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Ministru kabineta noteikumi Nr.981
Rīgā 2009.gada 1.septembrī

Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība
Izdoti saskaņā ar
Izglītības likuma 14.panta 25.punktu
I. Vispārīgie jautājumi
1. Noteikumi nosaka bērnu nometņu (turpmāk – nometne) organizēšanas un darbības
kārtību.
2. Nometne ir mērķtiecīgi organizēts pasākums, kurā vairāk nekā puse dalībnieku ir
bērni (turpmāk – dalībnieks) un kas paredzēts, lai saskaņā ar nometnes programmu
nodrošinātu dalībnieku saturīgu un lietderīgu brīvā laika pavadīšanu un sekmētu vispusīgu
attīstību.
3. Pēc diennakts laika, kurā dalībnieks uzturas nometnē, nometnes iedala:
3.1. dienas nometne – nometne bez nakšņošanas;
3.2. diennakts nometne – nometne ar nakšņošanu.
4. Pēc dalībnieku izmitināšanas nometnes iedala:
4.1. nometne telpās;
4.2. nometne ārpus telpām;
4.3. nometnes telpās un ārpus telpām.
5. Pēc dalībnieku sastāva nometnes iedala:
5.1. atvērta nometne – nometne paredzēta jebkuram dalībniekam;
5.2. slēgta nometne – nometne paredzēta konkrētai dalībnieku mērķgrupai.
II. Nometnes organizētājs, tā tiesības un pienākumi
6. Nometni ir tiesības organizēt:
6.1. valsts un pašvaldību institūcijai (turpmāk – institūcija);
6.2. fiziskai personai, ja tā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir reģistrēta
komercreģistrā kā individuālais komersants vai saimnieciskās darbības veicējs;
6.3. juridiskai personai.
7. Nometnes organizētājs (turpmāk – organizētājs) ir atbildīgs par nometnes
organizēšanu un darbību.
8. Pirms nometnes darbības uzsākšanas organizētājs:
8.1. slēdz darba līgumu vai uzņēmuma līgumu, vai līgumu par brīvprātīgo darbu ar
nometnes vadītāju un citiem nometnes darbības nodrošināšanai nepieciešamiem darbiniekiem
(turpmāk – darbinieki);
8.2. nodrošina nometnes programmas izstrādi un apstiprina to. Programmā ietver
nometnes darbības mērķus, uzdevumus, mērķgrupu un citus jautājumus, kurus organizētājs
uzskata par būtiskiem;
8.3. nodrošina nometnes darba kārtības noteikumu un drošības noteikumu izstrādi,
ņemot vērā diennakts laiku, kurā dalībnieki uzturas nometnē, izmitināšanas veidu un
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nometnes programmu, un apstiprina minētos noteikumus. Nometnes drošības noteikumos
atbilstoši nometnes darbības programmai iekļauj nosacījumus traumu un ievainojumu
profilaksei;
8.4. nodrošina nometnes iekšējās kārtības noteikumu izstrādi. Minētajos noteikumos
norāda dalībnieku tiesības, pienākumus, atbildību un citus būtiskus jautājumus, kas jāievēro
nometnes dalībniekiem, atrodoties nometnē;
8.5. saņem Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta atzinumu par nometnes vietas
atbilstību ugunsdrošības prasībām;
8.6. saņem Veselības inspekcijas atzinumu, ka nometne gatava uzsākt darbību;
8.7. reģistrē Pārtikas un veterinārajā dienestā dalībnieku ēdināšanas pakalpojumu;
8.8. slēdz rakstisku līgumu ar dalībnieka likumisko pārstāvi par dalībnieka (tai skaitā
ārvalstnieka) uzņemšanu nometnē. Līgumā nosaka dalībnieka, likumiskā pārstāvja un
organizētāja tiesības un pienākumus. Ja nometnē piedalās dalībnieku (tai skaitā ārvalstnieku)
grupa, kurai ir viens likumiskais pārstāvis, rakstisku līgumu ar likumisko pārstāvi slēdz par
visiem grupas dalībniekiem kopumā;
8.9. iepazīstina dalībnieka likumisko pārstāvi ar nometnes iekšējās kārtības
noteikumiem;
8.10. iesniedz Valsts izglītības satura centram informāciju par nometni (1.pielikums)
iekļaušanai vienotās informācijas sistēmā.
9. Šo noteikumu 8.5. un 8.6.apakšpunktā minētais atzinumus nav nepieciešams:
9.1. nometnei ārpus telpām;
9.2. nometnei telpās un ārpus telpām par nometnes darbību ārpus telpām;
9.3. ja attiecīgais atzinums par nometnes norises vietu jau ir un tam nav beidzies
termiņš;
9.4. ja mainās nometnes veids no dienas nometnes uz diennakts nometni.
10. Nometnes darbības laikā organizētājs nodrošina:
10.1. nometnes programmas īstenošanu;
10.2. neatliekamo medicīnisko palīdzību dalībniekiem, darbiniekiem un nometnes
vadītājam;
10.3. iespēju dalībniekiem, darbiniekiem un nometnes vadītājam izsaukt operatīvos
dienestus;
10.4. dalībnieku ēdināšanu, ievērojot veselīga uztura ieteikumus un pārtikas apritē
noteiktās higiēnas prasības;
10.5. dalībnieku informēšanu un apmācību par ievainojumu un traumu profilakses
jautājumiem atbilstoši nometnes darbības programmai;
10.6. vismaz vienu darbinieku (neskaitot saimnieciskos darbiniekus) uz
10 dalībniekiem;
10.7. civilās aizsardzības, ugunsdrošības, darba aizsardzības, vides aizsardzības un
citu prasību ievērošanu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;
10.8. šādas informācijas izvietošanu nometnē ikvienai personai redzamā vietā:
10.8.1. nometnes juridiskā un faktiskā adrese, kontakttālrunis;
10.8.2. organizētāja nosaukums vai vārds un uzvārds, kontakttālrunis;
10.8.3. nometnes vadītāja vārds un uzvārds, kontakttālrunis;
10.8.4. tās ārstniecības personas vai ārstniecības iestādes kontakttālrunis un atrašanās
vieta, ar kuru ir noslēgta vienošanās par dalībnieku, darbinieku un nometnes vadītāja
medicīnisko apkalpošanu;
10.8.5. informācija par operatīvo dienestu izsaukšanu;
10.8.6. dalībnieku guļvietu izvietojuma plāns diennakts nometnē;
10.8.7. nometnes iekšējās kārtības noteikumi un drošības noteikumi;
10.8.8. nometnes dienas kārtība;
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10.8.9. konfesija, kas darbojas reliģiska satura nometnē;
10.9. dalībnieku drošību saskaņā ar Bērnu tiesību aizsardzības likumu;
10.10. nometnes vadītāju ar mobilo saziņas līdzekli un medicīnisko aptieciņu pirmās
palīdzības sniegšanai, ja saskaņā ar nometnes programmu paredzēta dalībnieku došanās ārpus
nometnes teritorijas.
III. Nometnes vadītājs un viņa pienākumi
11. Par nometnes vadītāju var būt persona, kura apguvusi Izglītības un zinātnes
ministrijas apstiprināto nometņu vadītāju kursu programmu un saņēmusi Valsts izglītības
satura centra apliecību par programmas apguvi. Valsts izglītības satura centrs ziņas par
apliecības iegūšanu reģistrē valsts informācijas sistēmā „Bērnu un jauniešu nometņu
vadītājiem izsniegto apliecību datubāze”.
12. Nometnes vadītājs:
12.1. īsteno nometnes programmu, nodrošinot izglītojošu, saturīgu un lietderīgu brīvā
laika organizēšanu, un vada nometnes darbu;
12.2. pirms nometnes darbības uzsākšanas iepazīstina darbiniekus ar darba kārtības
noteikumiem, iekšējās kārtības noteikumiem un drošības noteikumiem (tai skaitā darba
drošības un ugunsdrošības noteikumiem), veicot par to ierakstu nometnes žurnālā
(2.pielikums);
12.3. pirms nometnes darbības uzsākšanas iepazīstina dalībniekus ar iekšējās kārtības
noteikumiem un drošības noteikumiem (tai skaitā darba drošības un ugunsdrošības
noteikumiem), veicot par to ierakstu nometnes žurnālā, un ir atbildīgs par minēto noteikumu
ievērošanu;
12.4. nodrošina dalībnieku drošību, kā arī veselības un dzīvības aizsardzību;
12.5. nodrošina dalībnieku tiesību un interešu ievērošanu;
12.6. ir atbildīgs par rotaļu un sporta ierīču, inventāra, aprīkojuma un nodarbībās
izmantojamo materiālu drošumu, nekaitīgumu un atbilstību dalībnieku vecumam;
12.7. ir atbildīgs par dalībnieku saudzīgu izturēšanos pret vidi;
12.8. nodrošina ar mobilo saziņas līdzekli un medicīnisko aptieciņu pirmās palīdzības
sniegšanai darbinieku, kurš vada dalībnieku grupu, ja saskaņā ar nometnes programmu
dalībnieki dodas ārpus nometnes teritorijas;
12.9. nekavējoties informē organizētāju, likumiskos pārstāvjus un atbildīgās
institūcijas, ja ir apdraudēta dalībnieka drošība, veselība vai dzīvība;
12.10. nepieļauj nepiederošu personu uzturēšanos nometnes teritorijā;
12.11. aizpilda nometnes žurnālu (2.pielikums).
IV. Dalībnieka likumiskā pārstāvja pienākumi
13. Dalībnieka likumiskie pārstāvji, slēdzot ar organizētāju šo noteikumu
8.8.apakšpunktā minēto līgumu, iesniedz šādus dokumentus:
13.1. anketu, kurā norādīta šāda informācija par dalībnieku:
13.1.1. vārds, uzvārds, dzimšanas dati;
13.1.2. deklarētās un faktiskās dzīvesvietas adrese;
13.1.3. dalībnieka likumisko pārstāvju vārds, uzvārds, kontakttālrunis;
13.1.4. peldētprasme;
13.1.5. iepriekšējā dalība nometnēs;
13.1.6. cita, pēc likumisko pārstāvju domām, būtiska informācija par dalībnieku;
13.2. ne ātrāk kā 10 darbdienas pirms nometnes darbības uzsākšanas izsniegtu
primārās veselības aprūpes ārsta izziņu (vai tās kopiju) par dalībnieka veselības stāvokli, kurā
norādīta šāda informācija:
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13.2.1. veiktās vakcinācijas;
13.2.2. pedikulozes pārbaude;
13.2.3. alerģijas;
13.2.4. hroniskās saslimšanas;
13.2.5. speciālo medikamentu lietošana.
14. Ārvalstnieki primārās veselības aprūpes ārsta izziņas iesniedz atbilstoši mītnes
valsts normatīvo aktu prasībām.
15. Dalībnieka likumiskie pārstāvji un apmeklētāji ievēro nometnes iekšējās kārtības
noteikumus.
V. Nometnes darbības saskaņošana
16. Par nometnes organizēšanu un darbības sākuma datumu organizētājs informē
pašvaldību, kuras administratīvajā teritorijā tā notiks (turpmāk – pašvaldība).
17. Organizētājs mēnesi pirms nometnes darbības uzsākšanas iesniedz pašvaldībā
iesniegumu par nometnes organizēšanu. Iesniegumā norāda šādu informāciju:
17.1. nometnes organizētāja kontaktinformācija – juridiskās personas vai institūcijas
nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese un kontakttālrunis vai fiziskās personas vārds,
uzvārds, personas kods, deklarētās un faktiskās dzīvesvietas adrese un kontakttālrunis;
17.2. nometnes vadītāja vārds, uzvārds, kontakttālrunis;
17.3. nometnes nosaukums, darbības laiks un vieta, nometnes veids atbilstoši
dalībnieka uzturēšanās laikam diennaktī nometnē un izmitināšanas veidam, nometnes
programma;
17.4. dalībnieku skaits un vecums.
18. Organizētājs šo noteikumu 17.punktā minētajam iesniegumam pievieno šādu
dokumentu kopijas (izņemot, ja dokumentus iesniedz elektroniski):
18.1. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta atzinumu par nometnes vietas
atbilstību ugunsdrošības prasībām (izņemot šo noteikumu 9.punktā minētos gadījumus);
18.2. Veselības inspekcijas atzinumu par nometnes gatavību uzsākt darbību (izņemot
šo noteikumu 9.punktā minētos gadījumus);
18.3. dokumentu, kas apliecina, ka dalībnieku ēdināšanas pakalpojums reģistrēts
Pārtikas un veterinārajā dienestā.
VI. Noslēguma jautājumi
19. Noteikumu izpildi atbilstoši kompetencei kontrolē tiesībaizsardzības iestādes un
šādas uzraudzības institūcijas:
19.1. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests;
19.2. Veselības inspekcija;
19.3. Pārtikas un veterinārais dienests;
19.4. Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija.
20. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2001.gada 23.oktobra noteikumus
Nr.447 „Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība” (Latvijas Vēstnesis, 2001,
154.nr.; 2002, 143.nr.; 2005, 43.nr.; 2008, 87.nr.).
Ministru prezidenta vietā – finanšu ministrs E.Repše
Izglītības un zinātnes ministre T.Koķe
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1.pielikums
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2.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 1.septembra noteikumiem Nr.981

Izglītības un zinātnes ministre T.Koķe
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Ministru kabineta noteikumi Nr.1338
Rīgā 2009.gada 24.novembrī

Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo drošība izglītības iestādēs un to
organizētajos pasākumos
Izdoti saskaņā ar
Izglītības likuma 14.panta 21.punktu
I. Vispārīgie jautājumi
1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā nodrošināma izglītojamo drošība izglītības iestādēs
un to organizētajos pasākumos.
2. Izglītojamo drošība mācību prakses laikā nodrošināma atbilstoši Darba aizsardzības
likumam.
II. Izglītības iestādes vadītāja kompetence
3. Izglītības iestādes vadītāja (turpmāk – vadītājs) funkcijas izglītojamo drošības
jautājumos ir šādas:
3.1. sadarbībā ar izglītības iestādes dibinātāju (valsts dibinātas izglītības iestādes
vadītājs – sadarbībā ar attiecīgās administratīvās teritorijas pašvaldību), pieaicinot atbildīgo
uzraudzības institūciju speciālistus, ne retāk kā reizi mācību gadā organizēt apskati, lai
novērtētu izglītības iestādes atbilstību drošības prasībām, ja atbildīgā uzraudzības institūcija
nav veikusi pārbaudi pēc savas iniciatīvas. Izglītības iestādes atbilstības novērtējumu sagatavo
atbildīgās uzraudzības institūcijas – Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests un Veselības
inspekcija; 3.2. organizēt izglītojamo drošības pasākumus izglītības iestādē un tās rīkotajos
pasākumos; 3.3. sadarbībā ar izglītības iestādes dibinātāju (turpmāk – dibinātājs) nodrošināt,
lai izglītības iestādē atbilstoši normatīvo aktu prasībām tiktu ievērotas higiēnas prasības, kā
arī civilās aizsardzības, ugunsdrošības un darba aizsardzības normas;
3.4. plānot un organizēt izglītojošus pasākumus par izglītojamo drošību, tai skaitā
vardarbības un ievainojumu profilakses jautājumos;
3.5. nodrošināt evakuācijas plāna, šo noteikumu III nodaļā minētajām prasībām
atbilstošu izglītības iestādes iekšējās kārtības noteikumu (turpmāk – iekšējās kārtības
noteikumi) un drošības noteikumu izstrādi un kontrolēt to ievērošanu;
3.6. noteikt atbildīgos pedagogus par izglītojamo iepazīstināšanu ar evakuācijas plānu,
iekšējās kārtības noteikumiem un drošības noteikumiem;
3.7. nodrošināt izglītojamo (līdz 18 gadu vecumam) vecāku vai bērnu likumisko
pārstāvju (turpmāk – vecāki) iepazīstināšanu ar iekšējās kārtības noteikumiem;
3.8. nodrošināt, lai izglītības iestādes darbiniekiem un izglītojamiem būtu pieejama
informācija par operatīvo dienestu izsaukšanu, iekšējās kārtības noteikumi, drošības
noteikumi un evakuācijas plāns;
3.9. noteikt atbildīgos pedagogus par drošību ekskursijās, pārgājienos, sporta
sacensībās un citos izglītības iestādes rīkotajos pasākumos un pedagogu skaitu, kam
jāpiedalās attiecīgajā pasākumā, kā arī nodrošināt šo noteikumu 11., 15. un 24.punktā minētās
informācijas iesniegšanu;
3.10. noteikt izglītojamo vecākiem un citām personām saistošu uzturēšanās kārtību
izglītības iestādē. Šai kārtībai jābūt pieejamai izglītojamo vecākiem un citām personām;
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3.11. sadarboties ar vecākiem, valsts un pašvaldību institūcijām, biedrībām,
nodibinājumiem un fondiem izglītojamo drošības jautājumos;
3.12. ziņot pašvaldības policijai vai Valsts policijai, ja ir saņemta informācija vai
rodas pamatotas aizdomas par alkohola, narkotisko, toksisko vai psihotropo vielu, gāzes
baloniņu, gāzes pistoļu un šaujamieroču neatļautu iegādāšanos, lietošanu, glabāšanu,
realizēšanu, kā arī pamudināšanu tos lietot izglītības iestādē vai tās teritorijā, kā arī ziņot par
to vecākiem;
3.13. izsaukt neatliekamās medicīniskās palīdzības brigādi, ja ir pamatotas aizdomas
par saindēšanos ar alkoholu, narkotiskajām, toksiskajām vai psihotropajām vielām, kā arī
traumu un citu veselības traucējumu gadījumos, kas apdraud izglītojamā dzīvību, kā arī ziņot
par to vecākiem.
4. Šo noteikumu 3.12. un 3.13.apakšpunktā minētajos gadījumos, ja ir ārkārtas
situācija un nepieciešama pedagoga nepastarpināta rīcība, pedagogs rīkojas patstāvīgi, par to
informējot vadītāju.
5. Vadītājam ir tiesības pieprasīt un saņemt nepieciešamo palīdzību no dibinātāja,
pašvaldības policijas un citām institūcijām, lai nodrošinātu izglītojamo drošību atbilstoši
normatīvo aktu prasībām.
III. Izglītojamo drošību reglamentējošie akti izglītības iestādē
6. Iekšējās kārtības noteikumi nosaka:
6.1. izglītojamo uzvedības noteikumus izglītības iestādē, tās teritorijā un izglītības
iestādes organizētajos pasākumos;
6.2. evakuācijas plāna un informācijas par operatīvo dienestu izsaukšanu izvietojumu
izglītības iestādē;
6.3. alkohola, cigarešu, narkotisko, toksisko un psihotropo vielu, gāzes baloniņu,
gāzes pistoļu, šaujamieroču un auksto ieroču iegādāšanās, lietošanas, glabāšanas un
realizēšanas aizliegumu izglītības iestādē un tās teritorijā;
6.4. izglītojamā rīcību, ja izglītojamais kādas personas darbībā saskata draudus savai
vai citu personu drošībai;
6.5. vadītāja un pedagogu rīcību, ja tiek konstatēta fiziska vai emocionāla vardarbība
pret izglītojamo;
6.6. atbildību par iekšējās kārtības noteikumu neievērošanu;
6.7. citus jautājumus, kurus izglītības iestāde uzskata par būtiskiem.
7. Atbilstoši izglītības iestādes vajadzībām un vietējiem apstākļiem izglītības iestāde
izstrādā šādus drošības noteikumus:
7.1. par drošību mācību kabinetos un telpās, kurās ir iekārtas un vielas, kas var
apdraudēt izglītojamo drošību un veselību;
7.2. par ugunsdrošību;
7.3. par elektrodrošību;
7.4. par pirmās palīdzības sniegšanu;
7.5. par drošību ekskursijās, pārgājienos un pastaigās;
7.6. par drošību citos izglītības iestādes organizētajos pasākumos;
7.7. par drošību sporta sacensībās un nodarbībās.
8. Drošības noteikumos iekļauj šādu informāciju:
8.1. par rīcību ekstremālās situācijās (piemēram, ja izcēlies ugunsgrēks, telpās jūtama
gāzes smaka, plūdi, vardarbības situācija);
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8.2. par rīcību nestandarta situācijās (piemēram, saskarē ar bīstamiem priekšmetiem un
vielām);
8.3. par ceļu satiksmes drošību;
8.4. par drošību uz ūdens un ledus;
8.5. par personas higiēnu un darba higiēnu;
8.6. par darba drošību, veicot praktiskos un laboratorijas darbus (izņemot
profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādes);
8.7. par drošību mācību laikā un mācību nodarbību starplaikos.
IV. Izglītojamo iepazīstināšana ar iekšējās kārtības noteikumiem, drošības noteikumiem
un evakuācijas plānu
9. Izglītojamos iepazīstina ar iekšējās kārtības noteikumiem, drošības noteikumiem un
evakuācijas plānu šādā kārtībā:
9.1. ar iekšējās kārtības noteikumiem, šo noteikumu 7.2., 7.3. un 7.4.apakšpunktā
minētajiem drošības noteikumiem un evakuācijas plānu – katru gadu septembrī;
9.2. ar šo noteikumu 7.1.apakšpunktā minētajiem drošības noteikumiem – ne retāk kā
divas reizes gadā un pirms tādu jaunu darbību uzsākšanas, kuras var apdraudēt izglītojamo
drošību un veselību;
9.3. ar šo noteikumu 7.5.apakšpunktā minētajiem drošības noteikumiem – pirms katras
ekskursijas, pārgājiena vai pastaigas;
9.4. ar šo noteikumu 7.6. un 7.7.apakšpunktā minētajiem drošības noteikumiem –
pirms katra pasākuma un sporta sacensībām.
10. Izglītojamo iepazīstināšanu ar iekšējās kārtības noteikumiem, drošības
noteikumiem un evakuācijas plānu reģistrē klases vai grupas žurnālā. Izglītojamais, izņemot
pirmsskolas vecuma bērnus, atbilstoši spējām un prasmēm to apliecina ar ierakstu
"iepazinos", norādot datumu, un parakstu.
V. Ekskursiju, pārgājienu un pastaigu organizēšana
11. Pirms došanās ekskursijā vai pārgājienā atbildīgais pedagogs vadītājam iesniedz
rakstisku informāciju, kurā norādīts pārgājiena vai ekskursijas mērķis, maršruts, ilgums,
dalībnieku saraksts, vecums, pārvietošanās veids, nakšņošanas vieta, saziņas iespējas un
pirmās palīdzības sniegšanas iespējas.
12. Pastaiga (organizēta pirmsskolas vecuma bērnu grupas pārvietošanās,
nepārsniedzot trīs kilometru lielu attālumu ārpus izglītības iestādes teritorijas) līdz 30 bērniem
grupā tiek organizēta vismaz divu pieaugušo pavadībā, no kuriem viens ir atbildīgais
pedagogs. Pirms došanās pastaigā atbildīgais pedagogs izdara ierakstu pastaigu reģistrācijas
žurnālā, norādot pastaigas datumu, maršrutu, ilgumu, dalībnieku skaitu.
13. Atbildīgā pedagoga pienākumi:
13.1. nodrošināt šo noteikumu 7.5.apakšpunktā minēto drošības noteikumu
ievērošanu;
13.2. nodrošināt nelaimes gadījumā cietušajam pirmās palīdzības sniegšanu notikuma
vietā un, ja nepieciešams, izsaukt neatliekamo medicīnisko palīdzību vai organizēt cietušā
nogādāšanu ārstniecības iestādē;
13.3. par nelaimes gadījumu nekavējoties informēt vadītāju un cietušā vecākus;
13.4. bīstamā situācijā pārtraukt ekskursiju un informēt vadītāju;
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13.5. ne vēlāk kā trīs dienas pirms došanās ekskursijā vai pārgājienā informēt vecākus
par pārgājiena vai ekskursijas mērķi, maršrutu, ilgumu, pārvietošanās veidu, nakšņošanas
vietu, saziņas iespējām un pirmās palīdzības sniegšanas iespējām.
14. Vecāki informē atbildīgo pedagogu par sava bērna veselības traucējumiem vai
īpatnībām, ja viņam nepieciešama īpaša uzmanība, kā arī par saziņas iespējām ar vecākiem,
norādot kontakttālruni.
VI. Citu izglītības iestādes pasākumu organizēšana
15. Pirms pasākuma atbildīgais pedagogs pārliecinās par telpu tehniskā nodrošinājuma
piemērotību attiecīgajam pasākumam, atbilstību ekspluatācijas un drošības prasībām, kā arī
saskaņo ar vadītāju pasākuma plānu. Plānā norāda attiecīgā pasākuma norises laiku, vietu,
aptuveno dalībnieku skaitu un veicamos drošības pasākumus.
16. Atbildīgā pedagoga pienākumi:
16.1. piedalīties pasākumā un nodrošināt šo noteikumu 7.6.apakšpunktā minēto
drošības noteikumu ievērošanu;
16.2. informēt pašvaldības policiju vai Valsts policiju par pasākuma norises laiku un
vietu;
16.3. ārpus izglītības iestādes teritorijas rīkotos pasākumus saskaņot ar vietējo
pašvaldību;
16.4. informēt Valsts policiju par pasākuma norisi, ja transportlīdzekļu kustība var
apdraudēt izglītojamo dzīvību vai veselību.
VII. Sporta sacensību un nodarbību organizēšana
17. Sporta sacensības un nodarbības (izņemot sporta veidus apvidū) rīkojamas sporta
bāzēs vai sporta nodarbībām pielāgotās telpās, kas atbilst normatīvajos aktos noteiktajām
prasībām.
18. Rīkojot sporta sacensības un nodarbības īrētās telpās, vadītājs pārliecinās par telpu
un to aprīkojuma piemērotību un iepazīstas ar uzraudzības dienestu atzinumiem par telpu
atbilstību normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.
19. Sporta sacensības un nodarbības notiek tikai tādos laikapstākļos, kas neapdraud
izglītojamo veselību un drošību.
20. Sporta sacensībās ir klāt izglītības iestādes ārstniecības persona vai cita sertificēta
ārstniecības persona, vai vadītāja norīkota par pirmās palīdzības sniegšanu atbildīgā persona.
21. Rīkojot vairāku izglītības iestāžu sporta sacensības, sacensību organizētājs ievēro
šo noteikumu 16.2., 16.3. un 16.4.apakšpunktā minētās prasības.
22. Atbildīgais pedagogs nodrošina šo noteikumu 7.7.apakšpunktā minēto drošības
noteikumu ievērošanu un ir klāt sporta sacensību un nodarbību laikā.
23. Ne vēlāk kā trīs dienas pirms sporta sacensībām atbildīgais pedagogs informē
dalībnieku vecākus par sacensību veidu, laiku, vietu, pārvietošanās iespējām, atbildīgo
pedagogu un saziņas iespējām.
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24. Pirms piedalīšanās sporta sacensībās atbildīgais pedagogs iesniedz vadītājam
rakstisku informāciju, kurā norādīts sacensību veids, laiks, vieta, pārvietošanās iespējas,
izglītojamo saraksts, saziņas iespējas ar vecākiem, kā arī datums, kad izglītojamie
iepazīstināti ar šo noteikumu 7.7.apakšpunktā minētajiem drošības noteikumiem.
25. Vadītājs nodrošina, lai izglītības iestādēs īstenotajās profesionālās ievirzes
izglītības programmās un organizētajās sporta nodarbībās (izņemot sporta stundas) piedalītos
tikai tie izglītojamie, kuriem ir ģimenes ārsta vai sporta ārsta mācību gada sākumā izsniegta
izziņa par atļauju darboties paaugstinātas fiziskās slodzes apstākļos.
26. Izglītojamam vai vecākiem ir pienākums informēt izglītības iestādes ārstniecības
personu vai klases audzinātāju, ja ārsts izglītojamam ieteicis veikt izmaiņas fiziskajās
nodarbībās.
27. Izglītības iestādes ārstniecības persona vai klases audzinātājs informē sporta
skolotāju vai treneri par izglītojamā veselības stāvokli katru reizi pēc traumas vai gadījumā, ja
izglītojamam piemērojamas īpašas prasības.
VIII. Noslēguma jautājums
28. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2001.gada 20.novembra
noteikumus Nr.492 "Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo drošība izglītības iestādēs un to
organizētajos pasākumos" (Latvijas Vēstnesis, 2001, 172.nr.; 2003, 176.nr.; 2008,113.nr.).
Ministru prezidents V.Dombrovskis
Izglītības un zinātnes ministre T.Koķe
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Ministru kabineta noteikumi Nr.82
Rīgā 2004.gada 17.februārī

Ugunsdrošības noteikumi
Izdoti saskaņā ar
Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likuma 12.pantu
1. Vispārīgie jautājumi
1. Noteikumi nosaka ugunsdrošības prasības, kas fiziskajām un juridiskajām personām
jāievēro, lai neatkarīgi no objekta īpašuma formas un atrašanās vietas novērstu un sekmīgi
dzēstu ugunsgrēkus, kā arī mazinātu to sekas.
2. Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas standarts" pēc Iekšlietu
ministrijas ieteikuma iesniedz publicēšanai laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" to Latvijas
nacionālo standartu sarakstu, kurus piemēro šo noteikumu izpildei (turpmāk – piemērojamie
standarti). (Grozīts ar MK 05.02.2008. noteikumiem Nr.60)
2. Fizisko un juridisko personu pienākumi
2.1. Fiziskās personas pienākumi
3. Ikvienas personas pienākums ir nepieļaut ugunsgrēka izcelšanos vai darbības, kas
var novest pie ugunsgrēka.
4. Personai ir jāzina, kā rīkoties ugunsgrēka un evakuācijas gadījumā un kā izmantot
ugunsdzēsības līdzekļus.
5. Ja izcēlies ugunsgrēks, personai ir šādi pienākumi:
5.1. ziņot par to Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam, nosaucot objekta
adresi, ugunsgrēka izcelšanās vietu, ziņotāja vārdu, uzvārdu un tālruņa numuru, kā arī
pieprasīto papildu informāciju par ugunsgrēku;
5.2. izpildīt ugunsgrēka dzēšanas un glābšanas darbu vadītāja rīkojumus;
5.3. informēt ugunsgrēka dzēšanas un glābšanas darbu vadītāju par cilvēkiem, kas
atrodas vai varētu atrasties ugunsgrēka apdraudētajā zonā, ugunsdzēsības ūdensņemšanas
vietām un piebraukšanas ceļiem, objekta sprādzienbīstamību un ugunsbīstamību
(tehnoloģiskā procesa, uzglabājamo un izmantojamo vielu un materiālu īpatnībām).
2.2. Juridiskās personas vadītāja un darbinieku pienākumi
6. Juridiskās personas vadītājam ir šādi pienākumi:
6.1. nodrošināt normatīvajos aktos noteikto ugunsdrošības prasību ievērošanu;
6.2. nodrošināt ugunsdrošības instrukcijas izstrādi saskaņā ar šo noteikumu 10.punktu;
6.3. organizēt darbinieku instruēšanu ugunsdrošības jomā un par to izdarīt atzīmi
Ugunsdrošības instruktāžas uzskaites žurnālā (1.pielikums);
6.4. izvērtēt iespējamā ugunsgrēka risku un, pamatojoties uz to, izstrādāt un īstenot
ugunsdrošības pasākumus objektā;
6.5. nodrošināt apkures un ventilācijas iekārtu, elektroietaišu, citu inženiertehnisko
iekārtu, tehnoloģisko un ražošanas iekārtu atbilstību ugunsdrošības prasībām, kā arī šajās
iekārtās radušos bojājumu novēršanu;
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6.6. nodrošināt valsts ugunsdrošības uzraudzības inspektora noteikto ugunsdrošības
pasākumu izpildi;
6.7. nodrošināt objektu ar ugunsdzēsības tehniku, ugunsdzēsības ūdensapgādi,
ugunsaizsardzības un ugunsdzēsības sistēmām, ugunsdzēsības dienesta izsaukšanas ierīcēm,
ugunsdzēsības aparātiem un inventāru atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām
ugunsdrošības prasībām, kā arī uzturēt šīs iekārtas un līdzekļus lietošanas kārtībā;
6.8. izstrādāt rīcības plānu ugunsgrēka gadījumam objektos ar sprādzienbīstamu vidi
un objektos, kuros var atrasties vairāk par 50 cilvēkiem (izņemot dzīvojamās mājas). Ne retāk
kā reizi gadā saskaņā ar šo plānu organizēt praktiskās nodarbības, kā arī nodrošināt rīcības
plāna izpildi ugunsgrēka gadījumā. (Grozīts ar MK 05.02.2008. noteikumiem Nr.60)
7. Juridiskās personas vadītājs atsevišķu pienākumu izpildi ugunsdrošības jomā var
uzdot atbildīgajam darbiniekam. Atbildīgā darbinieka norīkošana neatbrīvo juridiskās
personas vadītāju no atbildības par ugunsdrošības prasību ievērošanu. (Grozīts ar MK 05.02.2008.
noteikumiem Nr.60)

8. Par objekta ugunsdrošību atbildīgajiem darbiniekiem, personām, kuras izstrādā
rīcības plānu ugunsgrēka gadījumam un ugunsdrošības instrukciju, kā arī personām, kuras
veic ugunsdrošības instruktāžu, nepieciešama profesionālā izglītība ugunsdrošībā vai
apmācība ugunsdrošības jomā:
8.1. atbilstoši Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta izstrādātai mācību
programmai (ne mazāk par 20 stundām), ja minētās personas strādā objektos, kuros var
atrasties no 10 līdz 50 cilvēkiem (izņemot dzīvojamās mājas), vai objektos ar
sprādzienbīstamu vidi;
8.2. atbilstoši Izglītības un zinātnes ministrijas izstrādātai licencētai mācību
programmai (ne mazāk par 160 stundām), ja minētās personas strādā objektos, kuros var
atrasties vairāk par 50 cilvēkiem (izņemot dzīvojamās mājas), vai paaugstināta rūpniecisko
avāriju riska objektos. (Grozīts ar MK 05.02.2008. noteikumiem Nr.60)
9. Ugunsdrošības instrukciju izstrādā saskaņā ar ugunsdrošības noteikumiem,
ražošanas iekārtu tehnoloģiskajām un ekspluatācijas instrukcijām, kā arī ņemot vērā
ugunsgrēka riskus, ēku un būvju plānošanas un ugunsaizsardzības risinājumus, tehnoloģisko
iekārtu un ražošanas iekārtu sprādzienbīstamību un ugunsbīstamību. (MK 05.02.2008. noteikumu
Nr.60 redakcijā)

10. Ugunsdrošības instrukcijā ietver šādu informāciju:
10.1. kārtība, kādā tiek uzturēta teritorija, ēkas, telpas, evakuācijas ceļi un
piebraucamie ceļi pie ēkām, būvēm un ugunsdzēsības ūdensapgādes vietām, kā arī ziņas par
objekta ugunsdrošību;
10.2. ugunsdrošības prasības ēku un būvju inženiertehnisko iekārtu ekspluatācijā,
iespējamie riska faktori, tehnoloģiskā procesa sprādzienbīstamība un ugunsbīstamība;
10.3. lietojamo un uzglabājamo vielu un materiālu bīstamo īpašību raksturojums,
sprādzienbīstamība un ugunsbīstamība, kā arī minēto vielu un materiālu izmantošanas,
glabāšanas un transportēšanas kārtība;
10.4. tehnoloģisko iekārtu un telpu kontroles un mērīšanas ierīču maksimāli
pieļaujamie rādījumi un rādījumi, kurus sasniedzot var notikt sprādziens vai izcelties
ugunsgrēks;
10.5. vietu un telpu sakopšanas un elektropatērētāju atvienošanas kārtība pēc darba
beigām;
10.6. kārtība, kā pēc darba beigām savāc degtspējīgu vielu un materiālu atkritumus,
uztur un glabā eļļainu darba apģērbu;
10.7. vietas, kur atļauts smēķēt;
10.8. ugunsbīstamo darbu veikšanas kārtība;
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10.9. darbinieku pienākumi un rīcība ugunsgrēka gadījumā:
10.9.1. ugunsdzēsības dienesta izsaukšanas kārtība;
10.9.2. tehnoloģisko iekārtu apturēšanas kārtība;
10.9.3. ventilācijas iekārtu, elektroiekārtu un citu inženiertehnisko iekārtu
atvienošanas kārtība;
10.9.4. ugunsdzēšanas līdzekļu, ugunsdzēsības sistēmu un iekārtu izmantošanas
kārtība;
10.9.5. cilvēku evakuācijas kārtība;
10.9.6. kārtība, kādā tiek evakuētas personas ar īpašām vajadzībām, un attiecīgi
pasākumi tās nodrošināšanai, ja attiecīgajā ēkā var atrasties personas ar īpašām vajadzībām;
10.9.7. materiālo vērtību evakuācijas kārtība. (Grozīts ar MK 05.02.2008. noteikumiem Nr.60)
11. Ugunsdrošības instrukcija var sastāvēt no atsevišķām instrukcijām, kuru kopums
atbilst šo noteikumu 10.punktā noteiktajām prasībām. Katru atsevišķo ugunsdrošības
instrukciju apstiprina juridiskās personas vadītājs. (MK 05.02.2008. noteikumu Nr.60 redakcijā)
12. Ugunsdrošības instrukcijā izdara grozījumus, ja:
12.1. notikušas izmaiņas tehnoloģiskajos procesos, izejvielu un izejmateriālu
sortimentā;
12.2. mainītas vai modernizētas iekārtas, kas ietekmē ugunsdrošību;
12.3. grozīti normatīvie akti, uz kuru pamata izstrādāta ugunsdrošības instrukcija;
12.4. veiktas izmaiņas telpu plānojumā un ugunsaizsardzības risinājumos. (Grozīts ar
MK 05.02.2008. noteikumiem Nr.60)

13. Ugunsdrošības instruktāža objektā nepieciešama visiem darbiniekiem un
personām, kas veic pagaidu darbus, atrodas ražošanas praksē vai apmācībā, kā arī dzīvo
viesnīcās, viesu namos un pansionātos.
14. Ugunsdrošības instruktāžu veic ne retāk kā reizi gadā, kā arī ja:
14.1. izdarīti grozījumi ugunsdrošības noteikumos un ugunsdrošības instrukcijās;
14.2. notikušas izmaiņas tehnoloģiskajos procesos, izejvielu un izejmateriālu
sortimentā;
14.3. mainītas vai modernizētas iekārtas, kas ietekmē ugunsdrošību;
14.4. darbinieki pārkāpuši ugunsdrošības noteikumus vai ugunsdrošības instrukcijas.
15. Rīcības plānā ugunsgrēka gadījumam norāda kārtību, kādā:
15.1. izsauc Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu;
15.2. evakuē cilvēkus no bīstamās zonas, pasargā un evakuē materiālās vērtības;
15.3. sagaida ugunsdzēsības un glābšanas dienestu, norādot īsāko ceļu līdz ugunsgrēka
vietai un ūdensņemšanas vietai;
15.4. pārtrauc elektroenerģijas padevi (izņemot elektroenerģijas padevi ugunsdzēsības
ietaisēm);
15.5. izslēdz tehnoloģiskās iekārtas, elektroietaises un inženierkomunikācijas;
15.6. iedarbina ugunsdzēsības un citas ugunsaizsardzības sistēmas un iekārtas;
15.7. pasargā ugunsdzēsībā iesaistītos cilvēkus no ugunsgrēka bīstamo faktoru
iedarbības;
15.8. darbojas objekta ugunsdrošības, ugunsdzēsības un glābšanas dienests un tiek
izmantoti ugunsdzēsības līdzekļi un tehnika;
15.9. rīkojas objekta personāls atkarībā no apstākļiem (piemēram, diennakts laika,
meteoroloģiskajiem apstākļiem, gadalaika). (Grozīts ar MK 05.02.2008. noteikumiem Nr.60)
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16. Ugunsgrēka gadījumā juridiskās personas vadītājs pirms Valsts ugunsdzēsības un
glābšanas dienesta ierašanās organizē:
16.1. cilvēku evakuāciju un citus ugunsdzēsības pasākumus;
16.2. tehnoloģisko iekārtu, elektroietaišu un inženierkomunikāciju atvienošanu vai
pārslēgšanu uz darba režīmu, kas neveicina ugunsgrēka attīstību un neierobežo tā dzēšanu;
16.3. neatliekamās medicīniskās palīdzības vai avārijas dienestu izsaukšanu (ja
nepieciešams).
17. Pēc ugunsgrēka likvidācijas juridiskās personas vadītājs izvērtē un novērš cēloņus
un apstākļus, kas izraisīja ugunsgrēku un sekmēja tā izplatīšanos.
18. Darbinieku pienākums ir apgūt ugunsdrošības instrukcijas, attiecīgu mācību
programmu ugunsdrošības jomā saskaņā ar šo noteikumu 8.punktu, kā arī ievērot
ugunsdrošības instrukcijas un rīcības plānu ugunsgrēka gadījumā.
2.3. Ēku, telpu un dzīvokļu īpašnieku, valdītāju, pārvaldnieku, kā arī īrnieku un
nomnieku pienākumi
(Nodaļa MK 05.02.2008. noteikumu Nr.60 redakcijā)

18.1 Dzīvojamo ēku, to daļu un dzīvokļu īpašnieku, valdītāju, pārvaldnieku, kā arī
īrnieku un nomnieku (konkrētajā gadījumā – tiešo lietotāju) pienākums ir ievērot
ugunsdrošības prasības.
18.2 Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas īpašnieks (valdītājs) ir atbildīgs par ugunsdrošību
koplietošanas telpās.
18.3 Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas pārvaldniekam (apsaimniekotājam) ir šādi
pienākumi:
18.31. nodrošināt un kontrolēt ugunsdrošības prasību ievērošanu ēkas koplietošanas
daļās;
18.32. nodrošināt ugunsdrošības inženiertehnisko sistēmu un aprīkojuma ekspluatāciju
atbilstoši ražotāja tehnisko noteikumu un ugunsdrošību regulējošo normatīvo aktu prasībām;
18.33 izstrādāt ugunsdrošības instrukciju saskaņā ar šo noteikumu 10.punktu un
izsniegt dzīvokļu īpašniekiem, valdītājiem, pārvaldniekiem, īrniekiem vai nomniekiem
(konkrētajā gadījumā – tiešajiem lietotājiem).
3. Ugunsdrošības prasības objekta teritorijā
19. Objekta teritoriju nodrošina ar ugunsdrošībai lietojamām drošības zīmēm atbilstoši
Latvijas standartam LVS 446 "Ugunsdrošībai un civilajai aizsardzībai lietojamās drošības
zīmes un signālkrāsojums" (turpmāk – standarts LVS 446).
20. Objekta teritoriju sistemātiski attīra no degtspējīgiem atkritumiem, bet ap ēkām 10
metrus platu joslu attīra no sausās zāles un nenovākto kultūraugu atliekām.
21. Zemes īpašnieks (valdītājs) veic nepieciešamos pasākumus, lai objekta teritorijā
nenotiktu kūlas dedzināšana.
22. Ceļus un piebrauktuves pie ēkām, būvēm un ugunsdzēsības ūdensņemšanas vietām
uztur tā, lai nodrošinātu ugunsdzēsības automobiļu piekļūšanu.
23. Par ceļa, tilta, tuneļa, viadukta, dzelzceļa pārbrauktuves slēgšanu vai remontu, ja
nav nodrošināta ugunsdzēsības automobiļu kustība, kā arī par satiksmes atjaunošanu darba
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veicējs nekavējoties informē attiecīgo Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta teritoriālo
struktūrvienību.
24. Objektā, kurā ir ugunsdzēsības ūdensņemšanas vietas, pie iebrauktuves teritorijā
vai caurlaides telpā izvieto ugunsdzēsības ūdensņemšanas vietu izvietojuma shēmu.
25. Objekta teritorijā izlijušos īpaši viegli uzliesmojošus, viegli uzliesmojošus vai
uzliesmojošus šķidrumus nekavējoties savāc un vietas, kur tie izlijuši, apkaisa ar absorbentu
vai smiltīm. Absorbentu vai smiltis pēc tam savāc un glabā speciāli iekārtotā vietā.
26. Aizliegts:
26.1. smēķēt ražošanas, noliktavu un transporta objektu teritorijā, izņemot atbilstoši
iekārtotas un apzīmētas vietas;
26.2. ugunsdrošības atstarpēs starp ēkām vai būvēm novietot degtspējīgus materiālus
un priekšmetus vai celt pagaidu ēkas vai būves;
26.3. ierobežot teritoriju tā, ka tiek traucēta ugunsdzēsības automobiļu piekļūšana
ēkām vai būvēm;
26.4. izliet īpaši viegli uzliesmojošus, viegli uzliesmojošus vai uzliesmojošus
šķidrumus kanalizācijas sistēmās;
26.5. glabāt degtspējīgus atkritumus ārpus īpaši izraudzītām un iekārtotām vietām;
26.6. iebraukt transportlīdzekļiem (izņemot speciāli aprīkotus transportlīdzekļus)
sprādzienbīstamā vidē;
26.7. novietot degvielas pārvadāšanas automobili tuvāk par 12 metriem no
publiskajām ēkām un dzīvojamām mājām.
27. Zem tiltiem aizliegts ierīkot plostu, laivu, liellaivu, kuģu un citu peldlīdzekļu
stāvvietas.
28. Zem viaduktiem aizliegts izvietot degtspējīgus materiālus vai degtspējīgas būves
un novietot kravas automobiļus ar ugunsbīstamu kravu.
4. Ugunsdrošības prasības mežā
29. Valsts meža dienests nosaka meža ugunsnedrošo laikposmu un izsludina tā
sākumu un beigas visā Latvijas teritorijā. Pašvaldības pēc saskaņošanas ar Valsts meža
dienestu attiecīgajā administratīvajā teritorijā var noteikt un izsludināt citu meža
ugunsnedrošo laikposmu. (MK 10.06.2008. noteikumu Nr.422 redakcijā)
30. Sevišķas ugunsbīstamības apstākļos pašvaldībām ir tiesības veikt pasākumus, kas
samazina ugunsgrēku izcelšanās iespējas mežā. (Grozīts ar MK 10.06.2008. noteikumiem Nr.422)
31. Lai samazinātu meža ugunsgrēku izcelšanās iespējas, kā arī sekmīgi dzēstu meža
ugunsgrēkus un samazinātu to sekas, veic šādus profilaktiskos pasākumus:
31.1. valsts un pašvaldību autoceļa vai dzelzceļa zemes nodalījuma joslas (turpmāk –
nodalījuma josla) īpašnieks (valdītājs) vietās, kur nodalījuma josla robežojas ar mežu un
augsnes kūdras slānis nav biezāks par 0,15 metriem, ierīko mineralizēto joslu (ne mazāk kā
1,5 metrus plata, līdz augsnes minerālslānim attīrīta vai apvērsta augsnes josla, kas kavē
uguns izplatīšanos). Mineralizētās joslas atjauno katru gadu un meža ugunsnedrošajā
laikposmā uztur ugunsdrošā stāvoklī;
31.2. meža īpašnieks (valdītājs):
31.2.1. mineralizētās joslas ierīko tehnikai pieejamās kvartālu stigās (izņemot kvartālu
stigas, kuras tiek izmantotas kā dabiskās brauktuves), kas šķērso par 50 hektāriem lielākas I,
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II vai III ugunsbīstamības klases mežaudžu kopas (1.1 pielikums), vietās, kur augsnes kūdras
slānis nav biezāks par 0,15 metriem. Mineralizētās joslas atjauno katru gadu un meža
ugunsnedrošajā laikposmā uztur ugunsdrošā stāvoklī;
31.2.2. atjaunojot skujkoku mežaudzes silā, mētrājā, lānā un viršu ārenī, kā arī
ieaudzējot mežaudzes un plantāciju mežus, platības, kas lielākas par pieciem hektāriem, ar
mineralizēto joslu palīdzību sadala daļās tā, lai neviena no tām nebūtu lielāka par pieciem
hektāriem. Mineralizētās joslas atjauno katru gadu un ugunsnedrošajā laikposmā uztur
ugunsdrošā stāvoklī;
31.2.3. dabiskajās brauktuvēs mežā, kvartālstigās un grāvju atbērtnēs, kas var tikt
izmantotas ugunsdzēsības vajadzībām, katru gadu līdz 1.maijam:
31.2.3.1. izlīdzina risas, kas ir dziļākas par 0,25 metriem;
31.2.3.2. novāc apaugumu un pielūžņojumu, kas var traucēt ugunsdzēsības transporta
pārvietošanos;
31.2.4. katru gadu līdz 1.maijam sakārto ceļus un piebrauktuves ugunsdzēsības
ūdensņemšanas vietām un uztur tādā stāvoklī, lai nodrošinātu ugunsdzēsības automobiļu
piekļūšanu;
31.3. mežu šķērsojošo ceļu īpašnieks (valdītājs) katru gadu līdz 1.maijam izlīdzina
risas, kas ir dziļākas par 0,25 metriem. (MK 10.06.2008. noteikumu Nr.422 redakcijā)
31.1 Izņēmuma gadījumos, ja laikapstākļu dēļ ceļu pārvaldītājs tā pārziņā esošajos
ceļos ir noteicis pārvietošanās ierobežojumus un tehnisku apstākļu dēļ šo noteikumu 31.2.3.1.
un 31.3.apakšpunktā minētās risas nav iespējams izlīdzināt, risas izlīdzina divu nedēļu laikā
pēc ierobežojumu atcelšanas, bet ne vēlāk kā līdz 1.jūnijam. (MK 10.06.2008. noteikumu Nr.422
redakcijā)

32. Ja meža īpašnieks (valdītājs) apsaimnieko meža platības, kas ir lielākas par 10000
hektāriem, viņš izstrādā un katru gadu līdz 1.aprīlim aktualizē meža ugunsdrošības
profilaktisko pasākumu plānu. Minēto plānu apstiprina Valsts meža dienests. (MK 10.06.2008.
noteikumu Nr.422 redakcijā)

32.1 Meža ugunsdrošības profilaktisko pasākumu plānā iekļauj:
32.11. par uguns apsardzību atbildīgo personu sarakstu un tālruņu numurus;
32.12. ugunsdzēsības vajadzībām izmantojamās tehnikas un inventāra sarakstu;
32.13. plānā attēlotu meža īpašuma shēmu elektroniskā formātā. Shēmā atspoguļo
šādus objektus:
32.13.1. meža kvartālu tīklu;
32.13.2. ceļus, kas šķērso mežus un purvus;
32.13.3. ūdensteces un meliorācijas grāvju tīklu ar tiltiem;
32.13.4. ūdens ņemšanas vietas un ūdenskrātuves;
32.13.5. mineralizētās joslas;
32.13.6. atpūtas vietas;
32.13.7. sadalījumu pa ugunsbīstamības klasēm (1.1 pielikums). (MK 10.06.2008.
noteikumu Nr.422 redakcijā)

32.2 Šo noteikumu 32.13.apakšpunktā minētā plāna izdruku papīra formātā mērogā
1:50000 meža īpašnieks iesniedz Valsts meža dienestā reizi trijos gados.
(MK 10.06.2008. noteikumu Nr.422 redakcijā)

33. Meža ugunsnedrošajā laikposmā dedzināt ciršanas atlikumus atļauts tikai ar Valsts
meža dienesta mežziņa ikreizēju rakstisku atļauju. (Grozīts ar MK 05.02.2008. noteikumiem Nr.60)
34. Meža ugunsnedrošajā laikposmā aizliegts:
34.1. kurināt ugunskurus mežā un purvos, izņemot īpaši ierīkotas vietas, kas nepieļauj
uguns izplatīšanos ārpus šīs vietas;
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34.2. atstāt ugunskurus bez uzraudzības. Ugunskura vietu atstāj, kad uguns nodzēsta
un gruzdēšana pilnīgi beigusies;
34.3. nomest mežā, purvos vai uz tos šķērsojošiem ceļiem degošus vai gruzdošus
sērkociņus, izsmēķus un citus priekšmetus;
34.4. veikt mežā un purvos spridzināšanas darbus un organizēt šaušanas nodarbības,
izņemot atbilstoši ierīkotas vietas;
34.5. medībās un šaušanas nodarbībās mežā un purvos lietot trasējošas lodes, deglodes
un prapjus no viegli uzliesmojoša un gruzdēt spējīga materiāla;
34.6. braukt ar mehāniskajiem transportlīdzekļiem pa mežu un purviem ārpus ceļiem,
izņemot gadījumus, ja tas nepieciešams ugunsgrēka dzēšanai, palīdzības sniegšanai nelaimes
gadījumos un meža apsaimniekošanai;
34.7. ekspluatēt mežā, purvos vai uz tos šķērsojošiem ceļiem transportlīdzekļus un
citus mehānismus ar bojātu iekšdedzes dzinēja gāzu izplūdes sistēmu;
34.8. bez saskaņošanas ar Valsts meža dienesta mežniecību veikt jebkuru dedzināšanu,
kas, radot dūmus, var maldināt uguns novērošanas darba veicējus. (Grozīts ar MK 05.02.2008.
noteikumiem Nr.60; MK 10.06.2008. noteikumiem Nr.422)

35. Mežā aizliegts:
35.1. bojāt ceļus, stigas, tiltus, caurtekas, uguns novērošanas torņus, citas būves un
celtnes, kā arī ceļa un informācijas zīmes;
35.2. dedzināt atkritumus;
35.3. dedzināt ciršanas atliekas vai kurināt ugunskuru:
35.3.1. tuvāk par diviem metriem no augošiem kokiem;
35.3.2. vietās, kur augsnes kūdras slānis ir biezāks par 0,5 metriem, izņemot
gadījumus, ja dedzināšana notiek pēc lietus perioda vai ziemā;
35.4. laikposmā no 1.maija līdz 1.septembrim krautnēt (uzglabāt) kaudzēs mežaudžu
ciršanas atliekas, kuru sastāvā ir 70 % un vairāk skuju koku, ja:
35.4.1. kaudze atrodas tuvāk par 50 metriem no 10–40 gadus vecām skuju koku
mežaudzēm, kuru platība ir lielāka par hektāru;
35.4.2. 30 metru rādiusā ap kaudzi, kas atrodas tuvāk par 30 metriem no skuju koku
mežaudzēm, kas vecākas par 40 gadiem, nav izcirsti un savākti pameža skuju koki, kuru
augstums nepārsniedz sešus metrus;
35.5. veikt jebkuru citu darbību, kas var izraisīt ugunsgrēku. (Grozīts ar MK 10.06.2008.
noteikumiem Nr.422)

35.1 Ja starp šo noteikumu 35.4.apakšpunktā minēto kaudzi un šo noteikumu
35.4.1.apakšpunktā minēto mežaudzi atrodas vismaz 10 metru plata ceļa trase (no kokiem
brīva zeme no vienas meža sienas līdz otrai (pretējai) meža sienai, ieskaitot ceļa klātni,
novadgrāvjus un citus infrastruktūras objektus, kas nepieciešami ceļa ekspluatācijai), šo
noteikumu 35.4.apakšpunktā minētās ciršanas atliekas var krautnēt (uzglabāt) kaudzēs. (MK
10.06.2008. noteikumu Nr.422 redakcijā)

35.2 Šīs nodaļas nosacījumi attiecas arī uz īpaši aizsargājamām dabas teritorijām,
ciktāl to individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi nenosaka citādi. (MK 10.06.2008.
noteikumu Nr.422 redakcijā)

5. Ēku un telpu uzturēšana
5.1. Vispārīgās prasības
36. Ēkām, kurās vienlaikus var uzturēties vairāk par 50 cilvēkiem (izņemot
dzīvojamās mājas), izstrādā cilvēku evakuācijas plānus atbilstoši standarta LVS 446
prasībām.
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37. Telpās, kurās notiek publiskie pasākumi, cilvēku skaits nedrīkst pārsniegt
maksimāli pieļaujamo skaitu, ievērojot, ka minimālā platība vienam cilvēkam ir 1,35 m2. (MK
05.02.2008. noteikumu Nr.60 redakcijā)

38. Ja evakuācijas ceļi neatbilst būvnormatīvu prasībām, ierobežo cilvēku skaitu, kuri
vienlaikus uzturas ēkā vai telpā.
39. Grīdas segumu evakuācijas ceļos piestiprina, lai netraucētu cilvēku evakuāciju.
40. Durvis evakuācijas ceļos ir viegli atveramas no telpas iekšpuses bez atslēgas un
apzīmētas ar attiecīgām drošības zīmēm.
41. Evakuācijas ceļus apzīmē atbilstoši standarta LVS 446 un citu darba aizsardzību
regulējošo normatīvo aktu prasībām.
42. Evakuācijas ceļos aizliegts:
42.1. pārbūvēt evakuācijas ceļus vai mainīt durvju vēršanās virzienu, neievērojot
būvnormatīvu prasības;
42.2. iebūvēt turniketus, bīdāmās, paceļamās durvis vai virpuļdurvis, ja tās nav
aprīkotās ar ierīcēm manuālai atvēršanai vai ierīcēm, kas nodrošina automātisku atvēršanu un
nobloķēšanu atvērtā stāvoklī;
42.3. nepiedūmojamās kāpņu telpās iestiklot atklātās zonas;
42.4. novietot priekšmetus, mēbeles un iekārtas, ja tās samazina būvnormatīvos
noteikto evakuācijas ceļu platumu;
42.5. cilvēku evakuācijai paredzētās ārējās durvis aprīkot ar aizdariem un aizbīdņiem,
ko nav iespējams atvērt no iekšpuses;
42.6. ierīkot noliktavas un pieliekamos, kā arī glabāt dažādus materiālus kāpņu telpās;
42.7. aizkraut ar mēbelēm, iekārtām un priekšmetiem evakuācijai paredzētās durvis un
lūkas uz balkoniem vai lodžijām, kā arī pārejas uz blakus sekcijām un izejas uz ārējām
evakuācijas kāpnēm.
43. Ierīces, kas paredzētas ciešai durvju aizvēršanai kāpņu telpās, gaiteņos, vējtveros,
vestibilos, hallēs un citās vietās, lai nepieļautu dūmu un citu degšanas produktu izplatīšanos
ugunsgrēka gadījumā, uztur darba kārtībā. (MK 05.02.2008. noteikumu Nr.60 redakcijā)
44. Sapulču un konferenču telpās, kultūras un izklaides iestāžu skatītāju zālēs un citās
publisko pasākumu telpās, kurās ir vairāk par 200 sēdvietām, krēslus un sēdekļus sastiprina
rindās un stabili piestiprina pie grīdas. Ja telpā ir no 50 līdz 200 sēdvietām, krēslus sastiprina
rindās.
45. Būvniecību, izmaiņas ēku, būvju vai telpu plānojumā un to funkciju maiņu veic,
ievērojot normatīvajos aktos noteiktās ugunsdrošības prasības. (MK 05.02.2008. noteikumu Nr.60
redakcijā)

46. 10 vai vairāk stāvu publiskajās ēkās, kurās vienlaikus var uzturēties vairāk par 200
cilvēkiem, juridiskās personas vadītājs nodrošina dežurējošo apkalpojošo personālu ar
elpošanas ceļu aizsarglīdzekļiem ugunsgrēka gadījumam.
47. Bēniņus, pagrabu un tehnisko telpu noslēdz, lai nepieļautu nepiederošu personu
iekļūšanu (izņemot viendzīvokļa mājas).
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48. Ugunsdrošos šķēršļos neblīvās vietas aizdara ar blīvējošiem, dūmus
necaurlaidīgiem materiāliem, kuriem ir attiecīga ugunsizturības robeža. (MK 05.02.2008.
noteikumu Nr.60 redakcijā)

49. Būvkonstrukciju, degtspējīgu apdares un siltumizolācijas materiālu ugunsdrošo
aizsarglīdzekļu bojājumus nekavējoties novērš.
50. Ar ugunsdrošiem aizsarglīdzekļiem apstrādāto materiālu degtspēju pārbauda pēc
aizsarglīdzekļu ražotāja vai apstrādes darbu izpildītāja noteiktā garantijas termiņa beigām. Ja
termiņš nav noteikts, pārbaudi veic ne retāk kā reizi trijos gados. Ja konstatēts ugunsdrošo
aizsargīpašību zudums, apstrādi ar ugunsdrošiem aizsarglīdzekļiem veic atkārtoti.
51. Ražošanas uzņēmumos un noliktavās nepieciešamas uzglabājamo un izmantojamo
bīstamo ķīmisko vielu un bīstamo ķīmisko produktu drošības datu lapas vai cita līdzvērtīga
informācija par attiecīgo ķīmisko vielu vai ķīmisko produktu fizikālajām un ķīmiskajām
īpašībām, bīstamību un iespējamo iedarbību uz vidi un cilvēku veselību. Šai informācijai
jābūt pietiekamai, lai apzinātu attiecīgo vielu vai produktu radītos iespējamos draudus videi,
cilvēku dzīvībai, veselībai un īpašumam un nodrošinātu atbilstošu rīcību ugunsgrēka vai
sprādziena gadījumā.
52. Izmantojot materiālus, vielas vai ķīmiskos produktus, ievēro to lietošanas
instrukcijas. Izmantojot un glabājot ķīmiskās vielas, ķīmiskos produktus un materiālus, kuru
sprādzienbīstamības un ugunsbīstamības raksturojums nav zināms, veic tādus pašus
ugunsdrošības pasākumus kā sprādzienbīstamiem un ugunsbīstamiem materiāliem, vielām vai
produktiem.
53. Īpaši viegli uzliesmojošus, viegli uzliesmojošus un uzliesmojošus šķidrumus fasē
neplīstošā un cieši aizveramā tarā, kas ir izturīga ražotāja paredzētajos lietošanas un
glabāšanas apstākļos.
54. Telpās, kurās ir sprādzienbīstama vide, automātiskos gaisa analizatorus, kas
brīdina par sprādzienbīstamu koncentrāciju, uztur darba kārtībā un ekspluatē saskaņā ar
ražotāja tehniskajiem noteikumiem.
55. Aizliegts:
55.1. ugunsgrēka gadījumā izmantot liftus cilvēku evakuācijai;
55.2. pārsniegt būvprojektā vai ugunsdrošības instrukcijā noteikto ugunsslodzes
lielumu;
55.3. telpu uzkopšanai izmantot īpaši viegli uzliesmojošus, viegli uzliesmojošus un
uzliesmojošus šķidrumus, kuri nav speciāli paredzēti šim nolūkam;
55.4. atstāt bez uzraudzības iekurtas krāsnis un kamīnus, kā arī elektriskajam tīklam
pievienotas sadzīves elektriskās ierīces, ja ekspluatācijas instrukcijā tas aizliegts;
55.5. atkausēt aizsalušus cauruļvadus, izmantojot atklātu uguni;
55.6. ekspluatēt ēkas, būves, telpas, kurās pēc būvdarbu pabeigšanas vai funkciju
maiņas nav veikti nepieciešamie ugunsdrošības pasākumi saskaņā ar normatīvajos aktos
noteiktajām ugunsdrošības prasībām;
55.7. glabāt gāzes balonus, kā arī īpaši viegli uzliesmojošus, viegli uzliesmojošus un
uzliesmojošus šķidrumus pagrabos, cokolstāvos, bēniņos, uz balkoniem un lodžijām;
55.8. izmantot bēniņus un tehniskās telpas būvprojektā neparedzētiem nolūkiem;
55.9. pēc darba beigām darba vietās atstāt degtspējīgus ražošanas atkritumus, īpaši
viegli uzliesmojošus, viegli uzliesmojošus un uzliesmojošus šķidrumus un izmantotos
slaukāmos materiālus;
23

55.10. smēķēt publiskās un ražošanas telpās, izņemot speciāli iekārtotas vietas, kas
apzīmētas saskaņā ar standarta LVS 446 prasībām. (Grozīts ar MK 05.02.2008. noteikumiem Nr.60)
56. Publisko ēku telpās, kurās nakšņo cilvēki, izvieto:
56.1. stāva evakuācijas plānu, kurā iezīmēta atbilstošā telpa, evakuācijas ceļi un izejas,
kā arī ugunsdzēsības līdzekļu un ugunsgrēka izziņošanas ierīču atrašanās vieta;
56.2. informāciju par ugunsdrošības pasākumiem un rīcību ugunsgrēka gadījumā.
5.2. Atpūtas, kultūras un sporta iestādes
57. Atklātu uguni izmanto tikai ar juridiskās personas vadītāja rakstisku atļauju.
Juridiskās personas vadītājs nodrošina nepieciešamos pasākumus, lai nepieļautu ugunsgrēka
izcelšanos.
58. Skatuves, šņorbēniņu un bēniņu koka konstrukcijas, kā arī degtspējīgas
dekorācijas un skatuves noformējumu apstrādā ar pretuguns aizsargvielu, ko apliecina,
sastādot aktu.
59. Pēc izrādes vai mēģinājuma ugunsdrošības priekškaru nekavējoties nolaiž.
60. Ugunsdrošības priekškaram ar elastīgu blīvējumu blīvi jāpieguļ skatuves grīdai. Tā
pacelšanas un nolaišanas mehānismu noregulē tā, lai priekškara nolaišanas vidējais ātrums
nebūtu mazāks par 0,2 metriem sekundē.
61. Dūmatveru vadības mezglus uztur lietošanas kārtībā.
62. Skatuves daļu norobežojošo konstrukciju ailēs ierīko ugunsdrošas durvis ar
pašaizveres ierīcēm.
63. Starp dekorācijām un skatuves norobežojošām konstrukcijām nodrošina vismaz
vienu metru platu eju pa skatuves perimetru.
64. Skatuves robežās vienlaikus novieto ne vairāk kā divām izrādēm nepieciešamās
dekorācijas un skatuves noformēšanas līdzekļus.
65. Ja pasākums, kurā vienlaikus piedalās vairāk par 50 cilvēkiem (turpmāk – masu
pasākums), notiek telpās, vietu skaits tajās nedrīkst pārsniegt projektā paredzēto vietu skaitu.
66. Sofišu korpusus ugunsdroši izolē no turētājtrosēm. Pie sofitēm no gaismas puses
uzstāda metāla aizsargtīklu.
67. Evakuācijas nodrošināšanai juridiskās personas vadītājs apgādā dežurējošo
personālu ar kabatas baterijām.
68. Aizliegts:
68.1. glabāt dekorācijas, butaforijas un inventāru tam neparedzētās vietās;
68.2. starmešu un sofišu stiklu vietā izmantot degtspējīgus gaismas filtrus;
68.3. skatītāju zāles un balkonu ejās izrādes vai koncerta laikā novietot papildkrēslus.
69. Cirkā papildus ievēro šādas prasības:
69.1. ceļojoša cirka telts tipa degtspējīgo segumu apstrādā ar ugunsaizsargvielu;
69.2. dzīvnieku barību sagatavo speciālās telpās vai vietās;
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69.3. sienu un salmus glabā šim nolūkam paredzētās un atbilstoši iekārtotās vietās;
69.4. ja blakus telpu līmenis ir dažāds, ejās ierīko nolaidenus (slīpus) pandusus.
Skatītāju zālē visus sēdekļus savstarpēji savieno rindās un piestiprina pie grīdas.
70. Kinoaparatūras telpā:
70.1. kinofilmu demonstrēšanas vietās filmas demonstrē no atbilstoši iekārtotas
kinoaparatūras telpas;
70.2. kinoaparatūras telpā uzstāda skatītāju zāles dežūrapgaismojuma vadības ierīci;
70.3. pie visiem projicēšanas un novērošanas lodziņiem no projektoru puses ierīko
stikla aizvarus un mehāniski nolaižamas degtnespējīgas žalūzijas (aizbīdņus).
5.3. Ārstniecības un sociālās aprūpes iestādes
(Apakšnodaļas nosaukums MK 05.02.2008. noteikumu Nr.60 redakcijā)

71. Pacientu skaits telpā nedrīkst pārsniegt normatīvos noteikto pacientu skaitu.
72. Aizliegts novietot gultas evakuācijas ceļos.
73. Termiskās sterilizācijas aparātu, ūdenssildītāju un medicīnas instrumentu
sterilizatoru uzstāda atbilstoši iekārtotā telpā (vietā) uz degtnespējīga materiāla pamatnes.
74. Ja rentgena filmu izgatavošanā izmanto degtspējīgus materiālus, to arhīvus iekārto
ēkas augšējā stāvā vai speciālā telpā, kas atdalīta ar ugunsdrošām sienām un pārsegumiem.
Filmas glabā degtnespējīga materiāla skapjos.
75. Dežurējošajām ārstniecības personām ir informācija par palātās esošo pacientu
skaitu un viņu izvietojumu.
5.4. Izglītības iestādes
76. Izglītības iestādes telpās, izņemot laboratoriju, aizliegts glabāt īpaši viegli
uzliesmojošus, viegli uzliesmojošus un uzliesmojošus šķidrumus, kā arī lietot atklātu uguni.
77. Dežurējošajam personālam ir informācija par izglītības iestādē pa nakti paliekošo
cilvēku skaitu un viņu izvietojumu.
78. Strādāt laboratorijā ar ķīmiskām vielām, elektroierīcēm un sildierīcēm atļauts tikai
pasniedzēja vai laboranta klātbūtnē un vadībā.
79. Laboratorijas darbus, kuros izmanto degtspējīgas gāzes vai īpaši viegli
uzliesmojošus, viegli uzliesmojošus un uzliesmojošus šķidrumus un kuru laikā var notikt
pašaizdegšanās vai degtspējīgu vai sprādzienbīstamu vielu izdalīšanās, veic ventilējamos
skapjos.
80. Izglītības iestāžu laboratorijās un noliktavās ķīmiskās vielas glabā tikai
aizslēdzamos skapjos. Šo skapju atslēgas atrodas pie pasniedzējiem (laborantiem). Īpaši viegli
uzliesmojošus, viegli uzliesmojošus un uzliesmojošus šķidrumus glabā speciālos metāla
skapjos.
81. Mācību darbnīcās pēc katras nodarbības aizvāc degtspējīgus atkritumus un eļļainus
slaukāmos materiālus. Galdnieku darbnīcās uzglabā ne vairāk par vienai dienai nepieciešamo
materiālu daudzumu.
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82. Pasniedzējs pēc nodarbībām apskata telpas un atvieno elektroierīces.
5.5. Viesnīcas, biroju ēkas un dzīvojamās mājas
83. Daudzstāvu dzīvojamā mājā atkritumu vadu lūku vāki ir bez defektiem un cieši
aizverami.
83.1 Saskaņā ar būvprojektu izbūvētās lūkas, ārējās kāpnes un pārejas uz blakus
sekcijām dzīvojamo māju lodžijās uztur lietošanas kārtībā.
(MK 05.02.2008. noteikumu Nr.60 redakcijā)

84. Viesnīcā, biroju ēkā un dzīvojamajā mājā aizliegts:
84.1. iekārtot ražošanas telpas, kurās izmanto sprādzienbīstamus materiālus, īpaši
viegli uzliesmojošus, viegli uzliesmojošus un uzliesmojošus šķidrumus;
84.2. izmantot tehniskos stāvus un tehniskās telpas būvprojektā neparedzētiem
nolūkiem;
84.3. ierīkot degtspējīgu materiālu noliktavas un darbnīcas telpās, kuras nav
ugunsdroši nodalītas no citām telpām, evakuācijas ceļiem un kāpņu telpām;
84.4. glabāt uz balkoniem un lodžijām īpaši viegli uzliesmojošus, viegli uzliesmojošus
vai uzliesmojošus šķidrumus;
84.5. izmantot ierīces ar atklātu uguni, neievērojot to ekspluatācijas noteikumus.
5.6. Laboratorijas, kurās izmanto bīstamas ķīmiskas vielas
85. Ķīmiskās vielas glabā, ņemot vērā ķīmisko produktu drošības datu lapas vai citu
līdzvērtīgu informāciju par attiecīgo ķīmisko vielu vai ķīmisko produktu fizikālajām un
ķīmiskajām īpašībām, bīstamību un iespējamo iedarbību uz cilvēku veselību un vidi, kā arī
nosacījumu par nesavienojamu vielu atsevišķu glabāšanu un ugunsgrēka dzēšanas vielu
viendabīguma principu. (MK 05.02.2008. noteikumu Nr.60 redakcijā)
86. Degtspējīgu konstrukciju un materiālu galdu, sastatņu, plauktu un ventilējamo
skapju darba virsmas, kuras paredzētas darbam ar īpaši viegli uzliesmojošiem, viegli
uzliesmojošiem, uzliesmojošiem šķidrumiem un vielām, pārklāj ar degtnespējīgiem
materiāliem.
87. Darbam ar ķīmiskām vielām izmanto degtnespējīga materiāla galdus. Galdu darba
virsmām pierīko degtnespējīga materiāla apmales.
88. Ķīmiskās vielas glabā degtnespējīga materiāla skapjos.
89. Darbus, kuru laikā iespējama degtspējīgu tvaiku vai gāzu izdalīšanās, veic
ventilējamos skapjos.
90. Stikla traukus ar skābēm, sārmiem vai citām kodīgām vielām pārnēsā īpašā
iepakojumā.
91. Gāzes balonus, izņemot darbam nepieciešamos, novieto ārpus ēkas metāla skapjos
ar vēdināšanas atverēm.
92. Skābekļa balonus un balonus ar degtspējīgām gāzēm glabā atsevišķi īpašās telpās
vai zem nojumēm un aizsargā no siltuma avotiem, kā arī no saskarsmes ar eļļām un
taukvielām.
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93. Aizliegts izmantot bojātus ventilējamos skapjus.
5.7. Tirdzniecības un pakalpojumu objekti
94. Tirdzniecības telpās cilvēku skaits nedrīkst pārsniegt maksimāli pieļaujamo skaitu,
ievērojot būvnormatīvos noteikto minimālo platību vienam apmeklētājam.
95. Elektroietaises, kuras paredzēts ekspluatēt diennakts darba režīmā, nodrošina ar
atsevišķu elektrotīklu.
96. Aizliegts:
96.1. veikt elektrometināšanu, gāzes metināšanu, metālu griešanu, darbus ar
lodlampām, bituma kausēšanu, kā arī citus darbus, kuros izmanto atklātu liesmu vai var
rasties dzirksteles (turpmāk – ugunsbīstamie darbi) laikā, kad telpās uzturas apmeklētāji;
96.2. tirgot un uzglabāt īpaši viegli uzliesmojošus, viegli uzliesmojošus un
uzliesmojošus šķidrumus tādā daudzumā, kas var radīt sprādzienbīstamu koncentrāciju telpās;
96.3. novietot degtspējīgas preces un preces aerosola iesaiņojumā tuvāk par 0,5
metriem no apkures ierīcēm;
96.4. ierīkot tirdzniecības vietas un novietot preces, kā arī citus priekšmetus
tirdzniecības zāles ejās, ja tiek samazināts evakuācijas ceļu platums.
97. Atklātās un pagaidu tirdzniecības vietās:
97.1. tirdzniecības rindas iekārto, nodrošinot starp tām eju platumu, ne šaurāku par
diviem metriem, un pēc katriem tirdzniecības rindu 30 metriem ierīko šķērseju, ne šaurāku par
1,4 metriem;
97.2. nojumes uzstāda grupās, nepārsniedzot 500 m2 platību (brīvo platību ieskaitot),
starp grupām nodrošinot attālumu, ne mazāku par sešiem metriem;
97.3. nojumes iekārto ne tuvāk par sešiem metriem no ēkām un būvēm.
98. Sašķidrinātās gāzes balonus, kas paredzēti tirdzniecībai un apmaiņai atklātajos
laukumos, izvieto konteinerā vai stendā (turpmāk – stends), ievērojot šādus nosacījumus:
98.1. stendu izgatavo no degtnespējīga materiāla. Stends ir labi vēdināms, lai gāzes
noplūdes gadījumā novērstu sprādzienbīstamas koncentrācijas veidošanos. Stendam vismaz
no trijām pusēm ir atklātas ailas, to platība ir vismaz 30 % no sienu platības, un no tām
vismaz puse ir apakšējā daļā (virs grīdas virsmas). Stenda konstrukcija aizsargā balonus no
tiešas saules staru iedarbības;
98.2. stendu novieto uz stabilas degtnespējīga materiāla pamatnes;
98.3. stendu apzīmē ar attiecīgām ugunsdrošības zīmēm atbilstoši standarta LVS 446
prasībām;
98.4. maksimāli pieļaujamā gāzes balonu ietilpība stendā nedrīkst pārsniegt 2000 litru,
bet viena balona maksimālais tilpums – 80 litru;
98.5. zonu trīs metru rādiusā ap stendu uzskata par sprādzienbīstamu. Elektroiekārtas
minētajā zonā ir sprādzienaizsargātas un attiecīgi marķētas, komunikāciju aku lūkas ir
aizsargātas pret gāzes noplūdi komunikāciju akās;
98.6. smēķēšana un atklātas uguns lietošana aizliegta 10 metru rādiusā ap stendu. Par
to brīdina attiecīgas drošības zīmes;
98.7. (svītrots ar MK 05.02.2008. noteikumiem Nr.60);
98.8. ne tālāk par 15 metriem no stenda novieto vismaz divus ugunsdzēsības aparātus
un ugunsdzēsības pārklāju;
98.9. gāzes balonus izsniedz īpaši apmācīts darbinieks. (Grozīts ar MK 05.02.2008.
noteikumiem Nr.60)
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99. Minimālais attālums no gāzes balonu stenda:
99.1. līdz skolām, bērnudārziem, slimnīcām, pansionātiem, tirgiem, kā arī citām
publiskām ēkām un būvēm, kurās var uzturēties vairāk par 800 cilvēkiem, – 40 metru;
99.2. līdz dzīvojamām ēkām un citām publiskām ēkām un būvēm (izņemot šo
noteikumu 99.1.apakšpunktā minētās) – 20 metru;
99.3. līdz ražošanas un noliktavu ēkām un būvēm – 10 metru vai tieši pie šo ēku un
būvju ugunsdrošajām sienām;
99.4. līdz citam gāzes balonu stendam – 6 metri;
99.5. līdz automobiļu degvielas un gāzes uzpildes staciju ēkām, būvēm un iekārtām –
6 metri;
99.6. līdz koplietošanas ielai – 5 metri. (Grozīts ar MK 05.02.2008. noteikumiem Nr.60)
100. Aizliegts pārdot un glabāt īpaši viegli uzliesmojošus, viegli uzliesmojošus un
uzliesmojošus šķidrumus nepiemērotā vai bojātā tarā (iepakojumā).
101. Taru (iepakojumu), kurā atrodas īpaši viegli uzliesmojošs, viegli uzliesmojošs un
uzliesmojošs šķidrums, novieto stabili.
102. Sašķidrinātās gāzes balonu tirdzniecības vietā aizliegts uzpildīt vai remontēt
balonus.
6. Inženiertehniskās sistēmas un aprīkojums
6.1. Ugunsaizsardzības sistēmu ekspluatācijas vispārīgās prasības
(Apakšnodaļas nosaukums grozīts ar MK 05.02.2008. noteikumiem Nr.60)

103. Ugunsaizsardzības sistēmas uztur darba kārtībā un ekspluatē saskaņā ar iekārtu
ražotāja tehniskās dokumentācijas prasībām. (Grozīts ar MK 05.02.2008. noteikumiem Nr.60)
104. Ugunsaizsardzības sistēmas un tajās veiktās izmaiņas atbilst tehniskajam
projektam un ugunsaizsardzības sistēmu izbūvi reglamentējošo normatīvo aktu prasībām. (MK
05.02.2008. noteikumu Nr.60 redakcijā)

105. Ugunsdrošībai nozīmīgas inženiertehniskās sistēmas – ārējās un iekšējās
ūdensvada sistēmas, ventilācijas sistēmas, ārējo un iekšējo elektroapgādi, ugunsaizsardzības
sistēmas (vai to montāžas kārtas) pirms ekspluatācijas uzsākšanas pieņem ar aktu atbilstoši
būvniecību reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem. (MK 05.02.2008. noteikumu Nr.60 redakcijā)
106. Objektā glabā ugunsaizsardzības sistēmas tehnisko projektu, ekspluatācijas
instrukciju, aizsargājamo telpu (zonu) sarakstu, ugunsaizsardzības sistēmas pieņemšanas aktu
un tam pievienotos dokumentus, ugunsaizsardzības sistēmas tehniskās apkopes un
remontdarbu uzskaites žurnālu, ugunsaizsardzības sistēmu iedarbošanās gadījumu un
bojājumu uzskaites žurnālu, ugunsaizsardzības sistēmu tehniskās apkopes reglamentu. (MK
05.02.2008. noteikumu Nr.60 redakcijā)

107. Automātisko ugunsaizsardzības sistēmu ekspluatācijai norīko:
107.1. par automātisko ugunsaizsardzības sistēmu ekspluatāciju atbildīgo darbinieku;
107.2. dežurējošo personālu, kas diennakti kontrolē sistēmas un to darbspēju (izņemot
objektus, kur trauksmes signālus pārraida uz centrālo ugunsgrēka trauksmes pulti);
107.3. apkalpojošo personālu, kas veic sistēmu tehnisko apkopi un remontu (izņemot
gadījumu, ja ir noslēgts līgums ar attiecīgu organizāciju par automātisko ugunsaizsardzības
sistēmu tehnisko apkopi un remontu). (Grozīts ar MK 05.02.2008. noteikumiem Nr.60)
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108. Par automātisko ugunsaizsardzības sistēmu ekspluatāciju atbildīgajam
darbiniekam ir šādi pienākumi:
108.1. uzturēt automātiskās ugunsaizsardzības sistēmas darba kārtībā;
108.2. ievērot automātisko ugunsaizsardzības sistēmu ekspluatācijas noteikumus;
108.3. nodrošināt
automātisko
ugunsaizsardzības
sistēmu
ekspluatācijas
dokumentācijas noformēšanu;
108.4. nodrošināt dežurējošā personāla apmācību automātisko ugunsaizsardzības
sistēmu ekspluatācijas jautājumos;
108.5. kontrolēt automātisko ugunsaizsardzības sistēmu tehnisko apkopi un remontu.
(Grozīts ar MK 05.02.2008. noteikumiem Nr.60)

109. Ugunsaizsardzības sistēmām objekta vadītājs vai apsaimniekotājs izstrādā šādu
ekspluatācijas un tehniskās apkopes dokumentāciju:
109.1. instrukciju par iekārtas ekspluatāciju un aizsargājamo telpu (zonu) sarakstu;
109.2. instrukciju par rīcību gadījumos, ja no automātiskās ugunsaizsardzības sistēmas
pienāk trauksmes signāls par ugunsgrēka izcelšanos vai sistēmas bojājumu, kā arī instrukciju
par rīcību stacionārās ugunsdzēsības sistēmas darbības laikā un pēc sistēmas funkciju izpildes;
109.3. Ugunsaizsardzības sistēmas tehniskās apkopes un remontdarbu uzskaites
žurnālu (4.pielikums);
109.4. Ugunsaizsardzības sistēmas iedarbošanās gadījumu un bojājumu uzskaites
žurnālu (5.pielikums);
109.5. Ugunsaizsardzības sistēmas tehniskās apkopes reglamentu (6.pielikums).
(Grozīts ar MK 05.02.2008. noteikumiem Nr.60)

110. Dežurējošam personālam jāzina:
110.1. ugunsaizsardzības sistēmu tehniskais raksturojums un darbības kārtība;
110.2. ugunsaizsardzības sistēmu darbspējas noteikšanas kārtība;
110.3. aizsargājamo telpu nosaukumi un atrašanās vietas;
110.4. rīcība gadījumos, ja no automātiskās ugunsaizsardzības sistēmas pienāk
trauksmes signāls par ugunsgrēka izcelšanos vai sistēmas bojājumu, kā arī rīcība stacionārās
ugunsdzēsības sistēmas darbības laikā un pēc sistēmas funkciju izpildes. (Grozīts ar MK
05.02.2008. noteikumiem Nr.60)

111. Ugunsaizsardzības sistēmu tehnisko apkopi un remontu veic īpaši apmācīta
persona, kurai ir nepieciešamās zināšanas apliecinošs dokuments. Ja objekta darbinieki
minētos darbus nevar veikt, noslēdz līgumu ar attiecīgu organizāciju. (Grozīts ar MK 05.02.2008.
noteikumiem Nr.60)

112. Ar attiecīgo organizāciju noslēgtais līgums par ugunsaizsardzības sistēmu
tehnisko apkopi un remontu neatbrīvo objekta atbildīgo darbinieku no atbildības par šo
sistēmu ekspluatāciju. (Grozīts ar MK 05.02.2008. noteikumiem Nr.60)
113. Ugunsaizsardzības sistēmām nodrošina tehnisko apkopi un remontu saskaņā ar
apstiprinātu tehniskās apkopes reglamentu. Reglamentu izstrādā, pamatojoties uz iekārtu
ražotāja tehniskajiem noteikumiem un aizsargājamā objekta īpatnībām. (MK 05.02.2008.
noteikumu Nr.60 redakcijā)

114. Ugunsaizsardzības sistēmas tehniskās apkopes darbus un remontdarbus reģistrē
ugunsaizsardzības sistēmu tehniskās apkopes un remontdarbu uzskaites žurnālā (4.pielikums).
(MK 05.02.2008. noteikumu Nr.60 redakcijā)
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115. Ugunsaizsardzības sistēmas iedarbošanās gadījumus un bojājumus reģistrē
ugunsaizsardzības sistēmas iedarbošanās gadījumu un bojājumu uzskaites žurnālā
(5.pielikums). (MK 05.02.2008. noteikumu Nr.60 redakcijā)
116. Ugunsaizsardzības sistēmas darbspēju atjauno iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā
24 stundu laikā pēc ugunsaizsardzības sistēmas iedarbošanās vai bojājuma konstatēšanas
brīža. (MK 05.02.2008. noteikumu Nr.60 redakcijā)
117. Ja darbu izpildes laikā nepieciešama ugunsaizsardzības sistēmas pilnīga vai
daļēja atslēgšana, objektā nodrošina attiecīgus ugunsaizsardzības pasākumus, kas kompensē
atslēgtās ugunsaizsardzības sistēmas funkcijas. (MK 05.02.2008. noteikumu Nr.60 redakcijā)
118. Automātisko ugunsaizsardzības iekārtu ekspluatācijas termiņš nedrīkst pārsniegt
ražotāja noteikto.
119. Ja automātiskās ugunsaizsardzības sistēmas kontroles un signalizācijas pults
atrodas ārpus telpas, kurā diennakti dežurē speciāli apmācīts personāls, tad nodrošina, lai
automātiskās ugunsaizsardzības sistēmas trauksmes signāls par ugunsgrēku, sistēmas un
sakaru kanāla bojājumiem tiktu automātiski pārraidīts uz centrālo ugunsgrēka trauksmes pulti,
kura atšķir šos signālus. (MK 05.02.2008. noteikumu Nr.60 redakcijā)
120. Ugunsaizsardzības ierīces vietās, kur tās var mehāniski bojāt, aizsargā ar
speciālām stacionārām aizsargierīcēm. Aizsargierīces nedrīkst ietekmēt ugunsaizsardzības
ierīču darbspēju un darbības parametrus.
(Grozīts ar MK 05.02.2008. noteikumiem Nr.60)

121. Ugunsaizsardzības sistēmu manuālās tālvadības iedarbināšanas ierīces izvieto
apgaismotās un pieejamās vietās, aizsargā pret nejaušu iedarbināšanu, nodrošina ar
paskaidrojošiem uzrakstiem. (Grozīts ar MK 05.02.2008. noteikumiem Nr.60)
122. Ja remontdarbi var ietekmēt ugunsaizsardzības ierīces darbspēju, ierīci aizsargā
ar aizsargvāku, ko noņem pēc remontdarbu pabeigšanas. (Grozīts ar MK 05.02.2008. noteikumiem
Nr.60)

123. Objekta vadītājs vai apsaimniekotājs nodrošina brīvu pieeju pie
ugunsaizsardzības sistēmu ierīcēm, lai varētu veikt to tehnisko apkopi un remontu. (Grozīts ar
MK 05.02.2008. noteikumiem Nr.60)

124. Aizliegts:
124.1. veikt izmaiņas ugunsaizsardzības sistēmā un aizsargājamā zonā, ja tas ietekmē
ugunsaizsardzības sistēmu darbspēju vai to funkciju izpildi;
124.2. atslēgt automātisko ugunsaizsardzības sistēmu vai pārslēgt to no automātiskā
vadības režīma uz manuālo vadības režīmu, izņemot tehnisko apkopi vai sistēmas darbības
atjaunošanu;
124.3. atslēgt ugunsaizsardzības sistēmas uztveršanas, vadības, kontroles, skaņas un
citas ierīces, kā arī mainīt sistēmas darbības režīmu;
124.4. atslēgt liftu bloķēšanas ierīces (lifta kabīnes nolaišana uz stāvu, no kura
paredzētas cilvēku evakuācijas izejas uz āru);
124.5. atslēgt ugunsdzēsības liftam ugunsdzēsēju komandu pārvietošanas darba
režīmu;
124.6. aizkraut pieejas pie ugunsaizsardzības ierīcēm;
124.7. piekārt vai piestiprināt priekšmetus pie ugunsaizsardzības ierīcēm,
cauruļvadiem un kabeļiem. (Grozīts ar MK 05.02.2008. noteikumiem Nr.60)
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6.2. Ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas
(Apakšnodaļas nosaukums MK 05.02.2008. noteikumu Nr.60 redakcijā)

125. Objektos, kuru aizsardzībai nepieciešams vairāk par 10 ugunsdzēsības detektoru
zonām, uzstāda uztveršanas un kontroles paneli, kas signālu par ugunsgrēku atšķir no citiem
trauksmes signāliem, kā arī nodrošina tehnoloģiskā procesa, elektrotehnisko vai citu iekārtu
(tajā skaitā ugunsaizsardzības sistēmu) vadību. (Grozīts ar MK 05.02.2008. noteikumiem Nr.60)
126. Pie ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas uztveršanas un
kontroles paneļa novieto aizsargājamo telpu un zonu sarakstu. (Grozīts ar MK 05.02.2008.
noteikumiem Nr.60)

127. Ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmām nodrošina
nepārtrauktu signālķēžu un barošanas avotu automātisku kontroli. (Grozīts ar MK 05.02.2008.
noteikumiem Nr.60)

128. Aizliegts:
128.1. tehniskajā projektā paredzētā ugunsgrēka detektora vietā uzstādīt cita tipa vai
darbības principa detektoru;
128.2. novietot materiālus un priekšmetus tuvāk par 0,6 metriem no ugunsgrēka
detektoriem;
128.3. novietot apkures ierīces tuvāk par vienu metru no ugunsgrēka detektora, kā arī
uztveršanas un kontroles paneļa.
6.3. Stacionārās ugunsdzēsības sistēmas
(Apakšnodaļas nosaukums grozīts ar MK 05.02.2008. noteikumiem Nr.60)

129. Stacionārajām automātiskajām ugunsdzēsības sistēmām, izņemot sprinkleru
sistēmas, nodrošina tālvadības un manuālo iedarbināšanas režīmu. Stacionārās automātiskās
ugunsdzēsības sistēmas veic arī ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas
funkcijas, ja to neizpilda atsevišķa sistēma. (MK 05.02.2008. noteikumu Nr.60 redakcijā)
130. Stacionāro ugunsdzēsības sistēmu sūkņu un vadības telpu aizslēdz. Pie ieejas
telpā novieto norādi par atslēgu atrašanās vietu. (Grozīts ar MK 05.02.2008. noteikumiem Nr.60)
131. Pie ieejām stacionārās ūdens (putu) ugunsdzēsības sistēmas sūkņu telpās uzstāda
izgaismotu uzrakstu "Ugunsdzēsības sūkņu stacija", pie ieejām stacionārās gāzes
ugunsdzēsības sistēmas stacijās – "Gāzes ugunsdzēšanas stacija" un brīdinājuma uzrakstu par
augstspiediena gāzes balonu atrašanos telpā. Pie ieejas telpās, kur atrodas ugunsdzēsības
sistēmu vadības mezgli, uzstāda izgaismotu uzrakstu "Ugunsdzēsības sistēmas vadības
mezgli". (Grozīts ar MK 05.02.2008. noteikumiem Nr.60)
132. Stacionāro ugunsdzēsības sistēmu sūkņu telpās un vadības telpās novieto
sistēmas kopējo shēmu un piesaistes shēmu, kā arī instrukciju par sistēmas iedarbināšanu
ugunsgrēka gadījumā. Sistēmas vadības skapi nodrošina ar paskaidrojošajiem uzrakstiem.
(Grozīts ar MK 05.02.2008. noteikumiem Nr.60)

133. Pie katra stacionārās ūdens (putu) ugunsdzēsības sistēmas vadības mezgla
novieto paskaidrojošu uzrakstu, kurā norāda aizsargājamo telpu nosaukumus, sprinkleru
(drenčeru) tipu un daudzumu, kā arī darba spiedienu. (Grozīts ar MK 05.02.2008. noteikumiem Nr.60)
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134. Pie katras stacionārās gāzes ugunsdzēsības sistēmas sadales ierīces novieto
paskaidrojošu uzrakstu, kurā norāda aizsargājamo telpu nosaukumus, attiecīgo bateriju grupu
numurus, kā arī darba spiedienu. (Grozīts ar MK 05.02.2008. noteikumiem Nr.60)
135. Stacionārās ugunsdzēsības sistēmas noslēgarmatūru apzīmē un numurē saskaņā
ar piesaistes shēmu. Noslēgarmatūru noplombē darba stāvoklī, ja tās darba stāvoklis netiek
kontrolēts automātiski. (Grozīts ar MK 05.02.2008. noteikumiem Nr.60)
136. Stacionāro ugunsdzēsības sistēmu krāso atbilstoši standarta LVS 446 prasībām.
(Grozīts ar MK 05.02.2008. noteikumiem Nr.60)

137. Pie ieejas telpā, kurā ugunsgrēka dzēšana paredzēta ar automātisko gāzes
ugunsdzēsības sistēmu, izvieto izgaismotu uzrakstu "Neienākt! Gāze" un skaņas signalizācijas
ierīci. Pie izejas no telpas novieto izgaismotu uzrakstu "Atstāt telpu! Gāze" un skaņas
signalizācijas ierīci. Izgaismotie uzraksti un skaņas signalizācijas ierīces ieslēdzas, ja
signalizējusi gāzes ugunsdzēsības sistēma. (MK 05.02.2008. noteikumu Nr.60 redakcijā)
138. Pie ieejas telpā, kurā atrodas augstspiediena gāzes baloni, novieto attiecīgu
drošības zīmi.
139. Ja telpu aizsargā stacionārās gāzes vai pulveru ugunsdzēsības sistēmas, tās durvis
aprīko ar pašaizveres ierīcēm un noblīvētām piedurlīstēm. (Grozīts ar MK 05.02.2008. noteikumiem
Nr.60)

140. Stacionārās neautomātiskās ugunsdzēsības sistēmas pārbauda ne retāk kā reizi
gadā un par to sastāda attiecīgu aktu. (Grozīts ar MK 05.02.2008. noteikumiem Nr.60)
141. Aizliegts:
141.1. novietot vielas, materiālus un citus priekšmetus tuvāk par 0,9 metriem no ūdens
smidzinātājiem (sprinkleriem un drenčeriem), bet apkures ierīces un citas ierīces, kas izdala
siltumu, tuvāk par vienu metru no sprinkleriem;
141.2. pievienot ražošanas un citas iekārtas pie stacionāro ugunsdzēsības sistēmu
cauruļvadiem;
141.3. uzstādīt noslēgarmatūru uz stacionāro ugunsdzēsības sistēmu cauruļvadiem, ja
tas nav paredzēts tehniskajā projektā. (Grozīts ar MK 05.02.2008. noteikumiem Nr.60)
6.4. Stacionārās dūmu un karstuma kontroles sistēmas
(Apakšnodaļas nosaukums MK 05.02.2008. noteikumu Nr.60 redakcijā)

142. Dūmu un karstuma kontroles sistēmas šahtas un vārsti ir hermētiski. Dūmu vārsti
ir aizvērti. Sistēmas vadības skapi (tālvadības un manuālai iedarbināšanai) nodrošina ar
paskaidrojošiem uzrakstiem. (MK 05.02.2008. noteikumu Nr.60 redakcijā)
143. Aizliegts:
143.1. izvietot dažādas iekārtas, materiālus vai priekšmetus, kas traucē dūmu vārsta
darbību un tehnisko apkopi;
143.2. pieslēgt citas ventilācijas iekārtas pie dūmu un karstuma kontroles sistēmām.
(Grozīts ar MK 05.02.2008. noteikumiem Nr.60)
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6.5. Ugunsgrēka izziņošanas sistēmas
(Apakšnodaļas nosaukums grozīts ar MK 05.02.2008. noteikumiem Nr.60)

144. Juridiskās personas vadītājs nosaka ugunsgrēka izziņošanas sistēmas
iedarbināšanas kārtību un norīko darbiniekus, kuriem ir tiesības šo sistēmu iedarbināt. (MK
05.02.2008. noteikumu Nr.60 redakcijā)

145. Skaļruņu un sirēnu skaņas intensitātes līmenis nav zemāks par 65 dB (cilvēku
guļamtelpās – 75 dB), un tam jābūt par 10 dB augstākam nekā citiem trokšņiem jebkurā
iespējamā cilvēku atrašanās vietā.
146. Maksimālais skaņas intensitātes līmenis viena metra attālumā no skaļruņiem un
sirēnām nedrīkst būt augstāks par 120 dB.
147. Evakuācijas paziņojums ir dzirdams un saprotams jebkurā iespējamā cilvēku
atrašanās vietā. Pirms paziņojuma raida uzmanību piesaistošu signālu.
148. Evakuācijas paziņojuma translācijas laiks nedrīkst būt mazāks par cilvēku
evakuācijai nepieciešamo laiku.
149. Skaļruņi ir bez skaņas regulatoriem un pastāvīgi pieslēgti tīklā bez atvienošanas
iespējas.
150. Objektā, kurā uzturas ārvalstnieki, ugunsgrēka izziņošanas tekstu translē latviešu,
angļu un krievu valodā.
151. Ugunsgrēka izziņošanas sistēmai ir šāda trauksmes signālu un paziņojumu
lejupejoša prioritātes secība:
151.1. ugunsgrēka trauksmes mikrofons;
151.2. iepriekš ierakstīts evakuācijas ziņojums;
151.3. citas pārraides un paziņojumi. (Grozīts ar MK 05.02.2008. noteikumiem Nr.60)
6.6. Ugunsdzēsības ūdensapgāde
152. Būves, sistēmas un ierīces, kas nodrošina objekta ugunsdzēsības ūdensapgādi,
atbilst tehniskā projekta risinājumiem un ugunsdzēsības ūdensapgādes izbūves
reglamentējošo būvnormatīvu ugunsdrošības prasībām. Tās uztur darba kārtībā un nodrošina
brīvu izmantošanu. (Grozīts ar MK 05.02.2008. noteikumiem Nr.60)
153. Ugunsdzēsības ūdensapgādes sistēmu un ierīču bojājumus novērš pēc iespējas īsā
laikposmā. Ja remonta dēļ atvieno ārējā ūdensvada iecirkņus, kuros atrodas ugunsdzēsības
hidranti, vai pazemina spiedienu ūdensvadā, par to informē Valsts ugunsdzēsības un
glābšanas dienestu.
154. Ugunsdzēsības hidrantus un ūdensņemšanas vietas, kā arī piebraukšanas ceļus pie
tām apzīmē ar norādījuma zīmēm atbilstoši standarta LVS 446 prasībām.
155. Ūdensvada tīklu īpašnieks pārbauda ugunsdzēsības hidrantus ne retāk kā reizi
gadā un par to sastāda pārbaudes aktu.
156. Ugunsdzēsības ūdensņemšanas vietas ierīko tā, lai ugunsdzēsības tehnika varētu
ņemt ūdeni jebkurā gadalaikā.
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157. Aizliegts ierīkot stāvvietas un novietot mehāniskos transportlīdzekļus uz
ugunsdzēsības hidrantu akām vai tās aizkraut.
158. Mākslīgajās
paredzēto ūdens rezervi.

ugunsdzēsības

ūdenskrātuvēs

nodrošina

tehniskajā

projektā

159. Ja objekts, izņemot viendzīvokļa māju, nav nodrošināts ar ugunsdzēsības
ūdensapgādi un tā teritorijā vai tā tuvumā atrodas dabiskā ūdenskrātuve, pie tās izbūvē
piebrauktuvi un ūdens ņemšanas vietu ugunsdzēsības automobiļiem.
160. Ugunsdzēsības ūdensapgādes sūkņu telpās novieto ugunsdzēsības ūdensapgādes
kopējo shēmu un sūkņu piesaistes shēmu.
161. Ugunsdzēsības sūkņus pārbauda ne retāk kā reizi ceturksnī. Pārbaudes rezultātus
reģistrē Ugunsdzēsības sūkņu pārbaudes žurnālā (7.pielikums).
162. Elektroaizbīdnim, kas uzstādīts ugunsdzēsības ūdensapgādes sistēmu ievadā,
nepieciešama dublējoša manuālās atvēršanas ierīce.
163. Ugunsdzēsības sūkņu un elektroaizbīdņu manuālās tālvadības iedarbināšanas
ierīces izvieto pieejamās vietās un aizsargā pret nejaušu iedarbināšanu, kā arī nodrošina ar
paskaidrojošiem uzrakstiem.
164. Neapkurināmās telpās un būvēs pirms aukstā gadalaika iestāšanās no iekšējiem
ugunsdzēsības ūdensvada tīkliem izlaiž ūdeni. Noslēgarmatūru, kas atvieno šo ūdensvada
posmu, izvieto apkurināmā telpā.
165. Iekšējā ugunsdzēsības ūdensvada krānu novieto īpašā skapī vai nišā, krānam
pievieno šļūteni un stobru.
166. Uz ugunsdzēsības krāna skapja durvīm norāda krāna kārtas numuru,
ugunsdzēsības dienesta izsaukšanas tālruņa numuru, kā arī izvieto norādījuma zīmes atbilstoši
standarta LVS 446 prasībām.
167. Ugunsdzēsības krānus un to aprīkojumu pārbauda reizi gadā. Pārbaudes
rezultātus reģistrē Iekšējā ugunsdzēsības ūdensvada ugunsdzēsības krānu un to aprīkojuma
pārbaudes žurnālā (8.pielikums).
168. Ugunsdzēsībai paredzēto ūdens rezervi aizliegts izmantot saimnieciskām vai
ražošanas vajadzībām.
6.7. Ugunsdzēsības tehnika, aparāti un inventārs
169. Objektu nodrošina ar ugunsdzēsības aparātiem un inventāru atbilstoši šo
noteikumu prasībām (9.pielikums).
170. Ugunsdzēsības aparāti atbilst piemērojamo standartu prasībām.
171. Ugunsdzēsības aparātus uzstāda un lieto atbilstoši to ražotāja noteiktajām
tehniskajām prasībām.
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172. Ugunsdzēsības tehniku glabā šim nolūkam sagatavotās vietās atbilstoši tehniskās
ekspluatācijas noteikumiem.
173. Ugunsdzēsības aparātus un inventāru uzstāda redzamās, viegli pieejamās vietās
un apzīmē atbilstoši standarta LVS 446 prasībām.
174. Ugunsdzēsības aparātus novieto ne augstāk par 1,5 metriem no grīdas līdz
aparātu rokturiem.
175. Aukstajā gadalaikā neapkurināmās telpās un teritorijā novieto ugunsdzēsības
aparātus, kuru ekspluatācijas noteikumi to pieļauj.
176. Ugunsdzēsības aparātus ekspluatē, pārbauda, remontē un uzpilda atbilstoši
ražotāja tehniskajiem noteikumiem un Latvijas standarta LVS 332 "Ugunsdzēsības aparātu
uzturēšana ekspluatācijai gatavā stāvoklī" prasībām.
177. Ugunsdzēsības aparātu uzskaiti un atrašanās vietas reģistrē Ugunsdzēsības
aparātu uzskaites žurnālā (10.pielikums).
178. Ugunsdzēsības aparātu apkopi veic darbinieki ar attiecīgu profesionālo
kvalifikāciju apkopes punktos, kas atbilst Latvijas standarta LVS 402 "Ugunsdzēsības aparātu
apkopes punkti. Vispārējās prasības" prasībām.
179. Aizliegts:
179.1. izmantot ugunsdzēsības tehniku, līdzekļus un ugunsdzēsības aparātus
saimnieciskām vai ražošanas vajadzībām;
179.2. pārkāpt ugunsdzēsības tehnikas, līdzekļu un ugunsdzēsības aparātu
ekspluatācijas un izmantošanas noteikumus;
179.3. ekspluatēt ugunsdzēsības aparātus bez marķējuma vai ar bojātu marķējumu.
6.8. Elektroietaises
180. Elektroietaises uztur darba kārtībā, to ekspluatāciju veic saskaņā ar ražotāja
tehnisko noteikumu un elektroietaišu ierīkošanu reglamentējošo normatīvo aktu
ugunsdrošības prasībām.
181. Zemējuma un zibensaizsardzības ierīces uztur lietošanas kārtībā.
182. Zemējuma un zibensaizsardzības ierīču pārbaudes un elektroinstalācijas izolācijas
pretestības mērījumus veic reizi sešos gados, sprādzienbīstamā vai ķīmiski agresīvā vidē –
reizi gadā.
183. Pārnēsājamus gaismekļus aprīko ar aizsargvairogiem vai kupoliem.
184. Elektroiekārtas un elektroaparatūru attīra no putekļiem un nosēdumiem.
185. Avārijas un evakuācijas apgaismojuma tīklus un ierīces uztur lietošanas kārtībā.
186. Aizliegts:
186.1. izmantot bojātas elektroietaises un paštaisītas elektriskās sildierīces;
186.2. lietot nekalibrētus un paštaisītus elektrotīklu aizsardzības drošinātājus;
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186.3. izmantot vadus un kabeļus ar bojātu izolāciju, kā arī savienot tos veidā, kas
rada bīstamu pārejas pretestību;
186.4. atstāt bez uzraudzības tīklam pieslēgtas elektroietaises, ja ekspluatācijas
noteikumos tas aizliegts;
186.5. sprādzienbīstamā vidē lietot elektroietaises, kuras nav sprādzienaizsargātas un
kurām nav attiecīga marķējuma;
186.6. novietot degtspējīgus materiālus tuvāk par 0,5 metriem no gaismas ķermeņiem.
6.9. Apkure un ūdens sildīšana
187. Apkures un ūdens sildīšanas iekārtas un ierīces (turpmāk – apkures iekārtas un
ierīces) uztur darba kārtībā un ekspluatē saskaņā ar ražotāja tehnisko noteikumu prasībām un
apkures ierīču izbūvi reglamentējošo būvnormatīvu ugunsdrošības prasībām.
188. Metāla un keramikas (šamota) dūmvadus ierīko un uztur kārtībā atbilstoši
būvnormatīvu un piemērojamo standartu prasībām.
189. Dūmvadus un ventilācijas kanālus tīra atbilstoši apmācīts skursteņslaucītājs un
par to izdara ierakstu Apkures un ventilācijas ierīču tīrīšanas reģistrācijas žurnālā
(11.pielikums).
190. Krāšņu, dūmvadu, dūmeju un dūmkanālu tehnisko stāvokli reizi trijos gados
pārbauda sertificēts skursteņslaucītājs un par to sastāda aktu (12.pielikums). (Grozīts ar MK
05.02.2008. noteikumiem Nr.60)

191. Dūmvadus, kuriem pievienotas gāzes iekārtas, un gāzes iekārtu uzstādīšanas telpu
ventilācijas kanālus ekspluatācijas laikā pārbauda un attīra šādos termiņos:
191.1. ķieģeļu dūmvadus – ne retāk kā reizi gadā;
191.2. ķieģeļu dūmvadus ar oderējumu un metāla dūmvadus – ne retāk kā reizi divos
gados;
191.3. ventilācijas kanālus – ne retāk kā reizi trijos gados.
192. Apkures iekārtas un ierīces pārbauda divas reizes gadā, ja ekspluatācijas
noteikumos nav noteikts citādi, un, ja nepieciešams, attīra no sodrējiem.
193. Sodrējus no dūmeņiem, krāšņu un pavardu dūmkanāliem iztīra pirms apkures
sezonas sākuma un apkures sezonā ne retāk kā:
193.1. reizi mēnesī – ilgdedzes apkures krāsnīm;
193.2. divas reizes – citām apkures ierīcēm.
194. Telpās, kur izdalās degtspējīgi putekļi, sildierīču virsmas ir gludas.
195. Cietā kurināmā apkures ierīces kurtuves priekšā degtspējīga materiāla grīdu
pārklāj ar degtnespējīgu materiālu, kura izmērs nav mazāks par 0,5 metriem perpendikulāri
kurtuvei un 0,7 metriem paralēli tai.
196. Ēkas bēniņos dūmvadus un sienas, kurās atrodas dūmkanāli, nobalsina vai
nokrāso ar gaišu degtnespējīgu krāsu.
197. Nenodzēstus izdedžus, ogles un pelnus izber ne tuvāk par sešiem metriem no
dzīvojamo ēku degtspējīgām konstrukcijām īpaši ierīkotās vietās, lai nepieļautu uguns
izplatīšanos ārpus šīs vietas.
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198. Kurināmo materiālu (piemēram, ogles, kūdru), kas spēj pašaizdegties, uzglabā
laukumos ne tuvāk par sešiem metriem no dzīvojamo ēku degtspējīgām konstrukcijām.
199. Telpās, kur notiek masu pasākumi, krāsns kurināšanu pārtrauc divas stundas
pirms pasākuma.
200. Apkures ierīci, kurā izmanto gāzi vai šķidro kurināmo, apgādā ar drošības
automātiku, kas pārtrauc gāzes vai šķidrā kurināmā piegādi, ja kurtuvē nodziest liesma.
201. Ja apkures iekārtu maina pret cita tipa (cita kurināmā) vai lielākas jaudas apkures
iekārtu, pārbauda dūmvadu (dūmkanālu) un ventilācijas kanālu, nosakot to atbilstību jaunās
iekārtas pievienošanai. (Grozīts ar MK 05.02.2008. noteikumiem Nr.60)
202. Aizliegts:
202.1. izmantot bojātas apkures iekārtas un dūmvadus;
202.2. pārkurināt krāsnis;
202.3. atstāt bez uzraudzības iekurtās apkures ierīces, ja to neatļauj tehniskās
ekspluatācijas noteikumi;
202.4. novietot uz apkures sistēmām un to ierīcēm degtspējīgus materiālus;
202.5. pieļaut šķidrās degvielas vai gāzes noplūdi;
202.6. novietot kurināmo un citus degtspējīgus materiālus kurtuves priekšā tuvāk par
1,2 metriem;
202.7. iekuršanai izmantot īpaši viegli uzliesmojošus, viegli uzliesmojošus un
uzliesmojošus šķidrumus, izņemot speciāli šim nolūkam paredzētos;
202.8. kurināt krāsnis un plītis ar malku, kuras garums pārsniedz kurtuves izmērus;
202.9. izmantot ventilācijas kanālus apkures iekārtu dūmu novadīšanai.
6.10. Ventilācija un gaisa kondicionēšana
203. Ventilācijas un gaisa kondicionēšanas iekārtas ierīko un ekspluatē atbilstoši
ražotāja tehnisko noteikumu, kā arī ventilācijas un gaisa kondicionēšanas iekārtu izbūvi
reglamentējošo būvnormatīvu ugunsdrošības prasībām.
204. Ventilācijas sistēmas, kas nosūc degtspējīgas gāzes, tvaikus vai putekļus, aprīko
ar aizsargierīcēm, kas nepieļauj svešķermeņu iekļūšanu sistēmā. Šādas ventilācijas sistēmas
ekspluatācijas laikā pārbauda un attīra ne retāk kā reizi gadā un par to izdara ierakstu apkures
un ventilācijas ierīču tīrīšanas reģistrācijas žurnālā (11.pielikums). (Grozīts ar MK 05.02.2008.
noteikumiem Nr.60)

205. Ventilācijas sistēmas ierīces un iekārtas iezemē.
206. Automātiskās uguns aizsargierīces un to iedarbināšanas mehānismus attīra no
putekļiem un citiem nosēdumiem.
207. Ventilācijas iekārtu telpas aizslēdz.
208. Aizliegts:
208.1. sprādzienbīstamās un ugunsbīstamās telpās darbināt tehnoloģiskās iekārtas un
veikt tehnoloģiskos procesus, ja bojātas vai nedarbojas ventilācijas iekārtas;
208.2. ventilācijas iekārtu filtru telpās un ventilācijas iekārtu telpās glabāt materiālus
un priekšmetus;
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208.3. sprādzienbīstamās un ugunsbīstamās zonās ekspluatēt nepiemērotas ventilācijas
iekārtas, kurām nav attiecīga sprādzienaizsardzības nodrošinājuma;
208.4. attīrīt ventilācijas sistēmu cauruļvadus, tos izdedzinot.
7. Tehnoloģisko iekārtu ekspluatācijas prasības
209. Tehnoloģiskās iekārtas ierīko un ekspluatē atbilstoši ražotāja tehnisko noteikumu
prasībām.
210. Sprādzienbīstamu procesu tehnoloģiskās iekārtas aprīko ar statiskās elektrības
noņemšanas un zemējuma ietaisēm.
211. Aizliegts:
211.1. izmantot bojātas tehnoloģiskās iekārtas;
211.2. strādāt ar iekārtām, ja nedarbojas sprādzienbīstamības un ugunsbīstamības
kontroles un mērīšanas ierīces.
8. Ugunsdrošības prasības, veicot būvdarbus
212. Par ugunsdrošības prasību ievērošanu būvobjektā un būvdarbu izpildes gaitā
atbild būvdarbu veicējs (būvētājs vai būvuzņēmējs).
213. Projekta vadītāja, projekta sagatavošanas koordinatora un projekta izpildes
koordinatora norīkošana neatbrīvo būvdarbu veicēju (būvētāju un būvuzņēmēju) no atbildības
par ugunsdrošības prasību ievērošanu.
214. Ja objektā veic būvdarbus, nepārtraucot tehnoloģisko procesu vai darbību,
nepieciešami attiecīgi kompensējoši ugunsdrošības pasākumi.
215. Būvobjektu nodrošina ar ārējo ugunsdzēsības ūdensapgādi. Līdz tās izbūvei šim
nolūkam var ierīkot pagaidu ūdensapgādi vai pielāgot esošās ūdensgūtnes.
216. Būvobjektu nodrošina ar ugunsdrošībai lietojamām drošības zīmēm atbilstoši
normatīvajiem aktiem par drošības zīmju lietošanu darba vietās un standarta LVS 446
prasībām.
217. Būvlaukumā
automobiļiem.

ierīko

piebrauktuves

un

caurbrauktuves

ugunsdzēsības

218. Piebrauktuvju un caurbrauktuvju platums nedrīkst būt mazāks par 3,5 metriem.
Strupceļos ierīko vismaz 12 x 12 metrus lielus laukumus vai lokus, kur apgriezties
ugunsdzēsības automobiļiem.
219. Pagaidu būves, būvmateriālu uzglabāšanas laukumus un noliktavas izvieto ne
tuvāk par sešiem metriem no būvējamām un uzceltām ēkām, vai arī pie to ugunsdrošajām
sienām.
220. Būvējamās ēkās vai būvēs atļauts ierīkot pagaidu noliktavas, administratīvas
telpas un atsevišķu darbu iecirkņus, norobežojot tos no citām telpām ar ugunsdrošām
starpsienām (ar ugunsizturības robežu EI–60), ugunsdrošu pārsegumu (ar ugunsizturības
robežu REI–60) un ugunsdrošām durvīm (ar ugunsizturības robežu EI–30).
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221. Būvobjektā nodrošina darbinieku evakuāciju ugunsgrēka gadījumā, paredzot
nepieciešamos evakuācijas ceļus un ugunsgrēka izziņošanas ierīces.
222. Evakuācijas ceļu, eju un izeju skaitu, izvietojumu un izmērus nosaka atkarībā no
būvlaukuma, ēku, būvju un telpu izmantošanas, tajā esošajām iekārtām un būvmateriāliem, kā
arī maksimālā darbinieku skaita.
223. (Svītrots ar MK 05.02.2008. noteikumiem Nr.60.)
224. Būvobjektā, kas augstāks par 10 metriem vai trim stāviem, būvprojektā
paredzētās kāpnes izbūvē vienlaikus ar kāpņu telpu nesošajām konstrukcijām.
225. Ja būvobjekts nav augstāks par 10 metriem vai trim stāviem, atļauts kāpņu telpās
izmantot pagaidu kāpnes.
226. Būvprojektā paredzētās ārējās ugunsdzēsības kāpnes un jumta nožogojumu uz
būvobjekta jumta ierīko uzreiz pēc sienu un jumta izbūves.
227. Būvobjektā, kas augstāks par 10 metriem vai trim stāviem, būvju sastatnes ir no
degtnespējīgiem materiāliem.
228. Būvju sastatnes ik pēc 50 ēkas vai būves perimetra metriem aprīko ar sastatņu
kāpnēm. Paredz vismaz divas sastatņu kāpnes.
229. Būvprojektā paredzēto konstrukciju pretuguns aizsargapstrādi veic vienlaikus ar
ēku vai būvju būvniecību.
230. Lai būvdarbu laikā novērstu konstrukciju bojājumus, konstrukcijas no
degtnespējīgiem materiāliem atļauts īslaicīgi nosegt ar degtspējīgiem materiāliem.
231. Būvdarbu laikā neaizsargātas degtspējīgas siltumizolācijas platība nedrīkst
pārsniegt 1000 m2. Pēc degtspējīgas siltumizolācijas ieklāšanas novāc būvatkritumus un
nekavējoties uzklāj būvprojektā paredzēto aizsargslāni.
232. Sprādzienbīstamas, īpaši viegli uzliesmojošas, viegli uzliesmojošas un
uzliesmojošas vielas un materiālus, kā arī sprādzienbīstamu gāzu balonus glabā un sagatavo
darbam atsevišķās vēdināmās telpās, kā arī speciāli šiem nolūkiem paredzētos atsevišķos
darba iecirkņos.
233. Ar īpaši viegli uzliesmojošiem, viegli uzliesmojošiem un uzliesmojošiem
materiāliem un vielām konstrukcijas nosedz tikai labi vēdināmās telpās, nepieļaujot
sprādzienbīstamas koncentrācijas veidošanos. Šo darbu laikā telpās lieto instrumentus un
iekārtas, kas paredzētas darbam ugunsbīstamā un sprādzienbīstamā vidē. Darbus šajās telpās
sāk no vietas, kas atrodas vistālāk no evakuācijas izejām.
234. Slēgtās telpās un tvertnēs, kur notikusi darbība ar sprādzienbīstamām, īpaši viegli
uzliesmojošām, viegli uzliesmojošām un uzliesmojošām vielām vai ķīmiskiem produktiem,
atsākt būvdarbus atļauts tikai pēc tam, kad veikta gaisa analīze un nav konstatēta vielu vai
produktu sprādzienbīstama koncentrācija.
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235. Aizliegts izmantot atklātu uguni tuvāk par 10 metriem no vietas, kur notiek vielu
un materiālu sajaukšana ar sprādzienbīstamām, īpaši viegli uzliesmojošām, viegli
uzliesmojošām un uzliesmojošām vielām vai ķīmiskiem produktiem.
236. Būvobjektu nodrošina ar ugunsdzēsības aparātiem un inventāru saskaņā ar šo
noteikumu prasībām (9.pielikums). Ugunsdzēsības aparātu un inventāra atrašanās vietas
apzīmē ar attiecīgām zīmēm.
9. Ugunsbīstamie darbi
9.1. Vispārīgās prasības
237. Ugunsbīstamo darbu veikšanai paredzētās iekārtas un ierīces uztur darba kārtībā,
tās lieto saskaņā ar ražotāja tehnisko noteikumu prasībām.
238. Ugunsbīstamos darbus veic:
238.1. īpaši iekārtotās vietās, kuras ar rakstisku rīkojumu nosaka juridiskās personas
vadītājs;
238.2. pagaidu vietās.
239. Norīkojumu ugunsbīstama darba veikšanai pagaidu vietā (turpmāk – norīkojums)
izdod juridiskās personas vadītājs vai ar rakstisku rīkojumu norīkots darbinieks
(13.pielikums).
240. Norīkojumā norāda darba veidu, vietu, laiku un ugunsdrošības pasākumus un
izsniedz darba veicējam.
241. Avārijas gadījumā ugunsbīstamos darbus var veikt bez rakstiskas atļaujas
juridiskās personas vadītāja vai ar rakstisku rīkojumu norīkotā darbinieka klātbūtnē.
242. Norīkojumā juridiskās personas vadītājs vai ar rakstisku rīkojumu norīkots
darbinieks:
242.1. nosaka sagatavošanās darbus, darbu izpildes secību un ugunsdrošības
pasākumus, darba vietā izvietojamos ugunsdzēsības aparātus un inventāru, kā arī darba vietas
kontroles kārtību pēc darba beigām un pārtraukumos, bet sprādzienbīstamā vidē nosaka arī
gaisa kontroles kārtību;
242.2. nosaka izpildītājus, kas ir atbildīgi par vietas sagatavošanu ugunsbīstamiem
darbiem, darbu norisi un darba vietas kontroli pēc darba beigām vai pārtraukumos. Šos
pienākumus var veikt viena persona, kā arī darba veicējs;
242.3. ieraksta tiešos darba veicējus un izdara atzīmi par ugunsdrošības instruktāžu.
243. Norīkojumu sastāda divos eksemplāros. Viens eksemplārs atrodas pie darba
veicēja visu darbu veikšanas laiku, otrs – pie norīkojuma izdevēja. Norīkojuma izdevējs to
glabā vēl trīs diennaktis pēc ugunsbīstamo darbu beigām.
244. Ugunsbīstamo darbu pagaidu vietas nodrošina ar ugunsdzēsības aparātiem un
inventāru atbilstoši šo noteikumu prasībām (9.pielikums).
245. Ja ugunsbīstamos darbus veic ēku vai būvju degtspējīgu konstrukciju vai
degtspējīgu materiālu tuvumā, tos aizsargā no aizdegšanās.
246. Darba vietas kontroli nodrošina vismaz četras stundas pēc ugunsbīstamo darbu
beigām.
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247. Pēc ugunsbīstamo darbu veikšanas pagaidu vietā par darba vietas kontroli
atbildīgā persona ieraksta norīkojumā darba vietas uzraudzības izbeigšanas datumu un laiku,
parakstās un nodod norīkojumu tā izdevējam.
248. Vietu, kur paredzēts veikt ugunsbīstamo darbu, atbrīvo no degtspējīgiem
materiāliem un sagatavo saskaņā ar tehniskajiem noteikumiem iekārtu sagatavošanai
remontdarbiem.
249. Ēku un būvju konstrukcijas un inženiertehniskās komunikācijas attīra no
degtspējīgiem putekļiem vai materiāliem.
250. Veicot ugunsbīstamos darbus, aizliegts:
250.1. metināt, griezt, lodēt un karsēt ar atklātu uguni:
250.1.1. konstrukcijas un izstrādājumus, ja uz tiem ir nenožuvuši degtspējīgu
materiālu pārklājumi;
250.1.2. tvertnes, iekārtas un komunikācijas, kas pildītas ar degtspējīgām vielām un
materiāliem;
250.1.3. metāla daudzslāņu konstrukcijas, kas pildītas ar degtspējīgu siltinātāju;
250.2. lietot apģērbu un cimdus ar eļļas vai taukvielu, īpaši viegli uzliesmojošu, viegli
uzliesmojošu vai uzliesmojošu šķidrumu traipiem;
250.3. novietot degvielu tuvāk par 10 metriem no darbu veikšanas vietas.
9.2. Ugunsbīstamo darbu veikšana sprādzienbīstamā vidē
251. Juridiskās personas vadītājs apstiprina telpu, ēku un inženierbūvju sarakstu, kurās
ugunsbīstamos darbus veic atbilstoši ugunsbīstamo darbu veikšanas prasībām
sprādzienbīstamā vidē.
252. Ugunsbīstamos darbus sprādzienbīstamā vidē veic tikai tad, ja tos nav iespējams
veikt īpaši iekārtotās vietās.
253. Sprādzienbīstamās vides robežas apzīmē ar drošības zīmēm atbilstoši standarta
LVS 446 prasībām.
254. Sprādzienbīstamā vidē ugunsbīstamos darbus veic tikai pēc tam, kad ir veikta
gaisa sastāva analīze un nav konstatēta sprādzienbīstama koncentrācija.
255. Pirms metināšanas darbiem tvertnēs, kurās bijuši īpaši viegli uzliesmojoši, viegli
uzliesmojoši un uzliesmojoši šķidrumi vai degtspējīgas gāzes, tvertnes atvieno no visām
komunikācijām, iztīra, iztvaicē, izžāvē, izvēdina un tvertnē veic gaisa sastāva analīzi.
Ugunsbīstamos darbus veic, ja tvertnē nav konstatēta sprādzienbīstama koncentrācija.
256. Ap ugunsbīstamo darbu vietu 10 metru rādiusā noslēdz kanalizācijas sistēmas
ieliešanas piltuves, tekņu galus un citas atklātas ailes.
257. Ugunsbīstamo darbu norises laikā:
257.1. veic pasākumus, lai novērstu sprādzienbīstamas vides rašanos;
257.2. metinot tvertni, tās lūkas un citas ailes tur atvērtas un nodrošina gaisa apmaiņu
ar pārnēsājamo ventilācijas iekārtu;
257.3. kontrolē sprādzienbīstamo vielu koncentrāciju. Ja tā pārsniedz pieļaujamo,
darbus nekavējoties pārtrauc.
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9.3. Gāzes metināšana un elektrometināšana (griešana)
258. Metināšanas darbu pastāvīgās vietas atrodas:
258.1. atklātos laukumos vismaz 10 metru attālumā no degtspējīgām ēku un būvju
konstrukcijām;
258.2. ugunsdroši atdalītās atsevišķās telpās;
258.3. ugunsdrošās telpu vietās, kas norobežotas no citām darba vietām ar vismaz 2,5
metrus augstām vienlaidu starpsienām no degtnespējīga materiāla.
259. Metināšanas darbu pastāvīgajās vietās grīdu ierīko no degtnespējīga materiāla.
260. Ugunsbīstamos darbus veic darbinieki
kvalifikāciju, ko apliecina attiecīgs dokuments.

ar

nepieciešamo

profesionālo

261. Metināšanas darbu vietas attīra no degtspējīgiem materiāliem.
262. Gāzes balonus glabā un transportē tikai ar uzskrūvētiem ventiļa aizsargkupoliem.
Balonus transportē bez grūdieniem un triecieniem.
263. Glabājot un lietojot gāzes balonus, tos aizsargā no siltuma avotu iedarbības.
(Grozīts ar MK 05.02.2008. noteikumiem Nr.60)

264. Gāzes balonus un acetilēna ģeneratorus novieto ne tuvāk par vienu metru no
siltuma avotiem un ne tuvāk par pieciem metriem no atklātas uguns.
265. Kalcija karbīdu glabā hermētiskā standartiepakojumā sausās un vēdināmās telpās.
266. Aizliegts:
266.1. ar atklātu uguni vai nokarsētiem priekšmetiem atkausēt aizsalušus acetilēna
ģeneratorus, cauruļvadus, ventiļus, reduktorus un citas metināšanas iekārtu detaļas;
266.2. pieļaut skābekļa balonu, reduktoru un citu gāzes metināšanas un metālgriešanas
iekārtu sastāvdaļu saskari ar eļļām, eļļainu apģērbu un slaukāmo materiālu;
266.3. kalcija karbīda mucu atvēršanai izmantot instrumentus, kas pēc trieciena var
radīt dzirksteles;
266.4. elektrometināšanā izmantot par atpakaļvadu iekšējā dzelzceļa sliedes,
zemējuma tīklus, kā arī ēku komunikāciju un tehnoloģisko iekārtu metāla konstrukcijas.
9.4. Bituma kausēšana
267. Katlus bituma vai sveķu kausēšanai, izmantojot atklātu uguni, izvieto speciālos
laukumos ne tuvāk par 10 metriem no degtnespējīgām, ne tuvāk par 15 metriem no grūti
degtspējīgām un ne tuvāk par 20 metriem no degtspējīgām ēkām, būvēm, jaunbūvēm un
būvmateriāliem.
268. Katlu piepilda ar bitumu vai mastiku trīs ceturtdaļu apjomā no kopējā tilpuma un
nosedz ar pieguļošu vāku no degtnespējīga materiāla.
269. Gāzes balonus novieto 10 metru attālumā no pārvietojamā katla, kura sildīšanai
izmanto sašķidrinātu gāzi.
270. Aizliegts:
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270.1. atstāt iekurtus katlus bez uzraudzības;
270.2. uzstādīt katlus uz degtspējīgiem jumta segumiem.
9.5. Darbi ar īpaši viegli uzliesmojošiem, viegli uzliesmojošiem un uzliesmojošiem
šķidrumiem
271. Maisījumus no īpaši viegli uzliesmojošiem, viegli uzliesmojošiem un
uzliesmojošiem šķidrumiem sagatavo atsevišķās telpās vai savrupās, ventilējamās darba
vietās.
272. Darba procesā izmantojamās ierīces un rīki nedrīkst šķilt dzirksteles.
273. Grīdas telpās, kur sagatavo lakas un krāsas, kā arī krāso, mazgā un attauko
izstrādājumus, ir degtnespējīgas un dzirksteļdrošas.
274. Aizliegts krāsot, mazgāt un attaukot detaļas, kā arī gatavot šķidrumu maisījumus,
ja nedarbojas ventilācijas sistēma.
275. Krāsošanas skapju, kameru un kabīņu velkmes ventilācijas sistēmas nedrīkst
izmantot bez degtspējīgu krāsu un laku daļiņu efektīvas uztveršanas ierīcēm.
276. Krāsošanas kameras katru dienu iztīra no degtspējīgu materiālu nogulsnējumiem.
Darbus veic, ja darbojas ventilācijas iekārtas, un izmanto instrumentus, kas nešķiļ dzirksteles.
277. Izlijušo laku, krāsu un šķīdinātāju nekavējoties savāc un nogādā vietā, kas
paredzēta īpaši viegli uzliesmojošo, viegli uzliesmojošo un uzliesmojošo šķidrumu
glabāšanai.
278. Maisījumus ar īpaši viegli uzliesmojošiem, viegli uzliesmojošiem un
uzliesmojošiem šķidrumiem piegādā darba vietās gatavus lietošanai, īpašā neplīstošā un blīvi
noslēgtā tarā.
279. Krāsošanas kamerā lakas un krāsas padevi un konveijera kustību automātiski
pārtrauc, ja ventilācijas iekārta pārstāj darboties.
280. Krāsošanas kameru konstrukcijas, smidzinātājus, citas tehnoloģiskās iekārtas,
ventilācijas gaisa vadus un cauruļvadus sazemē.
281. Vannas, kurās izstrādājumus attauko, mazgā vai krāso ar iegremdēšanas metodi,
izmantojot maisījumus ar īpaši viegli uzliesmojošiem, viegli uzliesmojošiem vai
uzliesmojošiem šķidrumiem, darba pārtraukumā nosedz ar vāku.
282. Žāvēšanas kameru siltumizolācijai izmanto degtnespējīgus materiālus.
283. Žāvēšanas kameras aprīko ar žāvēšanas procesa automātiskās kontroles un
regulēšanas ierīcēm.
284. Ja nokrāsotos izstrādājumus tehnoloģijas vai gabarītu dēļ nav iespējams žāvēt
žāvēšanas kamerās vai skapjos, tos žāvē iecirknī, kas aprīkots ar ventilāciju, lai novērstu
sprādzienbīstamas koncentrācijas veidošanos.
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10. Prasības masu pasākumos
285. Par ugunsdrošību masu pasākumā atbild tā organizētājs vai viņa pilnvarota
persona.
286. Masu pasākumā atklātu uguni izmanto tikai ar tā organizētāja vai viņa pilnvarotas
personas rakstisku atļauju, ja veikti pasākumi, lai nepieļautu ugunsgrēka izcelšanos.
287. Pagaidu būves masu pasākuma vajadzībām būvē no grūti degtspējīgām vai
degtnespējīgām būvkonstrukcijām un materiāliem.
288. Ja masu pasākumā izmanto speciālos efektus un iekārtas, ievēro iekārtas
tehniskās ekspluatācijas noteikumos noteiktās ugunsdrošības prasības.
289. Bērniem un jauniešiem rīkotajos masu pasākumos norīko atbildīgo personu, kas
ir instruēta par ugunsdrošību un rīcību ugunsgrēka gadījumā.
290. Apmeklētāju skaits masu pasākumā nedrīkst pārsniegt maksimāli pieļaujamo,
ņemot vērā normatīvajos aktos noteikto platību uz vienu cilvēku.
291. Ja masu pasākumā izmanto pirotehniskos izstrādājumus, ievēro pirotehnisko
izstrādājumu apriti reglamentējošo normatīvo aktu ugunsdrošības prasības.
292. Svētku eglīšu sarīkojumu laikā aizliegts novietot eglītes evakuācijas ceļos un
izmantot eglīšu iluminācijai stearīna (vaska) sveces vai pašdarinātas elektroietaises.
293. Masu pasākumus aizliegts rīkot telpās ar aizrestotiem logiem.
11. Noliktavu ekspluatācijas prasības
11.1. Materiālu un izstrādājumu noliktavas
294. Materiālus un izstrādājumus noliktavā glabā, ņemot vērā to fizikālās un ķīmiskās
īpašības, ugunsbīstamību un ugunsgrēka dzēšanas vielu viendabīguma principu. (MK
05.02.2008. noteikumu Nr.60 redakcijā)

295. Ja degtspējīgus materiālus vai degtnespējīgus materiālus degtspējīgā iesaiņojumā
glabā noliktavu telpās pagrabā vai cokolstāvā, nodrošina dūmu izvadīšanu.
296. Noliktavu telpās pretim noliktavas durvju ailām atstāj ejas šo ailu platumā, bet ne
šaurākas par vienu metru.
297. Pēc darba beigām ar kopējo elektrisko slēdzi atvieno noliktavas elektrotīklu.
Noliktavas iekārtas, kuras darbojas diennakts režīmā, nodrošina ar atsevišķu elektrotīklu no
ievada līdz patērētājam.
298. Bīstamo ķīmisko vielu uzglabāšanas vietas apzīmē ar drošības zīmēm atbilstoši
standarta LVS 446 prasībām un novieto uzrakstus ar vielu nosaukumu.
299. Ķīmiskās vielas, kuras, nonākot saskarē ar gaisu, ūdeni, citām ķīmiskajām vielām
vai degtspējīgiem materiāliem, var pašaizdegties, izraisīt degšanu vai veidot
sprādzienbīstamus maisījumus, glabā atsevišķās ugunsdrošās ēkās vai ugunsdrošos ēku
nodalījumos.
44

300. Telpās, kurās glabā ķīmiskās vielas, kas ugunsgrēka gadījumā temperatūras
iedarbībā var kust, uzstāda šo vielu izplūšanu ierobežojošas konstrukcijas.
301. Ķīmiskās vielas, kuras nedrīkst pakļaut saules staru iedarbībai, aizliegts uzglabāt
atklātos laukumos.
302. Skābju vai sārmu noliktavas apgādā ar neitralizējošām vielām tādā daudzumā, lai
nodrošinātu avārijā izlijušo skābju vai sārmu neitralizāciju.
303. Amonija nitrātu glabā īpašos noliktavas nodalījumos, kas izvietoti pie ēkas
ārsienām un atdalīti no kopējās noliktavas ar ugunsdrošām starpsienām. Telpām jābūt sausām,
un tajās nedrīkst atrasties citu materiālu paliekas.
304. Amonija nitrātu aizliegts glabāt noliktavās, kas būvētas no degtspējīgiem
materiāliem, kā arī izbūvēt koka starpsienas vai koka grīdas.
305. Uzglabājot materiālus un izstrādājumus konteineros atklātā laukumā, ik pēc 100
metriem konteineru rindā, kā arī starp smagsvara kravu konteineru rindām izveido
ugunsdrošības atstarpes, ne šaurākas par pieciem metriem. Pēc katras konteineru pāru rindas
izveido divus metrus platu atstarpi visā laukuma garumā.
306. Noliktavu telpās aizliegts:
306.1. uzstādīt vietējās apkures ierīces;
306.2. glabāt materiālus uz noliktavu rampām;
306.3. glabāt elektrokrāvējus un autokrāvējus.
11.2. Īpaši viegli uzliesmojošu, viegli uzliesmojošu un uzliesmojošu šķidrumu noliktavas
307. Atklātos laukumus, kur glabā īpaši viegli uzliesmojošus, viegli uzliesmojošus un
uzliesmojošus šķidrumus, norobežo ar valni vai degtnespējīga materiāla sienu.
Norobežotājvaļņiem un sienām jābūt bez defektiem.
307.1 Īpaši viegli uzliesmojošu, viegli uzliesmojošu un uzliesmojošu šķidrumu
noliktavas ar tilpumu 5000 m3 un vairāk nodrošina ar putu koncentrāta trīskāršu rezervi, kas
paredzēta vislielākā rezervuāra dzēšanai. Putu koncentrātu glabā atbilstoši ražotāja
noteiktajām prasībām. (MK 05.02.2008. noteikumu Nr.60 redakcijā)
308. Rezervuāru parkus un tarā iepildītu šķidrumu uzglabāšanas laukumus uzkopj,
izlijušus šķidrumus un degtspējīgus atkritumus nekavējoties savāc un nogādā speciāli
ierīkotās vietās.
309. Laukumus vaļņa iekšpusē horizontāli noplanē un novāc sauso zāli.
310. Rezervuāru elpošanas vārstus un uguni norobežojošos šķēršļus uztur darba
kārtībā.
311. Apskatot rezervuārus, ņemot šķidrumu paraugus, mērot šķidruma līmeni, atverot
mucas un veicot citus darbus, izmanto ierīces un rīkus, kas pēc trieciena nevar radīt
dzirksteles.
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312. Pirms rezervuāru remonta tos atbrīvo no šķidruma, atvieno cauruļvadus, atver
visas lūkas, rezervuārus iztīra, izmazgā un iztvaicē, kā arī veic gaisa analīzi, lai pārliecinātos,
ka rezervuāros nav sprādzienbīstamas koncentrācijas.
313. Tarā pildītu naftas produktu noliktavās starp mucām liek starplikas, lai tās
nevarētu atsisties cita pret citu. Mucas novieto ar aizbāžņiem uz augšu.
314. Noliktavās mucas ar īpaši viegli uzliesmojošu, viegli uzliesmojošu un
uzliesmojošu šķidrumu krauj grēdās divās kārtās divu mucu diametru platumā. Attālums starp
grēdām ir viens metrs, galveno eju platums – 1,8 metri.
315. Noliktavās aizliegts fasēt īpaši viegli uzliesmojošus, viegli uzliesmojošus un
uzliesmojošus šķidrumus un glabāt iesaiņošanas materiālus un taru.
316. Naftas produktus silda ar tvaiku, karstu ūdeni, gaisu, sakarsētām smiltīm vai
speciālām elektroierīcēm. Maksimālajai šķidruma uzsildīšanas temperatūrai jābūt par 10 °C
zemākai nekā šī šķidruma uzliesmojuma temperatūrai. Naftas produktus ar tvaiku vai
elektrosildītāju uzsilda tikai tad, ja šķidruma slānis virs sildītāja elementiem (caurulēm) nav
mazāks par 0,5 metriem.
317. Darbinieku apģērbs ir no materiāla, kas neuzkrāj statisko strāvu, apavi nedrīkst
būt ar naglām vai apkalumiem, kas var radīt dzirksteles.
318. Nojumes izbūvē no degtnespējīgiem materiāliem.
319. Cisternas ar īpaši viegli uzliesmojošiem, viegli uzliesmojošiem un
uzliesmojošiem šķidrumiem nedrīkst pārpildīt. Pērkona negaisa laikā izliešanu un iepildīšanu
pārtrauc.
320. Lai izlietu vai piepildītu dzelzceļa cisternas, tās piestumj un aizvelk bez
rāvieniem un grūdieniem.
321. Dzelzceļa cisternu izliešanas un piepildīšanas laikā teritorijā nav atļauts bremzēt
ar klučiem, kas var radīt dzirksteles.
322. Autocisternu izliešanas un iepildīšanas vietas aprīko ar cisternu korpusu
zemējuma ierīcēm.
323. Sprādzienbīstamā vidē izmanto sprādziendrošas pārnēsājamās elektroierīces un
sakaru līdzekļus.
324. Pie dzelzceļa estakādes uzstāda zīmi "Dīzeļlokomotīvju iebraukšana aizliegta".
325. Aizliegts:
325.1. iebraukt noliktavā (sprādzienbīstamā vidē) mehāniskajiem transportlīdzekļiem
ar ziemas riepām, kas aprīkotas ar radzēm, un mehāniskajiem transportlīdzekļiem, kuriem nav
speciālu dzirksteļu slāpētāju;
325.2. izmantot atklātu uguni sasalušu, sabiezējušu, sacietējušu naftas produktu,
slēgarmatūras daļu un cauruļvadu sildīšanai;
325.3. novietot norobežotājvaļņu iekšpusē materiālus un iekārtas;
325.4. atstāt atvērtas rezervuāru lūkas, izliešanas akas un teknes.
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11.3. Šķiedraugu glabāšanas vietas
326. Šķiedraugu atklātos uzglabāšanas laukumus iežogo.
327. Atklātos laukumos šķiedraugus glabā grēdās, stirpās, gubās vai zem nojumēm.
328. Maksimāli pieļaujamā grēdu, stirpu un gubu platība nedrīkst pārsniegt 320 m2,
bet augstums – 10 metru.
329. Šķiedraugu nojumes, grēdas, stirpas un gubas atrodas šādā attālumā no ēkām un
būvēm, ja ēku un būvju konstrukcijas ir:
329.1. no degtnespējīgiem materiāliem – 12 metru;
329.2. no grūti degtspējīgiem materiāliem – 15 metru;
329.3. no degtspējīgiem materiāliem – 18 metru.
330. Atklātā laukumā starp grēdām, stirpām un gubām nodrošina 15 metrus platas
atstarpes.
331. Šķiedraugus atklātos laukumos vai zem nojumēm nosedz ar pārklājumu no grūti
degtspējīga materiāla.
332. Transportējot šķiedraugus ar mehāniskajiem transportlīdzekļiem, tos nosedz ar
pārklājumu no grūti degtspējīga materiāla.
333. Mehāniskos transportlīdzekļus ar iekšdedzes dzinējiem, ko izmanto šķiedraugu
pārvadāšanai, apgādā ar dzirksteļu slāpētājiem.
334. Kokvilnas noliktavās:
334.1. maksimālais kokvilnas ķīpu grēdas laukums nedrīkst pārsniegt 22 x 11 metrus;
334.2. attālums no ķīpu grēdām līdz elektriskajiem gaismekļiem nedrīkst būt mazāks
par vienu metru;
334.3. attālums starp grēdām, kā arī no grēdas līdz sienai nedrīkst būt mazāks par 0,7
metriem;
334.4. ja telpas platums lielāks par 15 metriem, izveido divus metrus platu eju visā
telpas garumā.
11.4. Akmeņogļu, kūdras un cietu degtspējīgu materiālu un vielu noliktavas un
glabāšanas laukumi (Apakšnodaļas nosaukums MK 05.02.2008. noteikumu Nr.60 redakcijā)
335. Vietu, kur paredzēts glabāt akmeņogles un kūdru, attīra no degtspējīgiem
atkritumiem un augu paliekām, grunti noplanē un noblietē.
336. Akmeņogļu un kūdras grēdas nedrīkst izvietot virs siltumu avotiem (tvaika un
karsta ūdens cauruļvadi, silta gaisa kanāli).
337. Dažādu veidu ogles, gabalkūdru un frēzkūdru krauj atsevišķās grēdās.
338. Kraujot akmeņogles grēdās, ievēro kraušanas tehnoloģijas nosacījumus,
nepieļaujot degtspējīgu svešķermeņu iekraušanu grēdā.
339. Akmeņogļu vai kūdras grēdās kontrolē temperatūru. Ja temperatūra ir sasniegusi
60 °C, sasilušo materiālu izņem un novieto atsevišķi.
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340. Aizdegušās vai sakarsušās ogles akmeņogļu grēdās aizliegts dzēst ar ūdeni.
Aizdegušās ogles dzēš ar ūdeni tikai pēc to izņemšanas no grēdas. Pēc nodzēšanas aizliegts
tās iekraut atpakaļ grēdā.
340.1 Akmeņogļu, kūdras un cietu degtspējīgu materiālu un vielu grēdas maksimālais
izmērs nedrīkst pārsniegt 100 x 50 x 20 m, ugunsdrošības attālums starp grēdām nedrīkst būt
mazāks par 8 m. Ugunsdrošības attālums no grēdām līdz ēkām un būvēm nedrīkst būt mazāks
par 8 m, kā arī ne mazāks par grēdas augstumu. Pie grēdām gar to garākajām malām
nodrošina piebrauktuves vismaz no divām pusēm. (MK 05.02.2008. noteikumu Nr.60 redakcijā)
11.5. Degtspējīgu gāzu un gāzes balonu noliktavas
341. Rīkojoties ar tukšiem degtspējīgu gāzu baloniem, ievēro tos pašus drošības
pasākumus, kā strādājot ar pilniem baloniem.
342. Telpās, kur iespējama degtspējīgu gāzu noplūde, veic pasākumus, lai nepieļautu
sprādzienbīstamu maisījumu izveidošanos.
343. Stacionāro kompresoru staciju avārijas
iedarbināšanas pogas izvieto pie ieejas kompresoru zālē.

ventilācijas

iekārtu

distances

344. Noliktavas, kur glabā balonus ar degtspējīgām gāzēm, apsilda ar ūdens,
zemspiediena tvaika vai gaisa apsildes ierīcēm.
345. Glabājot balonus grēdās, to augstums nedrīkst pārsniegt 1,5 metrus. Uz visiem
baloniem uzstāda ventiļu aizsargkupolus, kas pavērsti uz vienu pusi. Starp baloniem ievieto
amortizējoša materiāla starplikas.
346. 10 metru rādiusā ap noliktavu, kur glabā balonus ar degtspējīgām gāzēm,
aizliegts novietot degtspējīgus materiālus un izmantot atklātu uguni.
347. Balonus ar pēdām, kas piepildīti ar degtspējīgu gāzi, glabā vertikālā stāvoklī.
348. Aizliegts:
348.1. glabāt kopā balonus ar degtspējīgām gāzēm un balonus ar oksidētājām gāzēm;
348.2. glabājot skābekļa balonus, pieļaut to armatūras saskari ar eļļām un eļļainiem
materiāliem;
348.3. cilājot skābekļa balonus ar rokām, satvert tos aiz ventiļiem;
348.4. noliktavā, kur glabā balonus ar degtspējīgām gāzēm, darbiniekiem valkāt
apģērbu no materiāla, kas uzkrāj statisko elektrību, un apavus ar naglām un apkalumiem, kas
var radīt dzirksteles;
348.5. remontēt un uzpildīt gāzes balonus un veikt citas ražošanas operācijas.
12. Transports
12.1. Automobiļu stāvlaukumi, garāžas un apkopes vietas
349. Automobiļus nodrošina ar ugunsdzēsības aparātiem atbilstoši šo noteikumu
prasībām (9.pielikums).
350. Stāvlaukumus nodrošina ar vilkšanas trosi vai stieni.
351. (Svītrots ar MK 05.02.2008. noteikumiem Nr.60.)
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352. Automobiļu novietošanas telpās un atklātos laukumos nedrīkst novietot
priekšmetus un iekārtas, kas varētu traucēt automobiļu evakuēšanu ugunsgrēka gadījumā.
353. Pēc darba beigām no telpām, remonta un apskates bedrēm izvāc eļļainos
slaukāmos materiālus, savāc izlijušos īpaši viegli uzliesmojošus, viegli uzliesmojošus un
uzliesmojošus šķidrumus.
354. Automobiļu novietošanas telpās un apkopes vietās aizliegts:
354.1. veikt kalēju darbus, termisko apstrādi, metināšanu, krāsošanu un kokapstrādi,
kā arī mazgāt detaļas ar viegli uzliesmojošiem šķidrumiem;
354.2. palielināt normatīvos paredzēto automobiļu stāvvietu skaitu, mainīt automobiļu
izvietojuma kārtību, samazināt attālumus starp automobiļiem, kā arī starp automobiļiem un
ēku elementiem;
354.3. novietot automobiļus ar atvērtām degvielas tvertnēm un automobiļus, kuriem
konstatēta degvielas vai eļļas noplūde;
354.4. glabāt degvielu, izņemot degvielu automobiļu tvertnēs un automobiļiem
uzmontētajos gāzes balonos;
354.5. iepildīt automobiļu tvertnēs degvielu;
354.6. glabāt degvielas taru;
354.7. izmantot atklātu uguni apgaismošanai un dzinēju sildīšanai;
354.8. atstāt automobilī pēc darba beigām eļļainus slaukāmos materiālus un darba
tērpu.
355. Individuālo automobiļu garāžās transporta sīko remontu un tehnisko apkopi veic
garāžu teritorijā izbūvētos speciālos laukumos. Izmantoto degvielas un eļļošanas materiālu,
filtru un slaukāmo materiālu savākšanai uzstāda speciālas metāla tvertnes. Izlijušo degvielu
un eļļu apkaisa ar absorbentu vai smiltīm, pēc tam savāc cieši noslēdzamā tarā un glabā
speciāli iekārtotā vietā.
356. Individuālo automobiļu garāžās aizliegts:
356.1. novietot automobiļus ar degvielas sūci vai bojātu elektroiekārtu;
356.2. uzglabāt vairāk par 40 litriem benzīna un vairāk par 20 litriem eļļas. Benzīnu un
eļļu glabā cieši noslēgtā un neplīstošā tarā;
356.3. krāsot automašīnas, iepildīt automašīnas tvertnē degvielu, mazgāt detaļas ar
īpaši viegli uzliesmojošiem, viegli uzliesmojošiem un uzliesmojošiem šķidrumiem;
356.4. izmantot atklātu uguni automašīnu dzinēju sildīšanai un remontdarbiem;
356.5. ierīkot vietējās apkures ierīces, kurās izmanto atklātu uguni;
356.6. izmantotos naftas produktus izliet kanalizācijā vai garāžas teritorijā.
12.2. Degvielas un gāzes uzpildes stacijas
357. Staciju teritorijā un ēkās aizliegts smēķēt. Par to izliek brīdinājuma zīmes un
uzrakstus.
358. Degvielas tvertņu ieliešanas un mērīšanas cauruļu un skataku vāki ir aizvērti.
359. Iepildot degvielu transportlīdzekļa degvielas tvertnē, tā dzinējam jābūt izslēgtam.
Degvielu var iepildīt arī īpaši šim nolūkam paredzētā tarā. Tarai jābūt cieši noslēdzamai, no
neplīstoša materiāla, kas neuzkrāj statisko elektrību.
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360. Aizliegts stacijās virszemes moduļa tipa rezervuāru uzpildīšanas laikā iepildīt
transportlīdzekļos degvielu no pildnēm.
361. Remontdarbu laikā pārtrauc visas ar degvielas un gāzes pārsūknēšanu un uzpildi
saistītās operācijas un iekārtu darbināšanu, izņemot sūkņus un kompresoru ventilatorus,
kuriem jādarbojas nepārtraukti.
362. Ja stacijas teritorijā veic darbus ar atklātu uguni, pārtrauc uzpildes, izliešanas un
iepildes operācijas un novieto attiecīgas zīmes, kas aizliedz iebraukt.
363. Rezervuārus tīra un remontē tikai pēc tam, kad veikta rezervuāru tilpumā esošo
gaisa un gāzes paraugu analīze, lai pārliecinātos, ka rezervuāros nav sprādzienbīstamas
koncentrācijas.
12.3. Sārmu un skābju akumulatoru uzlādēšana
364. Akumulatoru baterijas uzlādē speciāli ierīkotā telpā.
365. Akumulatoru uzlādēšanas telpu un uzlādētu bateriju glabāšanas telpu ventilācijas
iekārtas darbojas nepārtraukti.
366. Ja telpā pārstāj darboties ventilācija, automātiski pārtrauc uzlādēšanas strāvas
padevi.
367. Akumulatoru uzlādēšanas telpu ventilācijas iekārtas aizliegts pievienot kopējai
ventilācijas sistēmai.
368. Akumulatoru uzlādēšanas telpā aizliegts remontēt akumulatorus un citas ierīces,
kā arī glabāt kopā sārmu un skābju akumulatorus.
12.4. Dzelzceļa transports
369. Pārbrauktuves iekārto ārpus dzelzceļa pārmiju asmeņu un krusteņu robežām.
370. Novietojot dīzeļlokomotīves, motorvilcējus un dīzeļvilcienus stāvvietās, lai
veiktu to remontu, dīzeļdegvielu un eļļu izlej speciālās tvertnēs ārpus cehiem, izņemot
gadījumus, ja tas nav paredzēts tehniskās apkopes noteikumos.
371. Dīzeļlokomotīvju un vagonu remontuzņēmuma telpās aizliegts:
371.1. novietot remontēšanas stāvvietās cisternas ar īpaši viegli uzliesmojošiem, viegli
uzliesmojošiem un uzliesmojošiem šķidrumiem;
371.2. iepildīt dīzeļlokomotīvēs degvielu un smērvielas ārpus tehnoloģiskajā procesā
paredzētām vietām;
371.3. noņemt veco krāsu no vagonu virsbūves ar apdedzināšanas metodi;
371.4. dīzeļlokomotīvēm un vagoniem iebraukt ar iedarbinātām apkures ierīcēm.
372. Dzelzceļa zemes nodalījuma joslā novāc kritalas (kritušos kokus), ciršanas
atlikumus, vecos gulšņus un citus degtspējīgus materiālus un atkritumus.
373. Zemi ap koka mastu pamatņu, fīderu stabu, elektropārvades un sakaru līniju
balstu grēdām viena metra rādiusā apar vai uzrok.
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374. Ja dzelzceļa posmā starp divām stacijām vai stacijās īslaicīgi uzglabā
piesūcinātus gulšņus un sijas, tos sakrauj grēdās. Zemi zem grēdām un trīs metru rādiusā ap
tām attīra no zāles, žagariem un citiem degtspējīgiem materiāliem, apar vai uzrok.
375. Ja gulšņu un siju grēdas glabā ilgstoši, tās krauj paralēli dzelzceļam 30 metru
attālumā no ēkām un būvēm. Attālums no gaisa elektropārvades līnijas nedrīkst būt mazāks
par pusotra balsta augstumu no gaisa elektropārvades līnijas ass.
376. Katrā grēdā blīvi krauj ne vairāk par 100 gulšņiem. Līdzās sakrautas četras grēdas
veido grupu. Attālums starp grēdām nedrīkst būt mazāks par vienu metru, bet starp grēdu
grupām – mazāks par 10 metriem.
377. Siena un salmu kaudzes, kā arī malkas grēdas nedrīkst kraut tuvāk par 50
metriem no dzelzceļa tiltiem, dzelzceļa būvēm un vilcienu pastāvīgās kustības ceļiem, kā arī
elektropārvades un sakaru līniju vadiem.
378. Pārbrauktuvju ēkas, sūkņu stacijas un citas būves no skuju koku mežu un labības
lauku puses norobežo ar grāvjiem vai mineralizētām joslām, kas nav šaurākas par 1,5
metriem.
379. Dzelzceļa iecirkņus skuju koku mežos un labības laukos norobežo ar vismaz 1,5
metrus platu mineralizētu joslu. Dzelzceļa iecirkņus kūdras purvos norobežo ar 1,5 metrus
platu grāvi.
380. Vagonos, kuros iekārtotas darbnīcas, kantori, virtuves vai mitekļi vai kurus
izmanto līdzīgām vajadzībām, atļauts mūrēt metāla karkasā ietvertas, pie vagona grīdas stabili
piestiprinātas ķieģeļu plītis (krāsniņas).
381. Vagonos, kuros atrodas cilvēki, aizliegts pārvadāt īpaši viegli uzliesmojošus,
viegli uzliesmojošus un uzliesmojošus šķidrumus neatkarīgi no to daudzuma un taras.
382. Aizliegts uzglabāt un pārvadāt īpaši viegli uzliesmojošus, viegli uzliesmojošus un
uzliesmojošus šķidrumus segtos noliktavvagonos.
383. Aizliegts izmest karstus izdedžus, ogles, pelnus un citus degošus priekšmetus no
lokomotīvēm, vagoniem un drezīnām, kā arī ekspluatēt dīzeļlokomotīves bez dzirksteļu
slāpētājiem.
12.5. Ūdenstransports
384. Kuģu remontuzņēmuma vadītājs kuģa remontdarbu laikā nodrošina:
384.1. lai kuģis būtu droši pietauvots piestātnē un ugunsdzēsības automobiļiem
paredzētie piebraucamie ceļi (to skaits atkarīgs no kuģa garuma un piestātnes plānojuma
īpatnībām) būtu lietošanas kārtībā;
384.2. lai kuģis būtu zemēts ar piestātnes zemējuma iekārtām un lai elektriskajiem
ugunsdzēsības sūkņiem būtu autonoma elektrobarošana;
384.3. lai būtu iespējams ņemt ūdeni no krastā esošā ārējā ugunsdzēsības ūdensvada
(ugunsdzēsības šļūtenēm jābūt uz kuģa – pa vienai baka un kuģa pūpes rajonā).
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13. Kokapstrāde un kokmateriālu uzglabāšanas vietas
385. Cehu tehnoloģiskās iekārtas, apkures ierīces un elektroiekārtas reizi maiņā
atbrīvo no koksnes putekļiem, skaidām un citiem degtspējīgiem materiāliem.
Būvkonstrukcijas un elektriskos gaismas ķermeņus attīra reizi mēnesī.
386. Kokapstrādes mehāniskos darbgaldus aprīko ar skaidu un putekļu nosūces
sistēmām. Aizliegts strādāt ar izslēgtu ventilāciju un pneimotransportu.
387. Putekļu savākšanas kameras un ciklonus tur aizvērtus un tajos savāktos ražošanas
atkritumus laikus aizvāc. Ciklonus nedrīkst pārslogot un teritoriju piegružot ar ražošanas
atkritumiem.
388. Ekspluatējot ar eļļu pildītu iekārtu, uzrauga, lai eļļa nenoplūst un nepiesūcina
koka konstrukcijas.
389. Galdnieku līmi silda ar tvaiku vai elektroierīcēm ar ūdens starpslāņa apsildi.
Līmi, kuras sastāvā ir sintētiskie sveķi vai viegli degtspējīgi šķīdinātāji, glabā ugunsdrošās
noliktavās vai metāla kastēs.
390. Katrai kokmateriālu kaltei nosaka maksimāli pieļaujamo iekraušanas normu un
darba temperatūras režīmu. Temperatūras režīmu žāvēšanas kamerās uztur ar automātiskajiem
temperatūras regulētājiem.
391. Kokmateriālu kaltēs ar žāvējamo izstrādājumu nepārtrauktu virzību apsildīšanas
sistēma automātiski atslēdzas, ja apstājies konveijers, vai to aprīko ar signalizāciju, kas
brīdina par konveijera apstāšanos.
392. Kokmateriālu uzglabāšanas vietās un noliktavās kokmateriālus krauj grēdās
saskaņā ar iepriekš izstrādātām tehnoloģiskajām kartēm.
393. Vietu, kur paredzēts nokraut zāģmateriālus vai baļķus, attīra no degtspējīgiem
atkritumiem.
394. Pieejas un piebrauktuves kokmateriālu grēdām, kā arī ugunsdrošības atstarpes
starp tām uztur brīvas.
395. Karstā, saulainā un vējainā laikā teritoriju starp grēdām un ap tām katru dienu
aplaista ar ūdeni.
14. Kūdras ieguves objekti
396. Strādājot kūdras ieguves laukos, mehāniskos transportlīdzekļus un kūdras
ieguves tehniskos līdzekļus ar iekšdedzes dzinējiem aprīko ar dzirksteļu slāpētājiem.
397. Katru tehnisko līdzekli nodrošina ar ugunsdzēsības aparātu un spaini ar piecus
metrus garu virvi iespējamā ugunsgrēka dzēšanai.
398. Kūdras ieguves vietu apgādā ar ugunsdzēsības tehnikas un inventāra minimumu
atbilstoši prasībām (14.pielikums).

52

399. Kūdras ieguves vietu sadala iecirkņos ar vienu metru platiem grāvjiem, kuru
dziļums ir 0,5 metri zem grunts ūdenslīmeņa, bet ne seklāki par 1,5 metriem.
400. Kūdras ieguves vietā novāc ciršanas atlikumus un kritalas.
401. Žagarus un citus ciršanas atlikumus meža ugunsnedrošajā laikposmā dedzina
atbilstoši iekārtotās vietās īpaši norīkota darbinieka uzraudzībā un tikai lietainā laikā.
402. Smēķēšanas vietas ierīko pie kanāliem ar ūdeni vai ūdenskrātuvēm.
403. Kūdras ieguves un uzglabāšanas vietās saskaņā ar tehnoloģiskā procesa
reglamentu organizē kūdras grēdu temperatūras kontroli. Konstatējot kūdras grēdu
temperatūras bīstamu paaugstināšanos, veic pasākumus, kas novērš ugunsgrēka izcelšanos.
15. Lauksaimniecības objekti
15.1. Graudu noliktavas un graudu kaltes
404. Graudu kaltes no graudu noliktavām atdala ar ugunsdrošām sienām.
405. Graudu kaltēs, graudu noliktavās un citās telpās, kur iespējama putekļu
veidošanās, izmanto sprādzienaizsargātas elektroierīces ar attiecīgu marķējumu.
406. Elektroierīču iedarbināšanas un aizsardzības ierīces un kontaktus pārvietojamo
mašīnu un mehānismu pieslēgšanai piestiprina pie graudu noliktavas degtnespējīgām sienām
vai uz degtnespējīga savrupa balsta 2,5 metru attālumā no sienām, ja noliktavas ēka būvēta no
degtspējīgām konstrukcijām.
407. Graudu noliktavās aizliegts:
407.1. glabāt degtspējīgus materiālus un dažādas iekārtas;
407.2. darbināt graudu tīrāmās iekārtas un citas iekārtas ar iekšdedzes dzinējiem;
407.3. pieļaut transportiera lentes berzi pret tā konstrukciju.
408. Kaltei darbojoties, graudu temperatūru kontrolē tehnoloģiskajās instrukcijās
noteiktajā laikā un kārtībā.
409. Šahtas un žalūziju tipa kaltēm kaltēšanas kameru piepilda ar graudiem tā, lai
kaltēšanas laikā virs kaltēšanas groza vai žalūzijām graudu slāņa biezums būtu vismaz
0,4 metri.
410. Ja graudu kaltes tehnoloģiskais režīms netiek regulēts automātiski, kaltes darba
laikā viens darbinieks pastāvīgi atrodas kaltes ēkā un uzrauga tehnoloģiskā reglamenta
ievērošanu.
411. Graudu elevatoros un kombinētās lopbarības rūpnīcās:
411.1. uzņēmuma teritorijā aizliegts atklātā veidā uzglabāt labības atkritumus un
sēnalas;
411.2. vietās, kur no dzelzceļa transporta un automobiļiem izkrauj miltus, izejvielas un
klijas, uzstāda putekļu nosūces ierīces, lai novērstu putekļu izplatīšanos;
411.3. telpās, kur no iekārtas iespējama putekļu izdalīšanās, neierīko izvirzītas reljefas
konstrukcijas (izņemot tehnoloģijai nepieciešamās), lai uz tām neuzkrātos putekļi;
411.4. labības pārstrādāšanas telpas un kombinētās lopbarības uzņēmumu telpas krāso
no putekļu krāsas atšķirīgos krāsu toņos;
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411.5. tvertņu un bunkuru lūkas un lūciņas pašteces līnijās, gaisa vados un aspirācijas
sistēmās pastāvīgi atrodas noslēgtā stāvoklī.
15.2. Ražas novākšanas, lopbarības sagatavošanas un uzglabāšanas vietas
412. Labības novākšanas darbos un lopbarības sagatavošanā izmantojamo mehānisko
lauksaimniecības transportlīdzekļu dzinēju izplūdes caurules aprīko ar dzirksteļu slāpētājiem
un uzrauga, lai dzinēja kolektora un izplūdes caurules atloksavienojumu starplikās nebūtu
plīsumu un citu bojājumu.
413. Bīteru, salmu blīvētāju, transportieru, salmu savācēju un citu ražas novākšanas
mašīnu rotējošo detaļu un mezglu vārpstas laikus atbrīvo no salmu masas un aizsargā ar
aprīkojumu, kas nepieļauj to uztīšanu.
414. Starp atsevišķām salmu vai siena grēdām, nojumēm vai stirpām nodrošina
20 metrus platas atstarpes.
415. Attālums no stirpām, nojumēm un grēdām līdz:
415.1. elektropārvades gaisa līnijām ir vienāds ar pusotra līnijas balsta augstumu;
415.2. ēkām un būvēm ir 30 metru;
415.3. ceļiem ir 5 metri;
415.4. skuju koku masīviem ir 30 metru;
415.5. lapu koku masīviem ir 25 metri.
416. Slēgtās lopbarības novietnēs kopējo elektroenerģijas padeves slēdzi uzstāda
ārpusē uz degtnespējīgas sienas, bet, ja sienas ir degtspējīgas, – uz savrupstāvoša balsta
2,5 metru attālumā no sienas.
417. Lopbarības žāvēšanas ventilatorus novieto noliktavas ārpusē viena metra
attālumā no ēku (būvju) degtnespējīgām sienām un 2,5 metru attālumā no degtspējīgām
norobežotājkonstrukcijām. Gaisa vadus izgatavo no degtnespējīgiem materiāliem.
418. Ventilatoru uzstādīšanas vietas nožogo, ventilatora gaisa iesūkšanas atveres
aizsargā ar metāla sietu.
419. Ventilatoru iedarbināšanas elektroaparatūru uzstāda uz degtnespējīgām vai grūti
degtspējīgām konstrukcijām vietās, no kurām ir iespējams novērot ventilatora iedarbināšanas
procesu.
420. Ja lopbarību žāvē stirpās (zem nojumes), ventilatoru uzstāda 2,5 metru attālumā
no stirpas (nojumes).
15.3. Lopkopības objekti
421. Durvis un vārtus, pa kuriem paredzēts evakuēt lopus, ierīko veramus izejas
virzienā, bez sliekšņiem, pakāpieniem un pavārtēm.
422. Durvis un vārtus uztur brīvus un viegli atveramus.
423. Cāļu, zīdāmu sivēnu, kā arī liellopu un aitu atnešanās novietnēs atļauts izmantot
vietējās apsildīšanas ierīces.
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424. Glabājot lopbarību kūts bēniņu telpās, ap dūmvadiem (pa perimetru) viena metra
attālumā ierīko nožogojumu.
425. Elektrosadales skapjus ar drošinātājiem uzstāda vējtveros vai pie lopkopības
telpu ārsienām, kas būvētas no degtnespējīgiem materiāliem.
426. Iekšdedzes dzinējus ar vakuumsūkņiem un elektriskās strāvas ģeneratoriem,
lopbarības vārīšanas vai sautēšanas kurināmās iekārtas, ūdenssildītājus un citas ugunsnedrošas
iekārtas uzstāda telpās, kuras atdala no lopkopības, putnkopības un zvērkopības telpām ar
ugunsdrošām sienām. Minētajām telpām ierīko izeju tieši uz āru.
427. Iekšdedzes dzinēja izplūdes cauruli aprīko ar dzirksteļu slāpētāju. Ja izplūdes
caurule šķērso degtspējīgas konstrukcijas, ap cauruli izbūvē 0,25 metrus platu ugunsdrošu
apmūrējumu.
428. Vakuumsūkņu telpās savāc izlieto mašīneļļu un degvielu, eļļu vakuumsūkņu un
dzinēju eļļošanai glabā cieši noslēdzamā metāla tarā.
429. Ekspluatējot vietējās apkures elektroierīces, lopu novietnēs ievēro šādas prasības:
429.1. attālums no elektrosildītājiem līdz pakaišiem un degtspējīgiem priekšmetiem pa
vertikāli ir 0,8 metri, pa horizontāli – 0,25 metri;
429.2. sildelementus uzstāda uz degtnespējīgām pamatnēm;
429.3. nav atļauts izmantot elektrosildītājus ar atklātiem sildelementiem;
429.4. katram elektrosildītājam ierīko izslēgšanas slēdzi;
429.5. elektrotīklu, kas baro elektrosildītājus, izslēdz ar kopējo slēdzi elektriskajā
sadales skapī, kā arī nodrošina šī elektrotīkla aizsardzību pret pārslodzi un īssavienojumu.
430. Telpās, kas paredzētas lopu un putnu izvietošanai un lopbarības glabāšanai,
aizliegts:
430.1. iekārtot darbnīcas, noliktavas, autotransporta, traktoru un lauksaimniecības
tehnikas stāvvietas, kā arī veikt jebkurus darbus, kas nav saistīti ar telpu apkalpošanu;
430.2. iebraukt ar traktoriem, automobiļiem un lauksaimniecības mašīnām, ja to
izplūdes caurulēm nav dzirksteļu slāpētāja.
431. Lopu novietnes no lopbarības uzglabāšanas telpas atdala ar ugunsdrošu sienu un
ugunsdrošām durvīm.
16. Noslēguma jautājumi
432. (Svītrots ar MK 05.02.2008. noteikumiem Nr.60.)
432.1 Līdz 2008.gada 31.decembrim par objekta ugunsdrošību atbildīgajiem
darbiniekiem, personām, kuras izstrādā rīcības plānu ugunsgrēka gadījumam un
ugunsdrošības instrukciju, kā arī personām, kuras veic ugunsdrošības instruktāžu,
nepieciešama apmācība ugunsdrošības jomā vismaz:
432.11. atbilstoši Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta izstrādātai 40 stundu
mācību programmai, ja minētās personas strādā objektos, kuros var atrasties vairāk par 50
cilvēkiem (izņemot dzīvojamās mājas), vai objektos ar sprādzienbīstamu vidi;
432.12. atbilstoši Izglītības un zinātnes ministrijas izstrādātai licencētai mācību
programmai (ne mazāk par 160 stundām), ja minētās personas strādā objektos, kuros var
atrasties vairāk par 200 cilvēkiem (izņemot dzīvojamās mājas), vai paaugstināta rūpniecisko
avāriju riska objektos. (MK 05.02.2008. noteikumu Nr.60 redakcijā)
432.2 Par objekta ugunsdrošību atbildīgie darbinieki, personas, kuras izstrādā rīcības
plānu ugunsgrēka gadījumam un ugunsdrošības instrukciju, kā arī personas, kuras veic
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ugunsdrošības instruktāžu un līdz 2008.gada 15.februārim ir apguvušas Valsts ugunsdzēsības
un glābšanas dienesta izstrādāto 40 stundu mācību programmu, savus pienākumus objektos,
kuros var atrasties no 50 līdz 200 cilvēkiem, var veikt līdz 2009.gada 31.decembrim. (MK
05.02.2008. noteikumu Nr.60 redakcijā)

433. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 1997.gada 30.decembra
noteikumus Nr.440 "Ugunsdrošības noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 1998, 1./2.nr.; 1999,
75./78.nr.).
Ministru prezidents E.Repše
Iekšlietu ministrs M.Gulbis
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1.pielikums
Ministru kabineta
2004.gada 17.februāra noteikumiem Nr.82
Ugunsdrošības instruktāžas uzskaites žurnāls
Instruējamais
Nr.
Datums
p.k.
vārds,
uzvārds

Instruēšanas
temats,
personas profesija,
pamatojums
kods
amats

1

4

2

3

5

6

Amatpersona,
kas
veic instruktāžu
Instruētā
vārds,
paraksts
uzvārds,
paraksts
amats
7
8
9

Piezīme:
Ugunsdrošības instruktāžu var reģistrēt darba aizsardzības instruktāžas žurnālā.
Iekšlietu ministrs M.Gulbis
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1.1 pielikums
Ministru kabineta
2004.gada 17.februāra noteikumiem Nr.82
Mežaudžu un izcirtumu iedalījums ugunsbīstamības klasēs
(Pielikums MK 10.06.2008. noteikumu Nr.422 redakcijā)

Nr. Ugunsbīstamības
p.k. klase
1.

I klase –
ugunsbīstamība
paaugstināta

2.

II klase –
ugunsbīstamība
augsta
III klase –
ugunsbīstamība
vidēja
IV klase –
ugunsbīstamība
zema

3.

4.

5.

V klase –
ugunsbīstamība
ļoti zema

Krāsu kods un krāsu modelis
ugunsbīstamības apzīmēšanai
meža
ugunsdrošības
Mežaudzes vai izcirtuma apraksts
profilaktisko pasākumu plānā
sarkans zaļš
zils
Par 40 gadiem jaunākas skuju koku 255
0
0
audzes visos meža augšanas apstākļu
tipos un lauksaimniecības zemēs
ieaudzētie skuju koku plantāciju
meži.
Lauksaimniecības
zemēs
ieaudzētie lapu koku plantāciju meži,
kas jaunāki par 10 gadiem.
Mežaudzes un izcirtumi silā un grīnī
Mežaudzes un izcirtumi lānā, 255
0
255
mētrājā, viršu ārenī un viršu kūdrenī
Mežaudzes un izcirtumi damaksnī, 255
šaurlapu ārenī, mētru ārenī, šaurlapu
kūdrenī un mētru kūdrenī
Mežaudzes un izcirtumi vērī, gāršā, 0
slapjā mētrājā, slapjā damaksnī,
slapjā vērī, slapjā gāršā, platlapju
kūdrenī un platlapju ārenī
Mežaudzes un izcirtumi purvājā, 0
niedrājā, dumbrājā un liekņā

255

0

255

0

255

255

58

2.pielikums
Ministru kabineta
2004.gada 17.februāra noteikumiem Nr.82
Ķīmisko vielu un materiālu uzglabāšana
(Pielikums svītrots ar MK 05.02.2008. noteikumiem Nr.60)

3.pielikums
Ministru kabineta
2004.gada 17.februāra noteikumiem Nr.82
(Pielikums svītrots ar MK 05.02.2008. noteikumiem Nr.60)
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4.pielikums
Ministru kabineta
2004.gada 17.februāra noteikumiem Nr.82
Ugunsaizsardzības sistēmas tehniskās apkopes un remontdarbu uzskaites žurnāls
(Pielikums grozīts ar MK 05.02.2008. noteikumiem Nr.60)

Objekta
piederība, .
nosaukums un adrese
Sistēmas veids, tips un.
ekspluatācijā
nodošanas
datums
Par sistēmas ekspluatāciju.
atbildīgā persona
(amats,
vārds,
kontakttālrunis)
Sistēmas
personāls

uzvārds

un

dežurējošais.
(organizācijas nosaukums, atbildīgās
personas amats, vārds, uzvārds un
kontakttālrunis)

Sistēmas
personāls

apkalpojošais.
(organizācijas nosaukums, atbildīgās
personas amats, vārds, uzvārds un
kontakttālrunis)

.

Atzīme
Tehniskās
par
Nr.
apkopes/remonta
Datums
sistēmas
p.k.
veids,
darbu
tehnisko
apjoms
stāvokli

Persona, kas veica
sistēmas
tehnisko
apkopi (remontu)
vārds,
amats
paraksts
uzvārds
5
6
7

Par
sistēmas
ekspluatāciju
Piezīmes
atbildīgā persona
vārds,
paraksts
uzvārds
8
9
10

1 2
3
4
.
.
.
.
Piezīmes.
1. Tehniskās apkopes darbus veic atbilstoši apstiprinātajam sistēmas tehniskās apkopes
reglamentam.
2. Žurnālu glabā kopā ar apstiprinātu sistēmas tehniskās apkopes reglamenta darbu sarakstu.

Iekšlietu ministrs M.Gulbis
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5.pielikums
Ministru kabineta
2004.gada 17.februāra noteikumiem Nr.82
Ugunsaizsardzības sistēmas iedarbošanās gadījumu un bojājumu uzskaites žurnāls
(Pielikums grozīts ar MK 05.02.2008. noteikumiem Nr.60)

Objekta piederība, nosaukums un adrese .
Sistēmas veids, tips un ekspluatācijā.
nodošanas datumss
Par sistēmas
persona

ekspluatāciju

atbildīgā.
(amats, vārds, uzvārds un kontakttālrunis)

Sistēmas dežurējošais personāls

.
(organizācijas nosaukums, atbildīgās personas amats, vārds,
uzvārds un kontakttālrunis)

Sistēmas apkalpojošais personāls

.
(organizācijas nosaukums, atbildīgās personas amats, vārds,
uzvārds un kontakttālrunis)

.
.
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Aizpilda objekta dežurējošais (operatīvais) personāls
Nr.
p.k.

iedarbošanās
vai bojājuma
datums laiks

iedarbošanās
iemesls
bojājuma
raksturojums

persona,
kurai persona, kura konstatēja
paziņots
par iedarbošanos
vai
iedarbošanos
vai
bojājumu
un
paziņoja
par
vai
bojājumu
to
vārds,
vārds,
laiks
paraksts
uzvārds
uzvārds
5
6
7
8

Aizpilda tehniskās apkopes personāls
sistēmas
bojātās ierīces darbspēja
atjaunota
nosaukums,
veiktie darbi
datums laiks

1
2
3
4
9
.
.
.
.
.
Piezīme.
Žurnālā ieraksta visus sistēmas iedarbošanās gadījumus un ekspluatācijas laikā konstatētos bojājumus.

10

11

persona,
novērsusi
bojājumu
vārds,
uzvārds
12

kura
Piezīmes
paraksts
13

14

Iekšlietu ministrs M.Gulbis
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6.pielikums
Ministru kabineta
2004.gada 17.februāra noteikumiem Nr.82
Ugunsaizsardzības sistēmas tehniskās apkopes reglaments
(Pielikums grozīts ar MK 05.02.2008. noteikumiem Nr.60)

Objekta
piederība,.
nosaukums un adrese
Sistēmas veids, tips un.
ekspluatācijā
nodošanas
datums
.
Par sistēmas ekspluatāciju.
atbildīgā persona
(amats,
vārds,
kontakttālrunis)
Sistēmas
personāls

uzvārds

un

dežurējošais.
(organizācijas nosaukums, atbildīgās
personas amats, vārds, uzvārds un
kontakttālrunis)

Sistēmas
personāls

apkalpojošais.
(organizācijas nosaukums, atbildīgās
personas amats, vārds, uzvārds un
kontakttālrunis)

.
.
Nr.
Darba nosaukums
p.k.

Atbildīgā persona un darbu izpildes periodiskums
pasūtītājs
izpildītājs
3
4

Piezīmes

1
2
5
.
.
.
Piezīme.
Sistēmas tehniskās apkopes reglamentu izstrādā tehniskās apkopes organizācija un apstiprina
objekta vadītājs.
Iekšlietu ministrs M.Gulbis
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7.pielikums
Ministru kabineta
2004.gada 17.februāra noteikumiem Nr.82

Iekšlietu ministrs M.Gulbis
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8.pielikums
Ministru kabineta
2004.gada 17.februāra noteikumiem Nr.82

Iekšlietu ministrs M.Gulbis

65

9.pielikums
Ministru kabineta
2004.gada 17.februāra noteikumiem Nr.82
Ugunsdzēsības aparātu un inventāra izvēle
(Pielikums grozīts ar MK 05.02.2008. noteikumiem Nr.60)

1. Ugunsdzēsības aparātus un inventāru izvēlas atkarībā no telpu platības un telpās veicamo
tehnoloģisko procesu ugunsbīstamības, kā arī izmantojamo un uzglabājamo vielu fizikālajām un
ķīmiskajām īpašībām.
2. Transportlīdzekļus un tehnoloģiskās iekārtas apgādā ar ugunsdzēsības aparātiem atbilstoši
to tehniskajām prasībām.
3. Atbilstoši degošajam materiālam ugunsgrēkus iedala šādās klasēs:
3.1. A klase – ugunsgrēki, kuros deg cieti, parasti organiskas izcelsmes, materiāli un sadegot
veidojas kvēlojošas ogles;
3.2. B klase – ugunsgrēki, kuros deg šķidrumi vai kūstoši cieti materiāli;
3.3. C klase – ugunsgrēki, kuros deg gāzes;
3.4. D klase – ugunsgrēki, kuros deg metāli.
4. Ja var izcelties ugunsgrēks, kas attiecināms uz dažādām ugunsgrēka klasēm, priekšroku
dod universālam ugunsdzēsības aparātam.
5. Ja telpās atrodas elektroiekārtas zem sprieguma, vismaz 50 procentiem telpās esošo
ugunsdzēsības aparātu jābūt piemērotiem elektroiekārtu dzēšanai.
6. Nodrošinot ar ugunsdzēsības aparātiem datortehnikas, telefonu staciju, muzeju, arhīvu un
tamlīdzīgas telpas, ņem vērā ugunsdzēsīgo vielu un aizsargājamo iekārtu, izstrādājumu un materiālu
iespējamo savstarpējo mijiedarbību. Minētajās telpās nedrīkst izmantot ūdens vai putu
ugunsdzēsības aparātus.
7. Maksimālais attālums no jebkuras vietas telpā līdz ugunsdzēsības aparātu atrašanās
vietām:
7.1. publiskās ēkās nedrīkst pārsniegt 20 metrus;
7.2. ražošanas un noliktavu telpās nedrīkst pārsniegt:
7.2.1. 15 metrus sprādzienbīstamās telpās;
7.2.2. 30 metrus ugunsbīstamās telpās;
7.2.3. 40 metrus ugunsdrošās telpās.
8. Publiskās ēkās, kā arī sprādzienbīstamās un ugunsbīstamās ēkās un būvēs, kurās stāva
platība pārsniedz 50 m2, katrā stāvā izvieto ne mazāk par diviem ugunsdzēsības aparātiem.
9. Ugunsdzēsības aparātu tipu un nepieciešamo daudzumu nosaka, ņemot vērā iespējamā
ugunsgrēka klasi, ugunsdzēsības līdzekļu dzēšanas spējas, maksimālo dzēšanas laukumu, telpās vai
iekārtās izmantoto vielu un materiālu īpašības, kā arī telpu sprādzienbīstamību un ugunsbīstamību.
10. Ugunsdzēsības aparātu skaitu aprēķina šādā kārtībā:
10.1. nosaka iespējamā ugunsgrēka klasi atkarībā no lietojamo un uzglabājamo vielu un
materiālu fizikālajām un ķīmiskajām īpašībām;
10.2. izvēlas ugunsdzēsības aparātu ar attiecīgu ugunsdzēsīgās vielas dzēšanas spēju
(atkarībā no ugunsgrēka klases) atbilstoši šī pielikuma 1.tabulai;
10.3. aprēķina pārnēsājamo ugunsdzēsības aparātu skaitu atbilstoši šī pielikuma 2.tabulai;
10.4. aprēķina pārvietojamo ugunsdzēsības aparātu skaitu atbilstoši šī pielikuma 3.tabulai.
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1.tabula

Nr. Ugunsgrēka
p.k. klase

Ugunsdzēsīgo vielu izvēle atkarībā no ugunsgrēka klases
Ugunsdzēsīgā viela
pulveris
ūdens putas gāze ABC
BC
D
klase
klase
klase
++
++ +
++
–
–
–
++ +
++
++
–
–
–
+
++
++
–
–
–
–
–
–
++

1. A
2. B
3. C
4. D
Apzīmējumi:
1. ++ dzēš visefektīvāk
2. + derīgs
3. – nederīgs
Piezīmes.
1. Izmantojot cita veida ugunsdzēsīgo vielu, ņem vērā tās dzēšanas īpašības un ražotāja standartu,
kā arī tehnisko noteikumu prasības.
2. Ugunsgrēka dzēšanai elektroietaisēs (spriegums līdz 1000 V) visefektīvāk izmanto gāzes un ABC
klases pulvera ugunsdzēsības aparātus.
3. Ugunsgrēku dzēšanai muzejos, arhīvos, datortehnikas un tamlīdzīgās ēkās un telpās, kā arī
vieglajās automašīnās visefektīvāk izmanto gāzes un ABC klases pulvera ugunsdzēsības aparātus.
4. Telpās, kurās ir ķīmiskie šķidrumi, kas pieder pie polāro šķīdumu (ūdenī šķīstoši) grupas,
dzēšanai izmanto pulvera vai ūdens putu aparātus ar universālo putu koncentrāta šķīdumu.
2.tabula

Nr.
p.k.

1
1.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.

2.5.

Pārnēsājamo ugunsdzēsības aparātu skaita aprēķina tabula
Pārnēsājamo ugunsdzēsības aparātu
skaits, ja to minimālais ugunsdzēsīgās
vielas svars (pulvera un ogļskābās
Aprēķina
Ugunsdzēsības aparātu atrašanās vieta
gāzes aparātiem – kilogramos, ūdens
mērvienība
un putu aparātiem – litros) ir
2 kg (l)
4 kg (l)
6 kg (l)
2
3
4
5
6
2
Publiskās ēkas un telpas
200 m
4
3
2
Ražošanas un noliktavu telpas:
sprādzienbīstamas telpas
200 m2
–
–
2
2
ugunsbīstamas telpas
400 m
–
4
2
2
ugunsdrošās telpas
600 m
–
4
3
īpaši viegli uzliesmojošu, viegli viens
–
–
1
uzliesmojošu, uzliesmojošu šķidrumu rezervuārs
un sašķidrinātas gāzes rezervuāri un līdz 1000 m3
rezervuāru parki
viens
–
–
2
rezervuārs,
virs 1000 m3
dzelzceļa
estakāde
īpaši
viegli uz katriem 50 –
–
2
uzliesmojošu, viegli uzliesmojošu, m
uzliesmojošu
šķidrumu
un
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sašķidrinātas gāzes noliešanai un
uzpildīšanai
2.6. īpaši viegli uzliesmojošu, viegli viena pildne –
–
2
uzliesmojošu, uzliesmojošu šķidrumu
un sašķidrinātas gāzes autocisternu
noliešanas un uzpildīšanas iecirknis
2.7. īpaši viegli uzliesmojošu, viegli 50 m2
–
–
2
uzliesmojošu, uzliesmojošu šķidrumu
un sašķidrinātas gāzes kuģu piestātnes
tehnoloģiskais laukums
3. Materiālu uzglabāšanas vietas zem
nojumēm un atklātos laukumos:
3.1. cietiem degtspējīgiem materiāliem
400 m2
–
2
1
2
3.2. viegli
uzliesmojošiem
un 400 m
–
3
2
degtspējīgiem šķidrumiem un gāzēm
4. Atklātas transportlīdzekļu stāvvietas:
4.1. vieglajiem automobiļiem
50 vietas
–
3
2
4.2. kravas automobiļiem
25 vietas
–
3
2
5. Degvielas un gāzes uzpildes stacijas
1 pildne
–
–
1
2
6. Jaunbūves
800 m
–
3
2
7. Ugunsbīstamo darbu veikšanas vietas 1 vieta
2
1
–
8. Mehāniskie transportlīdzekļi:
8.1. M1 kategorijas transportlīdzekļi
1 gab.
11
–
–
8.2. kravas automobiļi viegli uzliesmojošo
Atbilstoši ADR vai direktīvas 94/95/EC prasībām
un degtspējīgo šķidrumu pārvadāšanai
8.3. N1,
N2,
N3
kategorijas 1 gab.
12
–
–
transportlīdzekļi
8.4. M2, M3 kategorijas transportlīdzekļi 1 gab.
–
2
–
8.5. lauksaimniecības tehnika
1 gab.
2
1
–
9. Individuālo vieglo transportlīdzekļu 1 vieta
1
–
–
garāžas
Apzīmējumi:
1
Minimālais tilpums viens kilograms (litrs).
2
Ja kravas automobilim ir piekabe vai puspiekabe, ugunsdzēsības aparātu skaitu palielina divas
reizes.
Piezīmes.
1. Nosakot ugunsdzēsības aparātu skaitu, ievēro šī pielikuma 7.punktā noteiktos maksimālos
attālumus līdz aparātiem.
2. Jūras, dzelzceļa un gaisa transportlīdzekļus aprīko ar ugunsdzēsības aparātiem atbilstoši to
tehniskās ekspluatācijas noteikumu prasībām.
3. Nosakot ugunsdzēsības aparātu skaitu konkrētai vietai, izvēlas vienu no 4., 5. vai 6.ailē
noteiktajiem normatīviem.
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3.tabula
Pārvietojamo ugunsdzēsības aparātu skaita aprēķina tabula
Pārvietojamo
ugunsdzēsības
aparātu skaits, ja minimālais
ugunsdzēsīgās vielas svars (pulvera
Nr.
Aprēķina
un ogļskābās gāzes aparātiem –
Ugunsdzēsības aparātu atrašanās vieta
p.k.
mērvienība
kilogramos,
ūdens
un
putu
aparātiem – litros) ir
20 kg (l)
80 kg (l)
1 2
3
4
5
1. Skatuves teātros un citās publisko ēku 1 skatuve
2
–
zālēs ar apmeklētāju skaitu, lielāku par
800
2. Ražošanas un noliktavu telpas:
2.1. sprādzienbīstamības telpas, lielākas par 800 m2
2
1
400 m2
2.2. ugunsbīstamības telpas, lielākas par 600 1200 m2
2
1
m2, kurās tiek lietoti vai uzglabāti
degoši šķidrumi vai kūstoši cieti
materiāli
2.3. īpaši viegli uzliesmojošu, viegli rezervuāru grupa –
1
3
uzliesmojošu, uzliesmojošu šķidrumu līdz 5000m
un sašķidrinātas gāzes rezervuāru parki rezervuāru grupa –
2
3
virs 5000m
2.4. dzelzceļa
estakāde
īpaši
viegli estakāde
2
1
uzliesmojošu, viegli uzliesmojošu,
uzliesmojošu šķidrumu un sašķidrinātas
gāzes noliešanai un uzpildīšanai
2.5. īpaši viegli uzliesmojošu, viegli iecirknis
2
1
uzliesmojošu, uzliesmojošu šķidrumu
un sašķidrinātas gāzes autocisternu
noliešanas un uzpildīšanas iecirknis
2.6. īpaši viegli uzliesmojošu, viegli tehnoloģiskais
2
1
uzliesmojošu, uzliesmojošu šķidrumu laukums
un sašķidrinātas gāzes kuģu piestātnes
tehnoloģiskais laukums
3. Atklātas transportlīdzekļu stāvvietas:
3.1. vieglajiem automobiļiem
75 vietas
1
–
3.2. kravas automobiļiem
50 vietas
2
1
2
4. Viegli uzliesmojošu un degtspējīgu 1500 m
2
1
šķidrumu un gāzu uzglabāšanas vietas
zem nojumēm un atklātos laukumos
5. Stacionārās degvielas un gāzes uzpildes 1 stacija
1
–
stacijas
Piezīme.
Pirmās, otrās un trešās klases gaisakuģu stāvvietu nodrošina ar vienu 20 kg (l) un vienu 80 kg (l)
pārvietojamo ugunsdzēsības aparātu.
11. Katru autotransporta vienību, kas pārvadā bīstamās kravas, apgādā:
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11.1. ar vismaz vienu pārnēsājamu ugunsdzēsības aparātu, kas paredzēts A, B un C klases
ugunsgrēku dzēšanai, ar minimālo ietilpību vismaz divi kilogrami sausa pulvera (vai citas uguni
slāpējošas vielas ar ekvivalentu dzēšanas spēju), kas būtu izmantojams transporta vienības degoša
motora vai kabīnes dzēšanai;
11.2. ar šādu papildu aprīkojumu:
11.2.1. transporta vienībām ar pilnu (maksimāli pieļaujamo) masu vairāk nekā 7,5 tonnas – viens
vai vairāki pārnēsājamie ugunsdzēsības aparāti, kas paredzēti A, B un C klases ugunsgrēku
dzēšanai, ar minimālo kopējo ietilpību 12 kg sausa pulvera (vai citas uguni slāpējošas vielas ar
ekvivalentu dzēšanas spēju), no kuriem vismaz viena aparāta minimālā ietilpība ir seši kilogrami;
11.2.2. transporta vienībām ar pilnu (maksimāli pieļaujamo) masu no 3,5 tonnām līdz 7,5 tonnām
(ieskaitot) – viens vai vairāki pārnēsājamie ugunsdzēsības aparāti, kas paredzēti A, B un C klases
ugunsgrēku dzēšanai, ar minimālo kopējo ietilpību astoņi kilogrami sausa pulvera (vai citas uguni
slāpējošas vielas ar ekvivalentu dzēšanas spēju), no kuriem vismaz viena aparāta minimālā ietilpība
ir seši kilogrami;
11.2.3. transporta vienībām ar pilnu (maksimāli pieļaujamo) masu līdz 3,5 tonnām (ieskaitot) –
viens vai vairāki pārnēsājamie ugunsdzēsības aparāti, kas paredzēti A, B un C klases ugunsgrēku
dzēšanai, ar minimālo kopējo ietilpību četri kilogrami sausa pulvera (vai citas uguni slāpējošas
vielas ar ekvivalentu dzēšanas spēju);
11.2.4. minimālā kopējā ugunsdzēsības aparātu ietilpība, kas noteikta šī pielikuma
11.2.apakšpunktā, var tikt samazināta par šī pielikuma 11.1.apakšpunktā noteikto ugunsdzēsības
aparātu ietilpību.
12. Transporta vienībām, kas pārvadā bīstamās kravas saskaņā ar izņēmuma daudzuma
nosacījumiem, jābūt apgādātām ar vienu pārnēsājamu ugunsdzēsības aparātu, kas paredzēts A, B un
C klases ugunsgrēku dzēšanai, ar minimālo ietilpību vismaz divi kilogrami sausa pulvera (vai citas
uguni slāpējošas vielas ar ekvivalentu dzēšanas spēju).
13. Ja telpu platība ir mazāka par šī pielikuma 2. un 3.tabulā noteikto, ugunsdzēsības aparātu skaitu
aprēķina proporcionāli platībai, aparātu skaitu noapaļojot uz augšu.
14. Ja atsevišķas telpas platība ir mazāka par 50 m2 (izņemot ražošanas, noliktavu telpas un
tehniskas nozīmes telpas), ugunsdzēsības aparātus var uzstādīt koplietošanas telpās (piemēram,
gaiteņos un vestibilos) un hallēs. Aparātu skaitu nosaka, aprēķinot visu telpu kopplatību.
15. Papildus ugunsdzēsības aparātiem izmanto šādu ugunsdzēsības inventāru:
15.1. ugunsdzēsības pārklāju;
15.2. ūdens mucas un spaiņus;
15.3. kastes ar absorbentu vai smiltīm;
15.4. speciālos rīkus (laužņi, ķekši, cirvji, kāpnes, lāpstas).
16. Ugunsdzēsības pārklāji nedrīkst būt mazāki par vienu kvadrātmetru. Pārklāji paredzēti nelielu
ugunsgrēka cilmvietu dzēšanai un tādu materiālu dzēšanai, kas nav spējīgi degt bez gaisa
piekļūšanas. Vietās, kur tiek izmantoti un glabāti viegli uzliesmojoši un degtspējīgi šķīdumi
(degvielas uzpildes stacijas, viegli uzliesmojošu šķidrumu pārsūknēšanas stacijas, vietas, kur strādā
ar šādiem šķidrumiem, kā arī automobiļu novietnes, kur mašīnu skaits pārsniedz 50), ugunsdzēsības
pārklāji nedrīkst būt mazāki par 2 x 1,5 m.
17. Kastu tilpums, kurās glabā absorbentu vai smiltis, nedrīkst būt mazāks par 0,1 m3, un tās ir
komplektā ar liekšķeri. Kastes ar absorbentu vai smiltīm novieto vietās, kur iespējama viegli
uzliesmojošu un degošu šķidrumu noplūde.
18. Ar ugunsdzēsības aparātiem un ugunsdzēsības inventāru nepieciešams apgādāt individuālās
dzīvojamās mājas, lauku mājas un zemnieku saimniecības, paredzot vienu 6 kg (l) ugunsdzēsības
aparātu uz 200 m2.
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19. Ar ugunsdzēsības aparātiem un ugunsdzēsības inventāru ieteicams apgādāt dzīvokļus,
vasarnīcas un garāžas.
Iekšlietu ministrs M.Gulbis
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10.pielikums
Ministru kabineta
2004.gada 17.februāra noteikumiem Nr.82

Iekšlietu ministrs M.Gulbis

11.pielikums
Ministru kabineta
2004.gada 17.februāra noteikumiem Nr.82

Iekšlietu ministrs M.Gulbis
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12.pielikums
Ministru kabineta
2004.gada 17.februāra noteikumiem Nr.82
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13.pielikums
Ministru kabineta
2004.gada 17.februāra noteikumiem Nr.82

Iekšlietu ministrs M.Gulbis
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14.pielikums
Ministru kabineta
2004.gada 17.februāra noteikumiem Nr.82
Ugunsdzēsības tehnikas un inventāra minimums kūdras ieguves objektos
Pārvietojamās cisternas
Nr. Ražotnes platība Motorsūkņi
ar
tilpumu
p.k. (ha)
(gab.)
ne mazāk kā 2 m3
1. < 250
2
1
2. 250–500
3
2
3. 501–750
4
2
4. 751–1000
5
2
5. 1001–2000
6
3
6. 2001–3000
7
4
7. 3001–4000
8
5
8. 4001–5000
9
6
9. 5001–6000
10
7
Piezīmes
1. Motorsūkņiem jānodrošina ražība vismaz 600 l/min.
2. Šļūteņu daudzums katram motorsūknim:
2.1. ar diametru, lielāku par 51 mm, – ne mazāk kā 120 metru;
2.2. ar diametru, mazāku vai vienādu ar 51 mm, – ne mazāk kā 200 metru.
3. Katru motorsūkni nokomplektē vismaz ar divzaru dalītāju un diviem noslēdzamajiem
ugunsdzēsības stobriem.
Iekšlietu ministrs M.Gulbis
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Ministru kabineta noteikumi Nr.494
Rīgā 2001.gada 27.novembrī

Noteikumi par darbiem, kas saistīti ar iespējamu risku citu cilvēku veselībai un kuros
nodarbinātās personas tiek pakļautas obligātajām veselības pārbaudēm
Izdoti saskaņā ar Epidemioloģiskās drošības likuma 34.pantu
1. Noteikumi nosaka darbus, kas saistīti ar iespējamu risku citu cilvēku veselībai un kuros
nodarbinātās personas (ieskaitot praktikantus) tiek pakļautas obligātajām pirmreizējām (pirms
stāšanās darbā) un periodiskām veselības pārbaudēm, kā arī periodisko pārbaužu veikšanas biežumu
(1.pielikums).
2. Obligāto pirmreizējo veselības pārbaudi un obligātās periodiskās veselības pārbaudes veic
personām, kuru darbs (mācību prakse) ir tieši saistīts ar iespējamu risku citu cilvēku veselībai un
kuras nodarbina:
2.1. atvasinātas publiskas personas, iestādes, komersanti, pašnodarbinātie, kā arī citas
juridiskas vai fiziskas personas kādā no pārtikas aprites posmiem;
2.2. atvasinātas publiskas personas, iestādes, komersanti, pašnodarbinātie, kā arī citas
juridiskas vai fiziskas personas, kuru darbības veids ir pakalpojumu sniegšana klientiem:
2.2.1. frizētavās un kosmētiskajos kabinetos;
2.2.2. publiskas lietošanas peldbaseinos;
2.2.3. publiskas lietošanas pirtīs;
2.2.4. solārijos;
2.2.5. tūristu mītnēs;
2.2.6. dienesta viesnīcās;
2.3. pirmsskolas izglītības iestādēs;
2.4. vispārējās izglītības iestādēs;
2.5. profesionālās izglītības iestādēs;
2.6. bērnu interešu izglītības iestādēs;
2.7. bērnu darba un atpūtas nometnēs;
2.8. sociālās aprūpes institūcijās;
2.9. ārstniecības iestādēs (tai skaitā sanatorijās);
2.10. pasažieru apkalpošanā tālsatiksmes vilcienos.
(Grozīts ar MK 06.05.2004. noteikumiem Nr.475; MK 21.08.2007. noteikumiem Nr.564; MK 01.04.2008.
noteikumiem Nr.227)

2.1 Obligāto pirmreizējo veselības pārbaudi un obligātās periodiskās veselības pārbaudes
neattiecina uz personām, kuru darbs vai mācību prakse ir saistīta ar šādiem pārtikas aprites
posmiem:
2.11. graudu malšanas produktu, rauga, iesala, cietes un cietes produktu ražošana un
uzglabāšana;
2.12. vīnogu vīna, augļu vīna, sidra, destilētu alkoholisko dzērienu ražošana un uzglabāšana;
2.13. etilspirta ražošana no raudzētiem materiāliem un tā uzglabāšana;
2.14. nedestilētu dzērienu ražošana no raudzētiem materiāliem un šo dzērienu uzglabāšana;
2.15. bezalkoholisko dzērienu ražošana slēgtā tehnoloģiskā procesā un šo dzērienu
uzglabāšana;
2.16. fasētu pārtikas produktu uzglabāšana, pārvadāšana un izplatīšana vairumtirdzniecībā, ja
produkta saturam nevar piekļūt, to neatverot vai nemainot iepakojumu;
2.17. augu izcelsmes, zvejniecības un medniecības primāro produktu ražošana, pārvadāšana,
uzglabāšana un laišana tirgū, ja produktu apstrāde ražošanas vietā būtiski nemaina produktu
sākotnējās īpašības (piemēram, mazgāšana, žāvēšana, augu lakstu nogriešana, zivju spuru
nogriešana vai zivju ķidāšana). (MK 21.08.2007. noteikumu Nr.564 redakcijā)
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3. Darbinieka obligāto pirmreizējo veselības pārbaudi un obligātās periodiskās veselības
pārbaudes veic ģimenes ārsts, ievērojot šo noteikumu 1.pielikumā noteiktās prasības, un sniedz
(nesniedz) atļauju darbiniekam strādāt norādītajā amatā, par to izdarot ierakstu personas
medicīniskajā grāmatiņā (2.pielikums). (Grozīts ar MK 13.02.2007. noteikumiem Nr.116)
4. Darba devējs personas medicīniskajā grāmatiņā ieraksta informāciju par darbinieka
darbavietu un amatu un apliecina ieraksta pareizību ar parakstu un zīmogu.
5. Darba devējs ir atbildīgs par personas medicīniskās grāmatiņas uzglabāšanu kontroles
institūcijai pieejamā vietā. Par personas medicīniskās grāmatiņas pārbaudi kontroles institūcija
izdara atzīmi kontroles aktā. (Grozīts ar MK 13.02.2007. noteikumiem Nr.116)
6. Ja darbinieks maina darbavietu un nepieciešamais obligāto veselības pārbaužu apjoms
atbilst iepriekš veiktajām, kārtējo pārbaudi var veikt, ievērojot šo noteikumu 1.pielikumā noteikto
obligāto periodisko veselības pārbaužu biežumu.
7. Šo noteikumu izpildi kontrolē Veselības inspekcija un Pārtikas un veterinārais dienests
atbilstoši to kompetencei. (Grozīts ar MK 01.04.2008. noteikumiem Nr.227)
Ministru prezidents A.Bērziņš
Labklājības ministrs A.Požarnovs
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1.pielikums
Ministru kabineta
2001.gada 27.novembra noteikumiem Nr.494
Darbu saraksts un obligāto veselības pārbaužu biežums personām, kuras nodarbinātas darbā, kas
saistīts ar iespējamu risku citu cilvēku veselībai
(Pielikums grozīts ar MK 06.05.2004. noteikumiem Nr.475; MK 21.08.2007. noteikumiem Nr.564)

Obligāto
veselības
pārbaužu biežums
Nr.p.k. Darbu saraksts

Obligātās veselības pārbaudes

pirmreizējā periodiskās
veselības veselības
pārbaude pārbaudes

1

2

3

4

5

1.

Darbs (mācību prakse) Vispārējā izmeklēšana
kādā no pārtikas aprites Speciālā izmeklēšana:
posmiem
rentgenoloģiskā
izmeklēšana
platkadru fluorogrāfija

x

reizi gadā

– x

reizi gadā

laboratoriskā
izmeklēšana
– x
bakterioloģiskā izmeklēšana zarnu
infekcijas slimību (vēdertīfa, šigelozes,
salmonelozes) izraisītāju noteikšanai

–

x

reizi gadā

– x

reizi gadā

x

reizi gadā

– x

reizi gadā

2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.

Pakalpojumu
sniegšana
klientiem:
frizētavās
un
kosmētiskajos kabinetos;
publiskas
lietošanas
peldbaseinos;
publiskas lietošanas pirtīs;
solārijos;
tūristu mītnēs;
dienesta viesnīcās
tālsatiksmes
pasažieru
vilcienos

Vispārējā izmeklēšana

3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.

Darbs:
pirmsskolas
izglītības
iestādēs;
vispārējās
izglītības
iestādēs;
profesionālās
izglītības
iestādēs;
bērnu interešu izglītības
iestādēs;
bērnu darba un atpūtas
nometnēs;
sociālās
aprūpes
institūcijās

Vispārējā izmeklēšana

4.

Darbs ārstniecības iestādēs Vispārējā izmeklēšana
(t.sk.sanatorijās)
Speciālā izmeklēšana:

Speciālā izmeklēšana:
rentgenoloģiskā
izmeklēšana
platkadru fluorogrāfija

Speciālā izmeklēšana:
rentgenoloģiskā
izmeklēšana
platkadru fluorogrāfija

laboratoriskā
izmeklēšana
tikai x
personām, kuras veic zīdaiņu un
pirmsskolas vecuma bērnu aprūpi —
bakterioloģiskā izmeklēšana zarnu
infekcijas slimību (vēdertīfa, šigelozes
un
salmonelozes)
izraisītāju
noteikšanai

rentgenoloģiskā

izmeklēšana

–

x

reizi gadā

– x

reizi gadā
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platkadru fluorogrāfija
laboratoriskā
izmeklēšana
tikai x
personām, kuras veic ķirurģiskas
procedūras, invazīvas manipulācijas,
ginekoloģiskas
apskates,
pieņem
dzemdības, sniedz stomatoloģisko
palīdzību un nav vakcinētas pret B
hepatītu – seroloģiskā izmeklēšana B
hepatīta antigēna (HbsAg) klātbūtnes
noteikšanai

reizi gadā

Labklājības ministrs A.Požarnovs
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2.pielikums
Ministru kabineta
2001.gada 27.novembra noteikumiem Nr.494
(Pielikums grozīts ar MK 13.02.2007. noteikumiem Nr.116)

(titullapa)
Personas medicīniskā grāmatiņa
(jauna lapa)

Vieta fotogrāfijai

Grāmatiņas īpašnieks
Vārds
Uzvārds
Personas kods
Deklarētā dzīvesvieta
(jauna lapa; paredz ne mazāk kā 3 lapu atvērumus)
1. Atzīmes par grāmatiņas īpašnieka darbavietu un amatu
Datums,
darba
devēja vai tā
Nr.
Darbavieta
Amats
pilnvarotas
p.k.
(nosaukums, adrese, tālrunis)
personas
paraksts, zīmogs
1

2

3

4

.
(jauna lapa; paredz ne mazāk kā 6 lapas)
2. Ziņas par obligāto veselības pārbaužu veikšanu un to rezultātiem
Nr.
Ģimenes ārsta paraksts, zīmogs,
Ārsta atzinums
p.k.
pārbaudes veikšanas datums
1

2

3

.
Piezīme. Ģimenes ārsts veselības pārbaudes darbiniekam veic saskaņā ar Ministru kabineta
2001.gada 27.novembra noteikumiem Nr.494 "Noteikumi par darbiem, kas saistīti ar iespējamu
risku citu cilvēku veselībai un kuros nodarbinātās personas tiek pakļautas obligātajām veselības
pārbaudēm".
2
(jauna lapa)
3. Slimību simptomi (pazīmes), par kuriem personas medicīniskās grāmatiņas īpašniekam
nekavējoties jāziņo darba devējam un jāgriežas pie ģimenes ārsta:
3.1. caureja;
3.2. vemšana;
3.3. dzelte;
3.4. drudzis, paaugstināta ķermeņa temperatūra;
3.5. sāpes kaklā;
3.6. ādas izsitumi;
3.7. ādas bojājumi atklātajās ķermeņa daļās (apdegumi, brūces, augoņi u.c.);
3.8. strutaini izdalījumi no acīm, ausīm, deguna.
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Personas medicīniskās grāmatiņas īpašnieka paraksts
(jauna lapa; paredz 2 lapas)
4. Piezīmes
Piezīme. Ieteicamais personas medicīniskās grāmatiņas formāts – 105 x 148 mm.
Labklājības ministrs A.Požarnovs
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Darba likums
14.pants. Darbinieka nosūtīšana
(1) Darbinieka nosūtīšana šā likuma izpratnē ir tie gadījumi, kad saistībā ar starptautisko
pakalpojumu sniegšanu:
1) darba devējs, pamatojoties uz līgumu, ko viņš noslēdzis ar personu, kuras labā tiks veikts
darbs, nosūta darbinieku uz citu valsti;
2) darba devējs nosūta darbinieku uz citā valstī esošu filiāli vai koncernā ietilpstošu
uzņēmumu;
3) darbā iekārtošanas institūcija kā darba devējs nosūta darbinieku personai, kuras labā tiks
veikts darbs, ja tās uzņēmums atrodas citā valstī vai arī tā veic savu darbību citā valstī.
(2) Nosūtītais darbinieks šā panta izpratnē ir darbinieks, kas noteiktu laiku veic darbu citā
valstī, nevis valstī, kurā viņš parasti veic darbu.
(3) Ja darbinieks nosūtīts veikt darbu Latvijā, tad neatkarīgi no darba līgumam un darba
tiesiskajām attiecībām piemērojamā likuma šim nosūtītajam darbiniekam nodrošināmi darba
apstākļi un nodarbinātības noteikumi, kas paredzēti Latvijas normatīvajos aktos, kā arī darba
koplīgumos, kuri atzīti par vispārsaistošiem un regulē:
1) maksimālo darba laiku un minimālo atpūtas laiku;
2) minimālo ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu;
3) minimālo darba algas likmi, kā arī piemaksas par virsstundu darbu;
4) noteikumus par nodrošināšanu ar darbaspēku, jo īpaši ar darbā iekārtošanas institūciju
starpniecību;
5) drošību, veselības aizsardzību un higiēnu darbā;
6) aizsardzības pasākumus personām, kuras ir jaunākas par 18 gadiem, grūtniecēm,
sievietēm pēcdzemdību periodā, kā arī šo personu darba un nodarbinātības noteikumus;
7) vienlīdzīgu attieksmi pret vīriešiem un sievietēm, kā arī cita veida diskriminācijas
aizliegumu.
(4) Darba devējam, kas nosūta darbinieku veikt darbu Latvijā, ir pienākums pirms
darbinieka nosūtīšanas rakstveidā informēt Valsts darba inspekciju par šo nosūtīto darbinieku,
norādot:
1) darbinieka vārdu un uzvārdu;
2) darba uzsākšanas laiku;
3) paredzamo nodarbināšanas ilgumu;
4) darba veikšanas vietu (ja darba pienākumu veikšana nav paredzēta kādā noteiktā darba
vietā, norāda, ka darbinieku var nodarbināt dažādās vietās);
5) darba devēja pārstāvi Latvijā, kurš ir pilnvarots pārstāvēt darba devēju Latvijas valsts
iestādēs un tiesā;
6) personu, kuras labā tiks veikts darbs (pakalpojuma saņēmēju);
7) apliecinājumu par to, ka nosūtītais darbinieks, kas ir trešo valstu pilsonis, likumīgi strādā
pie darba devēja Eiropas Savienības dalībvalstī, Eiropas Ekonomikas zonas valstī vai Šveices
Konfederācijā.
(5) Darba devējam, kas nosūta darbinieku veikt darbu citā Eiropas Savienības dalībvalstī,
Eiropas Ekonomikas zonas valstī vai Šveices Konfederācijā, neatkarīgi no darba līgumam un darba
tiesiskajām attiecībām piemērojamā likuma ir pienākums šim nosūtītajam darbiniekam nodrošināt
nodarbinātības noteikumu izpildi un darba apstākļus saskaņā ar šā panta trešo daļu atbilstoši
attiecīgās valsts normatīvajiem aktiem, kuri regulē darbinieku nosūtīšanu.
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(6) Šā panta noteikumi neattiecas uz tirdzniecības flotes uzņēmumu kuģu apkalpēm.
(04.03.2010. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 25.03.2010.)

37.pants. Nodarbināšanas aizliegumi un ierobežojumi
(1) Aizliegts pastāvīgā darbā nodarbināt bērnus. Bērns šā likuma izpratnē ir persona, kura ir
jaunāka par 15 gadiem vai kura līdz 18 gadu vecuma sasniegšanai turpina iegūt pamatizglītību.
(2) Izņēmuma gadījumā bērnus vecumā no 13 gadiem, ja viens no vecākiem (aizbildnis)
devis rakstveida piekrišanu, no mācībām brīvajā laikā var nodarbināt vieglā, bērna drošībai,
veselībai, tikumībai un attīstībai nekaitīgā darbā. Šāda nodarbināšana nedrīkst kavēt bērna
izglītošanos. Darbus, kuros atļauts nodarbināt bērnus vecumā no 13 gadiem, nosaka Ministru
kabinets.
(3) Izņēmuma gadījumos, ja viens no vecākiem (aizbildnis) devis rakstveida piekrišanu un
saņemta Valsts darba inspekcijas atļauja, bērnu kā izpildītāju var nodarbināt kultūras, mākslas,
sporta un reklāmas pasākumos, ja šāda nodarbināšana nav kaitīga bērna drošībai, veselībai,
tikumībai un attīstībai. Šāda nodarbināšana nedrīkst kavēt bērna izglītošanos. Kārtību, kādā tiek
izsniegtas atļaujas bērnu kā izpildītāju nodarbināšanai kultūras, mākslas, sporta un reklāmas
pasākumos, kā arī atļaujā ietveramos ierobežojumus attiecībā uz darba apstākļiem un nodarbinātības
noteikumiem nosaka Ministru kabinets.
(4) Aizliegts nodarbināt pusaudžus darbos īpašos apstākļos, kas saistīti ar paaugstinātu risku
viņu drošībai, veselībai, tikumībai un attīstībai. Pusaudzis šā likuma izpratnē ir persona vecumā no
15 līdz 18 gadiem, kura nav uzskatāma par bērnu šā panta pirmās daļas izpratnē. Darbus, kuros
aizliegts nodarbināt pusaudžus, un izņēmumus, kad nodarbināšana šajos darbos ir atļauta saistībā ar
pusaudža profesionālo apmācību, nosaka Ministru kabinets.
(5) Darba devējam ir pienākums pirms darba līguma noslēgšanas informēt vienu no bērna
vai pusaudža vecākiem (aizbildni) par darba vides riska novērtējumu un darba aizsardzības
pasākumiem attiecīgajā darba vietā.
(6) Personas, kuras ir jaunākas par 18 gadiem, pieņem darbā tikai pēc iepriekšējas
medicīniskās apskates, un tām līdz 18 gadu vecuma sasniegšanai ik gadu jāveic obligātā
medicīniskā apskate.
(7) Darba devējam pēc ārsta atzinuma saņemšanas aizliegts nodarbināt grūtnieces un
sievietes pēcdzemdību periodā līdz vienam gadam, bet, ja sieviete baro bērnu ar krūti, — visā
barošanas laikā, ja tiek atzīts, ka attiecīgā darba veikšana rada draudus sievietes vai viņas bērna
drošībai un veselībai. Jebkurā gadījumā ir aizliegts nodarbināt grūtnieci divas nedēļas pirms
paredzamajām dzemdībām un sievieti divas nedēļas pēc dzemdībām. Paredzamo dzemdību laiku un
dzemdību faktu apstiprina ārsta atzinums.
(8) Ārzemnieku (personu, kas nav Latvijas pilsonis vai nepilsonis) atļauts nodarbināt tikai
tad, ja viņam ir darba atļauja, izņemot normatīvajos aktos noteiktos gadījumus.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 22.04.2004. likumu, kas stājas spēkā no 08.05.2004.)
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46.pants. Pārbaudes noteikšana
(1) Noslēdzot darba līgumu, var noteikt pārbaudi, lai noskaidrotu, vai darbinieks atbilst
viņam uzticētā darba veikšanai. Ja pārbaudes noteikšana nav norādīta darba līgumā, tas uzskatāms
par noslēgtu bez pārbaudes. Pārbaudi nenosaka personām, kuras ir jaunākas par 18 gadiem.
(2) Pārbaudes termiņš nedrīkst būt ilgāks par trim mēnešiem. Minētajā termiņā neieskaita
pārejošas darbnespējas laiku un citu laiku, kad darbinieks nav veicis darbu attaisnojošu iemeslu dēļ.
63.pants. Darba samaksa personām, kuras ir jaunākas par 18 gadiem
(1) Pusaudžiem, kas tiek nodarbināti šā likuma 132.panta pirmajā un trešajā daļā noteiktā
darba laika ietvaros, mēneša darba alga nedrīkst būt mazāka par Ministru kabineta noteikto
minimālo mēneša darba algu normālā darba laika ietvaros.
(2) Ja pusaudzis papildus vidējās izglītības vai profesionālās izglītības ieguvei arī strādā,
viņam par veikto darbu samaksā atbilstoši nostrādātajam laikam. Šajā gadījumā pusaudzim noteiktā
stundas tarifa likme nedrīkst būt mazāka par Ministru kabineta noteikto minimālo stundas tarifa
likmi normālā darba laika ietvaros.
(3) Bērniem par darbu samaksā atbilstoši paveiktajam darbam.
115.pants. Trešo personu pieprasījums un tiesas spriedums
(1) Vecāki (aizbildņi) vai Valsts darba inspekcija var rakstveidā pieprasīt darba tiesisko
attiecību izbeigšanu ar personu, kura ir jaunāka par 18 gadiem, ja tā veic tādu darbu, kas apdraud šīs
personas drošību, veselību vai tikumību vai negatīvi ietekmē tās attīstību un izglītību.
(2) Darba devējam pēc šā panta pirmajā daļā minētā pieprasījuma saņemšanas ir pienākums
ne vēlāk kā piecu dienu laikā izbeigt darba tiesiskās attiecības ar darbinieku un izmaksāt viņam
atlīdzību — ne mazāku kā viena mēneša vidējās izpeļņas apmērā.
(3) Darba tiesiskās attiecības izbeidzas ar dienu, kad likumīgā spēkā stājies tiesas spriedums,
ar kuru darbiniekam par noziedzīga nodarījuma izdarīšanu piespriesta brīvības atņemšana vai arests,
kas noteikts uz 30 dienām vai ilgāk, izņemot gadījumu, kad darbinieks notiesāts nosacīti.
(4) Tiesai aizstājot piespriesto naudas sodu ar arestu vai brīvības atņemšanu, darba tiesiskās
attiecības izbeidzas (ja arests noteikts uz 30 dienām vai ilgāk) ar tiesas lēmuma pieņemšanas dienu.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 22.04.2004. likumu, kas stājas spēkā no 08.05.2004.)

132.pants. Darba laiks personām, kuras ir jaunākas par 18 gadiem
(1) Personām, kuras ir jaunākas par 18 gadiem, tiek noteikta piecu dienu darba nedēļa.
(2) Bērnus, kuri sasnieguši 13 gadu vecumu, nedrīkst nodarbināt:
1) ilgāk par divām stundām dienā un vairāk par 10 stundām nedēļā, ja darbs tiek veikts
mācību gada laikā;
2) ilgāk par četrām stundām dienā un vairāk par 20 stundām nedēļā, ja darbs tiek veikts
laikā, kad izglītības iestādē ir brīvlaiks.
(3) Pusaudžus nedrīkst nodarbināt ilgāk par septiņām stundām dienā un vairāk par 35
stundām nedēļā.
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(4) Ja personas, kuras ir jaunākas par 18 gadiem, papildus darbam turpina iegūt
pamatizglītību, vidējo izglītību vai profesionālo izglītību, mācībās un darbā pavadītais laiks
saskaitāms kopā un nedrīkst pārsniegt septiņas stundas dienā un 35 stundas nedēļā.
(5) Ja personas, kuras ir jaunākas par 18 gadiem, tiek nodarbinātas pie vairākiem darba
devējiem, darba laiks summējams.
136.pants. Virsstundu darbs
(1) Virsstundu darbs ir darbs, kuru darbinieks veic virs normālā darba laika.
(2) Virsstundu darbs ir pieļaujams, ja darbinieks un darba devējs par to vienojušies
rakstveidā.
(3) Darba devējam ir tiesības nodarbināt darbinieku virsstundu darbā bez viņa rakstveida
piekrišanas šādos izņēmuma gadījumos:
1) ja to prasa sabiedrības visneatliekamākās vajadzības;
2) lai novērstu nepārvaramas varas, nejauša notikuma vai citu ārkārtēju apstākļu izraisītas
sekas, kas nelabvēlīgi ietekmē vai var ietekmēt parasto darba gaitu uzņēmumā;
3) steidzama, iepriekš neparedzēta darba pabeigšanai noteiktā laikā.
(4) Ja šā panta trešajā daļā minētajos gadījumos virsstundu darbs turpinās ilgāk par sešām
dienām pēc kārtas, darba devējam ir nepieciešama Valsts darba inspekcijas atļauja turpmākajam
virsstundu darbam, izņemot gadījumus, kad līdzīgu darbu atkārtošanās nav paredzama.
(5) Virsstundu darbs nedrīkst pārsniegt 144 stundas četru mēnešu periodā.
(6) Aizliegts nodarbināt virsstundu darbā personas, kas ir jaunākas par 18 gadiem.
(7) Grūtnieci, sievieti pēcdzemdību periodā līdz vienam gadam un sievieti, kas baro bērnu ar
krūti, visā barošanas laikā var nodarbināt virsstundu darbā, ja viņa devusi rakstveida piekrišanu.
(8) Ja darba devējs vienu darba dienu, kas iekrīt starp svētku dienu un nedēļas atpūtas laiku,
nosaka par brīvdienu un pārceļ to uz sestdienu tajā pašā nedēļā vai citā nedēļā tā paša mēneša
ietvaros, darba dienas pārcelšanas gadījumā minētais darbs nav uzskatāms par virsstundu darbu.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 22.04.2004., 21.09.2006. un 04.03.2010. likumu, kas stājas spēkā 25.03.2010.)
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138.pants. Nakts darbs
(1) Nakts darbs ir ikviens darbs, ko veic nakts laikā vairāk nekā divas stundas. Ar nakts
laiku saprotams laikposms no pulksten 22 līdz 6. Attiecībā uz bērniem nakts laiks šā likuma
izpratnē ir laikposms no pulksten 20 līdz 6.
(2) Nakts darbinieks ir darbinieks, kurš parasti veic nakts darbu saskaņā ar maiņu grafiku vai
vismaz 50 dienas kalendāra gadā.
(3) Nakts darbiniekam normālais dienas darba laiks saīsināms par vienu stundu. Šis
noteikums nav attiecināms uz darbiniekiem, kuriem noteikts normālais saīsinātais darba laiks. Nakts
darbiniekam normālais dienas darba laiks netiek saīsināts, ja tas nepieciešams uzņēmuma darbības
īpatnību dēļ.
(4) Nakts darbiniekam ir tiesības veikt veselības pārbaudi, pirms viņš tiek nodarbināts nakts
darbā, kā arī tiesības veikt turpmākas regulāras veselības pārbaudes ne retāk kā reizi divos gados,
bet darbiniekam, kurš sasniedzis 50 gadu vecumu, — ne retāk kā reizi gadā. Izmaksas, kas saistītas
ar šādām veselības pārbaudēm, sedz darba devējs.
(5) Darba devējam jāpārceļ nakts darbinieks piemērotā darbā, kas veicams dienas laikā, ja ir
ārsta atzinums, ka nakts darbs negatīvi ietekmē viņa veselību.
(6) Aizliegts nodarbināt nakts laikā personas, kuras ir jaunākas par 18 gadiem, grūtnieces un
sievietes pēcdzemdību periodā līdz vienam gadam, bet, ja sieviete baro bērnu ar krūti, — visā
barošanas laikā, ja ir ārsta atzinums, ka attiecīgā darba veikšana rada draudus sievietes vai viņas
bērna drošībai un veselībai.
(7) Darbinieku, kuram ir bērns līdz triju gadu vecumam, nodarbināt nakts laikā atļauts tikai
ar viņa piekrišanu.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 22.04.2004. likumu, kas stājas spēkā no 08.05.2004.)

143.pants. Nedēļas atpūta
(1) Nedēļas atpūtas ilgums septiņu dienu periodā nedrīkst būt īsāks par 42 stundām pēc
kārtas. Šo noteikumu var nepiemērot, ja noteikts summētais darba laiks.
(2) Ja noteikta piecu dienu darba nedēļa, darbiniekam piešķir divas nedēļas atpūtas dienas; ja
noteikta sešu dienu darba nedēļa, — vienu nedēļas atpūtas dienu. Abas nedēļas atpūtas dienas
parasti piešķir pēc kārtas.
(3) Vispārējā nedēļas atpūtas diena ir svētdiena. Ja nepieciešams nodrošināt nepārtrauktu
darba gaitu, atļauts nodarbināt darbinieku svētdienā, piešķirot viņam atpūtu citā nedēļas dienā.
(4) Atsevišķus darbiniekus ar darba devēja rakstveida rīkojumu var iesaistīt darbā nedēļas
atpūtas laikā, piešķirot viņam atpūtu citā laikā, šādos gadījumos:
1) ja to prasa sabiedrības visneatliekamākās vajadzības;
2) lai novērstu nepārvaramas varas, nejauša notikuma vai citu ārkārtēju apstākļu izraisītas
sekas, kas nelabvēlīgi ietekmē vai var ietekmēt parasto darba gaitu uzņēmumā;
3) steidzama, iepriekš neparedzēta darba pabeigšanai noteiktā laikā.
(5) Saskaņā ar šā panta ceturtās daļas noteikumiem aizliegts nodarbināt personas, kuras ir
jaunākas par 18 gadiem, grūtnieces un sievietes pēcdzemdību periodā līdz vienam gadam, bet, ja
sieviete baro bērnu ar krūti, — visā barošanas laikā.
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(6) Ja darba devējs vienu darba dienu, kas iekrīt starp svētku dienu un nedēļas atpūtas laiku,
nosaka par brīvdienu un pārceļ to uz sestdienu tajā pašā nedēļā vai citā nedēļā tā paša mēneša
ietvaros, nedēļas atpūtas laika ilgums nedrīkst būt īsāks par 35 stundām pēc kārtas.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 22.04.2004. un 04.03.2010. likumu, kas stājas spēkā 25.03.2010.)
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Ministru kabineta noteikumi Nr.10
Rīgā 2002.gada 8.janvārī

Noteikumi par darbiem, kuros atļauts nodarbināt bērnus vecumā no 13 gadiem
Izdoti saskaņā ar Darba likuma 37.panta otro daļu
1. Noteikumi nosaka darbus, kuros atļauts nodarbināt bērnus vecumā no 13 gadiem, ja viens
no vecākiem (aizbildnis) devis rakstisku piekrišanu.
2. Bērnus vecumā no 13 gadiem no mācībām brīvajā laikā var nodarbināt šādos darbos:
2.1. dārzu ravēšana un laistīšana;
2.2. ražas novākšana;
2.3. ziedu novākšana;
2.4. ārstniecības augu vākšana;
2.5. augļu, dārzeņu un ogu iepakošana;
2.6. koku, ziedu un augu stādīšana un kopšana;
2.7. stādu sagatavošana;
2.8. mājdzīvnieku barošana, apkopšana un ganīšana, ja darbs nenotiek vietās, kurās mākslīgi
apsēklo un aplecina dzīvniekus, un ja darbs nav saistīts ar plēsīgu dzīvnieku, vaislas ērzeļu un buļļu
kopšanu;
2.9. nemehanizēta siena sagatavošana;
2.10. laukumu un skvēru sakopšana;
2.11. tīrās veļas šķirošana un gludināšana;
2.12. mājstrādnieka darbu veikšana;
2.13. kantoru, viesnīcu, kafejnīcu un citu līdzīgu telpu uzkopšana;
2.14. transportlīdzekļu, logu un citu priekšmetu mazgāšana, ja darbs nav saistīts ar dažādu
tilpņu un iekārtu attīrīšanu, kā arī cauruļu, krāšņu, gāzes vadu un ventilācijas iekārtu tīrīšanu;
2.15. kurjera darbu veikšana;
2.16. preču iesaiņošana un iepakošana;
2.17. etiķešu līmēšana uz precēm un izstrādājumiem;
2.18. apavu tīrīšana un citu vienkāršu ielu pakalpojumu sniegšana (plakātu līmēšana, logu
mazgāšana, izsūtāmā pienākumu veikšana);
2.19. preču piegādāšana mājās;
2.20. pārtikas un nepārtikas preču pārdošana uz ielām.
3. Noteikumi stājas spēkā ar 2002.gada 1.jūniju.
Ministru prezidents A.Bērziņš
Labklājības ministrs A.Požarnovs
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Ministru kabineta noteikumi Nr.206
Rīgā 2002.gada 28.maijā

Noteikumi par darbiem, kuros aizliegts nodarbināt pusaudžus, un izņēmumi, kad
nodarbināšana šajos darbos ir atļauta saistībā ar pusaudža profesionālo apmācību
Izdoti saskaņā ar Darba likuma 37.panta ceturto daļu
1. Noteikumi nosaka darbus, kuros aizliegts nodarbināt pusaudžus, un izņēmumus, kad
nodarbināšana šajos darbos ir atļauta saistībā ar pusaudža profesionālo apmācību.
2. Pusaudžus aizliegts nodarbināt:
2.1. šo noteikumu 1.pielikumā minētajos darbos;
2.2. darbos, kuros pusaudži tieši pakļauti šo noteikumu 2.pielikumā minētajiem darba vides
riska faktoriem.
3. Pusaudža nodarbināšana šajos noteikumos minētajos darbos ir pieļaujama izņēmuma
gadījumos, ja tā ir saistīta ar pusaudža profesionālo apmācību, darbs tiek veikts tiešā darba vadītāja
vai uzticības personas klātbūtnē un ir nodrošināta ar darba aizsardzību saistīto normatīvo aktu
ievērošana.
4. Noteikumi stājas spēkā ar 2002.gada 1.jūniju.
Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvu
(MK 31.07.2007. noteikumu Nr.523 redakcijā)

Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no Padomes 1994.gada 22.jūnija Direktīvas
94/33/EK par jauniešu darba aizsardzību.
Ministru prezidents A.Bērziņš
Labklājības ministrs V.Jaksons
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1.pielikums
Ministru kabineta
2002.gada 28.maija noteikumiem Nr.206
Darbi, kuros aizliegts nodarbināt pusaudžus
(Pielikums grozīts ar MK 31.07.2007. noteikumiem Nr.523)

1. Darbs ir pielīdzināms glābšanas darbam avāriju gadījumos.
2. Darbs ir pielīdzināms izmēģināšanas darbam.
3. Darbs ir pielīdzināms ugunsbīstamam un sprādzienbīstamam darbam.
4. Darbs ir tieši saistīts ar pastāvīgu smaguma pārnēsāšanu vai pārvietošanu, ja tas pārsniedz
10 kg (zēniem) un 4 kg (meitenēm).
5. Darbs ir tieši saistīts ar ventilācijas, ūdens, kanalizācijas, attīrīšanas iekārtu sistēmu
apkalpi un apkopi.
6. Darbs ir tieši saistīts ar ieroču, to sastāvdaļu, munīcijas, sprāgstvielu, spridzināšanas
ietaišu, pirotehnisko izstrādājumu un pašaizsardzībai vai sabiedriskās kārtības un drošības
garantēšanai paredzētu speciālo līdzekļu ražošanu, izmēģināšanu, glabāšanu, lietošanu, tirdzniecību
un reklāmu.
7. Darbs ir tieši saistīts ar dažādu objektu un būvju nojaukšanu.
8. Darbs ir tieši saistīts ar vilcienu kustību (mašīnista darbs vilcienos un citos līdzekļos,
kustības dispečers, konduktors, regulētājs, vagonu un ceļu apskatītājs, pavadonis).
9. Darbs ir tieši saistīts ar dažādu konstrukciju montāžu (piemēram, ar metāla, dzelzsbetona
konstrukciju montāžu).
10. Darbs ir tieši saistīts ar inficētu personu un psihiski slimu cilvēku kopšanu un
uzraudzību (arī slimnīcās).
11. Darbs ir tieši saistīts ar naftas ieguvi un naftas produktu ražošanu, kā arī ar urbšanu
saistīts darbs.
12. Darbs ir tieši saistīts ar elektrības un siltuma ražošanu, kā arī piegādi AES, TES un HES.
13. Darbs ir tieši saistīts ar rūpniecisku keramikas ražošanu, ja darbā tiek izmantoti svinu
saturoši savienojumi, vai stikla ražošanu.
14. Darbs ir tieši saistīts ar pasažieru un kravu (produkcijas) pārvadāšanu (autotransporta
vadīšana).
15. Darbs ir tieši saistīts ar celulozes, papīra un to izstrādājumu ražošanu.
16. Darbs ir tieši saistīts ar drukāšanu (iespiešanu), izņemot gadījumu, ja pusaudzim ir
attiecīgā specialitāte un kvalifikācija.
17. Darbs ir tieši saistīts ar gumijas un plastmasas izstrādājumu ražošanu.
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18. Darbs ir tieši saistīts ar ķīmisko vielu, to produktu un izstrādājumu, kā arī ķīmisko
šķiedru ražošanu.
19. Darbs ir tieši saistīts ar metāla vai tā izejvielu otrreizēju pārstrādi.
20. Darbs ir tieši saistīts ar narkotisko vielu un narkotiskas vielas saturošu augu pārstrādi,
glabāšanu, ražošanu un realizēšanu.
21. Darbs ir tieši saistīts ar mežizstrādi (koku ciršana, atzarošana, izvilkšana, baļķu
iekraušana un izkraušana). Malkas zāģēšana un skaldīšana, izņemot gadījumu, ja pusaudzim ir
attiecīgā specialitāte un kvalifikācija.
22. Darbs ir tieši saistīts ar gaļas un gaļas produktu pārstrādi un konservēšanu, izņemot
gadījumu, ja pusaudzim ir attiecīgā specialitāte un kvalifikācija.
23. Darbs ir tieši saistīts ar koksnes apstrādi ar ripzāģi vai lentzāģi un frēzēm, izņemot
gadījumu, ja pusaudzim ir attiecīgā specialitāte un kvalifikācija.
24. Darbs ir tieši saistīts ar zivju un to produktu pārstrādi un konservēšanu, izņemot
gadījumu, ja pusaudzim ir attiecīgā specialitāte un kvalifikācija.
25. (Svītrots ar MK 31.07.2007. noteikumiem Nr.523.)
26. Darbs ir tieši saistīts ar akmens apstrādi.
27. (Svītrots ar MK 31.07.2007. noteikumiem Nr.523.)
28. Darbs ir tieši saistīts ar bēru pakalpojumu sniegšanu, izņemot vainagu pīšanu, sēru lenšu
noformēšanu un līdzīgus darbus.
29. Darbs zem ūdens, zem zemes, gaisā, bez uzraudzības uz ūdens; jūras un upes flotē,
aviācijā (gaisa un ūdens transports).
30. Darbs patologanatomijas nodaļās, morgos un vivārijos.
31. Darbs publiskajās tualetēs.
32. Darbs vietās, kurās mākslīgi apsēklo un aplecina dzīvniekus.
33. Darbs ieslodzījuma vietās.
34. Darbs azartspēļu organizēšanas vietās.
35. Darbs vietās, kurās ražo, realizē un demonstrē erotisko un pornogrāfisko produkciju.
36. Ar dzīvnieku un putnu kaušanu un kautķermeņu sadalīšanu saistīts darbs.
37. Ar klaiņojošu suņu un kaķu ķeršanu un iznīcināšanu saistīts darbs.
38. Ar infekcijas slimībām saslimušu dzīvnieku kopšana un ar to saistīts darbs.
39. Darbs, kurā izgatavo mācību materiālus no dzīvniekiem (peles, žurkas, jūrascūciņas).
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40. Darbs, kurā darba izpildītāja dzīvību un veselību tieši apdraud nikni, indīgi vai agresīvi
dzīvnieki.
41. Darbs, kas saistīts ar saspiestu, šķidrinātu vai izšķīdinātu gāzu ražošanu, uzglabāšanu un
izmantošanu, kā arī attiecīgu iekārtu lietošanu.
42. Darbs anestezioloģijas, reanimācijas un intensīvās terapijas nodaļās (palātās).
43. (Svītrots ar MK 31.07.2007. noteikumiem Nr.523.)
44. Darbs, kuru veicot ir iespējami nogruvumi un aizbērumi (kalnrūpniecība un darbs
karjeros).
45. Darbs, kuru veicot ir iespējama darba izpildītāja krišana no vairāk nekā pusotra metra
augstuma.
46. Darbs, kuru veicot ir iespējama darba izpildītāja krišana no kustībā esošiem objektiem
(līdzekļiem).
47. Darbs, kuru veicot ir saskare ar netīrās veļas apstrādi, sadzīves atkritumiem un maitām.
48. Darbs, kuru veicot ir saskare ar līķiem līķu ādu, orgāniem un asinīm.
49. Darbs, kura tempu nosaka mehānismi un par kuru tiek maksāta akorda alga.
50. Darbs ar mucām, tvertnēm, rezervuāriem vai stikla baloniem, kas satur šo noteikumu
2.pielikuma 3.3.apakšpunktā minētās ķīmiskās vielas.
51. Darbs ir tieši saistīts ar alkoholisko dzērienu un tabakas izstrādājumu ražošanu,
izmēģināšanu, glabāšanu, lietošanu, tirdzniecību un reklāmu.
Labklājības ministrs V.Jaksons
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2.pielikums
Ministru kabineta
2002.gada 28.maija noteikumiem Nr.206
Darba vides riska faktori, kuriem aizliegts tieši pakļaut pusaudžus
(Pielikums grozīts ar MK 31.07.2007. noteikumiem Nr.523)

Pusaudžus aizliegts nodarbināt darbos, kuros viņi ir tieši pakļauti šādiem darba vides riska
faktoriem:
1. Fizikālie faktori:
1.1. kustībā esoši, rotējoši, krītoši un lidojoši objekti (priekšmeti);
1.2. jonizējošais starojums;
1.3. augstsprieguma elektrības radīts risks;
1.4. paaugstināts vai pazemināts spiediens (darbi zem ūdens vai vairāk nekā 2000 metru virs
jūras līmeņa);
1.5. trokšņa līmenis, kura standartizētā septiņu stundu atskaites perioda dienas ekspozīcijas
vērtība pārsniedz 80 dBA;
1.6. plaukstas un rokas vibrācija, kuras standartizētā septiņu stundu atskaites perioda dienas
ekspozīcijas vērtība pārsniedz 2 m/s2;
1.7. visa ķermeņa vibrācija, kuras standartizētā septiņu stundu atskaites perioda dienas
ekspozīcijas vērtība pārsniedz 0,5 m/s2.
2. Bioloģiskie faktori — 3. un 4.grupas bioloģiskie aģenti (bioloģiskie aģenti, kas ir bīstami
nodarbinātajiem, un pastāv risks, ka tie radīs draudus citiem cilvēkiem).
3. Ķīmiskie faktori:
3.1. kancerogēnas un mutagēnas vielas;
3.2. vielas un produkti, kas atbilstoši bīstamu preparātu klasifikācijai ir toksiski (T), ļoti
toksiski (Tx), korozīvi (C) vai eksplozīvi (E);
3.3. vielas un produkti, kas atbilstoši klasifikācijai ir kaitīgi (Xn) un kuriem piemīt viens vai
vairāki šādi vielas iedarbības raksturojumi:
3.3.1. būtiski neatgriezeniskas iedarbības draudi (R 39);
3.3.2. iespējami neatgriezeniskas iedarbības draudi (R 40);
3.3.3. ieelpojot var izraisīt paaugstinātu jutīgumu (R 42);
3.3.4. saskaroties ar ādu, var izraisīt paaugstinātu jutīgumu (R 43);
3.3.5. kancerogēna viela (var radīt ļaundabīgus audzējus) (R 45);
3.3.6. var radīt mantojamus ģenētiskus defektus (mutagēna viela) (R 46);
3.3.7. iespējams nopietns kaitējums veselībai pēc ilgstošas saskares (R 48);
3.3.8. var kaitēt reproduktīvajām spējām (R 60);
3.3.9. var kaitēt augļa attīstībai (R 61);
3.4. vielas un produkti, kas atbilstoši klasifikācijai ir kairinātāji (Xi) un kuriem piemīt viens
vai vairāki šādi vielas iedarbības raksturojumi:
3.4.1. īpaši viegli uzliesmojošs (R 12);
3.4.2. ieelpojot var izraisīt paaugstinātu jutīgumu (R 42);
3.4.3. saskaroties ar ādu, var izraisīt paaugstinātu jutīgumu (R 43);
3.5. svins un tā savienojumi, ciktāl attiecīgās vielas absorbē cilvēka organisms;
3.6. azbests.
Labklājības ministrs V.Jaksons
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Bērnu tiesību aizsardzības likums
(Tikai izvilkumi, kas attiecas uz bērnu)

22.pants. Bērna pienākumi mājās
(1) Bērnam ir pienākums atbilstoši savam vecumam apkopt sevi un piedalīties mājas darbos.
(2) Bērnam jāizturas ar cieņu pret saviem vecākiem (adoptētājiem) un citiem ģimenes
locekļiem, pret aizbildņiem un audžuģimenes locekļiem.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 09.03.2000. likumu, kas stājas spēkā 11.04.2000.)

23.pants. Bērna pienākumi pret sabiedrību
(1) Bērns ir pilntiesīgs sabiedrības loceklis. Viņa pienākumi pret sabiedrību pieaug atbilstoši
vecumam.
(2) Bērnam ir pienākums mācīties atbilstoši savai fiziskajai un garīgajai attīstībai. Mācību
laikā viņam jāievēro izglītības iestādes iekšējās kārtības noteikumi.
(3) Bērnam atkarībā no viņa vecuma un brieduma pakāpes ir pienākums sargāt savu
veselību.
(4) Bērnam jāizturas ar cieņu pret valsti, tās simboliem un jāievēro likumi.
(5) Bērnam jāievēro sabiedrībā pieņemtie uzvedības noteikumi. Bērns nedrīkst, izmantojot
savas tiesības, aizskart citu bērnu un pieaugušo tiesības un likumīgās intereses.
(6) Bērnam ir pienākums saudzīgi izturēties pret apkārtējo vidi.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 09.03.2000. likumu, kas stājas spēkā 11.04.2000.)

72.pants. Bērnu iestāžu darbinieku un pasākumu organizatoru atbildība
(1) Bērnu aprūpes, izglītības, veselības aprūpes un citu tādu iestāžu vadītāji un darbinieki,
kurās uzturas bērni, bērnu pasākumu un tādu pasākumu organizatori, kuros piedalās bērni, ir
atbildīgi par bērna veselības un dzīvības aizsardzību, par to, lai bērns būtu drošībā, lai viņam tiktu
sniegti kvalificēti pakalpojumi un ievērotas citas viņa tiesības.
(2) Šā panta pirmajā daļā minētās personas par izdarītajiem pārkāpumiem saucamas pie
disciplinārās vai citas likumā noteiktās atbildības.
(3) Par bērnu aprūpes, izglītības, veselības aprūpes un citu tādu iestāžu vadītājiem un
darbiniekiem, kurās uzturas bērni, nedrīkst strādāt personas:
1) kuras pieļāvušas bērna tiesību aizsardzības normatīvo aktu pārkāpumus;
2) kuras pieļāvušas amorālu uzvedību darbā vai ārpus darba, un tas konstatēts ar tiesas
spriedumu vai citu kompetentas iestādes lēmumu;
3) kuras sodītas par noziedzīgiem nodarījumiem, kas saistīti ar vardarbību vai vardarbības
piedraudējumu;
4) kuras sodītas par noziedzīgiem nodarījumiem pret tikumību un dzimumneaizskaramību
— neatkarīgi no sodāmības dzēšanas;
5) kurām tiesa ir piemērojusi Krimināllikumā noteiktos medicīniska rakstura piespiedu
līdzekļus par nepieskaitāmības stāvoklī izdarītu Krimināllikumā paredzētu noziedzīgu nodarījumu.
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(4) Pieņemot darbā bērnu aprūpes, izglītības, veselības aprūpes un citu tādu iestāžu vadītājus
un darbiniekus, kurās uzturas bērni, pieprasāma informācija par viņu iepriekšējo darbību,
kompetenci un pieredzi.
(5) Pieņemot darbā šā panta ceturtajā daļā minētās personas, darba devēja obligāts
pienākums ir pieprasīt no Sodu reģistra izziņu par šo personu sodāmību.
(6) Darbinieks vai iestādes vadītājs, pildot savus pienākumus, ir atbildīgs par bērna tiesību
ievērošanu. Ja ir pamatotas aizdomas par to, ka šā panta ceturtajā daļā minētās personas pieļāvušas
bērna tiesību pārkāpumus, darba devējs attiecīgos darbiniekus atstādina no amata (no pienākumu
pildīšanas) līdz lietas apstākļu noskaidrošanai.
(7) Darba devējam ir pienākums atstādināt darbinieku vai iestādes vadītāju, ja pastāv
pamatotas aizdomas par bērna tiesību iespējamiem pārkāpumiem un to pieprasa Valsts bērnu tiesību
aizsardzības inspekcija. Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas pieprasījums nav apstrīdams
un pārsūdzams, tas izpildāms nekavējoties.
(8) Strīdus par darbinieka vai iestādes vadītāja atstādināšanu izskata Civilprocesa likumā
noteiktajā kārtībā. Tiesa, izskatot minēto jautājumu, var izvērtēt Valsts bērnu tiesību aizsardzības
inspekcijas pieprasījuma pamatotību.
(17.03.2005. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 12.06.2009. un 04.03.2010. likumu, kas stājas
spēkā 07.04.2010.)
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Izglītības likums
(Tikai izvilkumi, kas attiecas uz bērnu)
9.pants. Izglītības ieguves valoda
(1) Valsts un pašvaldību izglītības iestādēs izglītību iegūst valsts valodā.
(2) Citā valodā izglītību var iegūt:
1) privātās izglītības iestādēs;
2) valsts un pašvaldību izglītības iestādēs, kurās tiek īstenotas mazākumtautību izglītības
programmas. Izglītības un zinātnes ministrija nosaka šajās izglītības programmās mācību
priekšmetus, kuri apgūstami valsts valodā;
3) citos likumos paredzētās izglītības iestādēs.
(3) Ikviens izglītojamais, lai iegūtu pamatizglītību vai vidējo izglītību, apgūst valsts valodu
un kārto valsts valodas zināšanu pārbaudes eksāmenus Ministru kabineta noteiktajā apjomā un
kārtībā.
(31) Valsts dibinātās augstskolās studiju programmas īsteno valsts valodā. Svešvalodu
lietošana studiju programmu īstenošanā iespējama tikai šādos gadījumos:
1) Eiropas Savienības oficiālajās valodās drīkst īstenot studiju programmas, kuras ārvalstu
studējošie apgūst Latvijā, un studiju programmas, kuras tiek īstenotas Eiropas Savienības
programmu un starpvalstu līgumos paredzētās sadarbības ietvaros. Ārvalstu studējošajiem studiju
kursu obligātajā apjomā iekļaujama valsts valodas apguve, ja studijas Latvijā ir paredzamas ilgāk
par sešiem mēnešiem vai pārsniedz 20 kredītpunktus;
2) ne vairāk par vienu piekto daļu no studiju programmas kredītpunktu apjoma drīkst īstenot
Eiropas Savienības oficiālajās valodās, ievērojot, ka šajā daļā neietilpst gala un valsts pārbaudījumi,
kā arī kvalifikācijas, bakalaura un maģistra darba izstrāde;
3) studiju programmu īstenošana svešvalodā ir nepieciešama studiju programmas mērķu
sasniegšanai atbilstoši Latvijas Republikas izglītības klasifikācijai šādās izglītības programmu
grupās: valodu un kultūras studijas, valodu programmas. Par studiju programmas atbilstību
izglītības programmu grupām lemj licencēšanas komisija.
(4) Profesionālās kvalifikācijas eksāmeni kārtojami valsts valodā.
(5) Akadēmiskā (bakalaura, maģistra) un zinātniskā (doktora) grāda ieguvei nepieciešamie
darbi izstrādājami un aizstāvami valsts valodā, izņemot citos likumos paredzētos gadījumus.
(6) Kvalifikācijas paaugstināšana un pārkvalificēšanās, kas tiek finansēta no valsts budžeta
un pašvaldību budžetiem, notiek valsts valodā.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 04.03.2010. likumu, kas stājas spēkā 26.03.2010.)

10.pants. Izglītība un reliģija
(1) Izglītības sistēma nodrošina apziņas brīvību. Izglītojamie pēc izvēles apgūst kristīgās
ticības mācību vai ētiku vai arī kristīgās ticības mācību un ētiku vienlaikus.
(2) Izglītības iestādes un reliģiskās organizācijas attiecības regulē Reliģisko organizāciju
likums.
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14.pants. Ministru kabineta kompetence izglītībā
Ministru kabinets:
25) reglamentē bērnu nometņu organizēšanas un darbības noteikumus.
54.pants. Izglītojamā pienākumi
Izglītojamā pienākumi ir šādi:
1) apgūt pamatizglītības programmu;
2) ievērot izglītības iestādes nolikumu vai satversmi un iekšējās kārtības noteikumus un ar
savu rīcību nediskreditēt izglītības iestādi;
3) ar cieņu izturēties pret Latvijas valsti, tās Satversmi, vēsturi, sabiedrību, valsts simboliem
un latviešu valodu;
4) ievērot pedagogu, izglītojamo un citu personu tiesības un intereses;
5) nepieļaut emocionālu un fizisku vardarbību;
6) neapdraudēt savu un citu personu veselību, drošību un dzīvību;
7) būt pieklājīgam izglītības iestādē un ārpus tās;
8) atrasties izglītības iestādē iekšējās kārtības noteikumiem atbilstošā apģērbā;
9) piedalīties izglītības iestādes vides uzkopšanā un sakārtošanā.
(04.03.2010. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 26.03.2010.)

55.pants. Izglītojamā tiesības
Izglītojamam ir tiesības:
1) uz valsts vai pašvaldības apmaksātu pirmsskolas izglītības, pamatizglītības un vidējās
izglītības ieguvi;
2) mācību un audzināšanas procesā izteikt un aizstāvēt savas domas un uzskatus, neaizskarot
citu personu cieņu un godu;
3) iekšējās kārtības noteikumos paredzētajā kārtībā mācību procesā izmantot izglītības
iestādes telpas, laboratorijas, iekārtas, aparatūru, kultūras, sporta un medicīnas objektus un
inventāru, mācību grāmatas, citu mācību procesam nepieciešamo literatūru, mācību līdzekļus un
elektroniskos mācību resursus, kā arī saņemt bibliotekāros un informācijas pakalpojumus;
4) saņemt stipendijas, kredītus, pabalstus, atlaides, kā arī dotācijas, izmantojot sabiedrisko
transportu, atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai un cita veida materiālo palīdzību;
5) saņemt profilaktisko veselības aprūpi, izņemot normatīvajos aktos par veselības aprūpes
organizēšanas un finansēšanas kārtību paredzētajā profilaktisko apskašu programmā ietvertās
profilaktiskās apskates, un pirmo palīdzību izglītības iestādē un tās organizētajos pasākumos;
6) piedalīties mācību procesa pilnveidē un izglītības iestādes pašpārvaldē;
7) uz personiskās mantas aizsardzību izglītības iestādē;
8) uz dzīvībai un veselībai drošiem apstākļiem izglītības iestādē un tās organizētajos
pasākumos;
9) īstenot citas normatīvajos aktos noteiktās tiesības.
(04.03.2010. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 26.03.2010.)
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Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodekss
(Tikai izvilkumi, kas attiecas uz bērnu nometnēm)
201.63 pants. Bērnu nometņu organizēšanas un darbības noteikumu pārkāpšana
Par bērnu nometņu organizēšanas un darbības noteikumu pārkāpšanu –uzliek naudas sodu
nometnes organizētājam — fiziskajai personai no piecdesmit līdz simt latiem, bet juridiskajai
personai — no simt līdz divsimt latiem.
Par tādiem pašiem pārkāpumiem, ja tie izdarīti atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda
uzlikšanas, – uzliek naudas sodu nometnes organizētājam — fiziskajai personai no simt līdz divsimt
latiem, bet juridiskajai personai — no divsimt līdz piecsimt latiem.
(22.12.2005. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 24.01.2006.)
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Jaunatnes likums
(Tikai izvilkumi, kas attiecas uz brīvprātīgo darbu)

9.pants. Jauniešu brīvprātīgais darbs
(1) Jauniešu brīvprātīgais darbs ir orientēts uz sabiedriskā labuma darbību un veicina viņu
zināšanu, prasmju, iemaņu un attieksmju attīstību, kā arī brīvā laika lietderīgu izmantošanu.
(2) Jaunietis veic brīvprātīgo darbu bez atlīdzības, nestājoties ar brīvprātīgā darba
organizētāju darba tiesiskajās attiecībās.
(3) Jauniešu brīvprātīgo darbu nedrīkst izmantot brīvprātīgā darba organizētāja vai trešās
personas peļņas gūšanas nolūkā.
(4) Uz jauniešu brīvprātīgo darbu attiecināmi darba tiesiskās attiecības regulējošos
normatīvajos aktos noteiktie aizliegumi un ierobežojumi.
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Biedrību un nodibinājumu likums
(Tikai izvilkumi, kas attiecas uz brīvprātīgo darbu)
8.pants. Brīvprātīgais darbs
(1) Biedrībām un nodibinājumiem ir tiesības nodarbināt personas brīvprātīgā darbā. Par
brīvprātīgo darbu uzskatāms bezatlīdzības darbs vai pakalpojumu sniegšana, ko veic fiziskā
persona, nestājoties ar biedrību vai nodibinājumu darba tiesiskajās attiecībās, un kas ir vērsts uz
biedrības vai nodibinājuma statūtos noteiktā mērķa sasniegšanu.
(2) Pēc personas pieprasījuma par brīvprātīgā darba veikšanu noslēdzams rakstveida līgums,
norādot veicamo darbu un tā izpildes termiņu.
(3) Persona, kura veic brīvprātīgo darbu, var prasīt tādu izdevumu segšanu, kas radušies
brīvprātīgā darba izpildes gaitā, ja tas noteikts biedrības vai nodibinājuma statūtos vai valdes
lēmumos.
(4) Par kaitējumu, kas radies personai, pildot brīvprātīgo darbu, biedrība un nodibinājums
atbild, ja šādu pienākumu tas uzņēmies vai arī kaitējums nodarīts biedrības vai nodibinājuma vainas
dēļ.
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Līgumu un veidlapu paraugi MK noteikumiem Nr.981
1.paraugs
DARBA LĪGUMS Nr.___
Rīgā,
2010. gada ________
Nosaukums____________________, reģ. nr. ____________, juridiskā adrese: ________ iela ____,
______, LV – _________, _________, kods __________, konts ___________________, kura vārdā
rīkojas _________________, turpmāk tekstā „Darba devējs”, no vienas puses un
__________________Personas
kods:___________Dzīvesvietas
adrese:
____________________pase Nr:__________turpmāk tekstā „Darbinieks”, no otras puses, (tālāk
saukti arī kopā – Puses), noslēdza šādu līgumu, tālāk tekstā – Līgums:
1. Līguma priekšmets
1.1. Darbinieks par atlīdzību uzņemas veikt šajā līgumā noteiktos darba pienākumus Darba devēja
uzņēmumā, kas atrodas _____ ielā ___, Rīgā, un Darba devējs apņemas nodrošināt Darbiniekam
darba apstākļus atbilstoši normatīvo aktu prasībām un maksāt šajā Līgumā noteikto darba samaksu
par nostrādāto laiku.
1.2. Darba tiesisko attiecību sākums ir no _________ līdz _________.
2. Darbinieka funkcijas un pienākumi
2.1. Darbinieks stājas darbā pie Darba devēja un Darba devējs pieņem viņu darbā par _________
(kods).
2.2. Darbiniekam ir šādi pamatuzdevumi: pārzināt__________, veikt citus līdzīga satura uzdevumus.
2.3. Uzdevumi drīkst būt gan rakstiski, gan mutiski.
2.4. Darbinieks ievēros Darba devēja uzņēmuma darba kārtības noteikumus, un viņš ir atbildīgs par
visu pienākumu un Darba devēja doto uzdevumu kvalitatīvu, precīzu un savlaicīgu izpildi.
2.5. Kārtību, kādā ir jāveic Darbs, nosaka darba kārtības noteikumi un Darba devēja rīkojumi.
2.6. Darbinieks sniegs Darba devējam izsmeļošu informāciju par visiem jautājumiem, kuri tieši vai
netieši skar Darba devēja intereses.
2.7. Darbiniekam saudzīgi jāizturas pret Darba devēja mantu. Konstatējot Darba devēja mantas bojājumu
vai bojāšanas draudus, Darbiniekam nekavējoties jādara viss iespējamais, lai novērstu to, kā arī ir jāziņo
Darba devējam par mantas bojājumu vai tās draudiem.
2.8. Darbiniekam bez Darba devēja rakstiskas atļaujas nav tiesības izmantot Darba devēja mantu,
t.sk. tālruni un citus sakaru līdzekļus personiskajām un trešo personu vajadzībām.
2.9. Darba devējs apgādās Darbinieku ar visu nepieciešamo darba izpildei. Darbinieks uzņemas pilnu
materiālo atbildību par mantu, kas viņam uzticēta darba pienākumu pildīšanai. Ejot atvaļinājumā
vai beidzoties darba tiesiskajām attiecībām, darbiniekam ir jānodod viņa pārziņā esošās vērtības.
2.10. Darbiniekam ir jāievēro darba aizsardzības, ugunsdrošības, drošības tehnikas, darba higiēnas un
citas normatīvajos aktos noteiktās prasības. Darbiniekam ir nekavējoši jāziņo Darba devējam par
nelaimes gadījumiem, saistītiem ar darbu.
2.11. Darba devējs Darbiniekam nosaka pārbaudes laiku, kas ilgst ____ mēnešus, lai noskaidrotu vai
Darbinieka prasme atbilst viņam uzticētajam darbam. Ja pārbaudes rezultāti apmierina Darba devēju,
līgums skaitās noslēgts uz laiku, kas norādīts šī līguma 7.1.punktā. neapmierinoša pārbaudes rezultāta
gadījumā šis līgums tiek lauzts.
3. Darba laiks un atvaļinājums
3.1. Darbinieks apņemas strādāt pilna darba laika režīmā, ar 5 dienu darba nedēļu.
3.2. Darba devējs piešķirs Darbiniekam ikgadēju atvaļinājumu atbilstoši likumu prasībām.
102

3.3. Nepieciešamības gadījumā, un ja tas neietekmē uzņēmuma darbību, Darbinieks var pieprasīt
bezalgas atvaļinājumu vai papildatvaļinājumu.
4. Darba samaksa
4.1. Darbinieka pamatalga tiek noteikta Ls ___ mēnesī.
4.2. Darba samaksa tiek izmaksāta mēneša pēdējā datumā bezskaidras naudas pārskaitījumā. (_____,
konta Nr.____________).
4.3. Darba devējs veiks visas sociālās apdrošināšanas izmaksas, kā arī citas ar algu saistītas
izmaksas, kuras nosaka likumi.
5. Darba devēja pienākumi un tiesības
5.1. Darba devējs nodrošinās Darbinieku ar Darbu un atlīdzību par padarīto Darbu atbilstoši
Līguma noteikumiem.
5.2. Darba devējs rūpēsies par piemērotu darba vidi, tai skaitā par darba iekārtu un tehnikas
darbošanos un drošu stāvokli.
5.3. Darba devējs izpildīs arī visas citas savas saistības pret darbinieku, kas noteiktas šai līgumā un
atbilstošajos normatīvajos aktos.
5.4. Darba devējs atlīdzina Darbiniekam zaudējumus, kuri radušies Darba devēja vainas dēļ.
5.5. Darba devējs darba tiesiskajām attiecībām piemēro arī darba koplīguma un darba kārtības
noteikumus, ja tādi uzņēmumā ir vai tiek apstiprināti.
6. Darba līguma izbeigšana
6.1. Līgums izbeidzas:
6.1.1. Pusēm vienojoties;
6.1.1. ar Darba devēja uzteikumu, ja tiek samazināts darbinieku skaits, par to vienu mēnesi iepriekš
paziņojot Darbiniekam un izmaksājot atlaišanas pabalstu.
6.1.2. citos likumā noteiktajos gadījumos.
6.2. Darba līguma uzteikuma termiņi tiek piemēroti saskaņā ar likuma noteikumiem.
7. Līguma termiņš
7.1. Līgums stājas spēkā tā parakstīšanas dienā un ir noslēgts uz nenoteiktu laiku .
7.2. Darbiniekam ir noteikts pārbaudes laiks, kas izbeidzas 2009. gada __________.
8. Nobeiguma noteikumi
8.1. Visi Līguma grozījumi un papildinājumi ir jānoformē rakstiski, kuri, Pusēm parakstot, kļūst
par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.
8.2. Darba strīdi starp darba devēju un darbinieku izšķirami Latvijas Republikas normatīvajos aktos
noteiktajā kārtībā.
8.3. Darba līgums sastādīts divos eksemplāros, no kuriem viens glabājas pie Darba devēja, otrs –
pie Darbinieka.
9. Pušu paraksti
DARBA DEVĒJS
___________________________
V., uzvārds

DARBINIEKS
___________________
V., uzvārds
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2.paraugs
UZŅĒMUMA LĪGUMS Nr.___

Rīgā

2010.gada ________________

Uzņēmuma nosaukums___________, reģistrācijas Nr._________ adrese: _______ LV –
_______, turpmāk – Pasūtītājs, kura vārdā uz nolikuma pamata rīkojas tā direktors_____________,
no vienas puses, un _______________, pers. kods: ____________, adrese: __________________
norēķinu konts:_____________, banka:________, turpmāk – Uzņēmējs, no otras puses, Pasūtītājs
un Uzņēmējs, turpmāk kopā saukti Puses, bet katrs atsevišķi – Puse noslēdz šādu satura līgumu,
turpmāk – Līgums:
1. Līguma priekšmets
1.1. Pasūtītājs pasūta un apmaksā, savukārt Uzņēmējs apņemas izpildīt šādu Uzdevumu,
turpmāk – Uzdevums: _______________________________________________
1.2. Uzņēmējs veiks Uzdevuma izpildi un tā ietvaros veicamās darbības līdz 2009.gada
_____________.
1.3. Šis Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz pilnīgai Līguma
saistību izpildei.
2. Līdzēju tiesības un pienākumi
Uzņēmējs apņemas Uzdevuma izpildes gaitā ievērot šādas prasības:
2.1.1. izpildīt Uzdevumu saskaņā ar Līguma 1.1. punktu;
2.1.2. izpildīt Uzdevumu un tā ietvaros veicamās darbības visā Līguma 1.2.punktā noteiktajā
termiņā;
2.1.3. pēc Pasūtītāja pieprasījuma nekavējoties sniegt rakstveida informāciju un atskaites par
Uzdevuma izpildes gaitu;
2.1.4. ievērot Pasūtītāja pārstāvja ________________, tālr.Nr. ____________, e-pasts:
__________ norādījumus attiecībā uz Uzdevuma izpildes veidu un kārtību saskaņā ar līgumu;
2.1.5. izpildīt Uzdevumu personīgi, ja vien no uzdevuma satura neizriet, ka Uzdevuma
izpildei ir nepieciešama trešo personu piesaistīšana. Ja Uzņēmējs ir piesaistījis Uzdevuma izpildei
trešās personas, tad Uzņēmējs koordinē šo personu darbību, saglabājot pilnu atbildību par
Uzdevuma izpildi un šo personu darbību.
Pasūtītājs apņemas pēc Uzņēmēja pieprasījuma precizēt Uzdevuma izpildes veidu, kārtību
un termiņus.
2.3. Uzņēmējs atlīdzina Pasūtītājam nodarītos zaudējumos, ja Uzdevums nav izpildīts vispār
vai noteiktā termiņā, nav izpildīts atbilstošā kvalitāte vai atšķirīgi no Pasūtītāja pieprasītā.
Gadījumā, ja ir trūkumi Uzdevuma izpildē, Pasūtītājs ir tiesīgs aizturēt kārtējos maksājumus
Uzņēmējam un pieprasīt nekavējoties atkārtoti un uz sava rēķina izpildīt Uzdevumu, novēršot
konstatētos trūkumus. Ja Uzņēmējs atsakās novērst trūkumus, tam jāatmaksā Pasūtītāja samaksātā
Atlīdzība, kā arī jāsamaksā līgumsods Atlīdzības apmērā.
3. Norēķinu kārtība
3.1. Par kvalitatīvi un savlaicīgi izpildītu Uzdevumu Pasūtītājs samaksā Uzņēmējam
atlīdzību Ls ___(_________) apmērā, turpmāk un iepriekš – Atlīdzība.
3.2. Līguma 3.1.punktā minēto Atlīdzību, Pasūtītājs samaksā Uzņēmējam_____ darba dienu
laikā pēc Darba nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas.
3.3. Atlīdzībā ir ietverti visi nodokļi. Pasūtītājs nomaksā visus normatīvajos aktos noteiktos
nodokļus.
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3.4. Pasūtītājs visus norēķinus veic ar pārskaitījumu uz Uzņēmēja norēķinu kontu, kas
norādīts Līgumā.
3.5. Puses vienojas, ka gadījumā, ja tiek konstatēts, ka Uzdevums ir izpildīts nekvalitatīvi
un/vai neatbilstoši šī Līguma prasībām, tomēr ir izmantojams tam paredzētajam mērķim, tad
Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji samazināt Uzņēmējam izmaksājamās Atlīdzības apmēru līdz 50%
(piecdesmit) procentiem.
4. Pārējie noteikumi
4.1. Uzņēmējs apņemas bez Pasūtītāja atļaujas neizpaust konfidenciālu informāciju par šī
Līguma nosacījumiem.
4.2. Šis Līgums aizstāj visas iepriekšējās sarunas, solījumus, apņemšanās vai līgumus starp
Pusēm attiecībā uz šī Līguma priekšmetu. Visas izmaiņas, papildinājumi un grozījumi, kas attiecas
uz šo Līgumu, ir spēkā, ja tie ir noformēti rakstveidā un parakstīti no abām Pusēm.
4.3. Pasūtītājs ir tiesīgs jebkurā brīdī vienpusēji izbeigt šo Līgumu.
4.4. Uzņēmējs piekrīt, ka Pasūtītājs veic Uzņēmēja personas datu, tajā skaitā arī sensitīvo
datu apstrādi saskaņā ar Fizisko personu datu apstrādes likumu.
4.5. Līgums sastādīts divos eksemplāros, pa vienam eksemplāram katrai Pusei.
5. Pušu paraksti

Pasūtītājs_______________________
(vārds, uzvārds)

Uzņēmējs_________________________
(vārds, uzvārds)
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3.paraugs

direktors

APSTIPRINU
Iestādes nosaukums
________

Rīgā, 2010.gada___.______________

DARBA NODOŠANAS–PIEŅEMŠANAS AKTS
Rīgā

2010.gada _____________

Darba nodošana un pieņemšana notiek saskaņā ar Uzņēmuma līguma Nr. ____ –
noteikumiem, piedaloties Pasūtītāja pārstāvim –
un Uzņēmējam __________________________________________
(vārds uzvārds)

1. Saskaņā ar 2010.gada _____.__________ noslēgto Uzņēmuma līgumu Nr. ______ – Uzņēmējs
nodod un Pasūtītājs pieņem darbu:
___________________________________________________________________________
(izpildīto darbu raksturojums: veids, daudzums u.tml.)

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
2. Pasūtītāja piezīmes:
___________________________________________________________________________
(par izpildīto darbu, norādot vai Darbi ir izpildīt labi vai ir konstatēti trūkumi)

Darba nodošanas–pieņemšanas akts ir neatņemama līguma sastāvdaļa. Tas ir noformēts un
parakstīts divos eksemplāros latviešu valodā, viens, no kuriem glabājas pie Pasūtītāja, otrs – pie
Uzņēmēja.
Pasūtītājs:
Nosaukums:
Adrese:
Reģ. Nr. ___________
Banka:
Konts:
___________________
(paraksta atšifrējums)

Uzņēmējs:
Vārds, uzvārds:
Pers. kods:
Pases sērija, Nr.:
Kas, kad izdevis:
Adrese:
Banka, kods:
Konts:
________________
(paraksta atšifrējums)
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4.paraugs
AUTORATLĪDZĪBAS LĪGUMS Nr._______
Rīgā

2010.gada _____.___________

Nosaukums____________, reģistrācijas Nr.________________, adrese: ________, Rīgā,
LV- _________, turpmāk – Pasūtītājs, kura vārdā uz nolikuma pamata rīkojas tā direktore
______________, no vienas puses, un (vārds un uzvārds), pers. kods: ______________,
adrese:__________________,
norēķinu konts:__________________, banka:_______________,
turpmāk – Lektors, no otras puses, Pasūtītājs un Lektors, turpmāk kopā saukti Puses, bet katrs
atsevišķi – Puse noslēdz šādu satura līgumu, turpmāk – Līgums:
1. Līguma priekšmets
1.1. Pasūtītājs pasūta, bet Lektors apņemas nolasīt lekciju (vai lekciju kursu) par saskaņotu
tēmu Pasūtītāja organizētā seminārā (vai kursos)____________________________
___________________________________________________________________________
(pasākums, tā vieta, datums)
________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________
turpmāk saukts Seminārs (vai Kursi).
1.2. Lekcijas prezentācijas ilgums, kopā ar atbildēm uz jautājumiem, _______ akadēmiskās
stundas.
1.3. Šis Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz pilnīgai Līguma
saistību izpildei.
2. Līdzēju pienākumi
2.1. Lektors apņemas:
2.1.1. izstrādāt, sagatavot un prezentēt lekciju (vai lekciju kursa) par tēmu:
„_________________ ”;
2.1.2. izstrādāt un sagatavot lekcijas (vai lekciju kursa) izdales materiālus;
2.1.3. ierasties Semināra (vai Kursu) dienā norises vietā, kas minēta šī līguma 1.1.punktā ne
vēlāk kā 15 minūtes pirms Semināra (vai Kursu) sākuma;
2.1.4. ne vēlāk kā piecas darba dienas pirms Semināra (vai Kursiem) iesniegt Pasūtītājam
Semināra (vai Kursu) izdales materiālus vienā eksemplārā un atļaut Pasūtītājam pavairot un izdalīt
šos materiālus Semināra (vai Kursu) dalībniekiem, nepieprasot papildus autoratlīdzību;
2.1.5. paziņot piecas darba dienas pirms Semināra (vai Kursu) datuma Pasūtītājam, ja nevar
ierasties uz Semināru (vai Kursiem) un nodrošināt sev kompetentu aizstājēju;
2.1.6. ievērot Pasūtītāja pārstāvja __________________, tālr.Nr.:____________,
e-pasts:__________________ norādījumus saistībā ar Līguma izpildi.
2.2. Pasūtītājs apņemas:
2.2.1. nodrošināt Semināra (vai Kursu) klausītāju grupas komplektēšanu;
2.2.2. nodrošināt Lektoru ar telpām un nepieciešamo biroja tehniku un aprīkojumu;
2.2.3. par saviem līdzekļiem pavairot Lektora iesniegtos Semināra (vai Kursu) izdales
materiālus.
3. Norēķinu kārtība
3.1. Par kvalitatīvi nolasītām lekcijām Pasūtītājs maksā Lektoram atlīdzību Ls_______
(______vārdiem___________________) apmērā, iepriekš un turpmāk – Atlīdzība.
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3.2. Līguma 3.1.punktā minēto Atlīdzību Pasūtītājs apņemas samaksāt Lektoram
______darba dienu laikā, pamatojoties uz Darba nodošanas – pieņemšanas aktu.
3.4. Atlīdzībā ir ietverti visi nodokļi. Pasūtītājs nomaksā visus normatīvajos aktos noteiktos
nodokļus.
3.5. Pasūtītājs visus norēķinus veic ar pārskaitījumu uz Lektora norēķinu kontu, kas norādīts
Līgumā.
4. Pārējie noteikumi
4.1. Lektors apņemas bez Pasūtītāja atļaujas neizpaust konfidenciālu informāciju par šī
Līguma nosacījumiem.
4.2. Šis Līgums aizstāj visas iepriekšējās sarunas, solījumus, apņemšanās vai līgumus starp
Pusēm attiecībā uz šī Līguma priekšmetu. Visas izmaiņas, papildinājumi un grozījumi, kas attiecas
uz šo Līgumu, ir spēkā, ja tie ir noformēti rakstveidā un parakstīti no abām Pusēm.
4.3. Pasūtītājs ir tiesīgs jebkurā brīdī vienpusēji izbeigt šo Līgumu.
4.4. Lektors piekrīt, ka Pasūtītājs veiks Lektora personas datu, tajā skaitā arī sensitīvo datu,
apstrādi saskaņā ar Fizisko personu datu apstrādes likumu. Datu apstrādi ir tiesīgs veikt pats
Pasūtītājs vai arī Pasūtītāja norādīta persona.
4.5. Līgums sastādīts divos eksemplāros, no kuriem pa vienam eksemplāram ir nodots katrai
Pusei.
5. Pušu paraksti

Pasūtītājs_______________________
(vārds, uzvārds)

Lektors_________________________
(vārds, uzvārds)
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5.paraugs

direktore

APSTIPRINU
Nosaukums
_________

Rīgā, 2010.gada ___.__________

DARBA NODOŠANAS–PIEŅEMŠANAS AKTS
Rīgā

2010.gada _______________

Darba nodošana un pieņemšana notiek saskaņā ar Autoratlīdzības līguma Nr. ____–
noteikumiem, piedaloties Pasūtītāja pārstāvim – _________________________
un Lektoram _______________________________________________________________
(vārds uzvārds)

1. Saskaņā ar 2010.gada _____.__________ noslēgto Autoratlīdzības līgumu Nr. ______ – Lektors
nodod un Pasūtītājs pieņem darbu:
___________________________________________________________________________
(izpildīto darbu raksturojums: veids, daudzums u.tml.)

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
2. Pasūtītāja piezīmes:
___________________________________________________________________________
(par izpildīto darbu, norādot vai Darbi ir izpildīt labi vai ir konstatēti trūkumi)

Darba nodošanas–pieņemšanas akts ir neatņemama līguma sastāvdaļa. Tas ir noformēts un
parakstīts divos eksemplāros latviešu valodā, viens, no kuriem glabājas pie Pasūtītāja, otrs – pie
Lektora.
Pasūtītājs:
Nosaukums:
Adrese:
Reģ. Nr.
Banka:
Konts:
___________________
(paraksta ašifrējums)

Lektors:
Vārds uzvārds:
Pers. kods:
Pases sērija, Nr.:
Kas, kad izdevis:
Adrese:
Banka, kods:
Konts:
________________
(paraksta atšifrējums)
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6.paraugs
LĪGUMS Nr. C-01/2010
Rīga

2010.gada __________________

________________________________reģ.nr. ______________, tās valdes priekšsēdētāja
________________ personā, kurš rīkojas saskaņā ar statūtiem, (turpmāk tekstā – Nometnes
organizētājs),
no
vienas
puses
un
______________________________
personas
kods__________________________, (turpmāk tekstā – Nometnes dalībnieka vecāks vai
aizbildnis), no otras puses, katrs atsevišķi (turpmāk tekstā – PUSE) un kopā (turpmāk tekstā –
PUSES), bez viltus vai maldīga nolūka, vienojās par sekojošu līgumu:
1. LĪGUMA PRIEKŠMETS
Nometnes organizētājs apņemas organizēt, tehniski nodrošināt praktiski realizēt bērnu vasaras
piedzīvojumu un radošās atpūtas nometni „_________________” 2010.gada vasaras periodā
un Nometnes dalībnieka vecāks vai aizbildnis apņemas nodrošināt nometnes dalībnieku (-us) uz
konkrēto nometni, veikt dalības maksu par nometni un nodrošināt, aizpildīt un iesniegt
Nometnes organizētāja sagatavotos un nometnei nepieciešamos dokumentus.
2. NOMETNES DALĪBNIEKI
Nometnes dalībnieka vecāks vai aizbildnis piesaka un Nometnes organizētājs apņemas uzņemt
nometnē sekojošus nometnes dalībniekus:
Dalībnieks Nr.1
Vārds, uzvārds, personas kods: __________________________________________________
Dalībnieks Nr.2
Vārds, uzvārds, personas kods: __________________________________________________
Dalībnieks Nr.3
Vārds, uzvārds, personas kods: __________________________________________________
3. NOMETNES NORISES LAIKI
3.1. Nometnes organizētājs apņemas organizēt 2010.gada vasarā 3 nometnes šādos laikos:
Nometne nr.1
„____________” – 19.07.2010. – 25.07.2010., nometnes norises vieta ____________________
Nometne nr.2
„____________” – 26.07.2010. – 01.08.2010., nometnes norises vieta ____________________
Nometne nr.3
„____________” – 09.08.2010. – 15.08.2010., nometnes norises vieta ____________________
3.2. Nometnes dalībnieka vecāks vai
nometnēm (vajadzīgo atzīmēt):
Dalībnieks Nr.1
Nometne nr.1 
Dalībnieks Nr.2
Nometne nr.1 
Dalībnieks Nr.3
Nometne nr.1 

aizbildnis piesaka nometnes dalībniekus uz šādām
Nometne nr.2 
Nometne nr.2 
Nometne nr.2 

Nometne nr.3 
Nometne nr.3 
Nometne nr.3 

4. NOMETNES DALĪBAS MAKSA UN NORĒĶINI
4.1. Nometnes organizētājs nosaka dalības maksu par vienu nometni un Nometnes dalībnieka
vecāks vai aizbildnis apņemas šo dalības maksu apmaksāt noteiktajos termiņos.
4.2. Nometnes dalības maksa par vienu nometni, vienam dalībniekam ir Ls __________, ja samaksa
tiek veikta līdz 2010.gada 1.maijam (ieskaitot). Ja dalības maksa tiek maksāta vēlāk, tad maksa par
vienu nometni, vienam dalībniekam ir Ls _____________.
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4.3. Nometnes dalības maksu Nometnes dalībnieka vecāks vai aizbildnis iemaksā savlaicīgi, bet
ne vēlāk kā 20 darba dienas pirms nometnes sākuma datuma.
4.4. Nometnes dalības maksa tiek ieskaitīta Nometnes organizatora norādītajā kontā: A/S
Swedbank, Kods: HABALV22, Konts: ___________________________.
4.5. Veicot iemaksu, Nometnes dalībnieka vecāks vai aizbildnis maksājuma uzdevumā, kā
pamatojumu norāda dalībnieka VĀRDU, UZVĀRDU un NOMETNES NORISES LAIKU.
4.6. Par veiktu maksājumu uzskatāms fakts, ka dalības maksa ienākusi Nometnes organizētāja
kontā.
5. PUŠU PIENĀKUMI
5.1. Nometnes dalībnieka vecāks vai aizbildņa pienākumi:
5.1.1. godprātīgi aizpildīt APTAUJAS ANKETU par katru nometnes dalībnieku;
5.1.2. sniegt patiesas ziņas par dalībnieka veselības stāvokli;
5.1.3. informēt nometnes vadītāju par īpašiem medikamentiem, kas nepieciešami noteiktos
gadījumos (alerģija, astma), un nodrošināt dalībnieku ar tiem;
5.1.4. nodrošināt dalībnieku ar nepieciešamajām aizsargpotēm un iesniegt VESELĪBAS IZZIŅU no
ģimenes ārsta un potēšanās pases kopiju. Uzņemties atbildību par dalībnieka veselību un
dzīvību, ja potēšana nav veikta;
5.1.5. informēt nometnes vadītāju par dalībnieka rakstura īpatnībām, veselības problēmām un
īpašām ēdināšanas prasībām;
5.1.6. nodrošināt dalībnieku ar nometnes norisei nepieciešamo personīgo apģērbu, ekipējumu un
inventāru;
5.1.7. savlaicīgi samaksāt visu nometnes dalības maksu;
5.1.8. ja kaut kādu apstākļu dēļ dalībnieks(i) nevēlas vai nevar ierasties uz nometni, 15 darba dienas
pirms nometnes sākuma informēt nometnes vadītāju par atteikšanos piedalīties nometnē. Ja
informācija par atteikšanos piedalīties nometnē tiek saņemta vēlāk nekā 15 darba dienas
pirms nometnes sākuma, nometnes norises laikā, vai vispār netiek sniegta informācija, dalības
maksa netiek atmaksāta.
5.1.9. izņemt dalībnieku no nometnes, ja dalībnieks atkārtoti pārkāpis iekšējās kārtības noteikumus
un Nometnes organizators informē vecākus par pārkāpumiem;
5.1.10. atlīdzināt dalībnieka nodarītos materiālos zaudējumus, kas radušies nometnes norises laikā
pilnā apmērā;
5.2. Nometnes organizētāja un nometnes vadītāja pienākumi:
5.2.1. atbildēt par dalībnieka veselību, drošību un dalībnieka tiesību un bērna tiesību ievērošanu
saskaņā ar LR pastāvošajiem normatīvajiem aktiem;
5.2.2. nekavējoties informēt Nometnes dalībnieka vecākus vai aizbildņus par izmaiņām
dalībnieka veselības stāvoklī;
5.2.3. nodrošināt kvalificētu neatliekamo medicīnisko palīdzību nepieciešamības gadījumā;
5.2.4. nodrošināt atbilstošu higiēnas normu ievērošanu un informēt dalībnieka vecākus vai
aizbildņus par sadzīves apstākļiem nometnē;
5.2.5. informēt dalībnieka vecākus vai aizbildņus par nometnes saturu un tās dienas kārtību;
5.2.6. īstenot nometnes programmu;
5.2.7. apdrošināt dalībnieka dzīvību un veselību;
5.2.8. atļaut dalībnieka vecākiem vai aizbildņiem apciemot dalībniekus nometnes laikā;
5.2.9. atskaitīt dalībnieku no nometnes, ja dalībnieks atkārtoti pārkāpis iekšējās kārtības noteikumus
6.
NOMETNES ORGANIZĒTĀJS vai tā pilnvarota persona ir tiesīga lauzt līgumu, ja
DALĪBNIEKA VECĀKI vai
AIZBILDŅI nepilda 2.punktā paredzētos pienākumus.
DALĪBNIEKA VECĀKI vai AIZBILDŅI ir tiesīgi lauzt līgumu, ja NOMETNES
ORGANIZĒTĀJS vai tā pilnvarota persona nepilda 3.punktā paredzētos pienākumus.
1. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un darbojas līdz nometnes pēdējai dienai.
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2. Nesaskaņas, kas rodas līguma slēdzēju pusēm, tiek risinātas Latvijas Republikas likumdošanas
aktos noteiktajā kārtībā.
3. Līgums sastādīts divos eksemplāros, no kuriem viens glabājas pie NOMETNES
ORGANIZĒTĀJA, vai nometnes vadītāja, otrs pie DALĪBNIEKA VECĀKIEM vai
AIZBILDŅIEM.

NOMETNES ORGANIZĒTĀJS

DALĪBNIEKA VECĀKI vai AIZBILDŅI
____________________________________
(vārds uzvārds)
____________________________________
(personas kods)
____________________________________
(adrese, tālruņa nr.)

___________________________________
(Nometnes vadītājs__________________)

____________________________________
(paraksts)

Z.V.
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7.paraugs
IEKŠĒJĀS KĀRTĪBAS un DROŠĪBAS NOTEIKUMI NOMETNĒ
1. Bez vadītāju atļaujas kategoriski aizliegts:
- atstāt nometnes teritoriju;
- atstāt nodarbību vietu.
2. Nometnes laikā jāievēro visus nometnes vadītāju norādījumus un rīkojumus – gan uzturoties
nometnes teritorijā, gan tās apkārtnē.
3. Jāievēro drošības tehnika:
- esi ļoti uzmanīgs lietojot asus priekšmetus, rūpējies par to, lai tava rīcība ar asiem
priekšmetiem nenodarītu kādu ļaunumu ne sev, ne apkārtējiem;
- aizliegts lietot teltīs sērkociņus, dedzināt sveces;
- bez pieaugušā klātbūtnes neatrodies tiešā ūdens tilpņu tuvumā.
4. Veselības un individuālu problēmu gadījumā nekavējoties vērsies pie kāda no nometnes
vadītājiem, kā arī neparedzētu apstākļu gadījumā (traumu, saslimšanas, ugunsgrēka utt.) seko
nometnes mediķa vai nometnes vadītāju norādījumiem.
5. Ja nepieciešams sniegt neatliekamu palīdzību (nopietna trauma, ugunsgrēks, u.tml.) nekavējoties
izsauc attiecīgā dienesta speciālistus, izmantojot tos telefona numurus, kuri piestiprināti
nometnes sākumā norādītā vietā nometnes teritorijā.
6. Laikā ierodies uz visām nodarbībām un centies aktīvi tajās piedalīties. Ja ir kāds iemesls, kādēļ tā
nerīkojies, obligāti jāinformē par to vadītāji.
7. Nometnes laikā kategoriski aizliegts lietot jebkādas apreibinošas vielas, smēķēt.
8. Ievēro ceļu satiksmes noteikumus, virzoties pa apdzīvotām vietām un ceļiem.
9. Saudzīgi izturies pret apkārtējo dabu un nometnes teritorijā esošo inventāru.
10. Neiesaisties sarunās un neseko svešu cilvēku norādījumiem, neglaudi svešus dzīvniekus,
nelieto uzturā nezināmus augus.
11. Ievēro personīgo higiēnu, tīrību un kārtību (mazgāšanās no rīta un vakarā; roku mazgāšana
pirms ēdienreizēm, apmeklējot tualetes (atstāj aiz sevis visu kārtībā!)).
12. Seko līdz savai personīgo mantu un apkārtējās vides kārtībai nometnes laikā.
13. Apzināti nenodari fiziskus un morālus kaitējumus nometnes dalībniekiem un vadītājiem.
14. Cieni citu nometnē esošo dalībnieku viedokli, intereses, personīgās lietas.
15. Pēc naktsmiera iestāšanās ievērojam klusumu.
PELDĒŠANĀS NOTEIKUMI
1. Peldēšanās notiek stingrā vadītāju uzraudzībā, tam paredzētajos laikos.
2. Vienlaikus ūdenī nedrīkst atrasties vairāk par 10 nometnes dalībniekiem.
3. Stingri ievēro vadītāju dotos norādījumus.
4. Aizliegts peldēt tālāk par atļauto teritoriju.
5. Apzināti fiziski neaizskar, nekaitini un nenodari fiziskus kaitējumus citiem nometnes
dalībniekiem peldēšanās laikā.
6. Iegūtas traumas gadījumā nekavējoties griezies pie nometnes mediķa vai vadītāja;
7. Apzināti nemaldini vadītājus ar viltus trauksmi.
Ar nometnes iekšējās kārtības un drošības noteikumiem iepazinos un apņemos tos pildīt:
Dalībnieka vārds, uzvārds:............................................................,paraksts...........................................
Datums:.........................................................................
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8.paraugs
NOMETNES SVARĪGĀ INFORMĀCIJA
(jānovieto visiem nometnes dalībniekiem redzamā vietā)

PIRMĀ MEDICĪNISKĀ PALĪDZĪBA: 03, tuvākās medicīnas iestādes

.

tālrunis:______ (KUR? KAS NOTICIS? CIK CILVĒKI CIETUŠI?)

POLICIJA: 02, tuvākā policijas iecirkņa tālrunis,

(KUR?

KAS NOTICIS? CIK CILVĒKI

CIETUŠI?)

UGUNSDZĒSĒJI :

01, 112

PIRMĀS PALĪDZĪBAS SNIEDZĒJS:

NOMETNES ORGANIZATORS:

NOMETNES VADĪTĀJS:
Dalībnieku skaits un izvietojums nometnē:
1.apakšnometne vai 1.istaba (1.stāvs) :
2.apakšnometne vai 2.istaba (1.stāvs):
3.apakšnometne vai 1.istaba (2.stāvs):
4.apakšnometne vai 2.istaba (2 .stāvs):
Vadītāji :
NOMETNES ADRESE:
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INFORMĀCIJAS LAPA VECĀKIEM

„Nometnes nosaukums ” nometne
(NOMETNES NOSAUKUMS)

(Nometnes norises vieta)
26.06. – 02. 07. 2010.
(VIETA, NORISES LAIKS,)
Uz NOMETNI līdzi ņemamās mantas:
- vējjaka;
- lietus izturīgs apģērbs;
- apavi (lietainam laikam (var būt gumijas zābaki), sportam, karstam laikam;
(sandales), apavi pārgājienam;
- apģērbs vēsākam laikam (džemperi, garās bikses);
- apģērbs karstam laikam (T-krekli, šorti);
- peldkostīms, dvielis;
- galvassega (karstam laikam);
- ērts apģērbs sportošanai;
- naktsveļa;
- maiņas apakšveļa, zeķes (maisiņš netīrai veļai);
- kādas „vecas” drēbes „trakākām aktivitātēm”.
Personīgās higiēnas piederumi:
- zobu birste, pasta, ziepes, šampūns;
- dvielīši (2 gab.);
- tualetes papīrs;
- ķemme, spogulītis;
- kabatlakatiņi.
Citas lietas:
- guļammaiss;
- tūristu paklājiņš;
- mugursoma;
- neplīstoša, nelūstoša krūzīte, bļodiņa, karotīte;
- kabatas lukturītis (ar pilnām baterijām);
- ūdens blašķe dzeramajam ūdenim (vai kaut kas piemērots šim nolūkam)
- zīmulis;
- adata, diegs.
Līdz izbraukšanai uz nometni jābūt iesniegtai obligātajai dokumentācijai par dalībnieku
(vēlams vecāku sapulces laikā):
- aptaujas lapa;
- līgums ar vecākiem (2 eks.);
- ģimenes ārsta izziņa, kurā norādītas ziņas:
 par gatavību piedalīties nometnē;
 vai nav bijis kontaktā ar infekcijas slimniekiem;
 pārslimotās slimības;
 pārbaudes rezultāti uz pedikulozi;
- vakcinācijas apliecības kopija.
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Dalības maksa Ls
(lūgums iemaksāt norādītajā bankas kontā vismaz 7 dienas līdz nometnes
sākumam – norādot dalībnieka vārdu, uzvārdu, nometnes nosaukumu)
Mūsu rekvizīti:

(uzrāda nometnes organizētāja rekvizītus)

Dalības maksā ietilpst:

– ēdināšana 4 reizes dienā;
– saimnieciskie izdevumi;
– programmas īstenošanai nepieciešamie izdevumi;
– inventāra īre;
– nometnes sagatavošanas perioda izmaksas;
– administratīvās izmaksas;
– vadītāju darba apmaksa.
IERAŠANĀS NOMETNES VIETĀ:
26.06.2010. no plkst. 10.00. līdz 11.00 .
Ar savu transportu – būs izliktas norādes, varēs dabūt kartes, kā atrast nometnes vietu. Ja kādam
radīsies sarežģījumi, risināsim tos vecāku sapulces laikā.
NOMETNES SLĒGŠANA UN VECĀKU DIENA:
02.07.2010. no plkst. 14.00 līdz 16.00
PAPILDU INFORMĀCIJU VARAT SAŅEMT (arī nometnes laikā):
Nometnes vadītājs: ______________________ tālr. _____________
Nometnes organizators: (juridiskās iestādes nosaukums, kontakti)
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APTAUJAS LAPA
Cienījamie vecāki!
Lai Jūsu bērnam būtu vieglā iekļauties nometnes dzīvē, kā arī lai atvieglotu nometnes
vadītāja darbu, lūdzam sniegt mums šādu informāciju:
Bērna vārds, uzvārds _______________________________________________________________
Personas kods _____________________________________________________________________
Izglītības iestāde un klase, kurā mācās šobrīd ____________________________________________
________________________________________________________________________________
Dzīvesvietas adrese, tālrunis _________________________________________________________
Vecāku vai aizbildņu kontakttālruņi (darbā vai kur citur) ___________________________________
Peldēt prasme _____________________________________________________________________
Vai Jūsu bērnam ir kādas īpašas rakstura iezīmes un psiholoģiskās īpatnības (histērijas lēkmes,
bailes, liela emocionalitāte, nervozitāte), par kurām vajadzētu zināt nometnes pedagogiem? _______
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Vai Jūsu bērnam ir veselības problēmas (alerģijas pret ēdieniem, smaržām, medikamentiem, ir
bijušas traumas, hroniskas slimības utt.)? _______________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Vai Jūsu bērns ir iepriekš piedalījies nometnēs? __________________________________________
Jūsu bērna raksturīgais interešu loks ___________________________________________________
Ar nometnes sadzīves apstākļiem un darba kārtību esam iepazīstināti:

JĀ

NĒ

Apstiprinu, ka sniegtā informācija ir patiesa!
Jūsu vārds, uzvārds____________________________ Paraksts _____________________________
Datums________________________________
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Telpu nomas līgums
Rīgā, 2010. __________
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „...” turpmāk tekstā saukts IZNOMĀTĀJS, tās direktora ...
personā, kurš darbojas pamatojoties uz Statūtiem no vienas puses, un Sabiedrība ar ierobežotu
atbildību „...”, turpmāk tekstā saukts NOMNIEKS, tās valdes priekšsēdētāja ... personā, kurš
darbojas pamatojoties uz Statūtiem, no otras puses, noslēdza šo līgumu par sekojošo:
1. Līguma priekšmets
1.1. IZNOMĀTĀJS nodod Telpas NOMNIEKAM ... (izmantošanas mērķis).
1.2. IZNOMĀTĀJS nodod, bet NOMNIEKS saņem nomas lietošanā telpas ar kopējo platību ...,
kas atrodas ..., turpmāk tekstā sauktas Telpas:
 Sporta zāli un stadionu, aktu zāli, nodarbības telpas;
__________________________________________
 Virtuvi ar visām iekārtām, visu veidu traukiem, saldētavu, ledusskapi, ēdnīcu;
 Guļamtelpas___ (cik?);
 Medicīnas kabinetu;
 Tualetes;
 Dušas ar silto ūdeni;
1.3.
Nodrošināt nometnes dalībniekiem dienā četrreizēju ēdināšanu (ja atbilst);
1.4.
Guļamtelpās uzklāt ____ gultas nometnes dalībniekiem;
1.5.
1.6.

1.7.

1.8.
1.9.
1.10.

IZNOMĀTĀJS nodrošina veļas mazgāšanu par saviem līdzekļiem.
IZNOMĀTĀJS nodod nometnes rīcībā šādu mīksto inventāru:
 Segas _____ gab.;
 Palagus ____ gab.;
 Spilvenus ____ gab.;
 Matračus ____ gab.;
IZNOMĀTĀJS nodod nometnes rīcībā sekojošu inventāru:
 Televizoru ____ gab,;
 Tenisa galdu ___ gab.;
 Novusa galdu___ gab.;
 Citu inventāru__________.
IZNOMĀTĀJS patur tiesības uzraudzīt, lai nometnē netiktu pārkāpta elementārā kārtība un
tiktu saglabāts inventārs.
IZNOMĀTĀJS saskaņo savu darbību ar Sabiedrības veselības aģentūru un vietējo
pašvaldību. Darbiniekiem, kas apkalpos nometni, jābūt veiktai veselības pārbaudei.
Telpas tiek nodotas NOMNIEKAM tādā stāvoklī, kādā tās atrodas līguma noslēgšanas dienā.

2. IZNOMĀTĀJA tiesības un pienākumi
2.1. IZNOMĀTĀJS apņemas nodrošināt NOMNIEKAM energosistēmu, ūdens apgādes,
kanalizācijas sistēmu izmantošanu visa šī līguma darbības laikā.
2.2. IZNOMĀTĀJAM ir tiesības ienākt nomātās telpās ar NOMNIEKA pilnvarotas personas
klātbūtnē.
2.3. IZNOMĀTĀJS garantē NOMNIEKAM nepārtrauktu telpu izmantošanu visa šī līguma
darbības laikā.
2.4. IZNOMĀTĀJS nes atbildību par zaudējumiem NOMNIEKAM, ja zaudējumi radušies
IZNOMĀTĀJA vainas dēļ.
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2.5. IZNOMĀTĀJS nav atbildīgs par ūdensvada, elektrotīkla un citiem bojājumiem, ja tie radušies
no viņa neatkarīgu apstākļu dēļ.
2.6. IZNOMĀTĀJS ir tiesīgs rakstiski norādīt citu personu, kas IZNOMĀTĀJA vietā saņemtu
IZNOMĀTĀJAM pienākošos maksājumus, kas paredzēti šī līguma darbības laikā.
3. NOMNIEKA tiesības un pienākumi
3.1. NOMNIEKAM ir tiesības novietot telpās nepieciešamās iekārtas, un lai sagatavotu telpas
ekspluatācijai veikt tajās remontu un rekonstrukciju.
3.2. NOMNIEKAM ir tiesības izmantot Telpu fasādi reklāmas izvietošanai, ievērojot atbilstošus
LR likumdošanas aktus un saskaņojot to ar IZNOMĀTĀJU.
3.3. NOMNIEKS apņemas uzturēt telpas atbilstošā kosmētiskā stāvoklī un atbildēt par telpu
elektrosistēmu, logu un durvju stāvokli.
3.4. NOMNIEKS apņemas ievērot telpās kārtību, ugunsdrošības un sanitārtehniskos noteikumus
visa šī līguma darbības laikā.
3.5. Nomātās telpas atstājot, atstāt tās labā un lietošanai derīgā stāvoklī. Viss ieguldītais telpu
labiekārtošanā, ko nevar atņemt nekaitējot telpām ar atlīdzību pāriet IZNOMĀTĀJA īpašumā.
3.6. NOMNIEKS nes atbildību par zaudējumiem IZNOMĀTĀJAM, kuri ir radušies NOMNIEKA
vainas dēļ.
3.7. NOMNIEKS atbild, lai visiem nometnes dalībniekiem, t.i. treneriem, skolotājiem,
instruktoriem, būtu veiktas veselības pārbaudes.
3.8. NOMNIEKS atbild par to, lai tā vainas dēļ netiktu piegružota teritorija.
3.9. NOMNIEKAM nav tiesības nodot telpu apakšnomā vai izmantot to citiem mērķiem, izņemot
minēto 1.2. punkta darbības veidiem, bez rakstiskas saskaņošanas ar IZNOMĀTĀJU.
4. Norēķinu kārtība
4.1. Par nomas lietošanā piešķirtajām telpām NOMNIEKS maksā IZNOMĀTĀJAM ....
Par izmitināšanu Ls_______X______dienas X_____ cilvēki.
Kopā: Ls_________ , (______________________________)
Summa vārdiem
Par ēdināšanu Ls.__________X__________ dienas X _________ cilvēki.
Kopā: Ls_________ , (______________________________)
Summa vārdiem
Par citiem pakalpojumiem_______________________________.
4.2. Papildus nomas maksai NOMNIEKS maksā IZNOMĀTĀJAM par izlietoto elektroenerģiju,
par sanitārā mezgla lietošanu, signalizācijas ekspluatāciju, atkritumu izvešanu un
ekspluatācijas izdevumus, kas kopā sastāda ....
4.3. NOMNIEKS veic apmaksu 10 (desmit) dienu laikā no rēķina saņemšanas dienas par 4.1. un
4.2.punktā noteiktajiem maksājumiem.
4.4. NOMNIEKA ieguldījums, kas saistīts ar TELPU remontu uzskatāms par apmaksātu nomas
maksu līdz ....(ja tas attiecināms).
5. Līguma grozīšanas, papildināšanas un laušanas kārtība
5.1. Šis līgums var tikt grozīts un/vai papildināts. Visi šie līguma grozījumi un papildinājumi tiek
noformēti rakstiski un tiek pievienoti šim līgumam, un ir tā neatņemama sastāvdaļa.
5.2. NOMNIEKS šo līgumu drīkst lauzt jebkurā laika vienpusējā kārtībā, brīdinot par to
IZNOMĀTĀJU 2 (divus) mēnešus pirms līguma laušanas.
5.3. IZNOMĀTĀJS var pārtraukt šo līgumu pirms termiņa, ja NOMNIEKS izmanto telpas savādāk
kā noteikts dotajā līgumā, vai nepilda līgumā paredzētās saistības.
5.4. Šī līguma priekšlaicīgas izbeigšanas gadījumā NOMNIEKS pārtrauc maksājumus, kas
paredzēti šajā līgumā no telpu atbrīvošanas brīža.
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6. Līguma darbības termiņš
6.1. Šis līgums stājas spēkā ar ... 1.06.2010. un darbojas līdz ........
6.2. NOMNIEKAM ir pirmtiesības uz šā līguma pagarināšanu.
7. Strīdīgu jautājumu izskatīšana
7.1. Strīdīgie jautājumi izskatāmi pusēm savstarpēji vienojoties, un jautājumi, kuri nav noteikti šajā
līgumā, izskatāmi ievērojot LR likumdošanu.
8. Pušu rekvizīti
IZNOMĀTĀJS

NOMNIEKS
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12.paraugs

LĪGUMS PAR ĒDINĀŠANAS PAKALPOJUMIEM
BĒRNU UN JAUNIEŠU NOMETNĒ
2010.gada _____._____________
SIA
„nosaukums”
_____________________________________________________________________
(līguma slēdzēja amats, vārds, uzvārds)

turpmāk tekstā – ēdināšanas pakalpojumu sniedzējs, no vienas puses, un (juridiskas vai fiziskas
personas nosaukums) – izpilddirektora/es ________________ personā , turpmāk tekstā – pasūtītājs
, no otras puses , noslēdz sekojošu līgumu uz laiku no 2010.gada 26.jūnija līdz 2.jūlijam par
ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu (juridiskas personas nosaukums) rīkotajā „nometnes
nosaukums” nometnē minētajā periodā.
1. Ēdināšanas pakalpojumu sniedzēja pienākumi un tiesības:
Nodrošināt 40 nometnes dalībnieku kvalitatīvu ēdināšanu 3 x dienā, ievērojot visas sanitāri
higiēniskās prasības un ievērojot ar pasūtītāju iepriekš saskaņoto ēdienreižu laiku.
Ēdināšanas pakalpojumu sniedzējs darbojas atbilstoši visām pārtikas un veterināra dienesta
izvirzītajām prasībām ( reģistrē un saskaņo nometnes ēdināšanu ar Pārtikas un veterināro dienestu Forma PB – 1 un PP3)
Darbiniekiem, kas apkalpos nometni, jābūt veiktai veselības pārbaudei.
Jānodrošina stingru bez glutīna diētu 1 nometnes dalībniekam.
2. Pasūtītāja pienākumi un tiesības:
Pasūtītājs laicīgi veic pasūtījumu, saskaņojot to ar šefpavāru.
Pasūtītājs termiņā kārto pasūtījuma apmaksu.
Pasūtītājs atbild par pārtikas nogādi līdz nometnes vietai.
3. Samaksas kārtība:
Saskaņā ar tāmi ēdināšanas pakalpojumu sniedzējam par ēdināšanas pakalpojumiem tiek
samaksāti Ls 560 (pieci simti sešdesmit lati 00 sant.) pēc aprēķina (Ls 2,40 X 5 dienas + Ls 2,00 X
1 diena) X 40 personas .
Pakalpojuma apmaksa tiek veikta pārskaitot daļu summas ar priekšapmaksu, daļu – pēc
pakalpojuma sniegšanas.
4. Pārējie noteikumi:
Līgums stājas spēkā pēc tam, kad to parakstījušas abas puses un darbojas līdz pilnīgai tā
izpildei.
Līgums var tikt lauzts pēc pušu savstarpējas vienošanās, neizmantotā nauda tiek atmaksāta
Pasūtītājam.
Pakalpojuma sniedzējs atbild par darba grafika ievērošanu, ēdiena kvalitāti, ja pakalpojums tiek
sniegts ļoti nekvalitatīvi, pasūtītājs ir tiesīgs lauzt līgumu, saņemot atpakaļ vismaz 50 % iemaksātā
finansējuma.
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Visas izmaiņas un grozījumi šajā līgumā var tikt izdarīti rakstveidā, pusēm vienojoties un
apstiprinot šo vienošanos ar parakstiem.
Strīdi starp līgumslēdzējām pusēm tiek risināti LR likumdošanā noteiktajā kārtībā.
Līgums noslēgts 2 eksemplāros , pa vienam katrai no līgumslēdzējām pusēm , un abām ir
vienāds juridiskais spēks.
5. Līgumslēdzēju pušu juridiskās adreses:

IZPILDĪTĀJS

PASŪTĪTĀJS

___________________________

________________________

/ __________________________/

/ vārds, uzvārds/

2010. gada _____._____________

2010. gada _____. ______________
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13.paraugs
(pilsētas, rajona, pagasta pašvaldība)
vadītājam _________________
(vārds, uzvārds)
IESNIEGUMS
BĒRNU UN JAUNIEŠU NOMETNES ORGANIZĒŠANAI
(nometnes organizētājs)

________________________________________________________________________ (nometnes
organizētāja juridiskā adrese, kontakttālrunis)

_______________________________________ personā ________________________
(nometnes vadītāja vārds, uzvārds)

(pilsēta, rajons, pagasts)

teritorijā organizē nometni _________________________________________________
(nometnes nosaukums)

Nometne:
atbilstoši iekārtojuma veidam
________________________________________________________________________
(stacionāra, periodiskas darbības, lauku apstākļu / dienas, diennakts)

Atbilstoši nometnes programmai
________________________________________________________________________
(izglītojoša, sporta, tūrisma, darba, atpūtas, skautu u.c.)

Nometne notiek
________________________________________________________________________
(nometnes atrašanās vieta un adrese)

Laika posmā: no ___________________ līdz ____________________
Dalībnieku skaits nometnē: ___________________________________
Dalībnieku vecums: no ___________ līdz ______________ gadiem.
Nometnes vadītāja kontakttālrunis (nometnes norises laikā): ______________________
Pielikumā:
1. Nometnes vadītāja kursu beigšanas apliecības kopija.
2. Nometnes organizētāja (juridiskām personām) reģistrācijas apliecības kopija.
_______________________
______________________________
(datums)
(paraksts)
Atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.981„Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība” .

123

14.paraugs
V/a „Veselības inspekcijas”
___________________ filiālei
Adrese___________________
Uzņēmuma nosaukums, reģ.nr. vai
privātpersonas vārds, uzvārds, personas kods.
Uzņēmuma juridiskā adrese vai privātpersonas dzīvesvietas adrese
Kontakta tālruņi:_________
2010.g. ____ ______________
PIETEIKUMS
Lūdzu izsniegt/veikt
objekta nosaukums un darba profils /telpu sastāvs
_________________________________________________________________________________________________________________________

Objekta adrese, kadastra Nr.

Vajadzīgo pasvītrot:
a) Atzinumu par būvvietas izvēli celtniecībai (gruntsgabala platība_______)
b) *Higiēnas uzdevumu projektēšanai (tehnisko noteikumu izstrādāšana)
Objektā paredzamā ūdensapgāde______________________________________________________
Kanalizācija______________________________________________________
Apkure,vēdināšana_____________________________________________________
c) Atzinumu par būvprojektu (platība _______ m2)
d) Atzinumu par objekta (būves) gatavību ekspluatācijai (platība _______ m2)
Projekta autors________________________________________________________
SVA projektēšanas higiēniskais uzdevums izsniegts__________________________
(datums, Nr.)

e) Objekta higiēnisko novērtējumu:
- Atzinums par objekta gatavību darbības uzsākšanai /turpināšanai (platība __ m2)
f) Dzeramā ūdens kārtējā monitoringa/auditmonitoringa/dezinfekcijas programmas
saskaņošanu
g) Konsultāciju
h) Dzeramā ūdens paraugu noņemšanu mikrobioloģiskai/ķīmiskai testēšanai
i) Atzinuma sagatavošanu par testēšanas pārskatu
j) Cits pakalpojums ________________________________________
Pieteikumam klāt pievienotie dokumenti
ESMU INFORMĒTS UN PIEKRĪTU:
-GARANTĒT MAKSAS PAKALPOJUMA PRIEKŠAPMAKSU
-NODROŠINĀT SPECIĀLISTU AR AUTOTRANSPORTU IZBRAUKUMAM UZ OBJEKTU
-SVA TRANSPORTA IZMANTOŠANA PAR ATSEVIŠĶU SAMAKSU (NEIETILPST ATZINUMA IZMAKSĀS)

Bankas rekvizīti: ____________________________________________________
Pieteikuma iesniedzējs _________________________________________
amats, vārds, uzvārds

paraksts

*Pieprasot higiēnas uzdevumu projektēšanai obligāti norāda būves tipu, objekta būvtilpumu,
būvniecības veidu (jaunbūve, rekonstrukcija, renovācija un restaurācija)
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15.paraugs

Valsts ugunsdrošības un glābšanas dienesta
________ brigādes komandierim
________________
(vārds, uzvārds)

IESNIEGUMS
2010.gada ___________
Par nometnes „Nometnes nosaukums”
saskaņošanu
(Nometnes organizācijas nosaukums)____________, lūdz saskaņojumu nometnei
________________, kura notiks (pilna adrese)____________________, laikā no 2010.gada
1.07.2010.–10.07.2010. Nometnē piedalīsies bērni un jaunieši – ____(dalībnieku skaits), vecumā
no 14 līdz 18 gadiem.
Nometnes vadītājs:______________________________________
(vārds, uzvārds, kontakti)
Pielikumā:
- Nometnes vadītāja apliecības kopija;
- Nometnes organizētāja reģistrācijas apliecības kopija;
- Saskaņojuma veidlapa.

Iestādes vadītājs

_____________________
(vārds, uzvārds)

Kontakti: Tālrunis-, e-pasts

125

16.paraugs

VALSTS UGUNSDZĒSĪBAS UN GLĀBŠANAS DIENESTS
(VUGD struktūrvienības nosaukums, adrese, tālrunis, fakss, e-pasts)

(dokumenta sastādīšanas vieta)

(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

20____.gada _____. ____________
(reģistrācijas datums)

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

ATZINUMS Nr.__________par atbilstību ugunsdrošības prasībām
1.

Apsekots:

2.
3.

Adrese:
Īpašnieks
(valdītājs):

(apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums)

(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)
(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods; adrese)

4.

Iesniegtie dokumenti:

5.

Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums:

6.

Pārbaudes laikā konstatēti normatīvo aktu ugunsdrošības prasību pārkāpumi:

7.

Slēdziens
:

8.

Atzinums izsniegts saskaņā ar

9.

Atzinumu paredzēts iesniegt:

(norādīt normatīvo aktu un punktu saskaņā ar kuru izdots atzinums)
(iestādes, kur paredzēts iesniegt atzinumu, nosaukums)

Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.
Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā, no tā spēkā stāšanās dienas, augstākstāvošai amatpersonai:
(amatpersonas amats un adrese)
(VUGD struktūrvienības vadītājs)
(Sagatavotāja uzvārds, tālrunis, e-pasts)

(paraksts)

(vārds, uzvārds)

Atzinumu saņēmu:
(juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu)

(paraksts)

20____. gada ___. ___________
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17.paraugs
Izlietotais finansējums X nometnē Y laikā (nometne!)*
Nometnes
posmi
Sagat. posms

Pozīcija

Kam
Apliec.
samaksāts dok.Nr.

Iztērētā
summa

Inventārs
Nometnes krekli
Kancelejas preces
(programmai)
Transporta pakalpojumi
Saimniecības preces
Telpu noma, elektrība
Apbalvošana
Benzīns, ceļa izdevumi
Ēdināšana
Telefons
Sabiedrības Veselības aģentūra
Administratīvās izmaksas
Kopā:
Realiz. posms
1.diena(datums) Ēdināšana
Saimniecības preces
Benzīns (motorzāģim)
Inventārs
2.diena

3.diena

4.diena

5.diena

6.diena

Kopā:
Ēdināšana
Dāvanas dalībnieku jubilejās
Kancelejas preces
Saimniecības preces
Kopā:
Ēdināšana
Benzīns
Kopā:
Ēdināšana
Transports uz Jūrkalni
Kopā:
Ēdināšana
Medikamenti
Saimniecības preces
Kancelejas preces
Benzīns
Kopā:
Ēdināšana
Medikamenti
Transporta izdevumi
Saimniecības preces
Kancelejas preces
Benzīns
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7.diena

8.diena

9.diena

10.diena

11.diena
Pēc nometnes
posms

Kopā:
Ēdināšana
Fotofilma
Saimniecības preces, inventārs
Dušu īre
Kopā:
Ēdināšana
Transports uz Ventspili
Apģērbs dalībniekiem
Batuti Ventspilī
Kuģītis Ventspilī
Kopā:
Ēdināšana
Benzīns
Dāvanu karte pasniedzējai
Saimniecības preces
Kancelejas preces
Kopā:
Ēdināšana
Saimniecības preces
Inventārs
Kopā:
Ēdināšana
Benzīns mantu pārvešanai
Kopā:
Telefons (par nometnes laiku)
Algas nometnes personālam
(ieskaitot nodokļus) – 7 vadītāji
Bilžu attīstīšana
Kancelejas preces
Nolietotā inventāra nomaiņa
Administratīvās izmaksas
Komisija par maksājumu
uzdevumu apkalpošanu, naudas
izsniegšanu, konta apkalpošana.
Kopā:

Kopējā nometnei izlietotā summa: ......................
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18.paraugs

Pozīciju paskaidrojumi nometnes tāmei
Pozīcija
Administratīvie izdevumi
Nometnes reklāmas izmaksas
Inventārs

Nometnes Krekli
Vārdu nozīmītes
Kancelejas preces

Transporta pakalpojumi

Saimniecības preces

Pasta pakalpojumi
Grāmatas
Nodarbību realizēšanai
nepieciešamais
Benzīns

Telpu īre
Ēdināšana

Inventāra īre

Telefons
Sabiedrības Veselības aģentūra

Aprēķins
Šeit iekļaujami dažādi ar nometnes sagatavošanas perioda
koordinējošo darbu saistītie izdevumi (interneta izmaksas,
biroja izmaksas, kopēšanas darbi u.tml.)
Izdomājiet kādā veidā reklamēsiet savu nometni un
aprēķiniet, cik naudas tas no jums prasīs.
Iesaku uzrakstīt visu inventāru, kas jums nometnes
vajadzībām jāiepērk un aprēķināt, cik naudas jums
vajadzētu, lai to visu iegādātos
Dalībnieku, vadītāju skaits X 1 krekla izmaksas
Dalībnieku, vadītāju skaits X 1 nozīmītes izmaksas
Iesaku uzrakstīt visas kancelejas preces, kas jums
jāiegādājas, un aprēķināt, cik naudas jums vajadzētu, lai to
visu iegādātos
Vadoties no iecerētās programmas noskaidrojiet cik bieži
jums jāīrē transports (dalībnieku pārvadājumi, inventāra
piegāde u.tml.), noskaidrojiet pie kādas no transporta
firmām cik konkrētais ceļš jums varētu izmaksāt.
Iesaku uzrakstīt visas saimniecības preces, kas jums
jāiegādājas, un aprēķināt, cik naudas jums vajadzētu, lai to
visu iegādātos
Apdomājiet, ko un kādā daudzumā jūs sūtīsiet pa pastu (un
tad konkrēto sūtījumu skaitu reiziniet ar aploksnes un
pastmarkas summu)
Varbūt vēlaties nometnes vajadzībām iegādāties kādu
papildliteratūru (nometnes programmas īstenošanai)
Sarakstīt konkrētas lietas, ņemot vērā nometnes
programmu, kas nepieciešamas pilnvērtīgam darbam
nometnes nodarbībās – veikt aprēķinus
Aprēķināt provizorisko km daudzumu, ko nobrauksiet
gatavojoties nometnei, nometnes laikā, pēc nometnes
periodā – aprēķiniet cik litrus degvielas jūsu mašīna patērē
uz 100 km, aprēķiniet, cik kopā litrus iztērēsiet x degvielas
cena (rēķiniet lielāku, nekā ir esošajā momentā, jo
degvielas cena ir ļoti nestabila)
Dienu skaits x dalībnieku, vadītāju skaits x izmaksas uz
vienu dalībnieku
Dalībnieki, vadītāji x dienu skaits x ēdināšanas izmaksas
uz vienu dalībnieku (varbūt jūs paredzat ēdināšanas
apmaksu arī vadītājiem pirmsnometnes un pēcnometnes
posmā)
Sarakstiet konkrēti ko taisāties īrēt: dienu (vai stundu)
skaits x maksa par īri dienā (vai stundā) x izīrējamās lietas
skaits
Iesaku noteikt konkrētu summu, kuru paredzat telefona
apmaksai un kuru nedrīkst pārsniegt.
Ls 10–15
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Dāvanas dalībnieku jubilejās
Medikamenti
Fotofilma, bildes
Stadiona, spora zāles, dušu īre
Ieejas biļetes muzejos, atrakciju
parkos u.tml.
Algas nometnes personālam
(ieskaitot ienākuma un sociālo
nodokli).
Komisija par maksājumu
uzdevumu apkalpošanu, naudas
izsniegšanu, konta apkalpošanu,
u.tml.
Neparedzētie izdevumi

Noteikti pārliecinieties vai nometnes laikā kādam no
dalībniekiem, vadītājiem nav kāda jubileja
Ls 20
Aprēķinus veikt atbilstoši iecerētajam filmiņu, bilžu
daudzumam
Sarakstiet konkrēti ko taisāties īrēt: dienu (vai stundu)
skaits x maksa par īri dienā (vai stundā)
Kopējais dalībnieku skaits X izmaksas vienam dalībniekam
Cilvēku skaits x darba apmaksa stundā vai dienā x stundu
vai dienu skaits
Tas atkarīgs no bankas operāciju daudzuma nometnes
apkalpošanas laikā
Noteikti nepieciešams paredzēt šādu pozīciju, jo nometnes
laikā daudz kas var pamainīties vai arī rasties neparedzēti
izdevumi

KOPĀ:
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