„Jura Voicehoviča projektēšanas birojs„

SIA

Reģ. Nr. 43603064850
Adrese: Akmeņu iela 28, Jelgava, LV-3004
A/S "Swedbank", Bankas konts: LV29HABA 0551038546810
t. 29472256, e-pasts: Juris.Voicehovics@gmail.com

PROJEKTĒTĀJS: SIA “Jura Voicehoviča projektēšanas birojs”
Reģ. Nr. 43603064850, Akmeņu iela 28, Jelgava,
LV-3004, tālr.: 29472256

PASŪTĪTĀJS:

Jelgavas novada pašvaldība, reģ.Nr. 90009118031,
Pasta 37, Jelgava, LV-3001

PASŪTĪJUMA NR.: JNP/5-34.3/15.382
OBJEKTS:

Jelgavas novada pašvaldības Kalnciema pagasta īpašuma „Sporta pļava”
dīķa līmeņa regulēšanas un laukuma būvprojekta izstrāde un
autoruzraudzība

ADRESE:

Kalnciems, Kalnciema pagasts, Jelgavas novads

BŪVES KLASIFIKĀCIJAS KODS: 22230103 (kanalizācijas tīklu cauruļvadi)

BŪVPROJEKTS
SĒJUMI:
SĒJUMS:

1
1.

SĒJUMA SASTĀVS: Vispārīgā daļa;
Inženierrisinājumu daļa (LKT/DT);
Ekonomikas daļa (IS, BA, DOP)
Šajā būvprojektā ir iekļautas un izstrādātas visas nepieciešamās daļas atbilstoši būvatļaujā
ietvertajiem nosacījumiem.
Būvprojekta vadītājs

J.Voicehovičs, sert. Nr. 3–00739
(vārds, uzvārds, sertifikāta Nr.)

(datums)

(paraksts)

Uzņēmuma vadītājs:

J.Voicehovičs

Būvprojekta LKT daļas vadītājs:

J.Voicehovičs

Būvprojekta DT daļas vadītājs:

J.Rozītis

Jelgava, 2016

Pasūtītājs: Jelgavas novada pašvaldība, Reģ.Nr.: 90009118031, Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001
Objekts: Jelgavas novada pašvaldības Kalnciema pagasta īpašuma „Sporta pļava” dīķa līmeņa
regulēšanas būvprojekta izstrāde

Būvprojekta sastāvs
1. daļa – Vispārīgā daļa
1.1

sadaļa – Būvprojektēšanai nepieciešamie dokumenti

1.2. sadaļa – Topogrāfiskā izpēte ............................................................................................................................ TI
1.3. sadaļa – Ģeotehniskā izpēte .................................................................................

ĢI

2. daļa – Inženierrisinājumu daļa
2.1

sadaļa – Lietus ūdens kanalizācijas un drenāžas tīkli ...........................................

LKT/DT

3. daļa – Ekonomikas daļa
3.1

sadaļa – Iekārtu, konstrukciju un materiālu kopsavilkums ...................................... IS
Būvdarbu apjomu saraksts

3.2

sadaļa – Darbu organizēšanas projekts

.......................................................... BA
..........................................................DOP

Sējuma saturs
Nosaukums
Titullapa
Būvprojekta sastāvs
Sējuma saturs
1. Vispārīgā daļa
1.1. sadaļa – Būvprojektēšanai nepieciešamie dokumenti
LR Uzņēmuma reģistra funkciju izpildes departamenta Bauskas reģionālās
nodaļas lēmums Nr.12-10/91694 par komercsabiedrības ierakstīšanu
komercreģistrā
LR Ekonomikas ministrijas lēmums Nr. BIS/412-BK-2.11-2016-483
Profesionālās apdrošināšanas polises kopija
Būvprojekta un LKT daļas vadītāja Jura Voicehoviča izraksts no Būvniecības
informācijas sistēmas par būvprojekta sertifikāta piešķiršanu
Būvprojekta DT daļas vadītāja Jāņa Rozīša būvpr. sert. Nr.45-331
Būvprojekta LKT un DT daļas izstrādātājas Lailas Voitiškas izraksts no
Būvniecības informācijas sistēmas par būvprojekta sertifikāta piešķiršanu
Projektēšanas uzdevums Jelgavas novada pašvaldības Kalnciema pagasta
īpašuma “Sporta pļava” dīķa līmeņa regulēšanas un laukuma nosusināšanas
būvprojekta izstrāde
SIA “Jelgavas novada KU” Tehniskie noteikumi Nr.1-4/1598, 30.12.2015
VSIA “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” Tehniskie noteikumi
Nr.Z-2015-980, 22.12.2015
SIA “Lattelecom” Tehniskie noteikumi Nr.37.9-10/30/1959, 15.12.2015
A/S “Latvijas gāze” Tehniskie noteikumi Nr.34-7/4633, 14.12.2015
A/S “Latvijas gāze” ekspluatācijas iecirknis “Gāzes transports” Tehniskie
noteikumi Nr.4695/40-3-8-3, 21.12.2015
VAS “Latvijas Valsts ceļi” Tehniskie noteikumi Nr.4.3.3./315, 16.12.2015
A/S “Sadales tīkls” Tehniskie noteikumi Nr.30EF30-05.03/1214, 23.12.2015
Skaidrojošs apraksts
Inženierkomunikāciju būvprojektā skartie zemes īpašumi
1.2. sadaļa – Topogrāfiskā izpēte
Inženiertopogrāfiskais plāns ar pazemes komunikācijām
1.3. sadaļa – Ģeotehniskā izpēte
Pārskats par ģeotehniskās izpētes darbiem
2. Inženierrisinājumu daļa
2.1. sadaļa – Lietus ūdens kanalizācijas un drenāžas tīkli (LKT/DT)
Skaidrojošs apraksts
Vispārīgie rādītāji
Plāns ar LKT tīkliem
Lietus ūdens kanalizācijas un drenāžas tīklu garenprofils
Tipveida plastmasas akas Ø560/500 mm shēma
Cauruļvada izbūve būvgrāvī. Esošo komunikāciju aizsardzības shēmas
Esošo segumu atjaunošanas shēmas
Plastmasas aku vāku uzstādīšanas shēmas
Lietus ūdens kanalizācijas notekas shēma
Caurtekas C-1 shēma
Līmeņa regulatora (meniķa) shēma
3. Ekonomikas daļa
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Objekts: Jelgavas novada pašvaldības Kalnciema pagasta īpašuma „Sporta pļava” dīķa līmeņa
regulēšanas un laukuma būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība

1. daļa – Vispārīgā daļa
1.1 sadaļa – Būvprojektēšanai nepieciešamie dokumenti
1.2. sadaļa – Topogrāfiskā izpēte ............................................................................................................. TI
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Pasūtītājs: Jelgavas novada pašvaldība, Reģ.Nr.: 90009118031, Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001
Objekts: Jelgavas novada pašvaldības Kalnciema pagasta īpašuma „Sporta pļava” dīķa līmeņa
regulēšanas un laukuma būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība

1. daļa – Vispārīgā daļa
1.1 sadaļa – Būvprojektēšanai nepieciešamie dokumenti
Sadaļas saturs
 SIA “Jura Voicehoviča projektēšanas birojs” LR Uzņēmuma reģistra funkciju izpildes departamenta
Bauskas reģionālās nodaļas lēmums Nr. 12-10/91694 par komercsabiedrības ierakstīšanu
komercreģistrā;
 LR Ekonomikas ministrijas lēmums Nr. BIS/412-BK-2.11-2016-483;
 Profesionālās apdrošināšanas polises kopija;
 Būvprojekta un LKT daļas vadītāja Jura Voicehoviča izraksts no Būvniecības informācijas sistēmas par
būvprojekta sertifikāta piešķiršanu;
 Būvprojekta DT daļas vadītāja Jāņa Rozīša būvpr. sert. Nr.45-331;
 Būvprojekta LKT un DT daļas izstrādātājas Lailas Voitiškas izraksts no Būvniecības informācijas
sistēmas par būvprojekta sertifikāta piešķiršanu;
 Projektēšanas uzdevums Jelgavas novada pašvaldības Kalnciema pagasta īpašuma „Sporta pļava” dīķa
līmeņa regulēšanas un laukuma nosusināšanas būvprojekta izstrāde;
 SIA „Jelgavas novada KU” Tehniskie noteikumi Nr.1-4/1598, 30.12.2015;
 VSIA „Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” Tehniskie noteikumi Nr.Z-2015-980, 22.12.2015;
 SIA „Lattelecom” Tehniskie noteikumi Nr.37.9-10/30/1959, 15.12.2015;
 A/S „Latvijas gāze” Tehniskie noteikumi Nr.34-7/4633, 14.12.2015;
 A/S „Latvijas gāze” ekspluatācijas iecirknis „Gāzes transports” Tehniskie noteikumi Nr.4695/40-3-8-3,
21.12.2015;
 VAS „Latvijas Valsts ceļi” Tehniskie noteikumi Nr.4.3.3./315, 16.12.2015;
 A/S „Sadales tīkls” Tehniskie noteikumi Nr.30EF30-05.03/1214, 23.12.2015;
 Skaidrojošs apraksts;
 Inženierkomunikāciju būvprojektā skartie zemes īpašumi
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1. daļa – Vispārīgā daļa
1.2 sadaļa – Topogrāfiskā izpēte
Sadaļas saturs
 Inženiertopogrāfiskais plāns ar pazemes komunikācijām
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1. daļa – Vispārīgā daļa
1.3 sadaļa – Ģeotehniskā izpēte
Sadaļas saturs
 Pārskats par ģeotehniskās izpētes darbiem
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2. daļa – Inženierrisinājumu daļa
2.1 sadaļa – Lietus ūdens kanalizācijas un drenāžas tīkli
Sadaļas saturs
 Skaidrojošs apraksts;
 Vispārīgie rādītāji, LKT/DT-1;
 Plāns ar LKT tīkliem, LKT/DT-2;
 Lietus ūdens kanalizācijas un drenāžas tīklu garenprofils, LKT/DT-3;
 Tipveida plastmasas akas Ø560/500 mm shēma, LKT/DT-4;
 Cauruļvada izbūve būvgrāvī. Esošo komunikāciju aizsardzības shēmas, LKT/DT-5;
 Esošo segumu atjaunošanas shēmas, LKT/DT-6;
 Plastmasas aku vāku uzstādīšanas shēmas, LKT/DT-7;
 Lietus ūdens kanalizācijas notekas shēma, LKT/DT-8;
 Caurtekas C-1 shēma, LKT/DT-9
 Līmeņa regulatora (meniķa) shēma, LKT/DT-10
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3. daļa – Ekonomikas daļa
3.1 sadaļa – Iekārtu, konstrukciju, materiālu un būvdarbu apjomu
saraksts.................................................................................... .............. IS/BA
3.2 sadaļa – Darbu organizēšanas projekts .............................................................. DOP
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Objekts: Jelgavas novada pašvaldības Kalnciema pagasta īpašuma „Sporta pļava” dīķa līmeņa
regulēšanas un laukuma būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība

3. daļa – Ekonomikas daļa
3.1 sadaļa – Iekārtu, konstrukciju un materiālu kopsavilkums. Būvdarbu apjomu
saraksts
Sadaļas saturs
 Iekārtu, konstrukciju un materiālu kopsavilkums.
Būvdarbu apjomu saraksts.

Pasūtītājs: Jelgavas novada pašvaldība, Reģ.Nr.: 90009118031, Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001
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3. daļa – Ekonomikas daļa
3.2 sadaļa – Darbu organizēšanas projekts
Sadaļas saturs
 Darbu organizēšanas projekts

TEHNISKIE NOTEIKUMI Nr.
Jelgava
Datums:

15.12.2015.

Pieprasītājs:
Zemes kadastra Nr.
Objekta adrese:

Pamatojums:

37.9 - 10/30/1959

Pieteikums: 37.9 – 09/30/1959

„Jura Voicehoviča projektēšanas birojs” SIA
54110010110
Jelgavas novads, Kalnciema pag., „Sporta pļava”

Kontakttālrunis:

29472256

Kādam nolūkam izsniegti tehniskie noteikumi:
Lietus ūdeņu kanalizācijas tīkla paplašināšanai.

TEHNISKO NOTEIKUMU APRAKSTS
Paskaidrojums:

Plānotajā darbības zonā IR SIA „Lattelecom” elektronisko sakaru komunikācijas.

Veicamo darbu apraksts un TN izpildes nosacījumi:
1. Nodrošināt esošo elektronisko sakaru komunikāciju saglabāšanu un bez pārtraukuma darbību, ja ir
nepieciešams – iznest sakaru komunikācijas no darbības zonas.
2.

Ja projektu realizējot ir nepieciešama sakaru komunikāciju pārvietošana vai pārbūve, projekta
saskaņošana būs iespējama pēc atbilstošas vienošanās starp pasūtītāju un SIA Lattelecom, Citadeles
ielā 9A, Rīgā (kontaktt. 67324266).

3.

Sakaru komunikāciju pārslēgšanas darbus veic SIA „Citrus Solutions”.

4.

Projekta izstrādāšanas un realizācijas gaitā ievērot LR „Aizsargjoslu likumu” un "Elektronisko sakaru
likums" 18.panta 3.punkta prasības.

5.
6.
7.

Piezīmes:

Augstāk minēto darbu izpildei nepieciešama projekta izstrāde. Projektēšanas un izbūves darbi
veicami saskaņā ar SIA Lattelecom tehniskajiem standartiem.

Projekta izstrādes gadījumā to saskaņot ar:
1.
SIA „Lattelecom” PPUD RRN JDG Pasta ielā 28, Jelgavā, tālr. 63026661/29269261, nododot
projekta eksemplāru.
2.
3.
Pēc darbu veikšanas izpilddokumentācija nododama
SIA „Lattelecom” RBAD RRN JDG Pasta ielā 28, Jelgavā, tālr. 63026661/29269261
Tehniskos noteikumus sagatavoja
SIA Lattelecom
amats, tālrunis:
Datums:
Paraksts:

V. Burenkovs
Līniju uzraudzības inženieris, T. 63026661
15.12.2015.

Pasūtītājs: Jelgavas novada pašvaldība, Reģ.Nr.: 90009118031 Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001
Objekts: Jelgavas novada pašvaldības Kalnciema pagasta īpašuma "Sporta pļava" dīķa līmeņa
regulēšanas un laukuma nosusināšanas būvprojekta izstrāde

Skaidrojošais apraksts
Dati par objektu
Kalnciema pagasts ir viena no Jelgavas novada administratīvajām teritorijām, kas atrodas
novada ziemeļos - 45 km no Rīgas, 20 km no Jelgavas un 18 km no Jūrmalas. Teritoriju šķērso
Rīgas – Liepājas autoceļš A9 un Jelgavas – Jūrmalas autoceļš P101. Teritorijā atrodas dabas
liegums „Kalnciema pļavas”.
Vispārējie dati
Būvprojekts izstrādāts saskaņā ar spēkā esošajām būvniecības, ugunsdzēsības, sanitārajām,
elektroietaišu un tehniskās ekspluatācijas normām, kā arī atbilst dabas aizsardzības prasībām.
Būvprojekta mērķis – izbūvēt jaunu lietus ūdens novadīšanas kanalizācijas tīklu un drenāžu.
Būvprojekta izstrādē ir pielietoti projektēšanas pieņēmumi un kritēriji, lai nodrošinātu
projekta atbilstību Latvijas un ES noteikumiem. Šie pieņēmumi un projektēšanas kritēriji ir Latvijas
Republikas likumu, ES prasību un vispārīgi pieņemto tehnisko normu apvienojums. Projekta
dokumentācijā ir iekļauti visi nepieciešamie tehniskie noteikumi, kas iegūti no pašvaldības un ar
likumu noteiktās prasības, kas iegūtas no valsts institūcijām.
Būvprojekts izstrādāts saskaņā ar Latvijas Republikas vides aizsardzības un Reģionālās
attīstības ministrijas būvniecības departamenta izdotajiem Latvijas būvnormatīviem LBN 222-15
(Ūdensapgādes būves) un LBN 223-15 (Kanalizācijas būves), izstrādāto topogrāfisko uzmērījumu
un tehniskajiem noteikumiem:
•

SIA “Jelgavas novada KU” Tehniskie noteikumi Nr.1-4/1598, 30.12.2015;

•

VSIA “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” Tehniskie noteikumi Nr.Z-2015-980,
22.12.2015.;

•

SIA “Lattelecom” Tehniskie noteikumi Nr.37.9-10/30/1959, 15.12.2015.;

•

A/S “Latvijas gāze” Tehniskie noteikumi Nr.34-7/4633, 14.12.2015.;

•

A/S “Latvijas gāze” ekspluatācijas iecirknis “Gāzes transports” Tehniskie noteikumi
Nr.4695/40-3-8-3, 21.12.2015.;

•

VAS “Latvijas Valsts ceļi” Tehniskie noteikumi Nr.4.3.3./315, 16.12.2015.;

•

A/S “Sadales tīkls” Tehniskie noteikumi Nr.30EF30-05.03/1214, 23.12.2015.

•

SIA „Ģeometrs” 2015.gada februārī/martā izstrādātais topogrāfiskais uzmērījums.

Pasūtītājs: Jelgavas novada pašvaldība, Reģ.Nr.: 90009118031 Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001
Objekts: Jelgavas novada pašvaldības Kalnciema pagasta īpašuma "Sporta pļava" dīķa līmeņa
regulēšanas un laukuma nosusināšanas būvprojekta izstrāde

Tehniskā informācija
Kalnciemā pie Būvprojektā risināmā objekta atrodas vairāki dīķi, no kuriem 1 regulāri
pārplūst, jo tas nav savienots ar dabīgo noteci pie tuvumā esošiem dīķiem un lietus kanalizāciju.
Objektā blakus esošajā daudzdzīvokļu mājā Nr. 4 dīķa un apkārtējās teritorijas applūšanas dēļ
regulāri applūst pagrabs.
Lietus kanalizācija un meliorācija
Objektā tiek paredzēts izbūvēt sekojošas būves:
1. Izbūvēt perforētu drenāžu gar daudzdzīvokļu māju Nr. 4, pie kuras pievienot esošās mājas
notekas;
2. No mājas izbūvēt lietus kanalizāciju, kuru novadīt uz esošo dīķi otrā pusē Jelgavas ielai;
3. Esošā dīķa krastā izbūvēt līmeņa regulatoru – meniķi – aprīkotu ar apkalpes tiltiņu, pie kura
pieslēgt lietus kanalizācijas cauruli. Lietus kanalizāciju tālāk savienot ar blakus projektējamo
lietus kanalizācijas sistēmu;

1.att. Līmeņa regulators meniķis
4. Lietus kanalizāciju zem Jelgavas ielas izbūvēt ar beztranšeju metodi, cauruli iebūvējot
aizsargčaulā;
5. Starp esošajiem dīķiem, otrā pusē Jelgavas ielai, izbūvēt meliorācijas caurteku diametrā d.500
mm, kas savienos projektējamo lietus kanalizāciju ar tālāk esošo dīķi.

Pasūtītājs: Jelgavas novada pašvaldība, Reģ.Nr.: 90009118031 Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001
Objekts: Jelgavas novada pašvaldības Kalnciema pagasta īpašuma "Sporta pļava" dīķa līmeņa
regulēšanas un laukuma nosusināšanas būvprojekta izstrāde

Būvdarbu organizācija
1. Lietus kanalizācijas un meliorācijas izbūvē izmantot Latvijā sertificētus būvmateriālus
(caurules, kontrolakas, savienojumu detaļas u.c.);
2. Izsaukt ģeodēzistu un viņa klātbūtnē nospraust K2 un DR1 trases;
3. Būvvietu aprīkot ar atbilstošām zīmēm, barjerām, brīdinājuma lentām u.c. atbilstoši prasībām;
4. Izsaukt citu komunikāciju īpašniekus vai valdītājus;
5. Objektā ievērot nepieciešamos darba drošības noteikumus un pasākumus saskaņā ar Latvijas
Republikas Ministru kabineta noteikumiem Nr.318, Rīgā 2000.gada 19.septembrī (prot. Nr.44
9.§) “Noteikumi par darba drošības un veselības aizsardzības organizēšanas un darba vietu
iekārtošanas prasībām būvlaukumos”;
6. Tranšeju rakšanu esošo komunikāciju tuvumā veikt tikai ar rokām. Tīklus guldīt uz smilts
pamatnes b ~ 0.2 – 0.3 m, tranšeju rūpīgi aizberot. Uz kanalizācijas nedrīkst atrasties akmeņi
u.c.
7. Tranšejas aizbēršanu veikt pa kārtām ar mitro blietēšanu;
8. Pirms tranšejas aizbēršanas pieaicināt ģeodēzistu un veikt jaunizbūvētās kanalizācijas
topogrāfisko uzmērīšanu;
9. Veikt objekta labiekārtošanu (izlīdzināt rakumus, atjaunot asfaltu, zālāju u.c.);
10. Darba gaitā veikt visu nepieciešamo protokolēšanu, segto darbu aktu u.c. dokumentācijas
sastādīšanu;
11. Saņemt jaunizbūvētās lietus kanalizācijas un meliorācijas digitālo izpildshēmu, noformēt
objekta nodošanu un visu dokumentāciju nodot Jelgavas novada pašvaldības Būvvaldei un
pasūtītājam, saskaņā ar nepieciešamām prasībām.
Cauruļvads tranšejā jāaizber ar smilti, kas nesatur organiskas vielas (kūdra, melnzeme), cieto
frakciju (akmeņi, dolomīta šķembas u.c.) un grunts daļiņas, kas lielākas par 16 mm. Veicot tranšejas
aizbēršanu, smilts tranšejā jāsablietē līdz vismaz 96% (zaļajā zonā) un 98% (braucamajā daļā) pēc
Proktora (grunts slāņa blīvuma rādītājs).
Pirms darbu uzsākšanas jāizstrādā un jāsaskaņo satiksmes organizācijas shēma ar ceļu (ielu)
īpašnieku un Latvijas Valsts ceļiem.
Būvuzņēmēja darbībai jāaptver (bet nav jāaprobežojas) apgāde ar visu darbaspēku, iekārtām,
aprīkojumu un materiāliem, kas nepieciešami, lai varētu veikt:
•

Visus būvlaukuma attīrīšanas un demontāžas darbus,

•

Rakšanas darbus, gruntsūdens līmeņa pazemināšanas darbus,

•

Aizbēršanas darbus;

•

Drenāžas slāņa ierīkošanu zem un ap būvēm, uzbērumiem;
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•

Visas liekās grunts, cauruļvadu un palīgierīču pamatu novākšanu un transportēšanu;

•

Profilos pieprasīto pazemes un citu cauruļvadu piegādāšanu un uzstādīšanu kopā ar visiem
veidgabaliem (ieskaitot aizbīdņus u.c.) un piederumiem;

•

Savienojumu ar kanalizācijas skataku, savienojumu ar esošom pazemes cauruļvadu;

•

Cauruļvadu hidraulisko pārbaudi;

•

Blīvēšanu zem pamatiem, būvlaukuma nolīdzināšanu;

•

Būvlaukuma notīrīšanu, personāla apmācīšanu u.c., viss, kas parādīts specifikācijās un
rasējumos vai arī pēc autoruzrauga norādījumiem.
Izbūvējot lietus kanalizācijas tīklus, vietās, kur parādās plūstoša grunts, dūņas, māls vai kūdra,

tā jānomaina uz smilti! Precīzus nomaināmās smilts apjomus skatīt iekārtu, materiālu un
konstrukciju kopsavilkumā un būvdarbu apjomu sarakstā. Precīzu cauruļvadu izbūves kārtību, skatīt
projekta DOP sadaļā.
Dabas aizsardzība
Vispārējas prasības vides aizsardzībai
Būvuzņēmējam jāveic visi nepieciešamie pasākumi, lai nodrošinātu dabas aizsardzības
likumu un noteikumu izpildi. Nav pieļaujama apkārtējās vides piesārņošana.
Vides aizsardzības pasākumi būvlaukumā
Pirms komunikāciju iebūves ir jānoņem auglīgās augsnes virskārta.
Būvuzņēmējam ir jāpielieto tādas būvniecības metodes, kuras nepiesārņo zemi, ūdeni un gaisu
blakus teritorijā un gar būvmateriālu transportēšanas ceļiem. Būvuzņēmējam jāveic piesardzības
pasākumi, kas ierobežo trokšņa, smaku, vibrāciju u.c. kaitīgo faktoru ietekmi uz personālu, kas
atrodas būvlaukumā, kā arī blakus esošajiem iedzīvotājiem, gājējiem, braucējiem u.t.t.
Būvuzņēmējam jānodrošina dažādu ūdens plūsmu: gruntsūdens, lietus ūdens, notekūdens u.c.
novadīšanu, nekaitējot apkārtējai videi. Būvuzņēmējam darbs ir jāplāno un jāveic tā, lai jebkurā
būvdarbu stadijā tiktu novērsta virszemes vai jebkuru citu ūdeņu uzkrāšanās būvbedrē.
Būvuzņēmējam cenu un izmaksu aprēķinā ir jāietver visas izmaksas, kas saistītas ar dažādu
ierobežojumu un speciālistu prasību ievērošanu būvlaukumā. Šādas prasības var izvirzīt vietējās
varas pārstāvji, rajona Vides pārvaldes pārstāvji vai blakus esošo zemju īpašnieki.
Objektā būvdarbu laikā ir maksimāli jāsamazina troksnis, kas radīsies būvdarbu laikā.
Būvgružu glabāšana un izvešana. Objektā demontētos būvmateriālus novieto pagaidu
novietnē, kuras novietojums ir saskaņots gan ar būvdarbu Tehnisko uzraugu, gan ar vietējās varas
pārstāvjiem, vai arī tos uzreiz aizved uz novietni vai atkritumu izgāztuvi. Otrajā gadījumā
risinājums ir jāsaskaņo ar rajona Vides aizsardzības pārvaldes pārstāvjiem.
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Būvmateriāli
Būvdarbos izmantojamos būvmateriālus – caurules, akas, armatūru, smiltis, šķembas u.c.
paredzēts piegādāt no būvuzņēmēja piedāvātajām būvmateriālu iegādes vietām, uzrādot
pielietojamo materiālu sertifikātus un laboratorijas pārbaužu protokolus.
Nepieciešamības gadījumā būvmateriālu ieguves vietas var saskaņot un reģistrēt normatīvajos
aktos noteiktās iestādēs, saņemt atļaujas saskaņā ar Zemes dzīļu izmantošanas likumu un MK
noteikumiem Nr. 239.
Būvmateriālu transportēšana
Birstošos būvmateriālus un būvgružus būvuzņēmējs drīkst pārvadāt tikai segtās automašīnās.
Asfaltbetona kravai transportēšanas laikā jābūt pārklātai.
Būvlaukuma sakārtošana pēc darbu pabeigšanas
Pēc būvdarbu pabeigšanas Būvuzņēmējam ir jāsakārto un jāattīra būvlaukums no būvgružiem
un pagaidu konstrukcijām. Sakārtotā teritorija pēc darbu pabeigšanas ir nododama zemes
īpašniekiem un lietotājiem.
Drošības tehnika un darba aizsardzība
Par darba drošības tehniku un darba aizsardzību būvlaukumā ir atbildīgs būvuzņēmējs. Pirms
būvdarbu uzsākšanas izstrādāt Darba aizsardzības plānu saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 92 “Darba
aizsardzības prasības, veicot būvdarbus”.
Satiksmes organizācija būvdarbu laikā
Būvorganizācijai veicot būvdarbus ir jāizpilda LR MK noteikumu Nr. 421 “Noteikumi par
darba vietu aprīkošanu uz ceļiem”, prasības.

Veicot būvdarbus, ir jāprecizē uz vietas esošā situācija un jāvadās pēc projektā dotajām piezīmēm. Pirms
darbu veikšanas Būvniekam, kopā ar Pasūtītāju, precizēt tehniskos risinājumus un darbu apjomus,
vajadzības gadījumā pieaicinot arī projektētāju. Visas izmaiņas projektā būvniecības gaitā veikt
autoruzraudzības kārtībā.
Sagatavoja: J.Voicehovičs
18.03.2016.

MATERIĀLU SPECIFIKĀCIJA
LIETUS ŪDENS KANALIZĀCIJAS SISTĒMAS IZBŪVEI
Nr.p.k.

1

Veicamais darbs, materiāli un to tehniskais raksturojums

Mērvienība

Lietus ūdens kanalizācija un meliorācija
Caurteka C-1, dubultsienu PP EVORAIN caurule, iekšējais diametrs 500 mm,
m
ieguldes klase SN8

Skaits

Piezīme

11,0

vai ekvivalents

2

Lietus kanalizācijas RIGID MULTI PP uzmavu caurule OD110, ieguldes klase
SN8

m

11,0

caurule no pievienojuma pie
esošām jumta notekām; vai
ekvivalents

3

Lietus kanalizācijas PP EVORAIN uzmavu caurule OD200, ieguldes klase
SN8

m

80,0

vai ekvivalents

4

Lietus kanalizācijas PP EVORAIN uzmavu caurule OD250, ieguldes klase
SN8

m

89,0

vai ekvivalents

5

Tērauda aizsargcaurule d400

m

22,3

6

Centrējošās starplikas d400 aizsargčaulai atbilstoši izbūves tehnoloģijai

kompl.

1

2

7

Laukakmeņu stiprinājums ar cementa javu

m

3,5

izlaide dīķī

8

EVODRAIN PEHD caurule ar tekstila filtru, DN/OD 110mm, R1, SN4,
perforācija 360º

m

20,0

vai ekvivalents

9

EVODRAIN PEHD caurule ar tekstila filtru, DN/OD 160mm, R1, SN4,
perforācija 360º

m

46,0

vai ekvivalents

10

o
PP 45 līkums Ø110

gab.

2

11

PP 45o redukcijas trejgabals Ø160/110
PP redukcijas pāreja Ø160/110

gab.

2

gab.

1

12

o

13

2 PP Ø110 līkumi 45 ; lietus kanalizācijas caurule PP Ø110 L=1,00m; lietus
ūdens savācējs (ekscentrisks) Ø110; cinkota skārda Ø110 caurule L=1,00m;
stāvvada stiprinājuma skava

kompl.

4

14

Individuāla pasūtījuma plastmasas aka CSL Ø560/600 ar rāmi un slēdzamu
vāku, atbilstoša diametra (Dn110 un Dn200), augstuma un leņķa
pievienojumiem, H=1,50-1,99

kompl.

2

aka K2-03, K2-05

15

Individuāla pasūtījuma plastmasas aka CSL Ø560/600 ar rāmi un slēdzamu
vāku, atbilstoša diametra (Dn110, Dn160, Dn200 un Dn250), augstuma un
leņķa pievienojumiem, H=2,00-2,49

kompl.

2

aka K2-02 un K2-04

16

Individuāla pasūtījuma plastmasas aka CSL Ø1000/625 PP ar rāmi un
slēdzamu vāku, atbilstoša diametra (Dn250), augstuma un leņķa
pievienojumiem, H=2,00-2,49

kompl.

1

aka K2-01

17

Šķeltā, divdaļīgās kabeļu aizsargcaurules Ø110 (esošo kabeļu aizsardzībai)

m

1,5

18

Preterozijas materiāls dīķa nogāzes nostiprināšanai (salmi un kokoss)

m2

40,0

19

Blīva grants un smilts slāis hmin.=5 cm

m3

0,8

3

4,5

20

Blīvētas grants pamatne h=30 cm

m

21

Ģeorežģis 40 kN/m

m

5,0

22

m2

20,0

23

Ģeopaklājs
Dolomīta šķembas (Ø40-70mm)

24

Līmeņa regulators (meniķis) ar apkalpes tiltiņu

2

3

m
kompl.

1,9
1

Piezīmes:
1. Līdzekļu taupīšanas nolūkos, pirms un būvdarbu laikā, atbildīgai personai nepieciešams izvērtēt atsevišķu materiālu un konstrukciju stāvokli, ar mērķi tos
saglabāt, vai arī atkārtoti izmantot.
2. Būvdarbu veikšanas laikā, nepieciešamības gadījumā uztādīt ceļa zīmes, iepriekš konsultējoties ar Pasūtītāju.
Sagatavoja:

Laila Voitiška

GALVENO DARBU APJOMI
LIETUS ŪDENS KANALIZĀCIJAS SISTĒMAS IZBŪVEI
Nr.p.k.

1

Veicamais darbs, materiāli un to tehniskais raksturojums
Sagatavošanas darbi
Būvlaukuma sagatavošana: informācijas stenda montāža, pagaidu žoga
montāža, pārvietojamās tualetes noma, pagaidu elektrības pieslēgums,
konteineru transportēšana u.c.

Mērvienība

Skaits

kompl.

1

Piezīme

Lietus ūdens kanalizācija un meliorācija
1
2

Caurtekas ass nospraušana
Lietus kanalizācijas trases nospraušana

m
m

11,0
180,0

3

Drenāžas trases nospraušana
Caurtekas C-1, dubultsienu PP EVORAIN caurules, iekšējais diametrs 500
mm izbūve, caurules ieguldes klase SN8

m

66,0

m

11,0

4
5

Lietus kanalizācijas RIGID MULTI PP uzmavu caurule OD110, ieguldes klase
SN8, PP, tās izbūve tranšejā 1,5 m dziļumā

m

11,0

caurule no pievienojuma pie
esošām jumta notekām; vai
ekvivalents

6

Lietus kanalizācijas PP EVORAIN uzmavu caurule OD200, ieguldes klase
SN8, PP, tās izbūve tranšejā 2,0 - 2,5 m dziļumā

m

80,0

vai ekvivalents

7

Lietus kanalizācijas PP EVORAIN uzmavu caurule OD250, ieguldes klase
SN8, PP, tās montāža tranšejā 2,0 - 2,5 m dziļumā

m

60,0

vai ekvivalents

8

Lietus kanalizācijas PP EVORAIN uzmavu caurule OD250, ieguldes klase
SN8, PP, tās izbūve ar beztranšejas metodi 2,0 - 2,5 m dziļumā

m

29,0

vai ekvivalents

9

Tērauda aizsargcaurule d400, tās izbūve ar beztranšejas metodi ~2,3 m dziļumā

m

22,3

10

Centrējošās starplikas d400 aizsargčaulai atbilstoši izbūves tehnoloģijai

kompl.

1

11

Izlaides Dn250 mm dīķa nogāzē, t.sk. laukakmeņu stiprinājums ar cementa
javu

m2

3,5

12

EVODRAIN PEHD caurule ar tekstila filtru, DN/OD 110 mm, R1, SN4,
perforācija 360º, tās iebūve tranšejā 1,5 m dziļumā

m

20,0

vai ekvivalents

13

EVODRAIN PEHD caurule ar tekstila filtru, DN/OD 160 mm, R1, SN4,
perforācija 360º, tās iebūve tranšejā 1,7 m dziļumā

m

46,0

vai ekvivalents

14

PP 45o līkuma Ø110 izbūve

15

PP 45 redukcijas trejgabala Ø160/110 izbūve
PP redukcijas pārejas Ø160/110 izbūve

gab.

2

gab.

2

gab.

1

17

Ēkas ārējās lietus ūdens notekas pieslēguma izbūve, t.sk. 2 PP Ø110 līkumi
45o; lietus kanalizācijas caurule PP Ø110 L=1,00m; lietus ūdens savācējs
(ekscentrisks) Ø110; cinkota skārda Ø110 caurule L=1,00m; stāvvada
stiprinājuma skava

kompl.

4

18

Individuāla pasūtījuma plastmasas akas CSL Ø560/600 ar rāmi un slēdzamu
vāku, atbilstoša diametra (Dn110 un Dn200), augstuma un leņķa
pievienojumiem, H=1,50-1,99, izbūve

kompl.

2

aka K2-03, K2-05

19

Individuāla pasūtījuma plastmasas akas CSL Ø560/600 ar rāmi un slēdzamu
vāku, atbilstoša diametra (Dn110, Dn160, Dn200 un Dn250), augstuma un
leņķa pievienojumiem, H=2,00-2,49, izbūve

kompl.

2

aka K2-02 un K2-04

20

Individuāla pasūtījuma plastmasas akas CSL Ø1000/625 PP ar rāmi un
slēdzamu vāku, atbilstoša diametra (Dn250), augstuma un leņķa
pievienojumiem, H=2,00-2,49, izbūve

kompl.

1

aka K2-01

21

Esošo komunikāciju atšurfēšana

vietas

3

22

Šķērsojumi ar esošām, turpmāk ekspluatācijā izmantojamām kabeļu
komunikācijām (sakaru kabelis)

vietas

1

23

Šķērsojums ar liela diametra gāzes vadu Ø219mm

vietas

2

24

Šķeltās, divdaļīgās kabeļu aizsargcaurules Ø110 (esošo kabeļu aizsardzībai)
montāža

m

1,5

25

Tranšeju un būvbedru rakšana, ietverot grunts izvešanu uz atbērtni un visi ar to
saistītie darbi

m3

814,0

16

o

26

Smilts, no jauna pievesta (drenējoša Kf> 1m/dn) pamatnes ierīkošana zem K2
cauruļvadiem, akām un apbēruma veidošana virs cauruļvadiem 0,15 m, ietverot
noblīvēšanu

m3

125,0

27

Grunts tranšeju aizbēršanai (smilts, mālsmilts; drenējoša Kf> 1m/dn;
sablīvējama, bez organikas piejaukumiem,) ietverot būvbedru aizbēršanu, kā
arī grunts noblīvēšanu pa slāņiem tranšejas platumā 1,5 m

m3

635,0

28

Gruntsūdens līmeņa pazemināšana ar adatfiltriem rakšanas zonā

m

225,0

29

Preterozijas materiāls dīķa nogāzes nostiprināšanai (salmi un kokoss)

m2

40,0

30

Blīva grants un smilts slāņa pabēruma hmin.=5 cm iestrāde zem caurtekas ~2,1
m dziļumā, ietverot noblīvēšanu

m3

0,8

31

Blīvētas grants pamatnes H=30 cm ierīkošana zem caurtekas ~2,2 m dziļumā,
ietverot noblīvēšanu

m3

4,5

32

Ģeorežģa 40 kN/m virs caurtekas ieklāšana

m

2

5,0

2

20,0

3

m

1,9

33
34

Ģeopaklājs caurteku ieplūdes un izplūdes nogāžu stiprināšanai
Dolomīta šķembu (Ø40-70mm) bēruma iestrāde caurtekas ietekas un iztekas
daļā

m

35

Drenējoša apbēruma h~15cm ierīkošana virs un ap PP cauruļvadiem Dn110 un
Dn160 mm no skalotām dolomīta šķembām (fr.16-32 mm)

m3

10,0

36

Drenējoša apbēruma h~15cm ierīkošana virs PP cauruļvadiem Dn110 un
Dn160 mm no skalotām dolomīta šķembām (fr.8-16 mm)

m

3

84,9

37

Tranšejas aizbēršana ar rupjgraudainu smilti (filtrācijas koeficients k>10m/dn)
virs PP cauruļvadiem DN300* (perforācija 120o)

m3

19,0

38

Līmeņa regulatora (meniķa) ar apkalpes tiltiņu iebūve dīķa nogāzes malā

kompl.

1

39

Līmeņa regulatora (meniķa) noenkurošana

kompl.

1

40

Esošā asfaltbetona gājēju trotuāra seguma demontāža (frēzēšana) un tā
atjaunošana, tai skaitā asfaltbetona kārta ABT 8 surf h=4 cm un dolomīta
šķembas (fr. 20-40 mm) h=14 cm

m2

35,0

41

Betona plākšņu seguma atjaunošana

m2

3,0

42

Betona apmales atjaunošana ap dzīvojamo māju

2

m

4,0

43

Zāliena atjaunošana / ierīkošana (izmantojot daudzgadīgā zāliena sēklu
maisījumu)

m

2

260,0

43.1

Melnzeme teritorijas labiekārtošanai (melnzemes slāņa biezums 10cm)

m

3

26,0

44

Esošo koku nociršana, t.sk. celmu izrakšana

gab.

1

45

Lietus ūdens kanalizācijas tīklu skalošana

m

257,0

m

257,0

kompl.

1

46

Cauruļvadu TV inspekcija

47

Izbūvēto inženierkomunikāciju izpildshēmas izstrādāšana, objekta nodošana

ja nepieciešams (precizēt
būvdarbu gaitā)

Piezīmes:
1. Būvdarbu un materiālu apjoms var tikt precizēts būvniecības laikā un to komplektāciju veikt saskaņā ar ražotājfirmas un LR normatīvo aktu nosacījumiem;
2. Būvdarbu apjomos norādītās ražotājfirmas dotas kā kvalitātes paraugs;
3. Saskaņojot ar Pasūtītāju, ekspluatējošo organizāciju un projektētāju, iespējams izmantot analogas kvalitātes jebkura cita ražotāja materiālus;
4. Darbu veidiem, kuriem uzrādīta tilpuma mērvienība, tilpums ir materiāliem blīvā veidā, un tie var tikt precizēti būvdarbu laikā;
5. Grunts darbi un to apjomi aprēķināti, pieņemot, ka cauruļvadus tranšejā izbūvēs ar stiprinājumiem (skat. lapu LKT/DT-5), pieņemot tranšejas platumu - 1,5m, pabēruma slāņa
biezumu - 0,20m un apbēruma slāņa biezumu - 0,15m. Tranšejas aizbēršanai paredzēts izmantot izstrādāto grunti, kas atbilst tranšeju aizbēršanas prasībām (grunti, kas nav
piemērota ir jānomaina);
6. Šos darbu un materiālu apjomus skatīt kopā ar projekta dokumentāciju;
7. Demontāžas darbu apjomus precizēt būvdarbu veikšanas laikā;
8. Izstrādājot piedāvājumu, būvuzņēmējam rūpīgi jāpārskata projekts un apjomos jāiekļauj arī neuzrādītie darbi un materiāli, lai kvalitatīvi veiktu būvniecību atbilstoši konkrētā
būvuzņēmēja pielietotajai tehnoloģijai, un darbi, bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošo normatīvo aktu prasībām atbilstoša veikšana pilnā
apjomā;
9. Darbu veikšanas laikā, nepieciešamības gadījumā uztādīt ceļa zīmes, iepriekš konsultējoties ar Pasūtītāju;
10. Lielumi, kas apzīmēti ar "*", jāprecizē būvniecības laikā dabā uz vietas.

Sagatavoja:

Laila Voitiška
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DARBU ORGANIZĀCIJAS PROJEKTS
Darbu organizācija Jelgavas novada pašvaldības Kalnciema pagasta īpašuma "Sporta
pļava" dīķa līmeņa regulēšanas un laukuma nosusināšanas būvprojekts izstrāde izstrādāts
pamatojoties uz:
•

Pasūtītāja izsniegta darba uzdevumu;

•

Tehniskajiem noteikumiem;

•

Topogrāfiskā uzmērījuma plānu;

Kalnciemā zemes gabalā ar kopēju platību 1,4 ha, atrodas daudzdzīvokļu māja Nr. 4, trīs
dīķi, Valsts autoceļa – Jelgavas ielas posms, neliels sporta laukums.
Uzsākot būvdarbus, veikt esošās situācijas apsekošanu un fotofiksāciju. Aizvedamo
būvgružu nogādāšanai uz sertificētu sauso atkritumu izgāztuvi, būvgružu savākšanai izvietot
konteineru. Būvgružu savākšanas konteineru vai transporta līdzekļu novietnes paredzēt darbu
veikšanas projektā, ņemot vērā darba specifiku.
Būvniecības darbus veikt vadoties pēc būvprojektā dotā darbu apjoma.
Darbu veikšanas projektā izstrādāt autotransporta kustības plāns. Nepieciešams izvietot
atsevišķas ūdens tvertnes dzeramajam ūdenim un atsevišķu tvertni būvdarbu veikšanai
nepieciešamajam ūdenim.
Pirms

būvdarbu

uzsākšanas

izveidot

pagaidu

pieslēgumu

elektrotīklam,

pēc

saskaņošanas ar pasūtītāju.
Būvlaukumā izvietot vagoniņu darbiniekiem, pārvietojamo konteinertipa tualeti,
pagaidu būvmateriālu izvietošanas zonu.
Lielgabarīta materiālu piegādes objektā tiek organizētas saskaņojot to laikus ar atbildīgo
būvdarbu vadītāju un ņemot vērā celtniecības - montāžas darbu grafiku, lai tiktu nodrošināta
kravas izkraušana, nekavējot celtniecības darbus.
Būvdarbu kvalitātes pārbaude tiek veikta saskaņā ar Būvuzņēmēja izstrādātiem katra
darbu veida kvalitātes kontroles plāniem un Vispārīgo būvnoteikumu 5.6. pantu "Būvdarbu
veikšana un kvalitātes kontrole".
Darba aizsardzības plāns.
Darba aizsardzības pasākumi veicami atbilstoši šī būvlaukuma darba aizsardzības un
ugunsdrošības plānam. Galvenais būvuzņēmējs darbus organizē, ievērojot MK noteikumus
NR.379 „Darba vides iekšējās uzraudzības veikšanas kārtība” no 01.01.2002., LR „Darba
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aizsardzības likumu”, MK noteikumus NR.92 „Darba aizsardzības prasības veicot būvdarbus”
no 25.02.2003. un MK noteikumus NR.82 „Ugunsdrošības noteikumi” no 21.02.2004.
Prasības:
1.) Būvlaukumā galvenajam būvuzņēmējam ir jāizstrādā:
a) Iekšējās kārtības noteikumus,
b) Darba drošības noteikumus,
c) Ugunsdrošības un apsardzes noteikumus.
2.) Ar izstrādātajiem

noteikumiem

galvenais

būvuzņēmējs

iepazīstina visas

būvniecības procesā iesaistītās personas.
3.) Būvuzņēmējs organizē visu darbinieku veselības uzraudzību saskaņā ar MK
noteikumiem NR.219 „Kārtība, kādā veicama obligātā veselības pārbaude” no
10.03.2009.
4.) Katrai būvniecībā iesaistītai personai tiek veikta ievadinstruktāža, par ko atbildīgs
būvdarbu vadītājs, nozīmēts saskaņā ar MK noteikumu NR.323 „Noteikumi par
apmācību darba aizsardzības jautājumos” prasībām. Būvlaukuma birojā jābūt
pieejamām visām instruktāžām.
5.) Būvlaukumā jāiekārto pirmās palīdzības sniegšanas vieta, atkarībā no strādājošo
skaita.
6.) Jāievēro MK noteikumi NR.125 „Darba aizsardzības prasības darba vietās”.
7.) Saskaņā ar MK noteikumiem NR.82 „Ugunsdrošības noteikumi”, būvlaukumā
jābūt uzstādītām ugunsdzēsības ierīcēm, norādītiem evakuācijas ceļiem.
8.) Stingri jāievēro MK noteikumu NR.74 „Prasības individuālajiem aizsarsdzības
līdzekļie, to atbilstības novērtēšanas kārtība un tirgus uzraudzība.” prasības,
sevišķa uzmanība pievēršama galvas aizsardzības līdzekļiem (ķiverei).
9.) Stingri jāievēro MK noteikumu NR.526 „Darba aizsardzības prasības, lietojot
darba aprīkojumu un strādājot augstumā” prasības.
10.)

Lietojot darba aprīkojumu, jāievēro MK noteikumi NR.44 „Noteikumi par

minimālajām darba drošības un veselības aizsardzības prasībām darba aprīkojuma
lietošanā”.
11.)

Visām iekārtām, aprīkojumam, individuālajiem aizsardzības līdzekļiem jābūt

ar CE marķējumu un lietošanas instrukcijām.
12.)

Jānodrošina MK noteikumu NR.66 „Darba aizsardzības prasības nodarbināto

aizsardzībai pret darba vides trokšņa radīto risku” no 08.02.2003. ievērošanu.
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13.)

Bīstamās iekārtas pēc MK noteikumu NR.384 „Noteikumi par bīstamajām

iekārtām” jāizmanto saskaņā ar LR likumu „Par bīstamo iekārtu tehnisko
uzraudzību”.
14.)

Būvuzņēmējs instruē darbiniekus par smagumu drošu pārvietošanu saskaņā ar

MK noteikumiem NR.344 no 10.08.2002.
15.)

Ja nepieciešams izmantot propānu, skābekli u.c. gāzes balonus, jābūt iekārtotai

un atbilstoši marķētai to noliktavai ārpus ēkas.
16.)

Bīstamām ķīmiskām vielām jābūt aizpildītiem drošības datiem, atbilstoši

„Ķīmisko vielu un ķīmisko produktu likumam”, un tiem jāatrodas būvlaukuma
birojā.
Visi pieminētie darba drošības pasākumi ir maināmi argumentētos apstākļos
(likumdošanas, projekta izmaiņu gadījumos).
Darba aizsardzības un drošības tehnikas pasākumi.
Būvniecības objektā jābūt zināmai personai, kura atbild par darba drošību. Atbildīgais
par darba drošību instruē darbiniekus, kuri tiek pielaisti darbam objektā. Ja nepieciešams, tiek
noformētas instrukcijas katram atsevišķam darbu veidam.
Zemes darbos stingri jāievēro noteikumi. Ja zemes darbus veic vietās, kur atrodas
pazemes komunikācijas, darbus drīkst uzsākt tikai pēc tam, kad saņemta komunikāciju
ekspluatējošo organizāciju atļauja un tehniskie noteikumi darbu veikšanai. Pirms darbu
uzsākšanas jānosaka esošo apakšzemes komunikāciju atrašanās vietas, jānovieto atbilstošas
norādījuma zīmes. Ierakumu nogāžu slīpumi jāierīko atbilstoši celtniecības normām un
noteikumiem, jānostiprina vertikālās nogāzes. Zemes darbu norise jāuzrauga būvdarbu
vadītājiem vai meistariem. Ekspluatējamo komunikāciju tuvumā drīkst rakt tikai ar lāpstām,
izvairoties no asiem triecieniem. Aizliegts lietot trieciena instrumentus. Ja, veicot zemes
darbus, atklājas darba rasējumos neparedzētas pazemes būves vai priekšmeti, tad darbi
nekavējoties jāpārtrauc līdz brīdim, kamēr nav noteikts, kas tie par priekšmetiem, un saņemta
atļauja darbu turpināt.
Darba aizsardzība
Darba aizsardzības pasākumiem jānodrošina strādājošo veselībai droši darba apstākļi.
Objektā jābūt norīkotam atbildīgajam par darba aizsardzību, kuram jāorganizē
strādājošo instruktāžas darba drošībā. Jālikvidē ražošanas traumu cēloņus, jākontrolē
celtniecības organizāciju ražošanas un tehnisko dienestu darbību ražošanas apstākļu
uzlabošanā, pilnveidojot drošības tehniku un aizsardzības līdzekļus, kā arī izstrādāt un realizēt
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organizatoriski tehniskos un sanitāri higiēniskos pasākumus ražošanas traumu un arodslimību
novēršanai un ražošanas kultūras paaugstināšanai.
Galvenā uzmanība jāpievērš mašīnu, mehānismu un instrumentu bojājumiem, nedrīkst
tos nepareizi ekspluatēt. Nedrīkst būt bojāti bīstamo vietu nožogojumi, vai to vispārējs
iztrūkums. Nav pieļaujama nekārtība darba vietās, vai pieblīvētas ejas, nepietiekams
apgaismojums, signalizācijas trūkums. Nepieļaujama strādnieku nosūtīšana darbā, ja nav
veikta

darba

drošības

instruktāža.

Nedrīkst

būt

nepietiekami

kvalificēta

darbu

inženiertehniskā sagatavošana un vadīšana.
Darbu veikšanas projektos jāparedz un būvlaukumos jāveic noteikti ugunsdrošības
pasākumi: jāiekārto pagaidu vai pastāvīga ugunsdzēšanas ūdensapgāde. Atbilstoši
ugunsdrošības prasībām jāizvieto pagaidu ēkas, ražošanas iekārtas un pievadceļi, jāierīko
telefona sakari, būvlaukumos jāizvieto ugunsdzēsības piederumu stendi, ja nepieciešams,
jāveic vēl citi pasākumi.
Darbu veikšanas projektā jābūt iekļautam:
1. Būvdarbu ģenerālplānam,
2. Paskaidrojuma rakstam,
3. Sagatavošanas darbu un būvdarbu aprakstam,
4. Darbu veikšanas kalendārajam grafikam,
5. Būvdarbu tehnoloģiskajām shēmām,
6. Būves nospraušanas darbiem,
7. Nepieciešamo speciālistu sarakstam,
8. Būvmašīnu, tehnoloģiskā un montāžas aprīkojuma sarakstam,
9. Galveno būvmašīnu darbu grafikam,
10. Pagaidu konstrukciju risinājumiem,
11. Darba aizsardzības, drošības tehnikas, ražošanas higiēnas un ugunsdrošības
pasākumu tehniskiem risinājumiem,
12. Darbaspēka kustības grafikam.
Darbu veikšanas projektam jāatbilst LBN 310-05 noteiktajām prasībām.
Izstrādāja:
ŪKT inženiere: L.Voitiška
18.03.2016.
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PIELIKUMS
DARBA AIZSARDZĪBĀ LIETOJAMĀS ZĪMES
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1.PIELIKUMS
KRAVU PĀRVIETOŠANĀ LIETOJAMIE SIGNĀLI
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