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DAUGAVPILS ZEMESGRĀMATU NODAĻA
Daugavpils pilsētas zemesgrāmatas nodalījums Nr. 2898
Kadastra numurs: 0500 001 0420
Adrese: Stadiona iela 18, Daugavpils
Ieraksta
Nr.

I. daļa 1. iedaļa
Nekustams īpašums, servitūti
un reālnastas

Daļa

Platība, lielums

1.1.

Zemes gabals ar kadastra numuru
0500- 001- 0420.

1879 kvm

2.1.

Uz zemes gabala atrodas viena
četrstāva ķieģeļu mūra dzīvojamā
māja ar 16 dzībokļiem un pagrabu.

923,5 kvm

Žurnāls Nr. 3706(1998), lēmuma datums:
30.12.1998, tiesnesis Ludmila Guseva

3.1.

Atzīme - dzīvokļa īpašumam Nr. 14 484/7285
atvērt nodalījumu Nr. 2898-14.

48,4 m²

Žurnāls Nr. 3867(2000), lēmuma datums:
07.06.2000, tiesnesis Jānis Radionovs

4.1.

Atzīme - dzīvokļa īpašumam Nr. 13 6/100
atvērt nodalījumu Nr. 2898-13.

43,5 m²

Žurnāls Nr. 7090(2000), lēmuma datums:
13.10.2000, tiesnesis Jānis Radionovs

5.1.

Atzīme - dzīvokļa īpašumam Nr. 11 7/100
atvērt nodalījuma Nr. 2898-11.
Žurnāls

Nr.

datums:

300000351873,

30.10.2002,

tiesnesis

48,3 m²

lēmuma
Jānis

Radionovs

6.1.

Atzīme - dzīvokļa īpašumam Nr. 3
atvērt nodalījuma Nr. 2898-3.
Žurnāls

Nr.

300000530939,

478/7285

47,8 kvm

428/7285

42,8 kvm

lēmuma

datums: 04.08.2003, tiesnesis Līvija Slica

7.1.

Atzīme - dzīvokļa īpašumam Nr. 5
atvērt nodalījuma Nr. 2898-5.
Žurnāls

Nr.

300000616858,

lēmuma

datums: 25.11.2003, tiesnesis Līvija Slica

8.1.

Atzīme - dzīvokļa īpašumam Nr. 15 487/7285
atvērt nodalījuma Nr. 2898-15.
Žurnāls
datums:

Nr.

300000682336,

27.02.2004,

tiesnesis

48,7 m²

lēmuma
Valda

Strode

9.1.

Atzīme - dzīvokļa īpašumam Nr. 6
atvērt nodalījuma Nr. 2898-6.
Žurnāls
datums:

Nr.

300000740421,

06.05.2004,

tiesnesis

484/7285

48,4 kvm

lēmuma
Valda

Strode

10.1.

Atzīme - dzīvokļa īpašumam Nr. 12 425/7285
atvērt nodalījuma Nr. 2898-12.
Žurnāls
datums:

Nr.

300000844445,

31.08.2004,

tiesnesis

42,5 m²

lēmuma
Baiba

Caunīte

11.1.

Atzīme - dzīvokļa īpašumam Nr. 9
atvērt nodalījuma Nr. 2898-9.
Žurnāls
datums:

Nr.

300001581558,

22.08.2006,

tiesnesis

425/7285

42,5 kvm

487/7285

48,7 kvm

lēmuma
Diāna

Koroševska

12.1.

Atzīme - dzīvokļa īpašumam Nr. 7
atvērt nodalījuma Nr. 2898-7.
Žurnāls

Nr.

300001848457,

lēmuma

datums:

10.01.2007,

tiesnesis

Zeltīte

Mačukāne

13.1.

Atzīme - dzīvokļa īpašumam Nr. 2
atvērt nodalījuma Nr. 2898-2.
Žurnāls

Nr.

datums:

03.07.2007,

300002127445,
tiesnesis

486/7285

48,6 kvm

lēmuma
Tatjana

Ivanova

Ieraksta
Nr.

I. daļa 2. iedaļa
No nekustama īpašuma atdalītie
zemes gabali, servitūtu un
reālnastu pārgrozījumi un
dzēsumi

Daļa

Platība, lielums

Daļa

Summa (Ls)

Nav ierakstu
Ieraksta
Nr.

II. daļa 1. iedaļa
Īpašnieks, dzimšanas gads,
vieta, personas/nodokļu
maksātāja kods, tiesību pamats

1.1.

Īpašnieks: DAUGAVPILS PILSĒTAS
PAŠVALDĪBA, nodokļu maksātāja
kods 90000077325.

2.1.

Īpašuma tiesības nostiprinātas uz
zemi ar kadastrālo vērtību
Ls.2691.00.

3.1.

Īpašuma tiesības nostiprinātas uz
ēku kopvērtībā Ls.23545.00.

4.1.

Pamats: 1998. gada 14. jūlija
Daugavpils pilsētas zemes komisijas
lēmums nr.114 un ēkai - 1998.
gada 6. jūlija Daugavpils pilsētas
domes zvērināta revidenta
apliecināta izziņa nr.2-13/852 un
1998. gada 11. decembra uzziņa
par nekustamo īpašumu nr.213/1671.
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Žurnāls Nr. 3706(1998), lēmuma datums:
30.12.1998, tiesnesis Ludmila Guseva

Ieraksta
Nr.

II. daļa 2. iedaļa
Atzīmes par maksātnespēju,
piedziņas vēršanu,
aizliegumiem, pēcmantinieku
iecelšanu un mantojuma
līgumiem
Nav ierakstu

Ieraksta
Nr.

III. daļa 1. iedaļa
Lietu tiesības, kas apgrūtina
nekustamu īpašumu

Platība, lielums

1.1.

Atzīme - Daugavpils pilsētas
pašvaldības uzņēmuma Siltumtīki
siltumtrase.

48 m

2.1.

Atzīme - Austrumu elektrisko tīklu
elektrokabelis.

35 m

3.1.

Atzīme - Uzņēmuma Daugavpils
gāze gāzes vads.

67 m

Žurnāls Nr. 3706(1998), lēmuma datums:
30.12.1998, tiesnesis Ludmila Guseva

Ieraksta
Nr.

III. daļa 2. iedaļa
Pārgrozījumi 1.iedaļas
ierakstos, ierakstu un
pārgrozījumu dzēsumi
Nav ierakstu

Platība, lielums

Ieraksta
Nr.

IV. daļa 1.,2. iedaļa
Ķīlas tiesība un tā pamats

Summa (Ls)

Nav ierakstu
Ieraksta
Nr.

IV. daļa 3. iedaļa
Pārgrozījumi ķīlas tiesībās,
pārgrozījumu dzēsumi

Summa (Ls)

Nav ierakstu
Ieraksta
Nr.

IV. daļa 4.,5. iedaļa
Ķīlu dzēsumi pilnībā vai daļēji
Nav ierakstu

Summa (Ls)

Projekta saskaņojums
Daugavpils

2019. gada 11.aprīlis
Pieprasījuma numurs: PN-31504
SIA “JaunRiga-ECO”
DUNTES IELA 28-3, RĪGA, LV-1005.
SIA “Tet” akceptē SIA “JaunRiga-ECO” izstrādāto projektu: „Dzīvojamās mājas jumta
seguma nomaiņa un bēniņu pārseguma siltināšanas projekts, Stadiona iela 18,
Daugavpils”.
ar papildus nosacījumiem:
1. Trīs dienas pirms darbu sākuma ierasties Daugavpilī, Valkas ielā 3, vai portālā
uzraugi.tet.lv, izņemt darbu veikšanas atļauju.
2. Dienu pirms darbu sākuma izsaukt SIA “Tet’’ darbinieku uz veicamo darbu vietu pa tālruni
26680752.
3. Pirms objekta nodošanas ekspluatācijā saņemt SIA “Tet” atzinumu par veiktajiem
darbiem.
4. Rakšanas, grunts izstrādes un zemes darbi ar mehānismiem elektronisko sakaru tīkla
aizsargjoslā AIZLIEGTI.
5. Ievērot minimālos horizontālos un vertikālos attālumus.

SIA „Tet”
Tīkla uzraudzības inženieris

Zigmunds Zabarovskis
Tel. 65457399

Dokuments un tā saistītie pielikumi ir sagatavoti PDF, vai EDOC datnes formātā.
Elektroniskā vidē veidotās EDOC datnes saturs veido vienotu dokumentu, kura satura sastāvdaļas
nav atdalāmas, vai atsevišķi tās vērtējamas kā nepilnīgas.
Datnes autentiskumu apliecina elektroniskais paraksts, tas pārbaudāms www.eparaksts.lv

Ierobežotas pieejamības ārēja informācija

Datums:

29.03. 2019

Pieprasītājs:
Zemes kadastra Nr.
Objekta adrese:

TEHNISKIE NOTEIKUMI Nr. PN-31507
Daugavpils
Pamatojums: 18.03.2019. pieteikums TN saņemšanai

SIA JaunRiga-ECO

Kontakttālrunis:

26451630

Stadiona ielā 18 , Daugavpilī

Kādam nolūkam izsniegti tehniskie noteikumi:
Dzīvojamās mājas jumta seguma nomaiņai un bēniņu pārseguma siltināšanai, projekta
izstrādei.

TEHNISKO NOTEIKUMU APRAKSTS
Plānotajā darbu zonā atrodas SIA Lattelecom sakaru komunikācijas sakaru kabelis gruntī
un iekšēja sakaru tīkls.
Veicamo darbu apraksts un TN izpildes nosacījumi:
1. Projektu izstrādāt uz aktualizēta topogrāfiskā plāna mērogā 1:500,kur jābūt uznestām visām sakaru
komunikācijām. Projektā paredzēt pasākumus SIA Lattelecom esošo sakaru komunikāciju aizsardzībai,
to funkcionalitātes un piekļuves saglabāšanai saskaņā ar Aizsargjoslu likumu un Elektronisko sakaru
likumu.
2. Šķērsojuma vietās ar apakšzemes sakaru komunikācijām darbus veikt ar rokām, nepielietojot
mehānismus, nodrošinot aizsardzību esošajai sakaru apakšzemes kabeļu saimniecībai.
Jebkādu darbu veikšana tikai SIA Lattelecom pārstāvja klātbūtnē (tālr. 65455120).
3. Ja tehnisku iemeslu dēļ 1.punktā minētais nav iespējams, tad ir jāizstrādā tehniskais projekts par esošo
sakaru komunikāciju pārbūvēšanu.
Tādā gadījumā objekta tehniskais projekts tiks saskaņots tikai tad, ja pasūtītājs par sakaru
komunikāciju pārbūvēšanu noslēgs vienošanos ar SIA Lattelecom, Dzirnavu ielā 105.
4. Tīkla pārslēgšanas darbu veikšana atļauta tikai SIA Lattelecom grupas uzņēmumam SIA Citrus
Solutions. Pārslēgšanas darbu veikšanai, pirms pārvietošanas darbu sākuma noslēgt līgumu.
Līguma noslēgšanai vērsties SIA Citrus Solutions Rīga, Ūnijas iela 52, sadarbiba@citrus.lv
5. TN derīgi 2 gadi no to izdošanas datuma. Papildus nepieciešamā tehniskā informācija saņemama
Daugavpilī, Valkas ielā 3, tālr. 65455120.
Paskaidrojums:

Piezīmes:

Saskaņā ar Elektronisko sakaru likuma ||| nodaļas 18.punkta 4. daļu elektronisko sakaru tīklu
pēc nekustamā īpašuma īpašnieka vai tiesiska valdītāja prasības pārvieto par attiecīgā
nekustamā īpašuma īpašnieka vai tiesiskā valdītāja līdzekļiem, ja puses nevienojat citādi.

Dokuments un tā saistītie pielikumi ir sagatavoti PDF, vai EDOC datnes formātā.
Elektroniskā vidē veidotās EDOC datnes saturs veido vienotu dokumentu, kura satura
sastāvdaļas nav atdalāmas, vai atsevišķi tās vērtējamas kā nepilnīgas.
Datnes autentiskumu apliecina elektroniskais paraksts (e-paraksts).
Datnes autentiskums pārbaudāms elektroniskā vidē: www.eparaksts.lv.

Ierobežotas pieejamības ārēja informācija

Objekts: Dzīvojamās mājas jumta seguma nomaiņa un bēniņu pārseguma siltināšana
Adrese: Stadiona iela 18, Daugavpils, LV-5401

FOTOFIKSĀCIJU SHĒMA

Objekts: Dzīvojamās mājas jumta seguma nomaiņa un bēniņu pārseguma siltināšana
Adrese: Stadiona iela 18, Daugavpils, LV-5401

FOTOFIKSĀCIJA
1.attēls.

2.attēls.

Objekts: Dzīvojamās mājas jumta seguma nomaiņa un bēniņu pārseguma siltināšana
Adrese: Stadiona iela 18, Daugavpils, LV-5401

3.attēls.

4.attēls.

Objekts: Dzīvojamās mājas jumta seguma nomaiņa un bēniņu pārseguma siltināšana
Adrese: Stadiona iela 18, Daugavpils, LV-5401

5.attēls

Objekts: Dzīvojamās mājas jumta seguma nomaiņa
Adrese: Stadiona iela 18 Daugavpils, LV-5401

SKAIDROJOŠAIS APRAKSTS
•

Vispārīgie dati

Dzīvojamās mājas jumta seguma atjaunošanas projekts Stadiona ielā 18,
Daugavpilī izstrādāts pamatojoties uz pasūtītāja iesniegto projektēšanas uzdevumu,
kā arī saskaņā ar LR spēkā esošiem būvniecības normatīviem un standartiem.
Projekta tiešais mērķis ir konkrētās ēkas jumta seguma atjaunošana, bēniņu
siltināšana, lai novērstu lietus ūdens nokļūšanu ēkā, kā arī uzlabotu ēkas
energoefektivitāti, samazinātu izdevumus par ēkas uzturēšanu un paaugstinātu ēkas
ilgtspējīgumu un kvalitāti.

• Ēkas novietne
Ēka atrodas uz viena zemes gabala. Stadiona ielā 18, Daugavpilī. Gruntsgabals
ar kadastra numuru 05000010420 – 1879m². Apbūves gabals ar līdzenu reljefu. Ēkas
kadastra numurs 05000010420001. Piebraukšana pie ēkas ir no Stadiona ielas puses.

• Plānojuma risinājums
Atjaunojamai ēkai ir četri stāvi un viena kāpņu telpa, četrslīpņu jumts. Ēkas
esošais plānojums netiek mainīts.

• Būvkonstrukcijas
•

Pamati – Dzelzsbetons/betons.

•

Sienas – Silikāta ķieģeļi

•

Pārsegums – Dzelzsbetons/betons.

•

Jumts – četrslīpju, koka konstrukcijas ar azbestcementa lokšņu segumu.
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Objekts: Dzīvojamās mājas jumta seguma nomaiņa
Adrese: Stadiona iela 18 Daugavpils, LV-5401

• Projekta risinājumi
Jumts
Projektā paredzēts demontēt esošo jumta segumu (azbestcementa loksnes).
Visas jumta konstrukcijas apstrādāt ar antipirēniem un antiseptiķi. Ieklāt jaunu jumta
segumu - trapecveida lokšņu profils Ruukki T20, 0,5 mm, PE pārklājums (≥25 mk),
jumta seguma latojums 22 x 100 mm, solis 400 mm. Pirms jumta seguma ieklāt
antikondensāta plēvi (latas plēves stiprināšanai 25 x 50 mm). Uzstādīt kombinēto
jumta drošības un sniega barjeru.
Nomainīt lūkas uz jumtu (skārds, b=0,5 mm, PE pārklājums, min. 600x800
mm).
Uzstādīt jaunu lietus ūdens savākšanas un novadīšanas sistēmu - skārds,
teknes (d=150 mm), notekas (d=150 mm), 0,6 mm, PE pārklājums, pārklājums
abpusējs, dubultais (≥50 mk). Noteku izvietojumu skatīt jumta plānā.
Paredzēts izbūvēt jumta logus, skatīt Mezgls 8. Jumta logs. Skatīt izvietojumu
jumta plānā.
Pagarināt bēniņos esošos kanalizācijas izvadus virs jumta seguma un uzstādīt
deflektorus.

• Inženiertīkli
Inženiertīkli projektā netiek skarti.

Ugunsdrošības pasākumi
Ēkas ugunsnoturības pakāpe tiek nosacīti pieņemta U2a.
Pēc LBN 201-15 5. tabulas neventilējamas fasādes minimālā būvizstrādājumu
ugunsreakcijas klase:
- siltumizolācijai B-s1, d0 vai E-d2 ar atdalošām joslām;
- ārējai apdarei A2-s1, d0.

Vides aizsardzības pasākumi
Paredzēts veikt pasākumus, kas nodrošina netraucētu ēkas ekspluatāciju, drošu
strādājošajiem , uzstādot noslēgtus tuneļus/gaiteņus pie ēkas ieejām.
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Objekts: Dzīvojamās mājas jumta seguma nomaiņa
Adrese: Stadiona iela 18 Daugavpils, LV-5401

Pirms būvdarbu uzsākšanas apsekot un nodrošināt esošo koku aizsardzību (dēļu
vairogu montāža vai citi pasākumi).
Galvenajam būvuzņēmējam jānodrošina savlaicīga būvgružu izvešana no
būvlaukuma teritorijas uz attiecīgo atkritumu savākšanas vietu, ar kuru noslēgts
līgums.
Pēc būvdarbu pabeigšanas jāatjauno zaļā zona un apstādījumi sākotnējā
stāvoklī, ja tie tiek bojāti, un jāveic objekta ģenerāltīrīšana.

• Īpašās piezīmes
• Projektā dotās atsauksmes uz konkrētu firmu izstrādātiem būvmateriāliem ir
kā kvalitātes garants. Būvorganizācija un Pasūtītājs būvniecības laikā drīkst
izmantot citu firmu izstrādājumus, kuru tehniskie un kvalitātes rādītāji ir
ekvivalenti, vai augstāki nekā projektā norādītam būvmateriālam. Ja
būvorganizācija piedāvā citu materiālu tad tas ir rakstiski jāpamato.
• Mezglu rasējumi, kuri nav uzrādīti projekta dokumentācijā, ir vispārzināmi un
noteikti

atsevišķu

materiālu

iestrādes

noteikumos, piegādātājfirmu

rekomendācijās un citos materiālos.
• Būvuzņēmējs var piedāvāt savus mezgla risinājumus, tos saskaņojot ar
ražotāju un projekta autoriem.
• Visus materiālu apjomus būvorganizācijai precizēt un saskaņot ar pasūtītāju
pirms līguma slēgšanas.
• Par precīzu siltumizolācijas izbūves tehnoloģiju konsultēties ar izolācijas
ražotājiem.

Būvprojekta vadītājs, arhitekts A.Veidemanis
sert. Nr. 1-00354

_____________________
paraksts
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DARBU ORGANIZĒŠANAS PROJEKTS
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DARBU ORGANIZĒŠANAS PROJEKTS
SKAIDROJOŠS APRAKSTS
• Vispārīgi
Celtniecības darbu organizēšanas projekts izstrādāts pamatojoties uz projekta
daļām, MK noteikumi Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi” un citu normatīvo aktu
prasībām.
Būvdarbu kopējais ilgums – pēc līguma ar būvuzņēmēju.
Visas atsauces uz iekārtu, materiālu un izstrādājumu izgatavotāju firmām, kuras
norādītas projektā, liecina tikai par to kvalitātes un apkalpošanas līmeni. Iespējama to
nomaiņa ar ekvivalentu, to saskaņojot ar pasūtītāju.

• Būvlaukuma sagatavošana
Būvlaukumu teritorija ar līdzenu reljefu.
Pirms būvdarbu uzsākšanas, būvlaukumā veikt sagatavošanas darbus –
būvlaukumu nožogot ar 2 m augstu žogu. Uz žoga redzamās vietās izvietot brīdinošus
uzrakstus, ierīkot materiālu nokrautuves.
Žogam jābūt stingram no metāla vairogiem. Pieļaujamās spraugas līdz 15 cm.
Ierīkot nožogojumu no elastīgiem materiāliem nav atļauts.
Autotransporta pieļaujamais ātrums būvlaukumā 5 km/h.
Izvieto pagaidu ēkas un būves. Pagaidu ceļi būvlaukumā speciāli nav veidoti.
Pirms darbu uzsākšanas celtniecības darbu uzņēmējs izstrādā darbu veikšanas
projektu (DVP) saskaņā ar LBN 310-14 vai shēmu un saskaņo to ar pasūtītāju. Visas
atkāpes no darbu veikšanas projekta jāsaskaņo ar pasūtītāju.
Cilvēku pārvietošanās celtniecības zonā (nožogotajā teritorijā) aizliegta.
Būvlaukuma teritorijā ir esošās komunikācijas. Tās ir jānorāda ar zīmēm un
uzrakstiem.
Būvlaukumam, darba vietām, brauktuvēm un ejām diennakts tumšajā laikā
jābūt apgaismotām!
Sagatavošanas darbu veikšanas kārtība:
•

Uzcelt žogu pa būvlaukuma robežu no saliekamā žoga sistēmām, saskaņā ar
būvdarbu ģenerālplānu (DOP-2).
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•

Iebraukšana teritorijā tiek organizēta atbilstoši darbu organizācijas shēmai
(DOP-2).

•

Nodrošināt iespējamu, drošu ieeju un izeju cilvēkiem no ēkas, pirms ieejas ēkā
uzstādīt gājēju nojumes / tuneļus.

•

Būvlaukuma vadības un strādnieku celtniecības moduļi, biotualetes tiek
uzstādīti būvlaukuma robežās atbilstoši būvdarbu ģenerālplānam (DOP-2).

•

Būvlaukumā ūdens un elektrības apgāde tiek nodrošināta no atjaunojamās ēkas
esošajiem tīkliem.

•

Visu konstrukciju un kravu celšanu veikt tikai būvlaukuma robežās.

•

Galvenajam būvuzņēmējam pēc darbu pabeigšanas jānodrošina būvgružu
savākšana, jāatjauno zaļā zona un apstādījumi sākotnējā stāvoklī, ja tie tiek
bojāti, un jāveic objekta ģenerāltīrīšana, beigās objekts tiek nodots pasūtītājam
un valsts institūcijām.

• Veicamie darbi
Veicamo darbu uzskaitījums tehnoloģiskā secībā:
• Žoga montāža, celtnieku vagoniņu uzstādīšana.
•

•

Jumta seguma nomaiņa:
•

Esošās koka konstrukcijas demontāža;

•

Esošo skārda elementu demontāža;

•

Esošā jumta seguma demontāža;

•

Esoša jumta seguma latojuma demontāža;

•

Jauna jumta seguma latojuma uzstādīšana;

•

Jauna jumta seguma montāža;

•

Jumta lūku izbūve;

•

Skārda elementu uzstādīšana;

Žoga demontāža, celtnieku vagoniņu aizvešana un teritorijas sakopšana.

• Būvdarbu kvalitāte
Būvdarbu kvalitāte nedrīkst būt zemākā par Latvijas būvnormatīvos, apbūves
noteikumos un citos normatīvos aktos noteiktajiem būvdarbu kvalitātes rādītājiem.
Kvalitātes kontrole ietver:
- būvdarbu veikšanas dokumentācijas, piegādāto materiālu, izstrādājumu un
konstrukciju, ierīču, mehānismu un līdzīgu iekārtu sākotnējo kontroli;
2
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•

atsevišķu darba operāciju vai darba procesa tehnoloģisko kontroli;

•

pabeigta darba veida vai būvdarbu cikla (konstrukciju elementa) noslēguma
kontroli utml. pasākumus.

Būvdarbi jāorganizē tā, lai videi radītu iespējami mazākus kaitējumus, ievērojot
tiesību aktos noteiktos ierobežojumus un prasības.

• Celtniecības procesa nodrošināšana ar energoresursiem
1. Ūdens – no esošās ēkas tīkliem (saskaņojot ar pasūtītāju);
2. Elektroenerģija – no esošās ēkas tīkliem, nodrošinot jaunu pagaidu
elektropieslēgumu ar patērētās elektroenerģijas uzskaiti

(saskaņojot ar

pasūtītāju);
3. Kanalizācija – saskaņojot ar pasūtītāju.

• Ugunsdrošības pasākumi būvlaukumā
•

evakuācijas ceļu, eju un izeju ierīkošana, lai nodrošinātu būvniecības
dalībnieku visātrāko nokļūšanu drošībā no visām darba vietām, nodrošinot
tās ar pietiekamās intensitātes avārijas apgaismojumu, ja darba
apgaismojums ir bojāts.

•

darba vietas nodrošināšana ar piemērotām ugunsdzēšanas ierīcēm
pietiekamā daudzumā ērti pieejamās vietās un vienkārši lietojamus;

•

jā ir iespēja, nodrošināt ar ugunsgrēka signalizācijas ierīcēm un trauksmes
sistēmām.
Būves ugunsdzēsības nodrošināšanai izmantot tuvāko hidrantu,

ierīkojamo stendu ar nepieciešamiem darba rīkiem (cirvjiem, lāpstām, spaiņiem
un c.). Ugunsgrēka dzēšanas nodrošināšanai iekštelpās celtniecības laikā
novietojami rokas ugunsdzēsības aparāti.
Visi būvgruži pēc darbu veikšanas konkrētajā posmā jāaizved no būvlaukuma.
Pēc visu būvdarbu pabeigšanas, atlikušos būvgrūžus jāaizved no teritorijas un
jāveic labiekārtošanas darbi.
Stingri jāievēro drošības tehnikas pasākumus, saskaņā ar LR MK noteikumiem
Nr.92 no 2003.g. 25.02. ”Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus”.
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• Darba aizsardzības plāns
Pirms būvdarbu uzsākšanas tiek norīkots, ar uzņēmuma vadītāja rakstisku
rīkojumu, atbildīgais būvdarbu vadītājs par darba aizsardzību, ugunsdrošību un
bīstamo iekārtu tehnisko uzraudzību.
Būvlaukuma galvenais būvuzņēmējs izstrādā būvlaukuma iekšējās kārtības
darba drošības, ugunsdrošības un apsardzes noteikumus tieši šim būvlaukumam
piemērotus, ievērojot, kā arī nepārkāpjot Latvijas Republikas likumus un saistošos
normatīvos aktus. Ar augstāk minētajiem noteikumiem galvenais būvuzņēmējs
iepazīstina visus darbuzņēmējus un būvniecības procesā iesaistītās personas, ja viņu
darbs ir saistīts ar būvlaukuma apmeklēšanu.
Katrai objekta būvniecībā iesaistītai personai tiek veikta darba aizsardzības
ievadinstruktāža, darba aizsardzības instruktāža darba vietā un ugunsdrošības
instruktāža, un darbinieks ar savu parakstu apliecina, īpaša šim nolūkam iekārtotā
žurnālā, to, ka ir iepazinies ar darba aizsardzības un ugunsdrošības prasībām
būvlaukumā. Visas nepieciešamās instrukcijas atrodas būvlaukuma birojā. Galvenā
būvuzņēmēja atbildīgais būvdarbu vadītājs pirms darbu uzsākšanas pārliecinās, vai
ir apzinātas esošās komunikācijas - elektrolīnijas, sakaru, TV gaisa un zemes
kabeļi, gāzes vadi/caurules, ūdens un kanalizācijas caurules.
Būvlaukumā tiek iekārtotas un ar informācijas zīmēm apzīmētas – pirmās
medicīniskās

palīdzības

sniegšanas

vieta,

sakari

neatliekamās

palīdzības

izsaukšanai, ar norādītiem tālruņa numuriem attiecīgā dienesta izsaukšanai.
Darbinieku vajadzībām tiek iekārtotas - ģērbtuve, atpūtas telpas (atkarībā no
nodarbināto skaita un piekļūšanas iespējām).
Būvlaukumā

atbilstoši

izstrādātajam

ģenerālplānam,

tiek

izvietotas/uzstādītas/ierīkotas ugunsdzēšanas ierīces un evakuācijas ceļi, ievērojot Ministru
kabineta noteikumu Nr. 238 „Ugunsdrošības noteikumi” minimālās prasības.
Būvlaukuma ceļi (t.sk. piebraucamie), darba vietas, evakuācijas ejas un
pieejas darba vietām regulāri tīra, uztur kārtībā.
Materiāli tiek uzglabāti speciāli šim nolūkam iekārtotās vietās. Atkritumi
tiek savākti, uzglabāti speciālos konteineros un regulāri izvesti.
Visi nodarbinātie jānodrošina ar atbilstošiem individuālas aizsardzības
līdzekļiem (IAL), kuri ir ar CE marķējumu un atbilstošām lietošanas instrukcijām (īpaša
uzmanība tiek pievērsta galvas aizsardzībai (aizsargķiveres) un atbilstošiem darba
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apaviem (ar pēdu un purngalu aizsardzību). Būvdarbu vadītājs kontrolē IAL
pielietošanu, atbilstoši darba aizsardzības instrukciju, būvlaukuma iekšējās kārtības
un Ministru kabineta noteikumu Nr.372 "Darba aizsardzības prasības, lietojot individuālās
aizsardzības līdzekļus" prasībām.
Būvdarbu vadītājs veic nepieciešamos pasākumus, lai pasargātu darbiniekus
no darba vides trokšņa radītā riska saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr.66
"Darba aizsardzības prasības nodarbināto aizsardzībai pret darba vides trokšņa
radīto risku" prasībām.
Būvlaukumā izmantotajam darba aprīkojumam ir jābūt ar CE marķējumu un
ar atbilstošām lietošanas instrukcijām. Būvlaukumā izmantotajam darba aprīkojumam,
kurš ir iekļauts bīstamo iekārtu sarakstā, saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem
Nr.384 "Noteikumi par bīstamajām iekārtām", 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), un
kuriem ir apliecinoši dokumenti. Būvlaukumā metināšanas darbus (elektro vai gāzes
metināšana) drīkst veikt tikai ar sertificētām iekārtām, ievērojot elektrodrošības un
ugunsdrošības noteikumus/instrukcijas, un apmācīti darbinieki, kuriem ir apliecinoši
dokumenti /apliecības /sertifikāti.
Prasību ievērošanu kontrolē galvenā būvuzņēmēja atbildīgais būvdarbu vadītājs.
Būvuzņēmējs darbus organizē tā, lai pēc iespējas prioritāte būtu
kolektīviem aizsardzības līdzekļiem/pasākumiem nevis individuāliem. Iespēju robežās
organizēt attiecīgā darba veikšanu no drošākas pozīcijas. Pēc iespējas novērst
smagumu pārvietošanu ar cilvēku fizisko spēku, aizstājot to ar mehāniskām ierīcēm
(trīši, vinčas, pacēlāji, utt).
Būvuzņēmējs noteikti organizē darbinieku apmācību/instruktāžu, droša
smagumu celšanā/pārvietošanā, saskaņā ar MK noteikumu Nr.344 "Darba
aizsardzības prasības, pārvietojot smagumus" prasībām.
Būvlaukumā izmantojamās bīstamās ķīmiskās vielas/produkti tiek uzglabāti
atbilstoši instrukcijām, (noteikti ir jāņem vērā kādas vielas nedrīkst uzglabāt vienu
viet/kopā) speciāli iekārtotās noliktavās (telpām jābūt vēdināmām) un, lietojot, jāņem vērā
to lietošanas instrukcijas (datu lapas). Bīstamo ķīmisko vielu/produktu drošības datu
lapas ir aizpildītas atbilstoši likumam "Ķīmisko vielu un ķīmisko produktu likums" un
atrodas būvlaukuma birojā.
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Būvlaukuma bīstamās zonas un transporta kustības zonas jānodrošina ar
uzrakstiem, brīdinājuma zīmēm un signāliem.
Būvlaukums, ejas un nobrauktuves tajā un nojaukšanas darbu vietās arī nakts
laikā jāapgaismo.
•

Drošības tehnika jumiķa darbos
Tā kā jumiķu darbi izpildāmi lielā augstumā, tiešā vēja ietekmē, tad tajos sevišķi

stingri jāievēro darba drošības noteikumi. Jumiķiem jābūt apmācītiem un instruētiem
darba drošības tehnikā. Katrs jumiķis jāapgādā ar drošības jostu, un darba laikā uz jumta
drošības jostas atsaite jāpiestiprina pie stingrām konstrukcijām. Instrumentus nedrīkst
novietot uz esošā jumta seguma, tie jāglabā somās vai speciālās kastēs. Darbu
pārtraukumā materiāli un darba rīki jānoņem. Materiālus un darbarīkus no jumta sviest
aizliegts.
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•

Drošības zīmes

Aizlieguma zīmes

Brīdinājuma zīmes

Rīkojuma zīmes
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Pirmās palīdzības un glābšanas papildizeju zīmes

Ugunsdrošības zīmes

• Vides aizsardzība
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.
• Būvlaukumā ir stingri aizliegts izveidot pagaidu caurbrauktuves, kas iznīcina
augsnes kārtu un nav paredzētas būvniecības ģenerālplānā;
• Jānodrošina zaļo stādījumu aizsargāšanu no bojājumiem;
• Jānodrošina, ka objekta teritorija nav piesārņota un piegružota ar būves
atkritumiem; būvgružu konteineru savlaicīga pasūtīšana, pareiza būvmateriālu
nokraušana un uzglabāšana;
• Veicot izolēšanas darbus, ir aizliegta bituma mastiku sildīšana un vārīšana
katlos;
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• Degvielas un eļļas novietnes vietās nepieciešams ierīkot cieto segumu, kas
nepieļautu grunts ūdeņu piesārņošanu un šo vielu iesūkšanos augsnē;
• Nepieļaut bīstamu un netīru notekūdeņu iepludināšanu atklātās ūdenskrātuvēs,
kā arī to iesūcināšanu gruntī;
• Darbu veikšana nakts laikā (23°° - 7°°) ir iespējama tikai ar pašvaldības atļauju;
• Neveikt darbus ar paaugstinātu trokšņa līmeni pēc plkst. 20:00;
• Materiālus, kas satur kaitīgas vielas, jāglabā slēgtos, hermētiskos traukos.
Putekļainas vielas jāglabā slēgtās tilpnēs un jācenšas novērst to putēšanu
izkraušanas – iekraušanas darbu laikā;
• Visi būvgruži un būvmateriālu atkritumi tiek utilizēti sertificētā poligonā. Šim
mērķim darbuzņēmējam ir jānoslēdz speciāls līgums;
• Būvlaukumā pieļaujama tādas tehnikas darbība, kura atbilst likumdošanā
noteiktajām prasībām un ir atbilstošā ekspluatācijas kārtībā.

• Materiālu uzglabāšana un montāžas slodžu shēma
Nepieļaut materiālu samirkšanu, nosedzot tos ar plēvi vai citiem aizsarg
materiāliem. Materiālus drīkst uzglabāt tikai tiem paredzētajās vietās.
Materiālus uz pārsegumiem nav paredzēts ilgstoši uzglabāt. Paceltais materiāls
tiek nekavējoties iestrādāts.

• Inženiertīklu darbība
Inženiertīkli projektā netiek skarti.

• Izvērtējums par būves izmantošanas pieļaujamību būvdarbu
laikā
Ņemot vērā būvdarbu tehnoloģiskos procesus, tos ieteicams veikt vasaras
mēnešos.
Lai nodrošinātu drošu ēkas strādājošo pārvietošanos un iekļūšanu ēkā,
paredzētie drošības pasākumi:
- Būvdarbu zona norobežota ar saliekamā žoga sistēmām;
- Uzstādītas visas nepieciešamās drošības un brīdinājuma zīmes;
- Pie ieejām ēkā uzstādīti gājēju tuneļi;
Būvdarbus ar paaugstinātu trokšņu līmeni neveikt pēc plkst. 20:00.
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Katras darba dienas beigās objekts ir atstājams tādā stāvoklī, lai netiktu
apdraudēta trešo personu drošība un īpašums.
Projekta ietvaros paredzētie darbi neietekmē ēkas nestspēju un neapdraud ēkā
strādājošo drošību būvdarbu laikā, līdz ar to ir pieļaujama ēkas ekspluatācija.
Veicot visus darbu organizēšanas projektā minētos pasākumus tiek nodrošināta
droša ēkas ekspluatācija un būves izmantošana būvdarbu laikā ir atļauta.

Būvprojekta vadītājs, arhitekts A.Veidemanis
sert. Nr. 1-00354

_____________________.
paraksts
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