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DARBU ORGANIZĀCIJAS PLĀNA SKAIDROJOŠS APRAKSTS 

 

Cēres skolas jumta vienkāršota atjaunošana “Cēres skola”, Cēre, Cēres pagastā, Kandavas novadā. 

Paredzēts izbūvēt jaunu jumta segumu. Plāns izstrādāts ņemot vērā un esošo situāciju dabā. Ēkas 
galvenais lietošanas veids netiek mainīts 1263 – Skolas, universitātes un zinātniskajai pētniecībai 
paredzētās ēkas. 

Paredzētie būvdarbi: 

 Demontēt esošu zibens novadīšanas sistēmu. 
 Demontēt antenu. 
 Demontēt esošu jumta segumu. 
 Demontēt esošu jumta notekūdeņu sistēmu. 
 Demontēt esošu latojuma klāju. 
 Apsekot un novērtēt jumta konstrukcijas stāvokli un remontējamo darbu apjomu, veikt 

protezēšanu vai pilnu elementu nomaiņu. 
 Apsekot un novērtēt skursteņu virs jumta seguma stāvokli un remonta darbu apjomu un veikt 

remonta darbus. 
 Izbūvēt retinātu dēļu klāju. 
 Izbūvēt jumta tērauda lokšņu “Classic C” profila segumu. 
 Izbūvēt jumta notekūdeņu savākšanas sistēmu. 
 Atjaunot esošu zibens novadīšanas sistēmu un antenu. 

DARBU ORGANIZĀCIJA OBJEKTA BŪVLAUKUMĀ JĀIZSTRĀDĀ: 

Būvgružu savākšanas konteineru, materiālu novietnes un transporta līdzekļu novietne paredzama darbu 
veikšanas projektā, ņemot vērā darba specifiku. 

Nodrošināt koku aizsardzību pret bojāšanu būvdarbu laikā. 

Bioloģiskā pārvietojamā WC, strādnieku pārģērbšanās telpas, un slēgtas materiālu un instrumentu noliktavas  
novietnes nav nepieciešamas jo tiek izmantotas esošas telpas skolas ēkā iepriekš saskaņojot ar īpašnieku.  

Darbu veikšanas projektā izstrādājams autotransporta kustības plāns. Piebraukšanai objektam izmantojami 
esošie ceļi. 

Darba aizsardzības pasākumi veicami atbilstoši šī būvlaukuma darba aizsardzības un ugunsdrošības 
plānam. Galvenais būvuzņēmējs darbus organizē, ievērojot MK noteikumus NR.660 „Darba vides iekšējās 
uzraudzības veikšanas kārtība”, LR „Darba aizsardzības likumu”, MK noteikumus NR.92 „Darba 
aizsardzības prasības veicot būvdarbus” un MK noteikumus NR.238 „Ugunsdrošības noteikumi”. 

Prasības: 

 Būvlaukumā galvenajam būvuzņēmējam ir jāizstrādā: 
- Iekšējās kārtības noteikumus, 
- Darba drošības noteikumus, 
- Ugunsdrošības un apsardzes noteikumus. 

 Ar izstrādātajiem noteikumiem galvenais būvuzņēmējs iepazīstina visas būvniecības procesā 
iesaistītās personas. 

 Būvuzņēmējs organizē visu darbinieku veselības uzraudzību saskaņā ar MK noteikumiem NR.219 
„Kārtība, kādā veicama obligātā veselības pārbaude”. 
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 Katrai būvniecībā iesaistītai personai tiek veikta ievadinstruktāža, par ko atbildīgs būvdarbu 
vadītājs, nozīmēts saskaņā ar MK noteikumu NR.749 „Apmācības kārtība darba aizsardzības 
jautājumos” prasībām. Būvlaukuma birojā jābūt pieejamām visām instruktāžām. 

 Būvlaukumā jāiekārto pirmās palīdzības sniegšanas vieta, atkarībā no strādājošo skaita. 
 Jāievēro MK noteikumi NR.359 „Darba aizsardzības prasības darba vietās”. 
 Saskaņā ar MK noteikumiem NR.238 „Ugunsdrošības noteikumi”, būvlaukumā jābūt uzstādītām 

ugunsdzēsības ierīcēm, norādītiem evakuācijas ceļiem. 
 Stingri jāievēro MK noteikumu NR.372 „Darba aizsardzības prasības, lietojot individuālos 

aizsardzības līdzekļus” prasības, sevišķa uzmanība pievēršama galvas aizsardzības līdzekļiem 
(ķiverei). 

 Visām iekārtām, aprīkojumam, individuālajiem aizsardzības līdzekļiem jābūt ar CE marķējumu un 
lietošanas instrukcijām. 

 Jānodrošina MK noteikumu NR.66 „Darba aizsardzības prasības nodarbināto aizsardzībai pret 
darba vides trokšņa radīto risku” ievērošanu. 

 Bīstamās iekārtas pēc MK noteikumu NR.384 „Noteikumi par bīstamajām iekārtām” jāizmanto 
saskaņā ar LR likumu „Par bīstamo iekārtu tehnisko uzraudzību”. 

 Būvuzņēmējs instruē darbiniekus par smagumu drošu pārvietošanu saskaņā ar MK noteikumiem 
NR.344 „Darba aizsardzības prasības, pārvietojot smagumus” 

 Ja nepieciešams izmantot propānu, skābekli u.c. gāzes balonus, jābūt iekārtotai un atbilstoši 
marķētai to noliktavai ārpus ēkas. 

 Bīstamām ķīmiskām vielām jābūt aizpildītiem drošības datiem, atbilstoši „Ķīmisko vielu un ķīmisko 
produktu likumam”, un tiem jāatrodas būvlaukuma birojā. 

 Un jāievēro citu likumu, noteikumu prasības. 
Visi pieminētie darba drošības pasākumi ir maināmi argumentētos apstākļos (likumdošanas izmaiņu, 
projekta izmaiņu gadījumos). 

Veicot būvdarbus, nodrošināt būvprojekta būvdarbu organizācijas daļā un darbu veikšanas projektā 

noteiktās ugunsdrošības prasības. Par darba drošības pasākumiem, tajā skaitā ugunsdrošību, būvlaukumā 

ir atbildīgs būvdarbu veicējs (ar rīkojumu nozīmēta kompetenta persona). Projekta vadītāja, projekta 
sagatavošanas koordinatora un projekta izpildes koordinatora norīkošana neatbrīvo būvdarbu veicēju 
(būvētāju un būvuzņēmēju) no atbildības par ugunsdrošības prasību ievērošanu. Būvobjektu nodrošina ar 
ārējo ugunsdzēsības ūdensapgādi. Līdz tās izbūvei šim nolūkam var ierīkot pagaidu ūdensapgādi vai 
pielāgot esošās ūdensgūtnes. Būvobjektu nodrošina ar ugunsdrošībai lietojamām drošības zīmēm atbilstoši 
normatīvajiem aktiem. Būvlaukumā piebrauktuvi ugunsdzēsības transportlīdzekļiem organizē pa esošo 
piebraucamo ceļu. Pagaidu būvi un būvmateriālu uzglabāšanas laukumu izvieto ne tuvāk par 6 m no 
būvējama un uzbūvēta objekta, izņemot gadījumu, ja to izvieto pie objekta konstrukcijas, kura būvēta no 
degtnespējīgiem (ugunsreakcijas klase A1) materiāliem. Būvobjektu nodrošina ar ugunsgrēka izziņošanas 
ierīcēm un evakuācijas ceļiem nodarbināto evakuācijai. Evakuācijas ceļus nodrošina ar apgaismojumu.  
Būvobjektā, kas augstāks par 10 m, būvju sastatnes ir no degtnespējīgiem (ugunsreakcijas klase A1) 
materiāliem. Būvju sastatnes pa būves perimetru ik pēc 50 m aprīko ar sastatņu kāpnēm. Aizliegts izmantot 
atklātu uguni tuvāk par 10 metriem no vietas, kur notiek vielu un materiālu sajaukšana ar sprādzienbīstamām, 
īpaši viegli uzliesmojošām, viegli uzliesmojošām un uzliesmojošām vielām vai ķīmiskiem produktiem. 
Būvobjektu nodrošina ar ugunsdzēsības aparātiem un inventāru saskaņā ar noteikumu prasībām, būvobjekts 
tiek pieņemts kā lielas ugunsbīstamības līmenis, platība 1438.4 m2 ugunsdzēšamo aparātu dzēstspēja jābūt 
vismaz 462A 2328B. Ugunsdzēsības aparātu un inventāra atrašanās vietas apzīmē ar attiecīgām zīmēm. 
Ievērot MK.238 „Ugunsdrošības noteikumi” prasības veicot būvdarbus. 

Veicamās izmaiņas neskar ēkas nesošās konstrukcijas un neietekmē to noturību. 

 

Daļas vadītājs: Ervins Auliņš 
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