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Skaidrojošais apraksts 
 

Darbu organizēšanas projekts ir izstrādāts pēc būvprojekta “Noliktavas 

pārplānošana, šķeldas novietnes izveidošana “Jaunakas”, Šķieneri, Stradu pagastā, 

Gulbenes novadā” dokumentācijas, uz ko balstoties  tiek organizēta un kontrolēta 

celtniecības procesa izpilde būvlaukumā.  

 Būvdarbi organizējami uz pasūtītāja zemesgabala,  kura platība ir 13200 m2,  uz 

zemesgabala atrodas pārbūvējamais šķūnis un katlu mājas. Zemes gabala kadastra Nr. 

50900020743.  

Darbu organizācijas plāns ir projekta daļa, kurā risina jautājumus par 

būvniecības procesu, būvlaukuma iekārtojumu. Darbu organizācijas plāns tiek izstrādāts 

uz ģenerālplāna pamata, tajā tiek attēloti esošie un pagaidu ceļi un laukumi, esošās, 

projektētās un pagaidu būves, inženierkomunikācijas. Darbu organizācijas plānā norāda 

būvniecības zonas, būvmateriālu un montāžas elementu novietošanas vietas, transporta 

kustības virzienu būvlaukumā. Tajā tiek norādīta arī būvlaukuma teritorijas robeža un 

montāžas bīstamās zonas robežas. 

Pirms būvdarbu uzsākšanas būvlaukumu paredzēts norobežot ar mobilo žogu, lai 

novērstu nepiederošu personu atrašanos būvlaukumā, mobilā žoga augstums 2 metri. 

Objektā veicamie galvenie būvdarbu veidi – atjaunot fasādes apdari nomainot 

esošo koka dēļu apšuvumu uz profilētā skārda sienu T20 loksnēm, grīdu pārbūve, 

atsevišķas telpas šķeldas glabāšanai izveide, ārējo inženierkomunikāciju (lietus 

kanalizācija, sakaru un elektrības kabelis) būvniecība, labiekārtošanas darbi. 

Saskaņā ar plānu, transporta iebraukšana būvlaukumā paredzēta caur iebrauktuvi 

no katlu mājas puses. Pie iebrauktuves novietota būvtāfele un darba drošības zīmes. 

            Nojaukšanas darbus veic no augšas uz leju sekojošā kārtībā: 

 Elektroinstālācija;  

 Ēkas elementi: horizontālās (grīdas, pārsegumi); vertikālās (vārti, koka restes 

un fasādes apdare - koka dēļu apšuvums ); 

Visi materiāli, kas iegūti objektā demontējot vai rokot, pieder pasūtītājam. Tos 

nedrīkst izvest no būvlaukuma bez pasūtītāja piekrišanas. Būvuzņēmējs darbu veikšanai 

drīkst izmantot ikvienu no minētajiem materiāliem, kas iegūti rakšanas vai 

demontēšanas darbos līguma ietvaros un kurus pasūtītājs atzinis par derīgiem 

izmantošanai darbos. 
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Būvlaukumā paredzētas vaļēja tipa krautnes būvmateriālu īslaicīgai  

novietošanai. Materiālu plūsma objektā tiks organizēta tā, lai materiāli tiktu piegādāti laicīgi, 

taču arī neveidojot materiālu uzkrājumus, kas aizņem vietu un traucē būvniecības procesa gaitai.   

Lielgabarīta materiālu piegādes objektā tiek organizētas, saskaņojot to laikus ar 

atbildīgo būvdarbu vadītāju un ņemot vērā būvniecības montāžas darbu grafiku, lai tiktu 

nodrošināta kravas izkraušana, nekavējot būvniecības darbus. 

Pagaidu ūdensvada un kanalizācijas tīklu pieslēgumi paredzēti pie esošajiem 

tīkliem, pieslēguma vietas jāprecizē uz vietas. 

Pagaidu elektroapgādi objektam paredzēts nodrošināt veidojot pieslēgumu pie 

esošās KSP sadalnes, kura atrodas katlu māja ēkā.  

Administratīvās telpas nepieciešamas inženiertehniskajam personālam būvdarbu 

vadīšanai un kontrolei, ģērbtuves un sadzīves telpas nepieciešamas strādnieku 

izmitināšanai un higiēnas prasību nodrošināšanai objektā. Maksimālais strādnieku skaits 

būvlaukumā būvniecības laikā ir 20 cilvēki. 

Nepieciešamās telpas būvdarbu nodrošināšanai būvlaukumā paredzēts izmantot 

esošās telpas katlu māja, saskaņojot ar ēkas īpašnieku. Nepieciešamās telpas: tualete, 

administratīvā telpa, instrumentu,  palīgmateriālu noliktava. 

  Bīstamās zonas būvlaukumā 

Būvlaukumā izvietojot būvmašīnas un veicot montāžas darbus, rodas bīstamās 

zonas. Tiek izdalītas sekojošas zonas: 

o Montāžas zona -  zona, kurā iespējama kravas krišana, uzstādot vai 

nostiprinot konstrukcijas vai montāžas elementus Dabā šī zona jāmarķē ar 

labi redzamiem brīdinājuma uzrakstiem; 

1. Būvlaukuma sagatavošanas darbi 

Pirms būvdarbu uzsākšanas jāveic būvlaukuma sagatavošanas darbi, kuros 

ietilpst: 

o būvlaukums nožogošana, brīdinājuma zīmju uzstādīšana; 

o traucējošo koku un krūmu izciršana,  saglabājamo koku aizsardzība pret 

mehāniskajiem bojājumiem; 

o pagaidu ceļu un laukumu ierīkošana būvlaukumā,  

o pagaidu inženiertīklu ierīkošana būvniecības vajadzībām; 

o būvlaukuma aprīkošana ar ugunsdzēsības un drošības līdzekļiem; 
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2. Būvdarbu izpildes paņēmieni un tehnoloģiskā secība 

2.1.Demontāžas tehnoloģija 

Esošā ēkas nesošā konstrukcija dzelzsbetona karkass ar koka dēļu apšuvumu. 

Pārsegums  dzelzsbetona sijas ar azbestcementa viļņotas šifera segumu, grīdas daļas 

asfaltbetona segums. 

Pirms ēkas konstrukciju demontāžas uzsākšanas, veic ēkas  apsekošanu un 

attīra to no sadzīves atkritumiem ugunsgrēka riska mazināšanai. Atkritumus nogādā uz  

sadzīves atkritumu konteineriem. Ja tiek atrasti bīstami materiāli un izstrādājumi, tos 

savāc un utilizē atbilstoši atkritumu klasifikācijai. 

Ēku nojaukšanas rezultātā radušos atkritumus šķiro grupās (koka, betona, 

metāla, mūra materiāli) un, pēc iespējas, nogādā pārstrādei otrreizējai izmantošanai. 

Pirms sienas koka dēļu apšuvumu  demontāžas uzsākšanas, veic esošo elektrības 

instalāciju demontāžu.  

Asfaltbetona grīdu demontē izmantojot skaldāmurus, ekskavatoru, asfaltbetona 

būvgružu kopējais apjoms ~38m3. Vispārceltniecisko Būvgružu apjoms ~45 

kubikmetri, lielāko daļu no tiem sastāda koksne, kuru var pārstrādāt uz vietas objektā 

kurināmajā. 

2.2. Cokola sijas izbūve 

Vispirms veic grunts virsmas izlīdzināšanu, blietēšanu, šķembu kārtas ieklāšanu 

150 mm biezumā. Cokola sijas izbūvei tiek uzstādīti veidņi, veidņu montāžu jāveic 

atbilstoši veidņu ražotāja dotajiem norādījumiem. Veidņu formai un ģeometriskajiem 

izmēriem jāatbilst darba rasējumiem, asīm jāsakrīt ar nospraustajām ēkas vai 

konstrukcijas asīm. Veidņu augstuma atzīmēm jāsakrīt ar projektā paredzētajām 

augstuma atzīmēm. Veidņiem jābūt blīvi savienotiem bez atstarpēm. Veidņiem jābūt 

attīrītiem un ieeļļotiem ar tam speciāli paredzētu vielu.  

Tad tiek veikti stiegrošanas un betonēšanas darbi. Betonēšanai tiek izmantots 

transportbetons, kas tiek piegādāts no ražotnes, izmantojot betonvedēju – mikseri. 

Betons cokola sijas veidņos tiek iestrādāts ar betona sūkņa palīdzību. Iestrādes laikā 

betons tiek vibrēts.  
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Kad betons sasniedzis nepieciešamo stiprību veic pamatu atveidņošanas darbus. 

Atveidošanas darbi sastāv no veidņu noņemšana. Noņemtos veidņus šķiro, attīra no 

pielipušā betona un aizgādā uz nokraušanas vietu. 

 

   2.3. Ārsienas apšuvuma izbūve 

Sienas skārda apdares loksnes paredzēts stiprināt uz Z profiliem, kuri savukārt 

piestiprināti pie esošajām dzelzsbetona kolonnām. Ēkas stūros paredzēts izveidot 

papildus metāla karkasus sienas apdares lokšņu stiprināšanai, koriģējot ēkas esošo 

ģeometriju. 

                     2.4. Atbalsta sienu  izbūve 

Metāla konstrukcijas būvobjektā tiek piegādātas rūpnieciski ražotas un uz vietas 

samontētas atbilstoši ražotāja dotajām  montāžas shēmām. Pēc montāžas konstrukcijas 

tiek krāsotas ar aizsargkrāsu. 

Atbalsta sienas tiek izbūvētas no koka dēļiem 50x150mm, izmantojot metāla 

stiprinājumus pie kolonnām. 

 

                2.5. Grīdu konstrukciju izbūve 

Grīdu izbūve tiek veidota uz noblietētas grunts, virs kuras izveido 500mm biezu 
salizturīgo kārtu un 200 mm biezu blietētu šķembu kārtu. Virs blietētas šķembu kārtas 
tiek ieklāta 200 mm bieza monolītā betona kārta, betona stiprības klase C30/37, stiegrot 
ar ∅10 s-200x200mm (B500B) Betonēšanai tiek izmantots transportbetons, kas tiek 
piegādāts uz objektu ar betonvedēju – mikseri, betons no betonvedēja uz nepieciešamo 
vietu tiek padots ar sūkni. Iestrādājot betonmasu, jāaizpilda visas atstarpes starp 
stiegrām. Nedrīkst pieļaut tukšumu un poru veidošanos. Virs stiegrām jānodrošina 
nepieciešamais aizsargkārtas biezums.  

3. Uzmēr īšanas darbi: 

Visi iemērīšanas darbi jāveic strādniekiem ar mērīšanas iekārtām, kas atrodas 
darba kārtībā un ir pārbaudītas. Ierīces, sevišķi mērinstrumenti, jāpārbauda pirms darbu 
uzsākšanas un arī tad, kad ir iemesls aizdomām par instrumenta stāvokļa izmaiņām. 
Visiem uzstādītajiem piketiem un citām speciālām atzīmēm ir jābūt skaidri marķētām 
atbilstoši to uzdevumam.  

Būvniecības gaitā jāveic nepieciešamie uzmērīšanas darbi izpildrasējumu 
izstrādei. Būvuzņēmējam jānofiksē speciālo atzīmju atskaites punktu, ko tas ir 
nodomājis izmantot, atrašanās vieta un apzīmējumam. Inženierkomunikācijas 
jānosprauž dabā, pamatojoties uz projekta tehniskajos rasējumos dotajiem attālumiem 
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un koordināšu plānam ar sarakstu. Būves laikā mietiņu vietas regulāri jāpārbauda, lai 
pārliecinātos, ka tie atrodas savās vietās. 

Uzmērīšanai un nospraušanai jāizmanto izpildāmo darbu raksturam atbilstoši 
instrumenti un mērīšanas līdzekļi, kas nodrošina būvei nepieciešamās precizitātes 
prasības, un to pārbaudes, verificēšanas un kalibrēšanas datiem jābūt pieejamiem 
būvdarbu uzraugiem un būvniecības kontroles institūcijām. Izpildītie nospraušanas 
darbi kontrolējami visā apgabalā. Ja konstatētas atkāpes virs pieļaujamām, tad jāuzmēra 
un jāuzmēra un jānosprauž atkārtoti. 

3.1. Tranšeju rakšanas darbi: 

Tranšejas jārok, pielietojot noteiktās mehāniskās iekārtas tā, lai maksimāli 
samazinātu iedarbību uz tranšejas sānu malām un pamatu. Tranšejas jārok līdz 
nepieciešamam dziļumam un platumam. Nepieciešamības gadījumā tranšejas jārok ar 
rokām, lai nepārrautu kādu no komunikācijām un jāpielieto tranšejas nostiprināšanas 
metodes. 

                                   3.2. Tranšejas: 

Būvuzņēmējam jāveic rakšanas darbi, ievērojot drošības pasākumus tā, lai 
tranšeju malas tiktu attiecīgi nostiprinātas un būtu stabilas. Būvuzņēmējam jāatstāj 
pietiekami brīva vieta starp tranšejas malu un izraktās zemes uzbēruma iekšējo malu. 

4. Būvobjekta sakārtošana 

o Beidzot būvdarbus vai ikvienu būvdarbu daļu, nožogojumi un citas 

konstrukcijas, kurās notikusi iejaukšanās, rūpīgi jāatjauno līdz to sākotnējam 

izskatam. Visi liekie gruži, kas radušies no rakšanas darbiem, atkritumiem, 

instrumentiem, darba rīkiem, iekārtām un materiāliem, nekavējoties jāizvāc, 

līdzko pabeigta attiecīgā darba daļa. Pēc ikviena pabeigta darba, būvobjekts 

jāatstāj pilnīgā kārtībā. 

5. Būvdarbu veikšanas dokumentācija 

o Būvdarbu veikšanas laikā regulāri jāaizpilda Vispārējo būvnoteikumu VIII 

un IX nodaļā norādītā dokumentācija.  

o 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 aizliegta. Sastādītos aktus reģistrē būvdarbu 

žurnālā. Būvdarbu žurnālā reģistrē arī būvei piegādāto materiālu sertifikātus 
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un citus materiālu kvalitāti apliecinošus dokumentus.  

6. Būvdarbu kvalit ātes kontrole 

o Saskaņā ar Vispārīgo būvnoteikumu  IX nodaļu, par būvdarbu kvalitāti ir 

atbildīgs būvuzņēmējs.  Būvdarbu kvalitātes kontroli sevī ietver (Vispārīgo 

būvnoteikumu XIII nodaļa) : 

o 1) būvdarbu veikšanas dokumentācijas, piegādāto materiālu, izstrādājumu un 

konstrukciju, ierīču, mehānismu un līdzīgu iekārtu sākotnējo kontroli, 

o 2) atsevišķu darba operāciju vai darba procesa tehnoloģisko kontroli, 

o 3) pabeigtā ( nododamā ) darba veida vai būvdarbu cikla noslēguma kontroli. 

 

7. Darba aizsardzības prasības 

o Darba aizsardzības prasības, kas jāievēro veicot būvdarbus reglamentē 

Ministru kabineta noteikumi Nr.92 „Darba aizsardzības prasības veicot 

būvdarbus”. 

o Darba aizsardzības prasības, kas jāievēro iekārtojot darba vietu būvlaukumā: 

o Stabilitātes un noturības prasības - materiāli, iekārtas un jebkura sastāvdaļa, 

kas, atrodoties kustībā, rada risku nodarbināto drošībai un veselībai, ir stabila 

un droša; 

o Energosadales instalācijas (ietaises, iekārtas un tīkli) ierīko tā, lai nerastos 

ugunsgrēka vai eksplozijas risks, nerastos risks iegūt elektrotraumas, ko 

izraisa tieša vai netieša saskare ar energosadales instalāciju; 

o Evakuācijas ceļi, ejas un izejas ir brīvas un nodrošina visātrāko nokļūšanu 

drošībā un pēc iespējas drošāku nodarbināto evakuāciju no visām darba 

vietām, ja rodas nopietnas un tiešas briesmas; 

o Regulāri rīko atbilstošas pārbaudes un nodarbināto mācības saskaņā ar 

normatīvajiem aktiem par ugunsdrošības prasībām. Ugunsdzēšanas līdzekļi 

ir ērti pieejami un vienkārši lietojami, un to atrašanās vietas ir norādītas ar 

zīmēm, kuras izvieto atbilstoši normatīvajiem aktiem par drošības zīmju 

lietošanu darba vietās un ugunsdrošību. 

o Aizsardzība pret troksni un kaitīgām ārējām ietekmēm - nodarbinātos 

nedrīkst pakļaut kaitīgam trokšņa līmenim, vibrācijām vai kaitīgai ārējai 

ietekmei (piemēram, gāzēm, tvaikiem, putekļiem); 
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o Bīstamās zonas ir skaidri norādītas un apzīmētas atbilstoši normatīvajiem 

aktiem par drošības zīmju lietošanu darba vietās; 

o Darba vietas ir pietiekami plašas, lai pēc nepieciešamo iekārtu vai ierīču 

novietošanas nodarbinātie, veicot darbu, varētu brīvi pārvietoties; 

o Visās darba vietās, kur darba apstākļu dēļ tas nepieciešams, ir pieejamas 

pirmās palīdzības aptieciņas, un to atrašanās vietas ir skaidri norādītas; 

o Neatliekamās medicīniskās palīdzības un glābšanas dienestu adreses un 

telefona numuri ir norādīti skaidri redzamā vietā. 

o Darba aizsardzības papildu prasības darba vietu iekārtošanai ārpus telpām: 

o Darbu augstumā drīkst veikt tikai ar piemērotu darba aprīkojumu vai 

izmantojot kolektīvos aizsardzības līdzekļus ar atbilstošu aizsargnožogojumu 

(piemēram, sastatnes, platformas, drošības tīklus). Ja atbilstoša aprīkojuma 

lietošana nav iespējama darba rakstura dēļ, nodarbinātajiem nodrošina drošu 

piekļūšanu darba vietai un apgādā ar individuālajiem aizsardzības līdzekļiem 

(drošības virvēm, jostām vai citām nostiprinošām drošības ierīcēm); 

o Ar pacelšanas iekārtām un to aprīkojumu drīkst strādāt tikai kvalificēti 

nodarbinātie, kuri ir apmācīti attiecīgo iekārtu lietošanā; 

o Demontējot vai nojaucot būvi vai konstrukciju darbus plāno un veic tikai 

darba vadītāja vai cita darba devēja norīkota nodarbinātā uzraudzībā, kuram 

ir nepieciešamās zināšanas un pieredze attiecīgajā jomā; 

o Strādājot  uz jumta (vai pie tā) vai kādas citas virsmas, kas gatavota no 

trausliem materiāliem, kuriem var izkrist cauri, veic drošības pasākumus, lai 

izvairītos no kritiena vai netīšas uzkāpšanas uz neizturīgajām virsmām. 

o Būvobjektā jāatrodas visām nepieciešamajām instrukcijām: 

o Darba drošības instruktāžas žurnālam; 

o Darba drošības instrukcija ugunsgrēka gadījumā; 

o Vispārējā darba drošība būvobjektā; 

o Darba drošības instrukcija montāžas darbu veikšanai u.c. 

8. Ugunsdrošības prasības veicot būvdarbus (saskaņā ar MK 
noteikumiem Nr.238 „Ugunsdrošības noteikumi”) 

o Par ugunsdrošības prasību ievērošanu būvobjektā un būvdarbu izpildes gaitā 

atbild būvdarbu veicējs (būvētājs vai būvuzņēmējs); 
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o Būvobjektu nodrošina ar ārējo ugunsdzēsības ūdensapgādi. Līdz tās izbūvei šim 

nolūkam var ierīkot pagaidu ūdensapgādi vai pielāgot esošās ūdensgūtnes; 

o Būvobjektu nodrošina ar ugunsdrošībai lietojamām drošības zīmēm atbilstoši 

normatīvajiem aktiem par drošības zīmju lietošanu darba vietās un standarta 

LVS 446 prasībām; 

o Būvlaukumā ierīko piebrauktuves un caurbrauktuves ugunsdzēsības 

automobiļiem; 

o Piebrauktuvju un caurbrauktuvju platums nedrīkst būt mazāks par 3,5 metriem. 

Strupceļos ierīko vismaz 12 x 12 metrus lielus laukumus vai lokus, kur 

apgriezties ugunsdzēsības automobiļiem; 

o Būvobjektā nodrošina darbinieku evakuāciju ugunsgrēka gadījumā, paredzot 

nepieciešamos evakuācijas ceļus un ugunsgrēka izziņošanas ierīces; 

o Būvju sastatnes ik pēc 50 ēkas vai būves perimetra metriem aprīko ar sastatņu 

kāpnēm. Paredz vismaz divas sastatņu kāpnes; 

o Būvprojektā paredzēto konstrukciju pretuguns aizsargapstrādi veic vienlaikus ar 

ēku vai būvju būvniecību; 

o Būvobjektu nodrošina ar ugunsdzēsības aparātiem un inventāru saskaņā ar šo 

noteikumu prasībām (9.pielikums). Ugunsdzēsības aparātu un inventāra 

atrašanās vietas apzīmē ar attiecīgām zīmēm. 

 

9.   VIDES AIZSARDZĪBAS PRASĪBAS 

Nr. Prasība Pasākums 

1. Nodrošināt, ka 
objekta teritorija nav 
piesārņota un 
piegružota ar 
būvatkritumiem 

1. Konteineru savlaicīga pasūtīšana 
2. Pareiza būvmateriālu nokraušana un uzglabāšana 
3. Neatbilstošo materiālu uzglabāšana ģenerālplānā 

paredzētajā vietā 
4. No piegādātāja pieprasīt līgumu vai plānu par 

būvatkritumu apsaimniekošanu. 
5. Izvedot būvgružus, tos jānosedz ar brezentu vai speciālu 

tīklu. 
 

2. Izmešu gaisā rašanās Būvlaukumā pieļaujama tādas tehnikas darbība, kura atbilst 
likumdošanā noteiktajām prasībām un ir atbilstošā 
ekspluatācijas kārtībā. 

 



Darbu organizēšanas  projekts  

 

 

3. Augsnes virskārtas un 
koku saglabāšana. 

1. Pirms zemes darbu uzsākšanas, derīgo augsnes kārtu 
noņem un nebojātu uzglabā tālākai izmantošanai. Augsnes 
sega pēc būvniecības pabeigšanas jāatjauno. 

2. Rakšanas darbus atļauts veikt ne tuvāk par 2m no 
kokaugu stumbra un ne dziļāk par 30 cm  šajā zonā.  

3. Būvniecības teritorijā esošos kokus iežogo ar 
vairogiem, kas nav zemāki par 2.5m. 

4. Teritoriju ap kokiem noklāj ar liela izmēra plātnēm, lai 
smagā celtniecības tehnika neizraisītu augsnes sablīvēšanos, 
kā arī novērstu sakņu bojājumus. 

5. Kokaugiem apdobē augsnes līmeņa maiņa pieļaujama 
tikai 30 cm biezā augsnes slānī. 

6. Koku likvidācija pieļaujama, ja tie rada draudus 
iedzīvotāju veselībai satiksmes drošībai un būvēm. 

 
4. Novadgrāvju un 

ūdens noteču 
saglabāšana. 

1. Gar novadgrāvjiem un ūdens notecēm, to uzturēšanas 
darbu nodrošināšanai, jāievēro 3m aizsargjosla uz katru 
pusi no krasta krants malas. 

2. Nedrīkst grāvjus vai dabīgas ūdensteces aizvietot ar 
caurulēm vai aizbērt. 

 

 

 

 

Sastādīja:                          I. Ketlere 

 

 




