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5.pielikums
Ministru kabineta
2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr.500

I. Būvdarbu žurnāla saturs
(Pielik ums grozīts ar MK 22.12.2015. noteik umiem Nr. 804; MK 25.09.2018. noteik umiem Nr. 604)

1. Būvdarbu žurnāls uzskatāms par pirmo izpildes dokumentu, kurš atspoguļo darba gaitu objektā no sākuma līdz
nodošanai ekspluatācijā (darba organizāciju, apstākļus, termiņus, būvdarbu kvalitāti u. c.).
2. Žurnāls tiek aizpildīts katram objektam, kuru vada atbildīgais būvdarbu vadītājs. Ja atbildīgais būvdarbu vadītājs
vada vairāku nelielu objektu būvniecību, kuri izvietoti vienā būvlaukumā un pieder vienam būvniecības ierosinātājam, tad
šiem objektiem atļauts aizpildīt vienu kopēju būvdarbu žurnālu, uzskaitot katrā objektā veiktos darbus.
3. Ja objektā būvdarbus veic vairāki būvdarbu veicēji, būvdarbu žurnālā tiek apkopoti dati arī par tiem darbiem, kurus
izpilda atsevišķu būvdarbu veicēji, aizpildot noteiktas žurnāla sadaļas vai noformējot segto darbu un nozīmīgo
konstrukciju pieņemšanas aktus.
4. Būvdarbu žurnālā tiek fiksēti dienā veiktie būvdarbu apjomi.
5. Visi ieraksti žurnālā izdarāmi salasāmi valsts valodā.
II. Būvdarbu žurnālā norādāmās ziņas
6. Vispārīgas ziņas:
6.1. objekta atsevišķu būvju saraksts;
6.2. galvenā būvdarbu veicēja, atsevišķu būvdarbu veicēju un darbu atbildīgo vadītāju (būvspeciālistu) kvalifikācijas
saraksts.
Vispārīgās ziņas aizpilda par būvdarbu žurnālu atbildīgā persona pirms būvdarbu uzsāk šanas. Tālāk ās sadaļas
būvdarbu gaitā aizpilda atbildīgais būvdarbu vadītājs, atsevišķ u būvdarbu veicēju norīk otie būvdarbu vadītāji un
k ontrolējošo organizāciju pārstāvji.
7. Tehniskā dokumentācija:
7.1. būvprojekta reģistrācija objektā ar kadastra apzīmējumiem;
7.2. izmaiņas vai papildinājumi būvprojekta dokumentācijā.
Būvprojek tu reģistrē būvlauk umā, k ā arī aprak sta visas izmaiņas vai papildinājumus būvprojek ta dok umentācijā.
Atbildīgās personas minētās izmaiņas apliecina ar parak stu.
8. Izpildītie darbi:
8.1. saņemto būvizstrādājumu uzskaite objektā;
8.2. ziņas par izpildīto darbu pieņemšanu;
8.3. neparedzētie darbi un papildu darbi;
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8.4. segto darbu un nozīmīgo konstrukciju pieņemšanas aktu reģistrācija un iespējamo segto darbu un nozīmīgo
konstrukciju pieņemšanas aktu saraksts.
Atbildīgais būvdarbu vadītājs k atru dienu pārbauda izpildītos darbus, ar parak stu apliecina darbu pieņemšanu vai
izdara atzīmi par defek tiem un sastāda defek tu k onstatēšanas un novēršanas ak tu. Reģistrē neparedzētos vai
papildus veicamos darbus, k o radījušas izmaiņas vai papildinājumi projek ta dok umentācijā, k ā arī nelabvēlīgi
laik apstāk ļi.
Reģistrē segto darbu un nozīmīgo k onstruk ciju pieņemšanas ak tus, iek ļaujot sīk u k onstruk ciju un darbu aprak stu,
norādot to apjomu, rasējumu lapu numurus, ieviestās un sask aņotās atk āpes no projek ta. Segto darbu un nozīmīgo
k onstruk ciju pieņemšanas ak tu pielik umā pievieno izmantoto būvizstrādājumu atbilstību apliecinošus dok umentus.
Nav pieļaujama veicamo darbu uzsāk šana, ja pieņemšanas k omisija nav sastādījusi un parak stījusi iepriek šējo
segto darbu pieņemšanas ak tu. Ja būvniecības laik ā veidojas pārtrauk ums, k ura laik ā iespējami jau pieņemto segto
darbu bojājumi, pirms darbu uzsāk šanas veic atk ārtotu k ontroli un sastāda atbilstošu ak tu.
9. Speciālie darbi:
9.1. betonēšana, betona kvalitātes un temperatūras kontrole betona cietēšanas procesā īpašos apstākļos saskaņā
ar tehnoloģisko shēmu;
9.2. sadurvietu betonēšana;
9.3. sadurvietu un šuvju hermetizācija;
9.4. metināšana;
9.5. metāla konstrukciju, elementu un metināmo šuvju pretkorozijas apstrāde;
9.6. būvkonstrukciju montāža;
9.7. bultskrūvju montāžas savienojumi ar kontrolējamu bultskrūvju spriegošanu (savilkšanu) un uzstādīto bultskrūvju
sprieguma kontrole;
9.8. pāļu dzīšana, iedzīto pāļu kopējais saraksts.
Uzsk aita galvenos speciālos darbus. Ja objek tā nepieciešams veik t speciālu darbu, k as nav iek ļauts žurnālā, tā
uzsk aiti nosak a galvenais būvdarbu veicējs pēc sask aņošanas ar attiecīgo atsevišķ u būvdarbu veicēju, būvprojek ta
izstrādātāju un būvniecības ierosinātāju vai noformē k ā segto darbu pieņemšanas ak tu un reģistrē būvdarbu žurnālā.
Ja speciālo darbu veicējiem nepieciešama profesionāla apmācība un k valifik ācija, pielik umā pievieno darbu
veicēju atestācijas apliecības vai sertifik ātu k opijas.
Lai veik tu darbus īpašos laik apstāk ļos (piemēram, betonēšana ziemas apstāk ļos), darbu veik šanas projek tā
izstrādā tehnoloģisk ās shēmas.
10. Īpašas piezīmes:
10.1. ziņas par avāriju vai nelaimes gadījumu;
10.2. darba aizsardzības apgaitas lapa.
Par darba drošību un veselības aizsardzību būvlauk umā atbild atbildīgais būvdarbu vadītājs. Ja objek ta
būvniecība ir k omplicēta un būvlauk umā strādā vairāk i būvdarbu veicēji, būvniecības ierosinātājam ir pienāk ums
norīk ot darba aizsardzības k oordinatoru.
11. Kontrolējošo iestāžu un amatpersonu pārbaudes piezīmes.
Atbildīgā būvdarbu vadītāja pienāk ums ir uzrādīt būvdarbu žurnālu pēc būvniecību k ontrolējošo iestāžu,
projek tēšanas organizāciju, autoruzraudzības, būvuzraudzības, būvinspek cijas un būvniecības ierosinātāja
pieprasījuma.
Visu k ontrolējošo organizāciju un inspek ciju piezīmes tiek fik sētas. Atbildīgais būvdarbu vadītājs vienas dienas
laik ā ierak sta atzīmes par šajās piezīmēs k onstatēto trūk umu novēršanu.
Ekonomikas ministrs Vjačeslavs Dombrovskis
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