
 

 

 

PASŪTĪTĀJS:  Madonas novada pašvaldība 
 Reģ. Nr.: 90000054572 
Adrese: Saieta laukums 1, Madona, Madonas nov., LV-4801, 
Mob.T. 64860090, dome@madona.lv 

 

OBJEKTS: Lifta izbūve bērnudārza ēkai 
Telpu grupas, kurai piebūvēts lifts, lietošanas veids: 11300101 

 

ADRESE: Avotu iela 3, Ļaudona, 
Ļaudonas pag., Madonas nov. 

 

 

BŪVPROJEKTS 
 

I SĒJUMS 
 

VISPĀRĪGĀ, ARHITEKTŪRAS, 
INŽENIERRISINĀJUMU DAĻA 

ĢP, AR, BK, EL, UAS, UPP, DOP, BA, T 

 

 

Būvprojekta vadītāja apliecinājums 

Šajā būvprojektā ir iekļautas un izstrādātas visas nepieciešamās daļas atbilstoši būvatļaujā ietvertajiem 
nosacījumiem. 
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BŪVPROJEKTA SASTĀVS 

 

I SĒJUMS 

 
VISPĀRĪGĀ DAĻA 
Būvprojekta vadītājs  Pēteris Imants Broks Sertifikāta Nr. 20-3126 
   

ARHITEKTŪRAS DAĻA -   GP, AR 
Projekta AR daļas vadītājs  Jānis Liepiņš   Sertifikāta Nr. 10-1085 

 

INŽENIERRISINĀJUMU DAĻA – BK 
Projekta BK sadaļas vadītājs Jānis Irbe    Sertifikāta Nr. 20-7386 

 

INŽENIERRISINĀJUMU DAĻA –  EL 
Projektētājs    SIA “C PROJEKTI” 

 
Projekta EL sadaļas vadītājs  Dainis Lamberts   Sertifikāta 

Nr. 3-00915 

INŽENIERRISINĀJUMU DAĻA -  UAS 
Projektētājs    SIA “C PROJEKTI” 

 
Projekta UAS sadaļas vadītājs Dainis Lamberts   Sertifikāta 

Nr. 3-00915 

 

UGUNSDROŠĪBAS PASĀKUMU PĀRSKATS – UPP 
Projekta UPP  vadītājs  Pēteris Imants Broks Sertifikāta Nr. 20-3126 

 

DARBU ORGANIZĒŠANAS PROJEKTS – DOP 
Projekta DOP vadītājs  Jānis Irbe   Sertifikāta Nr. 20-7386 

 
EKONOMIKAS DAĻA – BA un T 
Projekta BA, T  vadītājs  Pēteris Imants Broks Sertifikāta Nr. 20-3126 

 

 

II SĒJUMS 

 

INŽENIERRISINĀJUMU DAĻA –  AVK 
Projektētājs    SIA „E.Lāča Laura Madonā” 

Projektēšanas grupas vadītājs  Edgars Lācis 

 

Projekta AVK sadaļas vadītājs Vilnis Kļaviņš  Sertifikāta Nr. 3-00097 
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SKAIDROJOŠAIS APRAKSTS 
 

LIFTA IZBŪVE BĒRNUDĀRZA ĒKAI AVOTU IELĀ 3, 

ĻAUDONĀ, ĻAUDONAS PAG., MADONAS NOV. 
 

VISPĀRĪGĀ DAĻA 

 

Būvprojekta dokumentācija izstrādāta lifta izbūvei bērnudārza ēkai Avotu ielā 3, 

Ļaudonā, Ļaudonas pagastā, Madonas novadā ar kadastra Nr. 7070 0070 0364, izstrādāts pēc 

Madonas novada pašvaldības pasūtījuma. Projekta dokumentācija atbilst projektēšanas 

uzdevumam, Madonas novada teritorijas plānojuma atļautajai izmantošanai un Madonas novada 

pašvaldības būvvaldes izsniegtajai Būvatļaujai Nr. BIS/BV-4.1-2016-3506 (085-2016), un 

izstrādātie risinājumi atbilst Latvijas būvnormatīvu un citu normatīvo aktu, kā arī tehnisko vai 

īpašo noteikumu prasībām.  

Ēkas pārbūves ietvaros paredzēts otrā stāva telpu grupai 006 (dažādu sociālo grupu 

kopdzīvojamā telpu grupa) izbūvēt liftu, nodrošinot ērtu pārvietošanos gan saimnieciskām, gan 

iemītnieku vajadzībām. 

Ēkai tehniskā apsekošanu veicis būvinženieris Andrejs Kuzmins 16.05.2016. 

Topogrāfiskā pamatne sagatavota un saskaņota 28.06.2016, telpu inventarizācija veikta 

24.11.2000. gadā. Ēka atbilst III grupas būvju iedalījumam un tās galvenais izmantošanas veids 

1263 – pirmskolas izglītības iestāde. 

 

ARHITRKTŪRAS DAĻA – BŪVPROJEKTA ĢENERĀLPLĀNS 

 

Zemes gabalā izvietota bērnudārza ēka un ugunsdzēsības dīķis. Piebraukšana organizēta 

no Avotu ielas. Autostāvvietas un ieejas pārbūvējamai telpu grupai organizēta no R puses. 

Piebūves vieta ir pārmitra ar augstu gruntsūdens līmeni, tāpēc projekta ietvaros sniegts 

risinājums lietus ūdens novadīšanai no ēkas pamatiem. Ārējie inženierkomunikāciju pieslēgumi 

nav nepieciešami. Projekts paredz arī teritorijas labiekārtojumu, kas saistīta ar ēkas lietus ūdeņu 

novadīšanu uz esošo caurteku ēkas D daļā. 

Zemes gabalam vietējais pašvaldības teritorijas plānojumā atļautā izmantošana – 

publiskās apbūves teritorija. Lietu tiesības, kas apgrūtina nekustamu īpašumu – nostiprinātas 

nomas tiesības uz telpām ēkas 2. stāvā. 

 

Būves tehniskie rādītāji: 

Nosaukums Mērv. 

Nr. pēc ģenplāna 

1 – Bērnudārza ēka 

PIRMS PĀRBŪVES PĒC PĀRBŪVES 

Ēkas grupa  III grupa III grupa 

Ēkas iedalījums  nedzīvojama ēka nedzīvojama ēka 

Ēkas apbūves laukums  1423.50 1442.20 

Ēkas kopējā platība  2192.60 2212.90 

Ēkas kopējais būvtilpums  9458.0 9622.0 

Virszemes stāvu skaits  2 2 

Pazemes stāvu skaits  - - 

Ēkas augstums  11.0 11.0 

Ugunsnoturības pakāpe  U2a U2a 

Būves klasifikatora kods  1263 1263 

Telpu grupas, kurai piebūvēts 

lifts klasifikatora kods 
 

11300101 Dažādu sociālo grupu 

kopdzīvojamā telpu grupa 

11300101 Dažādu sociālo grupu 

kopdzīvojamā telpu grupa 
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Apbūves pamatrādītāji: 
Atļautā izmantošana Publiskās apbūves teritorija 

Apbūves intensitāte, % 24.0 

Brīvā teritorija, % 296.0 

 

ARHITRKTŪRAS DAĻA – ARHITEKTŪRAS RISINĀJUMI 

 

Lifta (trošu lifta ar kabīnes izmēru 1,4x2,4m) šahta un priekštelpa izvietota ēkas DR daļā 

pie gala sienas. Otrajā stāvā veidots ērts savienotums ar telpu grupas gaiteni. Tā kā perspektīvē 

plānots pansionāta telpas izvietot arī ēkas 1.stāvā, iepretim lifta priekštelpai projekta ietvaros 

izveidota aila ēkas nesošajās konstrukcijās, kas pagaidām aizmūrējama, lai saglabātu esošo 

aptiekas telpu zāļu glabātavu, taču perspektīvi ērti savienos abus ēkas daļas stāvus. 

Telpu apdari skatīt projekta apdares darbu tabulā. 
 

VIDES PIEEJAMĪBA  

 

 Projekta ietvaros nodrošināta ērta pārvietošanās no stāvlaukumā izvietotās auto novietnes 

līdz ēkas otrajam stāvam izbūvējot liftu. Lifta specifikāciju skatīt zemāk. 

  

Lifta specifikācija: 

Lifta specifikācija 

Celtspēja 1600kg/21 persona 

Ātrums 1 m/s 

Celšanas augstums 3300 mm 

Pieturvietas 2 

Pieejas No vienas puses 

Mašīntelpa Bez mašīntelpas 

Tīkla spriegums 3 x 380/50 Hz 

jauda 6,3 kW 

Lifta tips Trosu elektriskais 

Kabīne PUBLIC PACK PR5  

Opcijas 

Foto elementa aizkars;DOT-D displejs kabīnē;Pogas ar brail rakstu; 

Trauksmes signāls ar avārijas apgaismojumu; Durvju atvēršanas poga; Svara 

kontroles indikātors;Bedrē kāpnes; Šahtas apgaismojums,Ugunsgrēka 

traukses rīcība,Intercoms, Pieturas balss paziņojums Latviešu valodā. 

Kabīnes izmēri 1400 x 2400 x 2100 mm (platums x dziļums x augstums) 

Kabīnes sienas Nerūsējošā tērauda 

Kabīnes durvis Automātiskas teleskopiskas 1300 x 2000 mm, nerūsējošša tērauda  

Kabīnes griesti UP37– LED ar automātisko režīmu 

Kabībnes grīda Linolejs – PVC HIGH SC04 

Sliekšņi Metāla 

Šahtas durvis 
Automātiskas teleskopiskas 1300 x 2000 mm, gruntētas metāla, 

ugunsdroššiba atbilstoši EI60 prasībām 

Šahtas izmēri 2280 x 2800 mm (platums x dziļums) 

Šahtas galvas augstums 3600 mm 

Šahtas bedres dziļums 1100 mm 

Prasības šahtas ventilācijai Saskaņā ar noteikumiem – minimālais 1% no šahtas bedres grīdas laukuma 

Temperatūras norma Ne zemāk par +6C līdz +40C 

Lifta modeli izvēlēties tikai pēc saskaņošanas ar projekta autoru. 

  

 Prasības iekštelpām šī projekta ietvaros netiks risinātas. 
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INŽENIERRISINĀJUMU DAĻA – BŪVKONSTRUKCIJAS 

 

 Esošā ēka ir divstāvīga ēka ar saliekamiem dz/betona bloku lentveida pamatiem un ar 

silikātķieģeļu mūra ārsienām (b-51cm), nesošajām sienām (b-38cm) un iekšsienām (b-25cm), 

starpstāvu pārsegumi veidoti no saliekamajām dz/betona plātnēm. Esošā “līmētā” jumta seguma 

un dz/betona saliekamo paneļu jumta konstrukcija pārsegta ar divslīpu koka konstrukcijas un 

tērauda vertikālo šuvju lokšņu jumtu. Ēkas fasādes un jumts siltināts. 

  

Lifta piebūve veidota no silikātķieģeļu mūra ārsienām (b-38 un 25cm) un nesošās 

iekšsienas (b-25cm), ar starpstāvu pārsegumiem veidotiem no monolītā dz/betona, jumta 

konstrukcija – koka spāres, savilces un mūrlata, segums – tērauda vertikālo šuvju lokšņu profils. 

 

Pamati – letveida pamati b-30cm un pēdu zem tiem, betons C 30/37 XC4 XF2 (B35 W12 

F100) ar Penetron Admix ķīmisko piedevu; 

Sienas – silikātķieģeļu mūris b-38 un 25cm, siltinātas ar akmens vati b-150mm, apdarē - 

dekoratīvais apmetums; 

Starpstāvu pārsegums – monolītā dz/betona pārseguma plātne b-12cm, betons C 25/30 

(B30), skaņa izolācija (putupolistirols EPS-100, b-10cm), stiegrota betona virskārta, b-5cm, 

akmens masas grīdas flīzes (1. šķira, 50x50cm, R10); 

2. stāva pārsegums – monolītā dz/betona pārseguma plātne b-12cm, betons C 25/30 

(B30), tvaika izolācija, siltumizolācija (beramā akmens vate, b-200mm), pretvēja izolācija - 

audums un koka laipas; 

Logi un durvis – alumīnija rāmja profils, rāmja profils (>=) 90mm, divkameru (trīs stiklu) 

pakete, stikls (>=)60mm, paaugstināta skaņas necaurlaidība (>=) 48dB, īpaši siltuma un gaisa 

necaurlaidīgs U vērtība (<=) 0.90 W/(m2K), logus papildus no iekšpuses aprīkot ar ner. tērauda 

lenderi (H-1.0m,  40mm). Logi – verami un neverami, durvis – vērtne atveram pa 90O, 

slieksnim jāievēro vides pieejamības normatīvi, aprīkot ar “panic” rokturi un vērtnei uzstādīt 

aizvērēja mehānismu; 

Jumta konstrukcija – mūrlata b-15x15cm, koka spāres un savilces 7,5x20cm, solis 70cm, 

tvaika izolācijas plēve ar antikondensāta pamatni, garenlata un šķērslatojums 2,2x10cm, solis 

20cm, segums- tērauda vertikālo šuvju profils. 

 

INŽENIERRISINĀJUMU DAĻA – IEKŠĒJIE TĪKLI 

 

Ūdensapgāde un  ēkas piebūves funkcijai nav nepieciešami un 

kanalizācija -   būvprojekta ietvaros netiek risināti; 

Siltumapgāde -  piebūves 1. stāvā, priekštelpā virs ārdurvīm paredzēts 

elektriskais gaisa aizskars, savukārt jauns apkures radiators 

piebūvei 2. stāvā telpā, siltuma padeve no esošiem 

siltumtīkliem, sīkāk skatīt attiecīgo sadaļu; 

Ventilācija -    dabīgā, lifta šahtā ar ventilācijas atveri un resti sienā; 

Elektroapgāde -  esošās sistēmas posma pārbūve, sīkāk skatīt  

attiecīgo sadaļu; 

Zibens aiz. sistēma -   esoša pasīvā sistēma (projektā netiek skarta); 

Ugunsgrēka atklāšanas 

un trauksmes signalizācijas  esošās sistēmas posma pārbūve, sīkāk skatīt 

 sistēma -    attiecīgo sadaļu. 

 



 

 

 

LIFTA IZBŪVE BĒRNUDĀRZA ĒKAI  

 

AVOTU IELA 3, ĻAUDONA,   BŪVPROJEKTS 

ĻAUDONAS PAG., MADONAS NOV. 

VIDES AIZSARDZĪBAS PRASĪBAS  

 

Būvdarbi organizējami un veicami tā, lai kaitējums videi būtu iespējami mazāks. Vides un 

dabas resursu aizsardzības, sanitārajās un drošības aizsargjoslās būvdarbi organizējami un 

veicami, ievērojot tiesību aktos noteiktos ierobežojumus un prasības. Dabas resursu patēriņam 

jābūt ekonomiski un sociāli pamatotam. 

Veicot ēkas būvniecību ja iespējams, veic būvniecībā radušos atkritumu pārstrādi un 

reģenerāciju. Visus būvniecībā radušos atkritumus, kas klasificējami kā bīstamie atkritumi, 

apsaimnieko atbilstoši normatīvajos aktos par bīstamo atkritumu apsaimniekošanu noteiktajām 

prasībām. Par būvgružu utilizāciju, jānoslēdz līgums ar atbildīgo dienestu. 

Pirms zemes darbu uzsākšanas, kā arī veicot planēšanas darbus būvlaukumā, derīgo 

augsnes kārtu noņem un nebojātu uzglabā turpmākai izmantošanai. 

Ja būvlaukumā radušos rūpniecisko un sadzīves notekūdeņu piesārņojuma pakāpe ir 

lielāka, nekā noteikts normatīvajos rādītājos, pirms ievadīšanas kanalizācijas tīklā tos attīra 

atbilstoši nosacījumiem, kas noteikti Valsts vides dienesta reģionālās vides pārvaldes izsniegtajā 

A vai B kategorijas atļaujā piesārņojošai darbībai vai apliecinājumā C kategorijas piesārņojošai 

darbībai, ja šāda atļauja atbilstoši normatīvajiem aktiem attīrīšanas iekārtām un citām ūdeni 

piesārņojošām darbībām ir izsniegta. 

Nav pieļaujama ūdens (arī attīrīta) novadīšana no būvlaukuma pašteces ceļā un 

nesagatavotās gultnēs. Ūdens atklātās novadīšanas veids un novadgrāvju sistēma jāparedz darbu 

veikšanas projektā. 

Būvniecības gaitā iestrādāt tikai Eiropas Savienībā sertificētus ar CE apzīmētus rūpnieciski 

ražotus būvmateriālus. Smilti un granti iegādāties no licenzētiem karjeriem.  

 

BŪVGRUŽI 

 

Pārbūves laikā radītos atkritumus apsaimniekot atbilstoši LR „Atkritumu 

apsaimniekošanas likumam”. Par būvgružu utilizāciju, jānoslēdz līgums ar atbildīgo dienestu. 

Būvgružu apjoms:  

- demontētās konstrukcijas un materiālu iepakojums:  12.0 m³. 

 

CITI NORĀDĪJUMI 

 

Visas atsauces uz materiālu markām un izgatavotāju firmām, kas norādītas būvprojektā, 

liecina tikai par šo izstrādājumu kvalitātes līmeni. Specifikācijās norādīto materiālu nomaiņa ir 

iespējama ar citiem tehniski analoģiskiem materiāliem vai izstrādājumiem. 

 

SVARĪGS NORĀDĪJUMS BŪVNIECĪBAS SAGATVOŠANĀS DARBIEM 

 

 Pie piebūves asu nospraušanas un pēc esošās siltumizolācijas slāņa demontāžas (daļā, kur 

pie esošās ēkas gala sienas tiks izbūvēta piebūve) būvuzņēmējam pārliecināties, fiksēt mūra 

sienas vertikalitāti, un ar iegūtajiem rezultātiem apspriesties ar projekta autoriem (sīkāk 

Norādījumus būvniecības sagatavošanās darbiem skatīt DOP aprakstā). 

 

 

 

01.2017.    Būvprojekta vadītājs:   /Pēteris Imants Broks/ 
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ARHITEKTŪRAS DAĻA  -  GP, AR  
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1 1 Priekštelpa 6,95 27,40 27,40 8,40

2 2 Lifta šahta 6,40 74,10

1 1 Priekštelpa 6,95 31,60 31,60 8,20
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INŽENIERRISINĀJUMU  DAĻA   

BŪVKONSTRUKCIJU SADAĻA -  BK 
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INŽENIERRISINĀJUMU  DAĻA   

ELEKTROAPGĀDE -  EL 
 
 









Iekārtu,materiālu,izstrādājumu nosaukums un tehniskais 

raksturojums

Iekārtu, materiālu, izstrādājumu marka , 

tips
Mērvienība Daudz. Piezīmes

Sadale S1 14mod. pie sienas IP40 gab. 1

Ievada slēdzis 3/32A gab. 1

Grupu automāts 3C20 gab. 1

1C10 gab. 1

1B16 gab. 3

3C25 Esošajā sadalnē gab. 1

Automātu savienojošā kopne 12mod. 400V gab. 1

El.rozete v/apm. Ar PE IP 44 , I nom = 16 A , U =  230 V gab. 2

Nozarkārbas OBO 8080 IP65 gab. 2

El.slēdzis zemapm. IP 44 , I nom = 10 A , U = 230 V gab. 2

Āra gaismeklis pie sienas ar sensoru LED 20W 230V IP54 gab. 1

Gaismeklis LED panelis 300x600 pie griestiem 18W 230V IP65 gab. 3

Gaismeklis LED Evakuācijas pie griestiem 8W 230V IP65 gab. 1

 Kabelis - NYY 5 *4 mm2 m. 40

NYY 5 *2,5 mm2 m. 20

NYY 3 *1,5 mm2 m. 100

NYY 3 *2,5 mm2 m. 50

Kabeļ aizsargcaurule TXM-M25 m. 25

Kabeļ aizsargcaurule TXM-M20 m. 25

Kabeļ kanāls 25x40 m. 40

Kabeļu stiprinājuma materiāli-savilces, skavas utt kompl. 1
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Lifta piebūves telpu plāns ar UAS tīkliem   
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Ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes iekārtas tiklu pieslēgšanas  
shēma pie UAS paneĜa 
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Automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un 
 trauksmes iekārtas specifikācija  
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UAS IEKĀRTAS SPECIFIKĀCIJA  

 

N.p.k Nosaukums Mērvienība Skaits 

1. Kombinētais detektors 
NB-338 - 4 

gab. 1 
 

2. Dūmu detektors 
EA 318 - 4 

gab. 2 
 

3. Manuālās darbības signāldevējs 
FP/3RD 

gab. 1 
 

4. Nozarkārbas (ugunsdrošās) gab. 2 

5. Kabelis ar ugunsizturības robežu 
EI 30 Eurosafe 4X 0,5 

m. 30 

6. Signalizācijas kabelis 
CQR UK 4x0,22 

m. 80 

7. Zonas noslēdzošais elements 
R3K9 

gab. 2 

8. Lifta atslēgšanas relejs 
Nr - 8276 

gab. 1 

9. PVH caurule 
FFKu-EL-F-HO-16 

m. 4 

10. Montāžas komplekts gab. 1 
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SATURA RĀDĪTĀJS 
 
Nr.p.k. Ugunsdrošības pasākums Lapa 

 
1. Ugunsdrošības pasākumu pārskata mērķis 3 
2. Vispārējs ievads 3 
3. Piemērojamie normatīvie akti 3 
4. Objekta raksturojums, funkcionālais risinājums, 

ugunsdrošības raksturlielumi, ugunsslodze 
 
4 

5. Ģenplāna ugunsdrošības risinājumi 4 
6. Ugunsdrošības prasības būvkonstrukcijām un plānošanas 

risinājumiem 
 
4 

6.1. Ugunsbīstamības risku izvērtēšana 5 
6.2. Ugunsbīstamo zonu apraksts 5 
6.3. Arhitektūras ugunsdrošības risinājumi 5 

6.3.1. Ēkas nesošās konstrukcijas 5 
6.3.2. Iekšējās nenesošās, norobežojošās būvkonstrukcijas  

un ugunsdrošās durvis 
 
6 

7. Evakuācijas nodrošināšanas risinājumi 6 
7.1. Avārijas un evakuācijas apgaismojums 6 
8. Sprādziena aizsardzības risinājumi 7 
9. Ugunsaizsardzības sistēmas risinājumi 7 

9.1. Ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma               7 
9.2. Stacionārā ugunsdzēsības sistēma 7 
9.3. Ugunsgrēka izziņošanas sistēma 8 
9.4. Dūnu un karstuma kontroles sistēmas 8 
10. Nepārtrauktas elektroapgādes nodrošināšana 

ugunsaizsardzības sistēmām, evakuācijas apgaismojumam 
 
              8 

11. Paredzētie inženiertehnisko sistēmu ugunsdrošības risinājumi 8 
12. Ugunsdzēsības ūdensapgāde 8 

12.1. Ārējā ugunsdzēsības ūdensapgāde 8 
12.2. Iekšējā ugunsdzēsības ūdensapgāde 8 
13. Zibensaizsardzība 9 
14. Primārās ugunsdzēsības iekārtas (ugunsdzēsības  

aparāti) 
 
9 

15. Īpašie ugunsdrošības pasākumi ēkas ekspluatācijas stadijā 9 
15.1. Automātiskās ugunsaizsardzības sistēmas 9 
15.2. Ugunsdzēsības aparāti 10 
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1. Ugunsdrošības pasākumu pārskata mērķis 
Ugunsdrošības pasākumu pārskata (turpmāk - pārskats) mērķis ir noteikt ugunsdrošības 

pasākumus, lai nodrošinātu ugunsaizsardzību projektētai lifta piebūvei bērnudārza ēkai, Avotu 
ielā 3, Ļaudonā, Madonas novadā, saskaņā ar spēkā esošo un piemērojamo normatīvo aktu 
prasībām. 

Pārskats ietver būtiskas ugunsdrošības prasības attiecībā uz ēkas nesošo konstrukciju 
ugunsizturību un ugunsreakcijas klasēm, pasākumiem attiecībā uz liesmu, karstuma un dūmu 
izplatīšanās ierobežošanu ēkas telpās, ugunsdrošo šķēršļu izbūvi, prasībām evakuācijas ceļiem un 
evakuācijas izejām, ugunsaizsardzības sistēmu ierīkošanu lifta šahtā, un pasākumiem 
ugunsdzēsības, glābšanas darbu veikšanai u.c. 

Ugunsdrošības prasības ēku ekspluatācijas laikā nosaka Ministru kabineta 2016.gada 
19.aprīļa noteikumi Nr. 238 „Ugunsdrošības noteikumi” un to izpildei piemērojamie standarti. 

Pārskatā minētie ugunsdrošības pasākumi tiek realizēti būvniecības gaitā. 
Ugunsdrošības pasākumu pārskats koriģējams gadījumā, ja tiek mainīti būvprojekta 

ugunsdrošības risinājumi vai saņemtas būvniecības uzraudzības iestāžu norādes (likumdošanā 
noteiktā kārtībā). 
 
2. Vispārējs ievads 

Būvprojekta ietvaros tiek paredzēta lifta izbūve bērnudārza ēkai, Avotu ielā 3, Ļaudonā, 
Madonas novadā.  

Būvprojekts atbilst Latvijas būvnormatīvos, kā arī citos piemērojamos normatīvos aktos 
noteiktām ugunsdrošības prasībām. 

Lifta izbūve tiek projektēta tā, lai ugunsgrēka gadījumā, vai avāriju gadījumā: 
-tās konstrukcijas noteiktu laiku saglabātu nestspēju; 
-būvē esošie cilvēki varētu būvi operatīvi atstāt, tikt evakuēti vai izglābti citādi; 
-ierobežotu uguns un dūmu rašanās iespēju un izplatīšanās iespēju būvē; 
-neradītu uguns izplatīšanās draudus blakus esošām ēkām un būvēm,  
-neradītu neparedzamus draudus ugunsdzēsības un glābšanas dienesta darbībai un 

nodrošinātu iespēju efektīvi veikt ugunsgrēka dzēšanu un glābšanas darbus. 
Eiropas Savienības dalībvalstu nacionālo standartu un būvnormatīvu tehnisko prasību 

piemērošana tām būvkonstrukcijām un inženierkomunikācijām, kuru būvprojektēšanu 
nereglamentē Latvijas būvnormatīvi vai Eiropas Standartizācijas organizācijas standarti, atļauta, 
ja tas paredzēts būvprojektēšanas līgumā. 

Ja būvniecības gaitā tiek pieļautas atkāpes no tehnisko vai īpašo noteikumu prasībām, tad 
tās jāsaskaņo ar Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu Vispārīgajos būvnoteikumos 

noteiktajā kārtībā. 
 

3. Piemērojamie normatīvie akti 
Lifta izbūves bērnudārza ēkā, Avotu ielā 3, Ļaudonā, Madonas novadā, būvprojektēšanai 

(ugunsdrošības prasību izpildei) piemēro šādus normatīvos aktus: 
- LBN 006-00 „Būtiskas prasības būvēm"; 
- LBN 201-15 „Būvju ugunsdrošība"; 
- LBN 222-15 „Ūdensapgādes būves"; 
- LBN 221-15 „Ēku iekšējais ūdensvads un kanalizācija"; 
- LBN 231-15 „Dzīvojamo un publisko ēku apkure un ventilācija"; 
- LVS CEN/TS 54-14: 2004 „Ugunsgrēka uztveršanas un ugunsgrēka signalizācijas sistēmas. 
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14.daļa: Norādījumi plānošanai, projektēšanai, montāžai, nodošanai ekspluatācijā, lietošanai 
un ekspluatācijai" (ir identisks CEN/TS 54-14: 2004 „Fire detection and fire alarm systems -
Part 14:Guidelines for planning, design, installation, comissioning, use and maintenance"); 

- LVS LVS EN 12101 (daļas Nr.l...  10) „Dūmu un karstuma kontroles sistēmas" (EN 12101 
„Smoke and heat control systems"); 

-  EN 60849:2003 „Avārijas brīdināšanas nolūkiem paredzētās skaņas sistēmas" (ir identisks 
CEI/IEC 60849:1998); 

- LVS EN 1838:2001A „Apgaismojuma pielietojums - avārijas apgaismojums"; 
- LVS EN 50172:2004 „Evakuācijas apgaismes sistēmas"; 
- LVS EN 62305-1:2006 „Protection against lightning - Part 1: General principles" 

(„Zibensaizsardzība. l.daļa: Vispārīgie principi"); 
- LVS 446:2003 „Ugunsdrošībai un civilajai aizsardzībai lietojamās drošības zīmes un 

signālkrāsojums". 

Ugunsdrošības pasākumus ēkas ekspluatācijas laikā nosaka Ministru kabineta 2016.gada 
19.aprīļa noteikumi Nr. 238 „Ugunsdrošības noteikumi”  un to izpildei piemērojamie standarti. 

4. Objekta raksturojums, funkcionālais risinājums, ugunsdrošības raksturlielumi, 
ugunsslodze. 
 
Projektējamā kultūras nama tehniski-ekonomiskie rādītāji:  
Apbūves laukums 1442,2 m2 

Telpu kopējā platība 2212,9 m2 

Būvtilpums 9622,0 m3 

Ēku stāvu skaits 2 
Ugunsdrošības pakāpe U2a 
Būves lietošanas veids III 

 

5. Ģenplāna ugunsdrošības risinājumi. 
Prasības ugunsdzēsības un glābšanas darbu tehnikas piebrauktuvēm nosaka LBN 201-15 

„Būvju ugunsdrošība” un Madonas novada apbūves noteikumi. 
Izbūvējot liftu bērnudārza ēkai, gruntsgabalā tiek ņemti vērā ugunsdrošības attālumi līdz 

blakus zemes gabala robežām un blakus zemes gabalos esošām ēkām un būvēm, kā arī lai 
ugunsdzēsēju tehnika varētu brīvi un atbilstoši likumdošanai piekļūt ēkai. Iebraukšana bērnudārza 
ēkas teritorijā ir no Avotu ielas. Ēkā izmitināto apmeklētāju vajadzībām, tiek projektēta lifta 
piebūve, ar priekštelpu un lifta šahtu tās iekšpagalma fasādē. Ģenplānā papildus ugunsdrošības 
risinājumi netiek paredzēti, jo objekta ugunsdrošība tiek nodrošināta, ar ārējo ugunsdzēsības 
ūdensapgādi, kas atrodas uz Avotu ielas, sīkāk skatīt attiecīgo sadaļu UPP. 
 
6. Ugunsdrošības prasības būvkonstrukcijām un plānošanas risinājumiem 

Atbilstoši projektēšanas uzdevuma noteikumiem projektējamajā liftā paredzēt tikai tādu 
telpu izvietošanu, kuru iebūvēšana šajā būvē ir atļauta saskaņā ar būvnormatīva LBN 201-15 
„Būvju ugunsdrošība”, u.c. normatīvo aktu noteikumiem. Būvobjektā ir ieprojektētas lifta 
priekštelpa un lifta šahta, kas paredzētas objekta darbības nodrošināšanai. 
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6.1.Ugunsbīstamības risku izvērtēšana 
Par telpu ar mērenu ugunsbīstamību var uzskatīt lifta šahtas telpu. Iespējamie riski saistīti 

galvenokārt ar šo telpu, kā arī ar cilvēku evakuācijas nodrošināšanas nepieciešamību no ēkas. 
Projektā paredzēti attiecīgie ugunsaizsardzības risinājumi iepriekš minēto risku samazināšanai 
(evakuācijas izeju nodrošināšana tieši uz āru, ugunsdroši atdalīto telpu izveidošana, 
ugunsaizsardzības sistēmu ierīkošana u.c.). Kā tika minēts, saskaņā ar LBN 201-15 „Būvju 
ugunsdrošība” 5.3.p. noteikumiem projektējamajai būvei noteikts III. lietošanas veids. 
 

6.2. Ugunsbīstamo zonu apraksts 
Projektējamā lifta telpu un ēkas ugunsdrošības nodalījuma platība ir 2212,9m2, kas 

nepārsniedz normatīvajos aktos noteikto maksimālo ugunsdrošības nodalījuma platību (2500m2) 
atbilstoši LBN 201-15 57. punktam, tādēļ visas lifta telpas un ēkas telpas ir viens ugunsdrošs 
nodalījums. 

Saskaņā ar LBN 201-15 25.4. punktā noteikto, ugunsslodze telpās ir mazāka par 300 
MJ/m2. 
 

6.3. Arhitektūras ugunsdrošības risinājumi 
Lifta izbūve tiek projektēta kā divstāvīgs mūra apjoms ar dz/betona starpstāvu 

pārsegumiem, kurā ietilpst 1. stāva telpas  13,35m2 platībā,  2.stāva telpas 6,95m2 platībā. 
 Ēkas piebūvi projektē atbilstoši U2a ugunsdrošības pakāpei, nodrošinot konstrukciju 
ugunsizturības robežas un ugunsreakcijas klases.  
 Attālums no jebkuras vietas telpās līdz evakuācijas izejai nepārsniedz 45 metrus. 

Par galvenajām izejām tiek uzskatītas ēkā esošās vienviru, kā arī divviru durvis, kuras tek 
nodrošinātas ar ierīcēm, kas ļauj tās atvērt bez apgrūtinājuma 3 sekunžu laikā. Lifta izmantošana 
cilvēku evakuācijas laika aprēķinā netiek iekļauta. 
 

6.3.1. Ēkas nesošās konstrukcijas 
 
Lifta piebūves nesošo konstrukciju minimālās ugunsizturības robežas un degtspējas grupas ir 
noteiktas tabulā: 

 
Būvkonstrukcijas 

Minimālās ugunsizturības robežas  
(min.) un ugunsreakcijas klases 

U 2a 
Nesošās sienas un kāpņu telpu 
sienas 

REI 60, 
A2-s1,d0 

Jumtu sijas un citi nesošie 
elementi 

R15, 
netiek normētas 

Citas ugunsdroši atdalītas telpas 
norobežojošās konstrukcijas 

EI 60, 
B-s1,d0 

Ugunsdrošās durvis un vārti EI 30, 
A2-s1,d0 

Starpstāvu pārsegumi REI 60, 
B-s1,d0 

 
Ugunsdrošās durvis aprīko ar pašaizveres ierīcēm un noblīvētām piedurlīstēm.  
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6.3.2. Iekšējās nenesošās, norobežojošās būvkonstrukcijas un ugunsdrošās 
durvis. 
 

 
Būvkonstrukcijas 

Minimālās ugunsizturības robežas 
(min.) un ugunsreakcijas klases 

U 2a 
Citas ugunsdroši atdalītas telpas 
norobežojošā konstrukcija  

EI 60, 
B-s1,d0 

Ugunsdrošās sienas 
 

REI-60M, 
A2-s1,d0 

Ugunsdrošās durvis, vārti, lūkas 
ugunsdrošās sienās un ugunsdrošo 
nodalījumu norobežojošajās 
konstrukcijās  

EI 30, 
A2-s1,d0 

 
 Visus caurumus un spraugas būvkonstrukcijās ar normētu ugunsizturības robežu, kā arī 
vietās, kur inženierkomunikācijas šķērso minētās būvkonstrukcijas, aizpilda ar attiecīgas 
ugunsizturības robežas hermetizējošiem materiāliem. 
 
7. Evakuācijas nodrošināšanas risinājumi 
 Ēkā esošās evakuācijas izejas ir izvietotas tā, lai nodrošinātu cilvēku evakuāciju ārā no 
ēkas, tādā veidā tie tiek aizsargāti no ugunsgrēka bīstamības faktoru iedarbības pirms rodas 
iespējamā ugunsgrēka bīstamības kritiskie apstākļi. Cilvēku evakuācija ar lifta palīdzību nav 
paredzēta. Evakuācijas izejas ir izvietotas tā, lai nodrošinātu cilvēku evakuāciju no jebkuras 
vietas ēkā un telpās tieši uz āru. 

No ēkas telpām, kurās var atrasties cilvēki ir paredzētas esošās evakuācijas izejas, kuru 
maksimālais attālums līdz izejai tieši uz āru atkarībā no cilvēku plūsmas blīvuma nav garāks par 
45 metri. Durvis evakuācijas ceļos ir viegli atveramas, durvju atvēršanas pretestības spēks nav 
lielāks 65N. Evakuācijas ceļos ugunsgrēka gadījumā ir izbūvēts evakuācijas apgaismojums 
(evakuācijas norādītāj zīmes), kas pieslēgtas pie pastāvīga elektroapgādes avota, un kurš ir 
apgādāts ar rezerves elektroapgādi saskaņā ar LVS 446:2004 prasībām. 
 Lai nodrošinātu savlaicīgu cilvēku evakuāciju un radītu nosacījumus veiksmīgai cilvēku 
evakuācijai, ēkā ir ierīkota ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma. 
 Pēc objekta apsekošanas un lifta piebūves būvprojekta izstrādāšanas secināti sekojoši 
trūkumi ēkas evakuācijas izejām, proti, evakuācijas ceļa brīvais platums ailu vietās ir mazāks par 

1 metru un durvis, kas atdala kāpņu telpu no pansionāta telpām nav aprīkotas ar pašaizveres 

mehānismiem un noblīvētām piedurlīstēm (2. stāva kāpņu telpu durvis). Atbilstoši projektēšanas 
uzdevumam šī projekta ietvaros minētie trūkumi netiek novērsti, pasūtītājam, ēkas īpašniekam tie 
jānovērš saimnieciskā kārtā, ja nepieciešams izstrādājot atsevišķu projektu vai jāsaglabā esošā 
situācija, saskaņojot atkāpes no spēkā esošajiem normatīviem. 
 
7.1. Avārijas un evakuācijas apgaismojums 

Evakuācijas izejas, kā arī virzieni uz tām ir apzīmēti ar izeju norādītājiem, kuru gaismas 
ķermeņi ir nokomplektēti ar iebūvētu autonomu barošanas avotu, kas nodrošina vienas stundas 
darbu avārijas režīmā (pamata elektrobarošanas pārtraukšanas gadījumā). 
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8. Sprādziena aizsardzības risinājumi 
Būves vai telpu aizsardzību pret sprādzieniem nosaka, ņemot vērā degtspējīgu vielu, gāzu, 

tvaiku, pilienu vai putekļu maisījuma iespējamo koncentrāciju gaisā. Ņemot vērā to, ka 
bērnudārza ēkas telpās darbība nav saistīta ar vielu sprādzienbīstamas koncentrācijas esamību, 
objekta darbības laikā sprādziena draudi nepastāv. Tādēļ sprādziena aizsardzības risinājumi 
projektā nav nepieciešami. 
 
9. Ugunsaizsardzības sistēmas risinājumi 

Ugunsgrēka atklāšanai un trauksmes izziņošanai bērnudārza ēkā ir esošā ugunsgrēka 
atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma.  
 

9.1. Ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma 
Automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma piebūves daļā 

projektēta saskaņā ar spēkā esošiem normatīvajiem aktiem.  
Kā uztveršanas un kontroles ierīce projektā tiek paredzēta izmantot esošo automātiskās 

ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas pulti ar atbilstošu kabeļu cilpu izbūvi.    
Pults ir uzstādīta koplietošanas telpā, kur visu diennakti atrodas apkalpojošais personāls. Visi 
konvekciālās darbības analogās sistēmas signāldevēji ir pieslēgti pie pults. Pults fiksē bojājumu 
signālus pēc jebkuras cilpas īssavienojuma vai pārrāvuma. Automātiskās ugunsgrēka atklāšanas 
un trauksmes signalizācijas sistēmas pultij 220V elektrobarošana ir nodrošināta no elektrosadales 
skapja neatkarīgas grupas. Rezerves barošanai tiek izmantotas akumulatoru baterijas vismaz (2 x 
12VDC 7A/h), kuras ir uzstādītas kontroles panelī speciāli paredzētajā vietā un kuras nodrošina 
pults darbību vismaz 72 stundas dežūrrežīmā vai 30 minūtes trauksmes režīmā.  
 
Automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma sastāv no: 

- ugunsdrošības signalizācijas pults; 
- dūmu detektoriem; 
- situma detektoriem; 
- manuālās darbības (rokas) signāldevējiem; 
- trauksmes sirēnām. 
 
Trauksmes sirēnas ir uzstādītas pa visu ēku ar nosacījumu, ka trauksmes signāls ir 

dzirdams jebkurā telpā. Trauksmes sirēnām ir nodrošināts skaņas intensitātes līmenis ne mazāks 
par 65dB vai 5dB virs jebkura cita trokšņa, bet ne augstāks par 120dB. Rokas signāldevēji ir 
izvietoti pie evakuācijas izejām un ēkas pārējās daļās, ievērojot normatīvo aktu prasības. 
Signāldevēji telpās ir uzstādīti saskaņā ar gaismas ķermeņu izvietojumu. Automātiskās 
ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas pults elektroapgādei ir pieslēgts 
spēka kabelis ar nepieciešamiem parametriem (EI 30), lai nodrošinātu sistēmas darbību.  

Projektētajai lifta piebūvei ir paredzēta atsevišķa zona, kas tiek pieslēgta pie esošā 
kontroles paneļa. Lifta vadības blokam tiek pievienots relejs, kas ugunsgrēka atklāšanas un 
trauksmes iekārtas nostrādāšanas gadījumā dod signālu lifta automātiskai nolaišanai līdz 
pirmajam stāvam un durvju atvēršanai. 

 
9.2. Stacionārā ugunsdzēsības sistēma 

Saskaņā ar LBN 201 – 15  nodaļas 7.5. prasībām lifta piebūves telpām, ņemot vērā telpu 
platību, visas ēkas ugunsdrošības pakāpi un izmantošanas veidu, ēkai stacionārā ugunsdzēsības 
sistēma nav nepieciešama. 
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9.3. Ugunsgrēka izziņošanas sistēma 
Saskaņā ar LBN 201 – 15 nodaļas 7.4. prasībām lifta piebūves telpām un ēkai kopumā, 

ņemot vērā telpu platību, ēkas ugunsdrošības pakāpi un izmantošanas veidu, ēkai ugunsgrēka 
balss izziņošanas sistēma nav nepieciešama. Kā ugunsgrēka izziņošanas ierīces objektā tiek 
izmantotas ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes iekārtas skaņas gaismas sirēnas, kuras ir 
izvietotas tā, lai jebkurā ēkas punktā, kur varētu atrasties cilvēki, trauksmes skaņas intensitātes 
līmenis nebūtu mazāks par 65 dB, vai +5 dB virs katra ražošanas procesā radušos troksni, bet nav 
aukstāks kā 120 dB. 
 

9.4. Dūmu un karstuma kontroles sistēmas 
Saskaņā ar Latvijas būvnormatīvu LBN 201 – 15 173.1. lifta piebūves telpās dūmu novadīšana 

tiek paredzēta caur atveramām ailēm ēkas ārsienās. 
 

10. Nepārtrauktas elektroapgādes nodrošināšana ugunsaizsardzības sistēmām, 
evakuācijas apgaismojumam 

Lai elektro padeves pārtraukšanas gadījumā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes iekārtas 
darbība varētu turpināties, atbilstoši LVS CEN 54 – 14 noteiktajām prasībām, iekārtas 
pieņemšanas – kontroles paneļa nepārtrauktu darbību nodrošina divi akumulatori 12VDC 7A/h, 
kuri ir uzstādīti kontroles panelī speciāli paredzētajā vietā un kuri nodrošina pults darbību vismaz 
72 stundas dežūrrežīmā vai 30 minūtes trauksmes režīmā. Lai elektro padeves pārtraukšanas 
gadījumā evakuācijas izeju norādījuma zīmes varētu veikt savas funkcijas, tās tiek aprīkotas ar 
akumulatoriem, kas nodrošina vienas stundas darbību autonomā režīmā. 
 

11. Paredzētie inženiertehnisko sistēmu ugunsdrošības risinājumi 
Projektā, ugunsgrēka izcelšanās gadījumā, no ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes iekārtas 

kontroles paneļa ir paredzēta ugunsgrēka izziņošana caur skaņas ierīcēm. 
Projektā tiek paredzēta automātiska lifta nolaišana uz pirmo stāvu un durvju atvēršana, ja ir 

nostrādājusi Ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes sistēma. 
 
12. Ugunsdzēsības ūdensapgāde 
 

12.1. Ārējā ugunsdzēsības ūdensapgāde 
 Ārējo ugunsdzēsības ūdensapgādi, ņemot vērā ēkas būvtilpumu un saskaņā ar LBN 222-
15 „Ūdensapgāde ārējie tīkli” prasībām paredz vismaz 25 l/s. 
 

Objekta ārējai ūdensapgādei ir paredzēts izmantot divus ciematā esošos ūdensapgādes 
sistēmas ugunsdzēsības hidrantus, kas atrodas uz Avotu un Brīvības ielām un kas saskaņā ar 
Latvijas būvnormatīva LBN 222-15 „Ūdensapgādes būves”, ir pietiekošs daudzums visas 
bērnudārza ēkas ārējai ugunsgrēka dzēšanai. 

Ugunsdzēsības hidranti ir izvietoti tā, lai nodrošinātu ēkas katra punkta ārējo ugunsdzēsību 
(ne tālāk kā 200 metri no ēkas). 

Ugunsdzēsības hidranti ir apzīmēti ar norādītājzīmēm atbilstoši standartam LVS 446:2004 
„Ugunsdrošībai un civilajai aizsardzībai lietojamās drošības zīmes un signālkrāsojums”. 

 
12.2. Iekšējā ugunsdzēsības ūdensapgāde 

Ēkas iekšējai ugunsdzēsībai paredzēti esošie ugunsdzēsības krāni atbilstoši LBN 221-15 „Ēku 
iekšējais ūdensvads un kanalizācija” 48. punkta prasībām - 1 strūkla ar minimālo ūdens patēriņu 1 l/s. 
Sistēmai ir atsevišķs ūdensvada ievads no pilsētas ūdensvada.  
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Ugunsdzēsības krāni ir izvietoti ugunsdzēsības krānu skapjos 1,35m augstumā virs grīdas un 
apzīmēti ar norādes zīmēm atbilstoši standarta LVS 446:2004 „Ugunsdrošībai un civilajai aizsardzībai 
lietojamās drošības zīmes un signālkrāsojumi”. Ugunsdzēsību krānu darbības laiks – 45 minūtes. Savukārt 
tie nav darba kārtībā, proti, ugunsdzēsības krāniem nav pievienotas šļūtenes un stobri (šļūtenes garumam 

jābūt vismaz 20m un stobram jānodrošina kompakta strūkla un jābūt noslēdzamam). Atbilstoši 
projektēšanas uzdevumam šī neatbilstība netiek risināta šī projekta ietvaros, pasūtītājam, ēkas 
īpašniekam saimnieciskā kārtā sistēma jānodrošina ar 20 metru garām gumijotām, oderētām 
ugunsdzēsības šļūtenēm un ugunsdzēsības stobriem. 
 

13. Zibensaizsardzība 
Saskaņā ar LBN 201-15 prasībām ēkā ir esošā zibensaizsardzības sistēma, kura nodrošina 

projektējamās piebūves zibensaizsardzību saskaņā ar LVS EN 62305. Ēkai ir noteikta 3. 
zibensaizsardzības klase. 

 
14. Primārās ugunsdzēsības iekārtas (ugunsdzēsības aparāti) 

Ugunsgrēku dzēšanai sākumstadijā tiek paredzēti ugunsdzēsības aparāti, kuru skaits un 
uzstādīšana ir saskaņā ar veikto aprēķinu, ievērojot Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumi Nr. 
238 „Ugunsdrošības noteikumi”  5. pielikuma prasības.  

Papildus paredzēts uzstādīt 1. un 2. stāva lifta priekštelpās ugunsdzēsības aparātus, kuru, 
dzēstspēja ir 190A 947B.  

Izvietojot ugunsdzēsības aparātus tiek ņemts vērā, ka telpās to atrašanās vietas no 
jebkuras vietas telpās nedrīkst pārsniegt 20 metrus.  

Ugunsdzēsības aparāti tiek uzstādīti redzamās, viegli pieejamās vietās un apzīmēti ar 
norādes zīmēm atbilstoši standarta LVS 446 prasībām. 
 
15. Īpašie ugunsdrošības pasākumi ēkas ekspluatācijas stadijā 

Ugunsdrošības pasākumus ēkā pēc tās nodošanas ekspluatācijā nosaka Ministru kabineta 
2016.gada 19.aprīļa noteikumi Nr. 238 „Ugunsdrošības noteikumi” un to izpildei piemērojamie 
standarti. 

15.1. Automātiskās ugunsaizsardzības sistēmas 

Objektā glabā šādus dokumentus par automātiskajām ugunsaizsardzības sistēmām: 
 - automātisko ugunsaizsardzības iekārtu tehniskos projektus; 
 - automātisko ugunsaizsardzības iekārtu ekspluatācijas instrukcijas; 
 - aktus par automātiskās ugunsaizsardzības iekārtu nodošanu ekspluatācijā ar tiem  
 pievienotajiem dokumentiem, 
 - iekārtu ražotāja tehniskās pases, kā arī automātisko ugunsaizsardzības iekārtu un ierīču  
 atbilstību apliecinošus dokumentus. 

Automātisko ugunsaizsardzības iekārtu ekspluatācijai objektā norīko: 
 - par automātisko ugunsaizsardzības iekārtu ekspluatāciju atbildīgo darbinieku; 
 - dežurējošo personālu, kas diennakti kontrolē iekārtas un to darbspēju (izņemot objektus, kur 
trauksmes signālus pārraida uz centrālo ugunsgrēka trauksmes pulti). 
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Par automātisko ugunsaizsardzības iekārtu tehnisko apkopi un remontu noslēdz līgumu ar 
specializētu organizāciju. Šīs organizācijas personālam nepieciešams zināšanu apliecinošs 
dokuments. 

Automātiskajām ugunsaizsardzības iekārtām izstrādā šādu ekspluatācijas un tehniskās apkopes 
dokumentāciju: 
 - instrukciju par iekārtas ekspluatāciju un aizsargājamo telpu (zonu) sarakstu; 
 - instrukciju par rīcību gadījumos, ja no automātiskās ugunsaizsardzības iekārtas pienāk  
 trauksmes signāls par ugunsgrēka izcelšanos vai iekārtas bojājumu, kā arī instrukciju par rīcību  
 stacionārās ugunsdzēsības iekārtas darbības laikā un pēc iekārtas funkciju izpildes; 
 - automātiskās ugunsaizsardzības iekārtas tehniskās apkopes un remontdarbu uzskaites  
 žurnālu; 
 - automātiskās ugunsaizsardzības iekārtas iedarbošanās gadījumu un bojājumu uzskaites  
 žurnālu; 
 - automātiskās ugunsaizsardzības iekārtas tehniskās apkopes reglamentu. 

Ugunsgrēka izziņošanas un evakuācijas vadības iekārtai nosaka iedarbināšanas kārtību un 
norīko darbiniekus, kuriem ir tiesības šo iekārtu iedarbināt. 

15.2. Ugunsdzēsības aparāti 
Ugunsdzēsības aparātu uzskaiti un atrašanās vietas reģistrē Ugunsdzēsības aparātu uzskaites 

žurnālā. 
Ugunsdzēsības aparātus ekspluatē, pārbauda, remontē un uzpilda atbilstoši ražotāja 

tehniskajiem noteikumiem un Latvijas standarta LVS 332 "Ugunsdzēsības aparātu uzturēšana 
ekspluatācijai gatavā stāvoklī" prasībām. 
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DARBA ORGANIZĀCIJAS PROJEKTS 

PASKAIDROJUMA RAKSTS 
 
LIFTA IZBŪVE BĒRNUDĀRZA ĒKAI AVOTU IELĀ 3, 
ĻAUDONĀ, ĻAUDONAS PAG., MADONAS NOV. 
 
VISPĀRĪGĀ DAĻA 
 
 Darba organizācijas projekts izstrādāta lifta izbūvei bērnudārza ēkai Avotu ielā 3, 

Ļaudonā, Ļaudonas pagastā, Madonas novadā ar kadastra Nr. 7070 0070 0364, izstrādāts pēc 
Madonas novada pašvaldības pasūtījuma.  

Būvprojektā norādīta projekta robeža un parādīti un aprakstīti paredzētie būvdarbi, 
būvdarbu apjomu aprēķins un būvdarbu izcenojamu aprēķins - tāme. 

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. 660 

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

aizsardzības prasības, veicot būvdarbus" un MK noteikumu Nr. 238 "Ugunsdrošības 

noteikumi" prasības.  
Visi celtniecības - montāžas darbi veicami stingrā saskaņā ar izstrādāto būvprojektu 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 
 
Apraksts: 

Lifta (trošu lifta ar kabīnes izmēru 1,4x2,4m) šahta un priekštelpa izvietota ēkas DR 
daļā pie gala sienas. Otrajā stāvā veidots ērts savienotums ar telpu grupas gaiteni. Tā kā 
perspektīvē plānots pansionāta telpas izvietot arī ēkas 1.stāvā, iepretim lifta priekštelpai 
projekta ietvaros izveidota aila ēkas nesošajās konstrukcijās, kas pagaidām aizmūrējama, lai 
saglabātu esošo aptiekas telpu zāļu glabātavu, taču perspektīvi ērti savienos abus ēkas daļas 
stāvus. 

Lifta iebūve veidota no silikātķieģeļu mūra ārsienām (b-38 un 25cm) un nesošās 
iekšsienas (b-25cm), ar starpstāvu pārsegumiem veidotiem no monolītā dz/betona, jumta 
konstrukcija – koka spāres, savilces un mūrlata, segums – tērauda vertikālo šuvju lokšņu 
profils. 
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Secība: 
1. Būvlaukuma sagatavošanas darbi 
1.1. objekta lielformāta informatīvais stends, mobilā žoga uzstādīšana, norobežojošas 

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

2. Demontāžas darbi – esošo ugunsdzēsības kāpņu un esošās apdares, siltumizolācijas 
posma demontāža, kur pie ēkas gala sienas būvēs piebūvi; ailu izveide esošajā mūra 
sienā 

3. Zemes darbi – ģeodēziskie darbi (asu nospraušana), būvbedres sagatavošana 
(augsnes virskārtas nostumšana, to pārvietojot rezervē), būvbedres izrakšana 

4. Pamatnes sagatavošana (šķembu pamatne, pabetonējums), pamatu veidņošana, 
stiegrošana, betonēšana un būvbedres aizbēršana 

5. Sienu mūrēšana un aiļu pārsedžu uzstādīšana, betonēšana, ieskaitot veidņošanu un 
stiegrošanu monolītām dz/betona pārsedzēm 

6. Starpstāvu pārsegumu izveide (monolīto dz/betona plātņu veidņošana, stiegrošana 
un betonēšana) 

7. Jumta konstrukcijas uzstādīšana, ieskaitot antikondensāta plēvi, latojumu un 
segumu 

8. Grīdu konstrukciju un segumu izbūve 
9. Iekšējie apdares darbi 
10. Fasādes, cokola apdares darbi un siltināšana, ieskaitot uzjumteņa uzstādīšanu 
11. Dzegas apdare jumtam, lietusūdens noteku, tekņu uzstādīšana ieskaitot citus jumta 

paildelementus 
12. Teritorijas labiekārtošana: demontāžas darbi, zemes darbi (ārējā lietus ūdens 

novadīšana), bonētā apmale, segumu iestrāde, teritorijas planēšana un zālāja 
iestādīšana. 

 
DEMONTĀŽAS DARBI 
 
Konstrukciju demontāžas vispārējie noteikumi: 

Ēkas konstrukciju demontāžas laikā pastāvīgi sekot konstrukciju – pamatu, mūra 
sienu, pieguļošo pārsegumu tehniskajam stāvoklim pie redzamas deformācijas, sēšanās, 
plaisu parādīšanās nekavējoties darbus pārtraukt, pieņemt attiecīgus pasākumus konstrukciju 
pagaidu nostiprināšanai un izsaukt projektētāju pārstāvi. 

Ailu izkalšanas procesā laikā mūra sienā neviena ēkas konstrukcija vai tās daļa 
nedrīkst atrasties bīstamā vai nestabilā stāvoklī, kad darba veicēja atbildīgā pārstāvja nav 
darba iecirknī.  

Ēkas demontāžas laikā ar rīkojumu norīkot atbildīgo būvdarbu vadītāju, kurš pastāvīgi 
atrodas būvlaukuma teritorijā un seko, novēro darbus, konstrukcijas un, lai cilvēki neatrastos 
demontāžas bīstamajā zonā. 

Demontējamā ēkā demontāžas darbos iesaistītās tehnikas darbības zonā nedrīkst 
atrasties neviens cilvēks, kā arī pēc mehāniskās esošā karkasa demontāžas uzsākšanas ēkā 
cilvēkiem ieiet un uzturēties stingri aizliegts. 

Visai demontāžas tehnikai jābūt atbilstošā tehniskā stāvoklī, kā arī ekspluatācijai 
jānotiek atbilstoši noteiktajām prasībām.  
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Pie demontāžas darbiem jāievēro: 

• Paaugstināta riska darbos nedrīkst nodarbināt personas jaunākas par 18 gadiem; 
• Veicot demontāžas darbus, jānodrošina transportam un strādniekiem drošu 

pārvietošanos un pieeju esošajām būvēm un infrastruktūras objektiem. Demontāžas 
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 pārbūvējamās ēkas organizējama pa esošo 
iebrauktuvi no Avotu ielas. Piebraukšanu organizēt to ierobežojot, proti, pirms 
iebrauktuves uzstādīt ceļu zīmi “Iebraukt aizliegts” un papildzīmi “Iebraukt tikai ar 
atļaujām”. Lai samazinātu transporta kustību pie pārbūvējamās ēkas daļas un stāvlaukumā, jo 
uz tā daļas paredzēts veidot, norobežot būvdarbu laukumu. Zem šīm zīmēm, atļaujas 
iebraukšanai, paredzēt - būvniecības tehnikai, sagādes transportam aptiekai un ēkas 
personālam. 

 Būvlaukuma teritorijā nav paredzēti apgriešanās laukumi. Teritorijai paredzēta viena 
4,0m plata iebrauktuve/izbrauktuve ar ierīkotiem vārtiem. Transporta kustība būvlaukumā un 
tā pievadceļos organizējama atbilstoši vispārējo ceļu satiksmes noteikumu prasībām. 
Maksimālais pieļaujamais transporta kustības ātrums būvlaukuma teritorijā - 20 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. 
 
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, 
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 Vispārīgo būvnoteikumu 5.4. nodaļā 

norādītā dokumentācija.  
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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.  
 
BŪVNIECĪBAS SAGATAVOŠANAS DARBI 
 

Būvniecības sagatavošana būvlaukumā uzsākama tikai pēc būvatļaujas saņemšanas.  
Uzsākot sagatavošanas darbus būvobjektā, galvenais būvuzņēmējs nozīmē atbildīgo 

darba aizsardzības speciālistu, ja objektā strādājošo skaits ir no 10 līdz 50.  
Pirms būvniecības sagatavošanas darbu būvobjektā uzsākšanas būvvaldē jāiesniedz 

sekojoši dokumenti: 
1) apdrošinātāja izsniegtu būvuzņēmēja (būvētāja) civiltiesiskās atbildības obligātās 

apdrošināšanas polise, 
2) ja būvniecība tiks veikta par valsts vai pašvaldību līdzekļiem, kā arī ja pasūtītājs 

pieprasa darbu būvuzraudzību - līguma kopiju par būvuzraudzību, 
3) būvuzrauga saistību rakstu, 
4) atbildīgā būvdarbu vadītāja saistību rakstu. 

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) pārvietojamās tualetes uzstādīšanu;  
3) instrumentu noliktavas konteinera izvietošanu, 
4) lielgabarīta būvmateriālu nokraušanas laukuma ierīkošanu, 
5) būvtāfeles ierīkošanu pie ieejas būvlaukumā; 
6) elektroenerģijas pagaidu pieslēgšanas vietas ierīkošanu, 

    7) būvgružu konteineru novietnes ierīkošanu; 
8) pirms renovācijas 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. 

 
Pagaidu elektroenerģijas un ūdens ņemšanas vietas ierīkošana: 

1) ierīko pagaidu elektroenerģijas pieslēgumu pie esošās elektroenerģijas pēcuzskaites 
sistēmas – iespējamo pieslēguma vietu saskaņo ar ēkā atrodošā personāla vadītāju, 

2) veikt būvlaukuma apgaismošanu ierīkojot prožektorus; 
3) pagaidu ūdensapgādi būvniecības vajadzībām iegūst no esošās ēkas ūdensapgādes 

tīkla – iespējamo pieslēguma vietu saskaņo ar ēkā atrodošā personāla vadītāju. 
Attiecīgi būvvuzņēmējs paredz tam nepieciešamo elektriskās jaudas un ūdens apjoma 

pieslēgumu. Patērētajai elektroenerģijai un ūdenim veic uzskaiti uz visu būvniecības periodu. 
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BŪVDARBU KVALITĀTES KONTROLE 
 

Saskaņā ar Ēku būvnoeikumiem 7.4 nodaļas 124. punktu, par būvdarbu kvalitāti ir 
atbildīgs būvuzņēmējs.  Būvdarbu kvalitātes kontrole sevī ietver (Ēku būvnoteikumu 125. 
punkts): 

1) būvdarbu veikšanas dokumentācijas, piegādāto būvizstrādājumu 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. un 12. 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. 

Pasūtītājs saskaņā ar Ēku būvnoteikumu 120. punktu un Vispārīgiem būvnoteikumiem 
būvdarbu kvalitātes kontrolei pieaicina būvuzraugu un iesniedz būvvaldē būvuzrauga saistību 
rakstu. 

Būvniecības kontroli vietējās pašvaldības administratīvajā teritorijā ir tiesīgas veikt 
atbilstošās būvvaldes amatpersonas ar būvniecības kontroles tiesībām, saskaņā ar Būvniecības 
likuma 7. un 12. pantam, kā arī atbilstoši Būvniecības likuma 18. pantam.  

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. 
 

VIDES AIZSARDZĪBAS PRASĪBAS BŪVDARBU LAIKĀ 
 

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

2) būvniecības un renovācijas laikā radušos sadzīves un bīstamos atkritumus savākt īpaši 
tam paredzētās vietās un apsaimniekošanu veikt atbilstoši “Atkritumu apsaimniekošanas 
likuma” 16. un 17. pantu prasībām, atkritumus nodot atkritumu apsaimniekotājiem, kuri ir 
saņēmuši attiecīgo atkritumu veidu apsaimniekošanas atļaujas; 

3) aizliegts sajaukt būvniecības un renovācijas darbu 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 PRASĪBAS BŪVDARBU LAIKĀ 
 

Ēkas daļu, būvdarbu laikā, kurā būvniecības procesi var radīt tajā atrodošo cilvēku 
dzīvībai bīstamus apstākļus, būvniecības laikā paredzēts SLĒGT, lai nodrošinātu, kad tajā 
nevar piekļūt personas, kas nav iesaistīti būvniecībā. NO TĀ IZRIET, KAD PIE 
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DEMONTĀŽAS DARBIEM - PIE AILU IZKALŠANAS ESOŠAJĀ MŪRA ĀRSIENĀ 
ABOS STĀVOS - SIENAI PIEGUĻOŠĀS ĒKAS DAĻAS TELPAS NEDRĪKST 
EKSPLUATĒT. Pārējā būvniecības laikā rekomendēju neekspluatēt tikai telpas, kas 
tieši atrodas aiz šīs sienas.  

Papildus jānorāda, ka uz visu būvniecības laiku, sadarbība starp būvdarbu veicēju 
un pārbūvējamās ēkā atrodošos personālu ir nepārtraukta, būvdarbu veicējam ir jāziņo 
ēkā atrodošajam personālam, ja kāds no būvniecības darbiem var traucēt tās darbībai un 
jāvienojas par pasākumiem, lai nodrošinātu netraucētu ēkas pamatfunkciju izpildi un pārbūves 
darbu veikšanu, neradot tajā atrodošo cilvēku dzīvībai vai veselībai bīstamus apstākļus. 

Būvizstrādājumu un demontāžas materiālu pagaidu nokraušanas vietas netiek 
paredzētas uz pārseguma, jumta vai citām nesošām konstrukcijām, kā arī netiek paredzētas 
montāžas slodžu shēmas pārbūves laikā uz nesošajām ēkas konstrukcijām vai blakus esošām 
ēkām. 

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.219 "Kārtība, kādā veicama obligātā veselības pārbaude" (spēkā no 
10.03.2009.).   

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 
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.   
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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, štropētāji), 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 LR MK 2014. gada 18.03. noteikumu Nr. 143 “Darba 
aizsardzības prasības, 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, SĀKOT DARBU 
 

Pirms darba uzsākšanas jāuzvelk spectērps, jāuzliek aizsargķivere un jāuzvelk cimdi. 
Pirms darbu sākuma jāpārliecinās par aizāķēšanas un iežogošanas ierīču izturību un stabilitāti, 
kā arī vai var droši pārvietoties. Nepieciešamības gadījumā novietot un nostiprināt 
pārnēsājamās trepes.  

Jāsagatavo tara, instrumenti, palīgierīces, kas nepieciešamas darbam. Jāpārbauda, vai 
tie ir darba kartībā.  
 
DARBA DROŠĪBAS PRASĪBAS, PĀRVIETOJOT SMAGUMUS 
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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, 
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. 

 
DARBA DROŠĪBAS PRASĪBAS, DARBU BEIDZOT 
 

Aizliegts atstāt darba vietā uzliesmojošus materiālus un viegli uzliesmojošu šķidrumu 
tukšo taru. Tukšo taru jānoliek tās glabāšanas vietās. 

Maiņas beigās un beidzot darbu, jāsavāc materiāla atgriezumi un atkritumi.  
Nodot instrumentus, materiālus un inventāru noliktavā vai nolikt paredzētā vietā. 

Paziņot darbu vadītajam par bojājumiem vai traucējumiem, kas radušies darbu laikā.  
 
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 (6 l) 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.  
 
 
 
 
Izstrādāja: Būvinženieris Jānis Irbe  _________________________  
 Sertif. Nr. 20-7386           (izpildītāja paraksts) 






