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DARBU ORGANIZĒŠANAS PROJEKTS (DOP) 
 

1. Vispārīgās prasības 

 

Darbu organizēšanas projekts izstrādāts objektam ”Dīķu tīrīšana īpašumā “Parks” 

Koknesē, Kokneses pag., Kokneses nov.”. Visus darbus paredzēts izpildīt saskaņā ar spēkā esošo 

Latvijas Būvniecības likumdošanu un normatīvo aktu prasībām: 

 Ievērot Ministru kabineta 2014.gada 16.septembra noteikumus Nr.550 “Hidrotehnisko un 

meliorācijas būvju būvnoteikumi”. 

 Ievērot Ministru kabineta 2003.gada 25.februāra noteikumus Nr.92 „Darba aizsardzības 

prasības veicot būvdarbus”  

 Ievērot Ministru kabineta 2014. gada 01. oktobra noteikumus Nr.500 „Vispārīgie 

būvnoteikumi”. 

 

2. Informācija par paredzēto darbu veikšanu 

 

Pirms darbu veikšanas Izpildītājs izpilda būvdarbu uzsākšanas nosacījumus un iesniedz 

darbu uzsākšanai nepieciešamos dokumentus Kokneses apvienoto pašvaldību būvvaldē. 

Pie Kokneses parka pirmā un otrā dīķa nav iespējama piekļuve, tāpēc vispirms jāveic dūņu 

materiāla pārsūknēšana no 1. un 2. dīķa uz 3.dīķi (dūņu biezums 1.dīķi un 2.dīķī no 0,50 līdz 

0,70 metri). Piekļuve dīķim jāorganizē pa blakus esošo pievadceļu, kas ved gar AS ”Latvijas 

valsts meži” īpašumu. Darbu veikšanas laiks saskaņojams ar Pasūtītāju. Darbu veikšanas gaitā 

dīķos atrasto atkritumu, baļķu, zaru un cita materiāla savākšanu nodrošina Pasūtītājs. Dūņu 

materiāls jātransportē uz Pasūtītāja norādītu atbērtni. Meniķa remonts jāveic tad, kad dīķī tiek 

nolaists ūdens līmenis. Izpildītājam jānodrošina teritorijas sakopšana pēc veiktajiem darbiem.   

Jāveic pasākumi, kas nodrošinātu vietējiem iedzīvotājiem pēc iespējas mazākas neērtības. 

Nedrīkst tikt traucēta piekļūšana zemes īpašumiem darbu laikā. 

 

3. Ieteikumi par darba aizsardzības pasākumiem 

 

Darba aizsardzības pasākumiem jābūt organizētiem atbilstoši Ministru kabineta 

noteikumiem Nr.92 „Darba aizsardzības prasības veicot būvdarbus” un Darba aizsardzības 

likumam. Jāievēro arī Ministru kabineta noteikumu Nr. 660 „Darba vides iekšējās uzraudzības 

veikšanas kārtība” un Nr.82 „Ugunsdrošības noteikumi” prasības. Par darba aizsardzību un 

ugunsdrošību darbu veikšanas vietā atbild atbildīgais darbu vadītājs. 

Stabilitātes un noturības prasības darbiem būvlaukumā: materiāliem, iekārtām un jebkurām 

sastāvdaļām, kas atrodoties kustībā var radīt risku nodarbināto drošībai un veselībai, ir jābūt 

stabilām un drošām.  

Prasības dūņu materiāla pārvietošanai: transportlīdzekļus materiālu pārvietošanai un zemes 

darbiem paredzētos mehānismus konstruē atbilstoši darba drošības prasībām un aprīko, ņemot 

vērā ergonomikas prasības, uztur darba kārtībā, lieto tikai tiem darbiem, kādiem tie paredzēti. 

Transportlīdzekļu vadītāji un mehānismu operatori ir īpaši apmācīti. Tiek veikti attiecīgie 

drošības pasākumi, lai nepieļautu transportlīdzekļu un darbā izmantoto iekārtu ieslīdēšanu 

pazeminājumos vai bedrēs. Ja nepieciešams transportlīdzekļus un mehānismus aprīko ar īpašām 

konstrukcijām, kas tiem gāžoties pasargātu apkalpojošo personālu no saspiešanas, kā arī no 

krītošiem priekšmetiem. 

 

4. Vides aizsardzība būvdarbu laikā 

 

Darbu izpildītājam jāveic visi nepieciešamie pasākumi, lai nodrošinātu Vides 

aizsardzības likumu un noteikumu izpildi visā darbu veikšanas laikā. 

Darbu izpildītājam ir jālieto tādas darbu metodes, kas nepiesārņo zemi, ūdeni un gaisu 
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darbu veikšanas vietā un blakus teritorijā.  

Būvniecības laikā nedrīkst pieļaut nekādu videi bīstamu vielu noplūdi dabā, kas 

saindētu vai iznīcinātu kādu no ekosistēmas sastāvdaļām. Darbu procesa laikā ir jāseko līdzi tam, 

lai nenotiktu nekādas eļļas noplūdes no darba procesā iesaistītajiem mehānismiem.  

Jāņem vērā, ka dīķis Nr.3 robežojas ar dabas pieminekli - aizsargājamo dendroloģisko 

stādījumu „Kokneses parks”. Nepieciešamos darbu saskaņojumus ar Dabas aizsardzības pārvaldi 

nodrošina Pasūtītājs. Ja Dabas aizsardzības pārvalde dīķu tīrīšanas darbiem izdod tehniskos 

noteikumus, Izpildītājam ir pienākums tos ievērot darbu izpildes procesā.  


