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Padomes Direktīva 92/57/EEC
-

-

Pagaidu vai pārvietojams būvlaukums pakļauj
strādniekus lielākam riskam;
Nepietiekama celtniecības un/vai organizatoriskā
izvēle vai slikta plānošana sagatavošanas stadijā
var izraisīt nelaimes gadījumus darbā. (40% pēc
novērtējuma);
Neatbilstoša koordinācija projekta īstenošanas
laikā var izraisīt nelaimes gadījumus darbā.

Galvenie mērķi
-

Novēršana;
Koordinācija;
Sadarbība

Koordinators, sagatavošanas stadija
-

-

Kad ir vairāk nekā viens darbuzņēmējs;
Koordinators koordinē plānošanu;
Izstrādā darba drošības un veselības plānu (nav
nepieciešami maziem būvlaukumiem, tas ir > 30
darba dienām un > strādniekiem, vai > 500
cilvēkdienām);
Sagatavo ikviena turpmākā darba lietu.

Koordinators, izpildes stadija
-

Koordinē plānošanu;
Koordinators darba drošības un veselības
noteikumu ievērošanu no darba devēju/
apakšuzņēmēju puses;
Koriģē darba drošības un veselības plānu un
lietu;
Organizē darba devēju sadarbību;
Ļauj ieiet būvlaukumā tikai pilnvarotām
personām.

Minimālās prasības, Pielikums IV
-

Stabilitāte un uzticamība;
Enerģijas sadalīšana;
Avārijas maršruti un izejas;
Ugunsgrēka atklāšana un ugunsgrēka dzēšana;
Ventilācija, temperatūra, apgaismojums;
Īpaši riska veidi (troksnis, toksiskas vielas):
Durvis un vārti;

Minimālās prasības, Pielikums IV
-

Satiksmes maršruti – bīstamas zonas;
Iekraušanas platformas un rampas;
Brīva pārvietošanās darbavietā;
Pirmā palīdzība;
Sanitārās iekārtas;
Pārģērbšanās telpas un aizslēdzami skapīši:
Atpūtas telpas / sadzīves telpas.

Īpašas prasības, B daļa
-

Krītoši objekti;
Kritiens no augstuma;
Sastatnes un kāpnes;
Pacelšanas iekārtas;
Instalācijas, mehānismi, iekārtas;
Ekskavācija, pazemes darbi, tuneļi:
Nojaukšanas darbi, jumta darbi.

Nelaimes gadījumu aisbergs
-

30.000 bīstamu situāciju;
3.000 gandrīz notikušu nelaimes gadījumu;
300 nelaimes gadījumu, kuriem nepieciešams
slimības atvaļinājums;
30 smagi nelaimes gadījumi;
1 nāvīgs nelaimes gadījums.

Nelaimes gadījumu ķēde
-

Fona apstākļi;
Cilvēku kļūda;
Nedroša situācija vai rīcība;
Nelaimes gadījums.

Uzdevuma koordinators –
sagatavošanas stadija
-

Organizē D+V koordinācijas struktūru;
Koordinē ar visām iesaistītām pusēm;
Liek pusēm izstrādāt riska novērtējumus;
Seko, lai tiktu ievērota likumdošana un
mūsdienīgums;
Apspriež riska novērtējumus tikšanās ar pusēm
un ziņo par lēmumiem;
Regulāri ziņo par progresu;

Uzdevuma koordinators –
sagatavošanas stadija
-

Samazina risku izpildes stadijā;
Iekļauj neizslēdzamus riska veidus D+V
plānā/lietā;
Nodrošina, ka D+V plāns ir iepirkuma kontrakta
specifikācijas daļa;
Nozīmē darba uzņēmēju, kurš ir atbildīgs par
koordināciju izpildes stadijas laikā;
Nodrošina, ka D+V priekšraksti ir līgumu ar
apakšuzņēmējiem daļa;

Uzdevuma koordinators –
sagatavošanas stadija
-

Informē varas iestādes par projektu;
Nodod D+V plānu koordinējošam darba
uzņēmējam;
Informē klientu par kontroli projekta īstenošanas
laikā un novērtēšanas procesu.

Uzdevuma koordinators – izpildes
stadija
-

Nodrošina, ka D+V priekšraksti ir kontraktu ar
apakšuzņēmējiem daļa;
Pabeidz D+V plānu un lietu;
Izplata D+V plānu;
Ved sarunas ar apakšuzņēmējiem;
Informē trešās puses;
Novērtē apakšuzņēmēju veikto monitoringa
procesu.

Uzdevuma koordinators – izpildes
stadija
-

Periodiski veic apgaitas, lai pārbaudītu drošību;
Dod rīkojumus, kad ievēro noteikumu
nepildīšanu;
Ziņo par D+V priekšrakstu ievērošanu tikšanās
ar klientu, darba uzņēmēju un apakšuzņēmējiem;
Nodod lietu klientam darbu nodošanas laikā;
Novērtē procesu.

Kļūmes
-

Viens vai divi koordinatori;
Koordinatoru kvalifikācija;
Koordinatora laiks, vara;
Tukšs solītājs;
Attiecības ar riska standarta novērtējumiem un
darba devēju novērtējumiem.

Īstenošana Nīderlande
-

Viens vai divi koordinatori;
Koordinatori netiek sertificēti;
Arhitekts vai projekta izstrādāšanas kompānija
rūpējas par koordināciju projektēšanas stadijā;
Parasti galvenā darba uzņēmēja pārraugs/
koordinators/ būvlaukuma vadītājs arī rūpējas
par D+V koordināciju izpildes stadijā;
Lielākas kompānijas: nekādu problēmu.

Īstenošana
-

Sagatavošanas stadijā nekādas proaktīvas
īstenošanas;
Izpildes stadijā: izsekot pārkāpumus līdz
nepienācīgai plānošanai un koordinācijai:
Konkrētu tehnisku normu un strukturālu
pasākumu īstenošana.

Riska novērtējuma attiecības ar
apakšuzņēmēju D+V plāniem

Laika grafiks apakšuzņēmējiem
Sākums

Beigas

Galvenie koordinatora pasākumi
izpildes stadijā
-

Rūpējas par kopējām normām;
Rūpējas par apakšuzņēmēju savstarpēju darbību;
Nepārņem no apakšuzņēmēju pienākumus
saviem darbiniekiem.

Koordinatoru kursi
-

Pamatkurss: tas ir, VCA sertifikāts;
Speciāls kurss koordinatoriem par sagatavošanas
stadiju: tas ir Aboma/Keboma kurss;
Nekādu speciālu kursu koordinatoriem par
izpildes stadiju;
Lapiņas, brošūras, semināri.

Pateicos par uzmanību

