU MAISĪJUMS - šķembu maisījums frakcija 0/32, 0/45 u.c.
SALIZTURĪGS SLĀNIS - smilts
3. Alternatīvi seguma konstrukcijas izbūves un pastiprināšanas pasākumi:
Šobrīd plaši tiek pielietoti dažādi materiāli, kas nodrošina labāku seguma konstrukcijas noturību un pateicoties tam
nepieciešams pielietot mazāka apjoma segumam nesošās kārtas materiālus. Tādējādi iespējams iegūt alternatīvus, lētākus
konstrukciju variantus.
Mūsdienu būvniecībā plaši pielietotie materiāli:
Ģeotekstils – nodrošina konstrukcijas materiālu nesajaukšanos un saglabā materiāla konstruktīvās kārtas īpašības visu
kalpošanas laiku, kā arī novērš konstrukcijas sēšanos (piemēram, bruģakmens un betona plākšņu segumiem).
Pielietojums:
•

Grunts slāņu un materiālu atdalīšanai;

•

Vāju grunšu nostiprināšanai;

•

Filtrācijai un drenāžai.

www.armat.lv

http://www.geotextile.com/strongerroads/images/propex_webFinal_400p.jpg

Ģeorežģis – nodrošina konstrukcijas armēšanu, konstrukcijas noturību uz vājas nestspējas gruntīm, kā arī konstrukcijas
vienmērīgu sēšanos, līdz ar to segumā neveidojas lokāli iesēdumi. Pielietojot ģeorežģi, iespējams izbūvēt lētāku konstrukciju
attiecībā pret tradicionālo risinājumu.
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http://www.conteches.com/Portals/0/Images/PDH%20Credits/Subgrade%20Improvement/figure2.jpg

Pielietojums:
•

Vājas netspējas grunts vietās (kūdra, mālaina grunts u.c);

•

Konstruktīvo slāņu biezuma samazinānāšanai;

•

Esošo ceļu pamatu pastiprināšanai.

Izvēloties seguma konstrukcijas būvēt uz esošo celiņu vai laukumu pamatnēm (skat. 2. punktu) ieteicams pielietot ģeorežģi
vai ģeotekstilu.
Ja esošais segums ir bijis ar lokāliem iesēdumiem tas nozīmē, ka nepielietojot armējošos materiālus vai neizbūvējot pilnu
segas konstrukciju, jaunajā segumā arī var veidoties jauni iesēdumi. Lai nodrošinātu to, ka esošais pamats neviendabīgi
nesēdīsies – neveidosies lokāli seguma iesēdumi, ieteicams pirms jaunā minerālmateriāla slāņa izbūves uz esošā celiņa
šķembu pamata izbūvēt ģeorežģi, kas nodrošina konstrukcijas noturību pret nevienmērīgu sēšanos.

Seguma malu nostiprināšanas veidi (apmales)
Seguma malu nostiprināšana nepieciešama, lai noturētu segumu malas, lai tās neizšķiebtos. Segumu malas iespējams
nostiprināt ar dažādiem risinājumiem:

Time-Saver Standards for Landscape Architecture

A. Malas nostiprināšana ar piebetonējuma metodi. Tas nozīmē, ka bruģakmeņu pēdējās rindas ārmalā izveido betonētu
malu. Lai izveidotu šādu malas nostiprinājumu, celiņa nesošajai kārtai jābūt izbūvētai platākai nekā plānotajam celiņa
iesegumam.

www.brikers.lv
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B. Malas nostiprināšana ar betonējumu zem malējās bruģakmeņu rindas. Tas nozīmē, ka gar celiņa malu ~30-40cm
platumā bruģakmens jāizbūvē uz betona pamata. Šāds risinājums ir lētāks par apmaļu izbūvi, bet no izbūves viedokļa ir
sarežģītāks, lai iegūtu kvalitatīvu, līdzenu seguma virsmu un taisnu malu. Kalpošanas laikā šādi veidotiem celiņiem ļoti bieži
novēroti seguma bojājumi, veidojas bedres, un segums kļūst nelīdzens. Tas skaidrojams ar to, ka visā celiņa platumā nav
viena veida konstrukcija.

Danija_Kopenhagena_2008

Vacija_Hamburga_2012

C. Ietves betona apmales – plaši pielietotas bruģētu ietvju un asfaltētu ietvju malu nostiprināšanai. Izbūvējamas vietās, kur
nav paredzēta transporta kustība. Standarta izmērs 1000x200x80, pieejamas arī 620x185x60 u.c. atkarībā no ražotāja.
Ietves apmales parasti izbūvē ~5mm zemāk par segumu.

www.brikers.lv

www.uzars.lv

D. Metāla apmales – jaunākās tendences dažādu materiālu savstarpējai atdalīšanai un malas nostiprināšanai ir pielietot
metāla apmales – tērauda apmale vai alumīnija apmale. Vizuāli pievilcīgs risinājums, jo iespējams veidot gan regulāras, gan
neregulāras formas laukumu malas. Materiāla pluss ir tā ilgmūžība un viegla montāža, bet salīdzinājumā ar betona apmalēm
tas ir dārgāks risinājums.

www.kinleysystems.com
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E. Ceļa betona apmales – plaši pielieto ceļu un laukumu būvē. Pielieto ietvju būvniecībai, kuras piekļaujas braucamai
daļai. Standarta izmērs - 1000x300x150mm. Ceļa apmales gar laukumiem izbūves augstums ir no 8cm vietās, kur tiek novietotas automašīnas, līdz 15 cm virs seguma virsmas gar brauktuves malām.

www.silverstone.lv

www.brikers.lv

Plaši pielieto arī pazeminātās ceļu apmales (1000x220x150mm) un slīpās ceļu apmales (1000x220/300x150mm).

www.buvserviss.lv

Kombinējot slīpās apmales ar pazemināto apmali, veidojas pazeminātas zonas – nobrauktuves. Tās veidojamas vietās,
kur gājēju ceļi krustojas ar brauktuvēm, autostāvvietās utt. Vietās, kur ietve pieslēdzas brauktuvei izbūvējamas pazeminātās
ceļa apmales, kas nodrošina ērtu kustību māmiņām ar bērnu ratiem, velosipēdistiem kā arī cilvēkiem ar kustības traucējumiem.

Lielbritanija_Londona_2008

www.bruget.lv

F. Var pielietot arī granīta ceļa apmales, bet tās ir vairākkārt dārgākas par betona apmalēm.

www.akmensdizains.lv

Somija_Helsinki_2011
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Vertikālais plānojums
Celiņi jāierīko ar šķērskritumu. Tas nepieciešams, lai no celiņa noplūstu nokrišņu ūdeņi.
Praksē pielieto divu veidu šķērskritmus:
•

Divpusējs – dažu centimetru pacēlums celiņa vidū (ass līnija, ko pielieto platiem celiņiem(<4.0m) un laukumiem)

•

Vienpusējs – dažu centimetru pacēlums celiņa vienā malā (pielietojams celiņiem līdz 4m un brauktuvei līdz 4m)

Celiņa šķērskritumu parametri:
•

2-2.5% visizplatītākais (visbiežāk lietotais) slīpums,

•

3% maksimālais slīpums.

Celiņa šķērskrituma veidošana nepieciešama, lai nodrošinātu nokrišņu ūdeņu noteci no seguma virsmas.
Celiņa garenkrituma parametri:

•

0-3% optimālais slīpums,

•

5% maksimālais slīpums,

•

5-10% slīpums veidojams tad, ja bīstamību nerada klimatiskie apstākļi,

•

5-8% slīpumu var uzskatīt par ērti lietojamu.

Celiņu garenkrituma veidošana ir nepieciešama tikai, lai nodrošinātu celiņu iekļaušanos esošās vides reljefā, kā arī lai tiktu
nodrošināta gājēju un cilvēku ar kustības traucējumiem ērta pārvietošanās (attiecas uz liela slīpuma zonām).

Virsūdeņu savākšana, novadīšana
Lai nodrošinātu ērtu un komfortablu iedzīvotāju pārvietošanos un nodrošinātu celiņu konstrukcijas noturību, nepieciešam
kvalitatīva un funkcionējoša nokrišņu ūdens novades sistēma gan celiņiem un laukumiem, gan apkārtējai teritorijai. Ir pielietojami divi ūdens novades risinājumi:
•

Slēgtā ūdens novade - sastāv no cauruļvadiem un lietus ūdens uztvērējiem. Šādas ūdens savākšanas un novadīšanas
sistēmas risinājuma izbūve ir dārga. Šāda ūdens novades sistēma, ja izbūvēta pareizi un bez bojājumiem, īsā laikā spēj
savākt un novadīt liela apjoma nokrišņu ūdeņus.
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www.jekabpils24.lv

•

Latvija_Ogre_Brivibasiela_2000

www.ondulat.lv

Vaļējā ūdens novade - sastāv no atklātām ūdens savākšanas būvēm – grāvji, ovālteknes (ievalkas), iesūcināšanas
tilpnes. Vaļējā ūdens novades sistēmas funkcija ir savākt nokrišņu ūdeņus un to vai nu infiltrēt gruntī vai iespējams pieslēgt
slēgtajai ūdens novades sistēmai. Vaļējās ūdens novades sistēmas izbūves izmaksas ir daudz mazākas nekā slēgtās
ūdens novades sistēmas izveide.

Katrā no gadījumiem rūpīgi jāizvērtē, kura ūdens savākšanas būve būs piemērotākā.
Grāvja raksturlielumi:
•

minimālais dziļums ir 0.7m un nogāzes slīpumam jābūt min. 1:1.5m un teknes platumam 0.4m;
ūdens infiltrācijas būvi, gan arī pieslēgt lietus ūdens kolektoram;

iespējams izmantot kā

•

galvenokārt veido gar autoceļiem, ielām;

•

ierīkošana daudzdzīvokļu māju pagalmos parasti nav iespējama, ierobežotās teritorijas dēļ, kā arī vizuāli grāvis nav
pievilcīgākais pilsētvides risinājums.

Ovālteknes (ievalkas) raksturlielumi:
•

dabiski nostiprināta (parasti ar zālāju), noapaļotas formas ar
lēzenu gultni – ievalkas;

•

dziļums ir 0.20m – 0.50m un platums1.00m – 2.50m;

•

labi iekļaujas apkārtējā vidē un reljefā;

•

atbilstoši izveidota (ievērtējot ūdens sateces laukumus)
ovāltekne nodrošina ūdens savākšanu un infiltrāciju pie normāla
nokrišņu daudzuma. Ja ovāltekne paredzēta pie lielākiem laukumiem, no kuriem savācas ūdens, nepieciešams papildus
ovālteknes pamatā izbūvēt filtrējošu frakcionētu šķembu slāni
vai drenāžas caurules, kas spēj novadīt pieplūstošo ūdens
daudzumu.

http://www.riversides.org/websiteimages/fig421infiltrationtrench_400.gif

www.aquqflow.nl

Niderlande_Heiloo_2007
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http://www.susdrain.org/images/b.3.1_-_filtration_-_bioretention_-_resized.jpg

Iesūcināšanas tilpnes raksturlielumi:
•

mākslīgi vai dabīgi veidotas ieplakas, kurās iespējams novadīt ūdeņus nokrišņu laikā.

•

iesūcināšanas tilpnē nonākušais ūdens iesūcas gruntī salīdzinoši īsā laikā.

•

lai iesūcināšanas tilpne funkcionētu, tās pamatam (gruntī) ir jābūt ar atbilstošu ūdens caurlaidību, lai ieplakā ūdens
nestāvētu, bet gan infiltrētos.

•

Sakarā ar to, ka daudzdzīvokļu māju pagalmos nav iespējams izbūvēt lielu platību iesūcināšanas tilpnes, tad ir iespējams
izbūvēt nelielas būves, kuras veic ne tikai ūdens infiltrāciju gruntī, bet arī ir kā ainavas objekts, piemēram, paredzot tilpnē
dekoratīvus stādījumus.

http://www.jcwp.org/Huntingdon_Co._AMD_012.jpg

http://www.vtwaterquality.org/stormwater/images/sw_133State_3.jpg

Gadījumos, kad celiņu un laukumu virsma ir neliela un nokrišņu ūdeņu novirzīšana no seguma uz blakus esošajām zaļajām
teritorijām (zālieniem un stādījumu zonām) nerada ilgstoši stāvošu peļķu draudus, speciāla nokrišņu ūdeņu savākšanas
sistēma nav jāveido. Lai nokrišņu ūdeņi ar pašteci veiksmīgi noplūstu no segumiem uz zālieniem, stādījumu zonām vai grāvjiem
un ieplakām, laukumu un celiņu malās nedrīkst būt paaugstināti bortakmeņi vai citi šķēršļi.
Situācijās, kad pagalmos ar cietajiem un monolītajiem segumiem segtās ceļu un laukumu platības ir lielas un ievērojamā apjoma nokrišņu ūdeņu novade uz zaļajām teritorijām, kurām ir pietiekošas infiltrēšanas spējas nav iespējama, obligāti ir jāveido
kāda no iepriekš minētajām ūdeņu novades sistēmām.

Dažādu segumu ūdens caurlaidība
Lielu teritoriju pārklāšana ar mākslīgiem cietajiem segumiem (asfaltbetons, betons) pilsētās palielina plūdu draudus spēcīga
lietus laikā. Tādēļ būtu jāapsver vai ir iespējams izveidot atsevišķu laukumu segumus ar videi draudzīgiem materiāliem.
Mūsdienās ir rekomendējam caurlaidīgu materiālu izmantošanu betona vai asfalta vietā auto stāvlaukumos.
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www.aquaflow.nl

Par caurlaidīgiem ceļu seguma materiāliem saucami:
•

Šķembu un oļu segums,

Danija_Kopenhagena_2008

•

Retināti klāts bruģa segums (starp bruģakmeņiem atstātas lielākas spraugas, kuras aizpildītas ar augsni un sātu zālienu
vai aizbērtas ar sīkšķembām),

www.brikers.lv

•

Eko bruģa segums,

•

Plastmasas zāliena aizsargšūnas,

•

Līmētie oļu / šķembu segumi un lietie gumijas segumi.
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