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DARBU ORGANIZĒŠANAS PROJEKTS 
Būvdarbu laikā būvobjekts jāaprīko ar pagaidu satiksmes organizācijas elementiem, 

uzstādot pagaidu ceļa zīmes saskaņā ar DOP sadaļas rasējumu DOP-6 „Darbu organizēšanas 
projekts”. Pirms darbu veikšanas būvuzņēmējs izstrādā detalizētu satiksmes organizācijas 
shēmu.  

Būvniecības darbu organizāciju iespējams koriģēt, risinājumu iepriekš saskaņojot ar 
projektētāju, pasūtītāju un iesaistītajām organizācijām. Veicot būvniecības darbus, nodrošināt 
piekļūšanu blakus esošajiem īpašumiem. 

Visi būvdarbi veicami stingrā saskaņā ar izstrādāto būvprojektu un Latvijas 
Būvnormatīvos noteikto būvdarbu veikšanas kārtību. Būvuzņēmējs ir atbildīgs par satiksmes 
organizāciju būvlaukumā un pievedceļos, cik tālu tas attiecas uz būvdarbiem un būvdarbu 
vietas aprīkošanu. 
 
Būvdarbu veikšanas dokumentācija 

Būvdarbu veikšanas laikā būvobjektā pastāvīgi jāatrodas sekojošai dokumentācijai: 
1) būvatļaujai (kopijai); 
2) darbu veikšanas projektam konkrētajā brīdī veicamo būvdarbu izpildei; 
3) būvdarbu žurnālam; 
4) autoruzraudzības žurnālam; 
5) uzņēmēja līguma kopijai; 
6) strādājošo sarakstam ar noslēgto darba līgumu kopijām; 
7) strādājošo darba laika uzskaites tabulai; 
8) darba drošības instruktāžas darba vietā žurnālam; 
9) strādājošo identifikācijas kartēm ar fotogrāfijām. 

Būvdarbu veikšanas laikā regulāri jāaizpilda Vispārīgo būvnoteikumu 83.punktā norādītā 
dokumentācija. Būvdarbu žurnālā reģistrē būvei piegādāto materiālu sertifikātus un citus 
materiālu kvalitāti apliecinošus dokumentus. 
 
Būvniecības sagatavošanās darbi 

Būvniecības sagatavošana būvlaukumā uzsākama tikai pēc atzīmes saņemšanas 
būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi. 

Uzsākot sagatavošanas darbus būvobjektā, galvenais būvuzņēmējs nozīmē atbildīgo 
darba aizsardzības speciālistu. 

Pirms būvdarbi vēl nav uzsākti, galvenais būvuzņēmējs veic visus teritorijas aizsardzības 
darbus pret nelabvēlīgām dabas un ģeoloģiskām parādībām, kā arī esošās apbūves apstākļos 
iezīmē un norobežo bīstamās zonas, nosprauž esošo pazemes komunikāciju un citu būvju asis, 
vai iezīmē to robežas, kā arī nodrošina transportam un gājējiem drošu pārvietošanos un pieeju 
esošajām būvēm un infrastruktūras objektiem. 

Pirms būvniecības sagatavošanas darbu uzsākšanas veikt visus nepieciešamos 
saskaņošanas darbus. 
 
Būvdarbu veikšanas secība 

Ieteicama sekojoša ceļa pārbūves darbu izpildes secība: 
1) būvlaukuma sagatavošanas darbi; 
2) grāvju rakšana un tīrīšana; 
2) ceļa segas pamatnes profilēšana un blīvēšana; 
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4) pamatceļa un nobrauktuvju segumu izbūve; 
5) teritorijas labiekārtošanas, sakārtošanas un apzaļumošanas darbi; 
6) projektēto ceļa zīmju uzstādīšana; 
7) uzstādītā objekta nožogojuma demontāža. 
 

Būvdarbu kvalitātes kontrole 
Saskaņā ar Vispārīgo būvnoteikumu IX nodaļu par būvdarbu kvalitāti ir atbildīgs 

būvuzņēmējs. Atbildīgā būvdarbu vadītāja pienākumos ietilpst (Vispārīgo būvnoteikumu 
100. punkts): 

-  kontolēt būvlaukuma sagatavošanas darbus pirms būvdarbu uzsākšanas; 
-  nodrošināt, ka būvdarbos tiek izmantoti tikai būvprojektam atbilstoši būvizstrādājumi, 

kuriem ir atbilstību apliecinoši dokumenti; 
-  ievērot būvdarbu secību un kvalitātes atbilstību būvprojektam, darbu organizēšanas 

projektam un darbu veikšanas projektam, kā arī būvniecību, vides aizsardzību, darba 
aizsardzību un ugunsdrošību reglamentējošos normatīvos aktus; 

-  organizēt būvkonstrukciju, segto darbu un citu izpildīto būvdarbu pieņemšanu; 
- izdarīt ierakstus būvdarbu žurnālā par veiktajiem būvdarbiem, iebūvētajiem 

būvizstrādājumiem un darbu kvalitāti; 
- kontrolēt būvdarbu žurnālā un autoruzraudzības žurnālā ierakstīto norādījumu izpildi, 

attiecīgi to fiksējot žurnālos; 
- apliecināt būves gatavību ekspluatācijai; 
 

Vides aizsardzības prasības būvdarbu laikā. 
Būvdarbu veikšanas laikā nodrošināt apkārtējās vides un virszemes ūdensobjektu 

aizsardzību no piesārņošanas ar būvmateriālu atkritumiem un naftas produktiem no 
celtniecības tehnikas; 

Būvniecības laikā ievērot likuma “Aizsargjoslu likums” prasības. 
Būvniecības laikā radušos sadzīves un bīstamos atkritumus savākt īpaši tam paredzētās 

vietās un apsaimniekošanu veikt atbilstoši “Atkritumu apsaimniekošanas likuma” prasībām, 
atkritumus nodot atkritumu apsaimniekotājiem, kuri ir saņēmuši attiecīgo atkritumu veidu 
apsaimniekošanas atļaujas. 

Aizliegts sajaukt būvdarbu laikā radušos sadzīves un bīstamos atkritumus atbilstoši 
“Atkritumu apsaimniekošanas likuma” 19. pantam. 

Atkritumu apsaimniekošanu veikt saskaņā ar vietējas pašvaldības saistošos noteikumos 
noteikto atkritumu apsaimniekošanas plānu. Būvgružu savākšanas un izvešanas noteikumi 
jānorāda Darbuzņēmēju līgumos. Izvedot būvgružus, tos jānosedz ar brezentu vai speciālu 
tīklu. 

Darba aizsardzības un ugunsdrošības pasākumi 
Pirms darbu uzsākšanas būvlaukumā darba devējs veic nodarbināto darba drošības un 

veselības aizsardzības apmācību, kas ietver: 

1) ievadinstruktāžu, nodarbinātajam stājoties darba attiecībās ar darba devēju, 
2) instruktāžu darba vietā: 
2.1) sākotnējo (uzsākot darbu objektā), 
2.2) atkārtoto 
2.3) neplānoto un mērķa instruktāžu. 
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Pēc strādājošo zināšanu pārbaudes, instruktāžas veicējs veic atzīmes attiecīgos darba 
instruktāžas žurnālos. Pirms būvdarbu uzsākšanas nozīmētais darba drošības koordinators 
sastāda objekta darba aizsardzības plānu, saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr. 92 IV 

nodaļu, kā arī nosūta Valsts darba inspekcijai iepriekšēju paziņojumu par būvdarbu 
veikšanu. 

Sastādīto darba aizsardzības plānu un iepriekšējā paziņojuma par būvniecības uzsākšanu 
kopijas darba aizsardzības koordinators novieto objektā visiem pieejamā labi redzamā vietā 
un nepieciešamības gadījumā regulāri atjauno. 

Darba aizsardzības koordinatora prasību izpilde būvdarbos nodarbinātajām personām ir 
obligāta. 

Būvlaukumā galvenais būvuzņēmējs izstrādā būvobjekta iekšējās kārtības, darba 
drošības, ugunsdrošības un apsardzes noteikumus, ievērojot Latvijas Republikas likumus un 
saistošos normatīvos aktus. Ar augstāk minētajiem noteikumiem Galvenais būvuzņēmējs 
iepazīstina visus darbuzņēmējus un būvniecības procesā iesaistītas personas, ja viņu darbs ir 
saistīts ar būvobjekta apmeklēšanu, par to apliecinot ar savu parakstu reģistru žurnālā. 

Būvuzņēmējs organizē visu darbinieku veselības uzraudzību saskaņā ar 10.03.2009. MK 
noteikumiem Nr.527 "Kārtība, kādā veicama obligātā veselības pārbaude". 

Būvobjektā jāiekārto ar informācijas zīmēm apzīmētas pirmās medicīniskas palīdzības 
sniegšanas vietas (atkarībā no nodarbināto skaita un piekļūšanas), sakari neatliekamās 
palīdzības izsaukšanai ar norādītiem tālruņa numuriem attiecīgā dienesta izsaukšanai 
(ugunsdzēsības un glābšanas, policijas, ātrās medicīniskas palīdzības un citi dienesti) . 

Visi nodarbinātie jānodrošina ar atbilstošiem individuālas aizsardzības līdzekļiem ar CE 
marķējumu un atbilstošām lietošanas instrukcijām (īpaša uzmanība tiek pievērsta galvas 
aizsardzībai (aizsargķiveres) un atbilstošiem darba apaviem (ar pēdu, purngala aizsardzību). 

Būvdarbu vadītājs kontrolē IAL (individuālo aizsardzības līdzekļu) pielietošanu atbilstoši 
darba aizsardzības instrukcijai, būvobjekta iekšējās kārtības un 20.08.2002. MK noteikumu 
Nr. 372 "Darba aizsardzības prasības, lietojot individuālas aizsardzības līdzekļus" prasībām. 

Būvobjektā izmantotajam darba aprīkojumam ir jābūt ar CE marķējumu un ar atbilstošām 
lietošanas instrukcijām. Būvobjektā izmantotajam darba aprīkojumam, kurš ir iekļauts 
bīstamo iekārtu sarakstā, saskaņā ar 28.08.2001. MK noteikumiem Nr.384 "Noteikumi par 
bīstamajam iekārtam", ir jāveic uzraudzība saskaņā ar Latvijas Republikā izdoto likumu "Par 
bīstamo iekārtu tehnisko uzraudzību". Šo iekārtu apkalpojošais personāls ir speciāli apmācīti 
darbinieki (operatori, vadītāji, stropetāji), kuriem ir apliecinoši dokumenti. Prasību ievērošanu 
kontrolē galvenā būvuzņēmēja atbildīgais būvdarbu vadītājs. 

Par darba aizsardzības un ugunsdrošības plāna prasību ievērošanu un realizēšanu 
atbildīgs ir Galvenā būvuzņēmēja atbildīgais būvdarbu vadītājs. 

Būvorganizācijai pirms galējās būvniecības tāmes izstrādes iepazīties ar objektu un veikt 
papildus apsekošanu būvniecības darbu un materiālu apjomu precizēšanai. 

Pirms būvdarbu uzsākšanas būvuzņēmējam ir jāsaņem visas atļaujas darbu veikšanai un 
jāinformē esošo komunikāciju apkalpojošās organizācijas par darbu uzsākšanu vai jāizsauc to 
pārstāvis uz vietas objektā, kā arī jāveic inženierkomunikāciju atrašanās vietu precizēšana 
pirms būvdarbu uzsākšanas. 

 
Šī būvprojekta DOP daļas risinājumi atbilst Latvijas 

būvnormatīviem, kā arī citu normatīvo aktu prasībām. 
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   (Vārds, Uzvārds) 
   3-00978 
   (sertifikāta Nr.) 

05.2016.    
(datums)  (paraksts)  

 

Vides aizsardzības pasākumi 
Būvprojekts ir izstrādāts tā, lai ceļa atjaunošanas darbi pēc iespējas mazāk atstātu 

negatīvu ietekmi uz esošo vidi. Būvuzņēmējam ir jāveic aktīvi pasākumi atbilstoši visiem 
spēkā esošajiem apkārtējās vides aizsardzības noteikumiem. Jālieto būvniecības metodes, 
kuras nodrošinātu nepieciešamos pasākumus, lai novērstu apkārtējās vides pasliktināšanos. 

Virsūdens novadei tiek izmantots reljefa kritums, projektētie šķērskritumi, esošo grāvju 
tīrīšana, caurteku uzstādīšana, kā arī ievalku veidošana vietās, kur nevar tikt realizēta grāvja 
rakšana. 

Būvniecības laikā radušies būvgruži jāaizved uz izgāztuvi. Pabeidzot rekonstrukcijas 
darbus, būvuzņēmējam jāsakārto ceļam pieguļošā teritorija. 

 

Ceļa ekspluatācijas noteikumi 
Ņemot vērā, ka ceļa seguma tips ir nesaistītu minerālmateriālu maisījums, pēc 

Būvobjekta nodošanas ekspluatācijā ceļa īpašniekam - Kokneses novada domei, jānodrošina 
sekojoši sezonāla rakstura ceļa kopšanas darbi: 

- pavasara un rudens mitrajā laika periodā saskaņā ar vietējās pašvaldības noteikumiem 
uzstādīt masu ierobežojošas ceļa zīmes; 

- veikt savlaicīgu ceļa planēšanu un pēc vajadzības veikt apauguma noņemšanu ceļa 
malās, kas traucē ūdens novadīšanu no ceļa seguma; 

- savlaicīgi veikt grāvju un caurteku tīrīšanu. 
 
 
 
 
Būvprojekta vadītāja 
L.Dembovska 
 


