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Sastādīts saskaņā ar 
Latvijas būvnormatīva LBN 405-15 

"Būvju tehniskā apsekošana" 
noradījumiem 

Būvinženieris Dainis Pauliņš sertifikāts Nr.3-00239; 
 

tālrunis: (+371) 29206101; 
 

e-pasts: dainis.paulinsh@inbox.lv 

 

(apsekotājs un tā rekvizīti - licences vai sertifikāta numurs, adrese, tālruņa un faksa numurs, elektroniskā pasta adrese) 
 
 

TEHNISKĀS APSEKOŠANAS ATZINUMA 
UZDEVUMS 

 
Katlu māja 

Ābeļziedu iela 4a, Krimulda 
kad.Nr.:  8015 001 0917 

(būves nosaukums, kadastra numurs un adrese) 
Siguldas novada dome  

15/9 

 

(pasūtītājs, līguma datums un numurs) 
 
 Apsekojamais objekts – Katlu māja (8015 001 0917 002) un palīgēka (8015 001 0917 
001). 
 Apsekošanas mērķis - veikt vizuālo tehnisko apsekošanu ēkas nesošajām 
konstrukcijām, sniegt atzinumu par ēkas demontāžu. Veikt būvkonstrukciju inženiertehnisko 
izpēti, izvērtējot būves nesošo konstrukciju ekspluatācijas drošību, apkopot tehniskās 
apsekošanas rezultātus būves tehniskās apsekošanas atzinuma secinājumos un ieteikumos.  
 
 
 
Uzdevuma izsniegšanas datums: 2016. gada 30.jūnijā 

 

(apsekošanas uzdevums, tā izsniegšanas datums) 
 
 
Būvinženieris Dainis Pauliņš - LBS sertifikāts Nr.3-00239 

 

(fiziskās personas vārds un uzvārds vai juridiskās personas nosaukums) 
 
 
 
 
 
 
 
Pasūtītājs:      Izpildītājs:   
Siguldas novada dome     Būvinženieris 
       D.Pauliņš 
       Sert.Nr.3-00239 
 
________________________   ________________________ 
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DAINIS PAULIŅŠ, Latvijas Būvinženieru Savienības Sertifikāts Nr. 3-00239,  
Dzērbenes iela 3a-1, Rīga, 29206101, dainis.paulinsh@inbox.lv 
(apsekotājs un tā rekvizīti - licences vai sertifikāta numurs, adrese, tālruņa un faksa numurs, elektroniskā pasta adrese) 

Vizuālās tehniskās apsekošanas atzinums 

 

Siguldas novada dome 

Kadastra numurs 8015 001 0917, Ābeļziedu iela 4a, Krimulda 
(būves nosaukums, kadastra numurs un adrese) 

Siguldas novada dome 
15/9 

(pasūtītājs, līguma datums un numurs) 
Apsekošanas uzdevums, izsniegts 2016.gada 30.jūnijā 

(apsekošanas uzdevums, tā izsniegšanas datums) 
Dainis Pauliņš 

(fiziskās personas vārds un uzvārds vai juridiskās personas nosaukums) 

1. Vispārīgas ziņas par būvi 

1.1. būves veids                                                                                                                  12510103 
Katlu mājas 

mailto:dainis.paulinsh@inbox.lv
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1.2. apbūves laukums (m2) 276.0 

1.3. būvtilpums (m3) 1760 

1.4. kopējā platība (m2) 340 

1.5. stāvu skaits Virszemes stāvi - 2 

1.6. zemesgabala kadastra numurs 8015 001 0917 

1.7. zemesgabala platība (m2 - pilsētās, ha - lauku teritorijās) 1872 

1.8. būves iepriekšējais īpašnieks - 
1.9. būves pašreizējais īpašnieks Siguldas novada dome 
1.10. būvprojekta autors - 

1.11. būvprojekta nosaukums, akceptēšanas gads un datums - 

1.12. būves nodošana ekspluatācijā (gads un datums) - 

1.13. būves konservācijas gads un datums - 

1.14. 
būves renovācijas (kapitālā remonta), rekonstrukcijas, 

restaurācijas gads 
- 

1.15. 
būves inventarizācijas plāns: numurs, izsniegšanas gads un 

datums - 

 

2. Situācija 

2.1. zemesgabala izmantošanas atbilstība teritorijas plānojumam   

Ēka atrodas pilsētas jauktas apbūves teritorijā 

2.2. būves izvietojums zemesgabalā 
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2.3. būves plānojums 

Apskatāmā ēka sastāv no vienstāva korpusa un divstāvu korpusa. Blakus atrodas vienstāvīga 

palīgēka 

 

3. Būves daļas 

(Ietver tikai tās būves daļas, kas apsekotas atbilstoši apsekošanas uzdevumam) 

Apsekošanas objekta vai apsekošanas priekšmeta nosaukums. Īss konstatēto 

bojājumu un to cēloņu apraksts, tehniskā stāvokļa novērtējums atsevišķiem būves 

elementiem, konstrukciju veidiem, būves daļām. Atbilstība normatīvo aktu prasībām 

Tehniskais 

nolietojums 

(%) 

3.1. pamati un pamatne  

Pamatu veids, to iedziļinājums, izmantotie materiāli, to stiprība, hidroizolācija, drenāža, būves 
aizsargapmales, ārsienu aizsardzība pret mitrumu. Gruntsgabala ģeomorfoloģiskais raksturojums; 
ģeodēziskais atskaites punkts (sienas vai grunts repers, marka, poligonometrijas punkts) absolūto 
augstuma atzīmju noteikšanai. Zemes virsas absolūto atzīmju robežas izpēte teritorijā. Veiktie lauka 
un kamerālie ģeotehniskās izpētes darbi un palīgdarbi: izstrādnes, līmetņošana, laboratorijas 
analīze, to apjomi. Nogulumu veidi grunšu izpētes areālā, gruntis, kas veido ēkas pamatni, to 
aplēses pretestība. 

Ēkai ir dzelzsbetona pamati, kas apsekoti virs grunts līmeņa. Lielas pamatu 
deformācijas netika novērotas. 

60 

3.2. nesošās sienas, ailu sijas un pārsedzes  

Pagraba un virszemes nesošo sienu konstrukcija un materiāls. Konstruktīvās shēmas. Galveno 
konstruktīvo elementu biezums un šķērsgriezums. Mūra vājinājumi. Plaisu atvērumu mērījumu un 
plaisu attīstības novērojumu dati. Atdalošā un tvaika izolācija. Koksnes bioloģiskie bojājumi. Sienu 
būvmateriālu stiprība, konstrukciju elementu pārbaudes un mūra stiprības aplēšu rezultāti. 
Kontrolzondēšanas rezultāti. Ailu siju un pārsedžu raksturojums, to balstvietas, citi raksturojošie 
rādītāji. 

Ēkai ir silikāta un māla ķieģeļu mūra sienas 380-510mm biezumā, ugunsnoturība 
vismaz 240min, lielākoties sienas mitruma piesūcinātas, novērota ķieģeļu erozija, 
sienu fragmentu izdrupumi, caurejošas plaisas. Sienas avārijas stāvoklī un apdraud 
apkārtējo drošību. 

 

40-80 

3.3. karkasa elementi: kolonnas, rīģeļi un sijas  

Kolonnu, stabu, rīģeļu un siju konstrukcija un materiāls. 
Ēkā ir 2 tērauda kolonnas, viena no tām ir pārzāģēta uz pusēm un apakšējā daļa 
izņemta.  

 

3.4. pašnesošās sienas  

Pašnesošo sienu konstrukcija un materiāls. 

Pašnesošās sienas veidotas no dedzināta māla ķieģeļa mūra, 120-250mm. Stāvoklis 
vērtējams kā neapmierinošs, vietām redzamas plaisas pat līdz 10mm.  Neplaisājušo 
sienu ugunsnoturība 60min.     

60 

3.5. šuvju hermetizācija, hidroizolācija un siltumizolācija  

Lielākoties bojāta sienu hidroizolācija uz tām redzami izsāļojumi un notecējumi Ēkai 
nav sienu siltumizolācija, jumta pārsegums netika apsekots, bet pēc pieredzes jumtas 
siltumizolāciju veido gāzbetona bloki vai arī keramzīta slānis, jebkurā gadījumā tā 
nenodrošina minimālās prasības. 

60 

3.6. pagraba, starpstāvu, bēniņu pārsegumi  
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Pagraba, starpstāvu un bēniņu pārsegumu aplēses shēmas, konstrukcija un materiāls. Nesošo 
elementu biezums vai šķērsgriezums. Konstatētās deformācijas, bojājumi un to iespējamie cēloņi. 
Plaisu atvērumu mērījumu dati. Pagaidu pastiprinājumi, atslogojošās konstrukcijas. Betona stiprība. 
Metāla konstrukciju un stiegrojuma korozija. Koka ēdes (mājas piepes) un koksngraužu bojājumi. 
Kontrolzondēšanas un atsegšanas rezultāti. Nestspējas pārbaudes aplēšu rezultāti. Skaņas izolācija 
Starpstāva pārsegumi veidoti no saliekamā dzelzsbetona dobajām plātnēm 220mm 
biezumā, pārseguma balstījuma viena kolonna iztrūkst, kas rada avārijas stāvokli. 
Kopumā plātnes daļēji apmierinošās stāvoklī. 

40-60 

3.7. būves telpiskās noturības elementi  

Ēkas telpisko noturību nodrošina mūrētas sienas. 50 

3.8. jumta elementi: nesošā konstrukcija, jumta klājs, jumta segums, 
lietusūdens novadsistēma 

 

Jumta konstrukcijas, ieseguma un ūdens noteku sistēmas veids, konstrukcija un materiāls. 
Savietotā jumta konstrukcija un materiāls. Konstatētie defekti un to iespējamie cēloņi. Gaisa 
apmaiņa, temperatūras un gaisa mitruma režīms bēniņos. Tehniskā stāvokļa novērtējums kopumā 
pa atsevišķiem konstrukciju veidiem 
Jumta nesošo konstrukcija veidota no ribotām saliekamā dzelzsbetona U-veida 
plātnēm. Plātnes notecējušas ar augu valsts apaugumiem, vietām korodējis 
stiegrojums, plaisas. Cauri plātnēm izbūvētas ventilācijas izvadi. 
Jumta segums veidots no bitumena ruļļmateriāla, kas ir stipri bojāts.  
Uz jumta jau ir ieauguši nelieli līdz 8cm diametrā koki un cita rakstura augu valsts 
apaugumi. 
Jumta stāvoklis neapmierinošā stāvoklī. 
Ēkas vienstāvīgajai piebūvei Ziemeļu pusē azbestcementa lokšņu segums. 

70 

3.9. balkoni, lodžijas, lieveņi, jumtiņi  

Balkonu, lodžiju, erkeru, jumtiņu un dzegu konstrukcija un materiāls 
Nav  - 
3.10. kāpnes un pandusi  

Kāpņu veids, konstrukcija un materiāls; kāpņu laukumi (podesti), margas. Kāpņu telpas sienu 
stāvoklis kāpņu elementu iebūves vietās. Lieveņi un pandusi. Avārijas, pagraba, ugunsdzēsēju 
kāpnes un palīgkāpnes 
Ēkas kāpnes demontētas 
Palīgēkai kāpnes no tērauda sijām un pakāpieniem, korodējušas, avārijas stāvoklī 30 

3.11. starpsienas  

Starpsienu veidi un konstrukcijas, skaņas izolācija 

Netika apsekots - 
3.12. grīdas  

Grīdu konstrukcijas, seguma un virsseguma veidi. Skaņas un siltuma izolācija. 

Ēkai ir dzelzsbetona grīdu segums ar padziļinājumiem tehnoloģiskajām iekārtām un 
inženierkomunikācijām. Grīdā izvietoti demontētu iekārtu dzelzsbetona pamati. Grīda 
saplaisājusi, vietām uzlauzta, izdemolēta. 

60 

3.13. ailu aizpildījumi: vārti, ārdurvis, iekšdurvis, logi, lūkas  

Logu un balkona durvju, skatlogu (vitrīnu), slēģu, ārdurvju, iekšdurvju un vārtu materiāls, veidi un 
konstrukcijas, jumtiņi un markīzes 
Logi izsisti, iekšpusē un ārpusē mētājas stikla lauskas, rāmji koka daļēji izausti. Daži 
logi aizsisti daļēji ar koka dēļu vairogiem. Durvis koka izlauztas, dažas demontētas 

100 

3.14. iekšējā apdare un arhitektūras detaļas               
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Iekšējo virsmu apdares veidi 

Apmetums saplaisājis, vietām nodrupis, sienas apkrāsotas ar vidi degradējošiem 
uzrakstiem 

80 

5. Kopsavilkums 

4.1. Būves tehniskais nolietojums 
Būves tehnisko rādītāju un ar tiem saistīto citu ekspluatācijas rādītāju stāvokļa pasliktināšanās pakāpe noteiktā 
laika momentā attiecībā pret jaunu būvi dabas, klimatisko un laika faktoru ietekmē, kā arī cilvēku darbības dēļ. 
Noteiktā lieluma (procentos) pamatojums. Konstrukcijas vai to elementi, kas ir avārijas un pirmsavārijas 
stāvoklī. Izpētes materiālu analīzē konstatētais galveno nesošo konstrukciju tehniskais stāvoklis kopumā, 
piemērotība vai nepieciešamie priekšnoteikumi to turpmākajai ekspluatācijai. Būves plānojuma un iekārtojuma, 
kā arī izmantošanas apstākļu atbilstība mūsdienu labiekārtojuma prasībām 

Galveno, nesošo konstrukciju – pamatu, sienu, pārsegumu, jumta elementu tehniskais stāvoklis, kāds 
tas tika konstatēts apsekošanas gaitā, kopumā vērtējams kā avārijas stāvoklī.  
Nesošās konstrukcijas mitruma piesātinātas, novēroti nesošo konstrukciju stipri bojājumi, plaisas, 
izdrupumi, demolēšanas pazīmes. 

4.2. Secinājumi un ieteikumi 
Apstākļi, kuriem pievēršama īpaša vērība būvprojektēšanā vai renovācijas, rekonstrukcijas vai restaurācijas 
darbu veikšanā. Nepieciešamie pasākumi (renovācija, rekonstrukcija, restaurācija) būves turpmākās 
ekspluatācijas nodrošināšanai, galvenie veicamie darbi 
 
Ņemot vērā tehniskās izpētes atzinumā konstatēto būves daļu tehnisko stāvokli un novērotos defektus, 
nepieciešama steidzama katlu mājas (8015 001 0917 002) un palīgēkas (8015 001 0917 001) 
demontāža. 
,  
Ēku šobrīd nav iespējams izmantot turpmākai ekspluatācijai, tā ir avārijas stāvoklī 
 

1. Nepieciešams steidzami veikt ēkas norobežošanu no piekļuves nepiederošām personām 
2. Veikt ēkas demontāžu saskaņā ar izstrādātu un būvvaldē saskaņotu demontāžas projektu. 

 
 
Būvdarbu izpildes un kvalitātes nodrošināšanai pieaicināt sertificētu būvuzraugu.  

 

Tehniskā apsekošana veikta 2016.gada 30.jūnijā un ir spēkā 2 (divus) gadus no apsekošanas dienas 

 

Atzinums sastādīts uz 13(trīspadsmit) lapām, tajā skaitā 7(septiņas) pielikuma lapas ar bildēm  

 
 
                                                     DAINIS PAULIŅŠ, Latvijas Būvinženieru Savienības Sertifikāts Nr. 3-00239       

  

                                           (izpildītāja paraksts un spiedogs (vārds, uzvārds, sertifikāta numurs))   
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1.pielikums 
 

Attēlu izvietojums 
 

 



8 

 

 
 

 
1.Attēls 
 

 
2.Attēls 
1)Aizmūrējamas ailas 
D)Demontējama sienas daļa (precizēt uz vietas) 
S)Saglabājam sienas daļa, kas bloķējas ar blakus esošo ēku (precizēt uz vietas) 
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3.Attēls 
 

 
4.Attēls 
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5.Attēls 
P)Iztrūkstošā kolonna (palielinājums blakus attēlā no sāniem) 
1)Iztrūkstošā/nozāģētā kolonna zem paneļa stūra, kas rezultējas, ka panelis “karājas gaisā” 
balstoties uz vienu malu mūrī, atlikušo kolonnu un starppaneļu šuvi 
 

 
6.Attēls 
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7.Attēls 
 

 
8.Attēls 
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9.Attēls 
 

 
10.Attēls 
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11.Attēls 

 
12.Attēls 
1)Pagrabs 

 



Katlu mājas un palīgēkas demontāža Ābeļziedu ielā, Krimulda 
 

SIA"9AM"; reģ.nr.40103621364; Dzērbenes iela 3a-1, Rīga, LV1006; LV08HABA0551035642911, AS"Swedbank" 
Kontaktpersona Dainis Pauliņš, 29206101, dainis.paulinsh@inbox.lv 
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P A S K A I D R O J U M A  R A K S T S 

   
Katlu mājas un palīgēkas demontāža Ābeļziedu iela 4a, Krimulda   

 
Nojaukšanas projekts 

    
1. Ievads  
  
 Ēku un būvju nojaukšanas projekts izstrādāts, pamatojoties uz savstarpēji 
noslēgto vienošanos ar Siguldas novada domi un uz šādiem normatīvajiem 
dokumentiem:  

− Vispārīgie būvnoteikumi (MK noteikumi Nr.500);  
− Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus (25.02.2003. MK noteikumi 

Nr.92).  
− Institūciju izsniegtiem tehniskiem noteikumiem. 

    
Nojaukšanas projekta izstrādāšanā izmantota šāda tehniskā dokumentācija:  

− nojaucamo ēku apsekojums dabā; 
− zemes robežu plāns; 
− nojaucamo ēku tehniskais apsekojums.  

 
 2. Situācijas raksturojums  
    
 Nojaucamās ēkas un būves atrodas Ābeļziedu iela 4a, Krimuldā, Kad.Nr.8015 
001 9017   
   
Nojaukšanai paredzēti šādi objekti:  

− Katlu māja (8015 001 9017 002);  
− Palīgēka (8015 001 9017 001) 

 
 Būves un ēkas paredzēts nojaukt pilnā apjomā, ieskaitot pamatus. 
Nojaukšanas rezultātā iegūtie materiāli un būvgruži uzskaitīti tālāk tekstā 
pievienotajos apjomos. Nojaukšanas darbus paredzēts vienā etapā. 
 Iebraukšana un izbraukšanas būvlaukuma teritorijā darbu veikšanai 
organizējama pa esošo Ābeļziedu ielu cauri Ābeļziedu 4 teritoriju. Būvlaukuma 
ietvaros organizēt smagās tehnikas riteņu mazgāšanu, lai nepiesārņotu apkārtējo 
teritoriju. 

mailto:dainis.paulinsh@inbox.lv
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 Uz nojaukšanas darbu veikšanas laiku teritoriju, kurā plānots veikt 
nojaukšanas darbus, paredzēts iežogot ar 2m augstu stiepļu būvžogu ar 
necaurredzamu nosegmateriālu (zoģa tips, piem., BEKAERT) bez gājēju laipām un 
nojumes virs būvžoga. Stabus fiksēt ar pārvietojamām betona vai analogām pēdām. 
 Būvlaukuma organizācija (strādnieku telpas, WC, instrumentu noliktava, 
drošības instrukcijas stends, utt) novietojums parādīts lapā DOP-1.  
 Kokus, kas atrodas tuvu smagās tehnikas darbības zonai, norobežot ar koka 
dēļu vairogu 2,5m augstumā.  
 Vietās, kur nav atbilstoša seguma smagās tehnikas pārvietošanai vai darbībai 
veidot dolomīta šķembu (fr.40-70, 150mm) slāni uz ģeorežģa (piem Secugrid 
40/40), pirms tam noņemot augsnes virskārtu 
 Nojaukšanas darbiem nepieciešamo elektroenerģiju un ūdeni paredzēts iegūt 
no esošajiem tīkliem, būvuzņēmējam vienojoties ar šo inženiertīklu 
apsaimniekotājiem.  
   
  3. Nojaukšanas darbi.  
   
  Būvorganizācijai pirms darbu uzsākšanas, pamatojoties uz šī projekta 
risinājumiem, jāizstrādā un ar pasūtītāju jāsaskaņo darbu veikšanas projekts ēku 
nojaukšanas darbiem. 

Darbu veikšanas projekts jāizstrādā saskaņā ar: 
o LBN 310 – 14 „Darbu veikšanas projekts” prasībām,   
o Ministru kabineta 2003. gada 25. februāra noteikumiem Nr. 92 „Darba 

aizsardzības prasības, veicot būvdarbus”; 
 

o kā arī Ministru kabineta 2014. gada 19. augusta noteikumi Nr. 500 
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„Vispārīgie būvnoteikumi”.  
o citu LBN (būvnormatīvu) prasības. 

 
Tāpat darbu veikšanas projektā jāiekļauj norādes par esošo blakus ēku un 

būvju drošību demontāžas darbu laikā un būvniecības transporta piekļūšanai 
nojaucamajām ēkām un būvēm.  
 Projekta risinājumiem un darbu veikšanas tehnoloģijai jānodrošina visi 
konstrukciju noturības elementi, kā arī droša nojaucamo būvju un ēku demontāža, 
neaizskarot blakus ēkas.       
 Būvdarbu veikšanas projektā detalizēti izstrādāt demontāžas darbu veikšanas 
metodes, norādot mehānismus, to darbības shēmas, nepieciešamos piederumus un 
inventāru, darba vietas organizāciju, būvdarbu veikšanas secību pa iecirkņiem, 
tvērieniem, drošības tehnikas noteikumus u.t.t.  
 Būvorganizācijai būvlaukuma organizācija jāveic saskaņā ar normatīvo aktu 
prasībām, objektā jābūt norīkotam atbildīgajam speciālistam par darba drošības 
noteikumu stingru ievērošanu veicot būvdarbus, nojaukšanas un atjaunošanas 
darbus.  
 Būvniecības laikā veikt būvlaukuma ugunsdrošības pasākumus atbilstoši 
normatīvajām prasībām;  
 Līdz būvdarbu sākumam veikt visus vispārīgajos būvnoteikumos noteiktos 
būvlaukuma sagatavošanas darbus, uzstādot pagaidu sētu, ierīkojot būvlaukuma 
apgaismojumu, būvtāfeli un citus pasākumus.  
 Nojaucamās būves un ēkas ir vienstāvu ar trīsstāvīgu daļu un atsevišķi stāvošs 
skurstenis. Nojaukšanas darbi vērtējami kā vidēji sarežģīti.    
 Nojaukšanas darbos paredzēts izmantot autoceltni ar celtspēju līdz 50 tonnām, 
auto pašizgāzējus, būvgružu konteinerus, cilvēku pacelšanas mehānismus 
(paceļamais grozs 10m, pašgājējs), demolieri, būvgružu drupinātāju, pneimatiskos 
atskaldāmos āmurus un mazās mehanizācijas darbarīkus.  
 Nojaucamo ēku un būvju konstrukciju raksturojums – ķieģeļu mūra sienas, 
dzelzsbetona pārsegumi, tērauda detaļas, dzelzsbetona pamati un elementi.  
 Būvgružus, būvelementus un birstošos būvmateriālus iekraut konteinerā vai 
kravas auto un nodot sertificētai būvgružu izvedējai firmai slēdzot ar to līgumu par 
būvgružu nodošanu būvgružu apsaimniekošanai.  
 Līgumā paredzēt būvgružu šķirošanu un videi kaitīgo būvmateriālu 
utilizāciju, nodot to sertificētai būvgružu apsaimniekošanas firmai.  
 Veicot būvdarbus, ievērot Siguldas novada domes saistošo noteikumu „Par 
atkritumu apsaimniekošanu Siguldas novadā”. Būvorganizācijai pēc būvgružu 
aizvākšanas iesniegt pasūtītājam aktu par kopējo pārstrādei izvesto būvniecības 
atkritumu daudzumu. 
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 Pirms būvdarbu veikšanas, būvuzņēmējam jāsaskaņo kravas transporta 
maršrutu ārpus būvlaukuma ar Siguldas novada domi, atkarībā no tā, kur 
būvuzņēmējs plāno nodot pārstrādei būvgružus (t.i. saskaņā ar par būvgružu 
pārstrādi noslēgtiem līgumiem). 

Katlu mājas ēkas nojaukšanu paredzēts uzsākt izvācot drazas un gružus kas 
nav attiecināmi uz būvgružiem. Ēkas paredzēts nojaukt izmantojot demolieri, pirms 
tam ar roku spēku sagatavojot darba fronti, no jumta noņemot seguma materiālu, 
pakāpeniski noņemot norobežojošās un nesošās konstrukcijas, nepieļaujot atsevišķu 
ēkas daļu sagāšanos. Nav pieļaujams kā nojaukšanas metodi izmantot parakšanos 
zem sienām, lai tās sagāztu. Mūra sienu nojaukšanu jāveic pa kārtām, neizjaucot 
atlikušās ēkas daļas stabilitāti. Atkritumi jānogādā zemē pa speciālām renēm vai 
caurulēm. Nav pieļaujama atkritumu kaudžu uzkrāšana uz pārsegumiem.  
    

Nojaukšanas procesā veidosies šādi galveno būvmateriālu atkritumi:  
− ķieģeļu mūris 300 m3;  
− siltumizolācija (gāzbetons/keramzīts) 160 m3;  
− dzelzsbetons 200 m3;  
− metāla konstrukcijas 2 t.  
− bitumena ruļmateriāls 300 m2  
− stikla izstrādājumi - 5 m3 
− dažādi atkritumi (stikls, koks, utt) 100m3 
− azbestcementa loksnes - 10m2 

 *Apjomos norādīti aptuveni materiālu tilpumi, laukumi bez drupināšanas 
koeficientiem 
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4. Nojaucamās ēkas.  
    
4.1 Katlu māja (lit.002)  
   
 

 

    
  
  Darbu secība: 

1. Izvākt gružus un draza no ēkas iekšpuses, kas nav klasificējamas kā 
būvgruži un nodot pārstrādei atsevišķi 

2. Demontēt jumta segumu, logus un vieglās konstrukcijas 
3. Demontēt ēku ar demolieri, sākot no divstāvīgās ēkas daļas. Sienu, kas 

bloķējas ar blakus īpašumu nojaukt ar rokas instrumentiem līdz blakus 
ēkas jumta līmenim, nepieļaujot būvgružu krišanu uz tās jumta, pirms tam 
uz esošās ēkas jumtu nosegt ar koka dēļu vairogiem. Pēc demontāžas mūri 
nosegt ar cementa smilšu javu un skārda nosegdetaļu. 

4. Izrakt pamatus un demontēt tos, arī grīdu un iekārtu pamatus ēkas iekšpusē 
5. Veikt pamatu būvbedres aizbēršanu un grunts planēšanu, saglabājot pie 

ēkām pieguļošā esošā reljefa atzīmes. 
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4.2 Palīgēka (lit.001)  

  

     
  
  Darbu secība: 

1. Izvākt gružus un draza no ēkas iekšpuses, kas nav klasificējamas kā 
būvgruži un nodot pārstrādei atsevišķi 

2. Demontēt jumta segumu, logus un vieglās konstrukcijas 
3. Demontēt ēku ar demolieri, sākot no divstāvīgās ēkas daļas  
4. Izrakt pamatus un demontēt tos, arī grīdu un iekārtu pamatus ēkas iekšpusē 
5. Veikt pamatu būvbedres aizbēršanu un grunts planēšanu, saglabājot pie 

ēkām pieguļošā esošā reljefa atzīmes. 
  
   
5. Teritorijas sakārtošana, darbu pabeigšana.   
 Pēc ēku un būvju pamatu demontāžas, radusies būvbedre jāaizber ar grunti un 
jāizlīdzina, saglabājot pie ēkām pieguļošās teritorijas esošās reljefa augstuma 
atzīmes. Ar grunti piebērtās un planētās vietas apsēt ar zālāju sēklu maisījumu. 

Pēc demontāžas darbu pabeigšanas būvuzņēmējam izvākt visu būvniecības 
tehniku un būves, noņemt pagaidu žogus, atbrīvot teritoriju. 

Būvorganizācija ir atbildīga par esošo piebrauktuvju un teritorijas saglabāšanu 
ne sliktākā stāvoklī, kāda tā ir bijusi pirms darbu uzsākšanas. Gadījumā, ja, veicot 
demontāžas darbus, tiek sabojāts esošais piebrauktuvju seguma vai zaļās zonas 
stāvoklis, būvuzņēmēja pienākums ir veikt segumu atjaunošanu par saviem 

mailto:dainis.paulinsh@inbox.lv


Katlu mājas un palīgēkas demontāža Ābeļziedu ielā, Krimulda 
 

SIA"9AM"; reģ.nr.40103621364; Dzērbenes iela 3a-1, Rīga, LV1006; LV08HABA0551035642911, AS"Swedbank" 
Kontaktpersona Dainis Pauliņš, 29206101, dainis.paulinsh@inbox.lv 

7 
 

līdzekļiem. 
 
 6. Inženierkomunikāciju atslēgšanas nosacījumi.  
   
 Pirms demontāžas darbu sākuma būvuzņēmēja pienākums ir apsekot ēkas un 
veikt esošo inženierkomunikāciju - ūdensvada, kanalizācijas, siltumapgādes, 
elektroapgādes, apgaismojuma un vājstrāvas tīklu atslēgšanu. Inženiertīklu 
atslēgšana jāveic saskaņā ar institūciju izsniegtiem tehniskiem noteikumiem. 
Patvaļīga inženierapgādes tīklu atslēgšana un pārvietošana nav pieļaujama.  
  
   
 Paskaidrojuma raksts sastādīt uz 7 (septiņām) lapām.  
   
   
   
 Sastādīja :  
  Būvinženieris D.Pauliņš  
  Sert.nr 3-00239  
 2017.gada 15.martā 
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