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Anotācija 

Latvijas energostandarts LEK 036:2015 „Drošības prasības veicot darbus siltuma un 

gāzes ietaisēs” Otrais izdevums ir pārstrādāts energostandarts LEK 036:2002 

„Drošības prasības, veicot darbus siltumietaisēs” Pirmais izdevums, tajā iekļaujot arī 

energostandarta LEK 089:2005 „Gāzes ietaišu ekspluatācija energouzņēmumos” 

prasības. 

Energostandarta prasības attiecināmas uz darbu veikšanu termoelektrostacijās, katlu 

mājās un ar tām saistītajās siltuma un gāzes ietaisēs. Energostandarts nosaka galvenās 

tehniskās un organizatoriskās prasības. Energostandarta prasību ievērošana garantē 
drošu darbu veikšanu. 

Energostandarts izstrādāts, ievērojot Latvijas Republikas normatīvos aktus, Latvijas, 

citvalstu un starptautiskos standartus, un AS „Latvenergo” siltuma un gāzes ietaišu 

ekspluatācijas pieredzi. 

Standarts apstiprināts Latvijas Elektrotehnikas komitejā. 
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1. Vispārīgie nosacījumi 

1.1. Normatīvās atsauces 

Energostandarta izstrādē izmantotas izstrādes brīdī aktuālās normatīvo aktu prasības. 

Energostandartā dotas atsauces uz Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, Latvijas 

standartiem un energostandartiem. Valsts normatīvo aktu prasības jāpilda neatkarīgi 

no tā, vai energostandartā ir dota atsauce uz normatīvo aktu, vai tā nav dota. Pretrunu 

gadījumā starp energostandarta prasībām un valsts normatīvo aktu prasībām, 

noteicošās ir valsts normatīvo aktu prasības. Energostandartā iekļautajām atsaucēm uz 

normatīvajiem aktiem ir informatīva nozīme.  

Energostandartā izstrādē izmantoti un dotas atsauces uz šādiem normatīvajiem 

dokumentiem: 

Eiropas Savienības normatīvie akti 

Eiropas Parlamenta un Padomes 2006.gada 18.decembra regula Nr. 1907/2006, 

kas attiecas uz ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu 

(REACH) (turpmāk  regula 1907/2006); 

Eiropas Parlamenta un Padomes 2008.gada 16. decembra regula (EK) 

Nr. 1272/2008 par vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu un ar 

ko groza un atceļ direktīvas 67/548/EEK un 1999/45/EK un groza regulu (EK) 

Nr. 1907/2006 (turpmāk  regula 1272/2008). 

Likumi 

„Aizsargjoslu likums”; 

„Atkritumu apsaimniekošanas likums”; 

„Bīstamo kravu aprites likums”; 

„Būvniecības likums”; 

„Darba likums”; 

„Darba aizsardzības likums”; 

„Ķīmisko vielu likums”; 

„Par bīstamo iekārtu tehnisko uzraudzību”; 

„Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likums”. 

Ministru kabineta noteikumi (MKN) 

Nr. 40 „Noteikumi par valsts metroloģiskajai kontrolei pakļauto mērīšanas līdzekļu 

sarakstu”, izdoti 09.01.2007; 

Nr. 66 „Darba aizsardzības prasības nodarbināto aizsardzībai pret darba vides 

trokšņa radīto risku”, izdoti 04.02.2003; 

Nr. 82 „Ugunsdrošības noteikumi”, izdoti 17.02.2004; 

Nr. 92 „Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus”, izdoti 25.02.2003; 
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Nr. 107 „Ķīmisko vielu un ķīmisko produktu klasificēšanas, marķēšanas un 

iepakošanas kārtība”, izdoti 12.04.2002; 

Nr. 113 „Kravas celtņu tehniskās uzraudzības kārtība”, izdoti 09.02.2010; 

Nr. 137 „Cilvēku celšanai paredzēto pacēlāju tehniskās uzraudzības kārtība”, izdoti 

16.02.2010; 

Nr. 143 „Darba aizsardzības prasības, strādājot augstumā”, izdoti 18.03.2014; 

Nr. 165 „Noteikumi par spiedieniekārtām un to kompleksiem”, izdoti 02.05.2000; 

Nr. 219 „Kārtība, kādā veicama obligātā veselības pārbaude”, izdoti 10.03.2009; 

Nr. 284 „Darba aizsardzības prasības nodarbināto aizsardzībai pret vibrācijas 

radīto risku darba vidē”, izdoti 13.04.2004;  

Nr. 300 „Darba aizsardzības prasības darbā sprādzienbīstamā vidē”, izdoti 

10.06.2003; 

Nr. 325 „Darba aizsardzības prasības saskarē ar ķīmiskajām vielām darba vietās”, 

izdoti 15.05.2007; 

Nr. 343 „Noteikumi par lielgabarīta un smagsvara pārvadājumiem”, izdoti 

06.04.2010; 

Nr. 344 „Darba aizsardzības prasības, pārvietojot smagumus”, izdoti 06.08.2002; 

Nr. 359 „Darba aizsardzības prasības darba vietās”, izdoti 28.04.2009; 

Nr. 372 „Darba aizsardzības prasības, lietojot individuālos aizsardzības līdzekļus”, 

izdoti 20.08.2002; 

Nr. 384:2000 „Noteikumi par bīstamajām iekārtām”, izdoti 07.11.2000; 

Nr. 384:2001 „Bīstamu vielu uzglabāšanas rezervuāru tehniskās uzraudzības 

kārtība”, izdoti 08.08.2001; 

Nr. 400 „Darba aizsardzības prasības drošības zīmju lietošanā”, izdoti 03.09.2002; 

Nr. 498 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 201-10 „Būvju ugunsdrošība””, 

izdoti 28.06.2011; 

Nr. 500 „Vispārīgie būvnoteikumi”, izdoti 19.08.2014; 

Nr. 526 „Darba aizsardzības prasības, lietojot darba aprīkojumu”, izdoti 

09.12.2002; 

Nr. 665 „Noteikumi par metroloģiskajām prasībām gāzes patēriņa skaitītājiem un 

tilpuma korektoriem”, izdoti 22.08.2006; 

Nr. 724 „Dzelzceļa tehniskās ekspluatācijas noteikumi”, izdoti 03.08.2010; 

Nr. 749 „Apmācības kārtība darba aizsardzības jautājumos”, izdoti 10.08.2010; 

Nr. 852 „Darba aizsardzības prasības darbā ar azbestu”, izdoti 12.10.2004; 

Nr. 1041 „Noteikumi par obligāti piemērojamo energostandartu, kas nosaka 

elektroapgādes objektu ekspluatācijas organizatoriskās un tehniskās drošības 

prasības”, izdoti 08.10.2013; 

Nr. 1048 „Dabasgāzes piegādes un lietošanas noteikumi”, izdoti 16.12.2008. 
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Latvijas energostandarti 

LEK 002 „Energoietaišu tehniskā ekspluatācija”, Otrais izdevums, 2011. gads un 

Izmaiņas 5, 2013. gads; 

LEK 027 „Personāla sagatavošana darbam energoietaisēs”, Pirmais izdevums, 

2007. gads; 

LEK 025 „Drošības prasības, veicot darbus elektroietaisēs”, Ceturtais izdevums, 

2014. gads. 

Latvijas standarti 

LVS 423:2002 „Vispārīgās prasības tērauda pazemes gāzesvadu 

korozijaizsardzībai”; 

LVS 445-1:2011 „Dabasgāzes sadales sistēmas un lietotāja dabasgāzes apgādes 

sistēmas ar maksimālo darba spiedienu līdz 1,6 MPa (16 bar) ekspluatācija un 

tehniskā apkope. 1. daļa: Vispārīgās prasības”; 

LVS 445-2:2011 „Dabasgāzes sadales sistēmas un lietotāja dabasgāzes apgādes 

sistēmas ar maksimālo darba spiedienu līdz 1,6 MPa (16 bar) ekspluatācija un 

tehniskā apkope. 2. daļa: Apkopes termiņi, darbu apraksts un to izpildes 

dokumentācija”; 

LVS 446:2003 „Ugunsdrošībai un civilajai aizsardzībai lietojamās drošības zīmes un 

signālkrāsojums”; 

LVS EN 1037 „Mašīnu drošums. Neparedzētas iedarbināšanas ierobežošana”; 

LVS EN ISO 7010:2012 „Grafiskie simboli. Drošības krāsas un drošības zīmes. 

Reģistrētās drošuma zīmes (ISO 7010:2011)”; 

LVS EN 12810-1:2004 „Fasāžu sastatnes no rūpnieciski ražotiem komponentiem -

1.daļa: Izstrādājumu specifikācija”; 

LVS EN 12810-2:2004 „Fasāžu sastatnes no rūpnieciski ražotiem komponentiem - 

2.daļa: Īpašas metodes konstrukciju projektēšanai”; 

LVS EN 12811-1:2004 „Pagaidu darba iekārtas - 1.daļa: Sastatnes - konstrukcijas 

prasības un vispārīgais dizains”; 

LVS EN 12811-3:2003 „Pagaidu darba iekārtas - 3.daļa: Slodzes pārbaude”; 

LVS EN 14175 „Velkmes skapji”. 

1.2. Termini 

1.2.1. 

agregāts 

Divu vai vairāku atšķirīga tipa mašīnu savienojums kopīgai darbībai. 

1.2.2. 

armatūra 

Palīgierīču kopums ‒ aizbīdņi, ventiļi, vārsti, šīberi, drošības, aizsardzības, 

regulēšanas ierīces u.t.t., kas nodrošina normālu siltumietaises darbu.  
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1.2.3. 

atbildīgais par darba izpildi 

Siltumietaises valdītāja rakstiski norīkots darbinieks, kuram ir atbilstoša kvalifikācija 

un pieredze, lai instruētu, uzraudzītu un dotu konkrētus darba pienākumus brigādes 

locekļiem, izpildot darbus siltumietaisē. 

1.2.4. 

atbildīgais par darba organizāciju 

Siltumietaises valdītāja rakstiski norīkots darbinieks, kuram ir atbilstoša kvalifikācija, 

lai organizētu drošu darbu siltumietaisē, izsniedzot norīkojumus vai dodot rīkojumus. 

1.2.5. 

atbildīgais par siltumietaises ekspluatāciju 

Siltumietaises valdītāja norīkots darbinieks, kuram ir atbilstoša kvalifikācija un 

pieredze, lai nodrošinātu tehnisko normatīvu izpildi un pastāvīgi uzturētu 

siltumietaises darbspēju. 

1.2.6. 

atbildīgais par gāzes saimniecību 

Siltumietaises valdītāja rakstiski norīkots darbinieks, kurš saskaņā ar šī 

energostandarta un valsts normatīvu prasībām ir atestēts darbam ar lietotāja 

dabasgāzes apgādes sistēmām un gāzes iekārtām un nodrošina šo sistēmu un iekārtu 

drošu ekspluatāciju. 

1.2.7. 

atļaujas devējs darba vietas sagatavošanai un pielaišanai pie darba 

Siltumietaises valdītāja norīkots darbinieks, kuram ir atbilstoša kvalifikācija un 

pieredze, lai uzticētu tam tiesības dot atļauju sagatavot darba vietu un pielaist brigādi 

pie darba pēc rīkojuma vai norīkojuma. 

1.2.8. 

atkārtota pielaišana 

Pielaišana pie darba vietā, kur jau iepriekš tika sagatavota darba vieta un veikti darbi 

ar to pašu norīkojumu. 

1.2.9. 

augstkāpēju darbs 

Darbu 5 m augstumā un augstāk no grunts, pārseguma, atbalsta platformas vai citas 

konstrukcijas, kam nav aizsargnožogojuma, vai darba veikšanai nepieciešams iziet 

ārpus aizsargnožogojuma. 

1.2.10. 

bīstamās iekārtas 

Iekārtas un to kompleksi, kas neatbilstošas lietošanas un uzturēšanas rezultātā var 

apdraudēt cilvēku dzīvību un veselību, vidi un materiālās vērtības un kas to lietošanas 

laikā ir pakļautas likumā noteiktajai valsts uzraudzībai un kontrolei un normatīvajos 

aktos noteiktajām pārbaudēm. 

1.2.11. 

bīstamie atkritumi 

Atkritumi, kuriem piemīt viena vai vairākas īpašības, kas padara tos bīstamus. 
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1.2.12. 

bīstama gāzes koncentrācija 

Dabasgāzes vai citas sprādzienbīstamas gāzes tilpuma koncentrācija gaisā, ja tā 

sasniedz 1/5 daļu no dabasgāzes vai citas sprādzienbīstamas gāzes sprādzien-

bīstamības apakšējās robežas. 

1.2.13. 

bīstamā krava 

Krava, kura savu īpašību dēļ pārvadāšanas vai ar to saistītas pagaidu uzglabāšanas 

procesā var izraisīt sprādzienu, ugunsgrēku, cilvēku vai dzīvnieku bojāeju, 

saslimšanu, saindēšanos, apstarošanu vai apdegumus, īpašuma bojājumus vai radīt 

kaitējumu videi un atbilstoši „Bīstamo kravu aprites likumam” minētajiem 

starptautiskajiem līgumiem tiek uzskatīta par bīstamu. 

1.2.14. 

bīstamas ķīmiskas vielas1 

Ķīmiskās vielas uzskatāmas par bīstamām, ja tās saskaņā normatīvo aktu prasībām 

klasificējamas kādā no šīm bīstamības klasēm (apzīmējumus skatīt 1. pielikuma p. 7.). 

Piezīme1: Atbilstoši regulai 1272/2008. 

1.2.15. 

brigāde 

Darbu veikšanai norīkota divu vai vairāku nodarbināto kopa, kurā viens ir atbildīgais 

par darbu izpildi vai uzraugs. 

1.2.16. 

brigādes loceklis  

Atbildīgā par darba organizāciju norīkots darbinieks, kurš pilda atbildīgā par darba 

izpildi dotos uzdevumus. 

1.2.17. 

darba vieta 

Uz paredzēto darbu izpildes laiku speciāli sagatavota vieta, kurā veikti nepieciešamie 

tehniskie un organizatoriskie pasākumi, kas nodrošina dzīvībai un veselībai nekaitīgus 

darba apstākļus. 

1.2.18. 

darba zona 

Uz noteiktu laiku speciāli sagatavota darba vieta siltumietaises ražošanas telpā vai 

teritorijā. Nodalītā darba zona tiek noformēta ar aktu. Par drošu darbu veikšanu 

nodalītajā zonā atbildīgs ir darbuzņēmējs, kurš nosaka darbu saturu, darbu vietu, 

darbu sākuma un beigu laikus, tā veikšanas nosacījumus, tehniskos pasākumus, kas 

garantē to drošu izpildi, kā arī brigādes sastāvu un par darba izpildi atbildīgos 

darbiniekus. 

1.2.19. 

darba vietas sagatavošana 

Pirms darbu sākšanas veicamu tehnisku un organizatorisku pasākumu izpilde, kas 

izslēdz bīstamu faktoru iedarbību uz darba vietā strādājošajiem un nodrošina drošu 

darba veikšanu. 
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1.2.20. 

degtspējīgas vielas 

Vielas, kas spēj patstāvīgi degt pēc aizdedzināšanas avota attālināšanas. 

1.2.21. 

drošības vārsts 

Ierīce, kas paredzēta, lai aizsargātu spiedieniekārtu pret pieļaujamo parametru 

pārsniegšanu. 

1.2.22. 

gāzes bīstama telpa 

Telpa, kurā potenciāli iespējama sprādzienbīstama gāzes un gaisa maisījuma 

izveidošanās. 

1.2.23. 

gāzes bīstamas vietas 

Telpas, ēkas vai darba zonas, kur iespējamā kaitīgo vielu koncentrācija var pārsniegt 

pieļaujamo, vai arī iespējama sprādzienbīstama maisījuma izveidošanās. 

1.2.24. 

gāzes ietaise 

Gāzes pārvades, sadales, spiediena samazināšanas vai paaugstināšanas un citu sistēmu 

tehnisko ietaišu kopums, kas nodrošina drošu gāzes piegādi no piederības robežas līdz 

gāzes patērētājiem. 

1.2.25. 

gāzes bīstamie darbi 

Tādi darbi, kurus veic sagāzētā vidē vai kuru izpildes laikā iespējama 

sprādzienbīstamas gāzes izplūde no sistēmas. 

1.2.26. 

GHS 

Apvienoto Nāciju Organizācijas (ANO) ķīmisko vielu klasificēšanas un marķēšanas 

globāli harmonizētā sistēma (turpmāk „GHS”). 

1.2.27. 

hermētiskuma pārbaude 

Procedūra, kurā nosaka, vai gāzes cauruļvadu sistēma atbilst hermētiskuma prasībām. 

1.2.28. 

iekārtu apkalpošana 

Visu veidu darbi, kuri energoietaisi uztur aktīvā darba vai darbam sagatavotā kārtībā. 

1.2.29. 

izpūšana 

Process, kurā izvada gaisu, vai inerto gāzi no sistēmas un/vai cauruļvadu sastāvdaļām, 

lai to aizstātu ar gāzi, vai arī pretējs process. 
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1.2.30. 

kombinētā pārbaude 

Procedūra, kurā nosaka, vai gāzes cauruļvadu sistēma atbilst mehāniskās stiprības un 

hermētiskuma prasībām. 

1.2.31. 

kompleksā pārbaude 

Procedūra, kurā nosaka, vai gāzes cauruļvadu sistēma atbilst gāzes saimniecības 

ekspluatācijas prasībām. 

1.2.32. 

kontrolpārbaude 

Vienkārša, īslaicīga pārbaude, kurā nosaka, vai gāzi var no jauna vai atkārtoti ielaist 

cauruļvadu sistēmā. Kontrolpārbaude nav stiprības vai hermētiskuma pārbaude. 

1.2.33. 

noslēgarmatūra (noslēgierīce) 

Armatūra, kas noslēdz plūstošās vides (tvaiks, ūdens, gaiss, deggāze u.t.t.) virzību 

caur cauruļvadiem. 

1.2.34. 

kravas celtnis 

Cikliskas darbības mašīna, kas paredzēta kravas pacelšanai un pārvietošanai. Sastāv 

no nesošās konstrukcijas, celšanas mehānisma, pārvietošanas mehānismiem, kravas 

satveršanas ierīcēm un palīgierīcēm. 

1.2.35. 

ķīmiskas vielas 

Dabiskas izcelsmes vai mākslīgi radīti ķīmiski elementi un to savienojumi, arī 

jebkuras piedevas, kas nepieciešamas to stabilitātes nodrošināšanai, un jebkuri 

piemaisījumi, kas radušies to ražošanas un uzglabāšanas procesā. 

1.2.36. 

norīkojums 

Uz attiecīgas veidlapas noformēts un izsniegts dokuments darba veikšanai un 

organizēšanai ar darba izpildes termiņu, kas nepārsniedz 30 diennaktis. 

1.2.37. 

operatīvais personāls 

Speciāli apmācīts un praktiskam darbam sagatavots darbinieks, kuram ir piešķirtas 

tiesības īstenot siltuma un gāzes ietaises operatīvo vadību, kontrolēt un mainīt režīma 

parametrus, izdarīt pārslēgumus, sagatavot vai dot atļauju sagatavot darba vietu, 

pielaist brigādi darbam vai dot atļauju pielaist brigādi darbam. 

1.2.38. 

pielaidējs 

Noteiktu darbu veikšanai norīkots darbinieks, kuram ir piešķirtas tiesības pielaist 

brigādi darbam iepriekš sagatavotā darba vietā. 

  

Tikai lasīšanai

ww
w.l
eke
ne
rgo
.lv



                                                                                                                   LEK036:2015 12 

1.2.39. 

pielaišana pie darba 

Organizatorisks pasākums, kurā pielaidējs pie darba iepazīstina atbildīgo par darba 

izpildi, brigādes locekļus un uzraugu ar norīkojuma vai rīkojuma saturu, instruē viņus, 

norādot darbu izpildei sagatavotās darba vietas robežas, parāda darba vietai tuvākās 

iekārtas, kurām tuvoties aizliegts, pierāda, ka darba vietā nav bīstamības faktoru 

(spiediena, temperatūras, u.c.), kā arī pārbauda brigādes sastāva atbilstību 

norīkojumam vai rīkojumam. 

1.2.40. 

remonta zona 

Uz noteiktu laiku speciāli sagatavota darba vieta siltumietaisē darbu veikšanai. 

1.2.41. 

rīkojums 

Mutiski vai rakstiski dots uzdevums darba veikšanai un organizēšanai ar darba 

izpildes termiņu, kas nepārsniedz vienu diennakti. 

1.2.42. 

rotējošie mehānismi 

Sūkņi, ventilatori, dūmsūkņi, u.c. mehānismi ar rotējošām daļām. 

1.2.43. 

slēgplāksne 

Drošai darba vietas atdalīšanai no plūstošas vides ietekmes (gāze, tvaiks, ūdens u.t.t.) 

cauruļvada atloku savienojuma vietā uzstādīts plūsmu noslēdzošs elements. 

1.2.44. 

sprādziendrošības vārsts 

Uz katla kurtuves un dūmejām uzstādīts vārsts (ierīce), kas aizsargā kurtuves un 

dūmejas pret pieļaujamā spiediena pārsniegšanu tajās. 

1.2.45. 

siltumietaise 

Siltumiekārtu un konstrukciju kopums, kas paredzēts kopīgu funkciju veikšanai. 

1.2.46. 

siltumietaises valdītājs 

Atbildīgā persona, kurai ir tiesības un pienākums ar administratīvām metodēm 

(rīkojumiem) nodrošināt siltuma un gāzes ietaišu efektīvu darbspēju un drošu 

ekspluatāciju. 

1.2.47. 

siltumiekārta 

Jebkura iekārta siltumenerģijas ražošanai, pārvadei, pārveidei, sadalei vai patēriņam. 

1.2.48. 

sprādzienbīstama koncentrācija 

Tāda deggāzu, tvaiku, aerosolu vai putekļu koncentrācija maisījumā ar gaisu normālos 

atmosfēras apstākļos, kas pēc aizdedzināšanas uzliesmo, eksplodējot visā tilpumā.  
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1.2.49. 

sprādzienbīstama zona 

Noteikta platība, kurā ir izveidojusies vai var izveidoties maisījumā ar gaisu deggāzu, 

tvaiku, aerosolu vai putekļu sprādzienbīstama koncentrācija. 

1.2.50. 

stacijas dispečers 

Darbinieks, kurš centralizēti vada un kontrolē pakļautā operatīvā personāla darbu. 

1.2.51. 

stiprības pārbaude 

Procedūra, kurā nosaka, vai gāzes cauruļvadu sistēma atbilst mehāniskās stiprības 

prasībām. 

1.2.52. 

tehniskais vadītājs 

Energoietaises valdītāja (komercsabiedrības vadītāja) pilnvarots darbinieks, kurš savu 

pienākumu un atbildības robežās ar administratīvām metodēm nodrošina tehniskās 

funkcijas izpildi un koordinē struktūrvienību darbu. 

1.2.53. 

tehniskā apkalpošana 

Siltuma un gāzes ietaišu periodiskās apskates, tīrīšana, blīvēšana, visu veidu 

pārbaudes, diagnostika, regulēšana un sīku defektu novēršana. 

1.2.54. 

ugunsbīstamas vielas 

Vielas ar paaugstinātu ugunsbīstamību. 

1.2.55. 

ugunsbīstamība 

Potenciāla ugunsgrēka izcelšanās un/vai attīstības iespējamība. 

1.2.56. 

ugunsbīstamas telpas 

Telpas, kurās potenciāli iespējama ugunsgrēka izcelšanās un/vai attīstība. 

1.2.57. 

uzraugs 

Darbinieks, kuram ir piešķirtas tiesības veikt darbinieku drošības uzraudzību. Tiesības 

būt par uzraugu piešķir tehniskais vadītājs ar rakstisku rīkojumu. 

1.3. Vispārīgās prasības 

1.3.1. Šīs drošības prasības ir obligātas, veicot siltuma, gāzes, mehāniskās, ūdens 

sagatavošanas un siltuma automātikas un mērījumu iekārtu ekspluatācijas, remonta, 

tehniskās apkalpošanas, iestatīšanas un izmēģinājumu darbus. 

Šīs prasības obligātas arī, izpildot darbus ēkās un būvēs, būvju tehniskajā apkopē un 

remontu organizācijā. 
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1.3.2. Darbiniekiem, kuri apkalpo siltumietaišu automātikas elektrisko daļu, ir 

jāievēro arī spēkā esošās LEK 025 un MKN Nr. 1041 prasības. 

1.3.3. Darba vide ir jāorganizē tā, lai darba apstākļi tajā atbilstu „Darba likuma” un 

„Darba aizsardzības likuma” prasībām. 

1.3.4. Smēķēšana atļauta tikai norādītās, apzīmētās un speciāli šim nolūkam aprīkotās 

vietās. 

1.3.5. Darbs ar bīstamām ķīmiskām vielām vai to maisījumiem ir jāveic šim darbam 

speciāli paredzētās un aprīkotās vietās. 

1.3.6. Darbus veicot, ir jāievēro darbu tehnoloģiskajā procesā paredzētā secība un 

režīms. 

1.3.7. Organizējot un veicot darbus ar bīstamajām iekārtām, jāievēro likuma „Par 

bīstamo iekārtu tehnisko uzraudzību” un saistošo Ministru kabineta noteikumu 

prasības. 

1.3.8. Darba devējam, pamatojoties uz darba vides riska novērtēšanas rezultātiem, ir 

jānosūta nodarbinātie uz apmācībām pirmās palīdzības sniegšanā un jānosaka vietas, 

kurās jāizvieto pirmās palīdzības aptieciņas. 

1.3.9. Drošai darba veikšanai ir jāizstrādā darba aizsardzības instrukcijas un jāveic 

sistemātiska iekārtu atbilstības pārbaude darba aizsardzības prasībām, jākontrolē šī 

energostandarta ievērošana un izpilde, kā arī individuālo aizsardzības līdzekļu pareiza 

izmantošana. 

1.3.10. Ņemot vērā vietējos apstākļus, nepieciešamības gadījumā, ir jāparedz papildus 

pasākumi, kas paaugstina darbu izpildes drošību, un nav pretrunā ar šī energostandarta 

prasībām. 

Katram darbiniekam ir jāievēro šis energostandarts un nekavējoties jāziņo savam 

tiešajam vadītājam par jebkuru pamanītu pārkāpumu un iekārtu neatbilstību šim 

energostandartam. 

Aizliegts pildīt norādījumus, kuri ir pretrunā ar šo energostandartu. 

1.3.11. Darbinieki, kuri nav ievērojuši šī energostandarta prasības, tiek saukti pie 

atbildības saskaņā ar uzņēmuma darba kārtības noteikumiem un spēkā esošo 

normatīvo aktu prasībām. 

1.3.12. Siltumietaisēs jāizvieto drošības zīmes atbilstoši MKN Nr. 400. Biežāk 

lietojamās drošības zīmes dotas energostandarta 1. pielikumā.  

2. Prasības darbiniekiem, veicot darbus siltuma un gāzes ietaisēs 

2.1. Pie siltumietaišu apkalpošanas tiek pielaisti darbinieki ne jaunāki par 18 gadiem.  

2.2. Personām, kuras veic siltuma un gāzes ietaišu apkalpošanu, atbilstoši veicamajam 

darbam jāveic obligātā veselības pārbaude noteiktajos termiņos un apjomā atbilstoši 

MKN Nr. 219 . 

2.3. Visiem darbiniekiem, kuri veic siltuma un gāzes ietaišu ekspluatāciju, jābūt 

LEK 025 un MKN Nr. 1041 noteiktajā kārtībā iegūtai vismaz A elektrodrošības 

grupai. 
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2.4. Darbiniekiem, kuri apkalpo siltumietaises, jāzina šī energostandarta prasības 

ieņemamā amata vai izpildāmā darba apjomā. Darbiniekiem periodiskā zināšanu 

pārbaude jāveic ne retāk kā reizi 3 gados. 

2.5. Katram amatam jābūt noteiktam zināšanu pārbaudes apjomam, atbilstoši šī 

energostandarta un LEK 025 prasībām. 

2.6. Šī energostandarta un LEK 025 zināšanu pārbaude jāveic vienlaicīgi. Nokārtojot 

zināšanu pārbaudi, darbiniekiem tiek izsniegta elektrodrošības grupas apliecība. 

Darbiniekiem, kuri veic siltuma un gāzes ietaišu ekspluatāciju, elektrodrošības grupas 

apliecības otrā pusē komisijas priekšsēdētājs veic ierakstu par tiesībām veikt darbus 

siltumietaisēs. 

2.7. Darbiniekiem, kuri apkalpo siltumietaises, jābūt apmācītiem un instruētiem 

atbilstoši veicamajam darbam un MKN Nr. 749 (instruktāža ne retāk kā reizi gadā). 

Katram darbu veidam jābūt izstrādātai un apstiprinātai darba aizsardzības instrukcijai. 

2.8. Darbiniekiem, kuri veic paaugstinātas bīstamības darbus un apkalpo bīstamās 

iekārtas, instruktāža jāveic ne retāk kā reizi sešos mēnešos. 

2.9. Par bīstamām iekārtām klasificē1 

2.9.1. celšanas iekārtas: 

2.9.1.1. lifti; 

2.9.1.2. kravas celtņi, kuru celtspēja ir viena tonna vai lielāka; 

2.9.1.3. pacēlāji cilvēku celšanai augstumā virs trim metriem; 

2.9.1.4. cilvēku pārvadāšanai paredzētās trošu ceļu iekārtas; 

2.9.1.5. eskalatori un konveijeri, kas paredzēti cilvēku pārvietošanai. 

2.9.2. katliekārtas; 

2.9.3. III un IV kategorijas spiedieniekārtu kompleksi (kategorijas jānosaka 

atbilstoši MKN Nr. 165); 

2.9.4. maģistrālie cauruļvadi naftas un naftas produktu vai dabasgāzes pārvadei 

un transportēšanai; 

2.9.5. stacionāri rezervuāri bīstamo vielu uzglabāšanai, kuros vienlaikus ir 

iespējams uzglabāt šādu daudzumu plūstošu vielu: 

2.9.5.1. viegli uzliesmojoši, sprādzienbīstami un ļoti viegli uzliesmojoši 

šķidrumi, gāzes un to maisījumi, ‒ vairāk nekā 2,5 m3 (vielu sadalījums 

dots MKN Nr. 107); 

2.9.5.2. dīzeļdegviela, šķidrais kurināmais un degoši šķidrumi, ‒ vairāk 

nekā 10 m3; 

2.9.5.3. ļoti toksiskas, toksiskas un kaitīgas vielas ‒ vairāk nekā 2,5 m3 

(vielu sadalījums dots MKN Nr. 107); 

2.9.5.4. autotransporta līdzekļu cisternas bīstamo kravu pārvadāšanai. 
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Piezīme1: Iekārtas noteiktas atbilstoši MKN Nr. 384:2000 prasībām. 

2.10. Elektrodrošības grupas apliecības otrajā pusē jābūt atzīmei par tiesībām veikt 

paaugstinātas bīstamības darbus. 

Par paaugstinātas bīstamības darbiem uzskatāmi: 

2.10.1. augstkāpēju darbi; 

2.10.2. ugunsbīstamie un gāzes bīstamie darbi; 

2.10.3. kravu pārvietošana, izmantojot auto un elektrokrāvējus. 

Šis saraksts var tikt papildināts ar siltumietaises tehniskā vadītāja rīkojumu, ņemot 

vērā vietējos apstākļus. 

Siltumietaises tehniskais vadītājs apstiprina sarakstu ar darbiniekiem, kuri ir tiesīgi 

veikt attiecīgus paaugstinātas bīstamības darbus. 

2.11. Darbiniekiem, kuri tiek pielaisti pie siltumietaišu apkalpošanas, kurās tiek 

izmantotas degtspējīgas, sprādzienbīstamas un ķīmiski bīstamas vielas, jāzina šo vielu 

īpašības un droši darba paņēmieni ar tām. 

2.12. Darbiniekiem, kuri apkalpo iekārtas sprādzienbīstamās vietās, vai kuriem ir 

kontakts ar bīstamām ķīmiskām vielām jāzina: 

2.12.1. sprādzienbīstamo vietu izvietojums; 

2.12.2. ķīmiski bīstamo vielu iedarbības raksturs un saindēšanās ar tām 

pazīmes; 

2.12.3. drošības prasības, veicot darbus vai atrodoties gāzes bīstamās vietās; 

2.12.4. elpošanas ceļu aizsarglīdzekļu izmantošanas noteikumi; 

2.12.5. ugunsbīstamas vielas un to dzēšanas paņēmieni; 

2.12.6. pirmās palīdzības sniegšanas paņēmieni un cietušo evakuācijas veidi no 

gāzes bīstamām vietām. 

Darbiniekiem, kuri apkalpo siltumietaises, kurās dabasgāze tiek izmantota kā 

kurināmais, un kuri apkalpo gāzes saimniecību, papildus šī energostandarta prasībām 

ir jāzina un jāievēro LVS 445-1:2011 un LVS 445-2:2011 un MKN Nr. 1048 

prasības. 

2.13. Darbiniekiem jābūt apgādātiem ar individuālajiem aizsardzības līdzekļiem 

saskaņā ar izpildāmā darba raksturu. Individuālo aizsardzības līdzekļu lietošana, 

veicot darbu, ir obligāta. 

2.14. Darba apģērbam jābūt aizpogātām visām paredzētajām pogām un aizdarēm. 

Darba apģērbam nedrīkst būt plīvojošas daļas, kas varētu aizķerties aiz iekārtu un 

mehānismu daļām. Aizliegts atlocīt darba apģērba piedurknes un atlocīt zābaku 

stulmus. 

2.15. Strādājot ar toksiskām vai ķīmiski bīstamām vielām, tīrot kurtuves, drenējot 

karstu ūdeni no iekārtām un cauruļvadiem, kā arī veicot gāzes un elektrometināšanas, 
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izolācijas un apmūrējuma darbus, birstošu kravu iekraušanu un izkraušanu, darba 

apģērba bikšu gali ir jāpārvelk pāri apaviem (zābakiem). 

2.16. Darbiniekiem jāievēro drošības zīmes un jāzina, ka pirms telpas vai nožogotas 

teritorijas izvietotās drošības zīmes attiecas uz visu telpu vai nožogoto teritoriju. 

Atrodoties pie siltumietaisēm un to iekārtām, kā arī siltumietaišu teritorijā, akās, 

kamerās, kanālos, tuneļos, celtniecības laukumos, remonta zonās jābūt uzvilktām 

atbilstošām aizsargķiverēm. Matiem jābūt savāktiem zem ķiveres. 

2.17. Ārpuskārtas zināšanu pārbaude jāveic, ja būtiski mainās darbinieka amata 

pienākumi, ekspluatējot siltumietaisi vai darbinieks pārkāpis darba aizsardzības 

prasības. 

3. Kopējās darba drošības prasības, veicot darbus siltuma un gāzes ietaisēs 

3.1. Teritorija, telpas un darba vietas 

3.1.1. Darbiniekiem jābūt apmācītiem un instruētiem par rīcībām avārijas situācijās un 

ugunsgrēka gadījumā. 

3.1.2. Personām, kuras neveic darbus siltumietaises telpās vai teritorijā, atļauts tajās 

atrasties tikai apkalpojošo darbinieku pavadībā. 

3.1.3. Transporta ceļi siltumietaišu teritorijās un ražošanas telpās jāuztur pastāvīgā 

lietošanas kārtībā. 

3.1.4. Visiem ceļiem un brauktuvēm, ieejām un izejām gan ražošanas telpās, gan 

ārpus tām pieguļošajā teritorijā jābūt labi apgaismotām un brīvām gājēju un transporta 

kustībai. Ceļu un brauktuvju piegružošana, kā arī to izmantošana kravu uzglabāšanai 

ir aizliegta. 

Ceļiem, brauktuvēm, ieejām un izejām, kā arī kāpnēm un margām ir jābūt darba 

kārtībā un tīrām. Ziemā ārpus telpām tās jāattīra no sniega, ledus un nepieciešamības 

gadījumā jānokaisa ar pretslīdes materiāliem. 

Degvielas uzglabāšanas rezervuāru teritorija vaļņu vai citu nožogojumu iekšpusē 

jāuztur atbilstoši „Ugunsdrošības noteikumu” prasībām (MKN Nr. 82). 

Apkalpes laukumu un pāreju uzklājumiem, kā arī to margām jābūt droši 

nostiprinātām. Uz remonta laiku noņemto margu vietā jāierīko pagaidu iežogojums. 

Pēc remonta nobeiguma margas nekavējoties jāuzstāda to iepriekšējā vietā un 

jānostiprina. 

3.1.5. Pretī visiem ēku vārtiem un durvīm, kas izved virzienā pret dzelzceļa sliedēm 

vai autotransporta kustības zonām, jābūt uzstādītiem norobežojošiem stabiņiem un 

margām, kā arī drošības vai ceļa zīmēm, vai gaismas tablo, kas informē darbiniekus 

par iespējamo bīstamību un izslēdz iespēju tiem nejauši nokļūt zem transporta 

līdzekļiem.  

Pie vārtiem jābūt fiksatoriem, kas izslēdz to nejaušu atvēršanu vai aizvēršanu. 

Ēku vārtu malām autotransporta kustības zonā, pa visu perimetru, jābūt apzīmētām ar 

signālkrāsojumu. 

Automobiļiem un citiem transporta līdzekļiem jābūt noteiktam maksimāli 

pieļaujamam kustības ātrumam siltumietaises teritorijā un ēkās. 
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Ierobežota kustības ātruma zonām, stāvēšanas un apgriešanās vietām jābūt apzīmētām 

ar ceļa zīmēm, labi redzamām dienas un nakts laikā. Transporta izbraukšanas vietās 

zem būvēm un komunikācijām jābūt ierīkotām ceļa zīmēm, kas norāda transporta 

gabarītu augstuma un platuma ierobežojumus. 

3.1.6. Kustoties vilcieniem, manevrēšanas sastāviem un lokomotīvēm, atkabinot 

vagonus, savlaicīgi jāatiet drošā vietā (dzelzceļa malā vai starp sliežu ceļiem) ‒

attālumā ne mazāk, kā 2 m no tuvākās sliedes. 

3.1.7. Zem gāzejām ir aizliegts ierīkot darbnīcas, sanitārās, sadzīves un citas telpas. 

3.1.8. Starpstāvu pārsegumiem, grīdām, kanāliem un ailēm jābūt darba kārtībā. Visām 

grīdas ailēm jābūt norobežotām. Aku, kameru, bedru malām un lūkām, kā arī kanālu 

pārsegumiem jābūt no rievota vai režģveida tērauda izstrādājuma vienā līmenī ar 

grīdu vai zemi un droši piestiprinātiem. 

3.1.9. Kameras un kanāli jāuztur tīrībā, no bedrēm regulāri jāatsūknē ūdens un 

nedrīkst pieļaut eju piegružošanu. 

3.1.10. Visu siltumietaišu rekonstrukcija (ēkās, kanālos, akās u.c.) jāveic saskaņā ar 

„Būvniecības likumam” atbilstoši izstrādātu būvprojektu. 

3.1.11. Remonta veikšanas laikā remonta vieta jānodala un jāapzīmē remonta 

laukums, kā arī jānorāda tam pieļaujamā slodze. 

3.1.12. Sprādzienbīstamās zonās, kuras nosaka atbilstoši MKN Nr. 300, jālieto 

apgaismojuma armatūra sprādziendrošā izpildījumā. 

Ražošanas telpās jābūt uzstādītam avārijas apgaismojumam un elektrotīklam ar darba 

spriegumu līdz 50 V, saskaņā ar normatīvo aktu MKN Nr. 498. 

3.1.13. Apgaismojuma līmenim, trokšņu līmenim, vibrāciju līmenim darba vietās, 

ventilācijas, gaisa kondicionēšanas, apkures sistēmām, ražošanas telpu darba zonas 

gaisam jāatbilst normatīvajiem aktiem MKN Nr. 359, MKN Nr. 284, MKN Nr. 66. 

3.1.14. Ķīmiskas vielas un viegli uzliesmojoši materiāli jāuzglabā atbilstoši ķīmiskās 

vielas drošības datu lapā (DDL) noteiktajām prasībām. Ķīmiskās vielas vai maisījuma 

drošības datu lapu (DDL) izstrādā atbilstoši „Ķīmisko vielu likuma” un 

Regulas 1907/2006 prasībām.  

3.1.15. Ķīmisko vielu uzglabāšanas trauki jāmarķē, uz etiķetes norādot vielas 

nosaukumu un bīstamības apzīmējumus. 

3.1.16. Atvērtām kamerām un apakšzemes cauruļvadu iecirkņiem jābūt norobežotiem 

un apzīmētiem ar brīdinājuma zīmēm. 

Brīdinājuma zīmēm jānodrošina nožogoto vietu laba redzamība no visām iespējamām 

transporta līdzekļu braukšanas un gājēju iešanas pusēm. 

3.1.17. Ķīmisko vielu koncentrācija ražošanas telpu darba zonas gaisā nedrīkst 

pārsniegt MKN Nr. 325 noteiktās robežvērtības. Ja tās tiek pārsniegtas, darbiniekiem 

jālieto individuālie aizsardzības līdzekļi elpošanas ceļu aizsardzībai. 

3.1.18. Deggāzes koncentrācija telpas gaisā nedrīkst pārsniegt 1/5 no zemākās gāzes 

sprādzienbīstamās koncentrācijas. Sprādzienbīstamo un ķīmiski bīstamo gāzu apraksti 

doti 8. pielikumā. 
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3.1.19. Pie ieejas telpās, kur glabājas bīstamās ķīmiskās vielas jābūt uzstādītām 

drošības zīmēm, kas brīdina par šo vielu klātbūtni un/vai par sprādziena un uguns 

bīstamību. Drošības zīmēm jāatbilst MKN Nr. 400 prasībām un standartam LVS 446. 

3.1.20. Teritorijā un ražošanas telpās ir jāievēro tīrība. 

Izlijuši šķidrumi, ja nepieciešams, jāneitralizē un jāaizvāc, bet vietas, kur tika izlietas 

šīs vielas, jāsatīra. 

Uz iekārtām, cauruļvadiem, sienām, logiem, pārsegumiem, trepju virsmām un citām 

vietām nedrīkst būt uzkrāti putekļi un netīrumi. 

Aizliegts telpu un iekārtu uzkopšanai lietot degošās vielas (benzīnu, petroleju, acetonu 

u.c.). 

3.1.21. Ražošanas telpās uzstādītajām tīrīšanas materiālu kastēm jābūt no metāla un 

aizveramām. Jābūt nodalītam tīram un izlietotam tīrīšanas materiālam. Izlietotais 

tīrīšanas materiāls no kastēm ir jāaizvāc ne retāk kā reizi nedēļā (nedēļas beigās), 

kaste nedrīkst būt pārpildīta. 

3.1.22. Siltumietaisēs jāievēro „Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likuma” un 2004. 

gada 17. februāra MK noteikumi Nr. 82 prasības. 

Teritorijā un telpās jābūt nepieciešamajiem ugunsdrošības līdzekļiem un tiem jāatbilst 

iepriekš minēto normatīvu prasībām. 

3.2. Prasības iekārtām 

3.2.1. Ja siltuma vai gāzes ietaise (spiedieniekārtu komplekss), atbilstoši 

MKN Nr. 384:2000 klasificējama kā bīstamā iekārta, tā ir pakļauta likumā „Par 

bīstamo iekārtu tehnisko uzraudzību” noteiktajai valsts uzraudzībai, kontrolei un 

pārbaudēm. 

3.2.2. Visām karstajām iekārtu daļām, cauruļvadiem, tvertnēm un citiem elementiem, 

kuru temperatūra var pārsniegt 45 °C, jābūt izolētiem vai norobežotiem. Temperatūrai 

uz izolācijas virsmas pie apkārtējā gaisa temperatūras 25 °C ir jābūt ne augstākai par 

45 °C. 

Cauruļvadu krāsojumam siltumietaisēs un uzrakstiem uz tiem ir jāatbilst normatīvā 

akta MKN Nr. 400 prasībām. 

3.2.3. Visiem iekārtu un cauruļvadu virsmu posmiem ar siltumizolāciju, kas atrodas 

ugunsbīstamu, sprādzienbīstamu un bīstamu vielu iespējamās iedarbības zonā, ir jābūt 

pārklātiem ar metālisku apšuvumu, kas aizsargā siltuma izolāciju no šo vielu 

uzsūkšanas. Siltumizolācijas apšuvumam jābūt bez mehāniskiem bojājumiem. 

3.2.4. Ķīmiski bīstamu, ugunsbīstamu un sprādzienbīstamu vielu cauruļvadiem jābūt 

hermētiskiem. Ja atklāta noplūde, bojājuma novēršana jāuzsāk nekavējoties.  

3.2.5. Iekārtas, elementi, armatūra un ierīces, kurām jāveic noteiktas periodiskās 

apskates, jāizvieto vietās ar ērtu pieeju apkalpošanai. 

3.2.6. Iekārtas, elementi un armatūra, kas atrodas augstāk par 1,5 m no grīdas (darba 

laukuma) līmeņa, jāapkalpo no stacionāriem vai pārvietojamiem laukumiem ar 

nožogojumiem un kāpnēm. 

Kāpnēm un stacionāriem laukumiem jābūt norobežotiem ar augšējām margām 1 m, 

starpmargām 0,5 m un kājlīsti 0,15 m augstumā.  
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Attālumam no laukuma līmeņa līdz augšējam pārsegumam jābūt ne mazākam par 2 m. 

3.2.7. Noslēgarmatūrai, kuras atvēršanai ir nepieciešama liela piepūle, jābūt apgādātai 

ar apvadlīniju un mehānisku vai elektrisku piedziņu. 

Noslēgarmatūra jāatver un jāaizver tikai ar speciāli tam paredzētām ierīcēm. Aizliegts 

izmantot šiem mērķiem neparedzētus priekšmetus (laužņus, caurules, citus 

priekšmetus). 

3.2.8. Uz visām ierīcēm, armatūras un cauruļvadiem ir jābūt operatīviem 

apzīmējumiem atbilstoši tehnoloģiskajai shēmai. Uz armatūras (aizbīdņu, ventiļu, 

vārstu, šīberu u.t.t.) rokratiem jābūt norādītam griešanas virzienam, tos atverot un 

noslēdzot. 

Uz cauruļvada un pie tā operatīvā apzīmējuma jābūt norādītam plūsmas virzienam. 

3.2.9. Iekārtu kustīgām daļām, pie kurām iespējama darbinieku piekļūšana, jābūt 

mehāniski nožogotām. 

Aizliegts izgatavot nožogojumus no stieņiem un lentām, piestiprinātām pie mašīnu un 

mehānismu korpusa. 

3.2.10. Darba aprīkojumam jābūt pārbaudītam atbilstoši MKN Nr. 526 prasībām. 

Prasības aprīkojuma pārbaudēm uzņēmumā var tikt noteiktas tehniskā vadītāja 

apstiprinātā kārtībā.  

3.2.11. Veicot siltumietaises remontu: 

3.2.11.1. Visai noslēgarmatūrai uz cauruļvadiem uz remonta zonas robežām 

jābūt aizvērtā stāvoklī, novēršot plūstošās vielas (vides) plūsmu remonta zonā; 

3.2.11.2. Starp noslēgarmatūru un remonta zonu jābūt uzstādītai atvērta tipa 

drenāžas vai atgaisotāja armatūrai, kura ir tieši savienota ar atmosfēru. Remonta 

laikā tai jābūt atvērtai; 

3.2.11.3. Slēgtā tipa drenāžām jābūt noslēgtām; 

3.2.11.4. Noslēgarmatūras un drenāžas armatūras rokriteņi vai rokturi 

nepārprotami jānofiksē aizvērtā/atvērtā stāvoklī. Rokriteņus vai rokturus nofiksē 

ar ķēdi vai bloķē ar citiem speciāli tam paredzētiem līdzekļiem, kuriem jāatbilst 

standarta LVS EN 1037 prasībām. 

3.2.11.5. Uz noslēgarmatūras un slēgtā tipa drenāžas rokriteņiem vai rokturiem 

jāuzliek drošības zīmes 4.5. „Neatvērt  strādā cilvēki”, uz atvērta tipa drenāžas 

vai atgaisotāja armatūras ‒ 4.4. „Neaizvērt  strādā cilvēki”, uz noslēgarmatūras 

elektropiedziņu barošanas automātiem un vadības slēdžiem –

 4.6. „Neieslēgt  strādā cilvēki” (skatīt 1. pielikumu). 

Sagatavojot darba vietu, ir atļauts izmantot arī LEK 025 noteiktās drošības 

zīmes; 

3.2.11.6. Darba veikšanas vietā jābūt izvietotai drošības zīmei 4.2. „Strādāt šeit” 

(skatīt 1. pielikumu). 

3.3. Iekārtu apkalpošana 

3.3.1. Darbiniekiem jābūt pieejamai darbam nepieciešamai un atbilstošai 

siltuma/gāzes dokumentācijai (ekspluatācijas instrukcijas, darba aizsardzības 
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instrukcijas, tehnoloģiskās un/vai elektriskās shēmas u.c.). Tehnoloģiskās shēmas 

jāizvieto arī pie iekārtām atsevišķi izbūvētās ēkās, piemēram, gāzes regulēšanas 

punktos. 

3.3.2. Iekārtu apskates un apgaitas jāveic operatīvajam personālam, kurš kontrolē 

iekārtas darba režīmu. 

3.3.3. Bez nepieciešamības darbu veikšanai aizliegts atrasties uz agregātu laukumiem, 

pie lūkām, ūdens līmeņa indikācijas stikliem, kā arī pie noslēgšanas, regulēšanas un 

drošības armatūras, atloku savienojumiem, kas atrodas zem spiediena. 

3.3.4. Aizliegts kāpt uz laukumu barjerām, staigāt pa cauruļvadiem, konstrukcijām un 

pārsegumiem, kas nav tam paredzēti. 

3.3.5. Ieslēdzot darbā, atslēdzot vai pārbaudot iekārtas un cauruļvadus ar paaugstinātu 

spiedienu, uz tām un to tuvumā drīkst atrasties darbinieki, kuri veic un piedalās šajos 

darbos. Cauruļvadu metināto šuvju apskati atļauts veikt tikai pēc izmēģinājuma 

spiediena samazināšanas līdz darba spiedienam. 

3.3.6. Atklājot sildvirsmu, tvaika vadu, kolektoru, barošanas cauruļvadu, kā arī 

armatūras korpusu neblīvumus, jāziņo stacijas dispečeram, nekavējoties jāevakuē 

cilvēki no avārijas stāvoklī esošās iekārtas, un jānorobežo bīstamā zona un jāizliek 

drošības informatīvo zīmi 4.1. „Bīstama zona” (skatīt 1. pielikumu). 

Cilvēku evakuāciju no bīstamās zonas veic operatīvais personāls. 

3.3.7. Aizliegts tīrīt, slaucīt, eļļot darbojošos mehānismu rotējošās vai kustīgās daļas, 

kāpt pāri to nožogojumiem. Tīrot darbojošos mehānismu ārējās virsmas, aizliegts uztīt 

uz rokām vai pirkstiem tīrīšanas materiālus. 

3.3.8. Aizliegts ar rokām bremzēt un apstādināt rotējošos mehānismus. 

3.3.9. Aizliegts pietuvoties elektrības vadiem, kas ir norauti, karājas, atrodas uz zemes 

vai grīdas, kā arī uz stiepļu, virvju vai trošu gabaliem, kas saskaras ar šiem vadiem, 

vai pieskarties pie tiem. 

3.3.10. Aizliegts ekspluatēt iekārtas, kas nav darba kārtībā, kā arī iekārtu ar bojātām 

vai atslēgtām avārijas atslēgšanas, signalizācijas, aizsardzības un bloķēšanas ierīcēm. 

3.3.11. Aizliegts remontēt iekārtas, neveicot tehniskos pasākumus, kas izslēdz to 

kļūdainu ieslēgšanu darbā (dzinēja palaišana, tvaika vai ūdens padeve u.t.t.), kā arī to 

nesankcionētu kustību vai pārvietošanos. Beidzot remontu, jāpārliecinās, vai iekārtās 

nav palikuši cilvēki vai nepiederoši priekšmeti. 

3.3.12. Iekārtas remonts jāveic saskaņā ar darba veikšanas projektu, remontdarbu 

tehnoloģisko karti vai apstiprinātu remontdarbu apjomu. 

3.3.13. Montējot atloku savienojumus, skrūvju caurumu sakrišana jākontrolē ar 

atbilstošiem instrumentiem. 

Aizliegts savienojumu caurumu sakrišanu kontrolēt ar rokas pirkstiem. 

3.3.14. Veicot darbus iecirkņos ar paaugstinātu gaisa temperatūru, kas pārsniedz 

MKN Nr. 359 noteiktos lielumus, jāpielieto pārvietojamās gaisa dzesēšanas iekārtas.  

Gadījumā, ja ir nepieciešama cilvēku atrašanās iekārtas karsto elementu tuvumā, 

jānodrošina pasākumi cilvēku aizsardzībai no augstas temperatūras iedarbības 

(strādājošās iekārtas norobežošana, ventilācija, speciāls apģērbs u.t.t.). 

3.3.15. Detaļu mazgāšanai un tīrīšanai jālieto speciāli tam paredzēti līdzekļi. 
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Aizliegts lietot petroleju, benzīnu, benzolu, acetonu un citas degošas vai viegli 

uzliesmojošas vielas, kā arī hloru saturošus ogļūdeņražus. 

3.3.16. Aizsalušu ugunsbīstamu, ķīmiski bīstamu un sprādzienbīstamu vielu 

cauruļvadu, kā arī to armatūru atkausēšana jāveic ar tvaiku vai karstu ūdeni. Pielietot 

siltuma avotus ar atklātu uguni pieļaujams tikai sildot gaisa, ūdens un tvaika 

cauruļvadus un armatūru, kas ir uzstādīti ārpus ugunsbīstamām telpām un atklātā 

gaisā, ievērojot ugunsdrošības noteikumus. 

3.3.17. Vietas, kur ir bīstami atrasties cilvēkiem, atbilstoši jānorobežo un jāapzīmē. 

3.3.18. Gaismas ķermeņu tīrīšana un spuldžu nomaiņa jāveic elektrotehniskajam 

personālam, ievērojot droša darba metodes.  

3.3.19. Apkalpojot iekārtas vietās, kur nav stacionārs apgaismojums, jāparedz 

pietiekošs darba kārtībā esošu pārnēsājamo gaismekļu skaits. 

3.3.20. Īpaši nelabvēlīgos apstākļos, kad pastāv elektriskās strāvas trieciena bīstamība, 

paaugstināts putekļu daudzums gaisā, darba telpas šaurība, saskarsmes iespējas ar 

metāliskām, sazemētām virsmām, tīkla spriegums nedrīkst pārsniegt 50 V. 

3.3.21. Sajūtot pastiprinātu gāzes klātbūtnes esamību gāzes bīstamā telpā, jāveic gaisa 

analīze tajā, nosakot gāzes sastāvu. Gāzes esamība jānosaka ar gāzes sastāva 

analizatoru sprādziendrošā izpildījumā.  

Atklājot gāzes esamību, telpā ienākt var tikai pēc tās izvēdināšanas un atkārtotas gaisa 

gāzes sastāva un skābekļa pietiekamības (20 % pēc tilpuma) pārbaudes. Ja 

vēdināšanas rezultātā izvēdināt gāzi nav iespējams, ienākt un strādāt telpā ir 

pieļaujams tikai pielietojot izolējošo gāzmasku.  

Ventilatora elektrodzinēja un apgaismojuma ieslēgšanas armatūrai jābūt novietotai 

ārpus gāzes bīstamās telpas. 

3.3.22. Veicot gāzes bīstamus darbus, jāievēro sekojošas prasības: 

3.3.22.1. Jāizmanto gaismekļi sprādziendrošā izpildījumā. Aizliegta gaismekļu 

ieslēgšana vai izslēgšana sprādzienbīstamās vietās, kā arī atklātas uguns 

izmantošana; 

3.3.22.2. Instrumentiem jābūt izgatavotiem no materiāla, kas izslēdz dzirksteļu 

veidošanās iespēju. Pieļaujams izmantot instrumentus no melnā metāla, ar 

nosacījuma, ka to darba virsma tiek pārklāta ar atbilstošu smērvielu; 

3.3.22.3. Aizliegts izmantot elektriskās urbjmašīnas un citus 

elektroinstrumentus un ierīces, kuru darbība izsauc dzirksteļošanu; 

3.3.22.4. Personāla apavu zolēm jābūt bez metāliskām uzlikām vai naglām. 

3.3.23. Telpām ar paaugstinātu bīstamību (ugunsbīstamas telpas, elektrosadales 

telpas, u.c.), ja šajās telpās nav pastāvīga apkalpojošā personāla, jābūt aizslēgtām. 

Atslēgas jāuzglabā noteiktā vietā un darbu veikšanai tās jāizdod pret parakstu 

atbilstoši uzņēmumā noteiktai kārtībai. Pēc darbu beigšanas atslēgas jānodod. 

3.3.24. Ugunsgrēka gadījumā nekavējoties jāziņo stacijas dispečeram un jārīkojas 

atbilstoši viņa norādījumiem. 

Ja var notikt nelaimes gadījums vai tiek apdraudēta stacijas (ražotnes) drošība, darbs 

jāpārtrauc, nekavējoties jāziņo stacijas dispečeram un personālam jārīkojas atbilstoši 
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viņa norādījumiem bīstamības novēršanai (apturēt iekārtu vai atbilstošo mehānismu, 

noņemt spriegumu, atslēgt tvaika vai ūdens padevi, norobežot bīstamo zonu u.t.t.). 

Gadījumā, ja ir cietuši cilvēki, jāsniedz cietušajiem pirmā palīdzība, pēc iespējas 

saglabājot neskartu vietu, kur notika nelaimes gadījums. Par notikušo jāpaziņo stacijas 

dispečeram.  

3.3.25. Siltumietaišu ķīmiskās attīrīšanas darbi jāveic saskaņā ar tehniskā vadītāja 

apstiprinātu programmu. 

3.4. Drošības prasības, veicot smagu priekšmetu pārvietošanu 

3.4.1. Darbiniekiem, kuri veic smagu priekšmetu pārvietošanu, jābūt instruētiem šāda 

darba veikšanai.  

Ceļot un pārvietojot kravas ar fizisku spēku, jāievēro MKN Nr. 344 un atbilstošās 

darba aizsardzības instrukcijas prasības. Nodarbinātajiem, kuru darbs ir saistīts ar 

smagumu pārvietošanu ar fizisku spēku, ir jābūt apmācītiem par smaguma 

pārvietošanas un ergonomikas principiem. 

Pēc iespējas jācenšas izvairīties no smagumu celšanas un pārvietošanas ar fizisku 

spēku, jālieto tehniskie palīglīdzekļi. Piemēram, smagumus var celt un pārvietot ar 

speciāliem ratiņiem, elektroiekrāvējiem, telferiem, mehānisko vinču vai elektrisko 

vinču. 

3.4.2. Iekraušanas un izkraušanas darbi ir jāveic mehanizēti, izmantojot celšanas un 

transportēšanas iekārtas un mazās mehanizācijas līdzekļus saskaņā ar šī 

energostandarta un normatīvo aktu MKN Nr. 526 un MKN Nr. 113 prasībām.  

3.4.3. Veicot izkraušanas darbus, aizliegts nolaist kravu uz pārsegumiem, balstiem un 

laukumiem, pārsniedzot projektā uzrādītās pieļaujamās slodzes. 

Aizliegts piekarināt kravas pie ēku konstrukcijām, cauruļvadiem u.t.t., kas nav 

paredzēti šim mērķim. 

3.4.4. Strādāt ar celtniecības vai kravas celšanas mašīnām (izlices celtņiem, 

ekskavatoriem, iekrāvējiem u.c.) inženierkomunikāciju aizsargjoslās atļauts atbilstoši 

„Aizsargjoslu likuma” prasībām  ar norīkojumu un pēc inženierkomunikāciju 

ekspluatējošās organizācijas atļaujas saņemšanas. 

3.4.5. Aizliegts pārvadāt cilvēkus ārpus transporta līdzekļu un mehānismu kabīnēm, 

kā arī uz kravas piekabēm (puspiekabēm), ja šo transporta līdzekļu konstrukcija nav 

pielāgota cilvēku pārvadāšanai. 

3.4.6. Transporta līdzekļu un visu veidu mehānismu vadītājiem ir jāievēro „stop” 

signāls, neatkarīgi no tā, kas padod šos signālus. 

3.4.7. Skābju un citu bīstamo vielu noliešana no cisternām un taras izkraušana jāveic 

atbilstoši šī energostandarta 7. nodaļas un saistošo darba aizsardzības instrukciju 

prasībām. 

3.4.8. Skābes, sārmi un citas ķīmiskas vielas jāpārvieto atbilstošā, drošā iepakojumā. 

3.4.9. Iekrāvēju (automobiļu vai elekroiekrāvēju) vadīšanu var veikt tikai 18 gadus 

sasniegušas un atbilstoši apmācītas personas. Elektroiekrāvēju vadītājiem jābūt 

vismaz A elektrodrošības grupai. 

Iekrāvēju ekspluatācija jāveic atbilstoši to ražotāja instrukcijām. 
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3.4.10. Fiziska darba veikšanai pielietojot aprīkojumu, tas jāpārbauda un jāpielieto 

atbilstoši MKN Nr. 526 prasībām. 

3.4.11. Kravu pārvietošanas ceļi ir jāuztur tīri, nav pieļaujama to aizkraušana un 

piegružošana. 

3.5. Drošības prasības, veicot darbus augstumā, uz sastatnēm, paaugstinājumiem 

un citām ierīcēm 

3.5.1. Darbiniekiem, kuri veic darbus augstumā, uz sastatnēm, paaugstinājumiem un 

citām ierīcēm jābūt atbilstoši apmācītiem un instruētiem. Jāievēro MKN Nr. 143 un 

atbilstošās darba aizsardzības instrukcijas prasības. 

Veicot sastatņu montāžu elektroietaišu tuvumā, jāievēro LEK 025 un MKN Nr. 1041 

prasības. 

3.5.2. Ja darba veikšana augstumā var radīt kritiena risku, jāpielieto kolektīvie 

aizsardzības līdzekļi vai jānodrošina to lietošana kopā ar individuālajiem aizsardzības 

līdzekļiem. Atbildīgajam par darbu izpildi jāinformē darbinieks par drošības 

prasībām, nostiprinot pretkritiena sistēmas karabīni un jānorāda karabīnes 

piestiprināšanas vieta. 

Brīdinājums! Nelietojiet drošības jostas pretkritiena aizsardzībai! 

3.5.3. Atļauts pielietot tikai attiecīgu sastatņu ražošanas un ekspluatācijas standartu 

(Latvijas, Eiropas un pasaules) prasībām atbilstošas sastatnes (LVS EN 12810-1, 

LVS EN 12810-2, LVS EN 12811-1, LVS EN 12811-3). 

3.5.4. Klājumiem un paaugstinājumiem, kas atrodas 1,5 m un lielākā augstumā no 

grīdas vai pārsegumu līmeņa, jābūt aprīkotiem ar margām, kuras sastāv no balstiem 

un roku atbalsta, kas ir nostiprināts augstumā, ne mazākā par 1 m no darba uzklājuma, 

vismaz viena horizontālā starpelementa un kājlīsti ar augstumu ne mazāku par 0,15 m. 

Sastatņu kāpnes un uzklājumus periodiski darba laikā, kā arī katru dienu pēc darba 

nobeiguma jānotīra no atkritumiem, bet ziemas laikā no sniega un apledojuma, bet 

nepieciešamības gadījumā jānokaisa ar smiltīm. 

3.5.5. Aizliegts strādāt uz nestabiliem gadījuma paliktņiem (kastēm, mucām, dēļiem 

u.t.t.). 

3.5.6. Lai izvairītos no kravas celtņa kravu sadursmēm ar sastatnēm, aizliegta 

vienlaicīga izlices pagriešana un kravas pacelšana/nolaišana tiešā sastatņu tuvumā. 

Kravas jānoceļ un jānolaiž no sastatnēm ar minimālu ātrumu, bez grūdieniem. 

3.5.7. Sastatņu montāža un demontāža jāveic ar atsevišķi noformētiem norīkojumiem. 

Sastatnes montē, demontē par sastatnēm atbildīgā speciālista uzraudzībā (atbilstoši 

MKN Nr. 143). Darbiniekiem, kuri veic sastatņu montāžu un demontāžu, jābūt 

instruētiem par darbu veikšanas paņēmieniem un secību, kā arī par drošības 

pasākumiem. 

Aizliegta nepiederošo cilvēku atrašanās zonā, kur tiek montētas vai demontētas 

sastatnes. 

3.5.8. Veicot darbus augstumā, bīstamajai zonai jābūt norobežotai visā perimetrā, 

nepiederošiem cilvēkiem tajā atrasties aizliegts. 

Strādājot uz restotiem laukumiem, jāveic pasākumi aizsardzībai pret instrumentu un 

materiālu krišanu. 
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3.5.9. Vienlaicīgi veicot darbus uz sastatnēm dažāda augstuma plaknēs, zemāk 

novietotās darba vietas ir jāaprīko ar atbilstošām aizsardzības ierīcēm (uzklājumi, 

tīkli, u.c.).  

3.5.10. Sastatnes, no kurām īslaicīgi netiek veikti darbi, jāuztur darba kārtībā. 

3.5.11. Neliela apjoma un īslaicīgus darbus augstumā, samazinot risku līdz 

minimumam, var veikt no kāpnēm un saliekamām kāpnēm, kas atbilst MKN Nr. 143 

prasībām. 

3.5.12. Aizliegts veikt metināšanas darbus, darbus ar elektriskiem vai pneimatiskiem 

instrumentiem, kā arī darbus ar celtniecības - montāžas pistolēm no pārnesamajām un 

pieslienamajām vai saliekamām kāpnēm. Tādu darbu veikšanai jāpielieto sastatnes vai 

saliekamās kāpnes ar augšējiem laukumiem, norobežotiem ar margām. 

3.5.13. Aizliegts pacelt un nocelt kravas ar pieslienamo kāpņu palīdzību, kā arī atstāt 

uz tām instrumentus. 

3.5.14. Strādājot no pieslienamām kāpnēm vietās ar transporta līdzekļu vai cilvēku 

kustību, kāpņu krišanas novēršanai no gadījuma grūdieniem kāpņu uzlikšanas vietu 

jānorobežo un jāapsargā. 

Gadījumā, ja nav iespējams nostiprināt kāpnes, uzstādot tās uz gludām virsmām, pie 

kāpņu pamatnes jāstāv strādniekam aizsargķiverē un jānotur kāpnes stabilā stāvoklī. 

Aizliegts atrasties uz kāpnēm vairāk nekā vienam cilvēkam. 

3.5.15. Telferiem (vinčām), kas kalpo pārvietojamo sastatņu un grozu pacelšanai un 

nocelšanai jāatbilst MKN Nr. 137 prasībām. 

3.6. Drošības prasības, veicot ugunsbīstamos darbus 

3.6.1. Veicot ugunsbīstamos darbus - metināšanas, metāla griešanas, darbus ar atklātu 

liesmu, kā arī visa veida darbus, kas var radīt aizdegšanās risku, jāievēro MKN Nr. 82 

prasības. 

3.6.2. Ugunsbīstamo darbu veikšanai paredzētās iekārtas un ierīces jāuztur darba 

kārtībā, tās jālieto saskaņā ar ražotāja instrukcijām. 

3.6.3. Siltumietaisēs ugunsbīstamos darbus var veikt pagaidu vai pastāvīgās darba 

vietās, kuras ar rakstisku rīkojumu ir noteicis iekārtas valdītājs. 

3.6.4. Ugunsbīstamos darbus pagaidu darba vietās jāveic pēc norīkojuma, kuru izdod 

ar iekārtas valdītāja rakstisku rīkojumu norīkots darbinieks. Norīkojumā jānorāda par 

ugunsdrošību un par darba vietas kontroli pēc darbu izpildes beigām atbildīgās 

personas, ugunsbīstamā darba veidu, vietu, laiku, ugunsdrošības un nepieciešamos 

papildus pasākumus, kas nepieciešami strādājošo drošībai, norīkojuma forma dota 

2. pielikumā. 

3.6.5. Ārkārtas situācijās ugunsbīstamos darbus var veikt bez norīkojuma 

noformēšanas par ugunsdrošību atbildīgās personas klātbūtnē. 

3.6.6. Darba vietas kontrole jānodrošina vismaz četras stundas pēc ugunsbīstamo 

darbu beigām. 
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3.7. Drošības prasības, veicot darbus apakšzemes būvēs un rezervuāros 

3.7.1. Veicot darbus apakšzemes būvēs un rezervuāros, lietojot attiecīgās iekārtas vai 

tās uzstādot, remontējot, veicot to tehnisko apkopi, rekonstrukciju un tehniskās 

pārbaudes, u.c. jāievēro ugunsdrošības prasības, darbu veikšanas prasības 

sprādzienbīstamā vidē un bīstamo vielu uzglabāšanas prasības (papildus prasības 

noteiktas MKN Nr. 82, MKN Nr. 384:2001 un MKN Nr. 300). 

3.7.2. Norīkojuma izdevējs norīkojumā norāda nepieciešamību pirms darbinieku 

pielaišanas darbam un darba laikā apakšzemes būvēs veikt gaisa sastāva pārbaudi, 

nosakot tajā kaitīgo vielu klātbūtni. Analīžu rezultātus pirms pielaišanas darbam fiksē 

norīkojumā. 

Apakšzemes būves un komunikācijas, kuras ir izvietotas tiešā gāzes vada tuvumā – 

15 m zonā uz katru pusi, regulāri pēc apstiprināta grafika jāpārbauda uz sagāzētību ar 

atbilstošiem indikatoriem. Pārbaudes rezultātiem jābūt fiksētiem. 

Atklājot sagāzētību jebkurās būvēs tiešā gāzes vada tuvumā (15 m zonā), jāveic 

pasākumi to izvēdināšanai. Šajā gadījumā jāveic sagāzētības pārbaude 50 m rādiusā 

no gāzes vada esošās apakšzemes būvēs un rezervuāros. 

Apakšzemes izbūvēs un rezervuāros biežāk sastopamo bīstamu vielu raksturojums 

dots šī energostandarta 8. pielikumā p. 1.). 

3.7.3. Visām gāzes apakšzemes būvēm un komunikācijām jābūt iekļautām 

tehnoloģiskajās shēmās un maršrutu kartēs. Gāzes būvju un komunikāciju lūkām jābūt 

nokrāsotām dzeltenā krāsā.  

Abās pusēs pirms (aptuveni 2 m attālumā) atvērtām apakšzemes rezervuāru lūkām, 

kuras izvietotas uz braucamās daļas, jāuzstāda barjeras un brīdinājuma zīmes. 

Tumšajā diennakts laikā vai nepietiekamas redzamības apstākļos brīdinājuma zīmēm, 

kā arī nožogojumiem pie darba veikšanas vietām, jābūt apgaismotiem. Norobežotajai 

zonai ziemas laikā jābūt attīrītai no sniega, ledus un nokaisītai ar pretslīdes 

materiāliem. 

3.7.4. Atverot apakšzemes būves vai rezervuāra lūkas, jāstāv no vēja pūšanas virziena 

puses. 

3.7.5. Pirms uzsākt darbu, kā arī darba laikā apakšzemes rezervuārā, tajā jābūt 

nodrošinātai dabīgai vai piespiedu ventilācijai. 

Kameru un kanālu dabīgā ventilācija jārada, atverot ne mazāk par divām rezervuāru 

lūkām un, uzstādot speciālus vairogus, kuri novirza gaisa plūsmas tajās. 

Piespiedu ventilācija jāierīko, ja apakšzemes rezervuāru gaisā ir ķīmiski bīstamas 

vielas, vai gaisa temperatūra tajos ir augstāka par 9. pielikumā noteikto. 

Piespiedu ventilācija jānodrošina ar pārvietojamu ventilatoru vai kompresoru. 

Apakšzemes izbūvē vai rezervuārā pilna gaisa apmaiņa jānodrošina 10 - 15 min laikā. 

Rezervuārā nolaistai ventilatora caurulei jābūt aptuveni 25 cm augstumā no 

rezervuāra grīdas. 

Ja dabīgā vai piespiedu ventilācija nenodrošina pilnīgu bīstamo ķīmisko vielu 

aizvadīšanu no rezervuāriem, nokāpt tajos atļauts tikai autonomās elpošanas 

gāzmaskā. 

3.7.6. Aizliegts veikt apakšzemes rezervuāra ventilāciju ar skābekli. 
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3.7.7. Pirms darbinieku pielaišanas pie darba apakšzemes būvēs vai rezervuāros, 

cauruļvadi, caur kuriem ir iespējama gāzes, skābju un citu bīstamo ķīmisko vielu 

nokļūšana tajās, ir jāatslēdz un uz to atloku savienojumiem jāuzstāda slēgplāksnes, bet 

uz šo cauruļvadu noslēgarmatūras jāizvieto drošības zīme ‒ 4.5. „Neatvērt, strādā 

cilvēki” (skatīt 1. pielikumu). 

3.7.8. Strādāt apakšzemes būvē vai rezervuārā (izņemot rezervuārus degvielu vai 

smērvielu uzglabāšanai) pie gaisa temperatūrām, augstākām par 9. pielikumā 1. tabulā 

dotajām, atļauts tikai izņēmuma gadījumos (notiekot avārijai, ja tā apdraud cilvēku 

dzīvības, iekārtu sagraušanu u.t.t.) ar atbildīgā par darbu izpildi atļauju un viņa tiešā 

vadībā, veicot nepieciešamos pasākumus termisku traumu novēršanai. 

Veicot darbu, jālieto atbilstoši individuālie aizsardzības līdzekļi. 

3.7.9. Aizliegts darbs apakšzemes rezervuārā, ja ūdens līmenis tajā ir augstāks par 

0,2 m (virs grīdas līmeņa), vai ūdens temperatūra ir augstāka par 45 °C. 

3.7.10. Darbam apakšzemes būvēs vai rezervuāros, kā arī to periodiskai apskatei 

jānorīko instruētā brigāde, kas sastāv vismaz no 3 darbiniekiem, no kuriem diviem ir 

jāatrodas pie lūkas un jāseko strādājošā stāvoklim. 

3.7.11. Novērotājiem no brigādes sastāva nav tiesību atiet no apakšzemes būves vai 

rezervuāra lūkas vai veikt citus darbus, kamēr apakšzemes būvē vai rezervuārā 

atrodas strādājošais. 

Ja apakšzemes būvēs vai rezervuāros ar strādājošo nevar uzturēt redzes kontaktu, 

sakari ar viņu jāorganizē, izmantojot pieņemtos signālus (skatīt p. 3.7.16.) vai sakaru 

līdzekļus.  

Ja strādājošam apakšzemes būvē vai rezervuārā pasliktinās pašsajūta, viņam 

jāpārtrauc darbs un jāizkļūst no rezervuāra. 

Ja nepieciešams nokāpt pie cietušā, to veic tikai viens no ārpusē esošiem brigādes 

locekļiem, ievērojot nepieciešamos drošības pasākumus, atdodot savas drošības virves 

galu brigādes loceklim, kas paliek augšā. 

3.7.12. Gāzmaskas jāuzglabā un jālieto atbilstoši ražotāja instrukcijām un 

MKN Nr. 372. 

3.7.13. Pirms uzsākt darbu, jāpārbauda gāzmaskas tehniskais stāvoklis atbilstoši tās 

ražotāja instrukcijas prasībām. 

3.7.14. Gaisa analīze apakšzemes būvēs vai rezervuāros jāveic, pielietojot gāzes 

analizatorus sprādziendrošā izpildījumā, bet ja to nav, tad paņemot gaisa paraugus un 

analizējot tos ārpus apakšzemes būvēm vai rezervuāriem. 

3.7.15. Strādājot gāzes bīstamās apakšzemes būvēs un rezervuāros, obligāti jālieto 

glābšanas un evakuācijas sistēmas (drošības jostas ar plecu siksnām un drošības 

virves). 

Aizliegts pielietot jostas bez plecu siksnām. Drošības virves galam jābūt novērotāja 

rokās. 

3.7.16. Novērotājs no brigādes sastāva un strādājošais gāzes bīstamās apakšzemes 

būvēs un rezervuāros sakariem izmanto šādus signālus: 

3.7.16.1. viens rezervuārā strādājošā drošības virves rāviens nozīmē: „Pievelc 

virvi”. Pie tam virve jāpievelk pēc novērotāja signāla padeves (viens rāviens) un 
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atbildes signāla saņemšanas no gāzes bīstamās apakšzemes telpas (viens 

rāviens). Ja atbildes signāls netiek saņemts, tad no rezervuāra jāizvelk ne tikai 

virve, bet arī strādājošais, jo ir iespējams, ka rāviens ir viņa kritiena sekas; 

3.7.16.2. divi rāvieni nozīmē: „Atlaid virvi”. Tādu signālu padod strādājošais, 

kas atrodas gāzes bīstamajā telpā vai rezervuārā, ja viņam nepieciešams 

pārvietoties; 

3.7.16.3. trīs rāvieni nozīmē „Viss kārtībā”; 

Piezīme: Virvi velk apakšzemes rezervuārā strādājošais, tāpēc novērotājam jātur virve tā, lai 

netraucētu tās pārvietošanu un neļautu tai nokrist rezervuārā. Ja strādājošais pārtrauc 

pārvietoties, viņam jāpadod signāls – trīs rāvieni, kas nozīmē „Viss kārtībā”. Ja novērotājs pēc 

virves un šļūtenes kustības pārtraukšanas nesaņem no strādājošā signālu, viņam jāpadod 

strādājošam signāls ar vienu rāvienu, uz kuru ir jāsaņem atbilde ar trīs rāvieniem. 

3.7.16.4. daudzkārtīgi drošības virves rāvieni, ko izdara novērotājs, nozīmē, ka 

strādājošajam jāpienāk pie lūkas vai jāuzkāpj augšā. Tādi paši signāli, ja tos 

padod strādājošais, nozīmē prasību izvilkt viņu ārā. 

3.7.17. Novērotājiem pie lūkām ir jāatrodas vēja pusē, periodiski jāpārliecinās par 

strādājošā pašsajūtu un pēc viņa signāla jāpievelk vai jāatlaiž drošības virve. 

3.7.18. Ja, neskatoties uz ventilāciju, analizators uzrāda bīstamo ķīmisko vielu 

klātbūtni, darbs apakšzemes būvē vai rezervuārā jāpārtrauc līdz brīdim, kamēr nav 

novērsta bīstamo ķīmisko vielu nokļūšana tajos un gaisa sastāva pārbaudē apstiprinās 

to neesamība. 

Ja pat pie pastiprinātas ventilācijas nav iespējams likvidēt bīstamo ķīmisko vielu 

nokļūšanu rezervuārā, nokāpt tajā un strādāt atļauts izolējošā gāzmaskā. Gāzes 

bīstamie darbi ir jāveic atbilstoši p. 3.20. prasībām. 

3.7.19. Pirms lūku aizvēršanas, pabeidzot darbu, atbildīgajam par darbu izpildi vai 

atbildīgajam par darbu organizāciju jāpārliecinās, vai apakšzemes telpā vai būvē nav 

palicis kāds no strādājošajiem, kā arī vai nav aizmirsti materiāli, instrumenti vai citi 

priekšmeti. Aizliegts pēc darbu pabeigšanas atstāt atvērtas apakšzemes būvju vai 

rezervuāru lūkas. 

3.8. Drošības prasības, veicot cauruļvadu un siltummaiņu apkalpošanu 

3.8.1. Aizliegts ekspluatēt siltummaiņus: 

3.8.1.1. kam noteiktā termiņā nav veikta tehniskā pārbaude; 

3.8.1.2. ja tehniskajā pārbaudē konstatēti defekti, kas aizliedz to ekspluatāciju; 

3.8.1.3. atklājot defektus, kuri apdraud to drošu darbu; 

3.8.1.4. ja nav vai nedarbojas to aizsardzības elementi un/vai līmeņa regulatori. 

Par aizliegumu ekspluatēt siltummaiņus veic atbilstošus ierakstus to tehniskās 

apkopes žurnālā, norādot ekspluatācijas aizlieguma iemeslus. 

3.8.2. Visiem cauruļvadiem un siltummaiņiem jābūt atgaisotājiem to augšējos 

punktos, bet apakšējos ‒ drenāžām, kuras ir savienotas ar atmosfēru. 
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3.8.3. Darbā esošiem siltummaiņiem, aizliegts veikt: 

3.8.3.1. remontu; 

3.8.3.2. darbus, kuri saistīti ar atsevišķu, zem spiediena esošu siltummaiņu 

elementu defektu novēršanu. 

3.8.4. Siltummaiņu drošības vārstu, manometru un pārējās armatūras gatavība darbam 

jāpārbauda atbilstoši ekspluatācijas instrukcijai. 

3.8.5. Veicot remontdarbus, iekārtas vai cauruļvadu montāžu vai demontāžu, jāievēro 

būvprojektā, darbu veikšanas projektā vai tehnoloģiskajā kartē paredzētā operāciju 

secība. 

3.8.6. Atklājot bīstamas noplūdes cauruļvados, dispečeram nekavējoties jānosaka 

bīstamā zona, jāpārtrauc tajā visi darbi, jānorobežo šī zona un jāizvieto drošības 

informatīvās zīme 4.1. „Bīstama zona” (skatīt 1. pielikumu). 

Defekts jānovērš atbilstoši noteiktai kārtībai. 

3.8.7. Remontējamais siltummainis vai cauruļvada posms jāatslēdz no blakus esošām 

iekārtām. Drenāžas līnijām un atgaisotājiem, kuri to savieno tieši ar atmosfēru, jābūt 

atvērtiem. Ūdens un tvaika izlaišana jāveic caur drenāžas armatūru. 

Aizliegts veikt cauruļvadu un siltummaiņu remontu, ja spiediens tajos ir lielāks par 

atmosfēras spiedienu. 

3.8.8. Remontējamie siltummaiņi un cauruļvadi jāatslēdz ar divām virknē uzstādītām 

noslēgarmatūrām. Starp tām jābūt drenāžas ierīcei, kura ir tieši savienota ar 

atmosfēru. 

Atsevišķos gadījumos, kad siltummaiņus un cauruļvadus nav iespējams atslēgt 

remontam ar divām virknē uzstādītām noslēgarmatūrām, kā arī shēmās ar spiedienu 

līdz 6 MPa (60 bar) pieļaujams atslēgt remonta iecirkni ar vienu armatūru. Šajā 

variantā nav pieļaujama tvaikošana atmosfērā no remonta laikā atvērtās drenāžas. 

3.8.9. No siltummaiņiem, kuri ir atslēgti uz remonta laiku, jānoņem spiediens un tie 

jāatbrīvo no darba vides. Noslēgarmatūras elektropiedziņai un tās vadības ķēdēm 

jāatslēdz spriegums. 

3.8.10. Zona, kura ir izvietota zemāk par remonta darba vietu, visā perimetrā 

jānorobežo un jāizvieto drošības informatīvās zīme 4.1. „Bīstama zona” (skatīt 

1. pielikumu). 

Atloki ir jāatver uzmanīgi, atbildīgā par darba izpildi klātbūtnē, atrodoties iesānis no 

savienojuma. 

3.8.11. Strādājot siltummaiņa iekšpusē, kā arī armatūras atloku nepietiekama blīvuma 

gadījumā, remontējamā iekārta jāatdala no darbā esošās iekārtas ar slēgplāksnēm. 

Slēgplāksnei jābūt ar labi redzamām izvirzījuma daļām. 

Atļauts siltummaiņus atslēgt ar vienu aizbīdni (bez slēgplāksnes) no plūsmām, kuru 

spiediens nav augstāks par atmosfēras spiedienu, bet vides temperatūra nav augstāka 

par 45 oC. 

3.8.12. Sagatavojot remontam iekārtas ar bīstamām ķīmiskām vielām, tās jāatslēdz, 

jāiztukšo, jāiztīra, jāizskalo, jāizpūš un jāatdala ar slēgplāksnēm no darbā esošās 

iekārtas neatkarīgi no plūstošo vielu spiediena vai temperatūras. 
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3.8.13. Pēc remonta, izmēģinot un uzsildot tvaika vai ūdens cauruļvadu atloku 

savienojumus, to pievilkšana jāveic ar spiedienu cauruļvadā līdz 0,5 MPa (5 bar). 

Tērauda kompensatoru pievilkšana jāveic ar spiedienu cauruļvados līdz 1,2 MPa 

(12 bar). 

3.8.14. Noslēgarmatūras blīvslēgu materiālu papildināšana jāveic pie spiediena 

cauruļvadā ne augstāka par 0,02 MPa (0,2 bar) un siltumnesēja temperatūras ne 

augstākas par 45 °C. 

3.8.15. Uzgriežņu skrūvju pievilkšana uz visiem atloku savienojumiem jāveic 

pakāpeniski no diametrāli pretējām pusēm. 

3.8.16. Tvaika vadu uzsildīšana un ieslēgšana darbā jāveic saskaņā ar ekspluatācijas 

instrukciju vai saskaņā ar speciālu programmu. 

3.8.17. Tvaika vada uzsildīšanas procesā jāseko kompensatoru, balstu un piekaru 

tehniskajam stāvoklim, kā arī termiskās izplešanās pareizībai pēc termiskās 

pārvietošanas indikatoriem (reperiem). Galveno tvaika vada noslēgarmatūru atver pēc 

tvaika vada pilnīgas uzsildīšanas. 

3.8.18. Tvaika vadu izpūšana pēc to montāžas jāveic pēc speciālas programmas, kuru 

apstiprina siltumietaises tehniskais vadītājs. 

3.8.19. Siltumtīklu vai to atsevišķu mezglu izmēģinājumi jāveic pēc iepriekš 

sastādītas programmas, ko apstiprinājis siltumtīklu uzņēmuma tehniskais vadītājs un 

kas saskaņota ar siltuma ražotāja tehnisko vadītāju. 

3.8.20. Aizliegts siltumtīklos vienlaikus veikt aprēķina temperatūras izmēģinājumus 

un hidrauliskās pārbaudes.  

3.8.21. Cauruļvadu plīsuma un grunts applūšanas gadījumā bīstamā zona jānorobežo 

un nepieciešamības gadījumā jāizvieto novērotāji. Uz norobežojumiem jāizvieto 

brīdinājuma zīmes (skatīt 1. pielikumu), kurām diennakts tumšajā laikā jābūt 

apgaismotām. 

3.9. Drošības prasības, veicot rotējošo mehānismu remontu 

3.9.1. Rotējošo mehānismu remonts jāveic saskaņā ar norīkojumu. 

3.9.2. Sagatavojot remontam rotējošo mehānismu, no tā jānoņem spiediens un tas 

jānodrenē. Sprieguma atslēgšana no mehānisma elektrodzinēja un noslēgarmatūru 

elektropiedziņām jāveic to apkalpojošajam operatīvajam personālam saskaņā ar 

norīkojumā norādītajiem nosacījumiem.  

3.9.3. Veicot rotējošā mehānisma izmēģinājuma palaišanu vai balansēšanu, jāseko 

mehānisma darbībai un jānodrošina tā nekavējoša atslēgšanas iespēja.  

3.9.4. Pirms rotējošā mehānisma palaišanas, tajā skaitā arī pirms izmēģinājuma 

palaišanas: 

3.9.4.1. jāsavieno rotējošais mehānisms ar elektropiedziņu (sajūgs); 

3.9.4.2. jāuzstāda visi kustīgo daļu norobežojumi; 

3.9.4.3. jānoņem drošības zīmes; 

3.9.4.4. jānovāc materiāli un instrumenti; 

3.9.4.5. jāizved no darba vietas darbinieki. 
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Pirms rotējošā mehānisma un elektropiedziņas savienošanas jāpārbauda elektrodzinēja 

griešanās virziens. 

Atbildīgajam par darba izpildi mehānisma izmēģinājuma laikā norīkojums jānodod 

pielaidējam.  

Ja pēc mehānisma izmēģinājumiem nepieciešams turpināt darbus, darba vieta 

jāsagatavo atkārtoti, atbilstoši norīkojumā noteiktajiem pasākumiem darba vietas 

sagatavošanai. 

3.9.5. Balansējot rotējošā mehānisma rotoru, pretsvarus drīkst piestiprināt tikai, ja 

novērsta nejauša rotora pagriešanās.  

3.9.6. Darbi ventilatoros vai dūmsūcējos atļauti tikai pēc gāzeju noslēgšanas un 

pasākumu veikšanas, lai izslēgtu rotora griešanos velkmes ietekmē. 

3.9.7. Remonta darbus uz dūmsūcējiem un ventilatoriem augstumā 1,5 m un vairāk, 

veikt no sastatnēm. 

3.9.8. Metināšanas darbi tieši uz ventilatoru vai dūmsūcēju rotoriem jāveic, sazemējot 

rotoru.  

3.10. Drošības prasības, veicot siltumizolācijas un apmūrēšanas darbus 

3.10.1. Aizliegts veikt siltumizolācijas darbus uz strādājošas vai izmēģinājumā esošas 

iekārtas, izņemot siltumizolācijas aizsargslāņa un apvalka ierīkošanu. Pretkorozijas, 

krāsošanas un siltumizolācijas darbi uz iekārtām un konstrukcijām ir jāveic atbilstoši 

MKN Nr. 92 prasībām. 

3.10.2. Pirms uzsākt darbus uz iekārtām, uz kurām jāveic siltumizolācijas darbi, 

jāpārliecinās, ka nav noplūdes, tvaikošanas, kā arī par blakus izvietotās iekārtas 

stabilu darbību. 

3.10.3. Siltumizolācijas materiālu pacelšanai augstumā jābūt mehanizētai. 

Siltumizolācijas materiāli, kas veido putekļus, darba vietā jāpiegādā konteineros vai 

iepakojuma pakās. Darba laikā jāveic pasākumi, lai samazinātu šo putekļu izplatību 

apkārtējā vidē. 

3.10.4. Veicot izolācijas vai apmūrējuma izjaukšanu, aizliegts sist pa cauruļvadu un 

iekārtu sienām. Siltumizolācijas jādemontē vai jāizjauc virzienā no augšas uz leju. 

3.10.5. Ja darbā ar siltumizolācijas materiāliem ir azbesta sastāvs, jāveic kolektīvās un 

individuālās aizsardzības pasākumi, lai līdz minimumam samazinātu azbesta ietekmi 

uz nodarbināto drošību un veselību. 

3.10.6. Lai izvairītos no siltumizolācijas azbesta šķiedras saturošiem putekļiem darba 

vides gaisā, tos savāc iespējami tuvu izmetes vietai un darba vietu aprīko ar vietējās 

nosūces ventilāciju. 

3.10.7. Darba vietu, kurā tiek veikts darbs ar azbestu, norobežo un apzīmē ar drošības 

zīmēm atbilstoši šī energostandarta 1. pielikumam un MKN Nr. 400. 

3.10.8. Veicot darbus, kuros var nonākt saskarē ar azbestu saturošiem materiāliem, 

jāievēro MKN Nr. 852. 

3.11. Drošības prasības, veicot darbus spiedieniekārtās (t.sk. kompresoros) 

3.11.1. Aizliegts veikt darbā esošas iekārtas vai tās mezglu remontu. 
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3.11.2. Iekārtas avārijas gadījumā jārīkojas saskaņā ar ekspluatācijas un darba 

aizsardzības instrukcijās noteiktajām prasībām. 

3.11.3. Kompresoru iekārtu un gaisa vadu ekspluatācija un remonts jāveic atbilstoši 

ražotāja prasībām un iekārtu ekspluatācijas instrukcijām. Kompresoru un to 

palīgiekārtu apkalpošanu var veikt tikai atbilstoši apmācīts personāls. 

3.11.4. Spiedieniekārtu apskates jāveic vismaz reizi operatīvā personāla maiņas laikā, 

atbilstoši siltumietaises tehniskā vadītāja apstiprinātam grafikam. 

3.12. Drošības prasības, veicot zemes darbus 

3.12.1. Zemes darbi jāveic saskaņā ar „Aizsargjoslu likuma” un MKN Nr. 92 

prasībām. 

3.12.2. Zemes darbus siltumietaises teritorijā, kā arī apakšzemes komunikāciju 

aizsargjoslās (elektrokabeļi, gāzes vadi u.t.t.) drīkst veikt tikai pēc atļaujas 

(saskaņojuma) saņemšanas no šo komunikāciju valdītāja. Darbu saskaņošanu veic 

atbilstoši uzņēmumā noteiktai kārtībai. Norīkojumam jāpievieno plāns (shēma), tajā 

norādot komunikāciju atrašanās vietu un izbūves dziļumu. Darba vietā jānorāda 

apakšzemes komunikāciju atrašanās vieta. Sagatavotā darba vieta jānorobežo un 

jāuzstāda brīdinājuma zīmes (skatīt 1. pielikumu). 

3.12.3. Zemes darbi funkcionējošo apakšzemes komunikāciju aizsargjoslā jāveic ar 

norīkojumu atbildīgā par darba izpildi tiešā uzraudzībā, bet zem sprieguma esošo 

kabeļu, gāzes vada, siltumtrases aizsargjoslās papildus šo komunikāciju valdītāja 

pārstāvja uzraudzībā. 

3.12.4. Veikt zemes darbus tuvāk par 0,3 m no apakšzemes komunikācijām atļauts 

tikai ar lāpstu, bez asiem sitieniem. 

3.12.5. Atklājot nenorādītus kabeļus, cauruļvadus, sprādzienbīstamus materiālus, 

munīciju vai bīstamas ķīmiskas vielas, zemes darbi nekavējoties jāpārtrauc, jāizved no 

bīstamās zonas strādājošie un jānovērš nepiederošo personu iekļūšana bīstamajā zonā.  

Aizliegts atsākt darbus pirms atļaujas saņemšanas no komunikāciju valdītāja. 

3.12.6. Aizliegts izmantot atklātu liesmu tranšejās, kuru tuvumā atrodas gāzes vads 

vai ir iespējama gāzes uzkrāšanās. 

3.12.7. Nokāpt tranšejās vai būvbedrēs drīkst tikai izmantojot kāpnes, kuras atbilst 

MKN Nr. 143 prasībām. 

3.12.8. Būvbedrēm un tranšejām, kuras tiek veidotas cilvēku vai transporta 

pārvietošanās zonās, jābūt norobežotām atbilstoši MKN Nr. 92 prasībām. Uz 

nožogojumiem jāuzstāda brīdinājuma zīmes (skatīt 1. pielikumu), kuras diennakts 

tumšajā laikā jāapgaismo. 

3.12.9. Aizliegta transporta līdzekļu un mehānismu kustība, kravas celšanas ierīču, 

iekārtu, materiālu u.t.t. izvietošana tranšeju būvbedru tiešā tuvumā bez malu 

nostiprināšanas. 

Transporta līdzekļu un mehānismu kustība un stāvēšana būvbedres tiešā tuvumā 

pieļaujama tikai pēc grunts stiprības novērtēšanas, ievērojot MKN Nr. 92 prasības. 
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3.13. Drošības prasības, veicot dabasgāzes ietaišu apkalpošanu 

3.13.1. Normatīvie dokumenti, atbilstoši kuriem jāveic dabasgāzes ietaišu 

apkalpošana 

Dabasgāzes ietaišu ekspluatācija jāveic atbilstoši šī energostandarta, MKN Nr. 1048 

un standarta LVS 445-1:2011 un LVS 445-2:2011 prasībām. 

3.13.2. Prasības darbiniekiem 

3.13.2.1. Aizliegts ieiet telpā, kur notikusi gāzes noplūde, bez gāzmaskas un 

individuālajiem aizsardzības līdzekļiem. Sagāzētās telpās jāstrādā brigādei ne mazāk 

kā 3 cilvēku sastāvā. Vienam darbiniekam jāatrodas ārpusē un jānovēro, kas notiek 

telpas iekšienē. 

3.13.2.2. Darbiniekam, kurš nodarbojas ar gāzes apgādes sistēmu un iekārtu palaišanu 

ekspluatācijā un to ekspluatāciju, jāapgūst tehniskās drošības normatīvo dokumentu 

prasības atbilstoši mācību programmai specializētos Mācību centros vai kvalifikācijas 

kursos. Dabasgāzes ietaises apkalpojošam personālam jāveic sākotnējā apmācība un 

atkārtota atestācija atbilstoši standarta LVS 445-1:2011 un citām prasībām atbilstoši 

apstiprinātai mācību programmai. 

3.13.2.3. Valdītājam, papildus p. 4.2. norādītajām atbildīgajām personām, gāzes 

saimniecības ekspluatācijai jānorīko atbildīgais par gāzes saimniecības ekspluatāciju. 

Uz atbildīgo par gāzes saimniecības ekspluatāciju attiecas visas tiesības un pienākumi, 

kas noteiktas p. 4.2.2. (atbildīgajam par siltumietaises ekspluatāciju), prasības 

attiecinot uz gāzes saimniecību. 

3.13.2.4. Atkārtota atestācija darbu veikšanai gāzes saimniecībā jāveic: 

1) atbildīgajām personām par gāzes saimniecību un atbildīgajam par darba 

organizāciju ‒ reizi piecos gados; 

2) atbildīgajiem par darba izpildi un darba veicējiem ‒ reizi divos gados. 

3.13.2.5. Ārpuskārtas zināšanu pārbaudi nepieciešams veikt, ja mainās personāla 

pienākumi vai citi faktori, kas būtiski ietekmē darba drošību vai darbinieks pārkāpis 

darba aizsardzības prasības. 

3.14. Gāzes ietaises ekspluatācijas uzsākšana 

3.14.1. Vispārīgi 

3.14.1.1. Valdītājs ir atbildīgs par īpašumā esošām gāzes apgādes sistēmām un gāzes 

ietaisēm. 

Valdītāja tiesības un pienākumi gāzes saimniecības ekspluatācijai: 

1) organizē apkalpojošā personāla un atbildīgo personu par gāzes saimniecību 

apmācību; 

2) norīko atbildīgo personu par gāzes saimniecību; 

3) noslēdz līgumu ar Piegādātāju par gāzes piegādi; 

4) atbild par gāzes ietaises spiediena pārbaudes veikšanu un atbilstību 

saistošajiem normatīvajiem aktiem. 
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3.14.2. Gāzes ietaišu pievienošana 

3.14.2.1. Jaunizbūvētās gāzes ietaises pievienošana pie darbā esošiem gāzes vadiem 

pēc montāžas notiek, pamatojoties uz aktu par gāzes ietaises pieņemšanu ekspluatācijā 

pēc kompleksās pārbaudes (atbilstoši standartam LVS 445-1:2011). 

3.14.2.2. Kompleksās pārbaudes laikā tiek veikta cauruļvadu un izolācijas stāvokļa, 

pretkorozijas aizsardzības iekārtu, gāzes iekārtas palaišanas – ieregulēšanas darbu un 

citu papildus darbu pārbaude. 

3.14.2.3. Gāzes ietaises pievieno pie Piegādātāja gāzes vadiem atbilstoši gāzes 

Piegādātāja tehniskajiem noteikumiem. Aizliegta gāzes ielaišana gāzes vadā, ja gāzes 

vada valdītājs nav sagatavojies tās saņemšanai. 

3.14.2.4. Ja pievienošanās pie Piegādātāja gāzes vada notiek ar metināšanas palīdzību, 

jāveic metināto šuvju stiprības un hermētiskuma pārbaude. 

3.14.2.5. Gāzes vadu tērauda cauruļvadus atļauts metināt metinātājiem, kuriem ir šādu 

darbu veikšanai izdots kvalifikāciju apliecinošs dokuments. 

3.14.2.6. Ja metinātie savienojumi neatbilst kvalitātes prasībām, tos izbrāķē un 

izgriež. Pēc savienojumu labošanas metinātajām šuvēm jāveic atkārtota kvalitātes 

pārbaude. 

3.14.2.7. Metināto šuvju kvalitātes pārbaužu rezultātus dokumentē un pievieno pie 

būvprojekta izpildes vai remonta dokumentācijas. Pieņemot ekspluatācijā gāzes 

vadus, metinātāja kvalifikāciju apliecinoša dokumenta kopija jāpievieno pie 

būvprojekta izpildes vai remonta dokumentācijas. 

3.14.2.8. Gāzes ielaišana jaunizbūvētos gāzes vados jāplāno vienlaicīgi ar 

pievienošanas darbiem pie darbā esošiem gāzes vadiem. 

3.14.2.9. Ja pievienotajā gāzes vadu sistēmā gāzes ielaišana netiek veikta tieši pēc tās 

pievienošanas, tad pievienotā gāzes vadu sistēma jāatslēdz ar slēgplāksni. 

3.14.2.10. Gāzes ielaišanu objektā var veikt valdītāja norīkoti un apmācīti speciālisti, 

atbilstoši kvalificēts gāzes Piegādātājs vai darbuzņēmējs. 

3.14.2.11. Visu spiedienu ārējie virszemes un pazemes gāzes vadi pirms gāzes 

ielaišanas tajos, kā arī pēc to remontdarbiem pakļaujami kontrolpārbaudei ar gaisa vai 

inertās gāzes spiedienu 0,02 MPa (200 mbar). Spiediena kritums gāzesvados 1 stundas 

laikā nedrīkst pārsniegt 10 daPa (1 mbar). 

Iekšējo gāzes vadu, kā arī GRP (SGRP) iekārtu un gāzes vadu kontrolpārbaudes 

spiediens ir 0,01 MPa (100 mbar). Spiediena kritums 1 stundas laikā nedrīkst 

pārsniegt 60 daPa (6 mbar). 

Kontrolpārbaudes rezultāti pēc remonta jādokumentē gāzes vada periodiskās apskates 

un tehniskās apkopes žurnālā. 

3.14.2.12. Gāzes ielaišanas laikā gāzes vads jāizpūš ar gāzi līdz pilnīgai gaisa/slāpekļa 

izspiešanai no gāzes vada. Gāzes vadu izpūšanas gāzes plūsmas ātruma robežvērtības 

dotas 3.1. tabulā. Gāzes - gaisa/slāpekļa maisījumu jāizspiež tikai caur izpūšanas 

cauruļvadiem. Gāzes vada izpūšanas nosacījumi doti p. 3.15.24.. 

Pieslēdzot gāzes vadus pie darbā esošiem gāzes vadiem, ir jānodrošina, lai izplūstošās 

gāzes daudzums no cauruļvadu izpūšanas svecēm būtu pēc iespējas mazāks (prasība 

noteikta LVS 445-1:2011 p. 14.27.). 
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3.1. tabula 

Gāzes vadu izpūšanas robežvērtības 

Nominālais caurules 

diametrs DN (mm) 

Minimālais plūsmas 

ātrums gāzes vadā, 

(m/s) 

Minimālais plūsmas 

caurplūdums, (m3/min) 

150 0,6 0,7 

200 0,7 1,4 

250 0,8 2,4 

300 0,9 3,9 

450 1,0 9,6 

600 1,2 20,4 

900 1,5 60,0 

1200 1,7 120,0 

Piezīme1: Lai izvairītos no turbulences un/ vai saceltajiem putekļiem, maksimālais plūsmas ātrums 

gāzes vadā nedrīkst pārsniegt 20 m/s. 

Piezīme2: Gāzes vadu izpūšanai var pielietot gaisa kompresorus, inerto gāzu sistēmas vai ežektorus. 

3.14.2.13. Gāzes padošana objektam tiek veikta uzreiz pēc pievienošanas pie 

Piegādātāja gāzes vadiem un pēc savienojuma vietas hermētiskuma pārbaudes. 

3.14.2.14. Ja gāzes vadu sistēma, kuru pieņēmusi komisija, nav palaista ekspluatācijā 

6 mēnešu laikā no pēdējās hermētiskuma pārbaudes, tad pirms gāzes ielaišanas šādā 

gāzes vadu sistēmā jāveic tās atkārtota hermētiskuma pārbaude. 

Hermētiskuma pārbaude jāveic arī gadījumā, ja gāzes vadi atslēgti uz laiku, kas 

pārsniedz 6 mēnešus, pirms gāzes atkārtotas ielaišanas. 

3.14.2.15. Ja jaunizbūvētā vai rekonstruētā pazemes gāzes vadu sistēma, kuru 

pieņēmusi komisija, nav palaista ekspluatācijā 12 mēnešu laikā, tad pirms gāzes 

ielaišanas valdītājam, papildus hermētiskuma pārbaudei, jānodrošina arī šo gāzes vadu 

pretkorozijas pārklājuma tehniskā stāvokļa atkārtota pārbaude. 

3.14.2.16. Ja gāzes ietaises vai iekārtas pieņemšanai ekspluatācijā nepieciešama 

kompleksā pārbaude, tad pieņemšanas akts jāparaksta pēc kompleksās pārbaudes 

pabeigšanas un defektu novēršanas, ja tādi atklāti pārbaudes laikā. 

3.14.3. Stiprības un hermētiskuma pārbaudes 

3.14.3.1. Darbuzņēmējs kopā ar valdītāja tehniskās uzraudzības pārstāvjiem organizē 

un veic gāzes vadu, regulējošo un drošības iekārtu stiprības un hermētiskuma 

pārbaudes. Pārbaudes rezultāti tiek ierakstīti attiecīgā būvdarbu pasē. 

3.14.3.2. Pirms stiprības un hermētiskuma pārbaudes gāzes vadus un gāzes spiediena 

regulēšanas iekārtas iztīra. Tīrīšanas veidu nosaka būvprojektā. 

3.14.3.3. Pirms gāzes vada stiprības un hermētiskuma pārbaudes veikšanas, gāzes 

vads jāizpūš ar gaisu vai inerto gāzi. 

3.14.3.4. Gāzes vadu stiprības un hermētiskuma/kombinētā pārbaude tiek veikta pēc 

apstiprinātas programmas, izdodot atsevišķu norīkojumu. 

3.14.3.5. Gāzes sistēmu stiprības un hermētiskuma pārbaudē lieto manometrus, kuru 

precizitātes klase ir vismaz 0,6 un maksimālais mērījumu diapazons 1,5 reizes 

pārsniedz pārbaudes spiedienu. Ja pārbaudes spiediens ir līdz 0,01 MPa, lieto 
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šķidruma manometrus ar ūdens pildījumu vai elektroniskos manometrus. 

Barometriskā spiediena mērīšanai lieto barometrus - aneroīdus. Atļauts izmantot 

barometriskā spiediena datus, kas saņemti no reģionālajām meteoroloģiskajām 

stacijām. Spiediena pārbaudēs atļauts lietot tikai verificētus mērīšanas līdzekļus. 

3.14.3.6. Pazemes gāzes vadu hermētiskumu pārbauda pēc to aizbēršanas līdz 

būvprojekta atzīmēm. Pirms hermētiskuma pārbaudes gāzes vadā uztur pārbaudes 

spiedienu, lai temperatūra izlīdzinātos ar grunts temperatūru. Minimālais temperatūras 

izlīdzināšanas ilgums ir šāds: 

1) gāzes vadam ar nosacīto diametru DN līdz 300 mm (ieskaitot) – 6 stundas; 

2) gāzes vadam ar nosacīto DN virs 300 mm līdz 500 mm (ieskaitot) –

 12 stundu; 

3) gāzes vadam ar nosacīto DN virs 500 mm – 24 stundas. 

3.14.3.7. Visiem jaunizbūvētiem un rekonstruētiem gāzes vadiem jāveic stiprības un 

hermētiskuma pārbaudes ar 3.2. tabulā uzrādīto spiedienu. Gāzes vadu sistēmu 

stiprību un hermētiskumu pārbauda ar gaisu vai inerto gāzi atbilstoši ekspluatācijas 

instrukcijai, ievērojot speciālus drošības pasākumus. 

3.2. tabula 

Gāzes vadu stiprības un hermētiskuma pārbaudes raksturlielumi 

Klasifikācija 

Maksimālais 

darba spiediens, 

P, MPa 

Stiprības pārbaude Hermētiskuma pārbaude 

Pārbaudes 

spiediens, 

MPa  

Pārbaudes 

laiks, h 

Pārbaudes 

spiediens, 

MPa 

Pārbaudes 

laiks, h 

Pieļaujamais 

spiediena 

kritums 

Pazemes 

gāzes vadi 

Līdz 0,4 0,6 

1 

0,4 

24 Formula (1) 
Virs 0,4 līdz 0,6 0,8 0,6 

Virs 0,6 līdz 1,2 1,6 1,2 

Virs 1,2 līdz 1,6 2,1 1,6 

Virszemes 

un iekšējie 

gāzes vadi 

Līdz 0,1 0,2 

1 

0,1 

1 

Pēc manometra 

rādījuma nav 

pieļaujams 

Virs 0,1 līdz 0,3 0,5 0,3 

Virs 0,3 līdz 0,4 0,6 0,4 

Virs 0,4 līdz 0,6 0,8 0,6 

Virs 0,6 līdz 1,2 1,6 1,2 

Virs 1,2 līdz 1,6 2,1 1,6 

Virs 1,6 1,25  P P 

Gāzes 

regulēšanas 

iekārtas un 

to cauruļvadi 

Līdz 0,4 0,6 

1 

0,4 

12 

1 % no 

pārbaudes 

spiediena 

Virs 0,4 līdz 0,6 0,8 0,6 

Virs 0,6 līdz 1,2 1,6 1,2 

Virs 1,2 līdz 1,6 2,1 1,6 

Virs 1,6 1,25  P P 

Piezīme1: Gāzes vada stiprības pārbaudes laikā nav pieļaujams spiediena kritums pēc manometra 

rādījuma. 
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3.14.3.8. Pazemes gāzes vada hermētiskuma pārbaudes laikā faktiskais spiediena 

kritums nedrīkst pārsniegt aprēķināto pieļaujamo vērtību, kuru nosaka, izmantojot 

šādu formulu: 

P = 
 dDN

T20
       (P’ = 

 dDN

T150
), (1) 

kur: 

ΔP pieļaujamais spiediena kritums (kPa); 

ΔP’ pieļaujamais spiediena kritums (mm Hg); 

DN(d) gāzes vada nosacītais (iekšējais) diametrs (mm); 

T  pārbaudes laiks (h). 

3.14.3.9. Ja gāzes vads sastāv no cauruļvadu posmiem, kuriem ir dažāds diametrs (d1, 

d2, d3...dn), gāzes vada nosacīto diametru aprēķina: 

DN = 
nn

nn

ldldldld

ldldldld





...

...

332211

2

3

2

32

2

21

2

1
, (2) 

kur: 

d1, d2 , d3...dn gāzes vada posmu iekšējais diametrs (mm); 

l1, l2, l3...ln attiecīgā diametra gāzes vada posma garums (m). 

3.14.3.10. Faktisko spiedienu gāzes vadā ΔPf (kPa vai mm Hg) pārbaudes laikā 

aprēķina, izmantojot šādu formulu: 

                                      ΔPf = (P1 + B1) – (P2 + B2), (3) 

kur: 

P1 un P2 manometra rādījumi pārbaudes sākumā un beigās (kPa vai mm Hg); 

B1 un B2 barometra rādījumi pārbaudes sākumā un beigās (kPa vai mm Hg). 

3.14.3.11. Gāzes vadu hermētiskuma pārbaudi var veikt pēc stiprības pārbaudes 

(kombinētā pārbaude), izmantojot to pašu vidi un spiedienu un summējot pārbaudes 

laikus. 

3.14.3.12. Veicot stiprības un hermētiskuma pārbaudes, gāzes vadus atļauts sadalīt 

atsevišķos posmos (posma garumu var noteikt būvprojektā) ar slēgplāksnēm vai 

noslēgierīcēm. Gāzes vada posma noslēgarmatūru drīkst izmantot kā robeželementu, 

ja spiediena kritums pārbaudē nepārsniedz lielumu, kas pieļaujams attiecīgā tipa 

noslēgarmatūrai. 

3.14.3.13. Veicot gāzes vada stiprības pārbaudi, defektu meklēšanu drīkst uzsākt tikai 

pēc spiediena samazināšanas gāzes vadā līdz līmenim, kurš nav lielāks par 

hermētiskuma pārbaudei noteikto. 

3.14.3.14. Stiprības un hermētiskuma pārbaudēs konstatētos trūkumus (defektus) 

novērš pēc spiediena pazemināšanas gāzes vadā līdz atmosfēras spiedienam. Stiprības 
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pārbaudes laikā konstatētos trūkumus novērš līdz gāzes vada hermētiskuma 

pārbaudei. 

3.14.3.15. Pēc tam kad novērsti stiprības vai hermētiskuma pārbaudē konstatētie 

trūkumi, veic atkārtotu stiprības vai hermētiskuma pārbaudi. 

3.14.3.16. Gāzes vadu tehniskā stāvokļa noteikšanai bez tehniskiem līdzekļiem 

(kompleksā pārbaude ar mēraparātiem, potenciāla mērījumi u.t.t.) var pielietot 

hermētiskuma pārbaudi ar spiedienu, ne zemāku par darba spiedienu. 

3.14.3.17. Ārējo gāzes vadu sistēmu un GRP iekārtu stiprības un hermētiskuma 

pārbaudes tiek veiktas pēc armatūras, regulējošo un drošības iekārtu, kā arī 

mērinstrumentu montāžas. Ja pārbaudes spiediens ir augstāks nekā iekārtas vai 

armatūras darba spiediens, tad pirms tās ieliek slēgplāksni vai tās vietā cauruļvada 

posmu. 

3.14.3.18. Pēc gāzes regulējošo punktu, gāzes vadu un iekārtu stiprības pārbaudes ar 

noslēgtajiem regulatoriem un drošības vārstiem nepieciešams veikt atkārtotu 

hermētiskuma pārbaudi ar ieslēgtiem regulatoriem un drošības vārstiem, ievērojot 

regulatoru un drošības vārstu tehniskās prasības. 

3.14.3.19. Gāzes vadu sistēmas pārbaudes laikā atklātie defekti jānovērš. Pēc defektu 

novēršanas jāveic sistēmas atkārtota pārbaude. 

3.14.3.20. Dati par gāzes vadu, gāzes regulējošo punktu vai citu gāzes ietaises 

elementu pārbaudēm, veiktajām tehniskajām apkopēm (tai skaitā par remontiem vai 

rekonstrukciju), kā arī veiktajām tehniskajām pārbaudēm (tai skaitā inspicēšanas 

institūciju pārbaudēm) jādokumentē periodiskās apskates un tehniskās apkopes 

žurnālā. 

3.14.3.21. Pēc sekmīgas hermētiskuma pārbaudes, ja netiek veikta gāzes ietaises 

pievienošana pie Piegādātāja gāzes vadiem, gaisa vai inertās gāzes spiediens 

pārbaudītajā sistēmā var tikt saglabāts līdz tās pievienošanai Piegādātāja gāzes vadam 

vai gāzes ielaišanai tajā. 

3.14.3.22. Visu spiedienu gāzes vadu hermētiskuma un izolācijas stāvokļa pārbaudes 

jāveic pēc valdītāja apstiprināta grafika, bet ne retāk kā reizi 5 gados. Pārbaudes 

rezultāti jāatzīmē gāzes vada periodiskās apskates un tehniskās apkopes žurnālā un tie 

jāievēro, nosakot remonta veidu un termiņus. 

3.14.4. Pieņemšana ekspluatācijā 

3.14.4.1. Pirms jaunizbūvētās (rekonstruētās) gāzes ietaises ekspluatācijas uzsākšanas 

jāveic: 

1) pieņemšanas (atzinuma) komisijas norīkošana; 

2) gāzes ietaises stiprības un hermētiskuma pārbaude; 

3) gāzes ietaises ieregulēšanas darbi; 

4) gāzes ietaises atsevišķu iekārtu pieņemšana ekspluatācijā; 

5) lietotāja dabas gāzes apgādes sistēmas pievienošana pie piegādātāja dabas 

gāzes sadales sistēmas gāzesvadiem; 

6) gāzes padošana uz pievienoto dabas gāzes apgādes sistēmu; 
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7) akta parakstīšana par gāzes ietaises pieņemšanu ekspluatācijā pēc kompleksās 

pārbaudes. 

3.14.4.2. Komisija pieņem ekspluatācijā visu gāzes ietaisi kopumā vai atsevišķas šīs 

ietaises daļas, vai atsevišķas iekārtas. 

3.14.4.3. Pieņemšanas (atzinuma) komisiju norīko valdītājs, tās sastāvā jāiekļauj: 

1) ārējiem gāzes vadiem ‒ pasūtītāja un gāzes apgādes organizācijas pārstāvji, 

būvuzņēmēja pārstāvji un būvuzraugs; 

2) iekšējiem gāzes vadiem ‒ pasūtītāja un gāzes apgādes organizācijas pārstāvji, 

būvuzņēmēja pārstāvji, būvuzraugs un papildus var iekļaut servisa organizācijas 

pārstāvi. 

3.14.4.4. Ja gāzes ietaise atbilstoši normatīvajam aktam klasificējama kā bīstamā 

iekārta, gāzes ietaisi pieņem ekspluatācijā atbilstoši likumam „Par bīstamo iekārtu 

tehnisko uzraudzību”. 

3.14.4.5. Jaunizbūvētu gāzes ietaisi pēc montāžas drīkst pieņemt ekspluatācijā un 

parakstīt aktu par tās pieņemšanu ekspluatācijā, ja komisijas rīcībā ir šāda 

dokumentācija: 

1) līgums par gāzes piegādi; 

2) akts par gāzes ietaises piederības robežas noteikšanu starp valdītāju un gāzes 

Piegādātāju; 

3) apstiprinātie akti un atzinumi par gāzes ietaises atsevišķu daļu un iekārtu 

pieņemšanu pēc montāžas; 

4) gāzes ietaises tehnoloģiskās shēmas; 

5) gāzes vadu, gāzes regulējošo punktu, iekārtu un citu sistēmu tehniskās pases, 

bīstamām iekārtām  bīstamās iekārtas pases un periodiskās apskates un 

tehniskās apkopes žurnāli ar nepieciešamajiem ierakstiem par pirmreizējām 

pārbaudēm, par automātikas, regulējošo un drošības iekārtu stāvokli, 

mērinstrumentiem un citiem ierakstiem atbilstoši tehniskās dokumentācijas 

prasībām; 

6) dokumentācija par personāla sagatavošanu gāzes ietaises ekspluatācijai (par 

apkalpojošā personāla apmācību, zināšanu pārbaudi un atestēšanu atbilstoši šī 

energostandarta prasībām, kā arī rīkojums par atbildīgo speciālistu norīkošanu); 

7) nepieciešamās ekspluatācijas instrukcijas par gāzes ietaises un tās iekārtu 

drošu ekspluatāciju. 

3.14.4.6. Gāzes ietaisei vai tās daļai, kurai pēc remonta veikšanas nav nepieciešams 

veikt speciālās pārbaudes (stiprības un hermētiskuma pārbaudes, ieregulēšanas 

darbus, u.c.), iekārtas gatavību ekspluatācijai apliecina akts par remonta veikšanu. 

3.14.4.7. Jaunizbūvētām vai rekonstruētām gāzes ietaisēm, kurām saskaņā ar 

MKN Nr. 500 prasībām bija nepieciešama būvatļauja, pasūtītājs iesniedz attiecīgajā 

pašvaldības būvvaldē vai pašvaldības pilnvarotā kompetentā institūcijā, kas pilda 

būvvaldes funkcijas, gāzes ietaises pieņemšanas aktu par to gatavību nodošanai 

Tikai lasīšanai

ww
w.l
eke
ne
rgo
.lv



                                                                                                                   LEK036:2015 40 

ekspluatācijā. Gāzes ietaišu pieņemšana ekspluatācijā jāveic atbilstoši „Būvniecības 

likumam” un saistītajiem Ministru kabineta noteikumiem. 

3.14.4.8. Pieņemšanas laikā komisijai jāapskata un jāpārbauda gāzes ietaises tehniskā 

dokumentācija, kā arī gāzes ietaises elementu, energoapgādes, ventilācijas un citu 

sistēmu atbilstība normatīvajiem dokumentiem, būvprojektam vai rekonstrukcijas 

dokumentācijai. 

3.14.4.9. Atklātie defekti, kā arī nepilnības būvprojekta izpilddokumentācijā vai 

rekonstrukcijas dokumentācijā pirms pieņemšanas akta parakstīšanas jānovērš. 

3.14.5. Pazemes tērauda gāzes vadu pretkorozijas aizsardzība 

3.14.5.1. Visiem tērauda pazemes gāzes vadiem jābūt aizsargātiem pret koroziju. 

Nododot ekspluatācijā jaunizbūvētus tērauda gāzes vadus, nepieciešams pārbaudīt 

pretkorozijas aizsardzības pasākumu izpildes atbilstību būvprojektam un LVS 423 

prasībām, kā arī: 

1) pēc montāžas darbu pabeigšanas pazemes gāzes vadiem izolācijas kvalitāti 

vizuāli un ar mērinstrumentiem; 

2) pēc tranšejas aizbēršanas gāzes vada caurules kontakta esamību/neesamību ar 

zemi, kā arī aizsardzības potenciāla nodrošinājumu. 

3.14.5.2. Valdītāja pilnvarotai personai nepieciešams veikt tērauda gāzes vada 

pretkorozijas aizsardzības darbu kvalitātes pārbaudi, ieskaitot: 

1) vizuālo apskati un ar mērinstrumentiem pirms gāzes vada ieguldīšanas 

tranšejā; 

2) vizuālo apskati un ar mērinstrumentiem pēc gāzes vada ieguldīšanas tranšejā 

un pēc gāzes vada metināto šuvju izolācijas darbiem; 

3) kontakta esamības/neesamības ar zemi pārbaudi pēc gāzes vada apbēršanas ar 

smiltīm 20 - 25 cm biezumā un pēc pilnas gāzes vada tranšejas aizbēršanas; 

4) aizsardzības potenciāla nodrošinājumu. 

3.14.5.3. Pārbaudes laikā atklātie defekti jānovērš līdz pilnai gāzes vada aizbēršanai. 

Izolācijas darbu pieņemšana ekspluatācijā jānoformē ar aktu. 

3.14.5.4. Tērauda pazemes gāzes vada metināto šuvju izolācijas darbi jāveic pēc gāzes 

vada stiprības un hermētiskuma pārbaudes. 

3.14.5.5. Gāzes vada elektroķīmiskās aizsardzības iekārtas montāža jāveic vienlaicīgi 

ar gāzes vada montāžas darbiem. Gāzes vada elektroķīmiskās aizsardzības iekārtas 

ieregulēšanas darbi jāpabeidz pirms gāzes vada nodošanas ekspluatācijā. 

3.14.5.6. Pieņemot ekspluatācijā gāzes vada elektroķīmiskās aizsardzības iekārtu, 

komisijai jāpārbauda aizpildītās tehniskās dokumentācijas esamība, aizsardzības 

iekārtas atbilstība projektam un tās darbības efektivitāte. Gāzes vada elektroķīmiskās 

aizsardzības iekārtas pieņemšana ekspluatācijā jānoformē ar aktu (skatīt        

LVS 445-1:2011 pielikumu Nr. 9.). 

3.14.5.7. Atklājot bīstamas zonas ar korozijas pēdām, gāzes vada valdītājam jāveic 

pasākumi pretkorozijas aizsardzības pastiprināšanai un bīstamo zonu likvidācijai. 

Gāzes vada valdītājam jānoskaidro korozijas bojājumu rašanās cēloņi un jāveic 
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pasākumi korozijas iemeslu un seku novēršanai. Darbu izpildes termiņus nosaka 

valdītājs vai organizācija, kura veic aizsardzības iekārtu tehnisko apkalpošanu, ņemot 

vērā gāzes vadu tehnisko stāvokli. 

3.14.5.8. Ja gāzesvada elektroķīmiskās aizsardzības iekārtas ekspluatācija nodota 

darbuzņēmējam, kurš veic gāzes vada elektroķīmiskās aizsardzības iekārtas tehnisko 

apkalpošanu, tā rīcībā ir jābūt tehniskai dokumentācijai (gāzes vadu kartēm, shēmai ar 

elektroķīmiskās aizsardzības iekārtas un kontrolmērījumu punktu izvietojumu).  

3.14.5.9. Darbuzņēmējam elektrisko potenciālu mērījumi jāveic atbildīgās personas 

par gāzes saimniecību klātbūtnē. 

3.14.5.10. Neplānotie mērījumu darbi tiek veikti, kad gāzes vads ir atrakts remontam 

vai apskatei, kā arī tad, ja mainījies pazemes komunikāciju izvietojums, garums vai to 

katodaizsardzības režīms. 

3.14.6. Gāzes ietaišu ieregulēšana 

3.14.6.1. Visām gāzes ietaisēm pirms to nodošanas ekspluatācijā jāveic ieregulēšanas 

darbi. Šie darbi jāveic atbilstoši iekārtu ekspluatācijas instrukcijām un izgatavotāja 

tehniskajiem noteikumiem. 

3.14.6.2. Gāzes ietaises valdītājs pats var veikt ieregulēšanas darbus, ja tam ir 

apmācīti speciālisti, vai uz līguma pamata uzticēt tos darbuzņēmējam. 

3.14.6.3. Regulējošās un drošības iekārtas pirms to montāžas ir jāieregulē stendā. Pēc 

montāžas, ja tas tehnoloģiski ir iespējams, vēlreiz jāpārbauda samontēto regulējošo un 

drošības iekārtu pareiza darbība ar saspiestu gaisu vai inerto gāzi un jānoplombē. 

3.14.6.4. Ieregulēšanas iestatījumi, kā arī regulējošās un drošības iekārtas nostrādes 

rezultāti jāfiksē pieņemšanos aktos un periodiskās apskates un tehniskās apkopes 

žurnālā. 

3.14.6.5. Regulējošo un drošības iekārtu ieregulēšanas un pārbaudes darbi jāveic 

atbildīgās personas par gāzes saimniecību klātbūtnē. 

3.14.6.6.  Komercuzskaites mēraparātu pārbaudes jāveic atbilstoši MKN Nr. 40 un 

MKN Nr. 665. 

3.15. Gāzes ietaišu ekspluatācija 

3.15.1. Gāzes ietaises vai gāzes iekārtu tehniskā apkope un remonts jāveic apmācītam 

personālam vai darbuzņēmēja personālam uz līguma pamata. 

3.15.2. Gāzes ietaises sistēmu un gāzes iekārtu tehniskā apkalpošana un remonts 

jāveic termiņos, kas nodrošina drošu un nepārtrauktu to darbību ekspluatācijas laikā. 

Tehniskās apkalpošanas, remonta darbu apjomus un to izpildes termiņus nosaka, 

ņemot vērā LVS 445-1:2011, LVS 445-2:2011 un šī energostandarta 10. pielikuma 

prasības, kā arī gāzes iekārtu ražotāju instrukciju prasības un ekspluatācijas pieredzi. 

Uzturēšanas remonts jāveic ne retāk kā 1 reizi gadā, ja šo iekārtu ražotājs nav noteicis 

citu remonta periodiskumu. 

3.15.3. Gāzes ietaises sistēmām un gāzes iekārtām, kuru darba spiediens ir virs 

1,6 MPa, drošības prasības tehniskās apkalpošanas un remonta darbu veikšanai 

nosakāmas analoģiski LVS 445-1:2011, LVS 445-2:2011 un šī energostandarta 

10. pielikuma prasībām, kā arī gāzes iekārtu ražotāju instrukciju prasībām un 

ekspluatācijas pieredzei. 
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3.15.4. Gāzes ietaises valdītājam savlaicīgi jābrīdina Piegādātājs par pilnīgu gāzes 

patēriņa pārtraukumu vai gāzes padeves atjaunošanu uzņēmumam. 

3.15.5. Ja gāzes ietaises apkalpo darbuzņēmēji, tad šo organizāciju vadītāji ir atbildīgi 

par darba aizsardzības pasākumu ievērošanu un izpildi, kā arī par personāla 

kvalifikācijas atbilstību veicamā darba raksturam. 

3.15.6. Gāzes vadu un būvju apgaitas jāveic saskaņā ar tehniskā vadītāja apstiprinātu 

grafiku. Apgaitas periodiskumu nosaka atkarībā no gāzes vada tehniskā stāvokļa, 

ņemot vērā gāzes vada ekspluatācijas ilgumu, gāzes spiedienu, aizsardzības, 

signalizācijas esamību un ekspluatācijas pieredzi. 

3.15.7. Pazemes gāzes vadu apgaitai jāsastāda maršruta kartes. Maršruta kartē 

jāuzrāda gāzes vada trases shēma un posmu garumi, kā arī citas pazemes 

komunikācijas 15 m attālumā no gāzes vada. Pazemes gāzes vada trasei virszemē 

jābūt atzīmētai ar piketiem  trases taisnajos posmos  redzamības robežās, bet ne 

tālāk par 50 m un trases pagrieziena punktos. 

3.15.8. Apgaitā jāpārbauda vai nav dabasgāzes klātbūtnes gāzes vada akās, 

kolektoros, ēku pagrabos vai citu pazemes komunikāciju akās, kas atrodas tuvāk par 

15 m no pazemes gāzes vada un kur iespējama gāzes uzkrāšanās. Gāzes klātbūtne 

jāpārbauda ar gāzes analizatoru sprādziendrošā izpildījumā. 

3.15.9. Veicot gāzes vadu apskati, jāpievērš uzmanība dzeltenīgiem plankumiem 

sniegā, gaisa burbulīšiem peļķēs, zāles dzeltēšanai un citiem faktoriem, kas var 

norādīt par gāzes noplūdi. 

3.15.10. Gāzes noplūdes un gāzes vada hermētiskuma pārbaudes jāveic ar speciāli 

šiem mērķiem paredzētiem līdzekļiem. Aizliegts gāzes noplūdi meklēt ar atklātu 

liesmu. 

3.15.11. Aizliegts smēķēt un izmantot atklātu liesmu atrodoties pagrabā, akā vai citā 

pazemes būvē, kurā atrodas gāzes vads. Aizliegts nokāpt bez atbilstošiem IAL, gaisa 

paraugu ņemšanai, kolektoros un šahtu akās. 

3.15.12. Konstatējot gāzi kādā no pārbaudāmajiem objektiem, papildus jāpārbauda 

visas pazemes būves un pagrabi 50 m zonā ap noplūdes vietu. Jāveic ventilēšana 

telpās, pagrabos un pazemes būvēs, ja tajās konstatēta gāzes klātbūtne. 

3.15.13. Atklājot sagāzētību vai gāzes noplūdi, pārbaudītājam par bīstamību 

nekavējoties jāziņo dispečeram vai atbildīgajam speciālistam par gāzes saimniecību. 

Gāzes noplūdes zonā jāpārtrauc visi darbi un jāizved strādājošie no tās. Tuvumā 

strādājošie jābrīdina, ka šīs zonas tuvumā nedrīkst smēķēt, lietot atklātu uguni un 

elektroierīces, veikt metināšanas darbus. Noplūdes vieta jānožogo un jāizliek 

brīdinājuma un drošības zīmes. Jānosaka gāzes noplūdes vieta un noplūde jānovērš. 

3.15.14. Būvdarbus un zemes darbus gāzes vada aizsargjoslā atļauts veikt tikai ar 

valdītāja rakstisku atļauju, kurā jānorāda darba izpildes noteikumi un kārtība. Atļaujai 

jāpievieno gāzes vada shēma ar blakus esošām pazemes komunikācijām. 

3.15.15. Pirms zemes darbu uzsākšanas pazemes gāzes vada aizsargjoslā, dabā 

jāprecizē gāzes vada atrašanās vieta. Nožogojums un darba vieta jāapzīmē ar drošības 

zīmēm (skatīt 1. pielikumu). 

3.15.16. Izpildot darbus būvbedrēs un akās, jālieto pietiekoša garuma kāpnes ar 

speciālu ierīci to nostiprināšanai pie būvbedres, akas vai tvertnes lūkas malas no tāda 

materiāla, kurš nerada dzirksteli pie atsitiena vai berzes pret cietiem priekšmetiem. 
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3.15.17. Ja mehāniskas iedarbības rezultātā pazemes gāzes vads ir mainījis savu 

stāvokli horizontālā vai vertikālā virzienā, tad vienlaicīgi ar gāzes noplūdes 

novēršanas darbiem jāpārbauda pa vienam gāzes vada metinātajam savienojumam uz 

katru pusi no bojājuma vietas. Konstatējot tajā plaisas vai citus defektus, jāpārbauda 

nākošais metinātais savienojums. 

3.15.18. Kondensāta neesamības pārbaude gāzes vados jāveic atbilstoši tehniskā 

vadītāja apstiprinātajam grafikam un tā izvadīšana jāveic pēc nepieciešamības. 

Kondensāts jāsavāc pārvietojamās tvertnēs un jāutilizē. AIZLIEGTS ievadīt 

kanalizācijas sistēmā no gāzes vadiem izlaistos šķidrumus. 

3.15.19. Aizsaldētos gāzes vada posmus atsilda izmantojot karstas smiltis, tvaiku vai 

speciālus elektriskos sildītājus. AIZLIEGTS gāzes vadus atkausēt ar atklātu liesmu. 

3.15.20. Ekspluatācijā esošām gāzes ietaisēm tehniskās apkalpošanas darbus bez 

norīkojuma izrakstīšanas atļauts veikt tikai ietaises operatīvajam personālam saskaņā 

ar apstiprinātu grafiku. 

3.15.21. Tehniskās apkalpošanas darbi un apgaitas, kuras tiek veiktas pēc apstiprināta 

grafika, jāreģistrē operatīvajā žurnālā. 

3.15.22. Atslēdzot gāzes vadu vai iekārtu remontiem, pie noslēgarmatūras ir jāuzstāda 

slēgplāksne atbilstoši šīs nodaļas prasībām. 

3.15.23. Pirms pazemes gāzes vada remonta darbu uzsākšanas, lai izvairītos no 

iespējamās dzirksteļošanas klaidstrāvu ietekmes rezultātā, nepieciešams atslēgt 

pretkorozijas elektroaizsardzību un savienot gāzes vadus ar pagaidu 

elektropārvienojumu, ja nav stacionāra elektropārvienojuma. 

3.15.24. Atbrīvojot gāzes vadu no gāzes vai uzpildot to ar gāzi, jāvadās pēc analīžu 

rezultātiem. 

Izpūšot gāzi no gāzes vada caur izpūšanas cauruļvadu ar gaisu vai inerto gāzi 

(slāpekli), izpūšana uzskatāma par pabeigtu, ja gāzes saturs gāzes vadā nepārsniedz 

1/5 daļu no gāzes apakšējās sprādzienbīstamības robežas. 

Gāzes ielaišanas laikā gāzes vads jāizpūš ar gāzi līdz pilnīgai gaisa/slāpekļa 

izspiešanai no gāzes vada. Gāzes - gaisa/slāpekļa maisījumu jāizspiež tikai caur 

izpūšanas cauruļvadiem: 

1) ja gāzes vada izpūšana veikta ar gaisu, izpūšanas beigas tiek noteiktas pēc 

skābekļa satura analīzes gāzes vados ar gāzes analizatoru sprādziendrošā 

izpildījumā. Skābekļa saturs gāzes vados nedrīkst pārsniegt 1 %; 

2) ja gāzes vada izpūšana veikta ar inertu gāzi (piemēram, slāpekli), izpūšanas 

beigas tiek noteiktas pēc deggāzu satura analīzes gāzes vados. Deggāzu saturam 

gāzes vadā jābūt vismaz 95 %, vai gāzes vads jāizpūš līdz augstākam deggāzu 

satura līmenim, ja to paredzējis siltumiekārtas ražotājs un šis līmenis norādīts 

siltumiekārtas ekspluatācijas instrukcijā. Papildus jāveic skābekļa satura 

analīzes gāzes vados. Skābekļa saturs gāzes vados nedrīkst pārsniegt 1 %. 

Atbrīvojot gāzes vadu no gāzes, analīžu rezultāti jāfiksē gāzes bīstamo darbu izpildes 

norīkojumā. Uzpildot gāzes vadu ar gāzi, analīžu rezultāti jāfiksē operatīvajā žurnālā 

(rekomendējamā forma drukātam formātam dota 7. pielikumā). 

Aizliegts gāzes vadu izpūšanu veikt caur gāzes ietaises degļiem. 
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Pieslēdzot gāzes vadus pie darbā esošiem gāzes vadiem, ir jānodrošina, lai izplūstošās 

gāzes daudzums no cauruļvadu izpūšanas svecēm būtu pēc iespējas mazāks. 

3.15.25. Izspiežot gāzi, gaisu vai inerto gāzi no gāzes vadiem, gāzes – gaisa 

maisījums jāizvada atmosfērā caur izpūšanas sveci tādā vietā, kas izslēdz iespēju 

maisījumam iekļūt ēkās vai saskarties ar atklātu liesmu. 

3.15.26. Remontam atslēgta gāzes vada posma noslēgarmatūra nepārprotami jānofiksē 

aizvērtā stāvoklī ar signāllentu, ķēdi vai citu konstruktīvu ierīci un jāuzliek drošības 

zīme – 4.5. „Neatvērt, strādā cilvēki” (skatīt 1. pielikumu).  

Atslēgtā gāzes vada posma izpūšanas cauruļvada noslēgarmatūra nepārprotami 

jānofiksē atvērtā stāvoklī ar signāllentu, ķēdi vai citu konstruktīvu ierīci un jāuzliek 

drošības zīme ‒ 4.4. „Neaizvērt, strādā cilvēki” (skatīt 1. pielikumu). 

Darba veikšanas vietas jānorāda ar drošības zīmi ‒ 4.2. „Strādāt šeit” (skatīt 

1. pielikumu). 

Sagatavojot darba vietu, jānoņem spriegums no noslēgarmatūras elektropiedziņas 

vadības un barošanas ķēdēm un uz atslēgtiem automātiem un vadības atslēgām 

jāuzliek drošības zīme ‒ 4.6. „Neieslēgt strādā cilvēki” vai 1.7. „Neslēgt” (skatīt 

1. pielikumu). 

3.15.27. Pārtraucot gāzes padevi iekārtām, noslēgarmatūrai uz gāzes iekārtas 

izpūšanas un drošības cauruļvadiem jābūt atvērtā stāvoklī, izņemot gadījumus, ja 

iekārtu ražotājs ir noteicis savādāk. 

Nomainot kādu gāzes vada konstruktīvo elementu, pievienojot gāzes iekārtu vai 

pārmontējot atloku savienojumu, ir jāveic gāzes vada hermētiskuma pārbaude. 

3.15.28. Remonta laikā, veicot gāzes vadu sistēmas iekārtu vai cauruļvadu posmu 

nomaiņu, atļauts izmantot tikai atbilstošam gāzes spiedienam aprēķinātas iekārtas vai 

cauruļvadus. 

3.15.29. Pirms gāzes iekārtu ieslēgšanas darbā jāveic gāzes vadu, noslēgarmatūras un 

drošības noslēgvārstu blīvuma kontrolpārbaude ar spiedienu 0,01 MPa (100 mbar). 

Spiediena samazināšanās stundas laikā nedrīkst pārsniegt 60 daPa (6 mbar). 

Pieļaujams saīsināt kontrolpārbaudes laiku, proporcionāli samazinot tās laikā 

pieļaujamo spiediena samazināšanās lielumu. Ja blīvuma kontrolpārbaude iekārtas 

ieslēgšanas laikā netiek veikta automātiskā režīmā, tad pārbaudes rezultāti jāfiksē 

operatīvajā žurnālā. 

Ja pirms gāzes ietaises ieslēgšanas darbā, tās gāzes vadi bija ar gāzes pārspiedienu, tad 

atļauts neveikt skābekļa satura analīzi gāzes vadā. 

3.15.30. Ja kontrolpārbaudes laikā notiek nepieļaujama spiediena pazemināšanās 

gāzes vadā, ar speciāli šiem mērķiem paredzētiem līdzekļiem jāpārbauda gāzes vada 

savienojumu, drošības noslēgvārstu un noslēgarmatūras hermētiskums.  

Aizliegts darbināt gāzes ietaisi, ja konstatēts gāzes vada, noslēgarmatūras vai drošības 

noslēgvārstu nehermētiskums. Pēc konstatētā defekta novēršanas jāveic atkārtota 

gāzes vada kontrolpārbaude atbilstoši p. 3.15.29.. 

3.15.31. Gāzes bīstamās telpās un zonās jāuzstāda signalizācija, kurai jāuzrāda 

bīstama gāzes koncentrācija. Signāls par gāzes noplūdi jāizvada uz vadības pulti. 

Saņemot signālu par sagāzētību, personālam jārīkojas atbilstoši ekspluatācijas 

instrukcijas prasībām. 
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3.15.32. Gāzes bīstamās telpas un zonas jāaprīko ar gaisa ventilācijas iekārtām, kurām 

jādarbojas pastāvīgi, neatkarīgi no tā, vai gāzes iekārtas atrodas darbā vai rezervē. 

3.15.33. Gāzes bīstamo telpu un zonu gāzes koncentrācijas signalizācijas pārbaudes 

kārtību un periodiskumu nosaka uzņēmuma tehniskais vadītājs. Aizliegts veikt 

signalizācijas pārbaudi, paaugstinot gāzes koncentrāciju telpās. 

3.15.34. Uz gāzes vadiem jānorāda gāzes plūsmas virziens un operatīvais 

apzīmējums. Gāzes vadi jākrāso dzeltenā krāsā vai jāmarķē ar dzeltenas krāsas 

gredzeniem atbilstoši MKN Nr. 400. 

3.15.35. Gaismas ķermeņiem gāzes bīstamās telpās un zonās jābūt sprādziendrošā 

izpildījumā. Spuldzes nomaiņu atļauts veikt tikai tad, kad uz gaismas ķermeņiem 

atslēgts spriegums.  

3.15.36. Nepietiekoša dabiskā apgaismojuma apstākļos gāzes bīstamās telpās un 

zonās atļauts lietot pārnēsājamos gaismas avotus sprādziendrošā izpildījumā. 

3.15.37. Gāzes ietaisei un gāzes vadiem atrodoties darbā, iekārtu noslēgarmatūrai 

pirms drošības vārstiem jābūt atvērtai un noplombētai, izņemot noslēgarmatūru, ja tā 

automātiski atgriežas atvērtā stāvoklī. Darbā esoša gāzes vada izpūšanas cauruļvadu 

noslēgarmatūrai jābūt aizvērtai. 

3.15.38. Gāzes iekārtu filtru un armatūras savienojumu, kā arī armatūras blīvslēgu 

hermētiskuma pārbaude jāveic pēc apstiprināta grafika ar speciāli šiem mērķiem 

paredzētiem līdzekļiem. 

3.15.39. Lai noteiktu gāzes filtru aizsērēšanas pakāpi, jāveic gāzes spiediena starpības 

pārbaude pirms un pēc filtriem. Maksimālā gāzes spiediena starpība filtros nedrīkst 

pārsniegt ražotāja instrukcijā norādīto lielumu. 

3.15.40. Ja gāzes spiediena starpība pārsniedz ražotāja norādīto lielumu, filtrs ir 

jāatslēdz tīrīšanai vai nomaiņai atkarībā no filtrējošā elementa konstrukcijas. Filtra 

kasetes tīrīšana, ja paredzēta tās izjaukšana, jāveic gāzes bīstamās telpas ārpusē. 

Kasetes jātīra vietā, kura atrodas ne tuvāk par 5 m no atklātas uguns, viegli 

uzliesmojošām vielām un materiāliem. Filtru tīrīšanas un tehniskās apkalpošanas 

darbu kārtībai jābūt norādītai gāzes iekārtu ekspluatācijas instrukcijā. 

3.15.41. Aizliegts, veicot remonta darbus gāzes iekārtās, atbalstīties vai uzkāpt uz 

gāzes vada armatūras, ierīcēm un to impulsa līnijām. 

3.15.42. Pirms gāzes ietaises remonta, kurtuvju un gāzeju apskates vai tīrīšanas gāzes 

vados pēc pirmās noslēgierīces jāuzstāda slēgplāksne. Gāzes vados atļauts uzstādīt 

tikai tādas slēgplāksnes, kuras ir paredzētas dotajam spiedienam.  

3.15.43. Remontam atslēgto gāzes iekārtu jāatvieno no darbā esošo iekārtu kopējās 

dūmejas ar blīviem aizslietņiem vai starpsienām. 

3.15.44. Pirms darbu uzsākšanas kurtuvē, tās augšējā daļā jāveic gaisa analīze, nav 

pieļaujama dabas gāzes (metāna) klātbūtne. 

3.15.45. Pēc gāzes vada remonta izņemt slēgplāksni no gāzes vada un ielaist tajā gāzi 

atļauts tikai tad, kad ir noformēta remonta pabeigšanas dokumentācija. 

3.15.46. Pirms gāzes iekārtas ieslēgšanas darbā un pēc tās apturēšanas ‒ kurtuves un 

gāzējas jāvēdina atbilstoši iekārtas ekspluatācijas instrukcijai. 

Vēdināšanas ilgums nedrīkst būt mazāks par 10 minūtēm, vai kā noteikts iekārtas 

ražotāja instrukcijā. 
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3.15.47. Jāpārliecinās par gāzes ietaises drošības noslēgvārstu, izpildmehānismu un 

noslēgarmatūras pareizu darbību šādos gadījumos: 

3.15.47.1. pirms ietaises ieslēgšanas darbā pēc remonta; 

3.15.47.2. pirms ietaises ieslēgšanas darbā pēc ilgstošas atrašanās rezervē 

(vairāk nekā 3 diennaktis); 

3.15.47.3. pirms ietaises pārslēgšanas uz gāzes sadedzināšanu; 

3.15.47.4. pēc drošības noslēgvārstu un noslēgarmatūras remonta. 

3.15.48. Aizliegts gāzes ietaisi ieslēgt darbā, neieslēdzot gāzes kontroles, un 

tehnoloģiskās aizsardzības ierīces.  

3.15.49. Aizliegts stāvēt pret skatlūkām gāzes ietaises ieslēgšanas brīdī. 

Nepieciešamības gadījumā skatīties caur skatlūkām drīkst no attāluma un ieslīpi, 

lietojot aizsargbrilles vai sejas aizsargu. 

3.15.50. Ja degļa aizdedzināšanas vai regulēšanas procesa laikā nodziest deglis, notiek 

liesmas atraušanās vai ieraušanās gāzes deglī, tad deglis nekavējoties jāatslēdz. Deglis 

pirms atkārtotas aizdedzināšanas jāventilē. 

Pēc visu degļu nodzišanas atkārtotu aizdedzināšanu atļauts uzsākt tikai pēc kurtuves 

un gāzeju izvēdināšanas. 

3.15.51. Ja nostrādā gāzes iekārtas gāzes vada drošības noslēgvārsts, pārtraucot gāzes 

padevi, tad gāzes padevi atļauts atjaunot tikai pēc šīs nostrādes iemesla 

noskaidrošanas un cēloņu novēršanas. 

3.15.52. Gāzes ietaises ekspluatācijas instrukcijā jāparedz personāla rīcība gāzes 

spiediena neparedzētas pazemināšanās vai paaugstināšanās gadījumā. 

3.15.53. Gāzes ietaise jāaptur, ja notikušas nepieļaujamas izmaiņas kādā no 

kontrolējamiem parametriem, tās kurtuvē noticis sprādziens vai aizdegušies nosēdumi 

uz sildvirsmām. 

3.15.54. Nekavējoties jāatslēdz visas darbā esošas gāzes ietaises šādos gadījumos: 

3.15.54.1. gāzes ietaišu telpā noticis sprādziens vai izcēlies ugunsgrēks; 

3.15.54.2. bojāts gāzes vads, notiek intensīva gāzes noplūde un nav iespējams 

operatīvi atslēgt bojāto gāzes vada posmu. 

3.16. Gāzes regulēšanas punktu (GRP) droša ekspluatācija 

3.16.1. Katram GRP jāsastāda ekspluatācijas pase, kas satur GRP iekārtu 

raksturojošus datus (paraugs dots LVS 445-2:2011 pielikumā Nr. 17). GRP 

uzstādītajiem spiediena regulatoriem un drošības vārstiem jābūt ražotāja pasēm. 

3.16.2. GRP jābūt periodiskās apskates un tehniskās apkopes žurnālam un 

ekspluatācijas instrukcijai. 

GRP tehniskās apkalpošanas darbu apjoms un periodiskums dots 10. pielikumā. 

3.16.3. GRP iekārtai un gāzes vadiem atrodoties darbā, iekārtas noslēgarmatūrai pirms 

drošības noplūdes vārstiem jābūt atvērtai un noplombētai, izņemot noslēgierīci, kura 

automātiski atgriežas atvērtā stāvoklī. 
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3.16.4. Gāzes spiediena paaugstināšanās vai pazemināšanās signalizācijai aiz GRP 

pastāvīgi jābūt ieslēgtai. 

3.16.5. Visi regulēšanas, izmēģinājumu un remonta darbi GRP iekārtai jāveic pēc 

gāzes bīstamo darbu norīkojuma. Norīkojumam nepieciešamības gadījumā jāpievieno 

apstiprināta programma vai plāns, kurā norādīta izpildāmo darbu secība un citi 

nepieciešamie pasākumi atbilstoši šī energostandarta p. 3.13. prasībām. 

3.16.6. Aizliegts ieiet darbā esoša GRP telpās un veikt gāzes bīstamos darbus apavos, 

kuriem pazolēs ir iestrādātas metāla daļas. 

3.16.7. Pirms GRP iekārtu un armatūras remonta darbu uzsākšanas, remontam 

atslēdzamais gāzes vada posms ir jāatdala ar slēgplāksnēm atbilstoši šī 

energostandarta prasībām. 

3.16.8. Pēc GRP remonta, pirms gāzes ielaišanas jāveic GRP gāzes vadu blīvuma 

kontrolpārbaude, izmantojot saspiestu gaisu vai inerto gāzi ar spiedienu 0,01 MPa 

(100 mbar). Spiediena samazināšanās stundas laikā nedrīkst pārsniegt 60 daPa 

(6 mbar). Pārbaudes rezultāti jāfiksē GRP periodiskā apskates un tehniskās apkopes 

žurnālā. 

3.16.9. Ekspluatācijas instrukcijā jānosaka personāla rīcība, konstatējot gāzes noplūdi 

GRP. 

3.16.10. GRP telpās jāatrodas GRP ekspluatācijas instrukciju komplektam un 

tehnoloģiskajām shēmām. 

3.16.11. GRP nožogojums (robeža), teritorija un telpas jāapzīmē ar attiecīgām 

ugunsdrošības zīmēm atbilstoši LVS 446. Telpās un teritorijā jāizvieto pārnēsājamie 

ugunsdzēsības aparāti atbilstoši „Ugunsdrošības noteikumu” prasībām (MKN 

Nr. 82). 

3.17. Drošības vārstu un regulatoru pārbaudes un ieregulēšana 

3.17.1. Gāzes ietaises regulēšanas un drošības iekārtām un kontrolmēraparātiem 

jāatbilst projektā paredzētajiem gāzes parametriem. 

3.17.2. Gāzes regulēšanas iekārtu maksimālais darba spiediens izejas pusē nedrīkst 

pārsniegt iekārtu pieļaujamo darba spiedienu. GRP noplūdes drošības vārstu nostrādes 

maksimālais augšējās robežas iestatījums nedrīkst pārsniegt 3.3. tabulā norādīto. 

3.3. tabula 

GRP noplūdes drošības vārstu nostrādes maksimālie augšējās robežas 

iestatījumu parametri 

Darba spiediens gāzes vadā 

MPa (bar) 

Noplūdes drošības vārsta maksimālais augšējās 

robežas iestatījums, MPa (bar) 

Līdz 0,3 (3) Darba spiediens + 0,03 MPa (0,3 bar) 

Virs 0,3 (3) Darba spiediens + 10 % no darba spiediena 

3.17.3. Visu veidu GRP drošības un regulējošo iekārtu aparātu (vārstu) iestatījumu un 

darbības pārbaude jāveic pirms gāzes ielaišanas, pēc iekārtu ilgstošas dīkstāves 

(vairāk nekā 2 mēneši) un remonta, kā arī ekspluatācijas laikā ne retāk kā reizi 

6 mēnešos. 
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Ar tehniskā vadītāja rīkojumu, GRP drošības vārstu un regulatoru iestatījumu un 

drošības pārbaudi atļauts atlikt līdz LVS 445-2:2011 noteiktajam termiņam (1×gadā). 

3.17.4. Drošības vārstu un regulatoru pārbaude un ieregulēšana jāveic speciālā stendā 

ar saspiestu gaisu. Pēc ieregulēšanas regulēšanas elements jānofiksē un jānoplombē. 

Pareizi ieregulētam vārstam jāatveras un jāaizveras pie noteiktiem iestatījuma 

parametriem, ņemot vērā ražotāja norādītās pielaides. 

3.17.5. Drošības vārstu un regulatoru regulēšana un pareizas darbības pārbaude jāveic 

pēc tehniskā vadītāja apstiprināta grafika, atbildīgās personas klātbūtnē un 

ekspluatācijas instrukcijas noteiktā kārtībā. Drošības vārstu un regulatoru iestatījumu 

parametri un pārbaudes rezultāti jāfiksē GRP periodiskās apskates un tehniskās 

apkopes žurnālā. 

3.17.6. Pirms drošības vārstu un regulatoru demontāžas uz gāzes vada jāuzstāda 

slēgplāksne. Pēc vārstu montāžas jāpārbauda savienojumu blīvums ar speciāli šim 

mērķim paredzētiem līdzekļiem. 

3.17.7. Nesacilpotu gāzesvadu tīklos GRP noplūdes drošības vārstu ieregulēšanas 

iestatījumiem jābūt zemākiem par gāzes ietaises drošības noslēgvārstu iestatījumiem. 

3.17.8. Sacilpotu gāzesvadu tīklos GRP noplūdes drošības vārstu ieregulēšanas 

iestatījumiem jābūt augstākiem par gāzes ietaišu drošības noslēgvārstu iestatījumiem. 

3.17.9. Gāzes iekārtu izpildmehānismu elektropiedziņām jābūt sprādziendrošā 

izpildījumā un sazemētām. 

3.17.10. Drošības vārstu un regulatoru darbības traucējumi jānovērš.  

3.18. Gāzes ietaišu kontroles, mērīšanas līdzekļi un automātikas ierīces 

3.18.1. Gāzes ietaises valdītājam jānodrošina uz gāzesvadiem un gāzes iekārtām 

uzstādīto kontroles un mērīšanas līdzekļu, kā arī automatizācijas un signalizācijas 

sistēmu tehniskā apkalpošana, atbilstības pārbaudes un remonti. 

3.18.2. Gāzes ietaises aizsardzības, bloķēšanas un signalizācijas ierīču nostrādes 

parametriem jāatbilst tehniskajā dokumentācijā norādītajiem iestatījumiem. 

3.18.3. Kontroles, mērīšanas līdzekļu, automatizācijas, signalizācijas un aizsardzības 

sistēmu tehniskā apkalpošana, atbilstības pārbaude un remonti jāveic pēc apstiprināta 

grafika atbilstoši šī energostandarta, ražotāja tehniskās dokumentācijas un 

ekspluatācijas instrukciju prasībām. 

3.18.4. Ja kontroles un mērīšanas līdzekļi jānoņem pārbaudei vai remontam, to vietā 

nekavējoties jāuzstāda citi atbilstoši mērīšanas līdzekļi vai īscaurule jānoslēdz.  

3.18.5. Komercuzskaites mēraparātus pēc uzstādīšanas, pārbaudes vai remonta 

ekspluatācijā pieņem gāzes Piegādātāja pārstāvis, kas pārbauda to uzstādīšanas 

pareizību, noplombē un sastāda attiecīgu dokumentu. 

3.18.6. Komercuzskaites mēraparāta shēmas izmaiņas, mēraparātu nomaiņa vai 

pārvietošana jāsaskaņo ar gāzes Piegādātāju. 
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3.19. Drošības prasības, veicot gāzes balonu ekspluatāciju 

3.19.1. Pieņemot ekspluatācijā gāzes balonu grupas ietaisi, pieņemšanas komisijai ir 

jāpārbauda gāzes balonu ietaises un tās konstrukcijas drošums, to atbilstība tehniskā 

projekta dokumentācijai. 

3.19.2. Pirms gāzes balonu grupas ietaises nodošanas ekspluatācijā gāzes vadiem 

jāveic stiprības un hermētiskuma pārbaude. 

3.19.3. Gāzes balonu grupas ietaises pieņemšana ekspluatācijā jānoformē ar 

pieņemšanas aktu. 

3.19.4. Gāzes balonu grupu ietaises tehniskā apkalpošana jāveic pēc apstiprināta 

grafika. 

3.19.5. Katru reizi, pēc reduktora pievienošanas gāzes balonam, pārbaudīt 

savienojumu blīvums ar speciāli šim mērķim paredzētiem līdzekļiem. Vizuāli 

pārbaudīt lokano šļūteņu darba kārtību. 

3.19.6. Gāzes balonus glabāt un transportēt tikai ar uzskrūvētiem ventiļa 

aizsargkupoliem. Transportēšanas laikā baloni jāsargā no grūdieniem un triecieniem. 

3.19.7. Prasības gāzes balonu glabāšanas noliktavām: 

3.19.7.1. aizliegts uzglabāt vienā telpā skābekļa balonus, balonus ar 

degtspējīgām gāzēm un balonus ar gāzēm, kas var radīt sprādzienbīstamu 

maisījumu; 

3.19.7.2. glabājot skābekļa balonus, nepieļaut to armatūras saskari ar eļļainiem 

(ar eļļas saturošiem) materiāliem; 

3.19.7.3. cilājot skābekļa balonus ar rokām, aizliegts satvert tos aiz ventiļiem; 

3.19.7.4. gāzes baloniem jābūt nostiprinātiem, lai nepieļautu to apgāšanos; 

3.19.7.5. aizliegts gāzes balonu un to armatūras remonts; 

3.19.7.6. aizliegts novietot degtspējīgus materiālus un darbā izmantot atklātu 

uguni 10 m attālumā no noliktavas, kur uzglabā balonus ar degtspējīgām gāzēm. 

3.19.8. Nepieļaut skābekļa balonu, to reduktoru, armatūras un citu gāzes metināšanas 

un metālgriešanas iekārtu sastāvdaļu saskari ar eļļām, eļļainu apģērbu un slaukāmo 

materiālu. 

3.19.9. Tukšiem degtspējīgu gāzu baloniem, jāievēro tie paši drošības pasākumi kā 

strādājot ar pilniem baloniem. 

3.19.10. Metināšanas darbu vietā baloni jānogādā ar speciāliem ratiņiem vai 

nestuvēm. Gāzes baloniem šajās ietaisēs jābūt nostiprinātiem. Aizliegts nest balonus 

uz pleciem vai rokās. 

3.19.11. Konstatējot gāzes balona bojājumu, jārīkojas atbilstoši lietošanas instrukcijā 

noteiktajiem drošības pasākumiem. Bojāto gāzes balonu atslēgt no gāzes balonu 

grupas ietaises. 

3.19.12. Aizliegtas jebkādas patvaļīgas darbības ar gāzes baloniem un tā drošības 

ierīcēm, tai skaitā veikt gāzes balona ventiļa vai reduktora remontu. 

3.19.13. Ar tehniskā vadītāja rīkojumu jānorīko atbildīgos darbiniekus par gāzes 

balonu grupas ietaišu drošu ekspluatāciju. 
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3.20. Gāzes bīstamie darbi 

3.20.1. Gāzes bīstamie darbi jāveic atbilstoši gāzes bīstamo darbu izpildes prasībām. 

Gāzes bīstamie darbi jāveic pēc gāzes bīstamo darbu norīkojuma (forma dota 

3. pielikumā).  

Norīkojuma abi eksemplāri tiek nodoti operatīvajam personālam (stacijas 

dispečeram), kas norīkojumus reģistrē „Gāzes bīstamo darbu norīkojumu reģistrācijas 

žurnālā” (rekomendējamo formu drukātam formātam skatīt 5. pielikumā), piešķirot 

tiem reģistrācijas numuru. 

Žurnālā tiek reģistrēta tikai pirmreizējā pielaišana pie darba (norīkojuma atvēršana) 

un norīkojuma noslēgšana pēc pilnīgas darba pabeigšanas.) 

Drukātam žurnālam jābūt ar numurētām lapām, cauršūtam un apzīmogotam. Žurnāla 

uzglabāšanas termiņš ir vismaz 2 (divi) gadi pēc pēdējā ieraksta veikšanas. Par 

žurnālu uzglabāšanu atbild attiecīgās struktūrvienības vadītājs. 

Žurnāls var tikt uzturēts arī elektroniskā formātā. 

3.20.2. Apakšpunktos 3.20.3.8. un 3.20.3.9. noteiktajiem darbiem gāzes bīstamo 

darbu norīkojums nav nepieciešams, prasības šādu darbu veikšanai nosaka 

ekspluatācijas instrukcijā. 

3.20.3. Gāzes bīstamie darbi ir: 

3.20.3.1. jaunizbūvētu gāzes vadu pievienošana pie darbā esošiem gāzes vadiem 

bez gāzes padeves atslēgšanas; 

3.20.3.2. gāzes ielaišana gāzes vados un gāzes ietaisēs uzsākot to ekspluatāciju, 

pēc remonta vai rekonservācijas; 

3.20.3.3. palaišanas-ieregulēšanas darbi; 

3.20.3.4. gāzes vadu un gāzes ietaises iekārtu tehniskā apkope un remontdarbi, 

kuru izpildes laikā var rasties bīstama gāzes noplūde; 

3.20.3.5. aizsērējumu likvidācija, slēgplākšņu ielikšana un izņemšana no darbā 

esošiem gāzes vadiem; 

3.20.3.6. gāzes vada atvienošana, izpūšana (degazēšana); 

3.20.3.7. gāzes vada noslēgarmatūras tehniskā apkope un remonts; 

3.20.3.8. kondensāta un ūdens izvadīšana no gāzes vadiem un to ierīcēm; 

3.20.3.9. gāzes spiediena iekārtu sagatavošana tehniskajai pārbaudei; 

3.20.3.10. rakšanas darbi pazemes gāzes vada tuvumā, gāzes noplūdes vietā līdz 

tās likvidēšanai; 

3.20.3.11. visu veidu remontdarbi, pielietojot metināšanu un atklātu uguni pie 

darbā esošiem gāzes vadiem un gāzes iekārtām. 

3.20.4. Veicot gāzes bīstamos darbus, darba vietā jānodrošina ugunsdzēšamie aparāti, 

norīkojumā jānosaka nepieciešamība darba vietā nodrošināt gāzmaskas un 

ugunsdzēšamos aparātus. Par gāzmasku un ugunsdzēšamo aparātu nodrošinājumu 

gāzes bīstamo darbu veikšanas vietā atbild atbildīgais par darbu izpildi. 

Jābūt nodrošinātiem brīviem evakuācijas ceļiem. Darba vietās nedrīkst smēķēt. 
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4. Organizatoriskie pasākumi, veicot darbus siltuma un gāzes ietaisēs 

4.1. Vispārējās prasības 

4.1.1. Darbi siltumietaisēs jāveic saskaņā ar: 

4.1.1.1. darba zonas nodošanas-pieņemšanas aktu. Darbu veikšanai uzņēmumā 

jābūt izstrādātai speciālai kārtībai, tajā jānosaka arī darba zonas nodošanas-

pieņemšanas akta forma; 

4.1.1.2. norīkojumu (forma dota 2. pielikumā) vai gāzes bīstamo darbu 

norīkojumu (forma dota 3. pielikumā); 

4.1.1.3. rīkojumu; 

4.1.1.4. ekspluatācijas instrukcijām (operatīvajiem darbiem). 

4.1.2. Organizatoriskie pasākumi, kas nodrošina drošu darbu izpildi, ir: 

4.1.2.1. atbildīgo personu norīkošana ar rīkojumu; 

4.1.2.2. darba zonas nodalīšana, norīkojuma izsniegšana, rīkojuma došana; 

4.1.2.3. atļaujas izsniegšana darba vietas sagatavošanai un pielaišanai pie darba; 

4.1.2.4. darba vietas sagatavošana; 

4.1.2.5. pielaišana pie darba (turpmāk ‒ pielaišana); 

4.1.2.6. uzraudzība darba laikā; 

4.1.2.7. pāriešana uz citu darbavietu; 

4.1.2.8. izmaiņas brigādes sastāvā darba laikā; 

4.1.2.9. pārtraukumu noformēšana darba laikā; 

4.1.2.10. pārtraukuma noformēšana darba dienas beigās, darba atkārtotai 

uzsākšanai nākamajā dienā; 

4.1.2.11. darba nobeigšana, darba vietas nodošana-pieņemšana; 

4.1.2.12. norīkojuma (rīkojuma) noslēgšana. 

4.1.3. Ar norīkojumu vai izdalot darba zonu veicami šādi darbi: 

4.1.3.1. katlu agregātu remonts (darbi kurtuvēs, boileros, uz konvektīvām 

sildvirsmām u.c.); 

4.1.3.2. turbīnu un to palīgiekārtu remonts (darbi kondensatoru, siltummaiņu, 

eļļas sistēmās u.c.); 

4.1.3.3. cietā kurināmā pieņemšanas, sagatavošanas un padeves sistēmās; 

4.1.3.4. remontdarbi šķidrā kurināmā saimniecībā; 

4.1.3.5. sūkņu remonts; 

4.1.3.6. rotējošo mehānismu remonts (ventilatori, dūmsūkņi, rotācijas gaisa 

sildītāji u.c.); 
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4.1.3.7. jebkuri darbi uz iekārtām, izmantojot atklātu liesmu (metināšana, metāla 

griešanas darbi u.c.); 

4.1.3.8. slēgplākšņu uzstādīšana un izņemšana no cauruļvadiem; 

4.1.3.9. kravas celtņu remonts (izņemot riteņu un kāpurķēžu pašgājējus); 

4.1.3.10. iekārtu montāža un demontāža; 

4.1.3.11. patēriņa mērītāju diafragmu uzstādīšana un izņemšana no 

cauruļvadiem, īscauruļu iemontēšana; 

4.1.3.12. automātiskās regulēšanas, devēju montāža un ieregulēšana, distances 

vadības, aizsardzības, signalizācijas un kontroles aparatūras uzstādīšana, 

noņemšana, pārbaude vai remonts, kuras veikšanai nepieciešama iekārtas 

apturēšana vai darba režīma izmaiņa; 

4.1.3.13. cauruļvadu un armatūras remonts bez tās noņemšanas no 

cauruļvadiem; 

4.1.3.14. impulsu līniju remonts vai nomaiņa; 

4.1.3.15. darbi vietās ar iespējamu bīstamu gāzu klātbūtni un koncentrāciju; 

4.1.3.16. darbi sprādzienbīstamās vietās; 

4.1.3.17. iekārtu ķīmiskā attīrīšana; 

4.1.3.18. darbi slēgtās kamerās, aparātos, bunkuros, tvertnēs, kolektoros, 

tuneļos, cauruļvados, kanālos, bedrēs un turbīnu kondensatoros; 

4.1.3.19. iekārtas defektoskopija; 

4.1.3.20. pretkorozijas pārklājuma uzklāšana; 

4.1.3.21. siltumizolācijas darbu veikšana; 

4.1.3.22. sastatņu montāža un demontāža; 

4.1.3.23. tranšeju un būvbedru sienu stiprinājuma uzstādīšana un izjaukšana; 

4.1.3.24. zemes darbi pazemes komunikāciju atrašanās zonā; 

4.1.3.25. filtrējošā materiāla ievietošana filtrā vai izņemšana no tā, ja darba 

gaitā filtrs tiek atvērts; 

4.1.3.26. remonta darbi skābes un sārma iekārtās; 

4.1.3.27. ūdenslīdēju darbi; 

4.1.3.28. darbu veikšana no peldlīdzekļiem (pontoniem, plostiem, laivām u.c.); 

4.1.3.29. darbi būvēs ūdenskrātuvju un upju krastos, kuru veikšanas laikā 

iespējama darbinieku iekrišana ūdenī; 

4.1.3.30. dūmeņu, dzesēšanas torņu remonts, ēku un būvju remonts. 

Šo darbu saraksts var tikt papildināts atkarībā no vietējiem apstākļiem, to apstiprina 

siltumietaises tehniskais vadītājs. 
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4.2. Atbildīgie par drošu darba veikšanu 

4.2.1. Atbildīgo personu norīkošana 

4.2.1.1. Aizliegts ekspluatēt siltumietaisi bez atbildīgā par siltumietaises ekspluatāciju 

norīkošanas. 

4.2.1.2. Siltumietaises valdītājs atkarībā no izpildāmā darba rakstura, apjoma un 

siltumietaises konstruktīvā risinājuma rakstiski ar rīkojumu norīko atbildīgās personas. 

Atbildīgo personu norīkošanas pienākumus siltumietaises valdītājs var rakstiski deleģēt 

atbildīgajam par siltumietaises ekspluatāciju. 

4.2.1.3. Atbildīgo personu tiesības ar valdītāja rīkojumu tiek piešķirtas darbiniekiem, 

kuri saņēmuši nepieciešamo apmācību un sekmīgi nokārtojuši zināšanu pārbaudes par 

konkrēto tehnoloģisko ietaišu konstrukciju un ekspluatāciju, ievērojot viņu 

kvalifikāciju un pienākumus. Zināšanu pārbaudes jāorganizē atbilstoši LEK 027 

prasībām. Atbildīgo personu tiesību sarakstu pārskata un apstiprina pēc 

nepieciešamības, bet ne retāk kā reizi kalendārajā gadā. 

4.2.1.4. Siltumietaises valdītājs ir atbildīgs par šo noteikumu piemērošanu un 

siltumietaises drošu ekspluatāciju. Ja darbu veic cita darba devēja nodarbinātie, 

siltumietaises valdītājs pirms darba uzsākšanas nodrošina drošas darba izpildes 

nosacījumus, nepieciešamo instruēšanu un drošu piekļuvi darba vietai. 

4.2.1.5. Lai nodrošinātu drošu darba veikšanu siltumietaisēs, jānorīko šādas atbildīgās 

personas, piešķirot tiem attiecīgās tiesības: 

1) atbildīgais par siltumietaises ekspluatāciju; 

2) atbildīgais par darba organizāciju; 

3) atbildīgais par darba izpildi; 

4) atļaujas devējs darba vietas sagatavošanai un pielaišanai pie darba; 

5) darba vietas sagatavotājs; 

6) pielaidējs; 

7) uzraugs; 

8) brigādes locekļi. 

4.2.1.6. Atbildīgo par darba izpildi var norīkot arī darbuzņēmējs. Darbuzņēmējs par 

piešķirtajām tiesībām informē ar „Pilnvarojuma un caurlaides pieteikuma” vēstuli 

(darbinieku saraksts), kuru apstiprina atbildīgais par siltumietaises ekspluatāciju. 

Darbuzņēmējam darbinieku saraksts jāpārskata pēc nepieciešamības, bet ne retāk kā 

reizi kalendārajā gadā. 

4.2.2. Atbildīgais par siltumietaises ekspluatāciju 

Pienākumi un tiesības: 

4.2.2.1. nodrošina, ka siltumietaise tiek ekspluatēta saskaņā ar ekspluatācijas 

instrukcijām; 

4.2.2.2. nodrošina, ka siltumietaises tehniskā dokumentācija tiek uzturēta 

atbilstošā kārtībā. Nodrošina, ka tehniskajā dokumentācijā (periodiskās apskates 

un tehniskās apkopes žurnālā) tiek norādīti visi tehniskās apkalpošanas un 
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remonta dati, kas ietekmē siltuma un gāzes ietaišu drošu ekspluatāciju, tehnisko 

pārbaužu rezultāti, kā arī drošības vārstu, automātikas, signalizācijas un 

aizsardzības ierīču iestatījumi un stāvoklis; 

4.2.2.3. uzrauga, lai atbildīgo par darba izpildi kvalifikācija atbilstu noteiktajām 

prasībām un tie būtu savlaicīgi apmācīti. Ja atbildīgais par darba izpildi ir 

darbuzņēmēja pārstāvis, viņa kvalifikāciju apstiprina atbilstoši 

p. 4.2.1.6. prasībām; 

4.2.2.4. piedalās pretavārijas treniņu organizēšanā par iespējamo avāriju 

lokalizāciju un likvidāciju; 

4.2.2.5. organizē siltumietaises sagatavošanu noteiktajām tehniskajām 

pārbaudēm un kontrolēt šo pārbaužu veikšanu; 

4.2.2.6. piedalās siltumietaišu pieņemšanā ekspluatācijā pēc remonta vai pēc 

rekonstrukcijas; 

4.2.2.7. piedalās inspicēšanas institūciju pārbaudēs; 

4.2.2.8. pārtrauc siltumietaises lietošanu, ja tā neatbilst ekspluatācijas 

instrukcijās noteiktajām prasībām vai ja tā kļūst bīstama nodarbinātajiem, 

iekārtām vai apkārtējai videi; 

4.2.2.9. nodrošina, ka siltumietaisei ir sastādīts un tiek ievērots tehniskās 

apkalpošanas un remonta grafiks, ja to prasa tehniskās ekspluatācijas 

nosacījumi; 

4.2.2.10. organizē tehniskās apkalpošanas un remonta darbu izpildi, kā arī 

saskaņo iekārtu remonta pieteikumus; 

4.2.2.11. saskaņo un apstiprina darbuzņēmēju darbinieku sarakstus; 

4.2.2.12. nosaka operatīvo darbu veikšanas kārtību; 

4.2.2.13. var apvienot pienākumu pildīšanu, pildot atbildīgā par darba 

organizāciju pienākumus. 

4.2.3. Atbildīgais par darba organizāciju (norīkojuma izdevējs) 

Pienākumi un tiesības: 

4.2.3.1. organizē drošu darba izpildi, nosakot nepieciešamos organizatoriskos un 

tehniskos pasākumus drošai darba veikšanai; 

4.2.3.2. izdod norīkojumus un dod rīkojumus darba veikšanai; 

4.2.3.3. nodrošina norīkojumā vai rīkojumā norādīto darba izpildes drošības 

pasākumu pietiekamību un pareizību; 

4.2.3.4. atbildīgos par darba izpildi nodrošina ar nepieciešamajām tehnisko 

dokumentu kopijām; 

4.2.3.5. norīko atbildīgos nodarbinātos saskaņā atbildīgo personu tiesību 

sarakstu un darbuzņēmēju iesniegto „Pilnvarojuma un caurlaides pieteikuma” 

vēstuli; 

4.2.3.6. atbildīgajam par darba organizāciju siltumietaisē jānovērtē darba 

sarežģītības pakāpe pirms tā uzsākšanas un jānosaka brigādes skaitliskais 

sastāvs, kas nepieciešams drošai darba veikšanai; 
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4.2.3.7. nepieciešamības gadījumā atbild par brigādes sastāva izmaiņām; 

4.2.3.8. norīkojuma sadaļā „Uzraugam”, atbildīgajam par darba organizāciju 

nepieciešamības gadījumā ir tiesības norīkot uzraugu. Uzrauga tiešā uzraudzībā 

jāveic: 

1) darbi, kuru izpildei izmanto mehānismus un kravas celtņus; 

2) darbi objektu vai komunikāciju aizsargjoslās; 

3) darbi, pieslēdzot jaunizbūvētu siltuma un gāzes ietaises; 

4) citi darbi, kas nav iepriekš norādīti, pēc atbildīgā par darba organizāciju 

izvērtējuma. 

4.2.4. Atbildīgais par darba izpildi 

Pienākumi un tiesības: 

4.2.4.1. nodrošina, lai veicot darbus, tiek ievērotas norīkojumā, ekspluatācijas 

instrukcijās, normatīvos dokumentos noteiktās prasības un drošības prasības; 

4.2.4.2. nodrošina brigādes locekļiem darbu veikšanai atbilstošu instruktāžu; 

4.2.4.3. brigādes nodrošināšana ar nepieciešamo tehnisko dokumentāciju; 

4.2.4.4. pārliecinās par darba izpildei noteikto drošības pasākumu pareizību un 

pietiekamību; 

4.2.4.5. pieņemot darba vietu no pielaidēja, apliecināt to ar parakstu 

norīkojumā; 

4.2.4.6. nodrošināt brigādi ar darbam atbilstošiem instrumentiem, palīgierīcēm, 

kolektīvajiem un individuāliem aizsarglīdzekļiem; 

4.2.4.7. sekot darba vietā uzstādīto drošības zīmju un norobežojumu 

saglabāšanai. 

Atbildīgais par darbu izpildi, nedrīkst piedalīties darbu izpildē, ja, veicot darbu, 

nepieciešama nepārtraukta brigādes locekļu uzraudzība un/vai to darbības 

koordinācija. 

4.2.5. Atļaujas devējs darba vietas sagatavošanai un pielaišanai pie darba 

Pienākumi un tiesības: 

4.2.5.1. tiesības dot atļauju sagatavot darba vietu un pielaist brigādi pie darba 

var piešķirt operatīvajam personālam, kura operatīvajā vadībā atrodas 

siltumietaise; 

4.2.5.2. ja siltumietaises drošas un ekonomiskas darbības nodrošināšanai nav 

paredzēts operatīvais personāls, tad šādas tiesības var piešķirt atbildīgajam par 

siltumietaises ekspluatāciju. 
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4.2.6. Darba vietas sagatavotājs  

Pienākumi un tiesības: 

4.2.6.1. tiesības sagatavot darba vietu un/vai veikt pārslēgumus var piešķirt 

operatīvajam personālam vai darbiniekam ar operatīvajām tiesībām konkrētā 

siltumietaisē; 

4.2.6.2. darbinieks, kas sagatavo darba vietu (veic pārslēgumus) atbild par: 

darba vietas sagatavošanu atbilstoši norīkojumā noteiktajām prasībām. 

4.2.7. Pielaidējs 

Pienākumi un tiesības: 

4.2.7.1. pielaidēja funkcijas pilda stacijas dispečers, vai ar dispečera atļauju 

personāls, kam ar valdītāja rīkojumu šādas tiesības piešķirtas. Ja attālinātā 

siltumietaisē nav operatīvā personāla, pielaišanas kārtību nosaka valdītājs; 

4.2.7.2. pielaidējs atbild par: 

1) norīkojumā norādīto darbinieku pielaišanu darba vietā, pārbaudot to 

darba apliecības (piemēram, elektrodrošības grupas apliecību, u.c.) un 

tiesības veikt attiecīgos darbus; 

2) darba vietas sagatavošanu atbilstoši norīkojumā noteiktajām prasībām; 

3) darba veikšanai noteikto drošības pasākumu pareizību un pietiekamību; 

4) atbildīgā par darba izpildi un uzrauga (ja tāds norīkots) pielaišanu pie 

darba un viņu instruktāžu, kurā jānorāda potenciāli bīstamas, tiešā darba 

vietas tuvumā esošās iekārtas un to daļas, kas atrodas zem spiediena, 

elektriskā sprieguma, augstas temperatūras, ugunsbīstamas u.c.; 

5) par paskaidrojumu sniegšanu atbildīgajam par darba izpildi, ja tam 

rodas jautājumi, saņemot norīkojumu vai darba izpildes gaitā; 

6) par darba vietas pārbaudi pēc darbu pabeigšanas un norīkojuma 

noslēgšanu. 

4.2.8. Uzraugs 

Pienākumi un tiesības: 

4.2.8.1. uzrauga nepieciešamību nosaka norīkojuma izsniedzējs. Par uzraugu 

norīko darbinieku, kuram ir tiesības un pieredze veikt darbus konkrētajā 

siltumietaisē; 

4.2.8.2. uzraugs tiek norīkots, ja, veicot darbu, darbojošās iekārtas tuvumā 

iespējama bīstamība, kas var apdraudēt personālu vai iekārtas darbību. 

Atbildīgajam par darba organizāciju ir tiesības norīkot uzraugu arī citos 

gadījumos; 

4.2.8.3. uzrauga pienākumi un tiesības: 

1) aizliegts uzraugam apvienot uzraudzību ar cita darba veikšanu; 
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2) pieņemot darba vietu no pielaidēja, jāpārbauda darba vietas 

sagatavošanas pareizība; 

3) jāpārbauda norīkojumā norādīto darba veikšanai nepieciešamo 

pasākumu izpilde; 

4) nodrošināt brigādes locekļu uzraudzību darba laikā (sekot, lai brigādes 

locekļi nepietuvojas bīstamā tuvumā komunikācijām, iekārtām utt.); 

5) nodrošināt brigādes locekļu drošu nokļūšanu darba vietā un tās 

atstāšanu; 

6) atbildēt par nožogojumu un drošības zīmju saglabāšanu darba vietā. 

4.2.9. Brigādes locekļi 

Pienākumi un tiesības: 

4.2.9.1. izpildīt atbildīgā par darba izpildi dotos rīkojumus un prasības; 

4.2.9.2. ievērot darba aizsardzības instrukciju un darba drošības norādījumu 

prasības, kas saņemtas pirms pielaišanas pie darba un darba laikā; 

4.2.9.3. pareizi pielietot kolektīvos un individuālos aizsarglīdzekļus; 

4.2.9.4. pareizi lietot darba instrumentus un palīgiekārtas; 

4.2.9.5. sekot citu brigādes locekļu drošai darbu izpildei; 

4.2.9.6. uzraudzīt, lai praktikanti ievēro droša darba izpildes prasības. 

4.2.10. Pieļaujamie pienākumu apvienojumi 

4.2.10.1. Siltumietaisēs, kurās ir norīkots operatīvais personāls, vienlaicīgi pieļaujama 

tikai divu atbildīgo personu pienākumu apvienošana. Ja siltumietaisēs nav norīkots 

operatīvais personāls, atbildīgais par siltumietaises ekspluatāciju vienlaikus drīkst 

apvienot visus darba izpildei nepieciešamos atbildīgo personu pienākumus. 

4.2.10.2. Pieļaujama sekojoša atbildīgo darbinieku pienākumu apvienošana: 

1) atbildīgais par siltumietaises ekspluatāciju un atbildīgais par darba 

organizāciju; 

2) atbildīgais par darba organizāciju un atbildīgais par darba izpildi; 

3) darba vietas sagatavotājs un pielaidējs. 

4.3. Darba zonas izdalīšana, norīkojuma izdošana un rīkojuma došana 

4.3.1. Šajā nodaļā noteiktās prasības attiecas uz norīkojumu izdošanu un rīkojumu 

došanu darbiem siltumietaisēs un gāzes bīstamiem darbiem. 

4.3.2. Darbi darba zonā jāveic atbilstoši noteiktai kārtībai, kuru apstiprina uzņēmuma 

tehniskais vadītājs. Darba zonu nodod darbuzņēmējam ar „Darba zonas nodošanas -

pieņemšanas aktu”, aktus reģistrē „Darba zonas nodošanas - pieņemšanas aktu 

reģistrācijas žurnālā” (rekomendējamā forma drukātam formātam dota 6. pielikumā), 

žurnāls var tikt uzturēts arī elektroniskā formātā. 

4.3.3. Norīkojumu izdod divos eksemplāros atbildīgais par darba organizāciju, 

norādot tajā veicamā darba saturu un apjomu, darba sākumu, beigas, veikšanas 
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nosacījumus, drošības pasākumus, atbildīgo par darba izpildi un brigādes sastāvu. 

Norīkojumā fiksē ikdienas pielaišanu pie darba, pārtraukumus un darba pabeigšanu, 

kā arī izmaiņas brigādes sastāvā. Pielaišanu un darbu noslēgšanu ieraksta Operatīvajā 

žurnālā. Norīkojumu reģistrē „Norīkojumu un rīkojumu reģistrācijas žurnālā”. 

Norīkojuma forma dota 2. pielikumā (gāzes bīstamiem darbiem – 3. pielikumā). 

4.3.4. Rīkojumu darba veikšanai dod atbildīgais par darba organizāciju, norādot 

„Norīkojumu un rīkojumu uzskaites žurnālā” (rekomendējamā forma drukātam 

formātam dota 4. pielikumā) rīkojuma devēju, veicamā darba vietu un darba saturu, 

darba veikšanas nosacījumus, drošības pasākumus, atbildīgo par darba izpildi un 

brigādes sastāvu. Rīkojumu reģistrē „Norīkojumu un rīkojumu reģistrācijas žurnālā”. 

Pielaišanu un darbu noslēgšanu ieraksta Operatīvajā žurnālā. 

4.3.5. Visiem ierakstiem jābūt skaidri salasāmiem. Dokumentus aizliegts aizpildīt ar 

zīmuli. Nav pieļaujami svītrojumi un labojumi. Dokuments ar svītrojumiem un 

labojumiem uzskatāms par nederīgu. 

4.3.6. Norīkojuma abi eksemplāri tiek nodoti operatīvajam personālam (dispečeram), 

kas norīkojumus reģistrē siltumietaišu „Norīkojumu un rīkojumu uzskaites žurnālā” 

(rekomendējamā forma drukātam formātam dota 4. pielikumā) vai „Gāzes bīstamo 

darbu norīkojumu reģistrācijas žurnālā” (rekomendējamā forma drukātam formātam 

dota 5. pielikumā), piešķirot tiem reģistrācijas numuru. 

Žurnālā tiek reģistrēta tikai pirmreizējā pielaišana pie darba (norīkojuma/rīkojuma 

atvēršana) un norīkojuma/rīkojuma noslēgšana pēc pilnīgas darba pabeigšanas. 

Drukātā formāta žurnālam jābūt ar numurētām lapām, cauršūtam un apzīmogotam. 

Žurnāla uzglabāšanas termiņš ir vismaz 1 (viens) gads pēc pēdējā ieraksta veikšanas. 

Par žurnālu uzglabāšanu atbild attiecīgās struktūrvienības vadītājs. Žurnāls var tikt 

uzturēts arī elektroniskā formātā. 

4.3.7. Noslēgtu norīkojumu uzglabāšanas termiņš ir 30 dienas pēc tā noslēgšanas. 

Noslēgtie norīkojumi jāuzglabā struktūrvienības operatīvā personāla darba vietā. 

Norīkojumus pēc uzglabāšanas termiņa beigām iznīcina. 

4.3.8. Norīkojuma derīguma laiks nedrīkst pārsniegt iekārtas remonta grafikā 

paredzēto laiku. 

Ja beidzies norīkojuma derīguma termiņš un darbs nav pabeigts, tad norīkojums ir 

jāpagarina. 

Atļauts pagarināt norīkojumu vienu reizi ‒ uz laiku, kas nepārsniedz 15 diennaktis no 

norīkojuma pagarināšanas brīža. Norīkojumu pagarina darbinieks, kuram ir tiesības 

izdot norīkojumus. 

4.3.9. Norīkojums tiek izsniegts noteiktam atbildīgajam par darba izpildi (uzraugam) 

ar noteiktu brigādes sastāvu, vienai darba vietai. Izņēmums pieļaujams, ja norīkojums 

ir izsniegts tehniskās apkopes veikšanai vairākās vienveidīgās darba vietās uz 

iekārtām ar vienveidīgu pieslēgumu. 

Šajā gadījumā visas darba vietas jāsagatavo vienlaicīgi, bet brigāde tiek pielaista 

darbā tikai uz vienu no tām. Uz pārējām darba vietām brigāde tiek pielaista kārtībā, 

kas noteikta p. 4.4.3.. 

4.3.10. Ja darba laikā nepieciešams mainīt atbildīgo par darba izpildi, tad jānoslēdz 

iepriekš izdotais norīkojums un jāizdod jauns norīkojums. 
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4.3.11. Nav pieļaujama norīkojumā norādītās darba vietas paplašināšana, darba 

izpildes nosacījumu izmaiņa, kā arī atbildīgā par darba izpildi nomaiņa bez jauna 

norīkojuma izsniegšanas. 

4.3.12. Vienam atbildīgajam par darba izpildi var tikt izsniegti vairāki norīkojumi, 

norīkojumu skaitu katrā konkrētā gadījumā nosaka norīkojuma izsniedzējs. Darbu 

vienlaicīgi atļauts veikt tikai pēc viena norīkojuma vai rīkojuma. 

4.3.13. Brigādei darba veikšanai ar norīkojumu jāsastāv ne mazāk kā no diviem 

darbiniekiem, atbildīgo par darba izpildi ieskaitot, kurš norīkojuma rindā „ar brigādes 

locekļiem” netiek norādīts. 

4.3.14. Brigādes sastāvā, atļauts iekļaut praktikantus un mācekļus, kuri veic praktisko 

apmācību darba vietā. Katram brigādes loceklim drīkst būt piesaistīts tikai viens 

praktikants vai māceklis. 

Praktikantam un māceklim jābūt piesaistītam pie noteikta brigādes locekļa, kas 

jānorāda norīkojuma rindā „ar brigādes locekļiem”. 

4.3.15. Lielas brigādes gadījumā, kad visu tās locekļu uzskaitījums neiekļaujas 

norīkojuma formā, norīkojumam pievieno pielikumu ar sarakstu, kurā norāda 

darbinieku vārdu, uzvārdu. 

Šādu brigādes locekļu sarakstu paraksta atbildīgais par darba organizāciju un tas ir 

norīkojuma neatņemama sastāvdaļa. 

Šajā gadījumā norīkojuma rindā „ar brigādes locekļiem” tiek norādīts kopējais 

brigādes locekļu skaits un tiek izdarīts ieraksts par šāda saraksta esamību. 

4.3.16. Ja ar rīkojumu noteiktais darbs nav pabeigts rīkojuma derīguma termiņā 

(diennakts laikā), tad „Norīkojumu un rīkojumu reģistrācijas žurnālā” jānoformē jauns 

rīkojums. 

4.4. Atļauja darba vietas sagatavošanai un pielaišanai pie darba 

4.4.1. Atļauja darba vietas sagatavošanai 

4.4.1.1. Pirms atļaujas došanas stacijas dispečers izvērtē pasākumus darba vietas 

sagatavošanai, ja tie ir pietiekami, tad stacijas dispečers dod atļauju darba vietas 

sagatavošanai. 

4.4.1.2. Dodot atļauju sagatavot darba vietu, dispečers un darba vietas sagatavotājs to 

apstiprina ar parakstiem norīkojuma 2. tabulā. 

4.4.2. Darba vietas sagatavošana 

4.4.2.1. Veicot darba vietas sagatavošanu, jāievēro šādas prasības: 

1) aizliegts mainīt norīkojumā paredzētos darba vietas sagatavošanas 

pasākumus; 

2) ja darba vietas sagatavotājam rodas šaubas par darba vietas sagatavošanas 

pasākumu pietiekamību un pareizību, kā arī par iespēju droši izpildīt darbus, 

darba vietas sagatavošana jāpārtrauc un par to jāpaziņo stacijas dispečeram. 

Darba vietas sagatavošanu atļauts turpināt tikai pēc pilnīgas neskaidrību 

novēršanas. 
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4.4.2.2. Ar siltumiekārtām saistītās elektroiekārtas ar dispečera atļauju vai rīkojumu 

atslēdz operatīvais personāls atbilstoši LEK 025 prasībām. 

4.4.2.3. Visi veiktie atslēgumi un pārslēgumi jāfiksē operatīvajā žurnālā 

(rekomendējamā forma drukātam formātam dota 7. pielikumā). Žurnāls var tikt 

uzturēts arī elektroniskā formātā. 

4.4.3. Pielaišana pie darba 

4.4.3.1. Pielaidējam pirms pielaišanas pie darba jāpārliecinās par darba vietas 

sagatavošanas tehnisko pasākumu izpildi. Pielaišanai pie darba pēc norīkojuma vai 

rīkojuma jānotiek tieši darba vietā. 

4.4.3.2. Atbildīgajam par darba izpildi vai uzraugam pirms pielaišanas pie darba no 

pielaidēja jānoskaidro, kādi pasākumi darba vietas sagatavošanā ir veikti un tie 

jāpārbauda, personīgi apskatot darba vietu kopīgi ar pielaidēju. 

Pielaidējs aizpilda norīkojuma rindu „Darba vieta sagatavota. Darbā paliek:” un 

apstiprina ierakstu ar parakstu. Ja darba gaitā izmainās iekārtu sastāvs, kas minēts šajā 

rindā, tad pirms iekārtu ieslēgšanas par to jābrīdina atbildīgais par darbu izpildi, 

veicot tam papildus instruktāžu. Ja izmaiņas notiek pārtraukumā starp divām darba 

dienām, tad instruktāža jāveic, izdarot ikdienas pielaišanu pie darba. Par šajā punktā 

minētajām instruktāžām jāizdara ieraksts operatīvajā žurnālā (rekomendējamā forma 

drukātam formātam dota 7. pielikumā). 

4.4.3.3. Pielaidēja pienākums, veicot pielaišanu, ir sniegt atbildes uz atbildīgā par 

darbu izpildi jautājumiem, kas attiecas uz darba izpildi. 

Ja pie pielaišanas rodas neskaidrības vai neatbilstības, tad pielaišana jāpārtrauc un visi 

neskaidrie jautājumi jānoskaidro kopā ar norīkojuma izdevēju. 

4.4.3.4. Pirms iekārtas izvešanas remontā jānoformē pieteikums „Pieteikumu 

reģistrācijas žurnālā” vai elektroniski defektu un pieteikumu uzskaites sistēmā. 

4.4.3.5. Aizliegts veikt pielaišanu pie darba, ja norīkojums ir noformēts nepareizi, vai 

tajā nav norādīti precīzi visu atslēdzošo elementu (aizbīdņi, ventiļi, u.t.t.) operatīvie 

apzīmējumi. 

4.4.3.6. Ja norīkojumā norādītais darba veikšanas termiņš ir beidzies, bet darbs nav 

uzsākts (nav veikta pielaišana), tad norīkojums jāizsniedz no jauna. 

Norīkojumā norādītais darbu veikšanas termiņš nedrīkst pārsniegt pieteikumā norādīto 

termiņu. 

4.4.3.7. Darba vietas pārbaude un pirmreizējā pielaišana pie darba ar norīkojumu tiek 

noformēta: 

1) ar atbildīgā par darba izpildi un pielaidēja parakstiem attiecīgajās norīkojuma 

rindās; 

2) ar atbildīgā par darba izpildi un pielaidēja parakstiem norīkojuma ikdienas 

pielaišanas 3. tabulā, norādot darba vietu un laiku. Operatīvajā žurnālā, norādot 

laiku un norīkojuma numuru, fiksē pielaišanu pie darba un ikdienas darba 

beigas; 

3) „Norīkojumu un rīkojumu uzskaites un reģistrācijas žurnālā”, norādot darbu 

uzsākšanas laiku. 
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4.4.3.8. Pielaišanu pie darba ar rīkojumu noformē ar ierakstu „Norīkojumu un 

rīkojumu uzskaites un reģistrācijas žurnālā”, norādot darbu uzsākšanas laiku un 

rīkojuma numuru. Par pielaišanu pie darba pēc rīkojuma veic ierakstu operatīvajā 

žurnālā, norādot laiku un rīkojuma numuru. 

4.4.3.9. Pielaidējam atbildīgā par darba izpildi klātbūtnē darba vietā jāuzstāda 

drošības zīme 4.2. „Strādāt šeit” (skatīt 1. pielikumu).  

4.4.3.10. Pieņemot darba vietu no pielaidēja, viens norīkojuma eksemplārs paliek pie 

atbildīgā par darba izpildi, otrs pie pielaidēja. 

4.4.3.11. Atbildīgais par darba izpildi, pielaižot pie darba brigādi, instruē to par 

veicamo darbu, darba apstākļiem, darbā izmantojamām palīgierīcēm, kolektīvajiem un 

individuālajiem aizsarglīdzekļiem, nosakot uzdevumu katram brigādes loceklim. 

4.5. Brigādes uzraudzība darba laikā 

4.5.1. No pielaišanas brīža brigādes locekļu uzraudzību veic atbildīgais par darba 

izpildi, ja nav norīkots uzraugs.  

Uzraugam, kurš saskaņā ar izsniegto norīkojumu nozīmēts brigādes uzraudzībai, 

aizliegts apvienot uzraudzību ar kādu citu darbu.  

4.5.2. Ja atbildīgajam par darba izpildi ir nepieciešams aiziet no darba vietas uz laiku, 

kas pārsniedz 30 minūtes, tad viņam jāaizved brigāde no darba vietas. 

Strādājot pēc norīkojuma, nepieciešamības gadījumos atbildīgais par darba izpildi var 

īslaicīgi (līdz 30 minūtēm) atstāt darba vietu. 

Ja uzraugam nepieciešams aiziet no darba vietas, viņu šajā laikā aizvieto pielaidējs, ja 

tas nav iespējams, tad viņam jāaizved brigāde no darba vietas. 

Pēc atbildīgā par darba izpildi vai uzrauga atgriešanās, brigāde organizēti var 

atgriezties darba vietā un turpināt darbu. Šajā gadījumā papildus instruktāžas nav 

nepieciešamas, atkārtota pielaišana pie darba noformēta netiek. 

Atbildīgajam par darba izpildi vai uzraugam uz prombūtnes laiku jānodod norīkojums 

darba vietā palikušajiem brigādes locekļiem vai pielaidējam. 

4.5.3. Īslaicīga atsevišķu brigādes locekļu aiziešana no darba vietas ir pieļaujama tikai 

ar atbildīgā par darba izpildi atļauju.  

Atbildīgais par darba izpildi ar brigādi drīkst pamest darba vietu tikai tad, kad 

aizgājušais brigādes loceklis ir atgriezies vai ir zināma viņa atrašanās vieta un viņš ir 

brīdināts par brigādes aiziešanu no darba vietas.  

4.5.4. Operatīvajam personālam ne retāk kā reizi divās stundās jāpārbauda darba 

vieta, kur tiek veikti darbi pēc norīkojuma. Pārbaudes veikšanu reģistrē operatīvajā 

žurnālā. 

Ja veicot pārbaudi tiek atklāts pārkāpums, tad atbildīgajam par darba izpildi tiek 

noņemts norīkojums un brigāde tiek izvesta no darba vietas. Darbu atļauts turpināt 

tikai pēc atkārtotas brigādes pielaišanas pie darba, veicot atkārtotu instruktāžu 

atbildīgajam par darba izpildi un brigādei. 

4.5.5. Iekārtas remonta laikā, darbiniekiem atrodoties darba vietā, operatīvajam 

personālam nav tiesības mainīt remontējamās iekārtas operatīvo stāvokli. 
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Remontējamās iekārtas stāvokļa maiņu drīkst veikt tikai ar dispečera rīkojumu, veicot 

ierakstu operatīvajā žurnālā. Atbildīgais par darba izpildi pēc pielaidēja rīkojuma 

izved brigādi no darba vietas. 

Ja iekārtas stāvokļa maiņa tiek veikta brigādes prombūtnē, tad stacijas dispečers 

norīko darbinieku, kuram jāatrodas darba vietā, lai novērstu brigādes darba 

atjaunošanu. 

4.5.6. Ja darba laikā nepieciešama iekārtas izmēģinājuma ieslēgšana, tad: 

4.5.6.1. brigāde jāizved no darba vietas; 

4.5.6.2. norīkojuma 3. tabulā jānoformē darba pabeigšana; 

4.5.6.3. norīkojums tiek nodots pielaidējam; 

4.5.6.4. tiek atjaunota remontējamās iekārtas darba shēma; 

4.5.6.5. veiktās darbības tiek fiksētas operatīvajā žurnālā; 

4.5.6.6. tiek noņemtas drošības zīmes un nožogojumi; 

4.5.6.7. ar dispečera atļauju tiek veikta iekārtas izmēģinājuma ieslēgšana darbā 

un tās darbības novērtējums; 

4.5.6.8. ja pēc iekārtas izmēģinājumiem tā atbilst tai uzstādītajām prasībām, tad 

norīkojums tiek noslēgts. 

4.5.7. Ja pēc iekārtas izmēģinājuma darbs jāturpina, tad: 

4.5.7.1. darba vietas sagatavošana tiek veikta atkārtoti saskaņā ar izdoto 

norīkojumu; 

4.5.7.2. brigādes pielaišana pie darba tiek veikta atkārtoti, noformējot 

norīkojuma 3. tabulu. 

4.6. Brigādes pāriešana uz citu norīkojumā norādītu darba vietu 

4.6.1. Brigādei, pārejot no vienas norīkojumā norādītās darba vietas uz citu 

norīkojumā norādīto darba vietu, jāievēro sekojoši nosacījumi: 

4.6.1.1. visas darba vietas operatīvais personāls sagatavo vienlaicīgi un tās 

pieņem atbildīgais par darba izpildi un uzraugs, ja tāds ir norīkots; 

4.6.1.2. brigāde tiek pielaista pie darba tikai vienā darba vietā; 

4.6.1.3. brigādes pāriešanu uz citu darba vietu organizē pielaidējs. Šo pāriešanu 

var organizēt arī atbildīgais par darba izpildi, ja norīkojuma izsniedzējs to viņam 

uzdevis ar ierakstu norīkojuma rindā „Īpaši norādījumi”; 

4.6.1.4. organizētu pāriešanu uz citu darba vietu noformē norīkojuma 3. tabulā 

un operatīvajā žurnālā, slēdzot darbu iepriekšējā darba vietā un pielaižot darbam 

nākamajā darba vietā. Pāriešanu, ko organizē pielaidējs, noformē norīkojuma 

abos eksemplāros. Ja atbildīgais par darba izpildi ir arī pielaidējs, organizētu 

pāriešanu uz citu darba vietu atļauts noformēt tikai atbildīgā par darba izpildi 

eksemplārā. 
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4.6.2. Organizētas pāriešanas uz citu darba vietu noformēšana nav nepieciešama, ja 

darbi tiek veikti pēc rīkojuma. 

4.7. Izmaiņas brigādes sastāvā darba laikā 

4.7.1. Brigādes sastāva izmaiņas abos norīkojuma eksemplāros nosaka un noformē 

atbildīgais par darba organizāciju norīkojuma 4. tabulā (norīkojuma aizpildīšanas 

nosacījumus skatīt 2. pielikumā). 

4.7.2. Jauni brigādes locekļi pie darba tiek pielaisti pēc derīgas darba apliecības 

(piemēram, elektrodrošības grupas apliecība, u.c.)  pārbaudes un instruktāžas, ko veic 

atbildīgais par darba izpildi. 

4.7.3. No brigādes izslēgtie brigādes locekļi atstāj darba vietu. 

4.8. Darba pārtraukumu noformēšana darba dienas (maiņas) robežās 

4.8.1. Darba pārtraukumos darba dienas (maiņas) robežās, pusdienas pārtraukumos, 

u.t.t., brigāde darba vietu atstāj atbildīgā par darba izpildi vadībā. Pārtraukums 

norīkojumā netiek noformēts. 

4.8.2. Pēc pārtraukuma brigādes locekļiem darbu patstāvīgi atsākt aizliegts. Pielaišanu 

pie darba pēc pārtraukuma veic atbildīgais par darba izpildi, to norīkojumā 

nenoformē. 

4.8.3. Rotējošo mehānismu balansēšanu vai citus darbus, kas saistīti ar daudzkārtēju, 

īslaicīgu iekārtas ieslēgšanu darbā, atļauts veikt, nenoformējot pārtraukumus 

norīkojumā. Veicot šādus darbus, norīkojuma 1. ailē minēto nosacījumu izpilde ir 

obligāta. Katru reizi, veicot elektroiekārtu ieslēgšanu vai atslēgšanu, tas jāveic 

atbilstoši LEK 025 prasībām un jāizdara ieraksts operatīvajā žurnālā. 

Sprieguma padošanas laikā norīkojums jānodod pielaidējam. 

Rīkojumu sprieguma ieslēgšanai vai atslēgšanai dod pielaidējs, saskaņojot to ar 

atbildīgo par darba izpildi. Iekārtas ieslēgšanu vai atslēgšanu veic operatīvais 

personāls ar stacijas dispečera atļauju. 

4.9. Pārtraukuma noformēšana darba dienas beigās, darba uzsākšana nākamajā 

dienā 

4.9.1. Darba dienas beigās darba vieta jāsakopj, materiāli un darba rīki jānovāc, 

norīkojums jānodod pielaidējam. Norīkojuma 3. tabulā jānoformē ikdienas darba 

pabeigšana, par to jāveic ieraksts operatīvajā žurnālā. 

4.9.2. Nākamajā dienā brigāde tiek pielaista pie darba pēc darba vietas apskates, kuru 

veic atbildīgais par darbu izpildi un pielaidējs. Atbildīgais par darbu izpildi un 

pielaidējs pārbauda drošības pasākumu atbilstību un veic brigādes instruktāžu. 

4.10. Darba pabeigšana, darba vietas pieņemšana - nodošana, 

norīkojuma/rīkojuma noslēgšana 

4.10.1. Pēc darba pabeigšanas brigāde sakopj darba vietu, atbildīgais par darbu izpildi 

izved brigādi no darba vietas, parakstās norīkojuma 3. tabulā un nodod norīkojumu 

pielaidējam. 
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4.10.2. Atbildīgais par darba organizāciju, pieņemot darbu, pārbauda darba atbilstību 

un kvalitāti, bet pielaidējs, pieņemot darba vietu, pārbauda darba vietas sakārtotību. 

Atbildīgais par darba organizāciju var atļaut pielaidējam veikt darba atbilstības un 

kvalitātes pārbaudi. Darba vietu pielaidējam nodod atbildīgais par darba izpildi, 

parakstoties abos norīkojuma eksemplāros rindā „Darbs pilnībā pabeigts…”, norādot 

laiku, datumu un personu, kurai paziņots par darba pabeigšanu.  

4.10.3. Pielaidējs, pieņemot darba vietu no atbildīgā par darba izpildi, veic tās 

pārbaudi.  

Ja, veicot darba vietas pārbaudi, nav pretenziju par darba izpildi un sakārtotību, 

pielaidējs noslēdz norīkojumu/rīkojumu un paziņo par darba pabeigšanu atbildīgajam 

par darba organizāciju. 

Nepieciešamības gadījumā darba vietu no atbildīgā par darba izpildi var pieņemt 

atbildīgais par darba organizāciju. 

4.10.4. Iekārtu pēc remonta var ieslēgt darbā tikai pēc pilnīgas norīkojuma/rīkojuma 

noslēgšanas, nožogojumu novākšanas un pastāvīgo apkalpes laukumu atjaunošanas. 

4.10.5. Pilnīgu norīkojuma/rīkojuma noslēgšanu pielaidējs reģistrē „Norīkojumu un 

rīkojumu uzskaites un reģistrācijas žurnālā” vai „Gāzes bīstamo darbu norīkojumu 

reģistrācijas žurnālā”. 

Operatīvajā žurnālā jānorāda noslēgtā norīkojuma/rīkojuma numurs un noslēgšanas 

laiks. 

4.11. Darbuzņēmēju darbs 

4.11.1. Darbuzņēmēji darbus veic saskaņā ar rīkojumu, norīkojumu vai izdalītā darba 

zonā saskaņā ar apstiprinātu kārtību.  

4.11.2. Darbuzņēmējs atbild par savu darbinieku kvalifikāciju, izpilda šī 

energostandarta prasības un līgumā minētos nosacījumus.  

Darbuzņēmējs atbild par saviem apakšuzņēmējiem, to kvalifikācijas atbilstību, kā arī 

par savstarpējo darba koordināciju, darba grafika izpildi un izstrādā kopējus droša 

darba veikšanas pasākumus. 

4.11.3. Ja uz vienas iekārtas darbus veic vairāki darbuzņēmēji, siltumietaises 

valdītājam jānorīko darba aizsardzības koordinators atbilstoši MKN Nr. 92. 

5. Drošības prasības, veicot enerģētiskās iekārtas apkalpošanu 

5.1. Drošības prasības, apkalpojot dzelzceļa saimniecību 

5.1.1. Dzelzceļa saimniecības apkalpošana jāveic saskaņā ar „Dzelzceļa likuma” 

prasībām, „Dzelzceļa tehniskās ekspluatācijas noteikumiem” (MKN Nr. 724) u.c., kas 

nosaka dzelzceļa tehniskās ekspluatācijas kārtību un saskaņā ar ekspluatācijas 

instrukcijām. 

5.1.2. Dzelzceļa sliežu ceļu šķērsošanas vietas jāaprīko ar gājēju pārejām un 

transporta pārbrauktuvēm. 

Gājēju pārejas jāierīko vietās, kas ir ērtas un nodrošina drošu pārvietošanos. Gājēju 

pārejas vietās pār dzelzceļu jābūt klājumam sliežu virsmas līmenī. 
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Pie pārejām jābūt speciālām norādēm „Sliežu ceļu pāreja” (gājēju pāreja). 

Pārejas minimālajam platumam jābūt ne mazākam kā 1,5 m, pārejai ar kravu – ne 

mazākam kā 2 m. 

5.1.3. Gājēju celiņi gar dzelzceļa sliedēm nedrīkst būt aizkrauti ar īslaicīgas vai 

pastāvīgas lietošanas ierīcēm, kas kavē gājēju brīvu pārvietošanos. 

5.1.4. Signalizācijas iekārtu (barjeras, stabiņu, ceļa zīmju u.t.t.) krāsojumam jābūt labā 

stāvoklī, tas jāatjauno pēc nepieciešamības. 

5.1.5. Pārmiju pārslēdzējam mazlietotās dzelzceļa līnijās, atkarībā no kustības 

biežuma un rakstura, ceļa profila u.c. ir jābūt noslēgtam ar kontrolslēdzeni, šo pārmiju 

uzskaitījumam jābūt iekļautam ekspluatācijas instrukcijā. 

5.1.6. Sliežu ceļu pārmijām ir jābūt attīrītām no sniega, priekšmetiem un materiāliem. 

5.1.7. Pastāvīgās darba vietas manevrēšanas darbu rajonos un gājēju pārejas kailsala 

laikā nepieciešams nokaisīt ar pretslīdes materiāliem.  

5.1.8. Vagoniem, kas novietoti uz dzelzceļa, ir jābūt sakabinātiem un nostiprinātiem 

ar rokas bremzēm un bremžu ķīļiem. Aizliegts bremžu ķīļu vietā likt zem vagonu 

riteņiem ķieģeļus, akmeņus, dēļus vai citus priekšmetus bremžu ķīļu vietā. 

5.1.9. Aizliegts dzelzceļa transportu neapkalpojošiem darbiniekiem atrasties uz sliežu 

ceļiem, staigāt starp tiem, kā arī šķērsot sliežu ceļus gājējiem neparedzētās vietās. 

5.1.10. Aizliegts darba pārtraukumos darbiniekiem atrasties uz dzelzceļa sliežu 

ceļiem. Šajā laikā darbiniekiem jāatrodas sliežu ceļa malā ne tuvāk kā 2 m no malējās 

sliedes, no sliežu ceļa jānovāc arī instrumenti. 

5.1.11. Katram darbiniekam, kurš ierauga cilvēka dzīvībai vai transporta kustībai 

bīstamus apstākļus ir jāsignalizē, lai apstādinātu vilcienu vai manevrējošo sastāvu. 

5.1.12. Atklājot dzelzceļa sliežu ceļu bojājumus, kas apdraud satiksmes drošību, 

jāinformē atbildīgās personas, tām jāveic pasākumi bīstamības novēršanai. 

5.2. Drošības prasības izkraujot cieto kurināmo, veicot cietā kurināmā noliktavu 

un kurināmā padeves iekārtu ekspluatāciju 

5.2.1. Kurināmā izkraušanas darbi jāveic atbildīgās personas vadībā. 

5.2.2. Atverot kravas tilpņu bortus, personālam jāatrodas sāņus no tiem. 

5.2.3. Kurināmā krautņu veidošana un, sevišķi, kurināmā ņemšana no krautnes jāveic 

bez stāvu nogāžu veidošanas, lai izvairītos no kurināmā nogruvuma vai noslīdēšanas. 

Īslaicīgu, stāvu nogāžu veidošanās gadījumā aizliegts tām tuvoties gan pa krautnes 

augšu, gan arī no lejas. Stāvas nogāzes jāsagāž ar buldozeriem.  

5.2.4. Aizliegta buldozeru pārvietošanās un darbs krautnes nogāzēs, kas pārsniedz 

slīpuma leņķus, kas norādīti buldozera tehniskajā dokumentācijā. 

5.2.5. Aizliegts kurināmā noliktavās strādāt ar atklātu liesmu, jāievēro MKN Nr. 82 

un šī energostandarta prasības. 

5.2.6. Aizliegts atstāt bez uzraudzības mehānismus ar ieslēgtiem dzinējiem. Ja 

vadītājam nepieciešams aiziet, dzinēji jāizslēdz. 

5.2.7. Konveijeru kustīgajām daļām, pie kurām iespējama apkalpojošo darbinieku 

piekļūšana, jābūt norobežotām saskaņā ar MKN Nr. 526 prasībām. 
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5.2.8. Atrasties uz kurināmā izkraušanas iekārtām un telpās, kurās ir uzstādīti 

konveijeri, atļauts tikai darbiniekiem, kas apkalpo šīs iekārtas vai strādā pie kurināmā 

izkraušanas. 

5.2.9. Nedrīkst pieļaut putekļu uzkrāšanos uz iekārtām.  

5.2.10. Aizliegts konveijera kustīgo lentu tīrīt ar rokām. 

5.3. Drošības prasības, veicot šķidrā kurināmā saimniecības ekspluatāciju 

5.3.1. Šķidrā kurināmā saimniecībā katru gadu pirms vasaras negaisu sezonas 

iestāšanās jāveic zibens aizsardzības sistēmas pārbaude. Pārbaudes rezultāti jānoformē 

ar aktu. 

5.3.2. Uz virszemes šķidrā kurināmā rezervuāriem jābūt uzstādītām kāpnēm ar 

margām. Šķidrā kurināmā rezervuāra pārsegumam pa perimetru jābūt aprīkotam ar 

nožogojumu. 

Uz šķidrā kurināmā rezervuāra pārseguma piekļūšanai pie paraugu ņemšanas vietām, 

velkmes iekārtām un lūkām, kā arī to apkalpošanai jābūt uzstādītiem laukumiņiem ar 

margām.  

5.3.3. Tvertnes ventilācijas caurules augšējā daļa ir jāaprīko ar uguns barjeru. 

5.3.4. Rezervuāru lūkām jābūt noslēgtām un kanāliem nosegtiem. 

5.3.5. Šķidrā kurināmā izliešanas zonā nav pieļaujama dzelzceļa cisternu 

nostiprināšana pret izkustēšanos ar bremžu ķīļiem, kuri izgatavoti no dzirksteles 

radoša materiāla. 

Dzelzceļa cisternu pārvietošanai aizliegts izmantot laužņus, caurules vai citus metāla 

priekšmetus. 

Dzelzceļa cisterna ir jānostiprina līdz lokomotīves atkabināšanai.  

5.3.6. Cisternas ar bojātām kāpnēm un laukumiņiem vai bez tiem jāapkalpo 

izmantojot speciālas pārvietojamas kāpnes ar laukumiņiem. Nepieciešamības 

gadījumos jāizmanto pretkritiena sistēma, kuru karabīne jāpiestiprina pie estakādes 

nekustīgajām daļām. 

Brīdinājums! Nelietojiet drošības jostas pretkritiena aizsardzībai! 

Cisternas uz izliešanas estakādes ir jāapkalpo vismaz diviem darbiniekiem, kuriem 

jāatrodas savstarpējās redzamības zonā. Bojāto cisternu apkalpošanas nosacījumi 

jānosaka ekspluatācijas instrukcijā. 

5.3.7. Degvielas paraugu ņemšana analīzēm no cisternām un rezervuāriem jāveic, 

izmantojot speciālus paraugu noņēmējus. 

5.3.8. Veicot paraugu ņemšanu analīzēm, mērot degvielas līmeni, atverot cisternu un 

rezervuāru lūkas, kā arī veicot rezervuāru drenēšanu, darbiniekam jāatrodas vēja pusē, 

lai izvairītos no tvaiku un gāzu ieelpošanas un degvielas nokļūšanas uz apģērba. 

Aizliegts pārnēsāt degvielas paraugus nepiemērotos traukos. 

5.3.9. Aizliegts izmantot cauruļvadus par atbalsta konstrukcijām jebkura veida būvēm 

vai iekārtām. 

5.3.10. Nav pieļaujama darbinieka nokāpšana tvertnē, ja gaisa temperatūra tajā 

pārsniedz MKN Nr. 359 noteiktās vērtības, kas dotas 9. pielikumā. 
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5.3.11. Tvertnes un rezervuāri, kuriem ir jāveic iekšējā apskate, remonts vai tīrīšana 

no dažāda veida nosēdumiem un netīrumiem, ir jāatbrīvo no degvielas, jāatslēdz un 

jāatvieno no darbā esošām iekārtām ar slēgplāksnēm. 

Pirms tīrīšanas tvertnes un rezervuāri jāizventilē. Tvertņu un rezervuāru iekšējo 

virsmu tīrīšana jāveic autonomās elpošanas gāzmaskās. 

No rezervuāriem un tvertnēm izņemtie atlikumi un nosēdumi jāaizved uz šim 

nolūkam ierīkotu bīstamo atkritumu uzglabāšanas vietu vai jānodod apsaimniekošanai 

uzņēmumiem, kurām ir attiecīga atļauja šādu darbību veikšanai. 

5.3.12. Darbu izpildes laikā šķidrā kurināmā tvertnēs un rezervuāros ar pārvietojamās 

ventilācijas iekārtas palīdzību ir jāpanāk bīstamo ķīmisko vielu koncentrācija, kura 

nepārsniedz MKN Nr. 325 noteiktās vērtības.  

Ārkārtas gadījumos, ja bīstamo ķīmisko vielu koncentrācija darba zonā pārsniedz 

MKN Nr. 325 maksimāli pieļaujamo normu ir pieļaujamas apskates un darba veikšana 

tvertnēs un rezervuāros, pielietojot autonomās elpošanas gāzmaskas.  

Glābšanas jostas izmantošana darbu izpildes laikā ir obligāta. 

5.3.13. Aizliegta darbinieku nolaišanās šķidrā kurināmā tvertnēs un rezervuāros bez 

kāpnēm. Gadījumā, ja tvertnei vai rezervuāram nav pastāvīgu iekšējo kāpņu, tad ir 

jāizmanto pārnēsājamas koka kāpnes bez metāla apkalumiem, lai izslēgtu dzirksteļu 

rašanās iespēju. 

5.4. Drošības prasības, veicot siltumietaises un tās iekārtu apkalpošanu 

5.4.1. Siltumietaises drošības vārstiem un sprādziendrošības vārstiem jābūt aprīkotiem 

ar ietaisēm, kas novada tvaika un ūdens maisījumu un dūmgāzes ārpus darba telpas 

drošā vietā. Ja tas nav iespējams, jāuzstāda aizsargekrāni, kas aizsargā nodarbinātos. 

5.4.2. Aizliegts bloķēt drošības vārstus vai papildus noslogot to sviras ar atsvariem 

u.tml., izņemot to regulēšanu. 

Atsvariem uz drošības vārstu svirām jābūt nostiprinātiem un noplombētiem tā, lai 

tiktu izslēgta to pašpārvietošanās. 

5.4.3. Veicot iekārtu hidrauliskos izmēģinājumus, pārbaudāmo metināto šuvju apskati 

atļauts veikt tikai pēc izmēģinājuma spiediena samazināšanas līdz darba spiedienam. 

Atklājot sildvirsmu, tvaika vadu, kolektoru, cauruļvadu, kā arī armatūras korpusu 

neblīvumus, nepieciešams nekavējoties aizvest cilvēkus no avārijas stāvoklī esošās 

iekārtas, norobežot bīstamo zonu un izvietot brīdinājuma zīmi  4.1. „Bīstama zona!” 

(skat. 1. pielikumu). 

5.4.4. Veicot katla apgaitu un apskati, aizliegts atvērt skatlūkas un līdlūkas. 

5.4.5. Skatlūkām, caur kurām notiek pastāvīga liesmas vizuālā kontrole, jābūt ar stikla 

aizsegu. 

5.4.6. Pirms siltumietaises iedarbināšanas jāpārtrauc visi remonta darbi uz iekārtām 

un to elementiem, kas atrodas tiešā iedarbināmās siltumietaises tuvumā. Atļauts 

remontdarbus atsākt tikai pēc siltumietaise darbības stabilizēšanās, darba pārtraukumu 

noformē norīkojumā. Atļauju atsākt darbus dod stacijas dispečers. 

5.4.7. Veicot tvaika katlu periodisko nopūšanu, vispirms pilnībā jātver otrā vides 

kustības virzienā esošā noslēgarmatūra, pēc tam pakāpeniski pirmā. Beidzot 
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nopūšanu, vispirms pilnīgi jāaizver pirmā noslēgarmatūra un tikai pēc tam pilnīgi otrā. 

30 minūtes pēc nopūšanas pabeigšanas jāveic nopūšanas noslēgarmatūras 

temperatūras kontrole. Paaugstināta noslēgarmatūras temperatūra liecina par tās 

nepilnīgu noslēgšanos.  

5.4.8. Ja tiek pārtraukta gāzes padeve gāzes ietaisēm (katliem, gāzes turbīnām, u.c.), 

gāzes cauruļvads jāatslēdz ekspluatācijas instrukcijā noteiktajā kārtībā. 

5.4.9. Tiešās darbības ūdens līmeņa rādītāju izpūšanas kārtība jānosaka ekspluatācijas 

instrukcijā. Veicot izpūšanu, darbiniekam jāatrodas iesānis no līmeņrāža stikla.  

5.4.10. Ja, veicot tvaika katlu apakšējo kolektoru nopūšanu, iestājas nestabils vai 

avārijas katla darbības režīms, nopūšana jāpārtrauc un tuvumā strādājošie darbinieki 

jāizved drošā vietā. 

5.4.11. Siltumietaišu ārējiem eļļas cauruļvadiem, kas atrodas karstu virsmu tuvumā, 

jābūt ieslēgtiem speciālos blīvos metāla aizsargapvalkos. Apvalku apakšējai daļai 

jābūt ar slīpumu eļļas noplūdei speciālā savācējcaurulē, kura neatkarīgi savienota ar 

avārijas eļļas noliešanas rezervuāru. Eļļas cauruļvadi, kas nav ietverti šajos 

aizsargapvalkos, jānožogo no karstām virsmām ar metāliskiem ekrāniem, bet atloku 

savienojumi jāieslēdz aptverošos aizsargapvalkos ar ierīkotu eļļas noteci drošā vietā.  

5.4.12. Veicot siltumietaises drošības ierīces darbības pārbaudi, uz apkalpes 

laukumiem aizliegts atrasties darbiniekiem, kas tieši neveic šo pārbaudi. Drošības 

ierīces pārbaude jāveic saskaņā ar izmēģinājuma programmu, kuru apstiprinājis 

tehniskais vadītājs. Izmēģinājuma programmā jāparedz visi nepieciešamie pasākumi 

drošai darbu izpildei un aizsardzībai pret nepieļaujamu turbīnas rotora apgriezienu 

palielināšanos. 

Drošības ierīces darbības pārbaudē iesaistītajiem darbiniekiem jābūt instruētiem šāda 

darba veikšanai. Pārbaudi veic par iekārtas ekspluatāciju atbildīgās personas vadībā.  

5.4.13. Pirms drošības ierīces pārbaudes jāveic tvaika turbīnas sprostvārsta un 

regulējošo vārstu blīvuma pārbaude, tiem jānodrošina tvaika padeves noslēgšana. 

5.4.14. Atkārtot pārbaudi, palielinot turbīnas apgriezienus, atļauts tikai pēc defektu 

noskaidrošanas un novēršanas. Aizliegts palaist turbīnu, ja nav novērsti defekti 

regulēšanas sistēmā un tvaika sadalē. 

5.4.15. Remonta darbu laikā visi remontam atvērtie cauruļvadi (tvaika un ūdens vadi, 

drenāžas pievienojumi, u.c.) blīvi jānoslēdz, nodrošinot tos pret svešķermeņu 

iekļūšanu. 

5.4.16. Turbīnas rotora izcelšana un uzstādīšana jāveic ar speciālu palīgiekārtu 

palīdzību.  

Ja rodas rotora sašķiebšanās, ieķīlēšanās vai aizķeršanās, rotora pacelšana 

nekavējoties jāpārtrauc. Turpināt darbu drīkst tikai pēc iemeslu noskaidrošanas un 

visu defektu novēršanas. 

5.4.17. Aizliegts darbā esošai turbīnai veikt eļļas un regulēšanas sistēmu remonta 

darbus. Atļauts veikt tikai eļļas sistēmas manometru nomaiņu. 

5.4.18. Izpildot remontdarbus turbīnas eļļas sistēmā, jāievēro sekojošais: 

5.4.18.1. darbi ar atklātu uguni jāizpilda ievērojot p. 3.6. prasības; 
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5.4.18.2. eļļas sistēmas cauruļvada atloku, uzgaļu, atzarojumu u.c. metināto 

šuvju pārmetināšanas gadījumā, jāveic šo iecirkņu hidrauliskā pārbaude; 

5.4.18.3. izlijusi eļļa jānovāc nekavējoties; 

5.4.18.4. veicot eļļas sistēmas ķīmisko attīrīšanu, jāievēro 7. Nodaļas prasības; 

5.4.18.5. eļļas sistēmas cauruļvadu un eļļas dzesētāju iztvaicēšana jāveic ar 

piesātinātu tvaiku, kura spiediens ir līdz 0,6 МPа (6 bar). Darbus eļļas tvertņu 

iekšpusē atļauts veikt tikai pēc to pilnīgas attīrīšanas no eļļas paliekām un 

duļķēm, veiktas to ventilācijas un p. 3.7. minēto drošības nosacījumu izpildes. 

5.4.19. Ugunsbīstamie darbi pie ūdeņraža-eļļas sistēmas elementiem, ja tajos ir 

ūdeņradis, jāveic ne mazāk kā 10 m attālumā no tiem. Darbi veicami ar norīkojumu.  

Aizliegts veikt ugunsbīstamos darbus tieši uz ģeneratora korpusa, eļļas-ūdeņraža 

sistēmas cauruļvadiem, ja tajos ir ūdeņradis. 

Uz ģeneratora, kurš tiek dzesēts ar ūdeņradi, korpusa vai aizsargapvalka redzamā 

vietā, jābūt izvietotiem brīdinošiem uzrakstiem ‒ „Ūdeņradis”, brīdinājuma zīmēm 

„Eksplozīva vide”, „Smēķēšana un atklāta liesma aizliegta” un „Vispārēja bīstamība”. 

5.5. Drošības prasības, veicot darbus kurtuvēs, dūmejās, gaisa vados, katlu 

boileros un dūmeņos 

5.5.1. Remontdarbi siltumietaisēs, to dūmejās un gaisa padeves vados jāveic, ievērojot 

sekojošus nosacījumus: 

5.5.1.1. siltumietaisēm jābūt atslēgtām no pārējām iekārtām un sistēmām 

(tvaika, ūdens, kurināmā padeves, gāzes un gaisa cauruļvadiem) saskaņā ar šī 

energostandarta prasībām. Aiz aizvērtas sistēmas galvenās noslēgarmatūras 

jābūt uzstādītām slēgplāksnēm, kurām jābūt aprēķinātām maksimāli 

iespējamajam spiedienam atslēgtajā posmā; 

5.5.1.2. jāveic kurtuves ventilācija un jāpārbauda kurtuves gaisa sastāvs, 

skābekļa saturam jābūt ne mazākam par 20 %; 

5.5.1.3. izpildot remontu, jāievēro p. 3.7. prasības; 

5.5.1.4. jāatslēdz spriegums no mehānismiem, ievērojot energostandarta 

LEK 025 prasības. 

5.5.2. Strādājot kurtuvē, ir pieļaujams izmantot apgaismojumu ar 230 V spriegumu, 

gaismas ķermeņiem jābūt izvietotiem vismaz 2,5 m virs darba vietām. Ja gaismas 

ķermeņi jāizvieto zemāk, tad jāveic pasākumi, lai izslēgtu piekļūšanu tiem bez īpašas 

ierīces. Vadiem jābūt aizsargizpildījumā vai instalētiem metāla cauruļvados. 

Ja apgaismojums kurtuvē ir nepietiekams, pieļaujams ārpus katla kurtuves uzstādīt 

prožektoru ar barošanas spriegumu 230 V. Apgaismošanas iekārtas jāuzstāda 

elektrotehniskajam personālam. 

5.5.3. Aizliegts strādāt kurtuvē, ja draud katla elementu nogruvums. Pirms remonta 

uzsākšanas jāveic pasākumi, lai krītoši elementi neapdraudētu darbiniekus. 

Pirms iekāpt kurtuvē, nepieciešams pārliecināties par stabilu pamatu zem kājām.  

5.5.4. Darbi kurtuvē vienlaicīgi jāveic vismaz 2 darbiniekiem. 
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5.5.5. Aizliegts vienlaikus veikt darbus katla dūmejās un tīrīt kurtuvi. 

5.5.6. Iekļūšanai kurtuvēs vai dūmejās aizliegts izmantot līdlūkas, kurās atrodas 

metināšanas kabeļi, gāzes cauruļvadi vai elektriskie vadi. 

5.5.7. Pirms uzsākt darbus katla boilerī, jābūt atvērtām abām līdlūkām. Pirms pielaist 

strādājošos darbam katla boilerī pēc tā mazgāšanas ar skābi obligāti jāveic boilera 

ventilācija un gaisa analīze ‒ skābekļa saturam jābūt vismaz 20 %, ūdeņraža 

koncentrācijai jābūt zemākai par 0,8 %.  

5.5.8. Boilera ventilācija jānodrošina ar pārvietojamo ventilatoru vai ventilācijas 

iekārtu, kas novietota ārpus boilera (parasti pie vienas no atvērtām līdlūkām). Lai 

paaugstinātu ventilācijas intensitāti, strādājot apakšējos boileros, nepieciešams atvērt 

līdlūkas arī augšējiem boileriem. 

5.5.9. Boilera un cauruļu tīrīšana jāveic vismaz diviem cilvēkiem.  

5.5.10. Dūmeņu un dūmeju ārējā apskate jāveic vismaz diviem darbiniekiem, iekšējā 

apskate un remonts ‒ vismaz trijiem. 

5.5.11. Darbus dūmeņos un dūmejās atļauts veikt tikai pēc darba zonas ventilācijas, 

atverot līdlūkas un veicot aizsardzības pasākumus pret dūmgāzu nokļūšanu darba 

zonā. Pirms darbu uzsākšanas, darba zonā jāveic gaisa analīze, pārbaudot skābekļa 

pietiekamību (vismaz 20 % tilpuma).  

5.5.12. Ja ir nepieciešams pārvietoties pa dūmejām, pirms pārvietošanās jāpārbauda to 

grīdas un sānu apšuvuma izturība. Dūmejās, atklājot bojājumus, neizturīgas vietas un 

vietās, kur dūmeja no horizontālas kļūst vertikāla, jāveic pasākumi, lai novērstu 

darbinieku krišanu.  

5.5.13. Veicot darbu vai apskates dūmeņa ārpusē no piekargroza, ap dūmeni jābūt 

norobežotai bīstamai zonai, kuras platums ir vienāds ar 1/10 no dūmeņa augstuma. Uz 

norobežojušām konstrukcijām ir jāizvieto drošības informatīvās zīmes 4.1. „Bīstama 

zona” (skatīt 1. pielikumu), kas aizliedz ieiet norobežojuma zonā. Ja zonā atrodas 

caurbrauktuves un caurstaigājamas vietas, virs tām jāizveido nosedzošas nojumes, 

nosedzoši sānu vairogi un jāizvieto aizlieguma zīmes 1.6. „Nepiederošām personām 

kustība aizliegta” (skatīt 1. pielikumu). 

5.5.14. Dūmeņa iekšējo remontu drīkst veikt pēc tā attīrīšanas no pelniem. 

5.5.15. Veicot darbus dūmeņa iekšpusē vienlaicīgi no vairākiem līmeņiem, tie 

jānodala viens no otra ar nepārtrauktu klāju. Demontējot dūmeņa oderējumu, aizliegts 

vienlaicīgi veikt darbus vairākos līmeņos. 

5.5.16. Beidzot darbus kurtuvēs, dūmejās, gaisu vados, boileros, jāpārliecinās vai 

tajos nav palikuši nepiederoši priekšmeti vai darbinieki. 

5.6. Drošības prasības, ekspluatējot ūdensapgādes sistēmas 

5.6.1. Drošības prasības, apkalpojot cirkulācijas ūdensapgādes ūdens ņemšanas 

vietas. 

5.6.1.1. Nolaižoties ūdens ņemšanas kamerās, jāievēro šī energostandarta p. 3.7. 

prasības darbiem apakšzemes izbūvēs un rezervuāros. Pirms nolaišanās jāpārliecinās, 

ka aizvari ir blīvi aizvērti un nobloķēti. Jāveic pasākumi, lai izslēgtu to nejaušas 

atvēršanās iespēju. Ūdens līmenis tilpnē nedrīkst pārsniegt 200 mm dziļākajā vietā. 

5.6.1.2. Darbus zem ūdens atļauts veikt tikai atbilstoši apmācītiem darbiniekiem.  
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5.6.2. Drošības prasības, apkalpojot dzesēšanas iekārtas 

5.6.2.1. Ūdens dzesēšanas iekārtām jābūt iežogotām. 

5.6.2.2. Dzesēšanas iekārtu ventilatori jānorobežo. Remonta darbu laikā jāveic 

pasākumi, lai izslēgtu ventilatoru nejaušu ieslēgšanu. 

6. Drošības prasības, veicot darbus ar automātikas, mērījumu un aizsardzības 

iekārtām 

6.1. Aizvērt un atvērt automātikas devēju primāro noslēgarmatūru atļauts tikai iekārtu 

apkalpojošajam personālam.  

6.2. Ja devēja impulsa līnijas pieslēgtas pie dažādām iekārtām, tad jāaizver 

noslēgarmatūra uz visām šīm iekārtām. 

Impulsa līnijas ar spiedienu virs 6 MPa (60 bar) atļauts remontēt tikai atslēdzot 

cauruļvadus, kuriem tās pievienotas. 

6.3. Termopāru, kuri novietoti grūti pieejamās vietās un vietās, kur temperatūra 

pārsniedz MKN Nr. 359 noteiktos darba videi pieļaujamos lielumus, maiņa un 

iestatīšana jāveic vismaz diviem darbiniekiem.  

6.4. Ūdens un tvaika impulsa līniju izpūšana jāveic atbilstoši ekspluatācijas 

instrukcijai ne mazāk kā diviem darbiniekiem. 

6.5. Strādājot ar eļļas, skābes un sārmu impulsa līnijām, tās pilnībā jāatbrīvo no tajās 

esošajām vielām, kuras jāsavāc atbilstoši noteiktai kārtībai.  

6.6. Mainīt manometrus un devējus atļauts tikai pēc noslēgarmatūras uz impulsa 

līnijām aizvēršanas.  

6.7. Kurināmā padeves konveijera remonts, defektu novēršana, eļļošana jāveic pēc 

konveijera apturēšanas un sprieguma noņemšanas no tā elektrodzinēja, uz komutācijas 

ierīces jāizvieto informatīvā zīme  4.6. „Neieslēgt strādā cilvēki” (skatīt 

1. pielikumu). Prasības darbā esoša konveijera iestatīšanas un ieregulēšanas darbu 

veikšanai jānosaka ekspluatācijas instrukcijā.  

Personālam, kas veic iestatīšanas un regulēšanas darbus, jābūt instruētam par 

konveijera avārijas apturēšanas ierīces atrašanās vietu un tā avārijas apturēšanas 

kārtību.  

6.8. Uz gāzes vadiem uzstādītajiem manometriem jābūt ar fiksēto (sarkano) atzīmi, 

kura norāda augstāko pieļaujamo darba spiedienu. 

7. Drošības prasības, veicot ķīmisko iekārtu apkalpošanu 

7.1. Reaģentu saimniecības un tās iekārtu apkalpošana 

7.1.1. Reaģentu noliktavām jābūt izolētām no jonītu iekārtu telpām un birstošo 

materiālu uzglabāšanas vietām. 

Tikai lasīšanai

ww
w.l
eke
ne
rgo
.lv



                                                                                                                   LEK036:2015 72 

7.1.2. Birstošo reaģentu uzglabāšanas telpām (kaļķis, fosfāti, koagulants, nātrija 

sārms, nātrija hlorīds) jābūt slēgtām, sausām, apgādātām ar ventilācijas sistēmu un ar 

mehanizētām reaģentu iekraušanas un izkraušanas iekārtām. Katram reaģentam jābūt 

atsevišķai noliktavai vai nodalījumam. 

7.1.3. Telpās, kurās tiek veiktas operācijas ar reaģentiem, jābūt dzeramā ūdens 

ūdensvadam un aptieciņām pirmās palīdzības sniegšanai. 

7.1.4. Filtrējošo un jonu apmaiņas materiālu uzglabāšanas telpām jābūt sausām, 

apkurināmām un ar labu ventilāciju. 

7.1.5. Aizliegts uzglabāt vienā telpā ar jonītiem gaistošos organiskos savienojumus 

(benzīns, benzols, toluols u.c.), kuru tvaikus jonīti adsorbē. 

7.1.6. Jonītus jāuzglabā izgatavotāja iepakojumā uz koka paliktņiem, grēdās, atsevišķi 

pa tipiem un markām. Attālumam no grēdām līdz apkures iekārtām (radiatoriem) 

jābūt ne mazākam par 1 m. 

7.1.7. Darbiniekiem, kuri veic putekļveida sauso reaģentu izkraušanu (kaļķis, nātrija 

sārms, fosfāti u.c.), kā arī kaļķu dzēšanu un šo reaģentu šķīdināšanu, jālieto 

izpildāmajam darbam atbilstoši IAL. 

7.1.8. Kaitīgo vielu uzglabāšanas noliktavām jāatbilst MKN Nr. 384:2001 prasībām. 

7.1.9. Skābes, sārmus un citas bīstamas vielas jāuzglabā tam paredzētās tvertnēs 

speciāli aprīkotās vietās. Uz virszemes rezervuāra no divām pretējām pusēm jābūt labi 

salasāmam uzrakstam, kas norāda, kāda viela tiek glabāta (tā salasāmībai jābūt 

iespējamai, atrodoties ārpus glabājamo vielu otrās pakāpes necaurlaidīgā 

norobežojuma, bet ne mazāk kā no 5 m attāluma). 

7.1.10. Skābju un sārmu uzglabāšanas tilpnēm jābūt savienotām ar atmosfēru ar 

atgaisotāja starpniecību un uz tām jābūt līmeņa rādītājiem. 

7.1.11. Ja rezervuāri ir klasificējami kā bīstamās iekārtas, tad tie ir jāreģistrē 

Patērētāju tiesību aizsardzības centra Bīstamo iekārtu reģistrā un jāveic uzraudzība 

atbilstoši bīstamu vielu uzglabāšanas rezervuāru tehniskās uzraudzības kārtībai. 

Ja rezervuāri nav klasificējami kā bīstamās iekārtas, tad uzraudzību un pārbaudes veic 

darba devēja norīkots par darba aprīkojumu atbildīgs speciālists vai ja darba devējs 

pārbaudi nevar nodrošināt, kompetenta inspicēšanas institūcija. 

7.1.12. Koncentrēto reaģentu šķīdumu cauruļvadus marķē atbilstoši to saturam, 

ievērojot darba aizsardzības prasības drošības zīmju lietošanā. Darba vietā jābūt 

tehnoloģiskajai shēmai ar cauruļvadu operatīvajiem apzīmējumiem. 

Bīstamo ķīmisko vielu šķīdumu noliešanu drīkst veikt tikai speciāli apmācīts 

personāls, kurš ir atbildīgs par šī darba izpildi, ķīmijas struktūrvienības atbildīgā 

speciālista vadībā. 

7.1.13. Ķīmijas iekārtas apkalpojošajiem darbiniekiem jābūt instruētiem par 

pielietojamām ķīmiskajām vielām, to īpašībām un drošības pasākumiem strādājot ar 

tām. Jābūt pieejamām ķīmisko vielu un to maisījumu drošības datu lapām (DDL). 

7.1.14. Pirms armatūras, cauruļvadu un sūkņu remonta, kuri transportē bīstamās 

ķīmiskās vielas, cauruļvadi un sūkņi jānodrenē atbilstoši ekspluatācijas instrukcijai, 

tie jāizmazgā ‒ mazgāšanas produkti jānodrenē šim nolūkam speciāli paredzētās 

vietās. 
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7.1.15. Sūkņus - dozatorus bīstamo ķīmisko vielu šķīdumu pārsūknēšanai drīkst 

remontēt tikai speciāli apmācīti darbinieki. 

7.1.16. Darbi tilpnēs un rezervuāros jāveic ar norīkojumu, ievērojot drošības prasības 

darbiem tilpnēs un rezervuāros atbilstoši p. 3.7. prasībām. 

Filtru drenāžu iekārtu remonti vai apskates jāveic pēc filtrējošā materiāla hidrauliskas 

izkraušanas speciālās tilpnēs. 

Atverot lūkas, nepieciešams atrasties pēc iespējas sānis no tām, atslābinot skrūves 

savilkumu pakāpeniski ‒ sākumā lūkas apakšējā daļā. Lūkas vāku drīkst noņemt tikai 

tādā gadījumā, ja ir pārliecība par to, ka tvertnē vai filtrā nav ūdens. 

Pirms darba uzsākšanas filtrā, jāveic tā vēdināšana un jāpārbauda gaisa kvalitāte tajā 

(bīstamo vielu neesamību un pietiekamu skābekļa daudzumu filtrā vismaz 20 % 

tilpuma). 

Atvērt lūkas un strādāt rezervuāros drīkst tikai atbildīgā par darba izpildi tiešā 

kontrolē. 

Atverot cisternu un tvertņu lūkas, kurās atrodas skābe, nepieciešams pielietot 

instrumentus, kuri nerada dzirksteles. 

Tvertņu un cisternu apskates gadījumos aizliegts pielietot atklātu uguni. 

7.2. Drošības prasības, veicot darbus ķīmiskajās laboratorijās 

7.2.1. Ķīmiskajām laboratorijām jāatrodas plašās, gaišās un apkurināmās telpās, kas 

nodrošinātas ar ventilāciju, ūdensvadu, kanalizāciju un karstā ūdens padevi.  

7.2.2. Laboratorijās un telpās, kurās veic precīzus mērījumus, minimālajam 

apgaismojuma līmenim virs darba zonas ir jābūt vismaz 500 lx.  

7.2.3. Elektriskajam apgaismojumam velkmes skapjos jābūt sprādziendrošā izpildījumā. 

Lampu slēdžiem un kontaktligzdām jāatrodas skapja ārpusē.  

7.2.4. Ķīmiskajām laboratorijām jābūt aprīkotām ar piespiedu ventilācijas velkmes 

skapjiem, kuriem jāatbilst standarta LVS EN 14175 prasībām. Velkmes skapju durvīm 

jābūt aprīkotām ar fiksatoriem, kas nepieļauj to patvaļīgu aizvēršanos.  

7.2.5. Darba galdu un velkmes skapju, kas paredzēti darbam ar sildierīcēm, 

ugunsbīstamām vielām, virsmām jābūt pilnībā pārklātām ar nedegošu materiālu, bet darbu 

ar skābēm un sārmiem gadījumā – ar korozijas izturīgu materiālu. Galdiem jābūt 

aprīkotiem ar paaugstinātām malām no nedegoša materiāla. 

7.2.6. Gāzes un ūdens krāniem jābūt izvietotiem darba galdu priekšējās malas tuvumā un 

uzstādītiem tā, lai nebūtu iespējama to nejauša atvēršana.  

7.2.7. Aizliegts turēt velkmes skapju durvis atvērtas, ja darba laikā izdalās kaitīgas vielas. 

7.2.8. Darba vietas jānodrošina ar automātiskām ugunsdzēsības signalizācijas 

iekārtām, ugunsgrēka izziņošanas sistēmām un ugunsdzēšanas līdzekļiem atbilstošā 

daudzumā, ņemot vērā ēkas izmērus un izmantošanas nolūku, darba aprīkojumu, 

lietojamo vielu fizikālās un ķīmiskās īpašības un maksimāli iespējamo nodarbināto 

skaitu. 

7.2.9. Ķīmiskās vielas glabā, ņemot vērā ķīmisko vielu un maisījumu drošības datu 

lapas vai citu līdzvērtīgu informāciju par attiecīgo ķīmisko vielu vai ķīmisko 

maisījumu fizikālajām un ķīmiskajām īpašībām, bīstamību un iespējamo iedarbību uz 
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cilvēku veselību un vidi, kā arī nosacījumu par nesavienojamu vielu atsevišķu 

glabāšanu un ugunsgrēka dzēšanas vielu viendabīguma principu. 

7.2.10. Telpās ķīmisko vielu koncentrācija, kura darba vidē var radīt vai rada risku 

nodarbinātā veselībai un, nonākot saskarē ar cilvēka organismu, var radīt traumu, 

arodslimību vai citus veselības traucējumus, nedrīkst pārsniegt maksimāli pieļaujamo 

ķīmisko vielu koncentrāciju darba vides gaisā atbilstoši normatīvajiem aktiem par 

darba aizsardzības prasībām. 

7.2.11. Iekārtojot pieplūdes–nosūces ventilāciju un gaisa apsildīšanu, ir pieļaujama 

gaisa recirkulācija ne vairāk kā 90 % no visa pievadāmā gaisa apjoma. Gaisa 

recirkulācija aizliegta no telpām, kurās darbi ir saistīti ar ķīmiskām vielām, azbestu, 

baktērijām, vīrusiem, radioaktīvām vielām, kā arī no telpām, kurās veic 

ugunsbīstamus vai sprādzienbīstamus darbus. 

7.2.12. Ja izmantojot tehniskos līdzekļus, nav iespējams novērst vai samazināt 

ķīmisko vielu koncentrāciju līdz ķīmisko vielu aroda ekspozīcijas robežvērtībai, darba 

vietās, kur gaisā izdalās ķīmiskas vielas, ierīko vietēju nosūces ventilāciju tā, lai 

nepieļautu ķīmisko vielu nokļūšanu nodarbināto elpošanas orgānos, kā arī blakus 

esošajās darba vietās un apkārtējā vidē. 

7.2.13. Ražošanas atkritumus un ķīmiskās vielas vai ķīmiskos maisījumus, kas var 

piesārņot darba vides gaisu vai atmosfēru kopumā un radīt briesmas nodarbināto 

drošībai un veselībai, uzglabā un apsaimnieko atbilstoši „Atkritumu 

apsaimniekošanas likuma” noteiktajām prasībām. 

7.2.14. Parauga temperatūra nedrīkst pārsniegt 40 C. Ja kontrolējamās vides 

temperatūra ir augstāka, paraugu ņemšanas līnijā jāuzstāda dzesētāji. 

7.2.15. Tvaika un ūdens paraugu noņemšanas līnijai jābūt aprīkotai vismaz ar divām 

armatūrām – noslēgarmatūru, kas uzstādīta parauga noņemšanas vietā un 

droseļventili, kas uzstādīts pēc dzesētāja. 

7.2.16. Tvaika un ūdens paraugi jāņem iekārtas nemainīga darba režīma apstākļos, 

informējot operatīvo personālu, kas apkalpo šo iekārtu. 

Aizliegts ņemt tvaika un ūdens paraugus, ja paraugu noņemšanas ierīcēs novērota 

tvaikošana vai hidrotriecieni. 

7.2.17. Ķīmiskās laboratorijas darbiniekam, ņemot paraugus, nav atļauts atvērt lūkas, 

tās jāatver iekārtu apkalpojošajam darbiniekam. Paraugu ņemšana tādās vietās, kur 

nepieciešami sagatavošanas darbi (lūku atvēršana), kā arī darbiniekam bīstamās vietās 

(pelnu izgāztuves, eļļas bākas, transformatori, eļļas sistēmas, ūdens aizvades ierīces, 

ūdens tilpnes, kurināmā padeve, kurināmā noliktavas u.t.t.) jāveic 2 cilvēkiem: 

vienam no struktūrvienības, kuras pārziņā ir attiecīgā iekārta, otram – ķīmijas 

laboratorijas darbiniekam. 

7.2.18. Laboratorijas telpās aizliegts uzglabāt un lietot pārtiku. 

7.2.19. Ķīmiskajā laboratorijā, kurā tiek izmantotas bīstamas vielas, jābūt izstrādātai 

instrukcijai par drošības pasākumiem darbā ar šīm vielām, kas var būt arī kā kopīgās 

darba aizsardzības instrukcijas sastāvdaļa. Uz visu ķīmisko vielu iepakojumiem jābūt 

marķējumam, ko nosaka MKN Nr. 107. 

Nepieciešams veikt ķīmisko vielu uzskaiti elektroniskā veidā. Periodiski, ne retāk kā 

reizi gadā jāizdara ķīmisko vielu pārskatīšana vai inventarizācija. Neuzglabāt 

noliktavās un darba vietās ķīmiskās vielas, kurām beidzies derīguma termiņš. 
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7.2.20. Uzglabājot ķīmiskās vielas noliktavā, jāievēro ķīmiskās savietojamības 

princips: 

7.2.20.1. spēcīgus oksidētājus jānovieto atsevišķi no viegli uzliesmojošām 

vielām; 

7.2.20.2. ķīmiskās vielas, kuru savstarpējās reakcijās var veidoties toksiski 

savienojumi, nedrīkst uzglabāt kopā. 

7.2.21. Laboratorijas darba telpās atļauts glabāt ne vairāk kā 1 kg viena nosaukuma 

viegli uzliesmojošu vielu un ar kopējo masu ne vairāk kā 4 kg dažāda nosaukuma 

viegli uzliesmojošas vielas. 

Šīs vielas jātur hermētiski noslēgtā traukā speciālā skapī vai metāla kastē ar 

brīdinājuma zīmi  2.2. „Degoša viela” (skatīt 1. pielikumu).  

Jābūt norīkotai atbildīgai personai, kura kontrolē sprādzienbīstamu un viegli 

uzliesmojošu vielu drošu uzglabāšanu. 

7.2.22. Elektroiekārtu un elektrisko aparātu izolācijas remonts un pārbaude jāveic 

elektrotehniskajam personālam atbilstoši LEK 025 prasībām. 

7.2.23. Ja atklāti laboratorijas aprīkojuma vadu izolācijas defekti, palaidēju, 

kontaktligzdu, kontaktdakšu un citas elektroarmatūras bojājumi, kā arī sazemējuma 

traucējumi, darbs jāpārtrauc līdz bojājumu novēršanai. 

7.2.24. Aizliegts bez uzraudzības atstāt ieslēgtas elektroierīces. 

7.2.25. Elektroenerģijas atslēgšanās gadījumā visas elektroierīces nekavējoties 

jāizslēdz. 

7.2.26. Laboratorijas telpās: 

7.2.26.1. atļauts atrasties tikai darbam nepieciešamajam gāzes balonam; 

7.2.26.2. gāzes balons telpā jānovieto ne tuvāk kā 1 m attālumā no apkures 

radiatoriem un citām apkures un elektriskām sildierīcēm; 

7.2.26.3. ja apkures ierīcēm ir aizsargekrāns, kas pasargā balonu no sasilšanas, 

attālumam starp balonu un ekrānu jābūt ne mazākam kā 10 cm; 

7.2.26.4. gāzes balons jānostiprina tā, lai novērstu tā krišanu, un tas jāaizsargā 

no tiešiem saules stariem. 

7.2.27. Rezerves gāzes baloni jānovieto ārpus ēkas slēdzamos skapjos vai slēdzamās 

tam piemērotās vietās ar atbilstošu vēdināšanu. Atklātas liesmas lietošana atļauta ne 

tuvāk kā: 

7.2.27.1. 10 m attālumā no balonu grupām (vairāk kā 2 baloni), kas paredzēti 

metināšanas darbiem; 

7.2.27.2. 5 m attālumā no atsevišķiem skābekļa un deggāzu baloniem. 

7.2.28. Strādājot ar baloniem, jāizvairās no sitieniem un to virsmas nosmērēšanas ar 

eļļām vai taukvielām. 

7.2.29. Reduktoru ventiļi jāatver lēnām, stāvot sānis no reduktora. Atvēršanas brīdī 

ventiļa priekšā nedrīkst atrasties cilvēki vai nenostiprināti priekšmeti.  
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1. pielikums. 

Drošības zīmes un signālkrāsojumi 

1. Aizlieguma zīmes 

 

1.1. nesmēķēt 

 

1.2. smēķēšana un atklāta liesma 

aizliegta 

 

1.3. nedzēst ar ūdeni 

 

1.4. aizliegts (ar skaidrojošu 

uzrakstu) 

 

1.5. gājēju kustība aizliegta 

 

1.6. nepiederošām personām 

kustība aizliegta 

 

1.7. Neslēgt (pārvietojama) 
 

1.8. iekšējā transporta kustība 

aizliegta 

 

1.9. nestāvēt zem kravas 

 

1.10. Nelietot liftu ugunsgrēka 

vai briesmu gadījumā 

 

1.11. nenovietot kravu materiālus 

 

1.12. nepieskarties 

 

1.13. Mobilo tālruni lietot 

aizliegts 

 

1.14. nav dzerams 
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2. Brīdinājuma zīmes 

 

2.1. eksplozīva vide 

 

2.2. degoša viela 

 

2.3. eksplozīva viela 

 

2.4. toksiska viela 

 

2.5. oksidējoša viela 

 

2.6. radioaktīva viela 

 

2.7. kodīga viela 

 

2.8. bioloģiskais risks 

 

2.9. vispārēja bīstamība 

 

2.10. iekšējais transports 

 

2.11. uzmanību, pacelta krava 

 

2.12. bīstami, elektrība 

 

2.13. zemējums 

 

2.14. lāzera stars 

 

2.15. nejonizējoša radiācija 

 

2.16. augsta temperatūra 

 

2.17. uzmanību, karsta virsma 

 

2.18. uzmanību, karsts tvaiks 
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2.19. zema temperatūra 

 

2.20. uzmanību, slidens 

 

2.21. dziļš ūdens 

 

2.22. uzmanību, šķēršļi 

 

2.23. uzmanību, nelīdzens 

 

2.24. uzmanību, pakāpiens 

 

2.25. sastatnes 

 

2.26. uzmanību, krītoši objekti 

 

2.27. Gāzes baloni 

3. Rīkojuma zīmes 

 

3.1. jālieto aizsargbrilles 

 

3.2. jālieto aizsargķivere 

 

3.3. jālieto dzirdes aizsardzības 

līdzekļi 

 

3.4. jālieto gāzmaska, 

respirators 

 

3.5. jālieto darba apavi 

 

3.6. jālieto aizsargcimdi 
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3.7. jālieto aizsargkostīms 

 

3.8. jālieto sejas aizsardzības 

līdzekļi 

 

3.9. jālieto sejas maska 

 

3.10. gājēju ceļš (maršruts) 

 

3.11. jālieto aizsargjosta 

 

3.12. jālieto antistatiski apavi 

 

3.13. jālieto pārejas 

 

3.14. vispārīgā rīkojuma zīme 

 

3.15. dzeramais ūdens 

 

3.16. smēķēt šeit 
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4. Informatīvās zīmes 

 

4.1. bīstama zona 

 

4.2. strādāt šeit 

 

4.3. kāpt šeit 

 

4.4. neaizvērt strādā cilvēki 

 

4.5. neatvērt strādā cilvēki 

 

4.6. neieslēgt 

strādā cilvēki 

 

4.7. aizliedzošais 

signālkrāsojums (signāllente) 

 

4.8. brīdinošais signālkrāsojums 

(signāllente) 

 

4.9.satur azbestu 

5. Evakuācijas, glābšanas, papildizeju un pirmās palīdzības zīmes 

 

5.1. evakuācijas izeja 

 

5.2. evakuācijas izeja 

 

5.3. atvērt virzienā no 

sevis 

 

5.4. atvērt virzienā uz 

sevi 

 

5.5. atvērt stumjot 

 

5.6. atvērt bīdot 

 

5.7. atvērt bīdot 

 

5.8. droša pulcēšanās 

vieta 
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5.10. virziens uz ārējām 

vertikālajām 

evakuācijas kāpnēm 5.9. papildizeja, ceļš maršruts 

 

5.11. Evakuācijas izeja 

no telpas, kurai nav citu 

izeju 

 

5.12. kustības virziens 

 

5.13. kustības virziens 

 

5.14. kustības virziens 

 

5.15. kustības virziens 

 

5.16. pirmās palīdzības 

punkts 

 

5.17. pārsiešanas punkts 

 

5.18. acu skalošana 

 

5.19. sanitārā apstrāde 

 

5.20. atdzīvināšanas 

līdzekļi 

 

5.21. elpošanas līdzekļi 

 

5.22. nestuves 

 

5.23. telefons 

neatliekamās 

medicīniskās palīdzības 

izsaukšanai 
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6. Ugunsdrošības zīmes 

 

6.1. ugunsdzēsības krāns 

 

6.2. ugunsdzēsības aparāts 

 

6.3. ugunsdzēsības un 

glābšanas kāpnes 

 

6.4. ugunsdzēsības iekārtas un 

līdzekļi (vispārīga zīme vairāku 

zīmju aizvietošanai) 

 

6.5. automātisko un manuālo 

ugunsdrošības sistēmu un iekārtu 

ieslēgšana 

 

6.6. akustiskais trauksmes 

manuālais signāldevējs 

 

6.7. telefons ugunsdzēsības un 

glābšanas dienesta izsaukšanai 

 

6.8. stacionāro ugunsdzēsības 

sistēmu sausais cauruļvads 

 

6.9. atklātu un slēgtu ūdens 

tilpņu ūdens ņemšanas vieta 

 

6.10. kustības virziens 

 

6.11. kustības virziens 

 

 

6.12. kustības virziens 

Virziens uz ugunsdzēsības iekārtu un līdzekļu atrašanās vietu 

 

6.13. ūdens tilpņu un aku 

savienojošo cauruļvadu 

noslēdzošais aizbīdnis 

 

6.14. ūdens ugunsdzēsības 

hidrants 

 

6.15. putu šķīduma 

ugunsdzēsības hidrants 
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Augstāk dotas siltuma un gāzes ietaisēs biežāk lietojamās drošības zīmes, papildus 

lietojamās zīmes skatīt standartos LVS EN ISO 7010 un LVS 446. 

7. Bīstamo ķīmisko vielu marķējuma piktogrammu nozīmes skaidrojums 

 GHS01 ‒ nestabilas sprādzienbīstamas vielas; sprādzienbīstamas vielas; 

pašreaģējošas vielas un maisījumi, A,B tips; organiskie peroksīdi, A,B tips; 

 GHS02 ‒ uzliesmojošas gāzes, 1. bīstamības kategorija; uzliesmojoši 

aerosoli, 1., 2., bīstamības kategorija; uzliesmojoši šķidrumi, 1., 2., 3. bīstamības 

kategorija; uzliesmojošas cietas vielas, 1., 2. bīstamības kategorija; pašreaģējošas 

vielas un maisījumi ,B,C,D,E,F tipi; pirofori šķidrumi, 1. bīstamības kategorija; 

piroforas cietas vielas, 1. bīstamības kategorija; pašsakarstošas vielas un maisījumi, 

1. un 2. bīstamības kategorija; vielas un maisījumi saskarē ar ūdeni izdala 

uzliesmojošas gāzes, 1., 2., 3. bīstamības kategorija; organiskie peroksīdi, B,C,D,E,F 

tips; 

GHS03 ‒ oksidējošas gāzes, 1. bīstamības kategorija; oksidējoši šķidrumi, 

1., 2., 3. bīstamības kategorija; oksidējošas cietas vielas, 1., 2., 3. bīstamības 

kategorija; 

 GHS04 ‒ gāzes zem spiediena; 

 GHS05 ‒ izraisa metālu koroziju, 1. bīstamības kategorija; kodīgs ādai, 

1.A, 1.B, 1.C bīstamības kategorija, nopietni acu bojājumi, 1. bīstamības kategorija; 

 GHS06 ‒ akūts toksiskums (ārējs, ādas, ieelpojot), 1., 2., 3. bīstamības 

kategorija; 

GHS07 ‒ akūts toksiskums (ārējs, ādas, ieelpojot), 4. bīstamības kategorija; 

ādas kairinājums, 2. bīstamības klase; acu kairinājums, 2. bīstamības klase; 

sensibilizācija, nonākot saskarē ar ādu, 1. bīstamības kategorija; toksiska ietekme uz 

mērķorgānu ‒ vienreizēja iedarbība, 3. bīstamības kategorija; 

Tikai lasīšanai

ww
w.l
eke
ne
rgo
.lv

http://www.otb.by/images/stories/stories/znakixv/vzriv.jpg
http://www.otb.by/images/stories/stories/znakixv/fire.jpg
http://www.otb.by/images/stories/stories/znakixv/okislitel.jpg
http://www.otb.by/images/stories/stories/znakixv/gaz.jpg
http://www.otb.by/images/stories/stories/znakixv/korozia.jpg
http://www.otb.by/images/stories/stories/znakixv/jad.jpg
http://www.otb.by/images/stories/stories/znakixv/toxicz.jpg


                                                                                                                   LEK036:2015 84 

GHS08 ‒ sensibilizācija ieelpojot, 1. bīstamības kategorija; cilmes šūnu 

mutagenitāte, 1.A, 1.B, 2. bīstamības kategorija; kancerogenitāte, 1.A, 1.B, 

2. bīstamības kategorija; toksisks reproduktīvai sistēmai, 1.A, 1.B, 2. bīstamības 

kategorija; toksiska ietekme uz mērķorgānu ‒ vienreizēja iedarbība; toksiska ietekme 

uz mērķorgānu ‒ atkārtota iedarbība, 1., 2. bīstamības kategorija; bīstams ieelpojot, 

1. bīstamības kategorija; 

 GHS09 ‒ viela bīstama ūdens videi ‒ 1. akūtas bīstamība kategorija, 

1., 2. hroniskas bīstamības kategorija. 
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2. pielikums. 

Norīkojuma veidlapas paraugs un aizpildīšanas kārtība 

 

Glabāšanas laiks – 30 dienas pēc darba pabeigšanas 

Struktūrvienība:  _____________    

Darbuzņēmējs:    _________________________________________________ (uzņēmums, amats, vārds, uzvārds) 

NORĪKOJUMS Nr. __________  E, S 
   (Darbam E – elektroietaisēs,  S – siltumietaisēs,  nevajadzīgo svītrot) 

Atbildīgajam par darba izpildi: ___________________________________________________________ 
(amats, vārds, uzvārds, E – ED grupa) 

Pielaidējam: __________________________________ (operatīvajam personālam vai amats, vārds, uzvārds, E - ED grupa) 
Uzraugam: ____________________________________________ (amats, vārds, uzvārds) 

ar brigādes locekļiem: _____ cilv. ________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

uzdots: ______________________________________________________________________________ 
(objekts, darba saturs, darba vieta) 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

Darbu sākt: datums ___________ laiks ______                   Darbu beigt: datums _________ laiks ______ 

    Pasākumi darba vietas sagatavošanai           1. tabula 

Ietaises un iekārtas, 

kurās jāveic atslēgumi, 

pārslēgumi vai 

jāuzliek zemējumi 

Izpildāmās darbības – kam jābūt atslēgtam un kur sazemētam, aizvērtam, 

atvērtam vai nodrenētam, ugunsdrošības pasākumi un u.c. 
Izpilde 

   

   

   

   

   

   

   

   

Īpaši norādījumi: ______________________________________________________________________ 
(papildu pasākumi, kas nepieciešami strādājošo drošībai, ugunsbīstamā darba veids, analīžu nepieciešamība u.c.) 

__________________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

Norīkojumu izsniedza: _________________________________________________________________ 
(atbildīgais par darba organizāciju)    (datums, laiks, amats, vārds, uzvārds, paraksts) 

Norīkojumu pagarināja līdz: _____________________________________________________________ 
(datums, laiks, atbildīgā par darba organizāciju amats, vārds, uzvārds, paraksts) 

Atļauja darba vietas sagatavošanai un pielaišanai pie darba               2. tabula 

Darba vietu sagatavot un pielaist pie darba 

atļāva 
(amats, vārds, uzvārds, paraksts) 

Datums, 

laiks 

Atļauju darba vietas sagatavošanai un 

pielaišanai pie darba saņēma 
(amats, vārds, uzvārds, paraksts) 

   

   

Laboratorijas atļauja: __________________________________________________________________ 
(analīzes rezultāts, amats, vārds, uzvārds, paraksts) 

Darba vieta sagatavota. Darbā paliek: _____________________________________________________ 
        (darba vietas tuvumā esošās spriegumaktīvas, zem spiediena, ar augstu temperatūru, sprādzienbīstamas, utt. iekārtas) 

___________________________________________________________________________________________ 

Darba vietu pārbaudīja (ja paredzēti ugunsbīstami darbi): ______________________________________ 
              (par ugunsdrošību atbildīgā persona – amats, vārds, uzvārds, paraksts) 

____________________________________________________________________________________________  (piezīmes un priekšlikumi) 

Par darba vietas kontroli pēc darbu izpildes beigām atbild: _____________________________________ 
(ja paredzēti ugunsbīstami darbi, atbildīgā dežūrējošā persona – amats, vārds, uzvārds, paraksts) 

Pielaidējs: _______________________________________________________ (amats, vārds, uzvārds, paraksts) 

Uzraugs: ___________________________________ (paraksts) 

Atbildīgais par darba izpildi: ___________________ (paraksts) 
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Ikdienas pielaišana pie darba un tā pabeigšana                                                  3. tabula 
Darba drošības pasākumi pārbaudīti, brigāde instruēta un pielaista sagatavotā darba 

vietā 

Darbs pabeigts, brigāde no 

darba vietas izvesta 

Darba vietas nosaukums 
Datums, 

laiks 
Pielaidējs 
(paraksts) 

Atbildīgais 

par darba 

izpildi vai 

uzraugs 
(paraksts) 

Datums, 

laiks 

Atbildīgais 

par darba 

izpildi vai 

uzraugs 
(paraksts) 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

    Izmaiņas brigādes sastāvā                      4. tabula 

Iekļauts brigādē 
(amats, vārds, uzvārds, E – ED grupa) 

Izslēgts no brigādes 
(amats, vārds, uzvārds, E – ED grupa) 

Datums, 

laiks 
Izmaiņas atļāva 

(amats, vārds, uzvārds, paraksts) 

    

    

    

    

    

Darbs pilnībā pabeigts, brigāde no darba vietas izvesta, brigādes uzliktie zemējumi, uzstādītās drošības 

zīmes un norobežojumi noņemti, 

paziņots (kam):   _____________________________________ 
(amats, vārds, uzvārds) 

Datums:   ______________________ , laiks: ________________ 

Atbildīgais par darba izpildi (uzraugs):   ________________ 
(paraksts) 

Darba vietas apskatītas, norīkojums noslēgts:            datums ________________ , laiks ___________ 

Atbildīgā dežūrējošā persona:   __________________________________________________________ 
               (amats, vārds, uzvārds, paraksts) 

Darba vieta četras stundas pēc darba pabeigšanas uzraudzīta, degšana nav konstatēta. 

Par darba vietas kontroli atbildīgā persona: ________________________________________________ 
(amats, vārds, uzvārds, paraksts – ja veikti ugunsbīstami darbi) 
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Norīkojuma veidlapas aizpildīšanas kārtība 

Vispārīgie norādījumi norīkojuma aizpildīšanai 

1. Norīkojuma veidlapu drukā uz vienas lapas abām pusēm. 

2. Norīkojumu atļauts aizpildīt gan datordrukā, gan rokrakstā. Norīkojumam jābūt 

latviešu valodā, ierakstiem jābūt salasāmiem un saprotamiem. 

3. Ja ierakstus norīkojumā veic rokrakstā, tie jāraksta ar zilu tinti. Aizliegts 

norīkojumu aizpildīt ar zīmuli vai tekstā veikt labojumus. Norīkojums ar svītrojumiem 

un labojumiem uzskatāms par nederīgu. 

4. Norīkojumu numerācijas kārtību nosaka siltumietaises tehniskais vadītājs. 

5. Veicot darbus siltumietaisēs, svītro norīkojuma numura papildinājumus E  (darbam 

elektroietaisēs) un veidlapā nenorāda darbinieku E - ED grupas. 

6. Norādot datumu, vispirms norāda mēneša dienas kārtas skaitli, tad mēneša kārtas 

skaitli, kam seko gada kārtas skaitlis (ar četriem cipariem). 

7. Norīkojumā norāda siltumietaišu un to iekārtu operatīvos apzīmējumus. 

8. Ja norīkojuma tabulās un teksta laukumos trūkst vietas visu nepieciešamo ierakstu 

veikšanai, tad norīkojumam jāpievieno norīkojuma formai atbilstošs pielikums. 

Pielikuma kārtas numuram aiz slīpsvītras norāda norīkojuma numuru. Šajā gadījumā 

atbildīgā persona (atbildīgais par darba organizāciju vai pielaidējs), kura pievieno 

norīkojumam pielikumu, norīkojumā tabulas pēdējā rindā vai teksta beigās ieraksta 

frāzi „skatīt pielikumu Nr.” un norāda pielikuma numuru, amatu, vārdu, uzvārdu un 

parakstās. 

Atbildīgā persona (atbildīgais par darba organizāciju vai pielaidējs), kura pievieno 

norīkojumam pielikumu, pielikumā zem pielikuma numura norāda amatu, vārdu, 

uzvārdu un parakstās. 

9. Sagatavojot norīkojumu, jānorāda visa tajā prasītā informācija. 

10. Ja, sagatavojot norīkojumu, kādas tā prasības nav nepieciešamas un/vai kāda no 

rindām vai ailēm norīkojuma priekšpusē netiek aizpildīta, tad šajā rindā vai ailē, visā 

tās garumā jāievelk svītra, jāieraksta „Z” burts vai „nav nepieciešams”. Sagatavojot 

norīkojumu šī prasība neattiecas uz rindu „Norīkojumu pagarināja līdz”. 

11. Ja, norīkojumu noslēdzot, kāda no rindām vai ailēm paliek neaizpildīta, arī tad 

šajā rindā vai ailē, visā tās garumā jāievelk svītra vai jāieraksta „Z” burts. 

Norīkojuma priekšpuses aizpildīšana 

12. Norīkojuma rindā „Struktūrvienība” norāda norīkojuma izsniedzēja 

struktūrvienību. 

13. Rindā „Darbuzņēmējs” norīkojuma izsniedzējs norāda darbu veicēju – uzņēmuma 

nosaukumu un tā pārstāvja/kontaktpersonas amatu, vārdu, uzvārdu. Gadījumā, ja 

darbu paredzēts veikt tikai struktūrvienības darbiniekiem, neiesaistot darbuzņēmēju, 

rindā jāievelk svītra. 

14. Rindā „Atbildīgajam par darba izpildi” norīkojuma izsniedzējs norāda atbildīgā 

darbinieka amatu, vārdu, uzvārdu. 
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15. Rindā „Pielaidējam” norīkojuma izsniedzējs norāda pielaidēja amatu, vārdu, 

uzvārdu. Siltumietaisēs, kuras apkalpo operatīvais personāls ar noteiktām pielaidēja 

tiesībām, rindā „Pielaidējam” ieraksta „Operatīvajam personālam”. 

16. Rindā „Uzraugam” norīkojuma izsniedzējs norāda uzrauga amatu, vārdu, uzvārdu. 

Ja norīkojuma izsniedzējs nenorīko uzraugu, tad šajā rindā ieraksta „nav 

nepieciešams”. 

17. Rindās „ar brigādes locekļiem” atbildīgais par darba izpildi norāda kopējo 

brigādes locekļu skaitu un to amatu, vārdu, uzvārdu. Izpildot darbus, kuros tiek 

izmantoti mehānismi (kravas celšanas, metināšanas u.c.), šajā rindā norāda par 

konkrētu mehānismu atbildīgo brigādes locekli un attiecīgā mehānisma marku, kā arī 

stropētāju, ugunsbīstamo darbu uzraugu un veic līdzīgas norādes, ja tādas 

nepieciešamas. 

18. Rindās „uzdots” norīkojuma izsniedzējs norāda objektu, veicamo darbu saturu un 

darba vietu. 

19. Rindā „Darbu sākt” un „Darbu beigt” norīkojuma izsniedzējs norāda paredzētos 

darba sākuma un beigu datumus un laikus. 

20. 1. tabulas „Pasākumi darba vietas sagatavošanai” 1. ailē norīkojuma izsniedzējs 

norāda konkrētas ietaises un iekārtas, kurās jāveic atslēgumi, pārslēgumi vai jāuzliek 

zemējumi. 

1. tabulas 2. ailē norīkojuma izsniedzējs norāda visas izpildāmās darbības drošai darba 

veikšanai – kas konkrēti ietaisēs un iekārtās jāatslēdz, jāaizver, jāatver, jānodrenē, kur 

jāsazemē, kā jānorobežo darba vieta, ugunsdrošības un citi nepieciešamie pasākumi.  

1. tabulas 3. ailē darba vietas sagatavotājs veic atzīmes par veicamo darbību izpildi. 

Norīkojumā darbu veikšanai siltumietaisēs, darba vietas sagatavotājs ar parakstu vienā 

vietā 3. ailē apliecina, ka kopumā visi darba vietas sagatavošanas darbi ir izpildīti un 

norāda darba vietas sagatavošanas izpildes laiku. 

21. Rindās „Īpaši norādījumi” norīkojuma izsniedzējs norāda ugunsbīstamo darbu 

veidu, analīžu nepieciešamību, kravas celtņu un citu mehānismu pielietošanas kārtību 

un citus papildus pasākumus, kas nepieciešami strādājošo drošībai un papildus 

norādījumus, kas saistīti ar veicamo darbu. Ja darbs tiek veikts no sastatnēm, šajā 

rindā jānorāda sastatņu pieņemšanas datums un akta numurs. 

Ja īpaši norādījumi darba veikšanai netiek doti, šajā rindā jāieraksta „nav 

nepieciešams”. 

22. Rindā „Norīkojumu izsniedza” norīkojuma izsniedzējs norāda norīkojuma 

izsniegšanas datumu un laiku, amatu, vārdu, uzvārdu un parakstās. 

23. Rindā „Norīkojumu pagarināja līdz” norīkojuma izsniedzējs, vai persona, kurai ir 

tiesības viņu aizvietot, norāda datumu un laiku, līdz kuram tiek pagarināts darbu 

pabeigšanas termiņš, amatu, vārdu, uzvārdu un parakstās. Pagarināt darbu pabeigšanas 

termiņu atļauts vienu reizi. 

24. 2. tabulas „Atļauja darba vietas sagatavošanai un pielaišanai pie darba” 1. ailē 

persona, kurai ir tiesības būt par atļaujas devēju darba vietas sagatavošanai un 

pielaišanai pie darba, dodot atļauju norāda amatu, vārdu, uzvārdu un parakstās. 

2. tabulas 2. ailē persona, kurai ir tiesības būt par atļaujas devēju darba vietas 

sagatavošanai un pielaišanai pie darba, norāda atļaujas došanas datumu un laiku. 
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2. tabulas 3. ailē persona, kurai ir tiesības būt par atļaujas devēju darba vietas 

sagatavošanai un pielaišanai pie darba, norāda personas, kura saņem atļauju darba 

vietas sagatavošanai un pirmreizējai pielaišanai pie darba, amatu, vārdu un uzvārdu. 

Atļauju saņēmusī persona parakstās. 

Ja darba vietas sagatavotājs un pielaidējs nav viena un tā pati persona vai, ja atļaujas 

darba vietas sagatavošanai un pielaidei darbam saņemtas dažādos laikos, 2. tabulas 

1. rindas ailēs veic ierakstus par atļaujas došanu darba vietas sagatavošanai, 2. rindas 

ailēs veic ierakstus par atļaujas došanu pirmreizējai pielaišanai pie darba, norādot 

atļaujas veidu. 

25. Rindā „Laboratorijas atļauja” analīzes veicējs norāda analīzes rezultātu, amatu, 

vārdu, uzvārdu un parakstās. Ja analīzes nepieciešamība netiek norādīta, šajā rindā 

jāieraksta „nav nepieciešams”. 

26. Rindā „Darba vieta sagatavota. Darbā paliek:” pielaidējs (darba vietas 

sagatavotājs) norāda darba vietas tuvumā esošās spriegumaktīvas, zem spiediena, ar 

augstu temperatūru, sprādzienbīstamas, utt. iekārtas. 

Ja darba gaitā izmainās iekārtu sastāvs, kas minēts šajā rindā, tad pirms iekārtu 

ieslēgšanas pielaidējam par to jābrīdina atbildīgais par darbu izpildi, veicot tam 

papildus instruktāžu. Ja izmaiņas notiek pārtraukumā starp divām darba dienām, tad 

instruktāža jāveic, izdarot ikdienas pielaišanu pie darba. Par šajā punktā minētajām un 

veiktajām instruktāžām jāizdara ieraksts operatīvajā žurnālā. 

27. Rindā „Darba vietu pārbaudīja (ja paredzēti ugunsbīstami darbi)” par 

ugunsdrošību atbildīgā persona, ja paredzēti ugunsbīstami darbi, ieraksta amatu, 

vārdu, uzvārdu un parakstās par darba vietas pārbaudi. 

Nākamajā norīkojuma rindā „(piezīmes un priekšlikumi)” par ugunsdrošību atbildīgā 

persona ieraksta savus novērojumus, piezīmes un priekšlikumus. 

Ja netiek paredzēti ugunsbīstami darbi, tad rindā „Darba vietu pārbaudīja (ja paredzēti 

ugunsbīstami darbi)” norīkojuma izsniedzējs ieraksta „nav paredzēti”. 

28. Rindā „Par darba vietas kontroli pēc darbu izpildes beigām atbild” par 

ugunsdrošību atbildīgā persona norāda par darba vietas kontroli pēc darbu izpildes 

beigām atbildīgo personu, norādot šīs personas amatu, vārdu un uzvārdu. Par darba 

vietas kontroli atbildīgā persona parakstās. 

Siltumietaisēs, kuras apkalpo operatīvais personāls, rindā „Par darba vietas kontroli 

pēc darbu izpildes beigām atbild” par ugunsdrošību atbildīgā persona ieraksta 

„Operatīvais personāls”. 

Ja netiek paredzēti ugunsbīstami darbi, tad rindā „Par darba vietas kontroli pēc darbu 

izpildes beigām atbild” norīkojuma izsniedzējs ieraksta „nav nepieciešams”. 

29. Rindā „Pielaidējs” pielaidējs norāda amatu, vārdu, uzvārdu un ar parakstu 

pirmreizējā pielaidē darbam apstiprina iepazīšanos ar veiktajiem darba vietas 

sagatavošanas pasākumiem un darba vietas tuvumā esošām bīstamām iekārtām. 

Ja rindā „Pielaidējam” norīkojuma izsniedzējs norādījis „Operatīvajam personālam”, 

tad par iepazīšanos ar veiktajiem darba vietas sagatavošanas pasākumiem un darba 

vietas tuvumā esošām bīstamām iekārtām rindā „Pielaidējs” pielaidējs ieraksta amatu, 

vārdu, uzvārdu un parakstās. 
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30. Rindā „Uzraugs” uzraugs parakstās par iepazīšanos ar veiktajiem darba vietas 

sagatavošanas pasākumiem un darba vietas tuvumā esošām bīstamām iekārtām. 

31. Rindā „Atbildīgais par darba izpildi” atbildīgais par darba izpildi parakstās par 

iepazīšanos ar veiktajiem darba vietas sagatavošanas pasākumiem un darba vietas 

tuvumā esošām bīstamām iekārtām. 

Norīkojuma otras puses aizpildīšana 

32. 3. tabulā noformē ikdienas brigādes pielaišanu pie darba un darba pabeigšanu, kā 

arī pielaišanu pie darba, pārejot no vienas darba vietas uz citu darba vietu. 

3. tabulas „Ikdienas pielaišana pie darba un tā pabeigšana” ailes „Darba drošības 

pasākumi pārbaudīti, brigāde instruēta un pielaista sagatavotā darba vietā” apakšailes 

tiek aizpildītas tikai pēc pārliecināšanās par darba drošības pasākumu pareizību un 

pietiekamību, brigādes instruēšanas gan par darba drošības, gan par ugunsdrošības 

jautājumiem. 

3. tabulas 1. ailē „Darba vietas nosaukums” pielaidējs ieraksta precīzu darba vietas 

nosaukumu. 

3. tabulas 2. ailē „Datums, laiks” pielaidējs norāda darba sākuma laiku un datumu. 

3. tabulas 3. ailē „Pielaidējs” pielaidējs ar parakstu apliecina, ka darba drošības 

pasākumi pārbaudīti, brigāde instruēta un pielaista sagatavotā darba vietā. 

3. tabulas 4. ailē „Atbildīgais par darba izpildi vai uzraugs” atbildīgais par darba 

izpildi vai uzraugs ar parakstu apliecina, ka darba drošības pasākumi pārbaudīti, 

brigāde instruēta un pielaista sagatavotā darba vietā. 

3. tabulas ailes „Darbs pabeigts, brigāde no darba vietas izvesta” apakšailes aizpilda 

pēc pilnīgas vai ikdienas darba pabeigšanas un brigādes izvešanas no darba vietas. 

3. tabulas 5. ailē „Datums, laiks” atbildīgais par darba izpildi vai uzraugs norāda 

darba pabeigšanas laiku un datumu. 

3. tabulas 6. ailē „Atbildīgais par darba izpildi vai uzraugs” atbildīgais par darba 

izpildi vai uzraugs ar parakstu apliecina, ka darbs pabeigts un brigāde no darba vietas 

izvesta. 

33. 4. tabulā „Izmaiņas brigādes sastāvā” norīkojuma izsniedzējs, vai persona, kurai ir 

tiesības viņu aizvietot, noformē izmaiņas brigādes sastāvā. 

4. tabulas 1. ailē tiek ierakstīts brigādē iekļautais darbinieks, norādot viņa amatu, 

vārdu, uzvārdu. Ja brigādē tiek iekļauts darbinieks, kurš strādā ar mehānismu, 

autoceltni vai automobili, tabulas ailē norāda arī šā mehānisma nosaukumu un tipu. 

4. tabulas 2. ailē tiek ierakstīts no brigādes izslēgtais darbinieks, norādot viņa amatu, 

vārdu, uzvārdu. Ja no brigādes tiek izslēgts darbinieks, kurš strādā ar mehānismu, 

autoceltni vai automobili, tabulas ailē norāda arī šā mehānisma nosaukumu un tipu. 

4. tabulas 3. ailē tiek ierakstīts brigādes sastāva izmaiņu veikšanas datums un laiks. 

4. tabulā 4. ailē norīkojuma izsniedzējs, vai persona, kurai ir tiesības viņu aizvietot, 

ieraksta amatu, vārdu, uzvārdu un parakstās par brigādes sastāva izmaiņu atļaušanu. 

34. Rindā „Darbs pilnībā pabeigts, brigāde no darba vietas izvesta, brigādes uzliktie 

zemējumi, uzstādītās drošības zīmes un norobežojumu noņemti, paziņots 

(pielaidējam)” atbildīgais par darba izpildi vai uzraugs ieraksta pielaidēja vai personas 
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(atbildīgās dežūrējošās personas) amatu, vārdu un uzvārdu, kurai paziņots par darba 

pabeigšanu. 

Ja darba laikā brigāde zemējumus nav likusi, atbildīgais par darba izpildi vai uzraugs 

vārdus „brigādes uzliktie zemējumi” norīkojuma veidlapā svītro. 

Ja darba vietā brigāde nav uzstādījusi papildus drošības zīmes un norobežojumus, 

atbildīgais par darba izpildi vai uzraugs vārdus „uzstādītās drošības zīmes un 

norobežojumi” norīkojuma veidlapā svītro. 

Atbildīgais par darba izpildi atbildīgs par darba vietas sakārtošanu pēc pilnīgas darba 

pabeigšanas. 

35. Rindā „Datums, laiks” atbildīgais par darba izpildi vai uzraugs norāda datumu un 

laiku, kad paziņots par darba pabeigšanu. 

36. Rindā „Atbildīgais par darba izpildi (uzraugs)” atbildīgais par darba izpildi vai 

uzraugs ar parakstu apliecina iepriekšējās divās norīkojuma rindās sniegtās ziņas. 

37. Rindās „Darba vietas apskatītas, norīkojums noslēgts” un „Atbildīgā dežūrējošā 

persona” atbildīgā dežūrējošā persona, pēc darba vietas apskates un uzstādīto drošības 

zīmju un norobežojumu noņemšanas, ieraksta norīkojuma noslēgšanas datumu un 

laiku, amatu, vārdu, uzvārdu un parakstās. 

38. Rindā „Par darba vietas kontroli atbildīgā persona” atbildīgā persona ieraksta 

amatu, vārdu, uzvārdu un parakstās par darba vietas četru stundu uzraudzību pēc 

darba pabeigšanas. 

Ja netiek paredzēti ugunsbīstami darbi, tad rindā „Par darba vietas kontroli atbildīgā 

persona” norīkojuma izsniedzējs ieraksta „nav nepieciešams”. 
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3. pielikums. 

Gāzes bīstamo darbu norīkojuma veidlapas paraugs un aizpildīšanas kārtība 

 
Glabāšanas laiks – 30 dienas pēc darba pabeigšanas 

Struktūrvienība:  ____________________ 

Darbuzņēmējs:  ____________________________________________________________ 
(uzņēmums, amats, vārds, uzvārds) 

NORĪKOJUMS Nr. ________G 
gāzes bīstamā darba veikšanai 

Atbildīgajam par darba izpildi (Uzraudzības personai):  ____________________________________________ 
(amats, vārds, uzvārds) 

Uzdots:  ______________________________________________________________________________________ 
(objekts, darba vieta, darba saturs) 

___________________________________________________________________________________________________________ 

Darbu sākt:   datums  _____________  laiks   ______ 

Darbu beigt:  datums  _____________  laiks   ______ 

Darba izpildes galveno operāciju tehnoloģiskā secība:  __________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

Pasākumi darba vietas sagatavošanai: _______________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

Kolektīvie un individuālie aizsardzības līdzekļi, kuriem jābūt līdzi brigādes locekļiem:  _______________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

Pirms darba uzsākšanas jāveic gāzes neesamības pārbaude slēgtās telpās un akās! 

Norīkojumu izsniedza: datums  ___________  laiks   _____ __________________________________________ 
(atbildīgais par darba organizāciju)       (amats, vārds, uzvārds, paraksts) 

Norīkojumu pagarināja līdz: datums  ___________  laiks   _____ ____________________________________ 
(atbildīgā par darba organizāciju amats, vārds, uzvārds, paraksts) 

Atbildīgās dežūrējošās personas atļauja darba vietas sagatavošanai_________________________________________ 
(amats, vārds, uzvārds, paraksts) 

Darba vieta sagatavota: datums  __________  laiks   _______ __________________________________________ 
(amats, vārds, uzvārds, paraksts) 

Gaisa paraugu analīze ____________________________________________________________________________ 
(analīzes rezultāts, amats, vārds, uzvārds, paraksts) 

Ar darba izpildes noteikumiem un darba vietas tuvumā darbā paliekošo iekārtu esmu iepazīstināts, gāzes bīstamo darbu 

veikšanas norīkojumu un instruktāžu no pielaidēja saņēmu: 

datums  _____________  laiks   __________ 

Atbildīgais par darba izpildi (uzraudzības persona): __________________ 
(paraksts)  
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Brigādes sastāvs, instruktāža par gāzes bīstamā darba izpildi un nepieciešamajiem drošības pasākumiem 

1. tabula 

Nr. 

p.k. 
Vārds, uzvārds Amats 

Paraksts par instruktāžas 

saņemšanu 

Atbildīgā par darba izpildi 

(uzraudzības personas) paraksts par 

instruktāžas veikšanu 

     

     

     

     

     

     

Izmaiņas brigādes sastāvā – iekļauts brigādē    2. tabula 

Nr. 

p.k. 
Vārds, uzvārds Amats 

Paraksts par instruktāžas 

saņemšanu 

Atbildīgā par darba izpildi 

(uzraudzības personas) paraksts par 

instruktāžas veikšanu 

     

     

     

Izmaiņas brigādes sastāvā – izslēgts no brigādes   3. tabula 

Nr. 

p.k. 
Vārds, uzvārds Amats Datums, laiks 

Atbildīgā par darba izpildi 

(uzraudzības personas) paraksts 

     

     

     

Ikdienas pielaišana pie darba un tā pabeigšana   4. tabula 

Darba izpildes nosacījumi izpildīti, darba drošības pasākumi pārbaudīti, brigāde 

instruēta un pielaista sagatavotā darba vietā 

Darbs pabeigts, brigāde darba vietu atstājusi, 

norīkojums nodots 

Darba vietas nosaukums Datums, laiks 
Pielaidējs 

(paraksts) 

Atbildīgais par 

darba izpildi 

(uzraudzības 

persona) 

(paraksts) 

Datums, laiks 

Atbildīgais par 

darba izpildi 

(uzraudzības 

persona) 

(paraksts) 

Pielaidējs 

(paraksts) 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

Darbs pilnībā pabeigts un brigāde darba vietu atstājusi: datums  _____________  laiks  __________ 

Atbildīgā par darba izpildi (uzraudzības personas) slēdziens par gāzes bīstamā darba pabeigšanu un izpildītā darba 

apjomu: _________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

Atbildīgais par darba izpildi (uzraudzības persona):  __________________ 
(paraksts) 

Darba vietas pārbaudītas, norīkojums noslēgts: datums  _____________  laiks   __________ 

Atbildīgā dežūrējošā persona: __________________________________________________________________ 
(amats, vārds, uzvārds, paraksts) 
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Gāzes bīstamo darbu norīkojuma aizpildīšanas kārtība 

Vispārīgie norādījumi norīkojuma veidlapas aizpildīšanai 

1. Šķērssvītrai jābūt sarkanā krāsā. 

2. Norīkojuma veidlapu drukā uz vienas lapas abām pusēm. 

3. Norīkojumu atļauts aizpildīt gan datordrukā, gan rokrakstā. Norīkojumam jābūt 

latviešu valodā, ierakstiem jābūt salasāmiem un saprotamiem. 

4. Ja ierakstus norīkojumā veic rokrakstā, tie jāraksta ar zilu tinti. Aizliegts 

norīkojumu aizpildīt ar zīmuli vai tekstā veikt labojumus. Norīkojums ar svītrojumiem 

un labojumiem uzskatāms par nederīgu. 

5. Norīkojumu numerācijas kārtību nosaka atbildīgais par siltumietaises ekspluatāciju. 

6. Norādot datumu, vispirms norāda mēneša dienas kārtas skaitli, tad mēneša kārtas 

skaitli, kam seko gada kārtas skaitlis (ar četriem cipariem). 

7. Norīkojumā norāda gāzes ietaišu un to iekārtu operatīvos apzīmējumus. 

8. Ja norīkojuma tabulās un teksta laukumos trūkst vietas visu nepieciešamo ierakstu 

veikšanai, tad norīkojumam jāpievieno norīkojuma formai atbilstošs pielikums. 

Pielikuma kārtas numuram aiz slīpsvītras norāda norīkojuma numuru. Šajā gadījumā 

atbildīgā persona (atbildīgais par darba organizāciju vai pielaidējs), kura pievieno 

norīkojumam pielikumu, norīkojuma veidlapas attiecīgajā tabulā vai teksta rindā 

ieraksta frāzi „skatīt pielikumu Nr.” un norāda pielikuma numuru, amatu, vārdu, 

uzvārdu un parakstās. 

Atbildīgā persona (atbildīgais par darba organizāciju vai pielaidējs), kura pievieno 

norīkojumam pielikumu, pielikumā zem pielikuma numura norāda amatu, vārdu, 

uzvārdu un parakstās. 

9. Sagatavojot norīkojumu, jānorāda visa tajā prasītā informācija. 

10. Ja, sagatavojot norīkojumu, kādas tā prasības nav nepieciešamas un/vai kāda no 

rindām norīkojuma priekšpusē netiek aizpildīta, tad šajā rindā, visā tās garumā 

jāievelk svītra, jāieraksta „Z” burts vai „nav nepieciešams”. Sagatavojot norīkojumu, 

šī prasība neattiecas uz rindu „Norīkojumu pagarināja līdz”. 

11. Ja, norīkojumu noslēdzot, kāda no rindām vai ailēm paliek neaizpildīta, arī tad 

šajā rindā vai ailē, visā tās garumā jāievelk svītra vai jāieraksta „Z” burts. 

Norīkojuma priekšpuses aizpildīšana 

12. Ja gāzes bīstamo darbu norīkojums tiek izdots pirmreizējai dabas gāzes ielaišanai, 

jauna gāzes vada pieslēgšanai pie ekspluatācijā esoša gāzes vada vai pazemes gāzes 

vada remonta darbiem, tad norīkojuma izsniedzējs rindā „Glabāšanas laiks” svītro 

vārdus „30 dienas pēc darba pabeigšanas” un virs svītrotā teksta ieraksta „glabāt 

pastāvīgi”, kā arī norāda amatu, vārdu, uzvārdu un parakstās. 

13. Norīkojuma rindā „Struktūrvienība” norāda norīkojuma izsniedzēja 

struktūrvienību. 
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14. Rindā „Darbuzņēmējs” norīkojuma izsniedzējs norāda ieplānoto darbu veicēju –

 uzņēmumu un tā pārstāvja amatu, vārdu, uzvārdu. Gadījumā, ja darbu paredzēts veikt 

tikai struktūrvienības darbiniekiem, neiesaistot darbuzņēmēju, rindā jāievelk svītra. 

15. Rindā „Atbildīgajam par darba izpildi (Uzraudzības personai)” norīkojuma 

izsniedzējs norāda atbildīgā darbinieka amatu, vārdu, uzvārdu. 

16. Rindās „Uzdots” norīkojuma izsniedzējs norāda objektu, veicamo darba vietu un 

darba saturu. 

17. Rindās „Darbu sākt” un „Darbu beigt” norīkojuma izsniedzējs norāda paredzētos 

darba sākuma un beigu datumus un laikus. 

18. Rindās „Darba izpildes galveno operāciju tehnoloģiskā secība” norīkojuma 

izsniedzējs norāda brigādei ieplānoto darba veikšanas galveno operāciju tehnoloģisko 

secību. 

19. Rindās „Pasākumi darba vietas sagatavošanai” norīkojuma izsniedzējs norāda 

konkrētas ietaises un iekārtas, kurās jāveic atslēgumi, pārslēgumi vai jāuzliek 

zemējumi. 

Šajās rindās norīkojuma izsniedzējs norāda arī visas izpildāmās darbības drošai darba 

veikšanai – kas konkrēti ietaisēs un iekārtās jāatslēdz, jāaizver, jāatver, jānodrenē vai 

jāizpūš, kur jāsazemē, kā jānorobežo darba vieta, ugunsdrošības un citi nepieciešamie 

pasākumi. 

20. Rindās „Kolektīvie un individuālie aizsardzības līdzekļi, kuriem jābūt līdzi 

brigādes locekļiem” norīkojuma izsniedzējs norāda dotā darba izpildei brigādei 

nepieciešamos darba aizsardzības līdzekļus (gāzmaskas, ugunsdzēšamos aparātus 

u.c.). 

21. Rindā „Norīkojumu izsniedza” norīkojuma izsniedzējs norāda norīkojuma 

izsniegšanas datumu un laiku, amatu, vārdu, uzvārdu un parakstās. 

22. Rindā „Norīkojumu pagarināja līdz” norīkojuma izsniedzējs, vai persona, kurai ir 

tiesības viņu aizvietot, norāda datumu un laiku, līdz kuram tiek pagarināts darbu 

pabeigšanas termiņš, amatu, vārdu, uzvārdu un parakstās. Pagarināt darbu pabeigšanas 

termiņu atļauts vienu reizi. 

23. Rindā „Atbildīgās dežūrējošās personas atļauja darba vietas sagatavošanai” 

atbildīgā dežūrējošā persona (stacijas dispečers), kuram ir tiesības būt par atļaujas 

devēju darba vietas sagatavošanai un pielaišanai pie darba, norāda amatu, vārdu, 

uzvārdu un parakstās par atļaujas došanu. 

24. Rindā „Darba vieta sagatavota” par darba vietas sagatavošanu atbildīgā persona 

pēc visu darba vietas sagatavošanas pasākumu izpildes ieraksta datumu, laiku, amatu, 

vārdu, uzvārdu un parakstās. 

25. Rindā „Gaisa paraugu analīze” gaisa paraugu analīzes veicējs norāda analīzes 

rezultātu, amatu, vārdu, uzvārdu un parakstās. 

26. Rindās „Datums, laiks” un „Atbildīgais par darba izpildi (uzraudzības persona)” 

atbildīgais par darba izpildi (uzraudzības persona) ieraksta datumu un laiku un 

parakstās par iepazīšanos ar darba izpildes noteikumiem, darba vietas tuvumā darbā 

paliekošo iekārtu, gāzes bīstamo darbu veikšanas norīkojumā minētiem nosacījumiem 

un par saņemto instruktāžu no pielaidēja. 
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Norīkojuma otras puses aizpildīšana 

27. Norīkojuma izsniedzējs 1. tabulas „Brigādes sastāvs, instruktāža par gāzes 

bīstamā darba izpildi un nepieciešamajiem drošības pasākumiem” attiecīgajās ailēs 

ieraksta visu brigādes locekļu vārdus, uzvārdus un amatus. 

1. tabulas ailē „Atbildīgā par darba izpildi (uzraudzības personas) paraksts par 

instruktāžas veikšanu” atbildīgais par darba izpildi (uzraudzības personas) parakstās 

par brigādes locekļu instruktāžu par gāzes bīstamā darba izpildi un nepieciešamajiem 

drošības pasākumiem. 

1. tabulas ailē „Paraksts par instruktāžas saņemšanu” katram no brigādes locekļiem ar 

parakstu jāapliecina iepriekš minētās instruktāžas saņemšana. 

28. 2. tabulā „Izmaiņas brigādes sastāvā – iekļauts brigādē” norīkojuma izsniedzējs 

vai persona, kurai ir tiesības viņu aizvietot, noformē izmaiņas brigādes sastāvā, 

tabulas attiecīgajās ailēs norādot brigādes sastāvā iekļauto darbinieku vārdus, 

uzvārdus un amatus. 

2. tabulas ailē „Atbildīgā par darba izpildi (uzraudzības personas) paraksts par 

instruktāžas veikšanu” atbildīgais par darba izpildi (uzraudzības persona) parakstās 

par brigādes sastāvā iekļauto darbinieku instruktāžu par gāzes bīstamā darba izpildi un 

nepieciešamajiem drošības pasākumiem. 

2. tabulas ailē „Paraksts par instruktāžas saņemšanu” katrs no brigādes sastāvā 

iekļautajiem darbiniekiem ar parakstu apliecina iepriekš minētās instruktāžas 

saņemšanu. 

29. 3. tabulā „Izmaiņas brigādes sastāvā – izslēgts no brigādes” norīkojuma 

izsniedzējs vai persona, kurai ir tiesības viņu aizvietot, noformē izmaiņas brigādes 

sastāvā, tabulas attiecīgajās ailēs norādot no brigādes sastāva izslēgto darbinieku 

vārdus, uzvārdus, amatus un izslēgšanas datumu un laiku. 

3. tabulas ailē „atbildīgā par darba izpildi (uzraudzības personas) paraksts” atbildīgais 

par darba izpildi (uzraudzības persona) ar parakstu apliecina informācijas par no 

brigādes sastāva izslēgtajiem darbiniekiem saņemšanu. 

30. 4. tabulā „Ikdienas pielaišana pie darba un tā pabeigšana” noformē pirmreizējo un 

ikdienas brigādes pielaišanu pie darba un darba pabeigšanu, kā arī pielaišanu pie 

darba, pārejot no vienas darba vietas uz citu darba vietu. 

4. tabulas ailes „Darba izpildes nosacījumi izpildīti, darba drošības pasākumi 

pārbaudīti, brigāde instruēta un pielaista sagatavotā darba vietā” apakšailes tiek 

aizpildītas tikai pēc pārliecināšanās par darba drošības pasākumu pareizību un 

pietiekamību, brigādes instruēšanas gan par darba drošības, gan par ugunsdrošības 

jautājumiem. 

Ailē „Darba vietas nosaukums” pielaidējs ieraksta precīzu darba vietas nosaukumu. 

Ailē „Datums, laiks” pielaidējs norāda darba sākuma datumu un laiku. 

Ailē „Pielaidējs” pielaidējs ar parakstu apliecina, ka darba drošības pasākumi 

pārbaudīti, brigāde instruēta un pielaista sagatavotā darba vietā. 

Ailē „Atbildīgais par darba izpildi (uzraudzības persona) ” atbildīgais par darba izpildi 

(uzraudzības persona) ar parakstu apliecina, ka darba izpildes nosacījumi izpildīti, 

darba drošības pasākumi pārbaudīti, brigāde instruēta un pielaista sagatavotā darba 

vietā. 
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4. tabulas ailes „Darbs pabeigts, brigāde darba vietu atstājusi, norīkojums nodots” 

apakšailes aizpilda pēc pilnīgas vai ikdienas darba pabeigšanas un brigādes izvešanas 

no darba vietas. 

Ailē „Datums, laiks” pielaidējs norāda norīkojuma nodošanas datumu un laiku. 

Ailē „Atbildīgais par darba izpildi (uzraudzības persona)” atbildīgais par darba izpildi 

(uzraudzības persona) ar parakstu apliecina, ka darbs pabeigts, brigāde darba vietu 

atstājusi, norīkojums nodots. 

Ailē „Pielaidējs” pielaidējs ar parakstu apliecina, ka darbs pabeigts, brigāde darba 

vietu atstājusi, norīkojums nodots. 

31. Rindā „Darbs pilnībā pabeigts un brigāde darba vietu atstājusi” atbildīgais par 

darba izpildi (uzraudzības persona) ieraksta darba pilnīgas pabeigšanas datumu un 

laiku. 

32. Rindās „Atbildīgā par darba izpildi (uzraudzības personas) slēdziens par gāzes 

bīstamā darba pabeigšanu un izpildītā darba apjomu” atbildīgais par darba izpildi 

(uzraudzības persona) sniedz slēdzienu par gāzes bīstamā darba pabeigšanu un 

izpildītā darba apjomu un parakstās rindā „Atbildīgais par darba izpildi (uzraudzības 

persona)”. 

33. Rindās „Darba vietas pārbaudītas, norīkojums noslēgts, datums, laiks” un 

„Atbildīgā dežūrējošā persona” atbildīgā dežūrējošā persona pēc darba vietu 

pārbaudes ieraksta norīkojuma noslēgšanas datumu, laiku, norāda amatu, vārdu, 

uzvārdu un parakstās. 
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4.pielikums. 

Norīkojumu un rīkojumu reģistrācijas žurnāla forma 

 

1. lapa (formāts A4) 

___________________________ 
Struktūrvienības nosaukums 

NORĪKOJUMU UN RĪKOJUMU 

REĢISTRĀCIJAS ŽURNĀLS 

Iesākts:  20 __ . gada __ . ____________ 

Pabeigts: 20 __ . gada __ . ____________ 

Glabāšanas laiks – 1 gads 

2. lapa (formāts A3) 

Rīkojuma 
Nr. 

Norīkojuma 
Nr. 

Darba vieta un 
darba saturs 

Atbildīgais par 

darba izpildi vai 

uzraugs darbiem 
pēc rīkojuma 

(amats, vārds, 
uzvārds) 

Brigādes locekļi 
darbam pēc 

rīkojuma 

(amats, vārds, 
uzvārds) 

Rīkojuma devējs 

(amats, vārds, 

uzvārds, paraksts) 

Norīkojums, 

rīkojums atvērts. 
Pielaidējs 

(datums, laiks, 

amats, vārds, 
uzvārds, 

paraksts) 

Norīkojums, 

rīkojums 
noslēgts. 

Pielaidējs-

darba vietas 
pieņēmējs 

(datums, laiks, 
amats, vārds, 

uzvārds, 

paraksts) 
1 2 3 4 5 6 7 8 

        

        

Pēdējā lapa (formāts A4) 

Šajā žurnālā cauršūtas, sanumurētas un apzīmogotas: ___________________________ lapas 
      (ar cipariem un vārdiem) 

_________________ _____________________________________ 
(paraksts)     (amats, vārds, uzvārds) 

Z.V. 

20 __ . gada __ . ____________ 
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5. pielikums. 

Gāzes bīstamo darbu norīkojumu reģistrācijas žurnāla forma 

 

1. lapa (formāts A4) 

___________________________ 
Struktūrvienības nosaukums 

GĀZES BĪSTAMO DARBU NORĪKOJUMU 

REĢISTRĀCIJAS ŽURNĀLS 

Iesākts: 20 __ . gada __ . ____________ 

Pabeigts:  20 __ . gada __ . ____________ 

Glabāšanas laiks – 2 gadi 

2. lapa (formāts A3) 

Norīkojuma 

Nr. 

Darba vieta un darba 

saturs 

Atbildīgais par 
darba izpildi 

(amats, vārds, 
uzvārds) 

Norīkojuma 
izsniedzējs 

(amats, vārds, 
uzvārds, paraksts 

Norīkojums 

atvērts. Pielaidējs 

(datums, laiks, 
amats, vārds, 

uzvārds, paraksts) 

Norīkojums 

noslēgts. 
Pielaidējs – 

darba vietas 

pieņēmējs 
(datums, laiks, 

amats, vārds, 
uzvārds, 

paraksts) 

1 2 3 4 5 6 

      

      

      

      

Pēdējā lapa (formāts A4) 

Šajā žurnālā cauršūtas, sanumurētas un apzīmogotas: ___________________________ 

lapas 
      (ar cipariem un vārdiem) 

_________________ _____________________________________ 
(paraksts)     (amats, vārds, uzvārds) 

Z.V. 

20 __ . gada __ . ____________ 
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6. pielikums. 

Darba zonas nodošanas-pieņemšanas aktu reģistrācijas žurnāla forma 

1. lapa (formāts A4) 

___________________________ 
Struktūrvienības nosaukums 

DARBA ZONAS 

NODOŠANAS – PIEŅEMŠANAS AKTU 

REĢISTRĀCIJAS ŽURNĀLS 

Iesākts:  20 __ . gada __ . ____________ 

Pabeigts:  20 __ . gada __ . ____________ 

Glabāšanas laiks – 1 gads 

2. lapa (formāts A4) 

Akta Nr. Darba vieta un darba saturs 
Darbs sākts. Pielaidējs (datums, 
laiks, amats, vārds, uzvārds, 

paraksts) 

Darbs pabeigts. Pielaidējs – 

darba vietas pieņēmējs 

(datums, laiks, amats, vārds, 
uzvārds, paraksts) 

1 2 3 4 

    

    

    

Pēdējā lapa (formāts A4) 

Šajā žurnālā cauršūtas, sanumurētas un apzīmogotas: ___________________________ lapas 
      (ar cipariem un vārdiem) 

_________________ _____________________________________ 
(paraksts)     (amats, vārds, uzvārds) 

Z.V. 

20 __ . gada __ . ____________ 
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7. pielikums. 

Operatīvā žurnāla forma un tā aizpildīšanas kārtība 

1. lapa (formāts A4) 

___________________________ 
Struktūrvienības nosaukums 

OPERATĪVAIS ŽURNĀLS 

Sākts:  20 __ . gada __ . ____________ 

Pabeigts:  20 __ . gada __ . ____________ 

Glabāšanas laiks – 1 gads 

2. lapa (formāts A4) 

Datums un laiks 
Ieraksti maiņas laikā, paraksti par maiņas 

pieņemšanu un nodošanu 

Uzraugošais 

tehniskais personāls 

(amats, vārds, 

uzvārds, paraksts) 

   

   

   

   

   

   

   

Pēdējā lapa (formāts A4) 

Šajā žurnālā cauršūtas, sanumurētas un apzīmogotas: ___________________________ 

lapas 
      (ar cipariem un vārdiem) 

_________________ _____________________________________ 
(paraksts)     (amats, vārds, uzvārds) 

Z.V. 

20 __ . gada __ . ____________ 
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Operatīvā žurnāla aizpildīšanas kārtība 

1. Visiem ierakstiem žurnālā jābūt latviešu valodā, salasāmiem un saprotamiem. 

2. Ieraksti žurnālā jāveic ar zilu tinti. Aizliegts žurnālu aizpildīt ar zīmuli vai tekstā 

veikt labojumus. 

3. Veicot ierakstus žurnālā, ailē „Datums un laiks” jāfiksē ieraksta veikšanas laiks. 

Gadījumā, ja attaisnojošu iemeslu dēļ ticis izlaists ieraksts par veikto darbību, tad, 

veicot ierakstu, žurnālā fiksē veiktās darbības laiku, pievienojot laikam simbolu . 

4. Norādot datumu, vispirms norāda mēneša dienas kārtas skaitli, tad mēneša kārtas 

skaitli, kam seko gada kārtas skaitlis (ar četriem cipariem). 

5. Pirms maiņas nodošanas žurnāla ailē „Ieraksti maiņas laikā, paraksti par maiņas 

pieņemšanu un nodošanu” jānorāda visu pamatiekārtu operatīvie stāvokļi – kāda 

iekārta darbā, rezervē, remontā un kādi ir uzdotie pamatiekārtu darbības parametri. 

6. Veicot maiņas pieņemšanu - nodošanu darbiniekiem jānorāda savs amats, vārds, 

uzvārds, datums un laiks. Žurnālā par maiņas pieņemšanu vispirms parakstās 

darbinieks, kurš maiņu pieņem, tikai pēc tam parakstās darbinieks, kurš maiņu nodod. 

7. Operatīvajā žurnālā ailē „Ieraksti maiņas laikā, paraksti par maiņas pieņemšanu un 

nodošanu” jāfiksē veiktie pārslēgumi, atslēgumi, norīkojumi, rīkojumi, pielaišana pie 

darba, ikdienas darba beigas, iekārtu apskates un apgaitas, iekārtas operatīvā stāvokļa 

maiņa, darba vietu pārbaudes un cita šajā energostandartā noteiktā informācija. 

8. Stacijas dispečeram periodiski jāiepazīstas ar veiktajiem ierakstiem zemāka līmeņa 

operatīvajā žurnālā, periodiskumu nosaka Tehniskais vadītājs. Ailē „Uzraugošais 

tehniskais personāls” attiecīgie darbinieki parakstās par iepazīšanos ar veiktajiem 

ierakstiem operatīvajā žurnālā, norādot amatu, vārdu, uzvārdu.  
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8. pielikums. 

Sprādzienbīstamo, ķīmiski bīstamo gāzu un citu vielu raksturojums 

1. Sprādzienbīstamās un ķīmiski bīstamās gāzes 

1.1. Metāns CH4 – (dabas gāze) 

Bezkrāsaina degoša gāze bez smakas, vieglāka par gaisu. Iekļūst apakšzemes 

komunikācijās no augsnes. Veidojas, organisko vielu sadalīšanās procesa rezultātā 

bezgaisa vidē,  trūdot augiem (purvos, stāvošos ūdeņos, dīķos) vai sadaloties to 

atliekām akmeņogļu iegulās. Metāns ir rūpniecisko gāzu sastāvdaļa un, pie bojāta 

gāzes vada, tas var nokļūt apakšzemes komunikācijās cauri augsnei. Nav indīga, taču 

metāna klātbūtne pazemina skābekļa daudzumu gaisā, kas var traucēt normālai 

elpošanai, strādājot šajos objektos. Ja metāna daudzums gaisā sasniedz 5 - 15 % no 

tilpuma, tad veidojas sprādzienbīstams maisījums. 

1.2. Propāns – C3H8, butāns – C4H10, propilēns – C3H6 un butilēns – C4H8 

Bezkrāsainas degošas gāzes, smagākas par gaisu, bez smakas, grūti sajaucas ar gaisu. 

Nelielos daudzumos ieelpojot propānu un butānu, neizsauc saindēšanos; propilēns un 

butilēns izraisa narkotisku sajūtu. 

Šīs gāzes maisījums ar gaisu var izveidot sprādzienbīstamu koncentrāciju pie sekojoša 

daudzuma gāzes daudzuma-maisījumā procentos pēc tilpuma: 

1. tabula 

Propāns 2,3 - 9,5 

Butāns 1,6 - 8,5 

Propilēns 2,2 - 9,7 

Butilēns 1,7 - 9,0 

1.3. Oglekļa oksīds – CO 

Bezkrāsaina gāze, bez smakas, degoša un sprādzienbīstama, mazliet vieglāka par 

gaisu. Oglekļa oksīds ir ļoti indīgs. Fizioloģiskā iedarbība uz cilvēku atkarīga no 

gāzes koncentrācijas gaisā un ieelpošanas ilguma. 

Ieelpojot gaisu, kura sastāvā oglekļa oksīda koncentrācija pārsniedz pieļaujamo 

(20 mg/m3 (robežvērtība noteikta MKN Nr. 325)), var izraisīt saindēšanos un pat nāvi. 

Ja oglekļa oksīda daudzums gaisā sasniedz 12,5 - 75 %, veidojas sprādzienbīstama 

maisījuma koncentrāciju. 

1.4. Ogļskābā gāze – CO2(oglekļa dioksīds) 

Bezkrāsaina gāze, bez smakas, ar skābenu garšu, smagāka par gaisu. Iekļūst 

apakšzemes komunikācijās no augsnes. Veidojas organisko vielu sadalīšanās procesa 

rezultātā. Tāpat veidojas rezervuāros (bākās, bunkuros u.c.), ja tajos atrodas ogles 

pakāpeniskas oksidēšanās stadijā. 

Nokļūstot apakšzemes komunikācijās, ogļskābā gāze izspiež gaisu un var piepildīt šos 

objektus. Ogļskābā gāze nav indīga, bet tai piemīt narkotiskas īpašības un tā var 
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kairināt gļotādu. Pie lielas koncentrācijas, samazinoties skābekļa daudzumam gaisā, 

izsauc smakšanu. 

1.5. Amonjaks – NH3 

Bezkrāsaina degoša gāze ar asu raksturīgu smaku, vieglāka par gaisu, indīga, kairina 

acis un elpošanas ceļus, izsauc smakšanu. Ja amonjaka daudzums gaisā ir 15 - 28 % 

pēc tilpuma, veidojas sprādzienbīstama maisījuma koncentrācija. 

1.6. Ūdeņradis – H2 

Bezkrāsaina degoša gāze bez garšas un smakas, daudz vieglāka par gaisu. Ūdeņradis 

ir fizioloģiski inerta gāze, bet pie augstas koncentrācijas, samazinoties skābekļa 

daudzumam, iespējama smakšana. Ūdeņradis var veidoties, skābes saturošiem 

reaģentiem saskaroties ar tilpņu metāliskām sienām, kurām nav antikorozijas 

apstrādes. Ja ūdeņraža daudzums gaisā ir 4 – 75 % pēc tilpuma, veidojas 

sprādzienbīstama maisījuma koncentrācija. 

1.7. Skābeklis – O2  

Bezkrāsaina gāze, bez smakas, bez garšas, smagāka par gaisu. Toksiska iedarbība 

nepiemīt, taču ilgstoši ieelpojot tīru skābekli (pie atmosfēras spiediena), iestājas nāve, 

plaušu tūskas attīstības rezultātā. 

Skābeklis nedeg, taču tā ir gāze, kas veicina vielu degšanu. Ļoti aktīvi savienojas ar 

daudziem elementiem. Ar degošām gāzēm veido sprādzienbīstamus maisījumus. 

2. Biežāk lietojamās skābes un sārmi 

2.1. Sērskābe – H2SO4 

Bezkrāsains eļļains šķidrums. Ķīmiski tīra sērskābe pārvēršas kristāliskā masā pie 

+10 oC temperatūras. Tehniskās koncentrācijas (~98 % šķīdums ūdenī) blīvums ir 

1,84 g/cm3. Šķīst ūdenī jebkurā koncentrācijā, pie kam izdalās ļoti liels siltuma 

daudzums, tāpēc, skābi atšķaidot, tā jālej ūdenī tievā strūkliņā, bet ne otrādi. 

Saskaroties ar ādu, rada ļoti stiprus ķīmiskus apdegumus. Ieelpojot sērskābes tvaikus, 

rodas stipri elpošanas ceļu apdegumi. Sērskābes iekļūšana acīs draud ar redzes 

zaudēšanu. 

Aizsardzība: 

Strādājot ar sērskābi, jālieto skābes izturīgs izolējošs aizsargtērps, aizsargbrilles, sejas 

aizsargs, cimdi, skābes tvaikus aizturoša gāzmaska. 

Izlijusi sērskābe nekavējoties jāneitralizē ar sodu un jānovāc. 

2.2. Sālsskābe – HCl 

Ķīmiski tīra sālsskābe ir bezkrāsains šķidrums ar blīvumu 1,19 g/cm3 un asu 

smacējošu smaku, kas izsauc klepu. Ilgstoši iedarbojoties uz ādu, rada ķīmiskus 

apdegumus. 
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Aizsardzība: 

Jālieto visi tie paši individuālie aizsardzības līdzekļi, ko lieto darbā ar sērskābi. 

2.3. Nātrija sārms – NaOH 

Nātrija sārms, balta kristāliska viela, ļoti higroskopiska, labi šķīst ūdenī. Kā cietā 

veidā, tā ūdens šķīdumā, nonākot uz ādas, rada stiprus ķīmiskus apdegumus. 

Nokļūšana acīs var radīt smagu saslimšanu, līdz pat redzes zaudējumam. 

Aizsardzība: 

Individuālie aizsarglīdzekļi – aizsargbrilles, sejas sargs, skābes un sārma izturīgi 

cimdi, priekšauts, apavi. 

Ja nātrija sārma šķīdums nonāk uz drēbēm, tas jānomazgā ar ūdeni, šī vieta 

jāneitralizē ar 1 % etiķskābes šķīdumu, un no jauna jānoskalo ar ūdeni. 

  

  

Tikai lasīšanai

ww
w.l
eke
ne
rgo
.lv



                                                                                                                   LEK036:2015 106 

9. pielikums. 

Darba telpu mikroklimatam noteiktās prasības atkarībā no fiziskās slodzes 

1.tabula 

Darba telpu mikroklimatam noteiktās prasības atkarībā no fiziskās slodzes 

(prasības noteiktas pamatojoties uz MKN Nr. 359) 

Nr.p.k. Gada periods 
Darba 

kategorija 

Gaisa 

temperatūra 

(C°) 

Gaisa 

relatīvais 

mitrums 

(%) 

Gaisa 

kustības 

ātrums 

(m/s) 

1.  

Gada aukstais 

periods (vidējā 

gaisa temperatūra 

ārpus darba 

telpām + 10 °C 

vai mazāk) 

I1 19,0–25,0 30–70 
0,05–

0,15 

II2 16,0–23,0 30–70 0,1–0,3 

III3 13,0–21,0 30–70 0,2–0,4 

2.  

Gada siltais 

periods (vidējā 

gaisa temperatūra 

ārpus darba 

telpām vairāk par 

+ 10 °C) 

I1 20,0–28,0 30–70 
0,05–

0,15 

II2 16,0–27,0 30–70 0,1–0,4 

III3 15,0–26,0 30–70 0,2–0,5 

Piezīme1: I kategorija – darbs nav saistīts ar fizisku piepūli vai prasa ļoti nelielu vai nelielu fizisku 

piepūli (piemēram, visi garīga darba darītāji, darbs pie dažādām vadības pultīm, darbs, kas tiek veikts 

sēdus, stāvus vai pārvietojoties, vieglu priekšmetu (līdz 1 kg) pārvietošana). 

Piezīme2: II kategorija – darbs, kas saistīts ar vidēji lielu vai lielu fizisko piepūli (piemēram, pastāvīga 

smagumu (līdz 10 kg) celšana un pārvietošana, metināšana, metālapstrādes darbi). 

Piezīme3: III kategorija – smags darbs (piemēram, pastāvīga smagumu (vairāk par 10 kg) celšana un 

pārvietošana).  
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10. pielikums. 

Gāzes ietaises tehniskās apkalpošanas darbi 

1. tabula 

Ārējo un iekšējo gāzesvadu sistēmu tehniskā apkalpošana 

Nr. Darba veids un sastāvs Izpildes periodiskums* 

1.1. 

Spiediena režīma traucējumu novēršana:  

 aizsprostojumu likvidēšana ārējos gāzesvados; Izpilda nekavējoties 

 šķidruma atsūknēšana no kondensāta savācējiem un 

hidroslēgiem; 
Pēc nepieciešamības,  

1.2. Ārējo gāzesvadu trašu apgaita.  

1.2.1. 

Vispārējie darbi: 

 zemes virsmas apskate visā gāzesvada trases garumā; 

 gāzes noplūžu noteikšana pēc ārējām pazīmēm; 

 gāzes aku ārējo virsmu attīrīšana no netīrumiem, 

sniega, ledus, dažādiem priekšmetiem; 

 kapju virsmas un iekšējās daļas attīrīšana no 

netīrumiem, ledus, ūdens un armatūras augšējās 

redzamās daļas stāvokļa novērtēšana; 

 telefona, ūdensvada, siltumtrašu un citu aku kolektoru 

un pagrabu, šahtu pārbaude uz sagāzētību 15 m zonā uz 

katru pusi no gāzesvada 

Zemspiediena 

gāzesvadiem ne  

retāk kā 1 × 6 mēn. 

 

Vidējā un augstā 

spiediena gāzesvadiem  

ne retāk kā 1 × 4 mēn.  

1.2.2. 

Pazemes komunikāciju un ēku pagrabu papildus pārbaude 

uz sagāzētību 50 m rādiusā no gāzesvada, vienlaicīgi 

veicot šo būvju vēdināšanu; 

Ja atklājas aku 

sagāzētība 15 m zonā 

(uz katru pusi no 

gāzesvada), bet ne retāk 

kā 1 × 3 gados 

1.2.3. 

Zemes darbu uzraudzība gāzesvadu zonā, lai nepieļautu 

gāzesvadu bojāšanu, citām organizācijām veicot zemes 

darbus 

Uzraudzība tiek veikta 

zemes darbu veikšanas 

laikā. Periodiskumu 

nosaka ņemot vērā 

konkrētus apstākļus. 

1.3. 

Kondensāta savācēju un hidroslēgu pārbaudes darbu 

apjoms: 

 kapes iekšējās un ārējās daļas attīrīšana no netīrumiem, 

ūdens, ledus; 

 kondensāta esamības kontrole un tā atsūknēšana; 

Periodiskums tiek 

noteikts ekspluatācijas 

procesā 

1.4. 
Gāzesvadu aku, ar tajā uzstādīto armatūru, kā arī bezaku 

un virszemes noslēgierīču revīzija 
 

1.4.1. 

Darbu sastāvs akām: 

 ūdens atsūknēšana (pie nepieciešamības); 

 akas sagāzētības kontrole un vēdināšana; 

 kāpņu, skavu stiprinājuma kontrole; 

 pašas akas un pārseguma apskate; 

1 × gadā 

 
Piezīme: *Tehniskais vadītājs, pamatojoties uz ekspluatācijas pieredzi, pp. 1.1., 1.2.1. un 1.3. var 

noteikt citu darbu izpildes periodiskumu 
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Nr. Darba veids un sastāvs Izpildes periodiskums* 

 vizuālā pārbaude iespējamam kontaktam apvalkcaurule 

- gāzesvads, gāzesvada izvietojumā cauri ēkas sienai; 

 elektropārvienojuma stāvokļa kontrole; 

 gāzesvada un armatūras tīrīšana no netīrumiem; 

 aizsargpārklājumu stāvokļa kontrole; 

 iespējamo korozijas bojājumu noskaidrošana; 

 kompensatora apskate, kompensatoru bultu vītnes daļas 

iesmērēšana; 

 citu defektu novēršana, savienojuma vietu pārbaude; 

 kompensatora un noslēgierīces krāsošana ar 

pretkorozijas pārklājumu (nepieciešamības gadījumā); 

1.4.2. 

Darbu sastāvs noslēgierīcēm: 

 aizbīdņa piedziņa mehānisma revīzija, iesmērēšana, 

blīvslēga stāvokļa kontrole un blīvējuma papildināšana 

nepieciešamības gadījumā, bīdstieņu eļļošana utt., 

lodveida krāna lodes izkustināšana; 

 piedziņa mehānismu elektrodzinēju izolācijas pārbaude; 

 galu slēdžu ieregulēšana; 

1 × gadā 

1.5. 
Virszemes gāzesvadu pāreju izolējošo atloku un 

elektropārvienojumu tehniskā stāvokļa pārbaude. 
1 × gadā 

1.6. 
Pazemes gāzesvadu aizsargjoslas attīrīšana no krūmiem un 

kokiem. 
Pēc nepieciešamības 

2. tabula 

Gāzes regulēšanas iekārtu tehniskā apkope 

Nr. Darbu veids un sastāvs Izpildes periodiskums* 

2.1. 

GĀZES REGULĒŠANAS PUNKTS 

 

Gāzes regulēšanas punktu tehniskā uzraudzība 

(TA-1-GRP) 

Darbu sastāvs: 

 

 gāzes noplūdes noteikšana telpā organoleptiski; 

 sagāzētības kontrole telpā ar indikatoru; 

Ar CH4 Pien  ˃ 12 bar  

ne retāk kā 1 × mēnesī 

 pašrakstošo aparātu darbības pārbaude; 

 spiediena atbilstības noteikšana uzdotajam režīmam; 

 diagrammas maiņa; 

 ēkas, telpu un pieguļošās teritorijas apskate un apkopi; 

 apkures sistēmas regulēšana, ja nepieciešams; 

 ventilācijas iekārtu darbības pārbaude; 

 periodiskās apskates un tehniskās apkopes žurnāla u.c. 

dokumentu noformēšana. 

Ar pieslēgumu 

televadības sistēmai 

ne retāk kā 1 × mēnesī 

2.2. 
Pie TA-1 atklāto sīko kļūmju un spiediena režīma 

traucējumu novēršana. 
Izpilda nekavējoši 
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Nr. Darbu veids un sastāvs Izpildes periodiskums* 

2.3. 

GRP profilaktiskā pārbaude 

(TA-2-GRP) 

Darbu sastāvs: 

 telpas sagāzētības pārbaude organoleptiski un ar 

indikatoru; 

 nepieciešamības gadījumā pāriet uz apvadlīniju, rezerves 

līniju vai atslēdzot; 

 noslēgierīču tehniskā stāvokļa kontrole, spiediena 

regulatora darbības kontrole un pārregulēšana 

nepieciešamības gadījumā, drošības ierīču pārbaude pēc 

uzstādītā spiediena; 

 manometru „0” punkta pārbaude; 

 savienojumu pārbaude (ar ziepju emulsiju vai augstas 

jūtības indikatoru); 

 periodiskās apskates un tehniskās apkopes žurnāla u.c. 

dokumentu noformēšana. 

Ne retāk kā 1 × gadā 

 

2.4. Filtru revīzija, tīrīšana 

Periodiskumu nosaka 

pēc gāzes spiediena 

krituma mērījumiem, 

bet ne retāk kā 1 × gadā 

2.5. 
 drošības ierīču ieregulēto parametru kontrole un 

pārregulēšana nepieciešamības gadījumā 
Atbilstoši p. 3.17.3. 

2.6. 

GRP iekārtas revīzija 

(TA-3-GRP) 

Darbu sastāvs tas pats, kas pie TA-2 un papildus: 

 noslēgierīču un citu iekārtu remonts; 

 spiediena regulatoru, drošības noslēgvārstu, filtru un 

noplūdes vārstu revīzija un remonts (apjomā kādā to 

paredz attiecīgās iekārtas izgatavotāja instrukcija); 

 kontrolmēraparātu un automātikas remonts; 

 impulsa caurulīšu izpūšana; 

 periodiskās apskates un tehniskās apkopes žurnāla u.c. 

dokumentu noformēšana. 

Veic gadījumos, kad 

funkcionalitātes testi 

(TA-2-GRP) uzrāda 

atkāpes no regulatora 

normālas darbības 

parametriem vai 

regulatora pēkšņa 

atteikuma gadījumā, bet 

ne retāk kā 1 × gadā 

2.7. GRP apkures sistēmu pārbaude 
Pirms katras apkures 

sezonas 
 

Piezīme*: Tehniskais vadītājs var noteikt pp. 2.1. un 2.5. citu darbu izpildes periodiskumu 
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3. tabula 

Skapjveida gāzes regulēšanas punktu tehniskā apkope 

Nr. Darbu veids un sastāvs Izpildes periodiskums 

2.8. 

Skapjveida gāzes regulēšanas punkta apskate 

(TA-1-SGRP) 

Darbu sastāvs: 

 ārējā apskate; 

 savienojumu blīvuma pārbaude ar augstjūtīgu gāzes 

indikatoru. 

Ar CH4Pien ˃ 12 bar 

ne retāk kā 1 × mēnesī 

 regulatora darba spiediena atbilstība uzdotajam režīmam; SGRP kur nepieciešama 

 skapja un iekārtas tīrīšana un teritorijas sakopšana; 

 periodiskās apskates un tehniskās apkopes žurnāla u.c. 

dokumentu noformēšana. 

Aizsargjoslas 

uzturēšana ne retāk kā 

1 × mēnesī 

2.9. 

Skapjveida GRP profilaktiskā pārbaude 

(TA-2-SGRP) 

Darbu sastāvs: 

 ārējā apskate; 

 pārslēgšana uz apvadlīniju (ja nepieciešams); 

 filtra revīzija (ja nepieciešams); 

 drošības ierīču pārbaude pēc uzrādītā spiediena; 

 manometru „0” punkta pārbaude; 

 abu līniju darbības pārbaude atbilstošajos režīmos (šie 

darbi izpildāmi abām līnijām); 

 savienojumu blīvuma pārbaude ar augstas jūtības 

indikatoru vai ziepju emulsiju; 

 darba līniju maiņa un parametru pārregulēšana; 

 periodiskās apskates un tehniskās apkopes žurnāla u.c. 

dokumentu noformēšana. 

ne retāk kā 1 × gadā 

2.10. 

Skapjveida gāzes regulēšanas punkta iekārtu revīzija 

(TA-3-SGRP) 

Darbu sastāvs tas pats, kas pie TA-2-SGRP un papildus: 

 drošības vārstu, regulatora un filtra revīzija (apjomā kādā 

to paredz attiecīgās iekārtas darba instrukcija), 

noslēgarmatūras darbības pārbaude; 

 periodiskās apskates un tehniskās apkopes žurnāla u.c. 

dokumentu noformēšana. 

Veic gadījumos, kad 

funkcionalitātes testi 

(TA-2-SGRP) uzrāda 

atkāpes no regulatora 

normālas darbības 

parametriem vai 

regulatora pēkšņa 

atteikuma gadījumā, bet 

ne retāk kā 1 × gadā 
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