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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 skursteņa demontāža Leona Paegles ielā 6a, Siguldā   

 
Nojaukšanas projekts 

    
1. Ievads  
  
 Ēku un būvju nojaukšanas projekts izstrādāts, pamatojoties uz savstarpēji 
noslēgto līgumu ar Siguldas novada domi (noslēgts 07.05.2015. Nr. BK 04/2015-1) 
un uz šādiem normatīvajiem dokumentiem:  

− Vispārīgie būvnoteikumi (1.04.1997. MK noteikumi Nr.112);  
− Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus (25.02.2003. MK noteikumi 

Nr.92).  
− Institūciju izsniegtiem tehniskiem noteikumiem. 

    
Nojaukšanas projekta izstrādāšanā izmantota šāda tehniskā dokumentācija:  

− nojaucamās ēkas inventarizācijas lieta; 
− topogrāfiskais uzmērījums; 
− nojaucamo ēku un būvju tehniskie apsekojumi.  

 
 2. Situācijas raksturojums  
    
 Nojaucamās ēkas un būves atrodas Leona Paegles 6a teritorijā, Siguldā, 
Kad.Nr.8015 002 2312   
   
Nojaukšanai paredzēti šādi objekti:  

− Katlu māja (lit.001);  
− Skurstenis  

 
 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 esošajām ielām no Jāņa Čakstes ielas puses starp daudzzīvokļu 
mājām. Būvlaukuma ietvaros organizēt smagās tehnikas riteņu mazgāšanu, lai 
nepiesārņotu apkārtējo teritoriju. 
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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 – 05 „Darbu veikšanas projekts” prasībām,   
o Ministru kabineta 2003. gada 25. februāra noteikumiem Nr. 92 „Darba 

aizsardzības prasības, veicot būvdarbus”; 
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o kā arī Ministru kabineta 1997. gada 1. aprīļa noteikumi Nr. 112 
(Grozīj. MK 02.05.2000. not. Nr. 162, 11.12.2001 not.nr. 506, 
01.04.2003., not. nr. 140, 03.10.2003, not.nr. 547, 20.04.2004 not.nr. 
321) „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 34m, 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 Nr. 13, 
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„Par atkritumu apsaimniekošanu Siguldas novadā”. Būvorganizācijai pēc būvgružu 
aizvākšanas iesniegt pasūtītājam aktu par kopējo pārstrādei izvesto būvniecības 
atkritumu daudzumu. 
 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). 

Sākotnēji rekomendēts ar rokas mehānismiem nojaukt skursteni līdz līmenim, 
kad to var tālāk demontēt ar demolieri. Skursteņa demontāža ar sprāgstvielām vai 
lielu gabalu krišana no augstuma nav pieļaujama. Katlu mājas ēkas nojaukšanu 
paredzēts uzsākt, 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 560 m3;  
− siltumizolācija (gāzberons/keramzīts) 160 m3;  
− dzelzsbetons 250 m3;  
− metāla konstrukcijas 2 t.  
− bitumena ruļmateriāls 560 m2  
− stikla izstrādājumi - 10 m3 
− dažādi atkritumi (stikls, koks, utt) 50m3 

*Apjomos norādīti aptuveni materiālu tilpumi, laukumi bez drupināšanas 
koeficientiem 
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4. Nojaucamās ēkas.  
    
4.1 Skurstenis  

   
  Darbu secība: 

1. Atslēgt inženierkomunikācijas un 
demontēt tās. 

2. Ar pašgājēja paceļamā groza 
(pacelšanas augstums 34m) palīdzību no 
augšas ar rokas instrumentiem demontēt 
skursteni, līdz līmenim, kad var sākt demontēt 
ar demolieri. 
3. Demontēt līdz pamatam ar demolieri.  
4. Atrakt pamatus un demontēt tos  
5. Veikt pamatu būvbedres aizbēršanu un 

grunts planēšanu, saglabājot pie ēkām 
pieguļošā esošā reljefa atzīmes. 
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4.2 Katlu māja (lit.001)  

 

     
  
  Darbu secība: 

1. Atslēgt inženierkomunikācijas un demontēt tās 
2. Demontēt jumta segumu, logus un vieglās konstrukcijas 
3. Demontēt ēku ar demolieri, sākot no trīsstāvīgās daļas  
4. Izrakt pamatus un demontēt tos, arī grīdu un iekārtu pamatus ēkas iekšpusē 
5. Demontēt kanālu ar skursteni 
6. 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 
līdzekļiem. 
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 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 20-6594  
 2015.gada 25.maijā 
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