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•• Darba aizsardzDarba aizsardzīības likums bas likums 
(pie(pieņņemts 2001.gada 20.jemts 2001.gada 20.jūūnijnijāā, , 
spspēēkkāā no 2002.gada 1.janvno 2002.gada 1.janvāāra)ra)

•• Ministru kabineta 2003.gada 25.februMinistru kabineta 2003.gada 25.februāāra ra 
noteikumi Nr.92 noteikumi Nr.92 „„Darba aizsardzDarba aizsardzīības bas 
prasprasīības, veicot bbas, veicot būūvdarbusvdarbus””

•• Citi normatCiti normatīīvie aktivie akti

Darba aizsardzDarba aizsardzīības likumdobas likumdoššana ana 
par bpar būūvniecvniecīībubu
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Darba aizsardzDarba aizsardzīības likumsbas likums
1.pants 1.pants -- Lietotie terminiLietotie termini

•• darba videdarba vide
darba vieta ar tdarba vieta ar tāās fiziks fizikāālajiem, lajiem, ķīķīmiskajiem, miskajiem, 
psiholopsiholoģģiskajiem, bioloiskajiem, bioloģģiskajiem, fizioloiskajiem, fizioloģģiskajiem un iskajiem un 
citiem faktoriem, kuriem nodarbincitiem faktoriem, kuriem nodarbināātais paktais pakļļauts, auts, 
veicot savu darbu;veicot savu darbu;

•• darba vides iekdarba vides iekššēējjāā uzraudzuzraudzīībaba
uzuzņēņēmuma darbmuma darbīības plbas plāānonoššana, organizana, organizēēššana, ana, 
īīstenostenoššana un vadana un vadīīššana tana tāāddāā veidveidāā, lai garant, lai garantēētu tu 
drodroššu un veselu un veselīībai nekaitbai nekaitīīgu darba vidi;gu darba vidi;

•• darba vides risksdarba vides risks
varbvarbūūttīība, ka nodarbinba, ka nodarbināāto droto droššīībai vai veselbai vai veselīībai darba bai darba 
vidvidēē var rasties kaitvar rasties kaitēējums, un jums, un ššāā kaitkaitēējuma iespjuma iespēējamjamāā
smaguma paksmaguma pakāāpe.pe.
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Darba aizsardzDarba aizsardzīības likumsbas likums
4.pants 4.pants -- Darba aizsardzDarba aizsardzīības vispbas vispāārrīīgie principigie principi

•• darba vidi izveido bez darba vides riska; darba vidi izveido bez darba vides riska; 
•• novnovēērršš darba vides riska cdarba vides riska cēēloloņņus;us;
•• darbu pieldarbu pielāāgo indivgo indivīīdam; dam; 
•• ņņem vem vēērrāā tehnikas, higitehnikas, higiēēnas, un medicnas, un medicīīnas attnas attīīststīību;bu;
•• bbīīstamo aizststamo aizstāāj ar droj ar droššo vai mazo vai mazāāk bk bīīstamo;stamo;
•• izveido darba aizsardzizveido darba aizsardzīības sistbas sistēēmu; mu; 
•• priekpriekššroka ir kolektroka ir kolektīīvajiem aizsardzvajiem aizsardzīības pasbas pasāākumiem; kumiem; 
•• novnovēērršš risku uz risku uz īīpapašši aizsargi aizsargāājamiem nodarbinjamiem nodarbināātajiem; tajiem; 
•• nodarbinnodarbināāto instruktto instruktāžāža un apma un apmāāccīība d.a. jomba d.a. jomāā;;
•• sadarbsadarbīība ar nodarbinba ar nodarbināātajiem un uztictajiem un uzticīības personbas personāām.m.
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Darba aizsardzDarba aizsardzīības likumsbas likums
5.pants 5.pants -- Darba aizsardzDarba aizsardzīības sistbas sistēēmas organizmas organizēēššanaana

Darba aizsardzDarba aizsardzīības sistbas sistēēma sastma sastāāv no:v no:

1) 1) darba vides riska novdarba vides riska novēērtrtēēššanasanas;;
2) 2) darba vides iekdarba vides iekššēējjāās uzraudzs uzraudzīībasbas;;
3) darba aizsardz3) darba aizsardzīības organizatoriskbas organizatoriskāās s 
struktstruktūūras izveidoras izveidoššanas;anas;
4) konsult4) konsultēēššananāās ar nodarbins ar nodarbināātajiem, lai tajiem, lai 
iesaistiesaistīītu vitu viņņus darba aizsardzus darba aizsardzīības bas 
uzlabouzlaboššananāā..
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Ministru kabineta 2001.gada 23.augusta noteikumi Ministru kabineta 2001.gada 23.augusta noteikumi 
Nr.379 Nr.379 ““Darba vides iekDarba vides iekššēējjāās uzraudzs uzraudzīības bas 
veikveikššanas kanas kāārtrtīībaba””.. (st(stāājjāās sps spēēkkāā ar 2002.gada ar 2002.gada 

1.janv1.janvāāri)ri)

Darba vides iekDarba vides iekššēējjāā uzraudzuzraudzīība:ba:

1. darba vides iek1. darba vides iekššēējjāās uzraudzs uzraudzīības bas plplāānonoššanaana;;
2. darba vides riska2. darba vides riska novnovēērtrtēēššanaana;;
3. darba vides iek3. darba vides iekššēējjāās uzraudzs uzraudzīības bas īīstenostenoššanaana;;
4. darba vides iek4. darba vides iekššēējjāās uzraudzs uzraudzīības bas ppāārbaude un rbaude un 

pilnveidopilnveidoššanaana..
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Darba vides iekDarba vides iekššēējjāā uzraudzuzraudzīībaba

Darba vides risku novDarba vides risku novēērtrtēēššanaana::

1. 1. konstatkonstatēē darba vides riska faktorusdarba vides riska faktorus;;
2. 2. nosaka nodarbinnosaka nodarbināātostos vai vai citas personascitas personas, kuru , kuru 

drodroššīība un veselba un veselīība ir pakba ir pakļļauta darba vides auta darba vides 
riskam;riskam;

3. 3. izvizvēērtrtēē darba vides riska apjomu un darba vides riska apjomu un 
rakstururaksturu;;

4. 4. nosaka darba aizsardznosaka darba aizsardzīības pasbas pasāākumus, kumus, lai lai 
novnovēērstu vai mazinrstu vai mazināātu darba vides risku.tu darba vides risku.
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Risku nodarbinRisku nodarbināāto droto droššīībai un veselbai un veselīībai bai 
galvenokgalvenokāārt var radrt var radīīt:t:

1) darba vietu izvietojums un iek1) darba vietu izvietojums un iekāārtojums;rtojums;
2) darba apr2) darba aprīīkojuma izvkojuma izvēēle un lietole un lietoššana;ana;
3) fizik3) fizikāālo, lo, ķīķīmisko, psiholomisko, psiholoģģisko, bioloisko, bioloģģisko, fizioloisko, fizioloģģisko un isko un 

citu darba vides faktoru iedarbcitu darba vides faktoru iedarbīība;ba;
4) darba un ra4) darba un ražžooššanas metoanas metožžu izvu izvēēle un lietole un lietoššana, kana, kāā ararīī

darba gaitas un darba laika organizdarba gaitas un darba laika organizāācija;cija;
5) nepietiekama nodarbin5) nepietiekama nodarbināāto profesionto profesionāāllāā sagatavotsagatavotīība un ba un 

instruinstruēēššana, arana, arīī darba aizsardzdarba aizsardzīības jombas jomāā;;
6) vair6) vairāāku vai visu minku vai visu minēēto apstto apstāākkļļu kopums.u kopums.
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VisbieVisbiežāžāk sastopamie riski bk sastopamie riski būūvniecvniecīībbāā::

•• krikriššana no augstuma;ana no augstuma;
•• dadažāžādu iekdu iekāārtu izmantortu izmantoššana, arana, arīī

transportltransportlīīdzekdzekļļu;u;
•• saskare ar bsaskare ar bīīstamstamāām vielm vielāām;m;
•• krkrīītotošši prieki priekššmeti;meti;
•• smagu prieksmagu priekššmetu pmetu pāārvietorvietoššana (muguras ana (muguras 

traumas);traumas);
•• troksnis, vibrtroksnis, vibrāācija, u.c.cija, u.c.
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MK 2003.gada 25.februMK 2003.gada 25.februāāra noteikumi Nr.92 ra noteikumi Nr.92 
„„Darba aizsardzDarba aizsardzīības prasbas prasīības, veicot bas, veicot 

bbūūvdarbusvdarbus””

aizstaizstāājj
•• MK 2000.gada 19.septembra noteikumus Nr.318 MK 2000.gada 19.septembra noteikumus Nr.318 

““Noteikumi par darba droNoteikumi par darba droššīības un veselbas un veselīības bas 
aizsardzaizsardzīības organizbas organizēēššanas un darba vietu anas un darba vietu 
iekiekāārtortoššanas prasanas prasīībbāām bm būūvlaukumosvlaukumos””

ppāārrņņemem
•• Eiropas Padomes 1992.gada 24.jEiropas Padomes 1992.gada 24.jūūnija Direktnija Direktīīvu vu 

92/57/EEC92/57/EEC –– Par minimPar minimāālo praslo prasīību ieviebu ievieššanu anu 
veselveselīības aizsardzbas aizsardzīībbāā pagaidu vai ppagaidu vai pāārvietojamrvietojamāās s 
bbūūvvēēss
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Darba aizsardzDarba aizsardzīības prasbas prasīības, veicot bas, veicot 
bbūūvdarbusvdarbus

2.punkts2.punkts

Noteikumi Noteikumi attiecasattiecas uz uz ššāādiem bdiem būūvdarbiem (izvdarbiem (izņņemot deremot derīīgo izraktego izrakteņņu u 
izpizpēēti un ieguvi):ti un ieguvi):

1. pazemes darbi;1. pazemes darbi;
2. zemes darbi2. zemes darbi (ar(arīī mmāākslkslīīgo zemes bgo zemes būūvju iervju ierīīkokoššana);ana);
3. 3. āārrēējo injo inžženierteniertīīklu izbklu izbūūve;ve;
4. beton4. betonēēššana;ana;
5. m5. mūūrrēēššana;ana;
6. izol6. izolēēššanas un jumianas un jumiķķu darbi;u darbi;
7. namdaru un b7. namdaru un būūvgaldnieku darbi;vgaldnieku darbi;
8. saliekamo (iepriek8. saliekamo (iepriekšš izgatavoto) bizgatavoto) būūvkonstrukciju montvkonstrukciju montāžāža un a un 

demontdemontāžāža;a;
9. Apdares darbi (piem9. Apdares darbi (piemēēram, apmeram, apmeššana, krana, krāāsosoššana, stiklinieku darbi ana, stiklinieku darbi 

u.c.)u.c.)
10. urb10. urbššana, u.c.ana, u.c.
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Darba aizsardzDarba aizsardzīības prasbas prasīības, veicot bas, veicot 
bbūūvdarbusvdarbus

3.punkts3.punkts
BBūūvdarbi, kas rada paaugstinvdarbi, kas rada paaugstināātu riskutu risku nodarbinnodarbināāto droto droššīībai un bai un 

veselveselīībai, ir:bai, ir:

1. darbi, kuros nodarbin1. darbi, kuros nodarbināātie ir paktie ir pakļļauti riskam:auti riskam:
1.1. apb1.1. apbēērrššanai ar grunti zemes nogruvumos;anai ar grunti zemes nogruvumos;
1.2. appl1.2. applūūdindināāššanai ar anai ar ūūdeni;deni;
1.3. iekri1.3. iekriššanai anai ūūdendenīī;;
1.4. nokri1.4. nokriššanai no augstuma, kas panai no augstuma, kas pāārsniedz 1,5 m;rsniedz 1,5 m;

2. darbi, kuros nodarbin2. darbi, kuros nodarbināātie nontie nonāāk saskark saskarēē ar kaitar kaitīīggāām m ķīķīmiskmiskāām vai m vai 
biolobioloģģiskiskāām vielm vielāām;m;

3. darbi, kuros nodarbin3. darbi, kuros nodarbināātie ir paktie ir pakļļauti apstaroauti apstaroššanas riskam ar anas riskam ar 
jonizjonizēējojoššo starojumu;o starojumu;

4. darbi augstsprieguma elektrol4. darbi augstsprieguma elektrolīīniju aizsardzniju aizsardzīības zonbas zonāās;s;
5. pazem5. pazemēē (piem(piemēēram, akram, akāās, tunes, tuneļļos) veicamie darbi u.c.os) veicamie darbi u.c.
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Darba aizsardzDarba aizsardzīības prasbas prasīības, veicot bas, veicot 
bbūūvdarbusvdarbus

5., 6.punkts5., 6.punkts

•• ProjektsProjekts –– ar bar būūvniecvniecīību saistbu saistīīts process, ko ts process, ko 
veido koordinveido koordinēētu un kontroltu un kontrolēēto norito noriššu kopums, u kopums, 
kuram ir noteikti skuram ir noteikti sāākuma un beigu termikuma un beigu termiņņi un i un 
mmēērrķķi sasniedz, ieki sasniedz, iekļļaujoties paredzaujoties paredzēētajtajāā laiklaikāā un un 
izmaksu un resursu ietvaros.izmaksu un resursu ietvaros.

•• Projekta vadProjekta vadīīttāājsjs –– par projekta sagatavopar projekta sagatavoššanu, anu, 
izpildi un izpildes uzraudzizpildi un izpildes uzraudzīību atbildbu atbildīīga fiziska vai ga fiziska vai 
juridiska persona, kas rjuridiska persona, kas rīīkojas paskojas pasūūttīīttāāja vja vāārdrdāā. . 
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Darba aizsardzDarba aizsardzīības prasbas prasīības, veicot bas, veicot 
bbūūvdarbusvdarbus

7., 8., 9.punkts7., 8., 9.punkts
•• Ja bJa būūvlaukumvlaukumāā bbūūvdarbus veic vairvdarbus veic vairāāki darbuzki darbuzņēņēmmēēji, ji, 

paspasūūttīīttāājs vai projekta vadjs vai projekta vadīīttāājs iecejs ieceļļ vienu vai vairvienu vai vairāākus kus 
projekta sagatavoprojekta sagatavoššanas koordinatorus anas koordinatorus un un projekta projekta 
izpildes koordinatorusizpildes koordinatorus. . 

•• Darba aizsardzDarba aizsardzīības koordinators projekta bas koordinators projekta 
sagatavosagatavoššanas posmanas posmāā (projekta sagatavo(projekta sagatavoššanas anas 
koordinators) koordinators) –– fiziska vai juridiska persona, kurai pasfiziska vai juridiska persona, kurai pasūūttīīttāājs js 
vai projekta vadvai projekta vadīīttāājs ir uzticjs ir uzticēējis konkrjis konkrēētus pientus pienāākumus kumus 
projekta sagatavoprojekta sagatavoššanas posmanas posmāā..

•• Darba aizsardzDarba aizsardzīības koordinators projekta izpildes bas koordinators projekta izpildes 
posmposmāā (projekta izpildes koordinators) (projekta izpildes koordinators) –– fiziska vai juridiska fiziska vai juridiska 
persona, kurai paspersona, kurai pasūūttīīttāājs vai projekta vadjs vai projekta vadīīttāājs ir uzticjs ir uzticēējis jis 
konkrkonkrēētus pientus pienāākumus projekta izpildes posmkumus projekta izpildes posmāā..
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Darba aizsardzDarba aizsardzīības koordinatora sadarbbas koordinatora sadarbīība ar ba ar 
citcitāām bm būūvniecvniecīībbāā iesaistiesaistīītajtajāām pusm pusēēmm

PROJEKTA VADĪTĀJS PASŪTĪTĀJS

CITAS 
PERSONAS
uzraudzības, 
kontroles 
institūcijas, 
konsultanti, u.c. 

DARBUZŅĒMĒJS KOORDINATORS
NODARBINĀTAIS

PAŠNODARBINĀTAIS
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Darba aizsardzDarba aizsardzīības prasbas prasīības, veicot bas, veicot 
bbūūvdarbusvdarbus

15.punkts15.punkts

Projekta sagatavoProjekta sagatavoššanas koordinatora anas koordinatora 
pienpienāākumikumi::

1. 1. koordinkoordinēētt ar projekta vadar projekta vadīīttāāju, darbuzju, darbuzņēņēmmēējiem jiem 
un paun paššnodarbinnodarbināātajiem Darba aizsardztajiem Darba aizsardzīības bas 
principu izpildi;principu izpildi;

2. 2. izstrizstrāāddāātt darba aizsardzdarba aizsardzīības plbas plāānunu;;
3. 3. sagatavot atbilstosagatavot atbilstoššu dokumentu dokumentāācijuciju, iek, iekļļaujot aujot 

informinformāāciju par darba aizsardzciju par darba aizsardzīības prasbas prasīībbāām.m.
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Darba aizsardzDarba aizsardzīības prasbas prasīības, veicot bas, veicot 
bbūūvdarbusvdarbus

16.punkts16.punkts

Projekta izpildes koordinatora pienProjekta izpildes koordinatora pienāākumikumi::

1. 1. koordinkoordinēētt darba aizsardzdarba aizsardzīības vispbas vispāārrīīgo principu go principu īīstenostenoššanu, lemjot anu, lemjot 
par tehniskajiem vai organizatoriskajiem paspar tehniskajiem vai organizatoriskajiem pasāākumiem, plkumiem, plāānojot nojot 
dadažāžādu bdu būūvdarbu veikvdarbu veikššanu un apranu un aprēķēķinot to izpildei nepiecieinot to izpildei nepiecieššamo amo 
laiku;laiku;

2. 2. saskasaskaņņot un uzraudzot un uzraudzīītt darba aizsardzdarba aizsardzīības plbas plāāna un darbu veikna un darbu veikššanas anas 
projekta izpildi;projekta izpildi;

3. 3. veikt grozveikt grozīījumusjumus darba aizsardzdarba aizsardzīības plbas plāānnāā; ; 
4. 4. organizorganizēēt darbuzt darbuzņēņēmmēēju sadarbju sadarbīībubu, saska, saskaņņot viot viņņu darbu darbīību, bu, 

nodronodroššinināāt informt informāācijas apmaicijas apmaiņņu;u;
5. 5. saskasaskaņņotot darbuzdarbuzņēņēmmēēju paredzju paredzēētos darba aizsardztos darba aizsardzīības pasbas pasāākumus kumus 

un pun pāārbaudrbaudīīt to izpildi;t to izpildi;
6. 6. veiktveikt nepiecienepiecieššamos pasamos pasāākumus, lai nepiekumus, lai nepieļļautu nepiederoautu nepiederoššu personu u personu 

uzturuzturēēššanos banos būūvlaukumvlaukumāā..
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Koordinatoram nepiecieKoordinatoram nepiecieššamamāās zins zināāššanasanas

1. J1. Jāāppāārzin brzin būūvniecvniecīības procesi (izmantojamie materibas procesi (izmantojamie materiāāli, li, 
apraprīīkojums, mehkojums, mehāānismi, darba metodes, utt.);nismi, darba metodes, utt.);

2. J2. Jāāspspēēj noteikt iespj noteikt iespēējamie riski un attiecjamie riski un attiecīīgie preventgie preventīīvie vie 
paspasāākumi to novkumi to novēērrššanai;anai;

3. J3. Jāāzina kzina kāādi darbuzdi darbuzņēņēmmēēji un paji un paššnodarbinnodarbināātie strtie strāāddāā
bbūūvlaukumvlaukumāā un to savstarpun to savstarpēējjāā mijiedarbmijiedarbīība;ba;

4. J4. Jāāppāārzin normatrzin normatīīvie akti par darba aizsardzvie akti par darba aizsardzīību. bu. 
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Darba aizsardzDarba aizsardzīības prasbas prasīības, veicot bas, veicot 
bbūūvdarbusvdarbus

10., 14.punkts10., 14.punkts

•• Projekta sagatavoProjekta sagatavoššanas koordinatora un anas koordinatora un 
projekta izpildes koordinatora iecelprojekta izpildes koordinatora iecelššana ana 
neatbrneatbrīīvo pasvo pasūūttīīttāāju un projekta vadju un projekta vadīīttāāju no ju no 
atbildatbildīībasbas par darba aizsardzpar darba aizsardzīības prasbas prasīību bu 
ievievēēroroššanu.anu.

•• Projekta vadProjekta vadīīttāāja pienja pienāākums ir projekta kums ir projekta 
sagatavosagatavoššanas un izpildes posmos ievanas un izpildes posmos ievēērot rot 
Darba aizsardzDarba aizsardzīības likumbas likumāā noteiktos principus.noteiktos principus.
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Darba aizsardzDarba aizsardzīības prasbas prasīības, veicot bas, veicot 
bbūūvdarbusvdarbus

17.,18.,19.punkts17.,18.,19.punkts

Darba aizsardzDarba aizsardzīības plbas plāānsns

•• Darba aizsardzDarba aizsardzīības plbas plāānu izstrnu izstrāāddāā, lai visus , lai visus 
bbūūvniecvniecīības dalbas dalīībniekus nodrobniekus nodroššinināātu ar tu ar 
nepiecienepiecieššamo darba aizsardzamo darba aizsardzīības informbas informāāciju.ciju.

•• PlPlāānnāā iekiekļļauj specifisku informauj specifisku informāāciju, kas attiecas ciju, kas attiecas 
tikai uz konkrtikai uz konkrēēto projektu.to projektu.

•• PlPlāānu izstrnu izstrāāddāā llīīdz bdz būūvdarbu uzsvdarbu uzsāākkššanai. Ja anai. Ja 
mainmaināās projekta apsts projekta apstāākkļļi, pli, plāānu pnu pāārskata. rskata. 
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Darba aizsardzDarba aizsardzīības prasbas prasīības, veicot bas, veicot 
bbūūvdarbusvdarbus

20.punkts20.punkts

Darba aizsardzDarba aizsardzīības plbas plāāna izstrna izstrāādei ir divas dei ir divas 
stadijasstadijas::

1. pirm1. pirmāā stadija stadija —— projekta sagatavoprojekta sagatavoššanas anas 
posmposmāā ietver pasietver pasāākumus no projekta izstrkumus no projekta izstrāādes des 
ssāākuma lkuma līīdz darbuzdz darbuzņēņēmmēēja izvja izvēēlei;lei;

2. otr2. otrāā stadija stadija —— projekta izpildes posmprojekta izpildes posmāā ietver ietver 
paspasāākumus bkumus būūvdarbu veikvdarbu veikššanas laikanas laikāā..
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Darba aizsardzDarba aizsardzīības prasbas prasīības, veicot bas, veicot 
bbūūvdarbusvdarbus

21.punkts21.punkts

Darba aizsardzDarba aizsardzīības plbas plāānnāā projekta sagatavoprojekta sagatavoššanas posmanas posmāā
iekiekļļaujamaujamāā informinformāācija: cija: 

1. b1. būūvlaukumam teritorijai blakus esovlaukumam teritorijai blakus esoššoo zemesgabalu zemesgabalu 
izmantojums;izmantojums;

2. 2. iespiespēējamie riska faktori jamie riska faktori un attiecun attiecīīgi darba aizsardzgi darba aizsardzīības bas 
paspasāākumi;kumi;

3. 3. ieteikumi ieteikumi par darba aizsardzpar darba aizsardzīības pasbas pasāākumiem;kumiem;
4. 4. informinformāācija par paredzcija par paredzēēttāā bbūūvlaukuma teritoriju;vlaukuma teritoriju;
5.5. bbūūvlaukumvlaukumāā veicamoveicamo darba aizsardzdarba aizsardzīības pasbas pasāākumu kumu 

saskasaskaņņooššana;ana;
6.6. paspasāākumi attieckumi attiecīībbāā uz buz būūvdarbiem, kas rada vdarbiem, kas rada 

paaugstinpaaugstināātu risku nodarbintu risku nodarbināāto droto droššīībai un veselbai un veselīībai.bai.
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Darba aizsardzDarba aizsardzīības prasbas prasīības, veicot bas, veicot 
bbūūvdarbusvdarbus

22., 23.punkts22., 23.punkts

Darba aizsardzDarba aizsardzīības plbas plāānnāā projekta izpildes posmprojekta izpildes posmāā
iekiekļļaujamaujamāā informinformāācija: cija: 

1. darba aizsardz1. darba aizsardzīības organizbas organizēēššanas vispanas vispāārrēējjāā kkāārtrtīība ba 
bbūūvlaukumvlaukumāā;;

2. izmai2. izmaiņņas, kas rodas bas, kas rodas būūvdarbu izpildes laikvdarbu izpildes laikāā (darbu (darbu 
plplāānos un grafikos, bnos un grafikos, būūvmaterivmateriāālu un aprlu un aprīīkojuma kojuma 
nomenklatnomenklatūūrrāā un piegun piegāādes grafikos, darbaspdes grafikos, darbaspēēka ka 
kustkustīības grafikos, u.c.).bas grafikos, u.c.).

Ja nepiecieJa nepiecieššamamāā informinformāācija ir iekcija ir iekļļauta citos dokumentos auta citos dokumentos 
vai bvai būūvprojekta rasvprojekta rasēējumos, pljumos, plāānnāā var bvar būūt tikai nort tikai norāādes des 
par informpar informāācijas atracijas atraššananāās vietu.s vietu.
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Darba aizsardzDarba aizsardzīības prasbas prasīības, veicot bas, veicot 
bbūūvdarbusvdarbus

22.punkts22.punkts

•• PlPlāānu projekta izpildes posmam var iestrnu projekta izpildes posmam var iestrāāddāāt t 
bbūūvdarbu veikvdarbu veikššanas projektanas projektāā. . 

•• PrasPrasīības darbu veikbas darbu veikššanas projekta sastanas projekta sastāāvam un vam un 
izstrizstrāāddāāššanas nosacanas nosacīījumiem nosaka jumiem nosaka MK MK 
1997.gada 25.j1997.gada 25.jūūnija noteikumi Nr.221 nija noteikumi Nr.221 
““Noteikumi par darbu veikNoteikumi par darbu veikššanas projekta anas projekta 
sastsastāāvu un izstrvu un izstrāāddāāššanas nosacanas nosacīījumiem jumiem 
(Latvijas b(Latvijas būūvnormatvnormatīīvs LBN 310vs LBN 310--97). (St97). (Stāājjāās s 
spspēēkkāā ar 01.07.1997.)ar 01.07.1997.)
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Darba aizsardzDarba aizsardzīības prasbas prasīības, veicot bas, veicot 
bbūūvdarbusvdarbus

24.punkts24.punkts

Sabiedriski nozSabiedriski nozīīmmīīgu vai tehniski saregu vai tehniski sarežģīžģītu btu būūvju vju 
projektosprojektos darba aizsardzdarba aizsardzīības plbas plāāns var bns var būūt nepabeigts, t nepabeigts, 
bet bet ššāādos gaddos gadīījumos bjumos būūvdarbu izpildes plvdarbu izpildes plāānnāā ietver:ietver:

1. 1. kkāārtrtīībubu, k, kāāddāā tiek organiztiek organizēēta darba aizsardzta darba aizsardzīības bas 
vispvispāārrēējjāā vadvadīība;ba;

2. 2. vispvispāārrēējjāās dros droššīības prasbas prasīībasbas bbūūvlaukumvlaukumāā;;
3. 3. skaidrojumu skaidrojumu par attiecpar attiecīīggāās informs informāācijas pieejamcijas pieejamīību bu 

projekta sagatavoprojekta sagatavoššanas posmanas posmāā, k, kāā ararīī turpmturpmāāku ku 
izmantoizmantoššanu un kontroli;anu un kontroli;

4. 4. kkāārtrtīībubu, k, kāāddāā projektprojektāā veiktveiktāās izmais izmaiņņas iekas iekļļauj un auj un 
iestriestrāāddāā darba aizsardzdarba aizsardzīības plbas plāānnāā un citos dokumentos.un citos dokumentos.
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Darba aizsardzDarba aizsardzīības prasbas prasīības, veicot bas, veicot 
bbūūvdarbusvdarbus

12.punkts12.punkts
IepriekIepriekššēējs pazijs paziņņojumsojums

PasPasūūttīīttāājs vai projekta vadjs vai projekta vadīīttāājs pirms bjs pirms būūvdarbu uzsvdarbu uzsāākkššanas anas 
nosnosūūta Valsts darba inspekcijai ta Valsts darba inspekcijai iepriekiepriekššēēju paziju paziņņojumu ojumu 
par bpar būūvdarbu veikvdarbu veikššanu, jaanu, ja::

1. paredz1. paredzēētais btais būūvdarbu ilgums pvdarbu ilgums pāārsniedz 30 darbadienas rsniedz 30 darbadienas 
un bun būūvdarbos vienlaikus tiek nodarbinvdarbos vienlaikus tiek nodarbināāti vairti vairāāk nekk nekāā 20 20 
darbinieki;darbinieki;

2. pl2. plāānotais bnotais būūvdarbu apjoms pvdarbu apjoms pāārsniedz 500 cilvrsniedz 500 cilvēēkdienas kdienas 
(viena vai vair(viena vai vairāāku nodarbinku nodarbināāto kopto kopāā nostrnostrāāddāātas tas 
darbadienas).darbadienas).
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Darba aizsardzDarba aizsardzīības prasbas prasīības, veicot bas, veicot 
bbūūvdarbusvdarbus

13.punkts13.punkts

•• IepriekIepriekššēējjāā pazipaziņņojumojumāā par bpar būūvdarbu vdarbu 
veikveikššanu noranu norāāddīīttāā informinformāācija jcija jāānovieto novieto 
bbūūvlaukumvlaukumāā redzamredzamāā vietvietāā un, ja un, ja 
nepiecienepiecieššams, tams, tāā regulregulāāri jri jāāatjauno. atjauno. 

•• IepriekIepriekššēējjāā pazipaziņņojuma veidlapa ir ojuma veidlapa ir 
pievienota noteikumu pielikumpievienota noteikumu pielikumāā..
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Darba aizsardzDarba aizsardzīības prasbas prasīības, veicot bas, veicot 
bbūūvdarbusvdarbus

25.punkts25.punkts

V. DarbuzV. Darbuzņēņēmmēēja pienja pienāākumikumi

Lai bLai būūvlaukumvlaukumāā nodronodroššinināātu nodarbintu nodarbināāto droto droššīību un bu un 
veselveselīības aizsardzbas aizsardzīību, darbuzbu, darbuzņēņēmmēējs:js:

1. atbilsto1. atbilstošši bi būūvlaukuma un bvlaukuma un būūvdarbu raksturam, darba vdarbu raksturam, darba 
apstapstāākkļļiem un riska faktoriem veic pasiem un riska faktoriem veic pasāākumus, lai kumus, lai 
darba vietas atbilstu darba vietas atbilstu ššo noteikumu VI, VII un VIII nodao noteikumu VI, VII un VIII nodaļāļā
minminēētajtajāām prasm prasīībbāām;m;

2. iev2. ievēēro projekta sagatavoro projekta sagatavoššanas koordinatora un projekta anas koordinatora un projekta 
izpildes koordinatora norizpildes koordinatora norāāddīījumus.jumus.
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Darba aizsardzDarba aizsardzīības prasbas prasīības, veicot bas, veicot 
bbūūvdarbusvdarbus

VI. Darba aizsardzVI. Darba aizsardzīības prasbas prasīības darba vietu iekbas darba vietu iekāārtortoššanai anai 
bbūūvlaukumosvlaukumos

VII. Darba aizsardzVII. Darba aizsardzīības papildu prasbas papildu prasīības darba vietu bas darba vietu 
iekiekāārtortoššanai anai telptelpāāss (pras(prasīības telpu struktbas telpu struktūūrai, grrai, grīīddāām, m, 
logiem, durvlogiem, durvīīm, ejm, ejāām, utt.)m, utt.)

VIII. Darba aizsardzVIII. Darba aizsardzīības papildu prasbas papildu prasīības darba vietu bas darba vietu 
iekiekāārtortoššanai anai āārpus telprpus telpāāmm (pras(prasīības sastatnbas sastatnēēm, trepm, trepēēm, m, 
zemes darbiem, bzemes darbiem, būūvju demontvju demontāžāžai, utt.)ai, utt.)
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Darba aizsardzDarba aizsardzīības prasbas prasīības, veicot bas, veicot 
bbūūvdarbusvdarbus

IX nodaIX nodaļļaa

IX. Citu personu pienIX. Citu personu pienāākumi kumi (pa(paššnodarbinnodarbināātie, tie, 
uzraudzuzraudzīības un kontroles institbas un kontroles institūūcijas):cijas):

1. pirms darbu vai darb1. pirms darbu vai darbīības uzsbas uzsāākkššanas banas būūvlaukumvlaukumāā
informinformēēt projekta izpildes koordinatoru vai citas t projekta izpildes koordinatoru vai citas 
atbildatbildīīggāās personas par attiecs personas par attiecīīgo darbgo darbīības veidu, kbas veidu, kāā ararīī
koordinkoordinēēt savu darbt savu darbīību darba aizsardzbu darba aizsardzīības jombas jomāā;;

2. iev2. ievēērot normatrot normatīīvajos aktos par darba aprvajos aktos par darba aprīīkojuma un kojuma un 
individuindividuāālo aizsardzlo aizsardzīības lbas līīdzekdzekļļu lietou lietoššanu noteiktanu noteiktāās s 
prasprasīības.bas.
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Darba aizsardzDarba aizsardzīības normatbas normatīīvie akti vie akti 
bbūūvniecvniecīībbāā

•• Darba aizsardzDarba aizsardzīības likumsbas likums. Pie. Pieņņemts Saeimemts Saeimāā
2001.gada 20.j2001.gada 20.jūūnijnijāā, st, stāājjāās sps spēēkkāā ar 2002.gada ar 2002.gada 
1.janv1.janvāāri.ri.

•• MK 2001.gada 23.augusta noteikumi Nr.379 MK 2001.gada 23.augusta noteikumi Nr.379 ““Darba Darba 
vides iekvides iekššēējjāās uzraudzs uzraudzīības veikbas veikššanas kanas kāārtrtīībaba””. . StStāājjāās s 
spspēēkkāā 2002.gada 1.janv2002.gada 1.janvāārrīī..

•• MK 2003.gada 25.februMK 2003.gada 25.februāāra noteikumi Nr.92 ra noteikumi Nr.92 ““Darba Darba 
aizsardzaizsardzīības prasbas prasīības, veicot bbas, veicot būūvdarbusvdarbus””
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Darba aizsardzDarba aizsardzīības normatbas normatīīvie akti vie akti 
bbūūvniecvniecīībbāā

•• MK 2002.gada 9.jMK 2002.gada 9.jūūlija noteikumi Nr.293 lija noteikumi Nr.293 ““Nelaimes Nelaimes 
gadgadīījumu darbjumu darbāā izmeklizmeklēēššanas un uzskaites kanas un uzskaites kāārtrtīībaba””. . 

•• MK 2003.gada 17.jMK 2003.gada 17.jūūnija noteikumi Nr.323 nija noteikumi Nr.323 ““Noteikumi Noteikumi 
par apmpar apmāāccīību darba aizsardzbu darba aizsardzīības jautbas jautāājumosjumos””. . 

•• MK 2002.gada 6.augusta noteikumi Nr.344 MK 2002.gada 6.augusta noteikumi Nr.344 ““Noteikumi Noteikumi 
par darba aizsardzpar darba aizsardzīības prasbas prasīībbāām, pm, pāārvietojot rvietojot 
smagumussmagumus””..

•• MK 2002.gada 20.augusta noteikumi Nr.372 MK 2002.gada 20.augusta noteikumi Nr.372 ''Darba ''Darba 
aizsardzaizsardzīības prasbas prasīības, lietojot individubas, lietojot individuāālos los 
aizsardzaizsardzīības lbas līīdzekdzekļļus''us''
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Darba aizsardzDarba aizsardzīības normatbas normatīīvie akti vie akti 
bbūūvniecvniecīībbāā

•• MK 2002.gada 9.decembra noteikumi Nr.526MK 2002.gada 9.decembra noteikumi Nr.526 ““Darba Darba 
aizsardzaizsardzīības prasbas prasīības, lietojot darba aprbas, lietojot darba aprīīkojumu un kojumu un 
strstrāāddāājot augstumjot augstumāā””. St. Stāājjāās sps spēēkkāā ar 2000.gada 1.jar 2000.gada 1.jūūliju. liju. 
PPāārejas periods lrejas periods līīdz 2004.gada 1.jdz 2004.gada 1.jūūlijam lijam 

•• MK 2002.gada 3.septembra noteikumi Nr.400 MK 2002.gada 3.septembra noteikumi Nr.400 ''Darba ''Darba 
aizsardzaizsardzīības prasbas prasīības drobas droššīības zbas zīīmju lietomju lietoššananāā””. . 

•• MK 2002.gada 3.septembra noteikumi Nr.399 MK 2002.gada 3.septembra noteikumi Nr.399 ““Darba Darba 
aizsardzaizsardzīības prasbas prasīības, sakaroties ar bas, sakaroties ar ķīķīmiskajmiskajāām m 
vielvielāām darba vietm darba vietāāss””. . 

•• Ministru kabineta 2004.gada 12.oktobra noteikumi Nr.852 Ministru kabineta 2004.gada 12.oktobra noteikumi Nr.852 
““Darba aizsardzDarba aizsardzīības prasbas prasīības darbbas darbāā ar azbestu''ar azbestu''. . 
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NoderNoderīīgas adresesgas adreses

InformInformāāciju vai konsultciju vai konsultāāciju par darba aizsardzciju par darba aizsardzīības bas 
jautjautāājumiem var sajumiem var saņņemt:emt:

Valsts darba inspekcijValsts darba inspekcijāā
K.ValdemK.Valdemāāra ielra ielāā 38,38,

RRīīggāā, LV , LV –– 10101010
TTāālr. 7021704 vai 7021751 lr. 7021704 vai 7021751 

www.vdi.lvwww.vdi.lv
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NoderNoderīīgas adresesgas adreses

Eiropas Darba droEiropas Darba droššīības un veselbas un veselīības bas 
aizsardzaizsardzīības abas aģģententūūras nacionras nacionāālais lais 
kontaktpunktskontaktpunkts: : www.osha.lvwww.osha.lv

LabklLabklāājjīības ministrija: bas ministrija: www.lm.gov.lvwww.lm.gov.lv
Latvijas darba devLatvijas darba devēēju konfederju konfederāācija: cija: www.lddk.lvwww.lddk.lv
Latvijas BrLatvijas Brīīvo arodbiedrvo arodbiedrīību savienbu savienīība: ba: www.lbas.lvwww.lbas.lv
Darba un vides veselDarba un vides veselīības institbas institūūta: ta: 

www.parks.lvwww.parks.lv//homehome//ioehioeh
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NoderNoderīīgas adresesgas adreses

LikumdoLikumdoššana darba aizsardzana darba aizsardzīības jombas jomāā ::
•• www.likumi.lvwww.likumi.lv
•• www.mk.gov.lvwww.mk.gov.lv
•• www.saeima.lvwww.saeima.lv

InformInformāācija par situcija par situāāciju Eiropas Savienciju Eiropas Savienīības bas 
daldalīībvalstbvalstīīs atrodama Eiropas Darba Dros atrodama Eiropas Darba Droššīības bas 
un Veselun Veselīības Aizsardzbas Aizsardzīības Abas Aģģententūūras interneta ras interneta 
mmāājas lapjas lapāā:: httphttp://://europe.osha.eu.inteurope.osha.eu.int//
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