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Anotācija

Stundas mērķis: Atpazīt dažāda seguma ceļu, ielu un laukumu būvdarbu veikšanai 
nepieciešamās tehnikas un mehānismu veidus, un zināt to pielietojumu.

Uzdevumi: Izpētīt ceļu būves tehniku un mehānismus, to veidus un pielietojumu.

Mērķauditorija: Izglītojamie, kuri apgūst izglītības programmu «Būvniecība».

Metodiskās izstrādnes praktiskais pielietojums: Teorētiskās nodarbībās 
kvalifikāciju «Ceļu būvtehniķis», «Ceļu būves strādnieks» un «Transportbūvju 
būvtehniķis» mācību moduļu ietvaros.

Metodiskās izstrādnes aktualitāte: Materiāls būs aktuāls ceļu būvniecībā veicot 
ceļu būves darbu organizēšanu un vadīšanu.



Ceļu būves tehnikas un mehānismu veidi

• Kādus ceļu būves tehnikas veidus tu zini?

• Kādus ceļu būves mehānismu veidus tu zini?



Ceļu būves tehnika

Kā sauc attēlos redzamo tehniku? 

Kādos darbos izmanto doto tehniku?



Buldozeri

Buldozers - iekārta paredzēta lielu zemes masu pārvietošanai, arī pamatu kārtu 
sagatavošanai.



Ceļu būves tehnika

Kā sauc attēlos redzamo tehniku? 

Kādos darbos izmanto doto tehniku?



Greideri

Greideris - iekārta paredzēta pamatu kārtu precīzai virsmas sagatavošanai, 
panākot atbilstošu līdzenumu un augstumu atzīmes pirms nākamās kārtas 
izbūves. Iekārta paredzēta arī uzturēšanas darbiem – ceļu seguma greiderēšanai 
un sniega tīrīšanai.



Ceļu būves tehnika

Kā sauc attēlos redzamo tehniku? 

Kādos darbos izmanto doto tehniku?



Kāpurķēžu ekskavatori

Ķēžu ekskavators – iekārta paredzēta rakšanas darbiem. Zemes darbus 
iespējams veikt grūti pieejamās vietās, kur riteņu ekskavatori nevar 
pārvietoties dēļ vājas neststpējas pamatnes.



Mini ekskavatori

Mini kāpurķēžu un riteņu ekskavatori ir īpaši piemēroti mazos būvlaukumos. 
Tos ar celtni var ātri pārvietot uz nepieejamām vietām un, pateicoties 
kompaktajiem izmēriem, tie ir ļoti manevrētspējīgi. Arī kompaktajiem “zero tail” 
kāpurķēžu ekskavatoriem ir pietiekami daudz vietas pat vismazākajā 
būvlaukumā. Šī tipa tehnikai manevrēšanas spējas tika optimāli apvienotas ar 
pārvietošanās brīvību.



Ceļu būves tehnika

Kā sauc attēlos redzamo tehniku? 

Kādos darbos izmanto doto tehniku?



Universālie ekskavatori - frontālie iekrāvēji 

Universālais ekskavators - frontālais iekrāvējs - iekārta paredzēta 
universālu darbu veikšanai, apvienojot iekārtā frontālā iekrāvēja, palešu 
pārvedēja un ekskavatora iespējas.



Ceļu būves tehnika

Kā sauc attēlos redzamo tehniku? 

Kādos darbos izmanto doto tehniku?



Frontālie iekrāvēji

Frontālais iekrāvējs – iekārta paredzēta materiālu pārvietošanai, kraušanai lielos 
apjomos. Iekārta modificējama mainot kausu pret citām materiālu pārvietošanas 
iekārtām (dakšas, baļķu satvērējs, u.c.) citu materiālu pārvietošanai.



Kompaktie teleskopiskie iekrāvēji

Kompaktos teleskopiskos iekrāvējus raksturo liela celtspēja, un tie ir aprīkoti ar 
jaudīgu dīzeļdzinēju. Tas padara teleskopiskos iekrāvējus par ideālu pavadoni 
iespējami dažādās industriālās vidēs, kur tiek pārvadātas un pārkrautas smagas 
kravas.



Damperi

Damperi piedāvā unikālu un vispusīgu pārredzamību iekraušanas un
pārvadāšanas laikā. Manevrētspēja, zems degvielas patēriņš un vienkārša
vadāmība – īpašības, kas nodrošina pārākumu pār jebkuru kravas automašīnu
būvlaukumā.



Ceļu būves tehnika

Kā sauc attēlos redzamo tehniku? 

Kādos darbos izmanto doto tehniku?



Pamatu veltņi

Pamatu veltnis – iekārta paredzēta zemes klātnes ierakumu/uzbērumu blīvēšanai, 
kā arī salnoturīgās kārtas un pamata kārtu blīvēšanai.



Ceļu būves tehnika

Kā sauc attēlos redzamo tehniku? 

Kādos darbos izmanto doto tehniku?



Asfaltbetona veltņi

Asfaltbetona valču veltnis (vai tandēma veltnis ar valčiem) – iekārta paredzēta 
asfaltbetona seguma saveltņošanai (atbilstoša sablīvējuma sasniegšana un 
līdzenuma panākšana).



Ceļu būves tehnika

Kā sauc attēlos redzamo tehniku? 

Kādos darbos izmanto doto tehniku?



Asfaltbetona frēzes

Asfaltbetona frēze – iekārta paredzēta asfaltbetona seguma frēzēšanai. Var veikt 
gan pilna asfaltbetona seguma kārtas nofrēzēšanu gan izlīdzinošo asfaltbetona 
seguma frēzēšanu.



Ceļu būves tehnika

Kā sauc attēlos redzamo tehniku? 

Kādos darbos izmanto doto tehniku?



Asfaltbetona ieklājēji

Asfaltbetona ieklājējs – iekārta paredzēta asfaltbetona ieklāšanai dažādos 
platumos un biezumos. Iekārtu iespējams izmantot arī šķembu pamatu 
virskārtu ieklāšanai, iekārta var tikt izmatota arī valčbetona ieklāšanai.



Ceļu būves tehnika

Kā sauc attēlos redzamo tehniku? 

Kādos darbos izmanto doto tehniku?



Asfaltbetona antisegrācijas iekārtas

Asfaltbetona antisegregācijas iekārta - iekārta paredzēta asfaltbetona 
pārmaisīšanai, kā starpposms starp piegādes transportlīdzekli un asfaltbetona 
ieklājēju. Asfaltbetons no autotransporta tiek iekrauts antisegregācijas iekārtā, 
kur tas tiek pārmaisīts, izlīdzinot asfaltbetona masas temperatūru un 
granulometrisko sastāvu un pēc tam asfaltbetons tiek iekrauts asfaltbetona 
ieklājējā.



Ceļu būves tehnika

Kā sauc attēlos redzamo tehniku? 

Kādos darbos izmanto doto tehniku?



Reciklieri

Reciklieris (vai grunts stabilizators) – iekārta paredzēta pamatnes
materiālu stabilizācijai izmantojot saistvielu kā cements, kaļķis,
bitumena emulsija vai putu bitumens. Stabilizācija tiek veikta pārmaisot
esošo materiālu ar saistvielu/piedevām nepieciešamajā dziļumā.



Ceļu būves tehnika

Kā sauc attēlos redzamo tehniku? 

Kādos darbos izmanto doto tehniku?



Gudrinatori

Gudrinators - iekārta paredzēta dozētai bitumena emulsijas
izsmidzināšanai. Bitumena emulsija nodrošina asfaltbetona starpkārtu
saķeres (salipšanas) nodrošināšanu.



Ceļu būves mazā mehanizācija

Kā sauc attēlos redzamo tehniku? 

Kādos darbos izmanto doto tehniku?



Vibroblietes

Vibrobliete – iekārta paredzēta blietēšanas darbiem, lielākoties veltņiem
nepieejamās vietās.



Ceļu būves mazā mehanizācija

Kā sauc attēlos redzamo tehniku? 

Kādos darbos izmanto doto tehniku?



Vibrokājas

Vibrokāja – iekārta paredzēta blietēšanas darbiem, lielākoties tranšejās.

Tās iedalās: akumulatora vibrokājas, 2-taktu vibrokājas, 4-taktu vibrokājas,
dīzeļdzinēju vibrokājas.



Ceļu būves mazā mehanizācija

Kā sauc attēlos redzamo tehniku? 

Kādos darbos izmanto doto tehniku?



Mini ruļļi

Ar tālvadību vadāmi tranšeju ruļļi, kas ir lieliski piemēroti grunts un pamatu
blīvēšanai. Tālvadības pults darbojas ar infrasarkano staru tehnoloģiju, kas
nodrošina visaugstāko iespējamo drošības standartu.



Elektriski uzlādējama un darbināma industriālā tehnika 
un rokas instrumenti



Elektriski uzlādējama un darbināma industriālā tehnika 
un rokas instrumenti



Bruģa seguma ieklāšanas tehnika



Bruģa seguma ieklāšanas iekārtas



Ceļu būves tehnika - video

https://www.youtube.com/watch?v=8Z-IBV_5alM

https://www.youtube.com/watch?v=11WKxkRLmko

https://www.youtube.com/watch?v=5HvLVsAXJqs&list=RDCMUCO1E3J05L2ivO-_QBr4QAXQ&index=2

https://www.youtube.com/watch?v=AMj8mkLnTak&list=RDCMUCO1E3J05L2ivO-_QBr4QAXQ&index=3

https://www.youtube.com/watch?v=AxholiqUCQQ

https://www.youtube.com/watch?v=K3lmNMr0Xjw

https://www.youtube.com/watch?v=8Z-IBV_5alM
https://www.youtube.com/watch?v=11WKxkRLmko
https://www.youtube.com/watch?v=5HvLVsAXJqs&list=RDCMUCO1E3J05L2ivO-_QBr4QAXQ&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=AMj8mkLnTak&list=RDCMUCO1E3J05L2ivO-_QBr4QAXQ&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=AxholiqUCQQ
https://www.youtube.com/watch?v=K3lmNMr0Xjw


Izmantotie interneta resursi

• http://beik.lv/lv/brugesanas-tehnika/38-bruga-ieklasanas-masina-optimas-t11-.html

• http://beik.lv/lv/218-celu-buves-tehnika

• https://wackerneuson.alfis.eu/produkti/

• https://optimas.de/ru/produkciya/obrabotka-shvov/zatiranie-shvov/ruchnaya-zatirayushchaya-shchetka-mini

• https://machineryline.lv/-/bruakmens-ieklasanas-masinas--c140

• https://me.me/i/onamait-machinale-bestratingen-rode-kruis-tiger-stone-a6e4e8770ecc4afba16b298e646370a9

• https://www.volvoce.com/latvija/lv-lv/swecon/products/excavators/#/all

• http://www.agritech.lv/vehicle/jcb-frontalie-iekraveji/

• https://building.lv/raksts/conexpo-con-agg-2020-wirtgen-grupas-risinajumu-uzmanibas-centra-ir-jaunas-lielas-
frezesanas-mas-2e45d8f12e

• https://www.wirtgen-group.com/en-ro/news-and-media/wirtgen/conexpo-2020-new-f-series/

• https://www.buvtehnikas-serviss.lv/preces/speciala-celu-buves-un-asfalta-tehnika

• http://www.polteh.lv/emulsijai/sr-multi

• https://www.intrac.lv/buvtehnika/bomag-celu-buves-tehnika

• https://binders.lv/darbibas-jomas/buvnieciba/tehnologijas/asfalta-antisegregacijas-iekarta/

• https://www.celuparvalde.lv/service/tehnikas-noma
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https://machineryline.lv/-/bruakmens-ieklasanas-masinas--c140
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Paldies par uzmanību!


