
 
 
 
 

  

 

 

 

Pasūtītājs: Siguldas novada dome 
  

Pasūtījuma Nr.: 180-1 
  

Būvobjekts: Divu skursteņu un palīgēkas demontāža 
  

Adrese: Siguldas novads, "Laurenči" 

  

Būvprojekta sadaļa: Demontāža 

  

Marka. Nr.: DEM 
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PASKAIDROJUMA RAKSTS 
 

Darbu organizācijas projekts izstrādāts pamatojoties uz būves nojaukšanas 
uzdevumu. Izstrādājot projektu tiek ņemts vērā: 

1. Noteikumiem par Latvijas būvnormatīvu LBN 310-05 „Darbu veikšanas 
projekts”; 

2. 1997.gada 1.aprīļa „Vispārīgie noteikumi” Nr.112 (grozījumi MK 2010.12.01. 
noteikumi Nr.20) 5.4. apakšnodaļu. 

Pie demontāžas projekta izstrādāšanas izmantots inženiertopogrāfijas plāns. 
Pirms nojaukšanas projekta izstrādāšanas veikta objekta vizuālā apsekošana un 
fotofiksācija. 

Būvuzņēmējs drīkst uzsākt ēku un būvju demontāžu tikai pēc tam, kad ir 
izstrādāts un saskaņots būvnormatīvos noteiktajā kārtībā darbu veikšanas projekts (DVP). 
Demontāžas darbus veikt atbilstoši Būvniecības likuma 31.p 1.un5.punkta prasībām, 
Vispārējo noteikumu 27.p. 61.punkta prasībām, kā arī atbilstoši Latvijas būvnormatīviem 
un citu normatīvo aktu prasībām.  
 
 

I BŪVDARBU SAGATAVOŠANAS DARBU APRAKSTS 
 

Tiek organizēta viena iebrauktuve būvlaukumā, lai nodrošinātu transporta kustību 
būvlaukumā saskaņā ar plānu, tiek organizētas transporta līdzekļu apgriešanās vietas.  
Pie atbildīgā būvdarbu vadītāja būvlaukumā ir pieejama sekojoša dokumentācija un 
aprīkojums: 

1. Būvdarbu veikšanas tehniskā dokumentācija; 
2. Būvatļaujas kopija; 
3. Darba drošības un ugunsdrošības instrukcijas; 
4. Iekšējās kārtības noteikumi; 
5. Ugunsdzēsības aparāts; 
6. Pirmās palīdzības aptieciņa. 
Veicot būvgružu šķirošanu, sekot tādiem ekoloģiskās saimniekošanas 

pamatprincipiem kā demontāžas galaproduktu otrreizēja izmantošana un bīstamo un 
ilgstoši nesadalošos atkritumu apjoma samazināšana, otrreizēji pārstrādājamo atkritumu 
stingri reglamentēta deponēšana atbilstoši ekoloģiskajiem noteikumiem, kā arī citiem 
videi draudzīgiem atkritumu saimniecības principiem.  

Nepieciešamo elektropieslēgumu demontāžas darbu veikšanai nodrošina 
Būvuzņēmējs. Ja dažādu iemeslu dēļ nav pieejams patstāvīgs pagaidu elektropieslēgums 
demontāžas darbu veikšanai, tad Būvuzņēmējs var nodrošināt to ar pārvietojama elektro 
ģeneratora palīdzību, uzstādot iekārtu demontējamās ēkas tuvumā.  
 

II BŪVDARBU ORGANIZĀCIJA 
 

1.Būvdarbu organizācijas vispārējie noteikumi. 
1.1. Būvdarbu veikšanas vietu norobežošana. 

Pirms būvdarbu uzsākšanas esošās apbūves apstākļos, darbuzņēmējs iezīmē un 
norobežo bīstamās zonas, kuras apzīmē ar drošības zīmēm un uzrakstiem saskaņā ar 
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„Darba aizsardzības likuma” 25.p. 7.punktu (MK noteikumi Nr.400 Darba aizsardzības 
prasības drošības zīmju lietošanā”). 
Bīstamo zonu noteikšanu veic atbildīgais būvdarbu vadītājs pirms darbu uzsākšanas.  
 
1.2. Būvgružu transportēšana un savākšanas organizēšana. 

Atkritumu apsaimniekošana veicama saskaņā ar SND noteikumiem nr.20 
„Atkritumu apsaimniekošanas noteikumi Siguldas novadā”. Ikvienai personai, kas vēlas 
pārvadāt vai pārstrādāt būvniecības atkritumus, pirms savas darbības uzsākšanas 
jānoslēdz līgums ar Siguldas novada domes vides departamentu, lai saņemtu Lielrīgas 
reģionālās vides pārvaldes atļauju būvniecības atkritumu pārvadāšanai un pārstrādei. 
 
1.3. Autotransporta kustība stāvlaukumā. 

Transporta kustība organizējama saskaņā ar būvlaukuma organizācijas shēmā 
norādītajiem transporta kustības virzieniem.  
 
1.4. Tehnoloģiskais un montāžas aprīkojums objektā. 

Objektā jāņem vērā darba aizsardzības prasības, lietojot darba aprīkojumu un 
strādājot augstumā saskaņā ar MK noteikumiem nr. 526 Rīgā 2002.gada 9.decembrī 
(prot.nr.55, 8.) Darba aizsardzības prasības, lietojot darba aprīkojumu un strādājot 
augstumā. 

Būvdarbu veikšanai tiks piesaistīta sekojoša būvtehnika: 
Tehnikas veids Skaits, gb 

Demolieris 1 
Būvgružu smalcinātājs 1 
Kravas automašīnas un konteineri ar dažādu celtspēju būvgružu izvešanai 2 
Ekskavators ar kausu 1 
Elektroinstrumenti  

 
1.5. Drošības tehnikas noteikumi, darba aizsardzība un ugunsdrošības pasākumi. 

1. Būvatļaujas saņemšanu fiksē būvdarbu veikšanas žurnālā, veicot tajā pirmo 
ierakstu. 
2. Būvlaukuma galvenais būvuzņēmējs ir atbildīgs par to, ka tiek izstrādāti 
konkrētā būvlaukuma iekšējās kārtības, darba drošības, ugunsdrošības un 
apsardzes noteikumi ievērojot kā arī nepārkāpjot Latvijas Republikas likumus un 
saistošos normatīvos aktus. Ar izstrādātiem noteikumiem Galvenais būvuzņēmējs 
iepazīstina visus darbuzņēmējus un būvniecības procesā iesaistītās personas, ja 
viņu darbs ir saistīts ar būvlaukuma apmeklēšanu.  
3. Ar uzņēmuma vadītāja rakstisku rīkojumu tiek norīkots atbildīgais būvdarbu 
vadītājs par darba aizsardzību, ugunsdrošību un bīstamo iekārtu tehnisko 
uzraudzību. Atbildīgajai personai ir veikta atbilstoša apmācība darba aizsardzībā, 
ugunsdrošībā un bīstamo iekārtu tehniskajā uzraudzībā licenzētā mācību iestādē 
un ir apliecinoši dokumenti/ apliecības.  
4. Darbi tiek organizēti atbilstoši sekojošiem LR likumiem un normatīviem 
aktiem: 
- LR „Darba aizsardzības likums” un tā papildinājumi; 
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- MK noteikumi nr.92 „Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus” (spēkā no 
11.03.2003); 
- MK noteikumi nr.82 „Ugunsdrošības noteikumi” (spēkā no 21.02.2004); 
- MK noteikumi nr.372 „Darba aizsardzības prasības, lietojot individuālās 
aizsardzības līdzekļus”; 
- MK noteikumi nr.66 „Darba aizsardzības prasībasnodarbināto aizsardzībai pret 
darba vides trokšņa radīto risku (spēkā no 08.02.2003); 
- MK noteikumi nr.384 „Noteikumi par bīstamajām iekārtām”; 
- „Ķīmisko vielu un ķīmisko produktu likums”.  

 
 
 
2.Demontāžas darbi 
2.1. Konstrukciju demontāžas vispārējie noteikumi: 

1.Veikt ēku atslēgšanu no pilsētas inženierkomunikācijām. Jāsaglabā „Rīgas 
Radiotranslācijas” gaisa vadu līnija. Veicot gāzes vada demontāžu, saglabāt gāzes 
apgādi ēkām.  
2. Pirms jebkādu rakšanas darbu uzsākšanas un darbu veikšanas laikā 
jānodrošinās pret: 

• Tranšeju un būvbedru malu iegrūšanu; 
• Materiālu uzkrišanu rakšanā strādājošajiem darbiniekiem; 
• Cilvēku un transporta iekrišanu izrakumos; 
• Mehānismu operatoru saspiešanu tiem gāžoties; 
• Blakus esošo būvju iebrukšanu rakšanas vietās; 
• Pazemes komunikāciju bojāšanu; 
• Nepiederošu personu piekļūšanu izrakumu demontāžas darbu vietai; 
• Mehānismu atgāzu dūmiem. 

3.Pārliecināties, vai rakšanas darbi neietekmēs sastatņu atbalstu vai tuvējo būvju 
pamatu stabilitāti. 
4. Ēkas konstrukciju nojaukšanas laikā pastāvīgi sekot konstrukciju – pamatu, 
sienu, pārsegumu tehniskajam stāvoklim pie redzamas deformācijas, sēšanās, 
plaisu parādīšanās nekavējoties darbus pārtraukt, pieņemt attiecīgus pasākumus 
konstrukciju pagaidu nostiprināšanai un izsaukt projektētāju pārstāvi. 
5. Nojaukšanas procesa laikā neviena ēkas konstrukcija vai daļa nedrīkst atrasties 
bīstamā vai nestabilā stāvoklī, kad darba veicēja atbildīgā pārstāvja nav darba 
iecirknī.  
6. Visām darba vietām, ejām būves teritorijai tumšā diennakts laikā jābūt 
apgaismotām.  
7. Ēkas demontāžas laikā ar rīkojumu norīkot atbildīgo būvdarbu vadītāju, kurš 
pastāvīgi atrodas būvlaukuma teritorijā un seko, lai cilvēki neatrastos demontāžas 
bīstamajā zonā. 
8. Demontējamā ēkā demontāžas darbos iesaistītās tehnikas darbības zonā 
nedrīkst atrasties neviens cilvēks, kā arī pēc mehāniskās esošā karkasa 
demontāžas uzsākšanas ēkā cilvēkiem ieiet un uzturēties stingri aizliegts. 
9. Visai demontāžas tehnikai jābūt atbilstošā tehniskā stāvoklī, kā arī 
ekspluatācijai jānotiek atbilstoši noteiktajām prasībām.  
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2.2. Demontāžas secība: 
2.2.1. Demontāžas darbu veikšana tornim Nr-1 [6] (pie skolas). 
1. Demontāžu veikt no otra torņa puses, uzstādot sastatnes, skolas pusē uzstiept 

celtniecības sietu un aizsargāt jumtu ar koka klāju no nejauši krītošiem mūra 
fragmentiem. 

2. Skursteņa augšdaļu demontē ar rokas instrumentu palīdzību, tā minimizējot 
iespēju ar krītošiem mūra fragmentiem sabojāt esošo skolu.  

3. Torņa zemāko daļu iespējams demontēt ar demolieri, ievērojot īpašu rūpību 
pret skolu. 

4. Pēc mūra būvgružu sašķirošanas un izvešanas, tiek veikta skursteņa betona 
pamata demontāža līdz tādam dziļumam kā nosaka pasūtītājs. Veic grunts 
piebēršanu. 

2.2.2. Demontāžas darbu veikšana tornim Nr-2 [7]. 
1. Ar demolieri sargrauj torni. 
2. Pēc mūra būvgružu sašķirošanas un izvešanas, tiek veikta skursteņa betona 

pamata demontāža līdz tādam dziļumam kā nosaka pasūtītājs. Veic grunts 
piebēršanu. 

2.2.3. Koka palīgēkas darbu veikšana [8]. 
1. Demontē azbestcementa lokšņu segumu un nodot bīstamo atkritumu 

apsaimniekotājiem. 
2. Demontēt dēļu apšuvumu nokraut pagaidu nokraušanas vietā [9], sašķirot.  
3. Demontēt nesošās konstrukcijas, demontēt pamatus. Veic grunts piebēršanu. 
 
 
 

III BŪVNOJAUKŠANAS DARBU APJOMS 
 

Plānotais būvgružu apkoms*: 
 Konstrukciju 

apjoms 
Koeficients Būvgružu apjoms, 

m3 
Ķieģeļu mūris 140.0m3 1.3 182.0 
Dzelzsbetons 10.0m3 1.3 13.0 
Koks 25.0m3 1.3 33.0 
Bīstamie atkritumi 260m2 (Azbestcementa loksnes) 
Citi materiāli  15.0 1.3 19.5 
Grunts Darbu apjomu skatīt rasējumā 
 
Demontāžas darbu apjoms*: 
 Mērvienība Apjoms 
   

*darbu veicējam pirms demontāžas veikšanas jāprecizē būvgružu un demontāžas 
darbu apjomi. 
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IV VIDES AIZSARDZĪBAS PRASĪBAS 
 

Nr.  Pasākums Atbildīgais par 
izpildi 

1. Nodrošināt, ka 
objekta teritorija nav 
piesārņota un 
piegružota ar 
būvatkritumiem 

1. Konteineru savlaicīga 
pasūtīšana 

2. Pareiza būvmateriālu 
nokraušana un uzglabāšana 

3. Neatbilstošo materiālu 
uzglabāšana ģenerālplānā 
paredzētajā vietā 

4. No piegādātāja pieprasīt līgumu 
vai plānu par būvatkritumu 
apsaimniekošanu. 

Būvuzņēmēja 
atbildīgā persona 

2. Izmešu gaisā rašanās 1. Būvlaukumā pieļaujama tādas 
tehnikas darbība, kura atbilst 
likumdošanā noteiktajām 
prasībām un ir atbilstošā 
ekspluatācijas kārtībā. 

Būvuzņēmēja 
atbildīgā persona 

 
 
 

V BŪVDARBU NODOŠANA 
 

Pēc būvdarbu pabeigšanas tiek novākti visi mehānismi, liekā grunts un būvgruži, 
kas radušies demontāžas laikā kā no būvlaukuma, tā arī no tam pieguļošās teritorijas.  
 
Izstrādāja: Dainis Pauliņš 
 
Sertifikāta Nr. 20-6594 
 



Nojaucamo ēku attēli un piebraucamais ceļš: 

  
 
Mūra tornis Nr1 [6] 

 
Mūra tornis Nr2 [7] 
 

    

Koka palīgēka [9]     Piebraucamais ceļš 

 



Būvgružu konteiners1

Iebraucamie vārti2

Sarga māja3

Darbinieku māja, instrumentu noliktava4

Darba drošibas un ugunsdzēsības stends5

Mūra tornis Nr1, nojaucams6

Mūra tornis Nr2, nojaucams7

Koka palīgēka, nojaucama8

1

1

23

4

5

7

6

8

Pagaidu koka ēkas konstrukciju nokraušanas vieta9

9

Mūra torņa Nr2 nojaucamais apjoms, H~30m

Mūris
Apjoms
70m3

Dzelzsbetons 5m3
Citi materiāli

Koka ēkas palīgēkas nojaucamais apjoms
Apjoms

Jumta segums, azbestcementa loksnes ~260m2

5m3

Šķembojamais laukums

Šķembas, biezums 100-150mm
Apjoms
300m2

norobežot izeju ar žogu

Koka apšuvums, nesošā konstrukcija ~25m3

Mūra torņa Nr1 nojaucamais apjoms, H~30m

Mūris
Apjoms
70m3

Dzelzsbetons 5m3
Citi materiāli 5m3

Objekts:

Lapas nosaukums:

Inzenieris

Pasūtītājs: Pasūtījuma/Arhīva Nr

Lapas Nr.

Marka

Caurejošā lapa

StadijaD.Pauliņš 2012.04.16.
Divu skursteņu un palīgēkas demontāža

Būvlaukuma shēma

Jebkādas izmaiņas vai atkāpes jāsaskaņo ar atbildīgo projektētāju
Siguldas novada dome

Siguldas novads, "Laurenči"

180-1

TP

DEM

01

žogs

18
48

7

8337

2199
21

95

1949

2089

22
27

3

23289

3946
2

65
10

40
39

15392

*apjomi aptuveni pēc katra elemta tilpuma būvē, būvgružu 
tilpums būs lielāks atkarībā no to sasmalcinājuma pakāpes

WC

**šķembojamais laukums var būt arī lielāks, 
atkarībā no spectehnikas izmēriem un svara



 
 
 
 
 
 
 

  

Pasūtītājs: Siguldas novada dome 
  

Pasūtījuma Nr.: 180-2 
  

Būvobjekts: Dzīvojamās mājas demontāža 
  

Adrese: Sigulda, Šveices iela 17a 

  

Būvprojekta sadaļa: Demontāža 

  

Marka. Nr.: DEM 
 

  

 

 

 

 

 
Tehniskais projekts 

 
 
 
 
 
 

Biroja vadītājs:  D. Pauliņš 
   
Inženieri:  D.Pauliņš 
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PASKAIDROJUMA RAKSTS 
 

Darbu organizācijas projekts izstrādāts pamatojoties uz būves nojaukšanas 
uzdevumu. Izstrādājot projektu tiek ņemts vērā: 

1. Noteikumiem par Latvijas būvnormatīvu LBN 310-05 „Darbu veikšanas 
projekts”; 

2. 1997.gada 1.aprīļa „Vispārīgie noteikumi” Nr.112 (grozījumi MK 2010.12.01. 
noteikumi Nr.20) 5.4. apakšnodaļu. 

Pie demontāžas projekta izstrādāšanas izmantots inženiertopogrāfijas plāns. 
Pirms nojaukšanas projekta izstrādāšanas veikta objekta vizuālā apsekošana un 
fotofiksācija. 

Būvuzņēmējs drīkst uzsākt ēku un būvju demontāžu tikai pēc tam, kad ir 
izstrādāts un saskaņots būvnormatīvos noteiktajā kārtībā darbu veikšanas projekts (DVP). 
Demontāžas darbus veikt atbilstoši Būvniecības likuma 31.p 1.un5.punkta prasībām, 
Vispārējo noteikumu 27.p. 61.punkta prasībām, kā arī atbilstoši Latvijas būvnormatīviem 
un citu normatīvo aktu prasībām.  
 
 

I BŪVDARBU SAGATAVOŠANAS DARBU APRAKSTS 
 

Tiek organizēta viena iebrauktuve būvlaukumā, lai nodrošinātu transporta kustību 
būvlaukumā saskaņā ar plānu, tiek organizētas transporta līdzekļu apgriešanās vietas.  
Pie atbildīgā būvdarbu vadītāja būvlaukumā ir pieejama sekojoša dokumentācija un 
aprīkojums: 

1. Būvdarbu veikšanas tehniskā dokumentācija; 
2. Būvatļaujas kopija; 
3. Darba drošības un ugunsdrošības instrukcijas; 
4. Iekšējās kārtības noteikumi; 
5. Ugunsdzēsības aparāts; 
6. Pirmās palīdzības aptieciņa. 
Veicot būvgružu šķirošanu, sekot tādiem ekoloģiskās saimniekošanas 

pamatprincipiem kā demontāžas galaproduktu otrreizēja izmantošana un bīstamo un 
ilgstoši nesadalošos atkritumu apjoma samazināšana, otrreizēji pārstrādājamo atkritumu 
stingri reglamentēta deponēšana atbilstoši ekoloģiskajiem noteikumiem, kā arī citiem 
videi draudzīgiem atkritumu saimniecības principiem.  

Nepieciešamo elektropieslēgumu demontāžas darbu veikšanai nodrošina 
Būvuzņēmējs. Ja dažādu iemeslu dēļ nav pieejams patstāvīgs pagaidu elektropieslēgums 
demontāžas darbu veikšanai, tad Būvuzņēmējs var nodrošināt to ar pārvietojama elektro 
ģeneratora palīdzību, uzstādot iekārtu demontējamās ēkas tuvumā.  
 

II BŪVDARBU ORGANIZĀCIJA 
 

1.Būvdarbu organizācijas vispārējie noteikumi. 
1.1. Būvdarbu veikšanas vietu norobežošana. 

Pirms būvdarbu uzsākšanas esošās apbūves apstākļos, darbuzņēmējs iezīmē un 
norobežo bīstamās zonas, kuras apzīmē ar drošības zīmēm un uzrakstiem saskaņā ar 
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„Darba aizsardzības likuma” 25.p. 7.punktu (MK noteikumi Nr.400 Darba aizsardzības 
prasības drošības zīmju lietošanā”). 
Bīstamo zonu noteikšanu veic atbildīgais būvdarbu vadītājs pirms darbu uzsākšanas.  
 
1.2. Būvgružu transportēšana un savākšanas organizēšana. 

Atkritumu apsaimniekošana veicama saskaņā ar SND noteikumiem nr.20 
„Atkritumu apsaimniekošanas noteikumi Siguldas novadā”. Ikvienai personai, kas vēlas 
pārvadāt vai pārstrādāt būvniecības atkritumus, pirms savas darbības uzsākšanas 
jānoslēdz līgums ar Siguldas novada domes vides departamentu, lai saņemtu Lielrīgas 
reģionālās vides pārvaldes atļauju būvniecības atkritumu pārvadāšanai un pārstrādei. 
 
1.3. Autotransporta kustība stāvlaukumā. 

Transporta kustība organizējama saskaņā ar būvlaukuma organizācijas shēmā 
norādītajiem transporta kustības virzieniem.  
 
1.4. Tehnoloģiskais un montāžas aprīkojums objektā. 

Objektā jāņem vērā darba aizsardzības prasības, lietojot darba aprīkojumu un 
strādājot augstumā saskaņā ar MK noteikumiem nr. 526 Rīgā 2002.gada 9.decembrī 
(prot.nr.55, 8.) Darba aizsardzības prasības, lietojot darba aprīkojumu un strādājot 
augstumā. 

Būvdarbu veikšanai tiks piesaistīta sekojoša būvtehnika: 
Tehnikas veids Skaits, gb 

Demolieris 1 
Būvgružu smalcinātājs 1 
Kravas automašīnas un konteineri ar dažādu celtspēju būvgružu izvešanai 2 
Ekskavators ar kausu 1 
Elektroinstrumenti  

 
1.5. Drošības tehnikas noteikumi, darba aizsardzība un ugunsdrošības pasākumi. 

1. Būvatļaujas saņemšanu fiksē būvdarbu veikšanas žurnālā, veicot tajā pirmo 
ierakstu. 
2. Būvlaukuma galvenais būvuzņēmējs ir atbildīgs par to, ka tiek izstrādāti 
konkrētā būvlaukuma iekšējās kārtības, darba drošības, ugunsdrošības un 
apsardzes noteikumi ievērojot kā arī nepārkāpjot Latvijas Republikas likumus un 
saistošos normatīvos aktus. Ar izstrādātiem noteikumiem Galvenais būvuzņēmējs 
iepazīstina visus darbuzņēmējus un būvniecības procesā iesaistītās personas, ja 
viņu darbs ir saistīts ar būvlaukuma apmeklēšanu.  
3. Ar uzņēmuma vadītāja rakstisku rīkojumu tiek norīkots atbildīgais būvdarbu 
vadītājs par darba aizsardzību, ugunsdrošību un bīstamo iekārtu tehnisko 
uzraudzību. Atbildīgajai personai ir veikta atbilstoša apmācība darba aizsardzībā, 
ugunsdrošībā un bīstamo iekārtu tehniskajā uzraudzībā licenzētā mācību iestādē 
un ir apliecinoši dokumenti/ apliecības.  
4. Darbi tiek organizēti atbilstoši sekojošiem LR likumiem un normatīviem 
aktiem: 
- LR „Darba aizsardzības likums” un tā papildinājumi; 
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- MK noteikumi nr.92 „Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus” (spēkā no 
11.03.2003); 
- MK noteikumi nr.82 „Ugunsdrošības noteikumi” (spēkā no 21.02.2004); 
- MK noteikumi nr.372 „Darba aizsardzības prasības, lietojot individuālās 
aizsardzības līdzekļus”; 
- MK noteikumi nr.66 „Darba aizsardzības prasībasnodarbināto aizsardzībai pret 
darba vides trokšņa radīto risku (spēkā no 08.02.2003); 
- MK noteikumi nr.384 „Noteikumi par bīstamajām iekārtām”; 
- „Ķīmisko vielu un ķīmisko produktu likums”.  

 
 
 
2.Demontāžas darbi 
2.1. Konstrukciju demontāžas vispārējie noteikumi: 

1.Veikt ēku atslēgšanu no pilsētas inženierkomunikācijām. Jāsaglabā „Rīgas 
Radiotranslācijas” gaisa vadu līnija. Veicot gāzes vada demontāžu, saglabāt gāzes 
apgādi ēkām.  
2. Pirms jebkādu rakšanas darbu uzsākšanas un darbu veikšanas laikā 
jānodrošinās pret: 

• Tranšeju un būvbedru malu iegrūšanu; 
• Materiālu uzkrišanu rakšanā strādājošajiem darbiniekiem; 
• Cilvēku un transporta iekrišanu izrakumos; 
• Mehānismu operatoru saspiešanu tiem gāžoties; 
• Blakus esošo būvju iebrukšanu rakšanas vietās; 
• Pazemes komunikāciju bojāšanu; 
• Nepiederošu personu piekļūšanu izrakumu demontāžas darbu vietai; 
• Mehānismu atgāzu dūmiem. 

3.Pārliecināties, vai rakšanas darbi neietekmēs sastatņu atbalstu vai tuvējo būvju 
pamatu stabilitāti. 
4. Ēkas konstrukciju nojaukšanas laikā pastāvīgi sekot konstrukciju – pamatu, 
sienu, pārsegumu tehniskajam stāvoklim pie redzamas deformācijas, sēšanās, 
plaisu parādīšanās nekavējoties darbus pārtraukt, pieņemt attiecīgus pasākumus 
konstrukciju pagaidu nostiprināšanai un izsaukt projektētāju pārstāvi. 
5. Nojaukšanas procesa laikā neviena ēkas konstrukcija vai daļa nedrīkst atrasties 
bīstamā vai nestabilā stāvoklī, kad darba veicēja atbildīgā pārstāvja nav darba 
iecirknī.  
6. Visām darba vietām, ejām būves teritorijai tumšā diennakts laikā jābūt 
apgaismotām.  
7. Ēkas demontāžas laikā ar rīkojumu norīkot atbildīgo būvdarbu vadītāju, kurš 
pastāvīgi atrodas būvlaukuma teritorijā un seko, lai cilvēki neatrastos demontāžas 
bīstamajā zonā. 
8. Demontējamā ēkā demontāžas darbos iesaistītās tehnikas darbības zonā 
nedrīkst atrasties neviens cilvēks, kā arī pēc mehāniskās esošā karkasa 
demontāžas uzsākšanas ēkā cilvēkiem ieiet un uzturēties stingri aizliegts. 
9. Visai demontāžas tehnikai jābūt atbilstošā tehniskā stāvoklī, kā arī 
ekspluatācijai jānotiek atbilstoši noteiktajām prasībām.  
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2.2. Demontāžas secība: 
2.2.1. Demontāžas darbu veikšana dzīvojamai ēkai 
1. Ar demolieri sagrauj ēku, sasmalcina būvgružus 
2. Demontē esošo sētu. 
3. Pēc mūra būvgružu sašķirošanas un izvešanas, tiek veikta ēkas betona pamata 

demontāža līdz tādam dziļumam kā nosaka pasūtītājs. Veic grunts piebēršanu. 
 
 
 

III BŪVNOJAUKŠANAS DARBU APJOMS 
 

Plānotais būvgružu apjoms*: 
 Konstrukciju 

apjoms 
Koeficients Būvgružu apjoms, 

m3 
Mūra sienas 480.0m3 1.3 624.0 
Betona grīdas 60.0m3 1.3 78.0 
Dzelzsbetona paneli 110.0m3 1.3 143.0 
Jumta segums, 
bitumens 

~200m2   

Dzelzsbetona pamati 50.0m3 1.3 65.0 
Citi materiāli  30.0m3 1.3 39.0 
Grunts Darbu apjomu skatīt rasējumā 
 
Demontāžas darbu apjoms*: 
 Mērvienība Apjoms 
   

*darbu veicējam pirms demontāžas veikšanas jāprecizē būvgružu un demontāžas 
darbu apjomi. 

 
 

 
 

IV VIDES AIZSARDZĪBAS PRASĪBAS 
 

Nr.  Pasākums Atbildīgais par 
izpildi 

1. Nodrošināt, ka 
objekta teritorija nav 
piesārņota un 
piegružota ar 
būvatkritumiem 

1. Konteineru savlaicīga 
pasūtīšana 

2. Pareiza būvmateriālu 
nokraušana un uzglabāšana 

3. Neatbilstošo materiālu 
uzglabāšana ģenerālplānā 
paredzētajā vietā 

4. No piegādātāja pieprasīt līgumu 
vai plānu par būvatkritumu 
apsaimniekošanu. 

Būvuzņēmēja 
atbildīgā persona 
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2. Izmešu gaisā rašanās 1. Būvlaukumā pieļaujama tādas 
tehnikas darbība, kura atbilst 
likumdošanā noteiktajām 
prasībām un ir atbilstošā 
ekspluatācijas kārtībā. 

Būvuzņēmēja 
atbildīgā persona 

 
 
 

V BŪVDARBU NODOŠANA 
 

Pēc būvdarbu pabeigšanas tiek novākti visi mehānismi, liekā grunts un būvgruži, 
kas radušies demontāžas laikā kā no būvlaukuma, tā arī no tam pieguļošās teritorijas.  
 
Izstrādāja: Dainis Pauliņš 
 
Sertifikāta Nr. 20-6594 
 



Nojaucamās ēkas attēli un piebraucamais ceļš: 

 

 

 
Piebraucamais cels pie ēkas  no Šveices ielas 

 
 

    

Nojaucamā ēka     



Objekts:

Lapas nosaukums:

Inzenieris

Pasūtītājs: Pasūtījuma/Arhīva Nr

Lapas Nr.

Marka

Caurejošā lapa

StadijaD.Pauliņš 2012.04.16.
Dzīvojamās mājas demontāža

Būvlaukuma shēma

Jebkādas izmaiņas vai atkāpes jāsaskaņo ar atbildīgo projektētāju
Siguldas novada dome

Sigulda, Šveices iela 17a

180-2

TP

DEM

01

1
1

WC
3

4

5

2

6

Šv
eic

es
 ie

la

Būvgružu konteiners1

Iebraucamie vārti2

Sarga māja3

Darbinieku māja, instrumentu noliktava4

Darba drošibas un ugunsdzēsības stends5

Nojaucamā ēka6

Jumta segums, skārda loksnes ~180m2

Šķembojamais laukums

Šķembas, biezums 100-150mm
Apjoms
130m2

Jumta konstrukcija 40m3

Dzīvojamās ēkas nojaucamais apjoms

Mūra sienas
Apjoms
200m3

Koka karkasa-kaļķu javas starpsienas 50m3
Starpstāvs 35m3

*apjomi aptuveni pēc katra elemta tilpuma būvē, būvgružu 
tilpums būs lielāks atkarībā no to sasmalcinājuma pakāpes
**šķembojamais laukums var būt arī lielāks, 
atkarībā no spectehnikas izmēriem un svara

Dzelzbetons/Laukakmeņu mūris 10m3
Citi materiāli 20m3

26
59

3

32080

32927

26
07

7

žogs



 
 
 
 
 
 

  

Pasūtītājs: Siguldas novada dome 
  

Pasūtījuma Nr.: 180-2 
  

Būvobjekts: Divu garāžu demontāža 
  

Adrese: Sigulda, Pils iela 10 

  

Būvprojekta sadaļa: Demontāža 

  

Marka. Nr.: DEM 
 

  

 

 
 
 
 

Tehniskais projekts 
 
 
 
 
 
 
 

Biroja vadītājs:  D. Pauliņš 
   
Inženieri:  D.Pauliņš 
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PASKAIDROJUMA RAKSTS 
 

Darbu organizācijas projekts izstrādāts pamatojoties uz būves nojaukšanas 
uzdevumu. Izstrādājot projektu tiek ņemts vērā: 

1. Noteikumiem par Latvijas būvnormatīvu LBN 310-05 „Darbu veikšanas 
projekts”; 

2. 1997.gada 1.aprīļa „Vispārīgie noteikumi” Nr.112 (grozījumi MK 2010.12.01. 
noteikumi Nr.20) 5.4. apakšnodaļu. 

Pie demontāžas projekta izstrādāšanas izmantots inženiertopogrāfijas plāns. 
Pirms nojaukšanas projekta izstrādāšanas veikta objekta vizuālā apsekošana un 
fotofiksācija. 

Būvuzņēmējs drīkst uzsākt ēku un būvju demontāžu tikai pēc tam, kad ir 
izstrādāts un saskaņots būvnormatīvos noteiktajā kārtībā darbu veikšanas projekts (DVP). 
Demontāžas darbus veikt atbilstoši Būvniecības likuma 31.p 1.un5.punkta prasībām, 
Vispārējo noteikumu 27.p. 61.punkta prasībām, kā arī atbilstoši Latvijas būvnormatīviem 
un citu normatīvo aktu prasībām.  
 
 

I BŪVDARBU SAGATAVOŠANAS DARBU APRAKSTS 
 

Tiek organizēta viena iebrauktuve būvlaukumā, lai nodrošinātu transporta kustību 
būvlaukumā saskaņā ar plānu, tiek organizētas transporta līdzekļu apgriešanās vietas.  
Pie atbildīgā būvdarbu vadītāja būvlaukumā ir pieejama sekojoša dokumentācija un 
aprīkojums: 

1. Būvdarbu veikšanas tehniskā dokumentācija; 
2. Būvatļaujas kopija; 
3. Darba drošības un ugunsdrošības instrukcijas; 
4. Iekšējās kārtības noteikumi; 
5. Ugunsdzēsības aparāts; 
6. Pirmās palīdzības aptieciņa. 
Veicot būvgružu šķirošanu, sekot tādiem ekoloģiskās saimniekošanas 

pamatprincipiem kā demontāžas galaproduktu otrreizēja izmantošana un bīstamo un 
ilgstoši nesadalošos atkritumu apjoma samazināšana, otrreizēji pārstrādājamo atkritumu 
stingri reglamentēta deponēšana atbilstoši ekoloģiskajiem noteikumiem, kā arī citiem 
videi draudzīgiem atkritumu saimniecības principiem.  

Nepieciešamo elektropieslēgumu demontāžas darbu veikšanai nodrošina 
Būvuzņēmējs. Ja dažādu iemeslu dēļ nav pieejams patstāvīgs pagaidu elektropieslēgums 
demontāžas darbu veikšanai, tad Būvuzņēmējs var nodrošināt to ar pārvietojama elektro 
ģeneratora palīdzību, uzstādot iekārtu demontējamās ēkas tuvumā.  
 

II BŪVDARBU ORGANIZĀCIJA 
 

1.Būvdarbu organizācijas vispārējie noteikumi. 
1.1. Būvdarbu veikšanas vietu norobežošana. 

Pirms būvdarbu uzsākšanas esošās apbūves apstākļos, darbuzņēmējs iezīmē un 
norobežo bīstamās zonas, kuras apzīmē ar drošības zīmēm un uzrakstiem saskaņā ar 
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„Darba aizsardzības likuma” 25.p. 7.punktu (MK noteikumi Nr.400 Darba aizsardzības 
prasības drošības zīmju lietošanā”). 
Bīstamo zonu noteikšanu veic atbildīgais būvdarbu vadītājs pirms darbu uzsākšanas.  
 
1.2. Būvgružu transportēšana un savākšanas organizēšana. 

Atkritumu apsaimniekošana veicama saskaņā ar SND noteikumiem nr.20 
„Atkritumu apsaimniekošanas noteikumi Siguldas novadā”. Ikvienai personai, kas vēlas 
pārvadāt vai pārstrādāt būvniecības atkritumus, pirms savas darbības uzsākšanas 
jānoslēdz līgums ar Siguldas novada domes vides departamentu, lai saņemtu Lielrīgas 
reģionālās vides pārvaldes atļauju būvniecības atkritumu pārvadāšanai un pārstrādei. 
 
1.3. Autotransporta kustība stāvlaukumā. 

Transporta kustība organizējama saskaņā ar būvlaukuma organizācijas shēmā 
norādītajiem transporta kustības virzieniem.  
 
1.4. Tehnoloģiskais un montāžas aprīkojums objektā. 

Objektā jāņem vērā darba aizsardzības prasības, lietojot darba aprīkojumu un 
strādājot augstumā saskaņā ar MK noteikumiem nr. 526 Rīgā 2002.gada 9.decembrī 
(prot.nr.55, 8.) Darba aizsardzības prasības, lietojot darba aprīkojumu un strādājot 
augstumā. 

Būvdarbu veikšanai tiks piesaistīta sekojoša būvtehnika: 
Tehnikas veids Skaits, gb 

Demolieris 1 
Būvgružu smalcinātājs 1 
Kravas automašīnas un konteineri ar dažādu celtspēju būvgružu izvešanai 2 
Ekskavators ar kausu 1 
Elektroinstrumenti  

 
1.5. Drošības tehnikas noteikumi, darba aizsardzība un ugunsdrošības pasākumi. 

1. Būvatļaujas saņemšanu fiksē būvdarbu veikšanas žurnālā, veicot tajā pirmo 
ierakstu. 
2. Būvlaukuma galvenais būvuzņēmējs ir atbildīgs par to, ka tiek izstrādāti 
konkrētā būvlaukuma iekšējās kārtības, darba drošības, ugunsdrošības un 
apsardzes noteikumi ievērojot kā arī nepārkāpjot Latvijas Republikas likumus un 
saistošos normatīvos aktus. Ar izstrādātiem noteikumiem Galvenais būvuzņēmējs 
iepazīstina visus darbuzņēmējus un būvniecības procesā iesaistītās personas, ja 
viņu darbs ir saistīts ar būvlaukuma apmeklēšanu.  
3. Ar uzņēmuma vadītāja rakstisku rīkojumu tiek norīkots atbildīgais būvdarbu 
vadītājs par darba aizsardzību, ugunsdrošību un bīstamo iekārtu tehnisko 
uzraudzību. Atbildīgajai personai ir veikta atbilstoša apmācība darba aizsardzībā, 
ugunsdrošībā un bīstamo iekārtu tehniskajā uzraudzībā licenzētā mācību iestādē 
un ir apliecinoši dokumenti/ apliecības.  
4. Darbi tiek organizēti atbilstoši sekojošiem LR likumiem un normatīviem 
aktiem: 
- LR „Darba aizsardzības likums” un tā papildinājumi; 
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- MK noteikumi nr.92 „Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus” (spēkā no 
11.03.2003); 
- MK noteikumi nr.82 „Ugunsdrošības noteikumi” (spēkā no 21.02.2004); 
- MK noteikumi nr.372 „Darba aizsardzības prasības, lietojot individuālās 
aizsardzības līdzekļus”; 
- MK noteikumi nr.66 „Darba aizsardzības prasībasnodarbināto aizsardzībai pret 
darba vides trokšņa radīto risku (spēkā no 08.02.2003); 
- MK noteikumi nr.384 „Noteikumi par bīstamajām iekārtām”; 
- „Ķīmisko vielu un ķīmisko produktu likums”.  

 
 
 
2.Demontāžas darbi 
2.1. Konstrukciju demontāžas vispārējie noteikumi: 

1.Veikt ēku atslēgšanu no pilsētas inženierkomunikācijām. Jāsaglabā „Rīgas 
Radiotranslācijas” gaisa vadu līnija. Veicot gāzes vada demontāžu, saglabāt gāzes 
apgādi ēkām.  
2. Pirms jebkādu rakšanas darbu uzsākšanas un darbu veikšanas laikā 
jānodrošinās pret: 

• Tranšeju un būvbedru malu iegrūšanu; 
• Materiālu uzkrišanu rakšanā strādājošajiem darbiniekiem; 
• Cilvēku un transporta iekrišanu izrakumos; 
• Mehānismu operatoru saspiešanu tiem gāžoties; 
• Blakus esošo būvju iebrukšanu rakšanas vietās; 
• Pazemes komunikāciju bojāšanu; 
• Nepiederošu personu piekļūšanu izrakumu demontāžas darbu vietai; 
• Mehānismu atgāzu dūmiem. 

3.Pārliecināties, vai rakšanas darbi neietekmēs sastatņu atbalstu vai tuvējo būvju 
pamatu stabilitāti. 
4. Ēkas konstrukciju nojaukšanas laikā pastāvīgi sekot konstrukciju – pamatu, 
sienu, pārsegumu tehniskajam stāvoklim pie redzamas deformācijas, sēšanās, 
plaisu parādīšanās nekavējoties darbus pārtraukt, pieņemt attiecīgus pasākumus 
konstrukciju pagaidu nostiprināšanai un izsaukt projektētāju pārstāvi. 
5. Nojaukšanas procesa laikā neviena ēkas konstrukcija vai daļa nedrīkst atrasties 
bīstamā vai nestabilā stāvoklī, kad darba veicēja atbildīgā pārstāvja nav darba 
iecirknī.  
6. Visām darba vietām, ejām būves teritorijai tumšā diennakts laikā jābūt 
apgaismotām.  
7. Ēkas demontāžas laikā ar rīkojumu norīkot atbildīgo būvdarbu vadītāju, kurš 
pastāvīgi atrodas būvlaukuma teritorijā un seko, lai cilvēki neatrastos demontāžas 
bīstamajā zonā. 
8. Demontējamā ēkā demontāžas darbos iesaistītās tehnikas darbības zonā 
nedrīkst atrasties neviens cilvēks, kā arī pēc mehāniskās esošā karkasa 
demontāžas uzsākšanas ēkā cilvēkiem ieiet un uzturēties stingri aizliegts. 
9. Visai demontāžas tehnikai jābūt atbilstošā tehniskā stāvoklī, kā arī 
ekspluatācijai jānotiek atbilstoši noteiktajām prasībām.  
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2.2. Demontāžas secība: 
2.2.1. Demontāžas darbu veikšana dzīvojamai ēkai 
1. Ar demolieri sagrauj ēku, sasmalcina būvgružus 
2. Demontē esošo sētu. 
3. Pēc mūra būvgružu sašķirošanas un izvešanas, tiek veikta ēkas betona pamata 

demontāža līdz tādam dziļumam kā nosaka pasūtītājs. Veic grunts piebēršanu. 
 
 
 

III BŪVNOJAUKŠANAS DARBU APJOMS 
 

Plānotais būvgružu apjoms*: 
 Konstrukciju 

apjoms 
Koeficients Būvgružu apjoms, 

m3 
Mūra sienas 480.0m3 1.3 624.0 
Betona grīdas 60.0m3 1.3 78.0 
Dzelzsbetona paneli 110.0m3 1.3 143.0 
Jumta segums, 
bitumens 

~200m2   

Dzelzsbetona pamati 50.0m3 1.3 65.0 
Citi materiāli  30.0m3 1.3 39.0 
Grunts Darbu apjomu skatīt rasējumā 
 
Demontāžas darbu apjoms*: 
 Mērvienība Apjoms 
   

*darbu veicējam pirms demontāžas veikšanas jāprecizē būvgružu un demontāžas 
darbu apjomi. 

 
 

 
 

IV VIDES AIZSARDZĪBAS PRASĪBAS 
 

Nr.  Pasākums Atbildīgais par 
izpildi 

1. Nodrošināt, ka 
objekta teritorija nav 
piesārņota un 
piegružota ar 
būvatkritumiem 

1. Konteineru savlaicīga 
pasūtīšana 

2. Pareiza būvmateriālu 
nokraušana un uzglabāšana 

3. Neatbilstošo materiālu 
uzglabāšana ģenerālplānā 
paredzētajā vietā 

4. No piegādātāja pieprasīt līgumu 
vai plānu par būvatkritumu 
apsaimniekošanu. 

Būvuzņēmēja 
atbildīgā persona 
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2. Izmešu gaisā rašanās 1. Būvlaukumā pieļaujama tādas 
tehnikas darbība, kura atbilst 
likumdošanā noteiktajām 
prasībām un ir atbilstošā 
ekspluatācijas kārtībā. 

Būvuzņēmēja 
atbildīgā persona 

 
 
 

V BŪVDARBU NODOŠANA 
 

Pēc būvdarbu pabeigšanas tiek novākti visi mehānismi, liekā grunts un būvgruži, 
kas radušies demontāžas laikā kā no būvlaukuma, tā arī no tam pieguļošās teritorijas.  
 
Izstrādāja: Dainis Pauliņš 
 
Sertifikāta Nr. 20-6594 
 



Nojaucamās ēkas attēli un piebraucamais ceļš: 

 

 

 
Piebraucamais cels pie ēkas  no Raiņa ielas 

 
 

  

Nojaucamā garāža 

 

Nojaucamā garāža    



Objekts:

Lapas nosaukums:

Inzenieris

Pasūtītājs: Pasūtījuma/Arhīva Nr

Lapas Nr.

Marka

Caurejošā lapa

StadijaD.Pauliņš 2012.04.16.
Divu garāžu demontāža

Būvlaukuma shēma

Jebkādas izmaiņas vai atkāpes jāsaskaņo ar atbildīgo projektētāju
Siguldas novada dome

Sigulda, Pils iela 10

180-3

TP

DEM

01

1

1

6

6

WC

3

2

5

4

Būvgružu konteiners1

Iebraucamie vārti2

Sarga māja3

Darbinieku māja, instrumentu noliktava4

Darba drošibas un ugunsdzēsības stends5

Nojaucamās garāžas6

Jumta segums, bitumens ~200m2

Šķembojamais laukums

Šķembas, biezums 100-150mm
Apjoms
130m2

Siltumizolācija nav datu

Garāžu nojaucamais apjoms

Mūra sienas
Apjoms
480m3

Grīdas 60m3
Dzelzsbetona pārseguma paneļi 110m3

*apjomi aptuveni pēc katra elemta tilpuma būvē, būvgružu 
tilpums būs lielāks atkarībā no to sasmalcinājuma pakāpes
**šķembojamais laukums var būt arī lielāks, 
atkarībā no spectehnikas izmēriem un svara

Dzelzbetona pamati 50m3
Citi materiāli 30m3

žogs

žogs

žogs

29438

55
68

4

767729932

20
64

5

81
77

12
45


	dem_tit_torni
	Saturs
	Full page photo
	Pask_raksts_torni
	Nojaucamo ēku attēli 2
	Laurenci_dem Model (1)
	dem_tit_veices
	Saturs
	Full page photo
	Pask_raksts_sveices
	Nojaucamo ēku attēli sveices
	Laurenci_dem Model (1)
	dem_tit_garaz
	Saturs
	Full page photo
	Pask_raksts_sveices
	Nojaucamo ēku attēli garazas
	Laurenci_dem Model (1)

