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Dabiskā akmens izmantošana mūrēšanas darbos 
 

Zemes garoza pamatā sastāv no dabīgiem akmeņiem(iežiem), kuri radušies ģeoloģisko procesu 
rezultātā no organiskām vielām un minerāliem, un ir atšķirīgi no tiem pēc izcelsmes.. 
Zemes garozā (litosfērā) visizplatītākie ir izvirduma (primārie)ieži. Tie radušies, atdziestot un sastingstot 
magmai. Magmas ķīmiskais sastāvs var būt ļoti dažāds. Atkarībā no magmas sastingšanas apstākļiem 
un ātruma izšķir dziļuma, blīvos un porainos izplūduma iežus.  

Laukakmeņi - var būt dažādas formas, tos galvenokārt izmanto pamatu un atbalsta sienu 
veidošanai, kā arī masīvu pilnbetona konstrukciju izgatavošanai 

Dabīgie akmeņi ir vecākais būvmateriāls cilvēces vēsturē. Tie tiek izmantoti kā celtniecības 
materiāls visā pasaulē. Dabiskos akmeņu izmantošana būvniecībā atšķiras pa reģioniem, jo  ir atkarīga no 
akmens ( iežu) veida, klimata, dabas, arī no tradicionālajiem/kultūras/ un tehniskajiem standartiem.  
Dažādos reģionos tiek izstrādātas noteiktas tradīcijas, dabisko iežu/akmeņu/ izmantošanā. Galvenais 
dabiskais celtniecības akmens Igaunijā ir kaļķakmens, ko galvenokārt izmanto ēkā mājas pamatiem. 
Kaļķakmens ir Igaunijas nacionālais akmens. 

 

Dabisko akmeņu ieguve.  

 
Dabīgie akmeņi tiek ņemti no atklātiem karjeriem vai ieguves vietām. 
Visvienkāršākais ir ķīlēšanas-urbšanas paņēmiens, arī spridzināšanas, zāģēšanas un atskaldīšanas 
paņēmieni, ko galvenokārt izmanto nogulumiežu  iegūšanai.  
   

Būvniecības prasības dabiskā akmens materiāliem  
 

Izmantojot dabisko akmeņus kā ,piemēram, celtniecības materiālus, ir svarīgi ievērot visus 
nepieciešamos nosacījumus. Saskaņā ar izmantošanas veidu un vietu, akmenim ir jāiztur laika apstākļi, 
slodze un citi ārējie faktori (piemēram, ugunsgrēks).  
•   pārstrādē  ir svarīga iežu cietība 
• akmens stiprumu ietekmē tā struktūra-graudu lielums (smalkgraudaini ir stiprāki), un kristālu formas 
(līdzenās un kristāliskās formas turas  stingrāka  sasaistē nekā matētās un apaļās kristāliskā režģa  formas  
virsmas 

• svarīga ir ūdens ietekme uz iezi  

 arī skaldnība, īpatnējais svars, kā arī to kristalogrāfiskā forma. 
Tilpuma pārmaiņas mitruma ietekmē dabiskajiem akmeņiem ir salīdzinoši nelielas, izņemot kaļķakmeni 
un marmoru. Ūdens absorbcija dabīgiem akmeņiem ir šāda:  smilšakmens 0,2-9%, kaļķakmens 0,1-2 %, 
marmors 0,2-0,6 %, granīts 0,2-0,4 % no to masas. Parasti pēc žāvēšanas akmeņi  atgūst savu bijušo 
formu, bet plānas plātnes var veidot izliekumu. Akmeņiem, kas ir  poraināki  attiecībā uz  ūdens  
iedarbību,  jāņem vērā to uzbriešanas koeficients. Gadījumā, ja ūdens absorbcija ir lielāka par 0,5 
procentuālo produkta masu, tam  ir zema izturība pret aukstumu, jo liela uzbriešana izsauc lielākus sala 
bojājumus.  
Daži akmeņi (piemēram, dolomīts) satur dažādus sāļus, kuri pēc saskares ar ūdeni un izžāvēšanas atstāj 
sūbējošu  atlikumu uz to virsmas. Šie sāļi nerada ar akmens bojāšanos, bet sakarā ar  virsmas faktūras 
IZMAIŅĀM var  veicināt mitruma un netīrumu uzkrāšanos.  
• siltuma ietilpība un siltumvadītspēja dabīgiem akmeņiem ir salīdzinoši augstas, tas ir iemesls, kāpēc tie 
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pie  augstas  temperatūras izplešas, un tas ir jāņem vērā, veidojot (piemēram elastīgas savienojumu 
vietas). 

 

Mūrēsanas darbu veidi/tipi 

 

1. attēlā: kaļķakmens sausā mūrēšana  

Sausais ķieģeļu mūris  jāveido nedaudz koniski slīpi, dažiem akmeņiem  ir jāsasniedzas  caur visu 
kārtu un virskārtai jābūt no pilnakmeņiem. Lielākos akmeņus var atbalstīt ar mazākiem 
šķeldotiem akmeņiem.  

  
2.attēlā : Sausais akmeņu mūris no bruģakmens 

Katru nākamo rindu veido, lai  smaguma centrs būtu uz iekšu. Sienu starptelpu var piepildīt ar mazākiem 

akmeņiem . 
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3.attēls- mūrētā siena  no šķeltajiem akmeņiem  

 

Ar  atbilstošu kvalifikāciju no dabīgiem akmeņiem ir iespējams izveidot „uz aci” labi veidotas 
sienas, arī ar perfektiem stūru savienojumiem. Jo malām un stūriem tiek novietoti lielie, un, 
iespējami, kantainākie dabīgā akmens bloki. Akmeņi ar gludajām un plakanajām sānu virsmām 
tiek novietoti pēc iespējas ārmalās. Regulāri sekojot krāvuma  stabilitātei, ir iespējams padarīt  
šuves tik šauras, cik vien tas iespējams. Izvairieties no savienojama vietu stateniskas 
šķērsošanas. Sienai  būtu  jābūt šaurākai uz augšu. Rindas vajadzētu veidot vairāk vai mazāk 
horizontāli, bet pēdējā rindai jābūt pilnīgi horizontālai. 

 

Ilustrācija Nr.4. – mūris no šķeltiem akmeņiem ar neregulārām rindām  

 

Šo formu  var atpazīt pēc  izlīdzinātām rindām.  Lai to sasniegtu, pēc katras nākamās rindas  vai 3.rindas 

ir nepieciešama pārbaude.  Malas un stūri samazinās taisni. Lielākie  akmeņi tiek novietoti zemāk. 
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Ilustrācija Nr.5 – mūris  no laukakmeņiem  
Laukakmeņu mūris sastāv  no neregulāri apaļiem vai leņķī nošķeltiem akmeņiem, kas tiek sadalīti 
patvaļīgi veidotos  gabaliņos. Šāda veida sienās tiek izmantots granīts vai kaļķakmens, un to parasti nav 
iespējams sašķelt četrstūrainos vienādos gabalos. Vienpusēji  nošķeltie  un apaļi akmeņi tiek novietoti 
viens uz otra ar aprēķinu, lai  sienas ārpuse  būtu vairāk vai mazāk gluda un taisna. 
 No otras puses, jums ir katrs  akmens jānovieto ļoti rūpīgi  blakus viens otram – ar garāko un taisnāko 
malu uz ārpusi. Katru akmeni novieno ar taisnāko virsmu uz leju, lai augšējās nelīdzenākās virsmas 
slīpums būtu vērsts uz sienas vidu.  Mazākās   tukšās spraugas  starp akmeņiem var aizpildīt ar 
šķeldotiem maziem akmeņiem, lai padarītu sienas stingras un stabilas. Lielos laukakmeņus parasti 
sastiprina ar javas maisījumu, bet tā, lai to nevar redzēt mūra ārpusē. Tur būtu jābūt sajūta, piemēram, 
ka siena tikusi sakrauta uz augšu, kā sausas mūris bez sastiprinājuma , un to kopā satur un līdzsvaro 
akmeņi ar savu svaru . 

Sagatavošanas darbs, pamatu un sienas mūrēšanai  
Pirms sākt pamatu rakšanu ir vajadzīgs sagatavošanās darbs. izrok apmēram 15 cm dziļu tranšeju, kuras 

platums un garums atbilst plānotajam mūra  lielumam. Sākumā arī grāvji gar pamatu jātīra. Ūdens un 

piemirkusi zeme  jāaizvāc un jānoklāj plānotā pamatu virsma  ar 5-8 cm grants slāni, ar šķembu vai 

rupjas smiltis maisījumu, ko var arī miksēt.. 

Kaļķakmens  pamatu un sienu  veidošana 

Mūris stiprību iegūst no pareizas akmeņu izvietošanas pamatos un  sienā . Akmeņi tiek likti rindās un 

nepilnības tiek aizpildītas ar javas masu. Jāizvēlas akmens topošās sienas platumā un jāveido pareizs 

balsts, jo stūrakmens balstīs visu sienu. 

Pirmajai kārtai izmanto lielākos, mazākos atstāj nākamajām rindām. Pirmo kārtu novieto tā, lai garāka un 

taisnākā mala atrastos mūrējamās sienās ārpusē un būtu paralēla tai, kā arī akmens pārsegtu pirmās 

kārtas divu akmeņu šķērsšuvi( akmeņiem jāpārsienas).  

Blakus esošās  horizontālās šuves  nevar būt tajās pašās vietās, jums ir jāievēro pareizu  savienojumu 

nosacījumi.  Virspusējo sienu rindas , stūru pamati  un savienojumi  ir noteikti jāveido no lielākiem un 

labākiem laukakmeņiem. Tiešs kontakts ar citu akmeni bez javas savienojuma ir  aizliegts, kā arī nav 

atļauts izmantot netīras akmeņus. 
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Izvēloties javas marku un struktūru, jāņem vērā nepieciešamā izturība / stiprība, laiks (ziema vai 

vasara), pamatu grunts, kādam nolūkam būve paredzēta un citas prasības.  

Sienu mūrēšana sastāv no sekojošiem darbiem, kas ir saistīti - … uzstādīšana, kārtu balsta 

uzstādīšana un virzienauklas piestiprināšana. 

 

Attēls – akmeņi mūra veidošanai – a - kaļķakmens, b - akmens ar šķeltām vai grieztām malām, c - ne- 

apstrādāts /  nelīdzens akmens 

 

  

 

Attēls – mūra struktūra 

a - akmeņu izvietojums mūrī bez javas, b - akmeņu izvietojums mūrī ar javu, c - mūris no neregulāriem 

laukakmeņiem 

horizontālās šuves 

mūra kārta 
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Kad grāvis vai tranšeja pamatiem ir gatava, ar svērteni tiek noteikta pamatu pareizā atrašanās 

vieta. Pēc tam grāvja apakšā, izmantojot lielākus akmeņus, tiks veidota pamata kārta.  Apakšējā 

kārta tiks pieblietēta. Spraugas tiks aizpildītas ar akmens šķembām un javu. Pirms nākamās 

kārtas mūrēšanas, iepriekšējai akmeņu kārtai jābūt noklātai ar 2 - 2, 5 cm biezu javas kārtu.  

Kaļķakmens pamatus un sienas veido kā dubultmūri. Ārējām un iekšējām virspuses līnijām tiek 

izmantoti daudzmaz taisni akmeņi ar garākām malām. Mūra iekšpuse tiek aizpildīta ar 

mazākiem akmeņiem un akmens šķembām. Katrai kārtai tiek piemeklēti vienāda biezuma 

akmeņi, un katrai nākamajai akmeņu kārtai ir jānosedz iepriekšējās kārtas šuves. Lai izvairītos 

no augšējās rindas bojājumiem / salūšanas, virsmas akmeņiem ir jābūt saistītiem ar pretējās 

rindas virsmas akmeņiem. Mūrējot pamatus dažādā augstumā, tev jāsāk no zemākās vietas, tad 

soli pa solim jāvirzās uz augšu. Blīvā augsnē augstuma un garuma attiecība var būt 1:1, soļa 

augstums nedrīkst būt vairāk kā 1m; citās augsnēs - 1:2, un soļa augstums - līdz 60 cm.  

Mūrēšanas laikā augsnei zem mūra jābūt noklātai ar izolācijas kārtu.  
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Attēls – a - kaļķakmens, b - kaļķakmens mūra struktūra 

 

Granīta sienu mūrēšana 
Mūrēšanai paredzētais granīts ir dažāda izmēra un formas, tāpēc no granīta nav iespējams 

izveidot tik vienmērīgas / kārtīgas sienas, kā no kaļķakmens. Granīta sienu mūrēšana ir daudz 

sarežģītāka, un šī darba veikšanai nepieciešami kvalificēti mūrnieki. 

Sienas tiek mūrētas līdzīgi kā kaļķakmens sienas, ar iekšējām un ārējām virsmas līnijām un ar 

slāņiem. Lai taupītu javu, cik vien tas ir iespējams, tiek izmantotas pildvielas un akmens 

šķembas. Mūrējot granīta sienas, nepieciešama vismaz markas M50 java. 

 

Darbarīki 

Mūrnieka darba produktivitāte atkarīga no darbarīkiem un to kvalitātes. Tie paši darbarīki tiek 

izmantoti gan mūrējot dabiskos akmeņus, gan ķieģeļus. Pēc pielietojuma darbarīkus var iedalīt 2 

grupās: mūrēšanas un mērīšanas-kontroles instrumenti. 

Mūrēšanas instrumenti ir mūrnieka āmurs, ķelle, javas lāpsta, lāpstiņa-kauss, spainis un 

šuvotāji. Turklāt jums būs jāizmanto veseri (4 - 10 kg), lai sašķeltu un piešķirtu kvadrātveida 

formu dabiskā akmens malām.  

akmens pildmateriāls 

nākamās kārtas akmens 
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Ar javas lāpstu kastē tiek sajaukta java un uzklāta uz sienas. Ar kombinēto ķelli ir iespējams 

aizpildīt horizontālās šuves un cirst ķieģeļus. Ar āmuru akmeņi tiek sagriezti un sacirsti. Ar 

izliektiem un ieliektiem šuvotājiem var piešķirt nepieciešamo formu virsmas šuvēm. 

Mērīšanas-kontroles instrumenti ir – svērtenis, līmeņrādis, virve virziena nospraušanai 

(virzienaukla) un tās stiprinājuma skavas, kārtu balsts, stūrenis, saliekams lineāls, mērlente, 

stienis. Augstas kvalitātes mūra darbiem iesaka izmantot 4 metrus garu stieni. 

 

 

Attēls – a - mūrnieka āmurs, b - ķelle, c - svērtenis, d - metāla mērlente, e - lokāms koka lineāls, f - 

līmeņrādis, g - javas lāpsta, h - lāpstiņa-kauss 
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Attēls – akmeņu mūra paraugs,  mērot augstumu un platumu ar vajadzīgajiem darbarīkiem  

Darba organizācija, mūrējot kaļķakmens pamatus un ķieģeļu sienas  

Mūrēšana joprojām ir roku darbs, un tāpēc tās racionalizācijai ir liela nozīme.   

Akmeņi var tikt nogādāti būvlaukumā, izmantojot kravas automobiļus vai celtņus. Pirms tam tie  

tiek sakrauti kaudzēs uz paletēm, kas veidotas no lieliem pāļiem, un paletes tiek nogādātas uz 

mūrnieka darba vietu. Paletes ir izgatavotas no 5 cm bieziem dēļiem,  ar izmēriem 80x80 vai 

100x100 cm. Paletei var būt 4 izturīgi āķi. Celtnis var izmantot arī kausu un izgāzt akmeņus 

mūrnieka darbības zonā. Kaļķakmens parasti tiek sakrauts kaudzēs uz zemes pie objekta vai 

ēkas vienā pusē.  

Lai nogādātu akmeņus uz katru vēlamo vietu apbūvējamajā zemes gabalā, ir jābūt ierīkotam 

celiņam, kurš ir vismaz 1 m plats, un attālums ir 8-10 m. Dažāda izmēra akmeņi no kaudzes tiek 

salikti ķerrā; no tiem mūrnieks varēs izvēlēsies pareizā izmēra akmeņus savam darbam. Akmeņi 

tiek izgāzti tieši mūrnieka darba vietu. Arī java tiek pārvadāta pa celiņu. 

 

 

 

 

mērīšanas stienis, iedzīts zemē 

virve virziena nospraušanai 
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