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DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR 
LAIKA ZĪMOGU

Rīgā RD IKSD BJC “Laimīte”
(izdošanas vieta) (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, 

uzvārds)

2021.gada 15.jūnijā. Reģ.Nr.90000013606
(datums) (juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods) 

Kr.Valdemāra ielā 5, Rīgā, LV – 
1010

(juridiskās vai fiziskās personas adrese)
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ATZINUMS Nr. 22/8-3.10.1/ 128.  
par atbilstību ugunsdrošības prasībām

Apsekot
s:

bērnu diennakts nometnei „Vasara Vecāķos” 
paredzētās telpas.

1
.

(apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums)
2
.

Adres
e:

Vecāķu prospekts 80, 82 un 86, Rīga, LV – 1030.

Īpašnieks 
(valdītājs):

Rīgas pilsētas pašvaldība, Reģ. Nr. 
90011524360,

(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

Rātslaukums 1, Rīga.

3
.

(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods; adrese)

4
.

Iesniegtie 
dokumenti:

 Gintas Zagorskas 2021.gada 26.maija 
iesniegums 

Nr. b.n., Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas 
reģiona pārvaldē

reģistrēts 2021.gada 26.maijā ar Nr. 22/8-1.5.1/1366.
5
.

Apsekoto būvju, ēku vai telpu 
raksturojums:

Vecāķu prospektā 80, 
82 un

 86, paredzētās telpas, kas ir nodrošinātas ar ugunsdzēsības 
aparātiem un ir 
ierīkota automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes 
signalizācijas 
sistēma.  
Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības 
prasību pārkāpumi:

pārbaudes6
.

laikā pārkāpumi nav konstatēti.
Slēdzie
ns:

nometnei „Vasara Vecāķos” paredzētās telpas var 
izmantot

7
.

diennakts nometnes rīkošanai no 14.06.2021. līdz 
14.08.2021.
Atzinums izdots 
saskaņā ar

Ministru kabineta 2009.gada 
1.septembra 

noteikumu Nr.981 “Bērnu nometņu organizēšanas un 
darbības kārtība” 
8.5.apakšpunkta prasībām.

8
.

(normatīvais akts un punkts saskaņā, ar kuru izdots atzinums)
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Atzinumu paredzēts 
iesniegt

Valsts izglītības satura centram9
.

            (iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts 
iesniegt atzinumu)

Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus. 
Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā 

stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona 
pārvaldes 
priekšniekam, Jaunpils ielā 13, Rīgā.

(amatpersonas amats un adrese)

Valsts ugunsdzēsības 
un glābšanas dienesta 
Rīgas reģiona 
pārvaldes 
Ugunsdrošības un 
civilās aizsardzības 
nodaļas inspektore J.Šteimaka

(amatpersona) (paraksts) (v. uzvārds)

Atzinumu saņēmu: 
(juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, 

uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu)
(paraksts)

20____.gada ___. 
___________


