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BŪVDARBU ĢENERĀLPLANS
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IZMATOTO UN PIEVIENOTO DOKUMENTU SARAKSTS
DOP projekta sadaļa izstrādāta saskaņā ar Latvijā spēkā esošiem normatīvajiem
dokumentiem un būvnormatīviem un tehniskajiem noteikumiem:
· LR "Būvniecības likums";
· MK Nr. 500 "Vispārīgie būvnoteikumi";
· MK Nr. 253 „Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi;
· LBN 202-18 "Būvniecības ieceres dokumentācijas noformēšana";
· MK Nr. 92 „Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus”;
· Darba aizsardzības likums;
· MK Nr. 749 „Apmācības kārtība darba aizsardzības jautājumos”;
· MK Nr. 660 „Darba vides iekšējās uzraudzības veikšanas kārtība”;
· MK Nr. 238 „Ugunsdrošības noteikumi".

Piezīmes:
1.Šis rasējumu komplekts nav izmantojams citu objektu projektēšanai un būvniecībai bez saskaņošanas ar SIA
"Ekolat".
2. Augstuma atzīmes absolūtās, Latvijas normālo augstumu sistēma (LAS 2000,5).
3.Vecojot būvdarbus ieverot darba drošības normas un LR spēkā esošo likumdošanu.
4.DOP daļas rasējumi jāskata kopā ar DOP daļas skaidrojošo aprakstu.
5. Būvuzņēmējam, pirms jebkura darba uzsākšanas , jāpārliecinās par rasējumos sniegtajiem izmēriem.
Neatbilstību vai pretrunu gadījumā pirms darbu uzsākšanas vērsties pie projekta autoriem neskaidrību
precizēšanai.
6. Darbu uzņēmējs pirms būvdarbu uzsākšanas izstrādājot darbu veikšanas projektu, ievēro darbu organizēšanas
projektā norādīto, bet būvzuņēmējs ir tiesīgs mainīt DOP projekta norādījumus un izstrādāt citus risinājumus
DVP projektā, ipriekš sasķaņot tos ar Pasūtītāju.
7.Radušos būvgružu utilizācija paredzēta speciālā utilizācijas vai pārstrādāšanas poligonā līdz 50 km attālumā no
būvlaukuma.
8.Būvdarbu veikšanas laikā autotransporta vadītājiem ievērot MK. Nr.279 „Ceļu satiksmes noteikumi”.
9.Būvniecības laikā radušos sadzīves, būvniecības un bīstamos atkritumu savākt īpaši tam paredzētās vietās un
apsaimniekošanu veikt saskaņā ar LR „Atkritumu apsaimniekošanas likumu”.
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