
DARBA AIZSARDZĪBAS PLĀNS.  Dundagas pils Lielās zāles grīdas nomaiņa

Pils iela 14, Dundaga

Projektētā Dundagas pils Lielā zāle atrodas kultūrvēsturiskā objektā -  valsts nozīmes arhitektūras piemineklī ar Nr.6739.
Darbu mērķis ir  grīdas seguma nomaiņa, skatuves podesta risinājumu izstrāde, pārseguma pastiprināšanas pasākumi  līganības
samazināšanai un audio vizuālā aprīkojuma komunikāciju izbūvi grīdas konstrukcijā.

Būvlaukuma  izveide  nepieciešama  tiktāl,  lai  nodrošinātu  būvniecībai  nepieciešamo  materiālu  izkraušanu  un  nogādātu
celtniecības darbu zonā.

Pilij  ir  elektrības pieslēgums,  pie  kura ir  iespējams pieslēgties būvdarbu un būvlaukuma vajadzībām;  ūdens ražošanas
mērķiem ņemams no esošiem ūdensapgādes tīkliem; notekūdens novadīšana jānodrošina caur bedri ar grants filtru. 

Ugunsdzēsības mērķiem var izmantot esošos hidrantus Dundagas centralizētajos ūdensapgādes tīklos.

Ieteicams paredzēts būvlaukuma apsardzei brīdinājuma signalizāciju vai video novērošanu.

Būvlaukumā un būvdarbu zonā nodrošināts nepieciešamais apgaismojums:

Nr. p/k Darbu nosaukums lux

1 Būvlaukuma sagatavošana 20

2 Būvdarbu zonas, cauruļvadu montāža, pārvadājumi, palīgdarbi un noliktavas darbi 50

3 Karkasa, armatūras, koka elementu montāža, elektrisko vadu un kabeļu ieklāšana 100

4 Elementu savienošana, elektrisko mehānismu un cauruļu montāža 200

Būvniecības procesā rodas risku faktori, no kuriem nav iespējams izvairīties.

Nr. p/k Darba un vides riski Riska 

pakāpe

Pasākumi risku samazināšanai un novēršanai

1. Fizikālie faktori:

a) vibrācija

b) pārdzesēšana

c) troksnis

d) siltuma izstarojums

e) putekli

Ir Instrukciju ievērošana,

aizsargapģērbs

2. Fiziskie faktori

a) fiziska pārslodze ir Atpūtas režīma ievērošana

3. Psiholoģiskie un emocionālie nav

4. Ķīmiskie faktori

a) krāsu lietošana

b) metināšanas aerosols

c) mangāns

d) slāpekļa oksīdi

ir aizsargapģērbs, cimdi, brilles

5. Bioloģiskie faktori

a) tieša saskare ar bioloģiskiem 
aģentiem

ir aizsargapģērbs, cimdi, brilles, maska, potēšana

6. Traumatisma riska faktori

a) rokas darbarīki

b) auto un būvmašīnas

c) elektriskie instrumenti

d) darbs augstumā

e) gāze

Ir

Instrukciju ievērošana, 

pārbaudītu instrumentu  lietošana
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Drošības tehnikas pasākumu rekomendācijas.

Visi darbi izpildāmi stingrā saskaņā ar instrukciju prasībām un citu darba drošības tehnikas, darba aizsardzības, ražošanas

sanitārijas un ugunsdrošības nolikumu un instrukciju prasībām, t.sk. „Darba aizsardzības likums”; MK noteikumi Nr.400, 03.09.2002.

”Darba aizsardzības prasības drošības zīmju lietošanā”; MK noteikumi Nr.526, 09.12.2002. ”Darba aizsardzības prasības, lietojot

darba aprīkojumu un strādājot augstumā”; MK noteikumi Nr.92, 25.02.2003. „Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus”.

Īpaša uzmanība pievēršama sekojošu prasību izpildei:

 Pasūtītājs  vai  projekta  vadītājs  ieceļ  darba  organizācijas  koordinatoru,  kuram  ir  uzticējis  pienākumu  projekta
sagatavošanas posmā un projekta izpildes posmā, saskaņā ar MK noteikumiem Nr.92, 25.02.2003.

 Veikt visu strādnieku un ITD apmācību, ko apstiprināt ar atbilstošām apliecībām.

 Ar pavēli norīkot personas, kuras atbild par darba drošību celtniecībā.

 Pirms darbu sākšanas jāizstrādā darba aizsardzības plāns, saskaņā ar MK noteikumiem Nr.92, 25.02.2003.

 Pagaidu būves (kantori, sadzīves telpas u.c.), virszemes ārējo apgaismošanas tīklu ierīkot ārpus celtņa darbības zonām. 

 Aizliegts  izpildīt  celtniecības  un  montāžas  darbus,  atrodoties  cilvēkiem  stāvā,  virs  kura  notiek  ēkas  konstrukciju  un
elementu pārvietošana, uzstādīšana vai pagaidu nostiprināšana ar kravas pacelšanas ierīcēm.

 Aizliegts  samontēto pārsegumu un citu konstrukciju, kā arī sastatņu pārslogošana, sagatavojot elementus un materiālus
turpmākiem darbiem.

 Vairākām  organizācijām  vienlaicīgi  izpildot  darbus  ģenerāluzņēmējam,  saskaņojot  ar  apakšuzņēmēja  organizācijām,
jāsastāda vienlaicīgi veicamo darbu grafiks, ņemot vērā to izpildīšanas drošību un jākontrolē grafika izpilde.

 Celtnieku evakuācija no ēkas īstenojas caur visām esošajām ārdurvīm. Evakuācijas ceļiem un izejām, kā arī durvīm, kas
ved uz tām, jābūt brīvām. Evakuācijas durvis nedrīkst būt aizslēgtas un tām jābūt viegli atveramām. Evakuācijas ceļus un
izejas, kur nepieciešams apgaismojums, aprīko ar pietiekamas intensitātes avārijas apgaismojumu. Evakuācijas ceļus no
būvlaukuma skatīt ģenerālplānā.

 Būvlaukumu apgādāt ar uzrakstiem, plakātiem, brīdinošām zīmēm un signāliem, kuri uzstādāmi bīstamās un transporta
kustības vietās.

 Visiem  celtniecības  un  montāžas  darbos  izmantojamiem  pacelšanas  līdzekļiem  (kāpnes,  sastatnes)  un  satveršanas
ierīcēm (traversi, štropes) jābūt inventāriem un izgatavotiem pēc tipa projektiem.

Visas pacelšanas iekārtas un stiprinājumi ir:

 Pienācīgi izgatavoti, pareizi uzstādīti, pietiekama izturīgi un lietoti tikai tiem paredzētajam mērķim;

 Uzturēti darba kārtībā; regulāri testēti un pārbaudīti;

 Ar  pacelšanas iekārtam un to  aprīkojumu drīkst  strādāt  tikai  kvalificēti  nodarbinātie,  kuri  ir  apmācīti  attiecīgo iekārtu
lietošanā;

 Uz pacelšanas iekārtām un to aprīkojuma skaidri norāda maksimālo paceļamās kravas svaru;

 Pacelšanas iekārtas un to aprīkojumu atļauts izmantot tikai tam paredzētajam mērķim.

Būvlaukumā ir jāievēro prasības sastatnēm, kāpnēm, trapiem un darba platformām:

 Sastatnes sagatavo, uzstāda un uztur kartībā, lai novērstu sabrukšanas iespēju un nejaušu izkustēšanos;

 Sastatnes aprīko ar sastatņu kāpnēm;

 Kāpnes  uzstāda,  tās  nodrošina  tādā  veidā,  lai  novērstu  cilvēku  krišanas  iespējas  un  pasargātu  tos  no  krītošiem
priekšmetiem;

 Darba devēja norīkots nodarbinātais, kuram ir nepieciešamās zināšanas un pieredze attiecīgajā jomā, pārbauda sastatnes:
pirms to ekspluatācijas uzsākšanas; periodiski ekspluatācijas laikā, saskaņā ar sastatņu ražotāja pievienoto instrukciju;
pēc pārvietošanas, pārveidošanas, kas varētu ietekmēt sastatņu izturību vai stabilitāti, kā arī, ja tās ilgāk nav izmantotas;

 Sastatnēm un torņiem, ja tādu izmanto, jābūt no degnespējīgiem materiāliem.
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Ugunsdrošības pasākumu rekomendācijas.

 Visi darbi izpildāmi saskaņā ar LBN 201-15, MK noteikumiem Nr.82, 17.02.2004., MK noteikumiem Nr.359, 28.04.2009.:

 Būvlaukumi ir jāapgādā ar ugunsdzēsības iekārtām, saskaņā ar normām.

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

 Iebrauktuvju un caurbrauktuvju vārtus aprīko ar manuālajām atvēršanas ierīcēm. 

 Ugunsdzēsības un glābšanas tehnikai paredzētās piebrauktuves no valsts ceļa V1038.

 Celtnieku evakuācija no ēkas īstenojas caur ārdurvīm, no teritorijas – caur vārtiem.

 Nedrīkst  glabāt  materiālus,  kas  satur  viegli  uzliesmojošus  un  degošus  šķidrumos,  ceļamo  ēku  un  būvju  telpās.  Šo
materiālu glabāšanu veikt speciālās novietnēs no nedegošiem materiāliem, vai tvertnēs, kas iedziļinātas zemē.

 Sagatavot un uzglabāt sprāgstošas un ugunsnedrošas mastikas, lakas, krāsas, līmes, kas satur organisko šķīdinātājus,
pernicu, eļļas atļautas atsevišķās celtnēs, kas apgādātas ar vēdināšanas iekārtām.

 Metināšanas un citi darbi, kas saistīti ar atklātu uguni, jāveic, pamatojoties uz rakstisku atļauju, ko izsniedz personas, kas
ir  atbildīga  par  ugunsdrošību  objektā,  pēc  visu  aizsargpasākumu  veikšanas  (darbam  paredzētā  vieta  apgādāta  ar
ugunsdzēsības  inventāru,  attīrīta  no  degošiem  materiāliem,  degošas  konstrukcijas  nožogotas  ar  metāla  ekrāniem,
novērsta dzirksteļu nokrišana uz degošām konstrukcijām un zemāk izvietotiem un laukumiem.)

 Pagaidu elektropārvades līnijas būvlaukumā jāizpilda ar izolāciju pārklātiem vadiem, kas piestiprināti pie troses un drošiem
balstiem 2,5 m augstumā darba vietās un 4,25 m augstumā virs brauktuvēm.

 Apgaismes spuldzes ar spriegumu 110 un 220V jāpiekar pie kronšteiniem ne zemāk kā 2,5 m no grīdas.

 Attālums no spuldzes līdz grūti degošiem un degošiem materiāliem nedrīkst būt mazāks par 0,5m.

 Ja apgaismes spuldzes jānovieto zemāk par 2,5m, tās pielieto ar spriegumu ne augstāk kā 36V.

 Neizolētas elektropārvades daļas (šinas, slēdžu kontakti, drošinātāji, pieslēgumi elektromašīnām un citām elektroierīcēm)
jānodrošina ar speciālu nožogojumu jeb jānovieto speciālās elektrotehniskās telpās.

 Kā pārnēsājamās elektronlampas,  izmantot tikai speciāli šim nolūkam rūpnīcā ražotās. 

 Pārnēsājamiem apgaismes aparātiem spriegums nedrīkst pārsniegt 36V.

 Aizliegts pārnēsāt stacionāros apgaismes ķermeņus.

Darba aizsardzības pasākumi.

1. Aizliegts sadedzināt būvgružus un citus atkritumus, kā arī tos aprakt būvlaukumā.

2. Zaļie stādījumi jāaizsargā no bojājumiem.

3. Jāglabā esošos inženiertīklus.

4. Jāglabā slēgtos, hermētiskos traukos materiāli, kas satur kaitīgas vielas.

5. Jānovāc būvgruži no sastatnēm un ceļmās ēkas ar slēgtu tekņu, kastu un konteineru palīdzību.

6. Jāglabā putekļainas vielas slēgtos apjomos un jācenšas novērst to putēšana izkraušanas, iekraušanas darbu laikā.

7. Nepieļaut bīstamu un netīru notekūdeņu iepludināšanu atklātās ūdenskrātuvēs, kā arī to iesūcināšanu gruntī.

8. Jāveic pasākumi, kas aizsargā ēku pret iespējamiem bojājumiem.

Ēkas teritorijā  izvietots  stāvlaukums,  tehniskās apgādes un palīgražošanas objekti.  Būvlaukumā izveidota iebrauktuvi,

teritorijā  izvietoti  konteiners  strādniekiem,  sadzīves telpas,  tualete.  Nepieciešamo tualetes kabīņu un konteineru  skaitu  nosaka

būvuzņēmējs atkarībā no plānotā strādnieku daudzuma.

Stāvlaukuma  teritorija  iekārtojama  tā,  lai  būtu  iespējams  nokraut  materiālus.  Drošības  tehnikas  pasākumu  un

ugunsdrošības pasākumu rekomendācijas attēlotas Dop paskaidrojumā rakstā.

Izstrādāja: A.Špaks, sert. Nr. 10-0801


