


























































































































Iekārtu,materiālu,izstrādājumu nosaukums un tehniskais 

raksturojums

Iekārtu, materiālu, izstrādājumu marka 

, tips
Mērvienība Daudz. Piezīmes

Iekšējie tīkli

Sadale ar N un PE klemmi,  virs apmetuma S1 72 moduļu  IP44 gab. 1,00

Sadale ar N un PE klemmi,  virs apmetuma, uz skatuves, 

apg. vadības slēdžu montāžai 12 moduļu  IP44 gab 1,00

Ievada slēdzis 3/63A gab. 1,00

Grupu automāts 3C32 gab. 3,00

Grupu automāts 3C20 gab. 3,00

Grupu automāts 1C16 gab. 8,00

Grupu automāts 1C10 gab. 8,00

Grupu automāts 1C4 gab. 1,00

Automātu savienojošā kopne 12mod. 400V gab. 4,00

Diferenciālā strāvas aizsardzība 1N16/0,03 gab. 2,00

Konektors vent. agregāta atslēgšanai 400/230V 25A gab. 1,00

 El.rozete  virs/apm. Ar PE IP 65 , I nom = 32 A , U = 400 V gab. 2,00

 El.rozete  virs/apm. Ar PE, pie vasādes IP 65 , I nom = 32 A , U = 400/230 V gab. 1,00

 El.rozete  virs/apm. Ar PE, logu ailēs IP 20 , I nom = 16 A , U =  230 V gab. 17,00

 El.rozete divvietīga  virs/apm. Ar PE IP 44 , I nom = 16 A , U = 230 V gab. 8,00

El.rozete  zem/apm. Ar PE, bēniņu stāvā IP 20 , I nom = 16 A , U =  230 V gab. 1,00

El.rozete  zem/apm. Ar PE IP 20 , I nom = 16 A , U =  230 V gab. 34,00

El.rozete  zem/apm. Ar PE IP 44 , I nom = 16 A , U = 230 V gab. 3,00

El.slēdzis dimmeris virs/apm. IP 20 , I nom = 10 A , U = 230 V gab. 2,00

El.slēdzis/pārslēdzis virs/apm. IP 44 , I nom = 10 A , U = 230 V gab. 1,00

El.slēdzis  virs/apm. bēniņu stāvā IP 44 , I nom = 10 A , U = 230 V gab. 1,00

El.slēdzis vientaustiņu virs/apm. IP 44 , I nom = 10 A , U = 230 V gab. 3,00

El.slēdzis vientaustiņu zem/apm. IP 44 , I nom = 10 A , U = 230 V gab. 1,00

El.slēdzis divtaustiņu zem/apm. IP 20 , I nom = 10 A , U = 230 V gab. 2,00

El.slēdzis/pārslēdzis zem/apm. IP 20 , I nom = 10 A , U = 230 V gab. 5,00

El.slēdzis vienvietīgas rāmītis IP 20 gab. 8,00

El.slēdzis vienvietīgas rāmītis IP 44 gab. 1,00

El.slēdzis divvietīgais rāmītis IP 20 gab. 1,00

El.rozete divvietīgais rāmītis IP 20 gab. 17,00

El.rozete divvietīgais rāmītis IP 44 gab. 1,00

El.krēslas slēdzis IP 65 , 1000W, U = 230 V gab. 1,00

Kabeļ dzīslu savienotāji gab. 100,00

Nozarkārbas OBO80 IP54 gab. 30,00

Montāžas kārbas R68 gab. 30,00

Montāžas kārbas divvietīgas R68 gab. 30,00

 termināls Al/Cu KE 66 gab. 3,00

 termināls Al/Cu KE 66.2 gab. 1,00

 termināls Al/Cu KE 66.3 gab. 1,00

Āra prožektors pie sienas LED 20W 230V IP65 gab. 3,00

LED panelis gaismeklis pie griestiem LED 36W 600x600 230V IP44 gab. 11,00

LED panelis gaismeklis pie griestiem LED 18W 300x600 230V IP44 gab. 4,00

LED gaismeklis pie griestiem LED 15W 230V IP65 gab. 8,00

LED gaismeklis pie griestiem, bēniņu stāvā LED 15W 230V IP66 gab 4,00

LED gaismeklis pie griestiem LED 62W 230V S600BIS gab. 12,00

Evakuācijas izeja pie sienas  8W 230V aktīvs 3h gab. 3,00

Klātbūtnes sensors HD 2000W 230V gab. 3,00

Kabelis NYY 5 *6 mm2 m. 50,00

Kabelis NYY 5 *4 mm3 m 60,00

Kabelis NYY 5 *2,5 mm4 m 70,00

Kabelis NYY 3 *2,5 mm2 m. 400,00

Kabelis NYY 3 *1,5 mm2 m. 700,00

Zemējuma vads dzeltenzaļš-sadalnes sazemēšanai Cu25 m. 20,00

Gofrētā caurule ar buksieri un gludo iekšsienu KSX-PEG110S 450N m. 50,00

Ārējie tīkli  jaudas palielināšanai

Kabelis AXMK 4*50 mm2 m. 90,00

Kabeļnosegkārba 4x95 2,5m gab. 1,00

Kabeļa gala apdare EPKT30 gab 2,00

Kabeļa signāllenta KABELIS m 80,00

Kabeļa aizsargcaurule D75 m 70,00

Sazemējums

Zemējuma elektrodi 219/20, 20x1500mm gab. 40

Zemējuma apaļdzelzis RD10 FT m 250

Savienotāj klemme 2760/20 8-10/FL40 FT gab. 10

Stieņa spice TE 20 gab. 10

Savienotāj klemme 223/DIN RD8-10 gab. 10

Pretkorozijas lenta gab. 1

Zibens uztvērēj stieple RD8/ALU m. 300

Distanceri stieples stiprināšanai pa jumtu 113/NB Rd8 gab. 250

Distanceri stieples stiprināšanai pa kori gab. 30

Uztvērējstieples savienojumi 249/ALU RD8-10 gab. 10

Klemme pie notekām 262ZM  Rd8-10 gab. 10

Skavas ap vertikālājām notekām stieples stiprināšanai 301/S gab. 40

Zemējuma vads dzeltenzaļš-iekārtu sazemēšanai Cu16 m 50

Zibens uztvērējs pie dūmeņa, ar stiprinājumiem 1500/ALU kompl. 2

Kabeļu stiprinājuma materiāli-savilces, skavas utt kompl. 1
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Nr.
Iekārtu,materiālu,izstrādājumu nosaukums un 

tehniskais raksturojums

Iekārtu, materiālu, 

izstrādājumu marka , tips
Mērv ienība Daudz.

1 Signalizācijas panelis ar paplašinātāju kompl. 1

2 Akumulators 7 A/h 12 V gab. 2

3 Siltuma detektors NB-323-2 gab. 17

4 Dūmu detektors Q01-2 gab. 33

5 Rokas trauksmes poga FP/3RD gab. 6

6 Skaņas signāls(iekšējais) AH-0218 gab. 4

Skaņas signāls(ārējais)LED AH-03127BS gab. 1

7 Nozarkarbas JB-701WH CQR gab. 40

8 Ventilācijas atslēgšanas relejs NR - 8276 gab. 1

9 Signalizācijas kabelis (EI 30 min)  4x0,5mm metri 100

10 Signalizācijas kabelis J-YY KLMA 1x2x0,8 metri 700

11  Kabelis  (el. sadale - panelis (El 30min))  3x1.5mm metri 50

12 Ievada elektro automāts ABB 1C10 gab. 1

13 PVH caurule FFKu-EL-F-HO-16 metri 200

14 Kabeļkanāli 15x15 metri 100

15 Montāžas komplekts kompl. 1











Skaidrojošais apraksts 
 

1. Apkure, ventilācija un gaisa kondicionēšana (AVK)     

Vispārējā informācija 
 
Projektēšanas normatīvie dokumenti 
 

  Normatīvie 

dokumenti  

 

1. LBN 231-15 Dzīvojamo un publisko ēku apkure un ventilācija. 

2. LBN 002-15 Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika. 

3. LBN 003-15 Būvklimataloģija. 

4. LBN 208-15 Publiskā ēkas un būves. 

5. LBN 016-15 Būvakustika 

6. LBN 201-15 Būvju ugunsdrošība. 

7. LBN 202-15 Būvprojekta saturs un noformēšana. 

8. Nr.500 Vispārīgie būvnoteikumi  

9. Nr.529 Ēku būvnoteikumi  

10. Nr.551 Ostu hidrotehnisko, siltumenerģijas, gāzes un citu, 

atsevišķi neklasificētu, inženierbūvju būvnoteikumi 

 
Aprēķina nosacījumi 
 

 Ārējā gaisa parametri: 

ziemas periodā  – mīnus 23.2o C/75% RH 

vasaras periodā  – plus 25.3o C / 84% RH 

 

 Telpu iekšējā gaisa aprēķina temperatūra – pēc sanitārajām normām un 

pasūtītāja uzdevuma. 

 

 Iekštelpu temperatūra ziemas periodā: + 18C; palīgtelpas  + 16C. 

 

 Iekštelpu gaisa apmaiņas intensitātes apraksts: 

           Skatuvē un zāle – 2.3 reiz/h  gaisa pieplūde, 2.3 reiz/h  gaisa nosūce; 

 WC telpās         -gaisa daudzums: nosūce 75 m3/st; 

 Palīgtelpas             -1,0 reiz/h  gaisa pieplūde, 1,0 reiz/h  gaisa nosūce; 

 Gaisa kustības ātrums: 

vasaras periodā – 0,20m/s 

ziemas – sabiedriskajās telpās ne lielāks par 0,15 m/s. 

1.1 Ventilācija 

Ventilācija objektā tiek nodrošināta ar piespiedu ventilācijas sistēmām, kas 

izbūvētas no rūpnieciski ražotiem cinkota tērauda gaisa vadiem un tos savienojošajiem 

elementiem. Gaisa vadiem ir jābūt nostiprinātiem ar rūpnieciski ražotiem stiprinājumiem. 

Būvprojektā paredzēta mehāniskās pieplūdes-nosūces ventilācija (sistēma PN-1) , nosūces 

sistēmas N-1 ÷ N-4. 

 Visi gaisa vadi, kuri iziet ārpus vai atrodas ēkas norobežojošajās konstrukcijās līdz 

gaisa apstrādes iekārtām, ir jāsiltina. Siltumizolācijas biezums 100 mm. Jānodrošina 



pretsvīšanas izolācijas hermētiskums, lai nerastos kondensāts uz cauruļvadiem un 

veidgabaliem.  

  Pēc ventilācijas sistēmas izbūves ir jāveic difuzoru regulēšana pie sistēmas pilnas 

jaudas, lai nodrošinātu vienmērīgu gaisa cirkulāciju telpā un, lai gaisa kustība telpā 

nepārsniegtu pieļaujamo ātrumu. Sistēmu pareizai noregulēšanai paredzētas izplešanās 

kameras.  

           Papildus gaisa apmaiņai durvju apakšēja daļā iebūvējamas pārplūdes restes (sk. 

rasējumā). 

           Pirms ventilācijas sistēmu montāžas darbu uzsākšanas noslēdzams līgums par 

autoruzraudzību. Visas iekārtu nomaiņas veicamas pret līdzvērtīgām, izmaiņas sistēmās 

saskaņojamas rakstiski pirms to veikšanas.  

           Veicot ventilācijas sistēmu montāžu, stingri ievērot LBN 231-15 prasības, 

pastāvošos sanitāros un ugunsdrošības noteikumus, iekārtu izgatavotājrūpnīcu standartus un 

instrukcijas. 

 
Pieplūdes - nosūces ventilācijas sistēma 

Zalē un skatuvē ieprojektēta mehāniskā pieplūdes - nosūces ventilācija (sistēma 

PN1), izmantojot pieplūdes-nosūces gaisa apstrādes iekārtu DUPLEX 1500 Multi ECO-N  

(gaisa apjoms 1800m3/h-pieplūde un 1800m3/h-izplūde) ar šķērspūsmas turbulences 

rekuperātoru (termiskais lietderības koeficients 84%) , By-Pass apvadvārstu, iebūvētu 

ūdens sildītāju (siltumnesējs etilēnglikols 35%) komplektā ar pilnu šunta mezglu (Trīsgaitas 

vārsts, motorizēta servo piedziņa un cirkulācijas sūknis) , EC tipa augstas efektivitātes 

ventilatoriem (ar regulējamu ātrumu), gaisa filtriem, gaisa noslēgvārstiem, elastīgajām 

starplikām, apsildāmiem kondensāta drenāžas izvadiem, ar integrētu ATREA vadību, WEB 

serveri un Touch Screen sienas kontrolieri  un automātikas apsaisti vai analogu. Sistēmu 

vadības blokus uzstādīšanu veikt saskaņojot ar Pasūtītāju.  

 
Iekārtas DUPLEX 1500 Multi ECO-N (PN-1) akustiskie parametri (no iekārtas 
tehniskās pases)  

Akustiskās  jaudas līmenis LwA (dB)     

Pieplūde daļa     

  Lw oktāvas  (dB) LwA 

Oktāvas josla (Hz) 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k 
dB 
(A) 

Pieplūdes gaisa trokšņa līmenis 66 78 86 85 84 82 74 66 91 

No āra ieņemtā gaisa trokšņa līmenis 47 49 55 52 54 46 28 25 59 

Iekārtas atrašanās vidē trokšņa līmenis 43 56 61 59 58 48 33 25 65 

Nosūce     

  Lw oktāvas  (dB) LwA 

Oktāvas josla (Hz) 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k 
dB 
(A) 

Izmešanas ārā gaisa trokšņa līmenis (atmosfēras 
puse) 66 78 87 85 83 82 73 65 91 

Nosūces gaisa trokšņa līmenis (telpā) 47 49 56 52 53 46 27 25 60 

          

Trokšņa samazināšanas pasākumi      

Trokšņu līmeņu samazināšanai gaisa vados paredzēti trokšņu slāpētāji 

Skaņas slāpēšanas līmenis    

 Lw oktāvas  (dB) LwA 

Oktāvas josla (Hz) 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k 
dB 
(A) 

Klusinātājs SLU 400, L=1200 5 6 13 24 18 8 7 10   

          

Skaņas jaudas līmenis pēc trokšņa slāpētāja pielietošanas  



Pieplūde     

  Lw oktāvas  (dB) LwA 

Oktāvas josla (Hz) 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k 
dB 
(A) 

Pieplūdes gaisa trokšņa līmenis (telpā) 61 72 73 61 66 74 67 56   

No āra ieņemtā gaisa trokšņa līmenis 47 49 55 52 54 46 28 25   

Iekārtas atrašanās vidē trokšņa līmenis 43 56 61 59 58 48 33 25   

Nosūce     

  Lw oktāvas  (dB) LwA 

Oktāvas josla (Hz) 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k 
dB 
(A) 

Izmešanas ārā gaisa trokšņa līmenis (atmosfēras 
puse) 66 78 87 85 83 82 73 65   

Nosūces gaisa trokšņa līmenis(telpā) 42 43 43 28 35 38 20 15   
 

     
Pieplūdes gaisa sildīšanai ziemas periodā agregāts apgādāts ar ūdens kaloriferu ar 

etilglikoļa pildījumu 35%. Maksimālā jauda gaisa sasildīšanai sastāda 5.9kW. Ūdeni 

cirkulācijas mezglā paredzēts nodrošināt ar sūkni Q=0,25m3/h, H=0.8m.  

 

Nosūces ventilācijas sistēma  
       Sanmezglu telpās (telpa Nr.3, Nr.15 un Nr.17) jāuzstāda sadzīves ventilatori, kuri 

strādā pēc gaismas slēdža ieslēgšanas. Ventilatori aprīkoti ar taimeri (ventilators darbojas 

vēl 15 minūtes pēc slēdža izslēgšanas ), un ar mitruma sensoru (ieslēdzas, kad telpā ir 60% 

mitrums).  

Telpā Nr.6 paredzēts virtuves tvaiku nosūcējs ar filtriem un motoru, kurš nodrošina 

nepieciešamo gaisa daudzumu nosūcei 330 m3/h .  

 

Gaisa aizkari 

   

           Hallē pie durvīm uzstādīts siltā gaisa aizskari Thermozone AD 215W, kuri veido 

siltā gaisa barjeru, lai ierobežotu aukstā gaisa ieplūšanu caur atvērtām durvīm un aiztur arī 

insektu, putekļu un smaku iekļūšanu telpās. Ieejas zonas gaisa aizkari pieslēgti apkures 

sistēmai. 

 

1.3 Apkure 

Ēkas telpās paredzēts izbūvēt divas jaunas apkures sistēmas. Ēkas telpu apkurei 

ieprojektēta divcauruļu apkures sistēma. Projektējamo apkures sistēmu paredzēts izbūvēt no 

kapara caurulēm.        

Maģistrālie cauruļvadi izvietoti galvenokārt grīdas konstrukcijā siltumizolācijas 

slānī un tos izolēt ar „Armacell” siltumizolāciju 13mm biezumā. Vietās, kur cauruļvadi 

šķērso sienu, jāparedz metāla aizsargčaulas. Čaulu diametram ir jābūt no 5 līdz 8 mm 

lielākam par attiecīga cauruļvada izolācijas ārējo diametru. Sprauga starp čaulu un izolāciju 

jāaizpilda ar ugunsdrošu mastiku un izolāciju. 

Aprēķinos āra gaisa temperatūra ziemas periodā pieņemta -23.2oC, iekšējo telpu 

gaisa temperatūra sk. rasējumos AVK-1 lapā. 

Apkures sistēmas siltumnesējs ir ūdens ar parametriem 70-50oC. Siltuma avots –

granulas apkures katli  ar nominālā siltuma jaudu 49kW 

Sildķermeņiem par pamatu ņemti Somijas firmas „Rettig Heating” radiatori 

„PURMO Compact” ar cauruļvadu sānu pieslēgumu. Ja būvniecības gaitā paredzēts 

uzstādīt citas firmas radiatorus, tad to izmēri ir jāpiemēro dotajām jaudām. Individuālai 

siltuma atdeves regulēšanai uz radiatoru pievadiem paredzēti maksimālās caurplūdes 

regulēšanas vārsti RTD-K ar termostatisko elementu RTD3120. Sildķermeņu atplūdes 



pievienojumā tiek uzstādīti RLV-15 veida vārsti caurplūdes ierobežošanai. Vārstu 

izvietojumu un uzstādīšanas mezglus skatīt lapā AVK-3.  

Zālē tiks izmantoti vecie ķeta radiatori, kuri jāizskalo un jāpapildina ar sekcijām. 

Cauruļvadu stiprinājumu un veidgabalu specifikāciju sastāda montāžas firma. 

Apkures sistēmas montāžu, hidraulisko pārbaudi un nodošanu ekspluatācijā veikt 

atbilstoši spēkā esošo būvnormatīvu, kā arī iekārtu un materiālu piegādātājfirmu prasībām. 

 

 

 

 
 

Sastādīja ____________L. Mihņeviča 
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BŪVDARBU ORGANIZĀCIJAS 

SKAIDROJOŠAIS APRAKSTS 
 
VISPĀRĪGĀ DAĻA 

Ēkas fasādes vienkāršotas atjaunošanas projekts izstrādāts zemes gabalam Dzirnavu 
ielā 7, Ļaudonā, Ļaudonas pagastā, Madonas novadā ar kadastra Nr.70700070368 pēc 
Madonas novada pašvaldības pasūtījuma.  

Darba aizsardzības pasākumi veicami atbilstoši šī objekta darba aizsardzības un 
ugunsdrošības plānam. Ja šajā darba aizsardzības un ugunsdrošības plāna kādā jomā nav 
noteiktas konkrētas prasības, tad galvenais būvuzņēmējs darbus organizē un koordinē 
ievērojot LR "Darba aizsardzības likuma" un tā papildinājumu - MK noteikumu Nr. 379 

"Darba vides iekšējas uzraudzības veikšanas kartība", MK noteikumu Nr. 92 "Darba 

aizsardzības prasības, veicot būvdarbus" un MK noteikumu Nr.82 "Ugunsdrošības noteikumi" 

prasības.  
Visi celtniecības - montāžas darbi veicami stingrā saskaņā ar izstrādāto projektu un 

Latvijas Būvnormatīvos noteikto būvdarbu veikšanas kārtību.  
 Darbu organizācijas projekts izstrādāts, lai:  

1) nodrošinātu racionālu un kvalitatīvu būvdarbu izpildi atbilstoši Latvijas Republikas 
normatīvo aktu prasībām; 

2) sniegtu informāciju par būvdarbu veikšanas laikā veicamajiem darba aizsardzības, 
darba drošības tehnikas un ugunsdrošības pasākumiem; 

3) novērstu esošo inženierkomunikāciju bojājumus būvdarbu veikšanas laikā; 
4) nodrošinātu būvdarbu izpildes higiēniskumu, nekaitīgumu cilvēku veselībai un 

apkārtējai videi.  
 
PROJEKTĒTIE BŪVDARBI UN TO SECĪBA 

Projekta ietvaros paredzēts nomainīt esošo azbestcementa profilēto jumta segumu pret 
jauno tērauda profilēto jumta segumu Classic C, nomainīt dažus logus un ārdurvis, izbūvēt 
jaunus lieveņus demontējot esošos.. 
 
Secība: 
1. Būvlaukuma sagatavošanas darbi: 
1.1. objekta lielformāta informatīvā stenda, mobilā žoga uzstādīšana, norobežojošas lentas 

uzstādīšana, strādnieku un instrumentu moduļu piegāde un īre, biotualetes piegāde un īre, 
pagaidu elektropieslēgums un ūdensapgāde, iesk. atsevišķu uzskaiti un sastatņu 
uzstādīšana;  

2. Demontāžas darbi; 
3. Antikondensāta plēves montāža, latojuma montāža, jumta seguma uzstādīšana, ieskaitot 

seguma papildelementus; 
4. Dzegu apdare, tekņu un noteku montāža; 
5. Logu un ārdurvju montāža 
6. Būvobjekta apkārtnes sakārtošana. 

 
DEMONTĀŽAS DARBI 
Pie demontāžas darbiem jāievēro: 

• Paaugstināta riska darbos nedrīkst nodarbināt personas jaunākas par 18 gadiem; 
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• Veicot demontāžas darbus, jānodrošina transportam un strādniekiem drošu 
pārvietošanos un pieeju esošajām būvēm un infrastruktūras objektiem. Montāžas darbi 
un to secība jābūt zināma visiem strādniekiem; 

• Jābūt paredzētai drošai materiālu nokraušanas vietai; 
• Visi strādnieki jānodrošina ar aizsarglīdzekļiem (ķiverēm, specializētiem apaviem utt); 

 
SATIKSMES ORGANIZĀCIJA BŪVLAUKUMĀ 

Autotransporta piebraukšana teritorijā pie ēkas organizējama pa esošo iebrauktuvi. 
Būvlaukuma ir iespējams apgriezties piegādes transportam.  

Transporta kustība būvlaukumā un tā pievadceļos organizējama atbilstoši vispārējo 
ceļu satiksmes noteikumu prasībām. Maksimālais pieļaujamais transporta kustības ātrums 
būvlaukuma teritorijā - 5 km/h.  

Būvuzņēmējs ir atbildīgs par satiksmes organizāciju būvlaukumā un pievadceļos, cik 
tālu tas attiecas uz būvdarbiem, un būvdarbu vietas aprīkošanu. 
 
APSARDZES SISTĒMAS IZVEIDE 

Būvuzņēmējam būvlaukumā jānodrošina ar darbu izpildi saistīto materiālo vērtību 
apsardzi. Būvlaukuma apsardze nodrošina pret nepiederošu personu iekļūšanu būvlaukuma 
teritorijā. 
 
BŪVNIECĪBAS SAGATAVOŠANAS DARBI 

Uzsākot sagatavošanas darbus būvobjektā, galvenais būvuzņēmējs nozīmē atbildīgo 
darba aizsardzības speciālistu, ja objektā strādājošo skaits ir no 10 līdz 50.  

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. 
 
Būvniecības sagatavošanas darbu laikā nepieciešams veikt sekojošus pasākumus:  

1) būvdarbu vadītāja un strādnieku sadzīves telpu ierīkošanu, 
2) instrumentu noliktavas - telpas izvietošanu, 
3) lielgabarīta būvmateriālu nokraušanas laukuma ierīkošanu, 
4) būvtāfeles ierīkošanu pie ieejas būvlaukumā; 
5) elektroenerģijas pagaidu pieslēgšanas vietas ierīkošanu, 

    6) būvgružu konteineru novietnes ierīkošanu; 
7) pirms rekonstrukcijas darbu uzsākšanas fiksēt patērētās elektroenerģijas uzskaites 

skaitītāja rādījumu un sastādīt aktu, pieaicinot par attiecīgās elektroenerģijas uzskaites 
iekārtas ekspluatāciju atbildīgās organizācijas pilnvarotu pārstāvi.  

 Pirms būvniecības sagatavošanas darbu uzsākšanas veikt visus nepieciešamos 
saskaņošanas darbus.  
 
BŪVDARBU VEIKŠANA 

Pie atbildīgā būvdarbu vadītāja būvlaukumā ir pieejama sekojoša dokumentācija un 
aprīkojums: 

1) būvatļaujai (kopijai), 
2) darbu veikšanas projektam konkrētajā brīdī veicamo būvdarbu izpildei, 
3) būvdarbu žurnālam, 
4) autoruzraudzības žurnālam, 
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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) darba drošības un ugunsdrošības instrukcijas, 
10) iekšējās kārtības noteikumi 
11) ugunsdzēsības aparāts; 
12) pirmās palīdzības aptieciņa. 
Būvdarbu veikšanas laikā regulāri jāaizpilda Vispārējo būvnoteikumu 5.4. nodaļā 

norādītā dokumentācija.  
Veicot atbildīgu ēkas konstrukciju, kā arī nākošajos darba posmos aizsegtu ēkas daļu 

izbūvi, pēc darbu pabeigšanas obligāti jāaizpilda nozīmīgo konstrukciju elementu un segto 
darbu pieņemšanas aktus. Darbu turpināšana bez minēto aktu noformēšanas kategoriski 
aizliegta. Sastādītos aktus reģistrē būvdarbu žurnālā. Būvdarbu žurnālā reģistrē arī būvei 
piegādāto materiālu sertifikātus un citus materiālu kvalitāti apliecinošus dokumentus.  
Galveno celtniecības mehānismu izvēle: 
 Būvniecības laikā paredzēts izmantot  pacelāju  jumta seguma demontāžai un 
montāža. Betona pagatavošanai paredzēts izmantot betona maisītāju. Materiālu padošanai uz 
jumta paredzēts izmantot roku darbu ar virves palīdzību. 
Pagaidu noliktavas: 
 Būvmateriālu pagaidu noliktavas, būvdarbu laikā, tiek paredzētas vietas no kurām 
veicama būvmateriālu padošana uz montāžas vietu. Visus būvmateriālus un pusfabrikātus 
būvlaukumā piegādā mehanizēti pēc to pielietošanas nepieciešamības, un padodot uz 
montāžas vietu. Pagaidu krautnes paredzētas īslaicīgai materiālu uzglābāšanai. 
 
BŪVDARBU KVALITĀTES KONTROLE 

Par būvdarbu kvalitāti ir atbildīgs būvuzņēmējs. Būvdarbu kvalitāte nedrīkst būt 
zemākai par Latvijas būvnormatīvos un attiecīgajos standartos, apbūves noteikumos un citos 
normatīvajos aktos vai būvdarbu līgumā noteiktajiem būvdarbu kvalitātes rādītājiem. 
Būvdarbu kvalitātes kontrole sevī ietver (Ēku būvnoteikumu 125. punkts): 

1) būvdarbu veikšanas dokumentācijas, piegādāto materiālu, izstrādājumu un konstrukciju, 
ierīču, mehānismu un līdzīgu iekārtu sākotnējo kontroli, 

2) atsevišķu darba operāciju vai darba procesa tehnoloģisko kontroli, 
3) pabeigtā (nododamā) darba veida vai būvdarbu cikla (konstrukciju elementa) noslēguma 

kontroli. 
Pabeigtos nozīmīgo konstrukciju elementus un segtos darbus pieņem ar pieņemšanas 

aktu (skat. Ēku būvnoteikumu 11., 12., un 13. pielikumu). Nav pieļaujama sekojošo veicamo 
darbu uzsākšana, ja pasūtītāja un būvuzņēmēja pārstāvji nav sastādījuši un darbu veikšanas 
vietā parakstījuši iepriekšējo segto darbu pieņemšanas aktu. 

Ja būvdarbu veikšanas laikā veidojas pārtraukums, kura laikā iespējami ar aktu 
pieņemto segto aktu bojājumi, pirms darbu atsākšanas veicama atkārtota iepriekš veikto segto 
darbu kvalitātes pārbaude un sastādāms attiecīgs akts. 

Pēc objekta nodošanas ekspluatācijā būvdarbu veicējs uzņemas garantijas saistības par 
laiku, kurā atklājušos defektus būvdarbu veicējs novērš par saviem līdzekļiem. Minimālais 
garantijas laiks ir 2 gadi. 
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VIDES AIZSARDZĪBAS PRASĪBAS BŪVDARBU LAIKĀ 

1) būvniecības darbu laikā nodrošināt apkārtējās vides un virszemes ūdensobjektu 
aizsardzību no piesārņošanas ar būvmateriālu atkritumiem un naftas produktiem no 
celtniecības tehnikas; 

2) būvniecības darbu laikā radušos sadzīves un bīstamos atkritumus savākt īpaši tam 
paredzētās vietās un apsaimniekošanu veikt atbilstoši “Atkritumu apsaimniekošanas likuma” 
13. un 14. pantu prasībām, atkritumus nodot atkritumu apsaimniekotājiem, kuri ir saņēmuši 
attiecīgo atkritumu veidu apsaimniekošanas atļaujas; 

3) aizliegts sajaukt rekonstrukcijas darbu laikā radušos sadzīves un bīstamos atkritumus 
atbilstoši “Atkritumu apsaimniekošanas likuma” 16. 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 PRASĪBAS BŪVDARBU LAIKĀ 

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. 

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, īpaši vēršot uzmanību 
darbiniekiem, kuru darbs saistīts ar kāpšanu un strādāšanu augstumā, saskaņā ar Ministru 
kabineta noteikumiem Nr.527 "Kārtība, kādā veicama obligātā veselības pārbaude" (spēkā no 
17.06.2004.).   

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 
EC marķējumu un atbilstošām lietošanas instrukcijām (īpaša uzmanība tiek pievērsta galvas 
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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 Ministru kabineta noteikumu 
Nr. 372 "Darba aizsardzības prasības, lietojot individuālas aizsardzības līdzekļus" prasībām.   

Būvobjektā izmantotajam darba aprīkojumam ir jābūt ar EC marķējumu un ar 
atbilstošām lietošanas instrukcijām. Būvobjektā izmantotajam darba aprīkojumam, kurš ir 
iekļauts bīstamo iekārtu sarakstā, saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.384 
"Noteikumi par bīstamajām 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, stropētāji), kuriem ir apliecinoši dokumenti. 
Prasību ievērošanu kontrolē galvenā būvuzņēmēja atbildīgais būvdarbu vadītājs.  

Būvuzņēmējam organizējot darbinieku apmācību, tos obligāti jāapmāca drošai 
smagumu celšanai un pārvietošanai saskaņā ar MK noteikumu Nr.344 "Darba aizsardzības 
prasības, pārvietojot smagumus" prasībām.  

Par darba aizsardzības un ugunsdrošības plāna prasību ievērošanu un realizēšanu 
atbildīgs ir Galvenā būvuzņēmēja atbildīgais būvdarbu vadītājs.  
 
DARBA DROŠĪBAS PRASĪBAS, STRĀDĀJOT AUGSTUMĀ 

  Visi darbi, kuros strādājošais atrodas 1,5m un augstāk no drošas atbalsta plaknes, 
veicami saskaņā ar LR MK 2002. gada 09.12. noteikumu Nr. 526 "Darba aizsardzības prasības, 
lietojot darba aprīkojumu un strādājot augstumā" prasībām.  

Darba devējs nodrošina, lai nodarbinātie, kas strādā augstumā (1,5 m un augstāk), 
darbu veic uz stabilas un drošas virsmas, neradot risku savai un citu drošībai un veselībai, kā 
arī ievērojot ergonomikas prasības un principus. Strādājot augstumā, kāpnes par darba vietu 
izmanto vienīgi tad, ja risks nodarbināto drošībai un veselībai ir samazināts līdz minimumam 
un ja darba aprīkojumu lieto neilgu laiku vai darba laukumam ir specifiski apstākļi, kurus 
darba devējs nevar mainīt (pārveidot). 

Atļauju strādāt augstumā var saņemt tikai tad, kad būvdarbu vadītājs vai meistars kopā 
ar brigadieri ir apskatījuši nesošās konstrukcijas atbilstību Darbu veikšanas projektā 
norādītajam. Darbu izpildē jāvadās pēc VS 12.3.040-86 prasībām.  

Darba vietas un to pieejas, kas atrodas augstāk par 1,3 m, ka arī, ja to attālums no 
iespējamās krišanas vietas ir lielāks par 2 m, jānodrošina ar pagaidu nožogojumiem.  

Drošības josta  jānostiprina vietās, ko norāda darbu vadītājs. Instrumenti jātur speciālā 
kastē vai somiņā.  

Aizliegts izmantot elektriskos un pneimatiskos instrumentus augstumā, kas lielāks par 
2,5 m no atbalsta virsmas.  

Ja rodas avārijas situācija, strādājošiem nekavējoties jāpārtrauc darbs, jāizslēdz visas 
darbojošās iekārtas un jāveic nepieciešamie drošības pasākumi, bet ja tas nav iespējams, darbs 
jāpārtrauc, līdz bīstamība ir novērsta. 

Darbus augstumā atļauts veikt vienīgi tad, ja laika apstākļi nerada risku nodarbināto 
drošībai un veselībai. 

 
DARBA DROŠĪBAS PRASĪBAS, PĀRVIETOJOT SMAGUMUS 

Pārvietojot smagumus, jāievēro sekojošas prasības: 
1) Pārvietojamā krava nedrīkst būt pārāk smaga vai liela, 
2) Krava nedrīkst būt neparocīga vai grūti satverama, 
3) Kravai jābūt stabilai, tās saturs nedrīkst sakustēties, 
4) Krava jāpārvieto, turot tuvu pie ķermeņa, izvairoties no ķermeņa saliekšanas vai 

pagriešanas, 
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5) Kravas pārvietošanas vieta nedrīkst būt pārāk šaura, tai jābūt pietiekami apgaismotai, 
6) Pamatne, pa kuru pārvietojas strādnieks ar kravu, nedrīkst būt slidena, 
7) Nav pieļaujama kravas pārvietošana ar rokām lielā attālumā. 

 
UGUNSDROŠĪBAS PASĀKUMI 

Par ugunsdrošības prasību ievērošanu būvobjektā un būvdarbu izpildes gaitā atbild 
būvdarbu veicējs (būvētājs vai būvuzņēmējs). Ugunsdrošības prasības, veicot būvdarbus, 
nosaka Ministru kabineta noteikumu Nr.82, izdotu Rīgā, 2004. gada 17. februārī, 8. nodaļa.  

Būvobjektu jānodrošina ar ugunsdrošībai lietojamajām drošības zīmēm atbilstoši LVS 
446 prasībām. 

Aizliegts izmantot atklātu uguni tuvāk par 10 metriem no vietām, kur notiek vielu vai 
materiālu sajaukšana ar sprādzienbīstamām, viegli uzliesmojošām vai uzliesmojošām vielām. 

Objektā izvietojami 2 ūdens-putu (6l) ugunsdzēšamie aparāti, to atrašanās vietas 
apzīmējot ar atbilstošām zīmēm.  

Ugunsbīstamo darbu veikšanai pagaidu vietās atļauts veikt pēc juridiskās personas, kas 
veic būvdarbus, vadītāja vai tā rakstiski nozīmētas personas rakstiskas atļaujas saņemšanas. 
Atļaujā norāda darbu veidu, vietu, laiku un ugunsdrošības pasākumus. Metināšanas darbus 
atļauts veikt: 

1) atklātos laukumos vismaz 10 m no degtspējīgām ēku konstrukcijām, 
2) pagaidu vietās, kas norobežotas no citām telpām ar 2.50 m augstu nedegoša materiāla 

aizslietni. 
 
BŪVDARBU NODOŠANA PASŪTĪTĀJAM 

Pēc būvdarbu pabeigšanas tiek novākti visi mehānismi, liekā grunts un būvgruži, kas 
radušies demontāžas laikā no būvlaukuma, tā arī no tam pieguļošās teritorijas. Atjaunojami 
bojātie segumi un zāliens. 
 
 
 
 

Sastādīja:    J.Moseikova 


