
                                                                                      
 

 

 
 

 

 

Darba aizsardzības prasības 

publiskas lietošanas pirtīm  
 

 

 

II. daļa 

Darba aizsardzības un ugunsdrošības 

sistēma pirtī 
 

Darba aizsardzības prasības publiskas lietošanas pirtīm izstrādātas EEZ un Norvēģijas 

valdības divpusējā finanšu instrumenta un Sabiedrības integrācijas fonda NVO programmas 

projekta 2007.NVOF2.2./2-3/04 „Kapacitātes veicināšana biedrības LATVIJAS PIRTS 

iniciatīvām” ietvaros, lai veicinātu kvalitatīva un droša pirts kompleksa attīstību.  

 

Šis informatīvais buklets izstrādāts 2008.gada septembrī un oktobrī*, un galvenokārt 

paredzēts kā padomdevējs pirts īpašniekiem, kuri nodarbina vismaz vienu darbinieku, kā arī var 

noderēt individuālā darba veicējiem. 

 

Darba aizsardzības prasības publiskas lietošanas pirtīm izstrādājuši SIA „Leilands un 

Putnis” darba aizsardzības speciālisti sadarbībā ar biedrību LATVIJAS PIRTS. 

 
* aktualizēts pēc normatīvo aktu izmaiľām 2009.gada aprīlī  

 

 

 

Projekta vadītāja    Baiba Leja 

 

Projekta vadītājas asistente   Sandra Stumbre 
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IEVADS 

 

Jau no seniem laikiem tika domāts, kā droši un bez liekām traumām paveikt uzdoto darbu. 

Šim jautājumam pastiprināta uzmanība tiek pievērsta pēc 2002.gada, kad tika izdots jaunais 

Darba aizsardzības likums, daudzie Ministru kabineta noteikumi un vadlīnijas (ar tām var 

iepazīties mājas lapā http://osha.lv), un šobrīd ikviena uzľēmuma centrā ir cilvēks, tā drošība 

darbā un nekaitīgie darba apstākļi. Tātad šobrīd darbinieks (piemēram, pirtnieks, apkopēja) ir 

atnācis uz darbu ne tikai veikt savu darbu, bet darba devējam darbiniekam ir jānodrošina tādi 

apstākļi, lai darba laikā darbinieks nevarētu iegūt smagu traumu, arodsaslimšanu, nenotiktu 

saindēšanās ar kādām ķīmiskām vielām un produktiem, smags nelaimes gadījums, darba 

aprīkojuma bojājumi utt.  

Darbu pirts kompleksā nav iespējams organizēt pilnīgi bez riska faktoru ietekmes, un to 

kontrole un samazināšana ir katrs darba devēja pienākums. Pilnvērtīga kontrole un riska faktoru 

samazināšana ir iespējama tikai tad, ja darba devēji un darbinieki ir informēti par riska faktoru 

raksturu un spēj prognozēt to iespējamās sekas.  

Un tomēr ir nepieciešams atcerēties, ka pat tad, kad darba devējs ir ievērojis darba 

aizsardzības prasības, riska pakāpi ietekmē pats darbinieks. Darba devēja un nodarbinātā 

ienākumi un tiesības ir noteikti Darba aizsardzības likumā: 

 

Darba devējam (pirts īpašniekam): 

 darba vidi izveido tā, lai izvairītos no darba vides riska vai mazinātu nenovēršama riska 

ietekmi; 

 novērš darba vides riska cēloľus; 

 darbu pielāgo indivīdam, galvenokārt darba vietas iekārtojumu un darba aprīkojumu;  

 ľem vērā higiēnas prasības; 

 bīstamo aizstāj ar drošo vai mazāk bīstamo; 

 izveido saskaľotu un visaptverošu darba aizsardzības pasākumu sistēmu; 

 dod priekšroku kolektīvajiem darba aizsardzības pasākumiem salīdzinājumā ar 

individuālajiem darba aizsardzības pasākumiem; 

 veic nodarbināto instruktāţu un apmācību darba aizsardzības jomā; 

 veic nodarbināto medicīniski profilaktiskās pārbaudes; 

 darba aizsardzības jomā sadarbojas ar nodarbinātajiem (vai to uzticības personām). 

 

Nodarbinātajam (pirtniekam, apkopēja u.c.): 

 rūpēties par savu drošību un veselību un to personu drošību un veselību, kuras ietekmē vai 

var ietekmēt nodarbinātā darbs; 

 lietot darba aprīkojumu saskaľā ar raţotāja instrukcijām; 

 lietot ķīmiskās vielas saskaľā ar ķīmisko produktu drošības lapām; 

 lietot kolektīvās aizsardzības līdzekļus, kā arī viľa rīcībā nodotos individuālās aizsardzības 

līdzekļus saskaľā ar prasībām, un pēc lietošanas attiecīgos aizsardzības līdzekļus novietot 

tiem paredzētajā vietā; 

 saskaľā ar prasībām ievērot drošības zīmes, kā arī lietot drošības ierīces ar ko apgādāts 

darba aprīkojums un darba vieta; 

 nekavējoties ziľot darba devējam par nelaimes gadījumu darbā, kā arī par jebkuriem darba 

vides faktoriem, kuri rada vai var radīt risku personu drošībai un veselībai, un arī par 

trūkumiem uzľēmuma darba aizsardzības sistēmā; 

 piedalīties darba devēja rīkotajās instruktāţās un apmācībās darba aizsardzības jomā; 

 sadarboties ar darba devēju drošas darba vides un darba apstākļu nodrošināšanā, Valsts 

darba inspekcijas atzinumos un citos dokumentos ietverto prasību izpildē; 

 apmeklēt obligātās veselības pārbaudes saskaľā ar darba devēja rīkojumu. 

http://osha.lv/
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Tātad darbinieks nāk uz darbu vietu veikt savu darbu, bet darba devējam ir jānodrošina 

tādi apstākļi, lai darba laikā viľš nevarētu iegūt traumu vai arodslimību. No tā, ka pirts ir droša, 

tajā tiek ievērotas darba aizsardzības prasības, iegūtais labums ir abpusējs. Šeit jāľem vērā 

pirtnieka darba specifika – tas ir darbs ar citiem cilvēkiem paaugstinātā temperatūrā un mitrumā, 

un bieţi vien ar nezinošiem un netrenētiem klientiem. Te nu ir tas labums, ko gūst arī pirts 

īpašnieks, jo tas, kas pasargās pirts kompleksa darbiniekus, tas pasargās arī klientus, kas varēs 

izmantot lielisku iespēju veikt profilaktiskus pasākumus savas veselības uzturēšanai. 

 

Darba aizsardzības pamatā ir drošu darba apstākļu radīšana darbiniekam, bet 

ugunsdrošības pamatā ir ugunsdrošības nodrošināšana pašam objektam, lai arī cik cilvēki tur 

atrastos. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bukletā lietotie apzīmējumi: 

 

 – melnā pirts; 

 - slapjā pirts (saukta arī par krievu pirti); 

 - sausā pirts (saukta arī par saunu); 

MK – Ministru kabineta noteikumi; 

DL – Darba likums; 

DAL – Darba aizsardzības likums; 

PBITU – Likums par bīstamo iekārtu tehnisko uzraudzību 
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1. DARBA AIZSARDZĪBAS SISTĒMA PIRTĪ 

 

1.1. Darba aizsardzības sistēmas izvērtēšana un darba vides risku novērtēšana 

 

Kādiem dokumentiem jābūt uzņēmumā? 

 

1. Darba aizsardzības sistēmas izvērtējums un darba vides risku novērtējums ___.gadam 

(tie var būt arī divi dažādi dokumenti).  

2. Darba vides faktoru mērījumu protokoli, piemēram, apgaismojums, ķīmisko vielu 

koncentrācijas noteikšana darba vides gaisā. 

3. Darba aizsardzības pasākumu plāns ___.gadam, kurā jāparedz pasākumi normatīvo 

aktu neatbilstību novēršanai, kā arī tehniskie pasākumi riska samazināšanai (piemēram, koka 

durvju roktura uzstādīšana tvaicētavas/ karsētavas (turpmāk – karsētava) durvīm). Sīkāk par 

tehniskajiem pasākumiem lasīt 2.nodaļā. 

4. Darba veidu saraksts, kuros iespējami darbinieku veselībai kaitīgie riska faktori. Pēc 

risku novērtējuma tiek sastādīts to darba veidu saraksts, kuri jāsūta uz obligātām veselības 

pārbaudēm (sīkāk lasīt 1.3. nodaļā). 

5. Darba veidu saraksts, kurās iespējams apdraudējums citu cilvēku veselībai. Pēc risku 

novērtējuma tiek sastādīts arī to darba veidu saraksts, kuri var radīt apdraudējumu citiem 

cilvēkiem (sīkāk lasīt 1.3. nodaļā). 

6. Darba veidu saraksts, kuros nepieciešami individuālie aizsardzības līdzekļi. Pēc risku 

novērtējuma tiek sastādīts arī darba veidu saraksts, kuriem droša darba veikšanai nepieciešami 

kādi individuālie aizsardzības līdzekļi (sīkāk lasīt 1.4. nodaļā). 

7. Uzņēmuma darbinieku saraksts, kuri strādā ar ķīmiskajām vielām. Risku novērtēšanas 

laikā jāsavāc visa informācija par darba laikā lietojamajām ķīmiskām vielām un jāsastāda 

saraksts, kurā jānorāda gan darba procesā izmantojamās ķīmiskās vielas, gan to bīstamība, gan 

iedarbības ilgums (sīkāk lasīt 1.5. nodaļā). 

 

 

Darba vides risku novērtēšanu nosaka Darba aizsardzības likuma 5. un 8.pants, kā arī 

Ministru kabineta 2007.gada 2.oktobra noteikumi Nr. 660 „Darba vides iekšējās uzraudzības 

veikšanas kārtība” III. sadaļa. 

Sākotnēji vajadzētu veikt darba aizsardzības sistēmas izvērtēšanu un darba vides risku 

novērtēšanu, rezultātā konstatējot darba vides riska faktorus (nedroša darba vide). Tad plānojam 

daţādus pasākumus (ilgtermiľa vai īstermiľa plāni), iesaistot daţādus cilvēkus (uzľēmuma 

darbinieki vai pieaicināti uzľēmumi), lai samazinātu riska faktorus darba vietā (droša darba 

vide). Jāsaka, ka šis process regulāri ir jākontrolē un jāuzrauga, un vajadzīgas gadījumā jāuzlabo. 

 

1. attēlā parādīti galvenie darba aizsardzības pasākumi pirts vai pirts kompleksa (turpmāk 

– pirts) īpašniekam no lētākiem organizatoriskiem pasākumiem (finansiāli lētākie kreisajā 

augšējā stūrī) līdz dārgākiem tehniskajiem pasākumiem (finansiāli dārgākie labajā apakšējā 

stūrī). Tātad katra darba devēja pienākums ir noteikt vislabākos paľēmienus, kas ne vienmēr ir 

tie paši lētākie, lai ilgstošā laika posmā (pat līdz 10.gadiem) atmaksātos darba aizsardzībā 

ieguldītie finanšu līdzekļi. 

 

Pirms Jūs sākat sakārtot darba aizsardzības sistēmu, svarīgi apzināties, kur Jūs pašreiz esat, 

jeb citiem vārdiem sakot – ko esiet sasniedzis un darījis darba vides uzlabošanai. Sākotnējā 

stāvokļa novērtējums atbild uz jautājumu „Kur mēs esam pašlaik?”, Bet lai atbildētu uz šo 

jautājumu, ir jāapzina visi iespējamie normatīvie akti, kuri attiecas uz pirts īpašnieku (skatīt 

literatūras sarakstu) un jāizvērtē uzľēmuma atbilstību šo normatīvo aktu prasībām. 
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Darba aizsardzības pasākumi drošas darba vides sasniegšanai 
 

 
1.attēls 

 

Precīza darba 

pienākumu apraksta 

sastādīšana un 

ievērošana 

Precīzas darba 

aizsardzības instruk-

cijas sastādīšana un 

ievērošana 

Precīzas 

ugunsdrošības 

instrukcijas sastā-

dīšana un ievērošana 

Obligāto veselības 

pārbauţu 

organizēšana un datu 

apstrāde 

Darbinieka apmācība 

konkrēta darba 

veikšanai 

 

 

 

 

 

 

Kaitīgu ķīmisko vielu 

aizstāšana ar mazāk 

kaitīgām vielām 

Objekta nodroši-

nāšana ar uguns-

dzēsības līdzekļiem, 

to regulāras pārbaudes 

 

 

 

 

 

 
Objekta nodroši-

nāšana ar uguns-

dzēsības sistēmām, to 

regulāras pārbaudes 

Regulāras un 

mērķtiecīgas darba 

aprīkojuma (t.i., pirts 

katlu) pārbaudes 

 

 

 

 

 

 
Objekta 

sprādzienbīstamības 

novēršana vai regulāra 

kontrolēšana 

Pareizas darba vietas 

iekārtošana 

Atbilstošu individuālo 

aizsardzības līdzekļu 

izvēle un lietošana 

 

Atbilstošu kolektīvo 

aizsardzības līdzekļu 

izvēle un uzstādīšana 

Darba aprīkojuma 

uzlabošana vai 

nomaiľa ar drošāku 

darba aprīkojumu 
 
 

 

 

 

 

Sākotnējā stāvokļa novērtējums palīdz Jums noteikt to, ko no normatīvo aktu prasībām 

esiet izpildījis, ko ne. Sākotnējā stāvokļa novērtējums kalpos Jums par izejas punktu, novērtējot 

sasniegto, palīdzēs izanalizēt līdzšinējo aktivitāšu efektivitāti un piemērotību, kā arī pieľemt 

lēmumus par nepieciešamajiem pasākumiem darba vides uzlabošanai Jūsu uzľēmumā. 

Darba aizsardzības sistēmas izvērtēšanu un darba vides risku novērtēšanu veic no malas 

piesaistīts uzľēmums vai darba aizsardzības speciālists ar augstāko izglītību darba aizsardzībā, 

kurš sniedz darba aizsardzības pakalpojumus, darba devēja norīkots darba aizsardzības 

speciālists vai pats darba devējs, ja uzľēmumā ir ne vairāk kā 10 nodarbinātie un darba devējs 

veic darba aizsardzības speciālista pienākumus. Atcerēties, ka personai, kas veic darba 

aizsardzības sistēmas izvērtēšanu un darba vides risku novērtēšanu, jābūt apmācītai atbilstoši 

Ministru kabineta 2003.gada 17.jūnija noteikumiem Nr. 323 „Noteikumi par apmācību darba 

aizsardzības jautājumos”. 

 

 

 

 

 

DROŠA 

DARBA VIDE 

NEDROŠA 

DARBA VIDE 

NEDROŠA 

DARBA VIDE 
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Darba aizsardzības sistēmas izvērtēšana un darba vides risku novērtēšana 
 

2.attēls 
   

1. Noteikt tos normatīvos aktus darba 

aizsardzības un ugunsdrošības jomās, kuri 

attiecas uz uzľēmumu 

  

 

 
   

 2. Identificēt darba vides riskus 

uzľēmuma teritorijai, darba telpām un 

darba vietām 

 

 

 
   

 
3. Izvēlēties darba vides risku 

novērtēšanai nepieciešamo metodiku 

 

 

 
   

 4. Praktiski veikt uzľēmuma darba 

aizsardzības sistēmas izvērtēšanu 

uzľēmumā 

 

 

 
   

 5. Praktiski veikt darba vides risku 

novērtēšanu uzľēmuma teritorijā un darba 

telpās 

 

 

 
   

 
6. Praktiski veikt darba vides risku 

novērtēšanu visās uzľēmuma darba vietās 

 

 

 
   

 7. Veikt nepieciešamos indikatīvos 

(nepieciešamības gadījumā piesaistot 

laboratoriju) riska faktoru mērījumus 

 

 

 
   

 8. Noteikt veicamos pasākumus neat-

bilstību un darba vides risku novēršanai 

uzľēmuma darba telpām un darba vietām  

 

 

 
   

 9. Izstrādāt nepieciešamos dokumentus 

uzľēmuma darba vides iekšējās 

uzraudzības nodrošināšanai 
  

 REZULTĀTĀ sastādīts darba aizsardzības 

sistēmas izvērtējums un darba vides risku 

novērtējums uzľēmumam 

 

 

Normatīvie akti nosaka, ka darba aizsardzības sistēmas izvērtēšana un darba vides risku 

novērtēšana (2.attēls) jānotiek ne retāk kā reizi gadā vai tad, ja ieviestas izmaiľas, kas maina 

riska faktorus, piemēram, uzstādīta jauna pirts krāsns, izmaiľas darba organizācijā vai jaunas 

darba situācijas, tai skaitā iekārtotas telpas. 
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Pirms runājam par risku novērtēšanu, mums jāsaprot jēdziens „risks”.  
 

RISKS ir komplekss jēdziens, kas aptver nelaimes gadījuma atgadīšanās varbūtību un 

šī notikuma izraisīto nevēlamo seku apjoma novērtējumu. 
 

Riska matemātiskā izteiksme: 
 

Risks (R)= Q P, 
 

kur Q  varbūtība (negadījuma iespējamība), ka pastāv noteikti riski; 

      P  sekas (zaudējumu apjoms). 
 

Risku var raksturot arī ar vienādojumu, kas ietver briesmu eksistenci, iespējamību izvairīties no 

riskiem un riska smaguma pakāpi: 
 

Risks (R) = E A x S, 
 

kur E (Existence)  varbūtība, ka pastāv noteikti riski 

A (Avoidance)  varbūtība, ka var izvairīties no riskiem 

S (Severity)  kategorija, kas nosaka riska smaguma pakāpi. 
 

Pieejamas vēl daudz definīcijas riskam... 
 

RISKA NOVĒRTĒŠANA, kura ietvaros tiek subjektīvi-relatīvā skalā (kvalitatīvi) vai 

skaitliski (kvantitatīvi) novērtēts, kā risks, kas iestājas no darba vietā pastāvošām briesmām, 

ietekmē darbinieku veselību un darba drošību. 
 

Nav noteiktu likumu, kā jāveic riska novērtēšana. Tāpat katrs speciālists var izmantot sev 

tīkamu risku novērtēšanas metodi. Tomēr ir divi principi, kuri vienmēr jāpatur prātā, novērtējot 

riskus: 

 jāľem vērā visi riski faktori un iespējamās briesmas; 

 identificējot risku, jānoskaidro vai no riska nevar izvairīties vispār, ja ne, tad kādas var būt 

sekas. 

Var izmantot visdaţādākās riska novērtēšanas metodes par ko sīkāk iespējams izlasīt: 

 „Darba vides risku novērtēšana” Rokasgrāmata. V.Kaļķis, I.Kristiľš, Ţ.Roja – R.: Latvijas 

Universitāte, 2003; 

 Darba vides risku novērtēšanas vadlīnijas.// ES PHARE Latvijas – Spānijas divpusējās 

sadarbības projekts (LE/IB–CO-01) „Atbalsts turpmākajai likumdošanas saskaľošanai un 

institūciju stiprināšanai darba drošības un veselības jomā”– R.: SIA „Madonas 

poligrāfists”, 2003 (pieejams bez maksas); 

 Darba apstākļu novērtēšana mazajos un vidējos uzľēmumos. Praktiskā metodoloģija. // ES 

PHARE Latvijas – Spānijas divpusējās sadarbības projekts (LE/99/IB–CO-01) „Atbalsts 

turpmākajai likumdošanas saskaľošanai un institūciju stiprināšanai darba drošības un 

veselības jomā”– R.: b.i., b.g. (pieejams bez maksas). 
 

Pēc darba aizsardzības sistēmas izvērtēšanas un dara vides risku novērtēšanas jāsastāda 

Darba aizsardzības pasākumu plāns konkrētam gadam, t.i., plāns, kurā jānorāda: 

1) darba vides iekšējās uzraudzības uzdevumi, kas ir nemainīgi no gada uz gadu. Tātad ir 

uzdevumi, kuri jāveic katru gadu, piemēram, obligātās veselības pārbaudes (paraugu 

skatīt 3.attēlā); 

2) pasākumi normatīvo aktu neatbilstību novēršana (paraugu skatīt 3.attēlā); 

3) tehniskie pasākumi darba vides risku novēršanai, lai samazinātu, piemēram, traumatisma 

iespējas darbā (paraugu skatīt 3.attēlā). 
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PARAUGS 

3.attēls 

 

APSTIPRINU 

SIA ”Pirts” valdes locekle 

 

_________________ /A.Bērziľa/ 

2008. gada __.______________ 
 

Darba aizsardzības pasākumu plāns 2008./ 09. gadam. 
 

Nr. Normatīvā 

akta vai risku 

novērtēšanas 

protokola Nr. 

 

Veicamais darba aizsardzības pasākums 

Izpildes 

termiņš 

(mm.gggg.) 

Atbildīgais darbinieks/ 

uzņēmums 

Atzīmes 

par izpildi 

1. Darba vides iekšējās uzraudzības pasākums 

1.1. DARBA VIDES RISKU NOVĒRTĒŠANA UN DARBA VIDES IEKŠĒJĀ UZRAUDZĪBĀ 

1.1.1. MK 660_2007 Darba vides risku novērtēšana  08.2009. Kompetenta institūcija 

darba aizsardzībā 

 

1.1.2. MK 527_2004 Darba veidu saraksta, kuros iespējami darbinieku veselībai kaitīgie riska faktori un 

darbā ir īpaši apstākļi precizēšana 

08.2009. Kompetenta institūcija 

darba aizsardzībā 

 

1.1.3. MK 494_2001 Darba veidu saraksts, kuros iespējams risks citu cilvēku veselībai 08.2009. Kompetenta institūcija 

darba aizsardzībā 

 

1.1.4. MK 372_2002 Darba veidu saraksta, kuros nepieciešami aizsardzības līdzekļi precizēšana 08.2009. Kompetenta institūcija 

darba aizsardzībā 

 

1.1.5. MK 325_2007 Sastādīt uzľēmuma darbinieku sarakstu, kuri strādā ar ķīmiskām vielām 08.2009. Kompetenta institūcija 

darba aizsardzībā 

 

1.1.4. MK 660_2007 Regulāra darba vides iekšējā uzraudzība regulāri Kompetenta institūcija 

darba aizsardzībā 

 

1.2. INSTRUKCIJAS, INSTRUKTĀŢAS, TO REĢISTRĀCIJAS ŢURNĀLI 

1.2.1. MK 323_2003 Ievadinstruktāţa darba aizsardzībā regulāri biroja administratore  

1.2.2. MK 323_2003 Sākotnējās instruktāţās elektrodrošībā un pirmajā palīdzībā regulāri biroja administratore/ 

saimniecības vadītājs 

 

1.2.3. MK 82_2004 Sākotnējās instruktāţās ugunsdrošībā regulāri saimniecības vadītājs  

1.2.4. MK 323_2003 Sākotnējās instruktāţās darba vietā regulāri biroja administratore/  
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saimniecības vadītājs 

1.2.5. MK 323_2003 Atkārtotās instruktāţās elektrodrošībā un pirmajā palīdzībā 03.2009. biroja administratore/ 

saimniecības vadītājs 

 

1.2.6. MK 82_2004 Atkārtotās instruktāţās ugunsdrošībā 03.2009. saimniecības vadītājs  

1.2.7. MK 323_2003 Atkārtotās instruktāţās darba vietā 03.2009. biroja administratore/ 

saimniecības vadītājs 

 

1.3. MK 219_2009 OBLIGĀTĀS VESELĪBAS PĀRBAUDES 

1.3.1.  Pirmreizējo (stājoties darbā) obligāto veselības pārbauţu organizēšana regulāri biroja administratore  

1.3.2.  Periodisko obligāto veselības pārbauţu organizēšana un darbinieku saraksta, kuriem 

veicama OVP sastādīšana 

05.2009. biroja administratore kopā 

ar kompetentu institūciju 

darba aizsardzībā 

 

1.4. MK 372_2002 INDIVIDUĀLIE AIZSARDZĪBAS LĪDZEKLI 

1.4.1.  Darbinieku nodrošināšana ar individuālajiem aizsardzības līdzekļiem saskaľā ar 

sarakstu 

visu gadu saimniecības vadītājs  

1.5. MK 82_2004 UGUNSDROŠĪBA 

1.5.1.  Ugunsdzēsības aparātu regulāras pārbaudes un to reģistrācija speciālā ţurnālā 02.2009. saimniecības vadītājs  

2. DA sistēmas uzraudzība/ pilnveidošana (organizatoriskie pasākumi) 

2.1. MK 585_2005 Iegādāties un iekārtot nelaimes gadījumu uzskaites ţurnālu 08.2008. valdes locekle  

2.2. MK 125_2002 Izvietot vismaz vienu medicīnas aptieciľu un tās atrašanās vietu apzīmēt ar 

atbilstošu drošības zīmi ( - medicīnas līdzekļi) 

09.2008. biroja administratore  

2.3. Ķīmisko vielu 

un produktu 

likums 

Visām raţošanā izmantotām ķīmiskām vielām no piegādātājiem pieprasīt drošības 

datu lapas 

09.2008. valdes locekle  

2.4. MK 82_2004 Norīkot ugunsdrošības speciālistu un nosūtīt darbinieku uz apmācībām 

„Ugunsdrošība un aizsardzība” (160 st.) 

10.2008. valdes locekle  

2.5. MK 323_2003 Norīkot darba aizsardzības speciālistu un nosūtīt darbinieku uz apmācībām „Darba 

aizsardzība” (160 st.) 

10.2008. valdes locekle  

2.6. MK 82_2004 Noslēgt līgumu ar uzľēmumu par ugunsdzēsības signalizācijas pārbaudēm 

 

10.2008. valdes locekle  

2.7. MK 668_2007 Uzľēmumā apmācīt vismaz 2 darbiniekus pirmās palīdzības sniegšanā 

(MK668_2007) 

01.2009. valdes locekle  

2.8. MK 82_2004 Apzīmēt UD aparāta atrašanās vietu ar atbilstošu drošības zīmi 

 

09.2008. saimniecības vadītājs  

3. Darba vides risku novēršanas pasākumi (tehniskie pasākumi) 

3.1. DTN1 Ziľot telpu apsaimniekotājiem par ventilācijas defektu, ka tas rada troksni 08.2008. saimniecības vadītājs  
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3.2. DTN1 Pirts griestu lampai uzlikt plafonus 09.2008. saimniecības vadītājs  

3.3. DTN1 Karsētavas durvīm uzstādīt koka rokturi 09.2008. saimniecības vadītājs  

3.4. DVR1 Pārtaisīt karsētavā lāvas, lai varētu nolaist vidējo lāvu un pirtniekam būtu ērti strādāt 09.2008. saimniecības vadītājs  

3.5. DTN1 Sakārtot noliktavā elektrības vadus, piestiprinot tos pie grīdas līstēm/ darbagalda 10.2008. saimniecības vadītājs  

 

SASTĀDĪJA 

SIA “Kompetents” darba aizsardzības speciālists 

 

________________ /A.Ozoliľš/ 

2008. gada 10.augustā 
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1.2. Darba aizsardzības instruktāžas 

 

Kādiem dokumentiem jābūt uzņēmumā? 

 

1. Darba kārtības noteikumi (var nebūt uzņēmumiem līdz 10 darbiniekiem, ja 

attiecīgie noteikumi iekļauti ievadinstrukcijā darba aizsardzībā). 

2. Ievadinstrukcijai darba aizsardzībā. 

3. Ievadinstruktāžas reģistrācijas žurnālam, kurā darbinieks parakstās par to, ka ir 

iepazinies ar ievadinstrukciju darba aizsardzībā, kā arī viņam ir atbildēts uz visiem 

neskaidrajiem jautājumiem par darba aizsardzības organizāciju attiecīgajā uzņēmumā. 

4. Norādei rīkojumā, amata aprakstā vai kādā citā dokumentā par to, kurš veic 

ievadinstruktāžu darba aizsardzībā. Ja ievadinstruktāžu darba aizsardzībā veic pats darba 

devējs, tad šādam dokumentam nav jābūt. 

5. Pirmās palīdzības instrukcijai, kurā jāapraksta iespējamie nelaimes gadījumi 

pirtī, kā arī darbinieka rīcība pirmās palīdzības sniegšanai. 

6. Elektrodrošības instrukcijai. 

7. Darba aizsardzības instrukcijai konkrētam darba veidam (profesijai), piemēram, 

darba aizsardzības instrukcija pirtniekam (paraugu skatīt 2.pielikumā). 

8. Darba aizsardzības instrukcijai darbam ar konkrēto darba aprīkojumu. 

9. Darba aizsardzības instruktāžas darba vietā reģistrācijas žurnālam, kurā 

darbinieks parakstās par to, ka ir iepazinies ar pirmās palīdzības un elektrodrošības 

instrukciju un darba aizsardzības instrukciju pirtniekam, kā arī viņam ir atbildēts uz 

visiem neskaidrajiem jautājumiem par pirmo palīdzību, elektrodrošību, kā arī drošu darbu 

veicot pirtnieka pienākumus. 

10. Norādei rīkojumā, amata aprakstā vai kādā citā dokumentā par to, kurš veic 

pirmreizējo/ atkārtoto instruktāžu pirmajā palīdzībā, elektrodrošībā, kā arī instruktāžu 

darba vietā. Ja instruktāžu darba aizsardzībā veic pats darba devējs, tad šādam 

dokumentam nav jābūt. 
 

Darba aizsardzības instruktāţas nosaka Ministru kabineta 2003.gada 17.jūnija 

noteikumi Nr. 323 „Noteikumi par apmācību darba aizsardzības jautājumos”. 
 

Ar darba aizsardzības instruktāţu visbieţāk tiek saprasta nodarbināto iepazīstināšana ar 

uzľēmumā sastādītām rakstiskām instrukcijām, kurās aprakstītas darba aizsardzības 

prasības, kas nodarbinātajam jāzina, veicot konkrēto darbu. Taču instruktāţā nodarbinātie 

ir arī jāapmāca par drošiem un veselībai nekaitīgiem darba paľēmieniem un jāizskaidro 

instrukcijās noteiktās prasības. 

 

Ievadinstruktāţā jaunpieľemtais darbinieks jāiepazīstina ar vispārīgiem jautājumiem 

par darba aizsardzību un kā tie tiek organizēti uzľēmumā: 

 darba aizsardzības sistēmas organizēšana uzľēmumā; 

 darba vides risku novērtēšana un darba aizsardzības pasākumu plāna sastādīšana; 

 profilaktiskās pārbaudes, to organizēšana; 

 nelaimes gadījumi darbā, to izmeklēšana; 

 higiēnas pamatprasības; 

 kolektīvie aizsardzības līdzekļi; 

 individuālie aizsardzības līdzekļi; 

 galvenie darba vides riski konkrētam darbiniekam u.c. 

Ja uzľēmuma netiek izstrādāti darba kārtības noteikumi, tad ievadinstrukcijā vēl norāda 

arī: 

 darba līguma noslēgšana, grozīšana un izbeigšanas kārtība; 

 darba laiks; 
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 darba samaksas un pabalstu izmaksāšanas un materiālās stimulēšanas kārtība; 

 atvaļinājumu piešķiršanas kārtība; 

 uzvedības noteikumi; 

 darbinieku disciplināro pārkāpumu izmeklēšanas un sodu noteikšanas kārtība u.c. 

lietas, kuras svarīgas pašam uzľēmumam. 

Par to, ka darbinieks iepazīstināts ar darba kārtības noteikumiem (ja tas pašā 

uzľēmumā nav noteikts citādi) un ievadinstrukciju darba aizsardzībā, darbinieks parakstās 

Ievadinstruktāţas reģistrācijas ţurnālā. 
 

Darbinieka instruktāžas 
4.attēls 

DARBINIEKS UZSĀK DARBU UZĽĒMUMĀ 

1. Darbinieks tiek iepazīstināts ar darba 

kārtības noteikumiem un ievadinstrukciju 

darba aizsardzībā 

  

 

 
   

 2. Darbinieks tiek iepazīstināts ar pirmās 

palīdzības instrukciju un elektrodrošības 

instrukciju 

 

 

 
   

 
3. Darbinieks tiek iepazīstināts ar darba 

aizsardzības instrukciju darba vietā 

 

 

 

PĒC GADA   

 4. Darbinieks tiek atkārtoti iepazīstināts ar 

pirmās palīdzības instrukciju un 

elektrodrošības instrukciju 

 

 

 
   

 
5. Darbinieks atkārtoti tiek iepazīstināts ar 

darba aizsardzības instrukciju darba vietā 

 

 

 
   

 REZULTĀTĀ darbinieks ir iepazīstināts 

ar drošiem darba paľēmieniem un 

parakstījies instruktāţu ţurnālos par to, ka 

instrukcijās noteiktos pienākumus izpildīs 

darba laikā 

 

 

 

 

Pirmās palīdzības instrukcijā jāapraksta iespējamie nelaimes gadījumi pirtī, kā arī 

darbinieka rīcība pirmās palīdzības sniegšanai, piemēram, ģīboľa, pārkaršanas, karstuma 

dūriena, apdeguma, apsaldējuma vai saindēšanās ar tvana gāzi gadījumos un kā šos 

gadījumus atpazīt. 

Elektrodrošības instrukcijā jāapraksta drošs darbs ar pirts elektrosistēmu, 

galvenokārt elektrisko pirts krāsni. Gadījumos, ja pirtī uzstādītas cita tipa krāsnis, atsevišķu 

elektrodrošības instrukciju var nerakstīt, bet galvenās prasības var ietvert ugunsdrošības 

instrukcijā. 

Darba aizsardzības instrukcijā pirtniekam jāapraksta drošs darbs pirtniekam, 

instrukcijā jābūt ietvertām sekojošām sadaļām (paraugu skatīt 1.pielikumā): 

 vispārīgās prasības personālam darba veikšanai; 

 iespējami bīstamie un kaitīgie darba faktori un aizsardzības līdzekļi pret tiem; 

 prasības nodarbinātajam uzsākt darbu un noteikumi, kad darbu uzsākt nedrīkst; 

 prasības nodarbinātajam darba laikā un rīcība ārkārtas situācijās; 

 prasības nodarbinātajam darba beigās. 
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Līdzīgi jāsastāda darba aizsardzības instrukcijas jebkuram darba veidam (profesijai) 

vai darbam ar konkrēto darba aprīkojumu. 

Par to, ka darbinieks iepazīstināts ar darba pirmās palīdzības un elektrodrošības 

instrukciju, kā arī darba aizsardzības instrukciju pirtniekam, darbinieks parakstās Darba 

aizsardzības instruktāţas darba vietā reģistrācijas ţurnāls. Likumdošana pieļauj, ka šajā 

ţurnālā darbinieks parakstās arī par ugunsdrošības instruktāţu. 

 

Tātad instruētājam ne tikai jāliek izlasīt konkrēto instrukciju, bet arī jāpārliecinās, 

vai nodarbinātais ir apguvis darba aizsardzības prasības un drošus darba paľēmienus. 

Vislabāk darbiniekam ir uzdot kontroles jautājumus vai arī prasīt, lai nodarbinātais 

praktiski no demonstrē savas iemaľas, piemēram, individuālo aizsardzības līdzekļu 

lietošanā, darbā ar darba aprīkojumu u.c. 

 

1.3. Profilaktiskās pārbaudes 
 

Kādiem dokumentiem jābūt uzņēmumā? 

 

1. Darba veidu saraksts, kuros iespējami darbinieku veselībai kaitīgie riska faktori.  

2. Darba veidu saraksts, kurās iespējams apdraudējums citu cilvēku veselībai.  

3. Obligātās veselības pārbaudes kartes.  

4. Darbinieku saraksts, kuriem veicama obligātā veselības pārbaude. 

5. Personas medicīnas grāmatiņas. Darba devējs ir atbildīgs par personas 

medicīniskās grāmatiņas uzglabāšanu kontroles institūcijai pieejamā vietā. 

6. Norādei rīkojumā, amata aprakstā vai kādā citā dokumentā par to, kurš veic 

nosūta darbiniekus uz obligātām veselības pārbaudēm. Ja šo dara pats darba devējs, tad 

šādam dokumentam nav jābūt. 

 

Ministru kabineta 2009.gada 10.marta noteikumi Nr.219 „Kārtība, kādā veicama 

obligātā veselības pārbaude”, nosaka kārtību, kādā organizējamas obligātās veselības 

pārbaudes, savukārt Ministru kabineta 2001.gada 27.novembra noteikumi Nr. 494 

„Noteikumi par darbiem, kas saistīti ar iespējamu risku citu cilvēku veselībai un kuros 

nodarbinātās personas tiek pakļautas obligātajām veselības pārbaudēm” nosaka darbus, 

kuriem veicamas obligātās veselības pārbaudes (personas medicīnas grāmatiľas). 
 

Darbinieku profilaktiskās pārbaudes 
5.attēls 

DARBINIEKS UZSĀK DARBU UZĽĒMUMĀ  

1. Darbinieks tiek nosūtīts uz pirmreizējo 

obligāto veselības pārbaudi 

  

 

 
   

PĒC NOTEIKTA LAIKA (PARASTI 3 GADIEM) 

 
2. Darbinieks tiek nosūtīts uz periodisko 

obligāto veselības pārbaudi 

 

 

 
   

 REZULTĀTĀ darba devējs ir pārliecināts, 

ka darbinieks ir vesels, lai veiktu konkrētos 

darba pienākumus vai darbiniekam ir 

attīstījusies kāda slimība, kas ierobeţo vai 

daļēji ierobeţo viľu droši pildīt darba 

pienākumus 
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Atbilstoši Darba aizsardzības likumam un Ministru kabineta 2009.gada 10.marta 

noteikumu Nr.219 „Kārtība, kādā veicama obligātā veselības pārbaude” prasībām obligātā 

veselības pārbaude ir jāveic divām nodarbināto grupām: 

1) personām, kuru veselības stāvokli ietekmē vai var ietekmēt veselībai kaitīgie 

darba vides faktori; 

2) personām, kuras ir nodarbinātas vai tiks nodarbinātas darbā īpašos apstākļos. 

Minētās nodarbināto grupas darba devējs nosaka, veicot darba vides riska 

novērtējumu (paraugs 5.attēlā). 

Saskaľā ar Ministru kabineta 2009.gada 10.marta noteikumiem Nr.219 „Kārtība, 

kādā veicama obligātā veselības pārbaude”, pamatā darbinieki uz obligāto veselības 

pārbaudi jāsūta ik pēc 3 gadiem. Izľēmums ir fizikālajiem un ķīmiskajiem faktoriem, kuri 

gan neietekmē pirts darbiniekus (sīkāk lasīt minēto MK noteikumu 14.punktu).. 

Tagad apskatīsim piemēru, kādi veselībai kaitīgie darba vides faktori varētu būt 

pirtniekam/-cei, apkopējam/-ai un sētniekam/-cei 
 

PARAUGS 

Darba veidu saraksts, kuros iespējami darbinieku veselībai kaitīgie riska 

faktori 
6.attēls 

N. 

p.k. 

Darba veids 

(profesija) 

Darba vides faktors un veicamo darbu 

apraksts 

Obligāto veselības 

pārbaužu biežums 

(gados) 
1. Pirtnieks 1.pielikuma 4.4.5. punkts. 

Temperatūras izmaiľas: Paaugstināta temperatūra 

virs +39
0
 C 

Obligātā veselības 

pārbaude reizi 3 

gados 
1.pielikuma 4.9.2. punkts. 

Fiziskas pārslodzes: Atrašanās piespiedu pozā ilgāk 

kā 50 % no darba laika, lokāls muskuļu 

sasprindzinājums, tajā skaitā darbs stāvot kājās   

Obligātā veselības 

pārbaude reizi 3 

gados 

1.pielikuma 4.9.5. punkts. 

Fiziskas pārslodzes: Bieţas, atkārtotas kustības; 

darbs, kas saistīts ar ilgstošu un intensīvu lokālu 

muskuļu sasprindzinājumu, tajā skaitā darbs ar rokām 

Obligātā veselības 

pārbaude reizi 3 

gados 

2. Apkopēja 1.pielikuma 1.14. punkts. 

Sintētisko mazgāšanas līdzekļu izmantošana 
Obligātā veselības 

pārbaude reizi 3 

gados 
1.pielikuma 4.9.2. punkts. 

Fiziskas pārslodzes: Atrašanās piespiedu pozā ilgāk 

kā 50 % no darba laika, lokāls muskuļu 

sasprindzinājums, tajā skaitā darbs stāvot kājās   

Obligātā veselības 

pārbaude reizi 3 

gados 

1.pielikuma 4.9.4. punkts. 

Fiziskas pārslodzes: Bieţa, periodiska, atkārtota 

noliekšanās 

Obligātā veselības 

pārbaude reizi 3 

gados 
3. Sētnieks 1.pielikuma 4.4. punkts. 

Temperatūras izmaiľas: Pazemināta temperatūra, kas 

zemāka par rekomendējamām temperatūrām 

konkrētai darba vietai, bet virs +5
0
 C 

Obligātā veselības 

pārbaude reizi 3 

gados 

1.pielikuma 4.9.2. punkts. 

Fiziskas pārslodzes: Atrašanās piespiedu pozā ilgāk 

kā 50 % no darba laika, lokāls muskuļu 

sasprindzinājums, tajā skaitā darbs stāvot kājās  

Obligātā veselības 

pārbaude reizi 3 

gados 
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Tātad pirtnieks/-ce, apkopējs/-a un sētnieks/-ce pirms darba attiecību uzsākšanas uz 

pirmreizējo obligāto veselības pārbaudi (6.attēls) jānosūta pa visiem minētajiem 

kaitīgajiem riska faktoriem. Uz pirmo, otro, trešo utt. periodisko obligāto veselības 

pārbaudi, ja pirmreizējās obligātās veselības kartē arodslimībās sertificēts ārsts 

(arodslimību ārsts) nav izdarījis kādas piezīmes, darbinieks jānosūta tikai pēc trijiem 

gadiem (6.attēls), un obligātās veselības pārbaudes kartē jāraksta atkal visi kaitīgie riska 

faktori. 

Ja arodslimībās sertificēts ārsts (arodslimību ārsts) obligātās veselības pārbaudes 

kartē ir norādījis bieţāku periodiskumu konkrētajam kaitīgajam riska faktoram, tad darba 

devējam tas jāievēro, un pirtnieks/-ce, apkopējs/-a un sētnieks/-ce uz obligāto veselības 

pārbaudi pa šo kaitīgo riska faktoru jānosūta bieţāk. 

Pirmreizējās obligātās veselības pārbaudes kartes paraugu skatīt 6.pielikumā. 
 

Savukārt Ministru kabineta 2001.gada 27.novembra noteikumi Nr. 494 „Noteikumi 

par darbiem, kas saistīti ar iespējamu risku citu cilvēku veselībai un kuros nodarbinātās 

personas tiek pakļautas obligātajām veselības pārbaudēm” nosaka tos darba veidus, kuriem 

reizi gadā jāveic obligātās veselības pārbaudes (paraugu skatīt 7.attēlā). 
 

PARAUGS 

Darba veidu saraksts, kurās iespējams apdraudējums citu cilvēku veselībai 
7.attēls 

N. 

p.k. 

Darba veids 

(profesija) 
Darbu apraksts 

Obligāto veselības 

pārbaužu biežums (gados) 

1. Pirtnieks 2.3. punkts 

Pakalpojumu sniegšana klientiem 

publiskās lietošanas pirtīs 

Obligātā veselības pārbaude 

reizi gadā 

 

1.4. Individuālie aizsardzības līdzekļi 
 

Kādiem dokumentiem jābūt uzņēmumā? 
 

1. Darba veidu sarakstam, kuros nepieciešami aizsardzības līdzekļi. 

2. Dokumentam (karte vai žurnāls), kurā tiek reģistrēti izsniegtie individuālie 

aizsardzības līdzekļi (rekomendējoši). 

3. Rīkojumam par to, pēc cik ilga laika perioda individuālie aizsardzības tiek 

nomainīti. 

4. Norādei rīkojumā, amata aprakstā vai kādā citā dokumentā par to, kurš 

darbiniekus nodrošina ar individuālajiem aizsardzības līdzekļiem. Ja šo dara pats darba 

devējs, tad šādam dokumentam nav jābūt. 
 

Individuālie aizsardzības līdzekļi (parasti lieto saīsinājumu IAL) ir ierīces, 

izstrādājumi, iekārtas un sistēmas, kuras nodarbinātais valkā vai citādi lieto darbā, lai 

aizsargātu savu drošību un veselību no viena vai vairāku darba vides riska faktoru 

iedarbības. Savukārt kolektīvie aizsardzības līdzekļi ir ierīces, izstrādājumi, iekārtas un 

sistēmas, kuras paredzētas vairāk par viena darbinieka aizsardzībai no darba vides riska 

faktoru iedarbības, piemēram, telpas ventilācija, elektrodrošības sistēma ar zemējumu, 

ugunsdzēsības aparāti utt. 

 

Ministru kabineta 2002.gada 20.augusta noteikumi Nr. 372 „Darba aizsardzības 

prasības, lietojot individuālos aizsardzības līdzekļus” nosaka, ka darba devējs bez maksas 

nodrošina darbiniekus ar aizsardzības līdzekļiem, veic pasākumus, kas nodrošina 

aizsardzības līdzekļu uzturēšanu darba kārtībā un atbilstību higiēnas prasībām saskaľā ar 

raţotāja instrukcijām (piemēram, aizsardzības līdzekļu glabāšanu, pārbaudi, tīrīšanu, 

dezinfekciju, remontu). 
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Pēc darba vides risku novērtēšanas tiek sastādīts saraksts (paraugu skatīt 8.attēlā), 

kurā norāda kādi individuālie aizsardzības līdzekļi nepieciešami konkrētam darba veidam 

droša darba veikšanai. 
PARAUGS 

Darba veidu saraksts, kuros nepieciešami aizsardzības līdzekļi 
8.attēls 

N. 

p.k. 

Darba veids 

(profesija) 

Individuālais aizsardzības 

līdzeklis 

Rekomendējamais 

nomaiņas biežums 

(mēnešos) 

1. Pirtnieks/-ce Frotē halāts 12 

Vilnas vai filca cepure 2 

Gumijas čības t.s. „iešļūcenes” 6 

2. Kurinātāja/-a Darba apģērbs 12 

Darba apavi 12 

Darba cimdi 1 

Karstumizturīgī cimdi 12 

3. Apkopējs/-a Gumijas cimdi 1 

Darba halāts 6 

Aizsargbrilles ar kapēm u.c. 

individuālie aizsardzības 

līdzekļi, kuri norādīti telpu 

uzkopšanas līdzekļa drošības 

datu lapā (sīkāk lasīt 1.5. 

nodaļā) 

 

4. Sētnieks/-ce Darba apģērbs ziemai 12 

Darba apģērbs vasarai 12 

Darba apavi ziemai 12 

Darba apavi vasarai 12 

Darba cimdi 1 

Siltināti darba cimdi 1 

Signālveste, ja darbi notiek 

blakus ceļiem utt. 

12 

 

Tomēr visprecīzāk darba veidu sarakstu, kuros iespējami darbinieku veselībai 

kaitīgie riska faktori var sastādīt pēc darba vides risku novērtēšanas. 
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1.5. Darbs ar ķīmiskām vielām 

 

Kādiem dokumentiem jābūt uzņēmumā? 

 

1. Uzņēmuma darbinieku sarakstam, kuri strādā ar ķīmiskajām vielām. 

2. Ķīmisko vielu/ produktu drošības datu lapām. 

 

2006.gada 18.decembrī stājusies spēkā Regula (EK) Nr. 1907/2006. ”Ķīmikāliju 

reģistrēšana, vērtēšana, licencēšana un ierobeţošana”, kas nosaka galvenos nosacījumus 

darbam ar ķīmiskām vielām, savukārt Ministru kabineta 2007.gada 15. maija noteikumi 

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

darba aizsardzības prasības, nodarbinātajiem saskaroties ar ķīmiskajām vielām (tai skaitā 

ķīmiskajiem produktiem) darba vietās, ja risks rodas vai var rasties no darba vidē esošu vai 

ar darba procesu saistītu ķīmisko vielu iedarbības, kā arī īpašus ierobeţojumus un 

aizliegumus attiecībā uz atsevišķām bīstamām ķīmiskajām vielām vai ķīmiskajiem 

produktiem. 

 

Uzľēmuma darbinieks strādājot pirtī, ar ķīmiskajiem produktiem/ vielām var 

saskarties 3 veidos: 

 veicot pirts uzkopšanas darbus ar daţādiem telpu uzkopšanas līdzekļiem; 

 veicot baseinu apkalpošanu, t.i., daţādu ķīmisko vielu piejaukšana ūdenim, lai tas 

saglabātu Ph līmeni, neduļķotos utt.; 

 izgarojumi no pirts krāsnīm, kad uz pirts akmeľiem tiek uzlietas vai uzsmidzinātas 

kādas smarţvielas vai kādi citi šķidrumi. Rekomendējoši publiskajās pirtīs izvairīties no 

daţādu smarţvielu liešanu uz akmeľiem un lietošanu pirtī, jo novērots, ka daudziem pirts 

lietotājiem no tām rodas kādas alerģiskas izpausmes. Nav izslēgts, ka kādām konkrētām 

ķīmiskām vielām sadegot var veidoties gan kaitīgi, gan kancerogēni savienojumi... 

 

IEGAUMĒJIET! Jebkuram darba devējam ir labi jāiepazīst tās ķīmiskās vielas, ar 

kurām darbinieki var sastapties darba procesā. Tāpēc viľam jāzina: 

 kuras vielas ir kaitīgas; 

 iespējamais risks to lietošanā; 

 kā tās jālieto; 

 kur tās jāglabā. 
 

Pie kaitīgo ķīmisko vielu grupas pieskaita vairākus metālus (svinu, dzīvsudrabu, 

hromu u.c.), metaloīdus (boru, siliciju, arsēnu u.c.) un to savienojumus (sāļus), 

neorganiskās gāzes (oglekļa monoksīdu CO, sēra dioksīdu SO2, sērūdeņradi H2S u.c.), 

skābes un sārmus, kā arī halogēnus (hloru, bromu u.c.) un to savienojumus.  

Veselībai kaitīgas vielas ir arī daudzi organiskas dabas ķīmiskie savienojumi. 

Vispirms jāmin šķīdinātāji (t.sk. metilspirts), lakas, krāsas, līmes, daţādie 

polimērmateriāli, pesticīdi, tīrīšanas un mazgāšanas līdzekļi, ķīmiskie reaktīvi un 

ārstniecības vielas. Veselībai bīstami ir tehnoloģisko procesu starpprodukti, 

blakusprodukti un ķīmiskās vielas, kas var izdalīties darba vidē daţādos pārstrādes un citos 

procesos. 

Ķīmiskām vielām ir daţādas īpašības un daţāds ir to kaitīgums veselībai. Tāpēc 

ķīmisko risku apzināšana un izvērtēšana ir process, kas prasa vispusīgu informāciju par 

attiecīgo vielu. Ja darbā tiek lietotas ķīmiskās vielas un ķīmiskie produkti, tad atbildīgai 

personai (darba aizsardzības speciālistam) pirms uzsākt lietošanu jāizvērtē, vai viľam ir 

pietiekoša informācija par šo vielu iedarbību uz organismu. Ja nē, tad viľa pienākums ir 

sagādāt papildus datus, piemēram, no ķīmijas un toksikoloģijas rokasgrāmatām, attiecīgo 

produktu drošības datu lapām vai no citiem informatīviem materiāliem. 
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Pastāv četri galvenie ceļi (ekspozīcijas veidi), kā ķīmiskās vielas var iekļūt organismā: 

 elpceļi (ieelpojot); 

 āda (uzsūcoties caur ādu un acīm); 

 gremošanas trakts (ēdot vai norijot ieelpoto gaisu); 

 caur placentu (no mātes caur placentu uzsūcas augļa organismā).  

Saindēšanās caur elpceļiem ir visbīstamākā, jo ķīmisko vielu gāzes un tvaiki caur plaušām 

nonāk tieši asinīs, apejot aknas, kuras darbojas kā mehāniskā un bioķīmiskā barjera. 

 

Eiropas Savienībā un arī Latvijā, kā tas noteikts Ķīmisko vielu un ķīmisko produktu 

likumā, lieto šādus ķīmisko vielu bīstamības simbolus (piktogrammas): 
9.attēls 

 
T+ Ļoti toksisks 

Ja simbolam galvaskauss ar sakrustotiem kauliem 

pievienots uzraksts ļoti toksisks, tad viela ieelpojot, 

norijot vai uzsūcoties caur ādu var izsaukt tūlītēju 

vai ilgtermiľa veselības risku vai pat nāvi. 

 
T Toksisks 

Ja simbolam galvaskauss ar sakrustotiem kauliem 

pievienots vārds toksisks, tas nozīmē augsti 

bīstamas vielas. 

 
C Kodīgs 

Vielas ar šo apzīmējumu uz etiķetes kontaktējot  var 

sagraut dzīvos audus; uzšļācoties šķīdumi izraisa 

stiprus  apdegumus. 

 
Xn Kaitīgs 

Simbols apzīmē vielas , kas var izraisīt veselības 

bojājumus, bet tās ir mazāk toksiskas. tās var 

izsaukt cita tipa veselības risku, piemēram, alerģiju. 

 
Xi Kairinošs Simbols apzīmē vielas, kas var izsaukt kairinājumu. 

 
N Bīstams videi Viela var izraisīt kaitējumu apkārtējai videi. 

 
F+ 

Īpaši viegli 

uzliesmojošs 

Analogi kā iepriekš, papildinot, ka šie šķīdumi 

vārās ķermeľa temperatūrā un uzliesmo, ja tvaikiem 

tuvina dzirksteli. 

 
F 

Viegli 

uzliesmojošs 

Simbols apzīmē vielas, kuras karsējot var uzliesmot 

apkārtējā temperatūrā; šķīdumi var uzliesmot un 

turpināt degt pēc ierosinātāja aizvākšanas, gāzes var 

degt gaisā pie normāla spiediena. 

 
E Sprādziebīstams 

Šis simbols pasvītro, ka ķīmiskā viela var eksplodēt 

pie trieciena vai berzes. 

 
O 

Spēcīgs 

oksidētājs 

Simbols ar vārdu oksidatīvs attiecas uz vielām, kas 

reaģējot izdala lielu siltuma daudzumu. 
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Ķīmisko vielu lietošana darba laikā 
10.attēls 

   

1. No pārdevēja pieprasīt visu informāciju 

par konkrēto ķīmisko vielu, t.i., pieprasīt 

drošības datu lapu un informāciju par 

vielas aizstājējiem* 

  

 

 

   

 2. Jācenšas izvēlēties pēc iespējas mazāk 

bīstamas vielas, t.i., jācenšas jau sākumā 

iegādāties mazāk bīstamas vielas 

 

 

 
   

 3. Jāiegūst papildus informācija no 

rokasgrāmatām par ķīmiskās vielas 

bīstamību 

 

 

 

   

 4. Jāveic papildus drošības pasākumi, lai 

varētu droši strādāt ar konkrēto ķīmisko 

vielu** 

 

 

 
   

 5. Ar konkrēto ķīmisko vielu jāiepazīstina 

darbinieks, kā arī viľš jāapgādā ar 

nepieciešamajiem individuālajiem 

aizsardzības līdzekļiem 

 

 

 

   

 6. Regulāri kontrolēt vielas klātbūtni 

gaisā, t.i., veikt laboratoriskos mērījumus 

un tos salīdzināt ar arodekspozīcijas 

robeţvērtību (AER)***, nepieciešamības 

gadījumā veicot kādus uzlabojumus 

 

 

 

   

 REZULTĀTĀ veikti nepieciešamie 

pasākumi un regulāra darba vides gaisa 

kontrole, lai pārliecinātos, ka darbs ar 

konkrēto ķīmisko vielu ir nosacīti drošs 

 

 

 

   

 

*ATCERIETIES, ka lietojot produktu ierobeţotos daudzumos, pietiekošu 

informāciju var iegūt no uzraksta, kas atspoguļots uz mazumtirdzniecībai domātā 

iepakojuma etiķetes. 

** ATCERIETIES, ka papildus drošības pasākumi varētu būt daţādi un priekšroka 

vienmēr tiek dota vispirms kolektīvajiem aizsardzības līdzekļiem, piemēram, telpas 

ventilācijai, telpas sausināšanas sistēmai un tikai tad var izmantot norādītos individuālos 

aizsardzības līdzekļus. 

*** Aroda ekspozīcijas robeţvērtība (AER) − ir tāda ķīmiskās vielas koncentrācija 

darba vides gaisā, kas visā darba laikā ar 8 stundu darba dienas ilgumu (ne vairāk par 40 

stundām nedēļā) darbinieka organismā visā dzīves laikā neizraisa saslimšanu un novirzes 

veselībā, kuras konstatējamas ar mūsdienu izmeklēšanas metodēm. Aroda ekspozīcijas 

robeţvērtības mērvienība ir mg/m3 vai ppm (ml/m3). Ja vielas daudzums gaisā 

nepārsniedz 10% no vielas AER, tad var uzskatīt, ka darba vide ir droša darbiniekam, citā 

gadījumā būtu nepieciešami vēl kādi pasākumi, lai samazinātu konkrētās vielas daudzumu 

darba vides gaisā. 

Tā kā katrā pirtī iespējams lietot daţādus telpu uzkopšana līdzekļus, kā arī baseinu 

dezinfekcijas līdzekļus, tad, lai saprastu to, kā droši strādāt ar ķīmiskām vielām, apskatīsim 
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drošu darbu ar vienu konkrētu ķīmisko vielu (ķīmiskās vielas drošības datu lapas paraugu 

skatīt 6.pielikumā). 

 
PARAUGS 

 

MULTI ACTION TABLETS  

 

Lēni šķīstošas kombinētās hlora tabletes, ilgstošai ūdens dezinfekcijai, apstrādei pret 

aļģēm un koagulēšanai. Aktīvā sastāvdaļa: trihloroizocianūrskābe/ simklozēns (C3Cl3N3O3) 

Ievietot nepieciešamo tablešu daudzumu skimmera grozā vai peldošajā dozatorā. 

Nemest tabletes tieši peldbaseinā, lai izvairītos no iekšējā pārklājuma izbalēšanas.  

Strādājot lieto aizsargapģērbu. 

N.p.k. Bīstamības apraksts Pasākumi un aizsardzība 

1. Saskaroties ar degošu 

materiālu, var izraisīt 

ugunsgrēku 

 nenovietot/ neuzglabāt blakus viegli 

uzliesmojošiem materiāliem; 

 ATCERIETIES, ka nedzēst ar ūdeni. 

2. Kaitīgs norijot  mazgāt rokas darba starplaikos un pēc darba ar šo 

vielu; 

 neglabāt kopā ar pārtikas produktiem, dzērieniem 

un dzīvnieku barību. AIZLIEGS ēst vietā, kur viela 

tiek lietota vai uzglabāta; 

 nokļūstot mutē vai barības traktā, izskalot muti un 

izdzert lielu daudzumu ūdens. Nekavējoties meklēt 

medicīnisku palīdzību. 

3. Saskaroties ar skābēm, 

izdala toksiskas gāzes. 

Var radīt bīstamas 

(hlora) gāzes. 

 nenovietot/ neuzglabāt blakus amīniem un spēcīgām 

skābēm. Saskaroties ar skābēm, izdala toksiskas 

gāzes: Slāpekļa oksīdi (NOx); ūdeľraţhlors (HCl); 

sēra oksīdi (SOx), oglekļa monoksīds un oglekļa 

dioksīds. 

4. Kairina acis un 

elpošanas sistēmu 
 strādājot ar šo vielu lietot aizsargbrilles ar kapēm 

 vai sejas aizsargu; 

 strādājot ar šo vielu lietot aizsargcimdus, kas ir 

ūdensizturīgi un izturīgi pret 

trihloroizocianūrskābi/ simklozēnu  

 darba vietā nodrošināt pieplūdes – nosūces 

ventilāciju; 

 veidojoties putekļiem (kopējie putekļi 10 mg/m3; 

ielepojamie putekļi: 3 mg/m3), lietot sejas masku 

ar P2 vai P3 klases respiratoru; 

 nokļūstot uz ādas, nekavējoties mazgāt ar ūdeni un 

ziepēm, rūpīgi noskalojot; 

 nokļūstot acīs, skalot plati atvērtas acis ar lielu 

ūdens strūklu vismaz pāris minūtes. Meklēt 

medicīnisku palīdzību; 

 lietot ādas aizsargkrēmus. 

5. Ļoti toksisks ūdens 

organismiem, var radīt 

ilgtermiľa nevēlamu 

ietekmi ūdens vidē. 

 nepieļaut produkta iekļūšanu notekūdeľu sistēmā. 

Toksisks ūdenī esošajiem organismiem, un var radīt 

ilglaicīgu negatīvu ietekmi ūdens vidē. 
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Normatīvo aktu prasības nosaka, ka jāsastāda uzľēmuma darbinieku saraksts, kuri 

strādā ar ķīmiskajām vielām (paraugu skatīt 11.attēlā). 
PARAUGS 

Darbinieku saraksts, kuri strādā ar ķīmiskajām vielām 
11.attēls 

N. 

p.k. 

Darbinieka Ķīmiskās vielas 

Vārds, 

uzvārds 
Amats 

nosaukums un 

pielietojums 

koncentrācija 

darba vides 

gaisā (mg/m3) 

iedarbības 

veids 

iedarbī-

bas 

ilgums 

(min/ 

nedēļā) 

1. Ansis 

Pirtnieks 

Pirtnieks Multi action 

tablets, ilgstošai 

ūdens 

dezinfekcijai, 

apstrādei pret 

aļģēm un 

koagulēšanai 

(jānorāda 

konkrētām 

vielām, kuras 

atrodas vielas 

sastāvā un kuras 

tiek mērītas 

darba vides 

gaisā) 

kairina acis un 

elpošanas 

sistēmu 

2 

 ...     

 

Šādā veidā nepiecienāms izanalizēt visas ķīmiskās vielas, kuras tiek lietotas telpu 

uzkopšanai un baseinu dezinfekcijai, veicot nepieciešamās izmaiľas: 

 darba veidu sarakstā, kuros iespējami darbinieku veselībai kaitīgie riska faktori, ja 

ķīmiskā viela pārsniedz 10% no AER; 

 darba veidu sarakstā, kuros nepieciešami aizsardzības līdzekļi (9.attēls), norādot, 

ka strādājot ar Multi action tablets nepieciešams aizsargapģērbs, aizsargbrilles ar 

kapēm vai sejas aizsargs, aizsargcimdi, kas ir ūdensizturīgi un izturīgi pret 

trihloroizocianūrskābi/ simklozēnu, sejas maska ar P2 klases respiratoru un 

aizsargkrēms. 
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2. UGUNSDROŠĪBAS SISTĒMA PIRTĪ 
 

“Nelaime nenāk brēkdama”, saka latviešu tautas sakāmvārds. Ikdienā mums pat 

sapľos nerādās, ka māju vai pirti varētu piemeklēt ugunsgrēks, tāpēc diezgan pavirši 

attiecamies pret lietām, kuras var nest vislielāko postu. 

Tāpēc laikus jāsāk domāt par ugunsdrošības jautājumu sakārtošanu pirtī, un pašā 

sākumā vajadzētu noteikt to, kurš par ko atbild ugunsdrošības jomā (skatīt 12.attēlu): 
 

 

12.attēls 

 

Ugunsdrošības atbildības sadalījums 
 

1.variants, kas varētu būt raksturīgs atsevišķi stāvošai pirtij 

 
 

Pirts īpašnieks 

(darba devējs) 

 

  

Par objekta ugunsdrošību 

atbildīgais darbinieks 

(ugunsdrošības speciālists) 

 

Piezīme: par objekta ugunsdrošību atbildīgais darbinieks var būt arī pats pirts 

īpašnieks (darba devējs).  

Ja šos pienākumus veic kāds darbinieks amatu apvienošanas kārtībā, tad darba 

devējam jāizdod rīkojums, rīkojumā precīzi norādot to, kas ietilpst par objekta 

ugunsdrošību atbildīgā darbinieka kompetencē. 

 

 

2. variants, kas varētu būt raksturīgs atsevišķi stāvošai pirtij, kā arī pirts 

kompleksam 

 
 

Pirts īpašnieks 

(darba devējs) 

 

 Par objekta ugunsdrošību 

atbildīgais darbinieks 

(ugunsdrošības speciālists)  

    

Pirts telpu nomnieks 

(darba devējs) 

 
Ugunsdrošības speciālists 

 

 

Otrajā variantā ļoti svarīgas ir līgumattiecības starp pirts īpašnieku un telpu 

nomnieku. Tāpēc ļoti svarīgs ir telpu nomas līgums un tajā norādītā atbildība. Praksē pirts 

īpašnieks atbild par pirts stacionārām ugunsdzēsības lietām, to pārbaudēm, piemēram, veic 

ugunsdzēsības signalizācijas pārbaudes, izstrādā evakuācija plānus utt. Pirts nomnieki 

praksē atbild par pirts pārvietojamām ugunsdzēsības lietām, t.i., nodrošina iznomātās telpas 

ar ugunsdzēsības aparātiem (protams, pastāv iespēja, ka pirts īpašnieks nodrošina telpas arī 

ar ugunsdzēsības aparātiem), kā arī veic savu darbinieku ugunsdrošības instruktāţu. Ļoti 

reti gadās situācija, ka, saskaľā ar nomas līgumu, telpu nomnieks pilnībā atbild par objekta 

ugunsdrošību. 
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3. variants, kas varētu būt raksturīgs pirts kompleksam 

 

 

Pirts īpašnieks 

 

 
 

 

    

Pirts telpu apsaimniekotājs 

(darba devējs) 

 Par objekta ugunsdrošību 

atbildīgais darbinieks 

(ugunsdrošības speciālists)  

    

Pirts telpu nomnieks 

(darba devējs) 

 
Ugunsdrošības speciālists 

 

 

Arī trešajā variantā ļoti svarīgas ir līgumattiecības gan starp pirts īpašnieku un telpu 

apsaimniekotāju, gan telpu apsaimniekotāju un telpu nomnieku. Tāpēc ļoti svarīgs ir telpu 

nomas līgums un tajā norādītā atbildība. Praksē pirts īpašnieks noslēdz līgumu ar telpu 

apsaimniekotāju, kurš atbild par pirts stacionārām ugunsdzēsības lietām, to pārbaudēm, 

piemēram, veic ugunsdzēsības signalizācijas pārbaudes, izstrādā evakuācija plānus utt. 

Pirts nomnieki praksē atbild par pirts pārvietojamām ugunsdzēsības lietām, t.i., nodrošina 

iznomātās telpas ar ugunsdzēsības aparātiem (protams, pastāv iespēja, ka pirts 

apsaimniekotājs nodrošina telpas arī ar ugunsdzēsības aparātiem), kā arī veic savu 

darbinieku ugunsdrošības instruktāţu. 

 

Par objekta ugunsdrošību atbildīgajiem darbiniekiem, personām, kuras izstrādā 

rīcības plānu ugunsgrēka gadījumam un ugunsdrošības instrukciju, kā arī personām, kuras 

veic ugunsdrošības instruktāţu, nepieciešama profesionālā izglītība ugunsdrošībā vai 

apmācība ugunsdrošības jomā atbilstoši Ministru kabineta 2004.gada 17.februāra 

noteikumi Nr.82 „Ugunsdrošības noteikumi” 8.punktam: 

 ja objektos (telpās) var atrasties līdz 10 cilvēkiem, tad objekta ugunsdrošības 

atbildīgajam darbiniekam (ugunsdrošības speciālistam) nepieciešama profesionālās 

pilnveides izglītība „Darba aizsardzība 160.st.”; 

 ja objektos (telpās) var atrasties no 10 līdz 50 cilvēkiem, tad objekta ugunsdrošības 

atbildīgajam darbiniekam (ugunsdrošības speciālistam) nepieciešama speciāla 

izglītība pēc Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta izstrādātas mācību 

programmas ugunsdrošībā ne mazāk par 20 stundām); 

 ja objektos (telpās) var atrasties vairāk par 50 cilvēkiem, tad objekta ugunsdrošības 

atbildīgajam darbiniekam (ugunsdrošības speciālistam) nepieciešama profesionālās 

pilnveides izglītība „Ugunsdrošība un aizsardzība 160.st.”. 
 

2.1. Ugunsdrošības instruktāža 
 

Kādiem dokumentiem jābūt uzņēmumā? 
 

1.  Ugunsdrošības instrukcijai, 

2. Ugunsdrošības instruktāžas reģistrācijas žurnālam. Normatīvie akti pieļauj, ka 

ugunsdrošības instruktāža tiek reģistrēta darba aizsardzības instruktāžas darba vietā 

reģistrācijas žurnālā, 

3. Rīcības plānam ugunsgrēka gadījumā, ja pirtī vai pirts kompleksā vienlaicīgi var 

uzturēties vairāk par 50 cilvēkiem, 

4. Evakuācijas plānam, ja pirtī vai pirts kompleksā vienlaicīgi var uzturēties vairāk 

par 50 cilvēkiem 
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Ugunsdrošības instruktāţu un tās saturu nosaka Ministru kabineta 2004.gada 

17.februāra noteikumi Nr.82 „Ugunsdrošības noteikumi”. 

 

Darbinieka ugunsdrošības instruktāža 
13.attēls 

DARBINIEKS UZSĀK DARBU 

UZĽĒMUMĀ 

  

1. Darbinieks tiek iepazīstināts ar 

ugunsdrošības instrukciju un rīcības plānu 

ugunsgrēka gadījumam 

  

 

 

PĒC GADA   

 2. Darbinieks atkārtoti tiek iepazīstināts ar 

ugunsdrošības instrukciju un rīcības plānu 

ugunsgrēka gadījumam 

 

 

 
   

 REZULTĀTĀ darbinieks ir iepazīstināts 

ar ugunsdrošības jautājumiem un 

parakstījies instruktāţas ţurnālā par to, ka 

instrukcijās noteiktos pienākumus izpildīs 

darba laikā 

 

 

 

 

Ugunsdrošības instrukcijā ietver šādu informāciju (ja tāda raksturīga konkrētam 

uzľēmumam): 

1) kārtība, kādā tiek uzturēta teritorija, ēkas, telpas un evakuācijas ceļi un 

piebraucamie ceļi pie ēkām, būvēm un ugunsdzēsības ūdensapgādes vietām, kā arī 

ziľas par objekta ugunsdrošību; 

2) ugunsdrošības prasības ēku un būvju inţeniertehnisko iekārtu ekspluatācijā, 

iespējamie riska faktori, tehnoloģiskā procesa sprādzienbīstamība un 

ugunsbīstamība; 

3) lietojamo un uzglabājamo vielu un materiālu bīstamo īpašību raksturojums, 

sprādzienbīstamība un ugunsbīstamība, kā arī minēto vielu un materiālu 

izmantošanas, glabāšanas un transportēšanas kārtība; 

4) tehnoloģisko iekārtu un telpu kontroles un mērīšanas ierīču maksimāli pieļaujamie 

rādījumi un rādījumi, kurus sasniedzot var notikt sprādziens vai izcelties 

ugunsgrēks; 

5) vietu un telpu sakopšanas un elektropatērētāju atvienošanas kārtība pēc darba 

beigām; 

6) kārtība, kā pēc darba beigām savāc degtspējīgu vielu un materiālu atkritumus, uztur 

un glabā eļļainu darba apģērbu; 

7) vietas, kur atļauts smēķēt; 

8) ugunsbīstamo darbu veikšanas kārtība; 

9) darbinieku pienākumi un rīcība ugunsgrēka gadījumā: 

a) ugunsdzēsības dienesta izsaukšanas kārtība; 

b) tehnoloģisko iekārtu apturēšanas kārtība; 

c) ventilācijas iekārtu, elektroiekārtu un citu inţeniertehnisko iekārtu atvienošanas 

kārtība; 

d) ugunsdzēšanas līdzekļu, ugunsdzēsības sistēmu un iekārtu izmantošanas kārtība; 

e) cilvēku evakuācijas kārtība; 

f) kārtība, kādā tiek evakuētas personas ar īpašām vajadzībām, un attiecīgi 

pasākumi tās nodrošināšanai, ja attiecīgajā ēkā var atrasties personas ar īpašām 

vajadzībām; 

g) materiālo vērtību evakuācijas kārtība. 
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Par to, ka darbinieks iepazīstināts ar ugunsdrošības instrukciju, darbinieks parakstās 

ugunsdrošības instruktāţas reģistrācijas ţurnālā vai darba aizsardzības instruktāţas darba 

vietā reģistrācijas ţurnālā. 

 

Tātad instruētājam ne tikai jāliek izlasīt konkrēto instrukciju, bet arī jāpārliecinās, 

vai nodarbinātais ir sapratis ugunsdrošības prasības. Vislabāk darbiniekam ir uzdot 

kontroles jautājumus vai arī prasīt, lai nodarbinātais praktiski no demonstrē savas iemaľas, 

piemēram, ugunsdzēsības aparātu lietošanā, ugunsdzēsības signalizācijas iedarbošanās 

gadījumā u.c. 
 

2.2. Ugunsdzēsības aparāti un inventārs 
 

Pirtī obligāti jābūt izvietotam ugunsdzēsības aparātam, ko nosaka Ministru kabineta 

2004.gada 17.februāra noteikumi Nr.82 „Ugunsdrošības noteikumi”. Cik daudz 

ugunsdzēsības aparāti ir jāizvieto pirts telpās, var izrēķināt pēc Ministru kabineta 

2004.gada 17.februāra noteikumi Nr.82 „Ugunsdrošības noteikumi” 9.pielikuma. 

Ugunsdzēsības aparātiem jābūt izvietotiem brīvi pieejamās vietās vai nu pie sienas 

vai uz zemes, bet 1,5 m augstumā jābūt izvietotai ugunsdrošības zīmei:  - 

ugunsdrošības aparāts (skatīt 15.attēlu). 
14.attēls 

 vai  

 

Ugunsdzēsības aparāti reizi gadā ir jāpārbauda, un pārbaudes jāreģistrē 

ugunsdzēsības aparātu reģistrācijas ţurnālā. 
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Papildus ugunsdzēšamajiem aparātiem izmantojams šāds ugunsdzēsības inventārs: 

 

1) ugunsdzēsības pārklājs (15.attēls). 

Ugunsdzēsības pārklāji nedrīkst būt mazāki 

par vienu kvadrātmetru. Pārklāji paredzēti 

nelielu ugunsgrēka cilmvietu dzēšanai un tādu 

materiālu dzēšanai, kas nav spējīgi degt bez 

gaisa piekļūšanas; 

 

15.attēls 

 

2) ūdens mucas un spaiľi; 

3) kastes ar smiltīm vai sorbentu (16.attēls). 

Kastu tilpums, kurās glabā absorbentu vai 

smiltis, nedrīkst būt mazāks par 0,1 m
3
, un tās 

ir komplektā ar liekšķeri. Kastes ar absorbentu 

vai smiltīm novieto vietās, kur iespējama 

viegli uzliesmojošu un degošu šķidrumu 

noplūde; 

4) speciālie rīki (piemēram, lauţľi, ķekši, cirvji, 

kāpnes, lāpstas). 

16.attēls 

 

 

2.3. Ugunsaizsardzības sistēmas 

 

Vēl projekta izstrādes gaitā jaunceļamajai vai rekonstruējamai ēkai tiek paredzētas 

objektam nepieciešamās ugunsdzēsības sistēmas, ko nosaka Būvnormatīvi. 

Sekojošas ugunsaizsardzības sistēmas varētu būt uzstādītas pirtī: 

Ugunsdzēsības signalizācija. Šīs sistēma sastāv 

no detektora, kurš signalizē par iespējamo 

ugunsgrēku uz vadības paneli. Sistēmu var palaist arī 

manuāli, t.i., nospieţot trauksmes pogu (17.attēls). 

Ugunsdzēsības signalizācijas sistēmas iedalās: 

1) konvekcionālās sistēmas, kuru lielākais 

trūkums ir tas, ka nevar precīzi noteikt, kurš no 

detektoriem zonā ir nostrādājis, tāpēc tās ir 

lētākas par adresējamām sistēmām; 

2)  adresējamās sistēmas, kurās ļoti precīzi var 

noteikt detektoru, kurš ir nostrādājis. 

 

Praksē pirtīs parasti uzstāda dūmu detektorus, 

tāpēc, ka pirtīs parasti atrodas cietas vielas, kurām 

degot vispirms izceļas dūmi. 

17.attēls 

 

 

 

 

Ikvienu ugunsaizsardzības sistēmu uztur darba kārtībā un ekspluatē saskaľā ar 

iekārtu raţotāja tehniskās dokumentācijas prasībām, tāpēc no sistēmu uzstādītājiem 

vajadzētu pieprasīt sekojošu dokumentāciju (citādā gadījumā šī dokumentācija būs 

jāsagatavo pašiem): 

1) instrukciju par iekārtas ekspluatāciju un aizsargājamo telpu (zonu) sarakstu; 

2) instrukciju par rīcību gadījumos, ja no automātiskās ugunsaizsardzības sistēmas 

pienāk trauksmes signāls par ugunsgrēka izcelšanos vai sistēmas bojājumu, kā arī 

instrukciju par rīcību stacionārās ugunsdzēsības sistēmas darbības laikā un pēc 

sistēmas funkciju izpildes; 
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3) ugunsaizsardzības sistēmas tehniskās apkopes un remontdarbu uzskaites ţurnālu, 

kurā turpmāk tiks reģistrētas visas sistēmas tehniskās apkopes un remontdarbi. 

Tehniskās apkopes un remontdarbus var veikt speciāli apmācīts darbinieks vai 

noslēgt līgumu ar uzľēmumu, kurš sniedz šādus pakalpojumus; 

4) ugunsaizsardzības sistēmas iedarbošanās gadījumu un bojājumu uzskaites ţurnālu, 

kurā tiek reģistrēti visi sistēmas iedarbošanās gadījumi; 

5) ugunsaizsardzības sistēmas tehniskās apkopes reglamentu. 

 

Visas ugunsaizsardzības sistēmas nepieciešams nodrošināt ar nepārtrauktu 

elektropadevi. 

 

Ugunsgrēka izziņošanas sistēma. Izziľošanas 

sistēma nodrošina skaľas signāla vai informācijas 

nodošanu (skatīt 18.attēlu), gaismas izziľotāju 

ieslēgšanu ārkārtējā situācijā. 

Arī šīs sistēmas uztur lietošanas kārtībā un 

regulāri pārbauda. 

18.attēls 

 
 

Ugunsdzēsības ūdensapgāde ir: 

Ūdenskrātuves. Pie uzľēmuma vai tā teritorijā, kā arī pie 

pašas ūdenstilpnes jābūt izvietotai speciālām zīmēm, kuras 

norāda attālumu līdz ūdenskrātuvei (10,5 m un priekšu un 10,5 m 

pa labi), ūdenskrātuves tilpumu (V=90m
3
) un apzīmējumu: 

atklātu ūdens tilpľu ľemšanas vieta (skatīt 19.attēlu).  

Un ne velti mūsu senči netālu no ēkām raka dīķi. Arī 

mūsdienās, kad arvien vairāk samazina glābšanas dienestu 

struktūrvienību skaitu, tas var izrādīties efektīvs līdzeklis 

ugunsgrēka dzēšanā. 

19.attēls 

 

 
20.attēls 

 
21.attēls 

  

Ārējais ugunsdzēsības ūdensvads (cauruļvadu tīkls ar 

hidrantiem (20.attēls)). Ja hidrants atrodas uzľēmuma 

teritorijā, tad tā pārbaudes jāveic uzľēmumam, citādi tās 

pārbaudes veic Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta 

attiecīgā struktūrvienība. 

Ūdensvada tīklu īpašnieks pārbauda ugunsdzēsības 

hidrantus ne retāk kā reizi gadā un par to sastāda pārbaudes 

aktu. 

Pie uzľēmuma vai tā teritorijā jābūt izvietotai speciālai 

zīmei)(skatīt 21.attēlu), kas norāda attālumu līdz hidrantam 

(10,5 m un priekšu un 10,5 m pa labi), tā numuru (123), veidu 

(C – cilpveida vai S – strupzaru) un ūdensvada diametru (300 

mm). 

Iekšējais ūdensvadu tīkls (cauruļvadu tīkls ar 

ugunsdzēsības krāniem) vai nu ar vai bez sūkľu stacijas, kas 

atkarīgs no tā, vai iekšējā ūdensvadā ir vai nav pietiekošs ūdens 

spiediens, lai veiktu dzēšanas darbus ar ūdeni. 

Iekšējā ugunsdzēsības ūdensvada krānu novieto īpašā 

skapī vai nišā, krānam pievieno šļūteni un stobru (22.attēls). 

Uz ugunsdzēsības krāna skapja durvīm norāda krāna 

kārtas numuru, ugunsdzēsības dienesta izsaukšanas tālruľa 

numuru, kā arī izvieto drošības zīmi – ugunsdzēsības krāns 

(23.attēls). 

Ugunsdzēsības krānus un to aprīkojumu pārbauda reizi 

22.attēls 
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gadā. Pārbaudes rezultātus reģistrē iekšējā ugunsdzēsības 

ūdensvada ugunsdzēsības krānu un to aprīkojuma pārbaudes 

ţurnālā. 

Ugunsdzēsības ūdensapgādes sūkľu telpās novieto 

ugunsdzēsības ūdensapgādes kopējo shēmu un sūkľu piesaistes 

shēmu. 

Ugunsdzēsības sūkľus pārbauda ne retāk kā reizi 

ceturksnī. Pārbaudes rezultātus reģistrē Ugunsdzēsības sūkľu 

pārbaudes ţurnālā. 

23.attēls 

 

 

2.4. Evakuācija 
 

Evakuācija ir telpas vai ēkas atstāšana gadījumā, ja ir paziľots par ugunsgrēku vai citu 

ārkārtas situāciju.  

 

Evakuācijas ceļi 

24.attēls 

Evakuācija notiek par horizontāliem (gaiteľi un durvis) 

un vertikāliem (rampām un kāpnēm) evakuācijas ceļiem.  
Lai evakuācija notiktu pēc iespējami ātrā laikā un pa 

pareiziem ceļiem, nepieciešams ēkā izvietot evakuācijas 

plānus (obligāta prasība ēkām, kurās var atrasties vairāk 

par 50 cilvēkiem) un evakuācijas zīmes. 

 

Evakuācijas zīmēm jābūt zaļā krāsā un tām jānorāda uz 

to vietu, kur notiek cilvēku evakuēšanās uz ārpuses kāpnēm 

vai izejas no stāva vai ēkas. 

24.attēlā parādīts, ka pareizi izvietot evakuācijas 

zīmes. 

Evakuācijas durvīm jābūt atvērtām jebkurā laikā, 

t.i., lai no pirts iekšpuses tās varētu attaisīt jebkurā laikā.  
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1.pielikums 
PARAUGS 

Ugunsdrošības instrukcija 
 

I. Vispārīgie jautājumi 

 

1. Ugunsdrošības instrukcija nosaka vispārīgās ugunsdrošības prasības darbiniekiem 

SIA „XXX” (turpmāk – uzľēmums). 

2. Rīcības plāns ugunsgrēka gadījumam, nosaka darbinieka pienākumus ugunsgrēka 

laikā vai situācijā, kad ir aizdomas par ugunsgrēka izcelšanos uzľēmuma objektā 

(1.pielikums). 

3. Uzsākot darbu uzľēmumā un pēc tam ne retāk kā reizi gadā ikviens uzľēmuma 

darbinieks tiek iepazīstināts ar ugunsdrošības instrukciju un rīcības plānu 

ugunsgrēka gadījumā. 

4. Darba devējam ir tiesības piemērot uzľēmumā darbiniekam disciplinārsodus par 

ugunsdrošības instrukciju un citu ugunsdrošības normatīvo aktu noteikumu 

pārkāpumiem, kā arī darba devēja prasību neizpildi ugunsdrošības jautājumos. 

 

II. Teritorijas un telpu uzturēšana 

  

5. Darbinieka pienākums:  

5.1. telpas uzturēt sakārtotas; 

5.2. darba pārtraukumos vai pēc darba beigām darba vietu atstāj tādā kārtībā, lai 

novērstu jebkāda veida viegli uzliesmojošo materiālu nokļūšanu uz pirts 

krāsnis, elektroierīcēm vai sildelementiem; 

5.3. darba pārtraukumos vai pēc darba beigām, atvieno no strāvas avotiem visas tās 

elektroierīces, kuru ekspluatācijas noteikumos nav paredzēts to nepārtraukts 

pieslēgums elektriskās strāvas avotam; 

5.4. smēķēt tikai speciāli apzīmētās un iekārtotās vietās ēkā vai ārpus tās, bet ne 

tuvāk par 10 metriem no ieejas durvīm. 

6. Darbiniekiem darba laikā ir aizliegts: 

6.1. telpās izliet īpaši viegli uzliesmojošus, viegli uzliesmojošus vai uzliesmojošus 

šķidrumus kanalizācijas sistēmās; 

6.2. uzkopt telpas ar līdzekļiem, kuri netiek klasificēti kā telpu uzkopšanas līdzekļi; 

6.3. telpās atstāt bez uzraudzības pirts krāsni; 

6.4. evakuācijas ceļus (izejas, gaiteľus utt.) pieblīvēt ar priekšmetiem, mēbelēm, 

iekārtām, kā arī izmantot tos citiem nolūkiem; 

6.5. teritorijā kurināt ugunskurus un dedzināt atkritumus; 

6.6. teritorijā izmantot pirotehniku 100 m no pirts telpām. 

 

III. Evakuācijas ceļi un izejas 

 

7. Evakuācijas ceļi un izejas, kas apzīmēti ar atbilstošām drošības zīmēm, paredzēti, 

lai nodarbinātais pēc iespējas īsākā laikā ugunsgrēka gadījumā varētu atstāt objektu. 

8. Darbiniekam evakuācijas laikā aizliegts: 

 8.1. evakuēties pa logiem, kuri atrodas augstāk par 1.stāvu; 

 8.2. evakuācijas laikā aizbultēt evakuācijas durvis; 

 8.3. evakuēties pa ejām, ceļiem, kuri nav paredzēti evakuācijai. 
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IV. Ugunsdzēšanas līdzekļu uzturēšana un izmantošana 

 

9. Objekts ir aprīkots ar ugunsdzēsības aparātiem un ugunsdzēsības signalizāciju. 

10. Ugunsdzēsības aparātus un sistēmas izvieto un apzīmē ar drošības zīmēm šādā 

kārtībā: 

10.1. ugunsdzēsības aparātus izvieto redzamās vietās izeju tuvumā 1,5 m 

augstumā no zemes vai tieši uz zemes, speciālos skapjos vai vietās, kur 

iespējama ugunsgrēka izcelšanās un apzīmē ar šādu drošības zīmi: 

„ ”. Lietojot ugunsdzēšamos aparātus, nodarbinātajam ir pienākums 

rīkoties atbilstoši instrukcijai, kura atrodas uz ugunsdzēšamā aparāta 

korpusa; 

10.2. ugunsdzēsības pogas, ar kurām iespējams iedarbināt ugunsdzēsības 

signalizāciju apzīmē ar šādām drošības zīmēm: „ ”. 

Ugunsdzēsības poga nodarbinātajam jānospieţ, lai iedarbinātu 

evakuācijas sistēmu vai informētu nodarbinātos par ugunsgrēku objektā. 

11. Darbinieka pienākums ieraugot uguni vai ugunsgrēku telpā veikt dzēšanas darbus 

ar ugunsdzēsības aparātiem un precīzi rīkoties saskaľā ar rīcības plānu 

(1.pielikums). 

12. Darbiniekam ir aizliegts: 

12.1. uzstādīt un izmantot ugunsdzēšamos aparātus pēc to lietošanas termiľa 

beigām, kā arī ugunsdzēšamos aparātus uz kuriem nav atbilstoša 

marķējuma. Lietošanas norādījumi ir valsts valodā; 

12.2. izmantot ugunsdzēšanas ierīces un līdzekļus tiem neparedzētos nolūkos; 

12.3. dzēst ar ūdeni elektriskos tīklus un iekārtas, ja tās atrodas zem sprieguma. 

 

V. Prasības elektroiekārtu ekspluatācijā 

 

13. Objektos tiek izmantota elektrosistēma ar zemējumu, kas pasargā nodarbināto no 

elektrotrieciena. Visas elektroiekārtas (t.sk. elektriskā pirts krāsns) ir aprīkotas ar 

aizsargierīcēm pret īssavienojumu un pārslodzi, strāvas noplūdi un citiem 

ekspluatācijas reţīma pārkāpumiem, kas var izraisīt ugunsgrēku. 

14. Darbinieka pienākums ir ievērot elektrodrošības prasības.t.sk.: 

14.1. iekārtas regulāri jāattīra no putekļiem un nosēdumiem; 

14.2. iekārta vai ierīcē no elektrotīkla jāatvieno to raujot aiz rozetes, nevis 

elektrības vada; 

14.3. blakus elektriskajai pirts krāsnij esošo koka detaļu gruzdēšana, izslēgt 

pirts krāsni un mitrināt gruzdošās vietas ar ūdeni. 

15. Ekspluatējot elektroietaises darbiniekam aizliegts: 

15.1. telpās izmantot bojātas elektroiekārtas; 

15.2. telpās lietot paštaisītus drošinātājus un nekalibrētus ieliktľus; 

15.3. izmantot elektrības vadus un kabeļus ar bojātu izolāciju, kā arī savienot 

tos tādā veidā, kas var radīt bīstamu pārejas pretestību; 

15.4. izmantot nestandarta elektroierīces; 

15.5. pieslēgt iekārtas elektrosistēmai bez rozetes; 

15.6. izmantot telpu sildīšanai elektrosildītājus ar atklāta tipa sildelementiem; 

15.7. atvērt elektrosadales skapjus un veikt tajos kādas darbības; 

15.8. ar slapju lupatu slaucīt elektrotīklam pieslēgtu ierīci vai ar slapjām rokām 

pieskarties elektriskā tīklā pieslēgtai iekārtai; 

15.9. telpās atstāt bez uzraudzības elektroierīces, ja tehniskajos noteikumos tas 

nav atļauts. 
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VI. Drošības pasākumi, strādājot ar viegli uzliesmojošiem šķidrumiem (VUŠ) un 

degošiem šķidrumiem (DŠ) 

16. Viegli uzliesmojoši šķidrumi (uz etiķetes parādās apzīmējums  F vai F+) ir 

šķidrumi, kuri uzliesmo līdz 65
O
C, degoši šķidrumi vairāk par 65

O
C. 

17. Darbinieka pienākums strādājot ar VUŠ vai DŠ: 

17.1. ievērot šķidruma izgatavotāja norādītās prasības. Pirms darba ar konkrēto 

šķidrumu iepazīsties ar informāciju, par konkrēto šķidrumu; 

17.2. ja uzliesmojis VUŠ vai DŠ, nedzēst to ar ūdeni, bet lietot sorbentu, 

sausas smiltis vai atbilstošu ugunsdzēšamo aparātu; 

17.3. darbus ar VUŠ vai DŠ veikt labi vēdināmās telpās. 

18. Darbiniekasm strādājot ar VUŠ vai DŠ aizliegts: 

18.1. telpā, kurā atrodas un strādā ar VUŠ un DŠ, nepielietot atklātu liesmu, 

neatstāt degošus priekšmetus un smēķēt; 

18.2. izsmidzināt VUŠ un DŠ slikti vēdināmā telpā; 

18.3. ielaist citu nodarbināto strādāt konkrētā telpā, kamēr šī telpa nav 

izvēdināta; 

18.4. VUŠ glabāt atklātos saules staros; 

18.5. VUŠ izsmidzināt virs sakarsētām virsmām – pirts krāsnīm, apkures 

ierīcēm, elektriskajām sildierīcēm u.t.t.; 

18.6. VUŠ izmantot roku, apģērba, grīdu u.c. mazgāšanai. 

 

VII. Prasības noliktavām 

 

19. Darbinieka pienākums: 

19.1. pārzināt materiālu un izstrādājumu fizikālās un ķīmiskās īpašības un 

ugunsgrēka dzēšanas vielu viendabīguma principu, un tos glabāt 

ievērojot šīs īpašības; 

19.2. bīstamo ķīmisko vielu uzglabāšanas vietas apzīmēt ar atbilstošām 

drošības zīmēm un, ja tādas nav, novietot uzrakstus ar vielu nosaukumu; 

19.3. ķīmiskās vielas, kuras, nonākot saskarē ar gaisu, ūdeni, citām ķīmiskajām 

vielām vai degtspējīgiem materiāliem, var pašaizdegties, izraisīt degšanu 

vai veidot sprādzienbīstamus maisījumus, glabāt atsevišķos ēku 

nodalījumos. 

20. Noliktavas darbiniekam aizliegts ķīmiskās vielas pakļaut saules staru iedarbībai. 
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1.pielikums 

Rīcības plāns ugunsgrēka gadījumā 
 

I. Vispārīgie nosacījumi 

 

Rīcības plāns nosaka SIA „XXX” nodarbināto un atbildīgo personu darbību secību 

ugunsgrēka gadījumā. 

 

II. Konkrēta nodarbinātā/ atbildīgā rīcība ugunsgrēka gadījumā 

 

1. Darbiniekam pēc ugunsgrēka ieraudzīšanas/ signāla uz signalizācijas pults 

saľemšanas: 

 

Laiks vai laika 

periods 

Veicamās darbības 

Ja nostrādājusi 

ugunsdzēsības 

signalizācija  

Noľemt trauksmes signālu. Patstāvīgi noskaidrot ugunsgrēka trauksmes cēloni. 

30 – 40 sekunţu 

laikā pēc 

ugunsgrēka 

ieraudzīšanas 

Censties nodzēst ugunsgrēku, lietojot tuvumā esošo ugunsdzēšamo aparātu. 

Ugunsgrēka dzēšanai elektroietaisēs zem sprieguma (līdz 1000 V) visefektīvāk 

izmantojami ogļskābās gāzes un ABC klases pulvera ugunsdzēšamie aparāti 

Ja nav iespējams 

nodzēst 

ugunsgrēku ar 

pašu spēkiem 

Ziľot Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam (turpmāk - VUGD) pa tālr. 

01 vai 112, nosaucot: 

- uzľēmuma nosaukumu SIA „XXX” un adresi; 

- vārdu, uzvārdu; 

- telefonu; 

- sniedz ugunsgrēka raksturojumu 

 Izziľot trauksmi ēkā 

 Ziľot uzľēmuma direktoram __________ pa tel. _________. 

Pēc paziľošanas 

VUGD 

Pārliecināties, vai savā telpā ir atslēgta ventilācijas/ kondicionēšanas sistēma 

Kad konstatē citu 

attiecīgo dienestu 

nepieciešamību 

Ja nepieciešams, izsaukt uz ugunsgrēka vietu medicīnas vai avārijas dienestus 

Pēc iespējas ātrāk Evakuēties no ēkas uz drošu vietu. Sniegt palīdzību tiem, kuriem tā nepieciešama 

Pēc VUGD 

apakšvienības  

Pakļauties ugunsgrēka dzēšanas darbu vadītājam - VUDG amatpersonai - un 

rīkojas saskaľā ar viľa norādījumiem 

ierašanās Informēt VUDG amatpersonu par cilvēkiem, kas atrodas vai varētu atrasties 

ugunsgrēka vietā 

Pēc evakuācijas Palikt pulcēšanās vietā un apsargāt evakuētās mantas 

 

2. Katram uzľēmuma darbiniekam/ apmeklētājam pēc trauksmes signāla vai mutiskas 

informācijas saľemšanas: 

Laiks vai laika 

periods 

Veicamās darbības 

Pēc sirēnas 

atskanēšanas vai 

informācijas 

saľemšanas 

Aizvērt logus, izslēgt elektroiekārtas, ventilācijas/ kondicionēšanas sistēmu, 

kuras atrodas attiecīgā telpā un doties uz evakuācijas izeju 

Kad izgājis no 

telpas 

Pārliecināties, vai ugunsgrēks nav izcēlies pie darba vietas tuvākajās 2 telpās, vai 

nav iesprostoti cilvēki un nevajag palīdzību. Uzaicināt tuvumā esošos 

apmeklētājus doties uz izeju  

 Evakuēties no ēkas uz drošu vietu, izmantojot evakuācijas izejas 
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Pēc VUGD 

apakšvienības  

Pakļauties ugunsgrēka dzēšanas darbu vadītājam - VUDG amatpersonai - un 

rīkoties saskaľā ar viľa norādījumiem 

ierašanās Informēt VUDG amatpersonu par cilvēkiem, kas atrodas vai varētu atrasties 

ugunsgrēka vietā 

Pēc evakuācijas Palikt pulcēšanās vietā un apsargāt evakuētās mantas 

 

3. Saimniecības vadītājam (vai viľa aizvietotājam) pēc informācijas saľemšanas: 

 

Laiks vai laika 

periods 

Veicamās darbības 

Pēc informācijas 

saľemšanas 

Ziľot Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam (turpmāk - VUGD) pa tālr. 01 

vai 112, nosaucot: 

- uzľēmuma nosaukumu un adresi: SIA „XXX” un adresi; 

- vārdu, uzvārdu; 

- telefonu; 

- sniedz ugunsgrēka raksturojumu. 

Kad izgājis no 

kabineta 

Aizvērt logus, izslēgt elektroiekārtas, ventilācijas/ kondicionēšanas sistēmu, kuras 

atrodas attiecīgā telpā 

 Atvienot elektroenerģiju stāvā (izľemot ugunsdzēsības ietaises un avārijas 

apgaismojumu) 

 Pārliecināties, vai ir iedarbinātas ugunsdzēsības automātikas sistēmas un izslēgta 

kopējā ventilācijas/ kondicionēšanas sistēma 

Kad konstatē citu 

attiecīgo dienestu 

nepieciešamību 

Ja nepieciešams, izsaukt uz ugunsgrēka vietu medicīnas vai avārijas dienestus 

Pēc paziľošanas 

VUGD par 

ugunsgrēku 

Norīkot darbinieku sagaidīt VUGD darbiniekus un palīdz atrast visīsāko ceļu līdz 

ugunsgrēka izcelšanās vietai un ūdensľemšanas vietām 

 Organizēt evakuēto mantu apsardzību 

Ja prot darboties ar 

ugunsdzēsības 

līdzekļiem 

Censties nodzēst ugunsgrēku, lietojot ugunsdzēsības ūdensapgādi. Pirms uzsākt 

dzēšanu ar ūdeni, pārliecināties, ka ēkā atslēgta elektrība!!! 

Kamēr ugunsgrēks 

nav nodzēsts 

Noteikt, vai ir veikta visu apmeklētāju un darbinieku evakuācija, par iespējamām 

cilvēku atrašanās vietām informē ugunsdzēsējus 

Pēc VUGD 

apakšvienības 

ierašanās 

Pakļauties ugunsgrēka dzēšanas darbu vadītājam - VUDG amatpersonai - un 

rīkoties saskaľā ar viľa norādījumiem 

 Informēt VUDG amatpersonu par cilvēkiem, kas atrodas vai varētu atrasties 

ugunsgrēka vietā 

 

4. Darbiniekam, kurš norīkots sagaidīt VUGD: 

 

Laiks vai laika 

periods 

Veicamās darbības 

Pēc VUGD 

struktūrvienības 

ierašanās 

Informēt VUDG amatpersonas par ugunsgrēka atrašanās vietu un cilvēkiem, kas 

atrodas vai varētu atrasties ugunsgrēka vietā un objekta ugunsbīstamību 

 Pakļauties ugunsgrēka dzēšanas darbu vadītājam - VUDG amatpersonai - un 

rīkoties saskaľā ar viľa norādījumiem 
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III. Individuālā aizsardzība, kad cilvēks nav sadzirdējis sirēnu, viņam nav paziņots 

 

5. ja durvis karstas, iespēju robeţās aizbāziet spraugas, šim nolūkam vislabāk kalpos 

viss, kas pa rokai, piemēram, mitri dvieļi vai cits materiāls; 

6. ja telpa ir pilna ar dūmiem, rāpojiet uz logu un mazliet atveriet to; neatveriet logu 

pilnīgi, jo tādā gadījumā radīsit papildus caurvēju, kas veicinās dūmu pieplūdumu 

telpā; 

7. turieties zemu pie loga, tas ļaus jums elpot svaigu gaisu no ārpuses un izvairīties no 

dūmiem, kas lēnām piepildīs telpu; 

8. tikai galējās nepieciešamības gadījumā atveriet logu pilnīgi vai izsitiet stiklu. Taču 

šādā gadījumā dūmi var iekļūt telpā arī no ēkas ārpuses. Turklāt, ja logs būs izsists, 

jums vairs nebūs iespēju to aiztaisīt; 

9. ja atrodaties pirmajā stāvā un varat pa logu izkļūt drošībā – dariet to. Ja atrodaties 

augstāk par pirmo stāvu, pēc iespējas ilgāk atturieties no lēmuma izlekt, lai 

neiegūtu traumas, lecot no bīstama augstuma; 

10. ja nevarat izkļūt no telpas, mēģiniet radīt troksni, lai pārējie zinātu, kur jūs 

atrodaties. To vislabāk darīt, sitot kopā daţādus priekšmetus, nevis kliedzot, jo ir 

svarīgi taupīt elpu. Arī vicinot pa logu dvieli vai aizkaru, jūs pievērsīsit uzmanību 

savai atrašanās vietai; 

11. ja durvis nav karstas, mazliet paveriet tās un palūkojieties, vai ārpusē nav dūmu un 

uguns. Kad atstājat telpu, aizveriet durvis. Tas mazinās uguns izplatību un aizsargās 

jūsu īpašumu; 

12. ja iespējams, aizsedziet degunu un muti ar kādu mitru materiālu, lai ar karsto gāzu 

maisījums neapdedzinātu plaušas; 

13. ja jums aizdegas drēbes, nekrītiet panikā un neviciniet rokas, jo tas tikai veicinās 

liesmu izplatīšanos. Šādā gadījumā apstājieties, nogulieties un zemes, sāciet 

vārtīties uz priekšu un atpakaļ. Ja pie rokas ir sega (galējās nepieciešamības 

gadījumā mētelis) aptiniet to sev apkārt; 

14. ja ieraugāt, ka kādam citam ir aizdegušās drēbes, nepieľemiet par pašsaprotamu, ka 

viľš zina, kā rīkoties. Vispirms paziľojiet, ka viľam deg drēbes, tad nogrūdiet viľu 

pie zemes un ripiniet uz priekšu un atpakaļ, kamēr liesmas apdziest. Rīkojieties ātri. 

Liesmu slāpēšanai var noderēt sega, jūsu ţakete vai kāds cits apģērba gabals; 

15. nekavējieties kāpľu telpās un gaiteľos, domājot, ko darīt. Palīdziet blakus esošo 

kabinetu iemītniekiem, ja tie cīnās ar uguni, ja palīdzība nav vajadzīga, dodieties uz 

evakuācijas izeju; 

16. atstājot ēku, saģērbjaties, jo nevar zināt, cik ilgi būs jāatrodas uz ielas; 

17. neejiet atpakaļ ēkā, kamēr ugunsdzēsēji nav atļāvuši. 
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2.pielikums 
PARAUGS 

 

Darba aizsardzības instrukcija pirtniekam 
 

I. Vispārīgie nosacījumi 

 

1. Instrukcija nosaka darba aizsardzības prasības pirtniekam, kurš saskaľā ar amata 

aprakstu veic pēršanas darbus pirts karsētavā (turpmāk – darbinieks). 

2. Darbinieka pienākums ir rūpēties par savu, darba kolēģu un apmeklētāju veselību 

un drošību, kuri var ciest darbinieka nepareizas rīcības vai nolaidības dēļ. Neveikt 

pašiniciatīvas darbības, kuras neattiecas uz Jūsu darba pienākumiem un kompetenci 

un var apdraudēt Jūsu vai citu nodarbināto drošību. 

3. Paralēli šai darba aizsardzības instrukcijai ievērot arī ugunsdrošības, 

elektrodrošības un pirmā palīdzības instrukcijās noteiktās prasības. 

4. Darbinieks ir tiesīgs atteikties veikt darbu vai pārtraukt to, ja darba devējs nav 

nodrošinājis nekaitīgus un drošus darba apstākļus. 

5. Darba devējam ir tiesības piemērot uzľēmumā darbiniekam disciplinārsodus par 

darba aizsardzības instrukciju un citu darba aizsardzības normatīvo aktu noteikumu 

pārkāpumiem, kā arī darba devēja prasību neizpildi darba aizsardzības jautājumos. 

6. Pirtī aizliegts strādāt alkoholisko vai narkotisko vielu ietekmē! 

7. Instrukcija lietoto terminu skaidrojums 

7.1. Darba drošība - darba apstākļu stāvoklis (raţošanas vide, process, 

iekārta, kā ari prasības darbiniekam), kuros izslēgta bīstamo un kaitīgo 

raţošanas faktoru i iedarbība uz cilvēku. 

7.2. Darba aizsardzības instrukcija - darba paľēmienu un aizsardzības 

līdzekļu klāsts, kuru pielietošana un izmantošana nodrošina konkrētu 

darbu izpildes drošību. 

7.3. Darba vieta - vieta, kurā darbiniekam ir nepieciešams atrasties vai kurp 

viľam jādodas sakarā ar darba pienākumu pildīšanu un kura tieši vai 

netieši atrodas darba devēja kontrolē. 

7.4. Bīstams faktors - raţošanas vai darba faktors, kura iedarbība zināmos 

apstākļos uz darbinieku izraisa traumu vai citu pēkšľu strauju veselības 

pasliktināšanos. 

7.5. Kaitīgs faktors - raţošanas vai darba faktors, kura iedarbība zināmos 

apstākļos uz darbinieku, izraisa saslimšanu. 

7.6. Individuālais aizsardzības līdzeklis – aizsardzības līdzeklis, kuru 

izmanto, lai novērstu vai samazinātu bīstamu un kaitīgu faktoru iedarbību 

uz pašu darbinieku. 

7.7. Kolektīvais aizsardzības līdzeklis – aizsardzības līdzeklis, kuru 

izmanto, lai novērstu vai samazinātu bīstamu un kaitīgu faktoru iedarbību 

uz vairākiem darbiniekiem vai telpu kopumā. 

7.8. Pirmā palīdzība - palīdzība cietušajam (saslimušajam) dzīvībai vai 

veselībai kritiskā stāvoklī, ko savu zināšanu vai iespēju apjomā sniedz 

persona ar kvalifikāciju medicīnā vai bez tās neatkarīgi no sagatavotības 

un ekipējuma. 

 

 

II. Iespējami bīstamie un kaitīgie darba faktori 

 

8. Pakrišana vai paslīdēšana uz nelīdzenas vai slidenas virsmas, daţādu līmeľu grīdas. 

9. Nejauša pieskaršanās karstām virsmām, metāla priekšmetiem karsētavas telpā. 
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10. Darbs paaugstinātā temperatūra, it sevišķi pirts karsētavā. 

11. Darbs telpās, kurā ir paaugstināts relatīvais gaisa mitrums (> 70%) vai pazemināts 

relatīvais gaisa mitrums (< 30%). 

12. Elektriskās strāvas iedarbība, pieskaroties strāvu vadošajām daļām, kas nav 

atbilstoši noizolētas un atrodas zem sprieguma. 

13. Saindēšanās ar tvana gāzi vai citiem kaitīgiem savienojumiem, kuri izdalās 

degšanas procesā. 

14. Sagriešanās uz asiem priekšmetiem, instrumentiem un telpas konstrukcijām, 

piemēram, asām grīdas flīzēm, nepareizi notītām un sastiprinātām pirts slotām. 

15. Fiziskas pārslodzes: darbs piespiedu pozā stāvus, saliecoties un lokālo muskuļu 

sasprindzinājums, strādājot ar rokām. 

16. Applaucēšanās, nepareizi „uzmetot garu” u.c. 

 

 

III. Aizsardzībai no bīstamo un kaitīgo faktoru iedarbības paredzēti šādi kolektīvie 

un individuālie aizsardzības līdzekļi 

 

17. Kolektīvie aizsardzības līdzekļi: 

17.1. apgaismojums telpās normālu darba apstākļu nodrošināšanai; 

17.2. bīstamo vietu norobeţojumi, piemēram, krāšľu noţogošana, lai netīšām 

nevarētu pieskarties karstai krāsnij ar ķermeľa daļām; 

17.3. gaisa analizators, kurš signalizē par tvana gāzes klātbūtni gaisā; 

17.4. mitrās gaisa telpās (piemēram, baseina telpā) ir uzstādīts gaisa 

sausinātājs; 

17.5. sausās telpās uzstādīts gaisa mitrinātājs; 

17.6. pirts telpās ir uzstādīta elektrosistēma ar zemējumu. Elektrības vadi 

iestrādāti sienās; 

17.7. telpās (it sevišķi karsētavā) ir piespiedu (pieplūdes – nosūces) 

ventilācija; 

17.8. telpās izvietoti ugunsdzēsības aparāti un ugunsdzēsības sistēmas; 

17.9. pirts lāvas konstrukcija darba 

laikā ļauj vidējo lāvu sabīdīt 

vai nolaist, lai ērti varētu 

strādāt (skatīt attēlu);  

 
17.10. telpās pieejams minerālūdens vai augļu sulas, ko padzerties starplaikos 

starp pēršanas reizēm. Šķidrums jādzer nelielām porcijām un pēc 

iespējas bieţāk (100 – 150 ml ik pēc katrām 15 – 20 minūtēm), lai 

uzľemtais šķidruma daudzums neradītu organisma diskomfortu; 

17.11. karsētavā ir mēraparāti temperatūras 

(termometrs) un mitruma (higrometrs) 

mērīšanai (skatīt attēlu); 

 
17.12. karsētava aprīkota ar smilšu pulksteni ar 

10 – 20 minūšu intervālu, lai varētu 

sekot karsētavā pavadītajam laikam 

(skatīt attēlu); 
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17.13. baseins vai ūdenstilpne aprīkota ar lēzenu ieeju/ izeju, kā arī margām, 

pie kā pieturēties ieejot/ iznākot no ūdenstilpnes. Āra ūdenstilpnēm 

laipai un/ vai baseinam uzstādītas koka margas. Blakus ūdenstilpnei 

novietots uzraksts ar norādi par ūdenstilpnes dziļumu; 

17.14. telpās izvietotas drošības zīmes un brīdinoši uzraksti, kas brīdina par 

bīstamību, rekomendē drošam darbam: 
Zīmes attēls Nozīme Lietojums 

 

Vispārēja 

bīstamība. 

Izvieto vietās, kur nepieciešams brīdināt par bīstamību, kur apgrūtināta 

informācijas sniegšana ar signālkrāsojumu vai simboliem. Lieto ar citām 

brīdinājuma drošības zīmēm un skaidrojošo uzrakstu. 

 

Bīstami, 

elektrība 

Izvieto un gaisvadu līniju balstiem, elektroiekārtas un aparatūras korpusiem, 

vadības pultīm, sadales skapju durvīm, sadaliekārtas ieejas durvju un vārtu 

ārpuses, uz jaudas slēdţu un transformatoru kameru durvīm, iekārtas 

elektrovadošo daļu sietveida vai blīvajiem noţogojumiem, kuri novietoti 

raţošanas telpās. 

 
Uzmanību, 

šķēršļi 
Izvieto vietās, kurās var paklupt neievērojamu šķēršļu dēļ. 

 

Uzmanību, 

pakāpiens 
Izvieto uzmanības pievēršanai vietās, kurās var paklupt esošā pakāpiena dēļ. 

 

Uzmanību, 

slidens 
Izvieto uzmanības pievēršanai teritorijā un iecirkľos, kur ir slidenas vietas. 

 

Augsta 

temperatūra. 

Izvieto uzmanības pievēršanai augstai temperatūrai darba vietās un uz 

iekārtas. 

 

Uzmanību, 

karsta virsma 

Izvieto uzmanības pievēršanai karstai virsmai darba vietās un uz iekārtas. 

 

Uzmanību, 

karsts tvaiks 

Izvieto uzmanības pievēršanai karstam tvaikam darba vietā, uz iekārtas un 

tvaika cauruļvadiem. 

 
Pārsiešanas 

līdzekļi. 

Izvieto uz sienām un durvīm pārsiešanas līdzekļu atrašanās vietu 

apzīmēšanai. 

 
Nesmēķēt 

Izvieto uz durvīm un sienām telpās, iecirkľos ar viegli uzliesmojošām 

vielām vai telpās, kurās smēķēšana aizliegta. Lieto, kad smēķēšana var būt 

par ugunsgrēka cēloni. 

 

Smēķēšana un 

atklāta liesma 

aizliegta 

Izvieto uz ieejas durvīm, sienām telpās, iecirkľos, darba vietās, uz tvertnēm, 

raţošanas taras.  

Lieto, kad atklāta uguns vai smēķēšana var būt par ugunsgrēka cēloni. 

 
Nav dzerams 

Izvieto uz tehniskā ūdensvada un tilpnēm ar dzeršanai un sadzīves 

vajadzībām nederīgu tehnisko ūdeni. 

 

Nepiederošām 

personām 

kustība aizliegta 

Izvieto pie ieejām teritorijā, objektos, iecirkľos, uz telpas durvīm, pie 

bīstamām zonām, kad ieeja (pāreja) aizliegta, vai dienesta ieejas (pārejas) 

apzīmēšanai. 

 

18. Individuālie aizsardzības līdzekļi, kurus nepieciešams lietot darba laikā: 

18.1. speciālus apavus, piemēram, čības, „iešļūcenes”. Atcerēties, ka higiēna 

prasa, ka katram apmeklētājam jābūt saviem apaviem, tāpēc čības 

nevajadzētu dot nevienam citam; 

18.2. vilnas vai filca cepure, to arī nevajadzētu dot nevienam citam; 

18.3. aizsargājošas ziedes. 

 

IV. Prasības darbiniekam, uzsākot darbu 
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19. Sagatavot savu darba vietu attiecīgā darba izpildei, novākt visu lieko. 

Nepieciešamības gadījumā lāvas noskalot ar ūdeni. 

20. Pārliecināties, ka karsētavas telpa ir labi izvēdināta. 

21. Pārliecināties par karsētavas ugunsdrošību, t.i., vai nav sākušas gruzdēt blakus 

krāsnij esošās koka virsmas. 

22. Vizuāli pārliecināties, ka telpu konstrukcijas nav bojātas, piemēram, grīdas vai 

sienas flīzes nav saplīsušas, sadrupušas vai „atlekušas” no virsmas. 

23. Pārliecināties, ka daţādi priekšmeti uz plauktiem vai pirts lāvas novietoti stabili un 

nevar patvaļīgi vai, tos viegli pagrūţot, nokrist. 

24. Pirms ieiešanas pirtī noľemt metāla rotaslietas, piemēram, ķēdītes, pulkstenis. 

25. Darbinieks neuzsāk darbu, ja: 

25.1. kopš ēšanas brīţa nav pagājusi vismaz viena stunda; 

25.2. esat slims vai jums ir slikta pašsajūta. Atcerēties, ka pirts apmeklējums 

nav ieteicams cilvēkiem, kuri slimo ar: 

24.2.1. psihiskām kaitēm;  

24.2.2. hipertoniju, ko pavada sirds un nieru nepietiekamība;  

24.2.3. vispārīgu organisma vājumu;  

24.2.4. smagām ādas saslimšanām un infekcijām;  

24.2.5. daţāda veida čūlām  ar noslieci uz asiľošanu;  

24.2.6. akūtām acu un ausu slimībām;  

24.2.7. akūtu anēmiju;  

24.2.8. izteiktu asinsvadu sklerozi;  

24.2.9. onkoloģiskām saslimšanām; 

24.2.10. epilepsiju;  

24.2.11. diabētu, ja novēro acidozi; 

24.2.12. smagām nieru hroniskajām slimībām; 

24.2.13.  vispārējo aterosklerozi;  

24.2.14. vispārēja organisma hipertoksikoze; 

Kā arī cilvēkiem, kuriem:  

24.2.15. ir jebkādu saslimšanu akūts periods; 

24.2.16. ir galvas traumas;  

24.2.17. organismā novēro vielu uzsūkšanās procesu traucējumus. 

25. Par neatbilstībām ziľot saimniecības vadītājam. 

 

V. Prasības darbiniekam darba laikā 

 

26. Pārvietojoties pa pirts telpām lietot apavus, piemēram, čības. Atcerēties, ka 

aizliegts savas čības dot citiem darbiniekiem. Strādājot karsētavā ieteicams lietot 

filca vai vilnas cepuri. 

27. Sagatavot karsētavu pēršanai, nolaiţot vai iebīdot vidējo lāvu. Darba laikā pēc 

iespējas tuvāk atrasties peramajai personai un izvairīties no darba ar salīkušu 

muguru. 

28. Pēršanas laikā karsētavā uzturēties 25 – 20 minūtes, tad iziet no karsētavas. 

Ievērot vismaz 10 – 15 minūšu atpūtas pauzi, kuru laikā iedzert augļu sulas vai 

minerālūdeni, lai organisms atgūtu zaudētās, bet organismam vajadzīgās vielas. 

29. Sekot mērinstrumentos karsētavā, lai pie augstas temperatūras (> 100 
o
C) 

nepaceltos relatīvais gaisa mitrums virs 50%, jo tādā gadījumā pēršanās laikā 

iespēja apdedzināt ķermeni. Izvairīties no pārāk liela gaisa mitruma telpās: 

pirmoreiz uzšļakstīt uz akmeľiem 100 – 150 g ūdens, pēc tam pakāpeniski ūdens 

devu samazināt līdz 50 g. Rekomendējoši uzšļakstīt uz akmeľiem 10 gramus 

ūdens uz katru karsētavas tilpuma kubikmetru. Palielinoties karsētavā gaisa 
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mitrumam, jūtams sevišķi liels karstums, jo no cilvēka ķermeľa pārstāj izdalīties 

sviedri, bet tas nozīmē, ka ķermeľa atdzesēšanas tiek pārtrauktas. 

30.  Atrodoties karsētavā regulāri sekojot otra cilvēka veselības stāvoklim, ik pēc 

laiciľa viľu uzrunājot. 

31. Karšēšanas laikā karsto ūdeni jācenšas precīzi uzliet uz akmeľiem, lai šļakatas 

nenokļūtu uz krāsns korpusa. Izgarojumi no krāsns korpusa gaisu karsētavā var 

padarīt smagu un nepatīkamu. 

32. Ja pirts krāsnij gara uzmešana paredzēta no sāniem, tad „gara uzmešanas” laikā 

atrasties blakus atveres durvīm, nevis tām priekšā, t.i., vienmēr atrasties tā, lai 

„uzmestais gars” uzreiz nenonāktu uz ķermeľa, tā iegūstot ķermeľa apdegumus. 

Sekot līdzi (iespējams apmeklētājam liekot pārsēsties), lai „uzmestais gars” 

neapdedzinātu apmeklētājus. 

33. Uzkāpjot uz lāvas pārliecināties, ka tieši zem lāvas neatrodas koka reţģis vai nav 

atstātas čības uz kā būtu iespējams pakrist, nokāpjot no lāvas. Čības vajadzētu 

atstāt blakus ieejas durvīm un vismaz 50 cm attālumā no lāvas zemākā pakāpiena. 

34. Neskarties metāla daļām pirtī. Lūgt saimniecības vadītāju visus metāla 

priekšmetus (arī pirts krāsni) norobeţot, bet metāla priekšmetus aizvietot ar koku 

vai plastmasu. 

35. Izmantot pirts slotas, kuras notītas ar dabīgiem materiāliem bez liekiem asumiem, 

lai darba laikā netraumētu rokas. 

36. Regulāri pārbaudīt vai cietā kurināmā katlā nav atsākusies degšana. Atcerēties, ka 

degšanas rezultātā izveidojas tvana gāze, slāpekļa oksīdi, zilskābe, sēra gāze u.c. 

kaitīgi savienojumi; 

37. Darbiniekam darba laikā ir aizliegts: 

37.1. „gara uzmešanas” laikā atrasties pretim atverei; 

37.2. pārvietot ļoti smagus priekšmetus, kuri pārsniedz noteiktās normas; 

37.3. uz pirts akmeľiem liet aromātiskās eļļas, daţādus šķidrumus, jo 

iztvaikošanas rezultātā var rasties daţādi kaitīgi savienojumiem; 

37.4. tīšām pieskarties metāliskiem priekšmetiem; 

37.5. zem zemākās lāvas atstāt savas un apmeklētāju čības; 

37.6. augstā temperatūrā paaugstināt gaisa relatīvo mitrumu; 

37.7. blakus vai tuvu pie pirts krāsns bez uzraudzības atstāt degošus 

priekšmetus, piemēram, pirts slotas; 

37.8. darbam izmatot pirts slotas, kuras notītas ar metāla stiepli vai citiem 

asiem materiāliem; 

37.9. lekt ūdenstilpnē uz galvas; 

37.10. veikt elektroiekārtu remontdarbus, jo to veikšana jāuztic attiecīgiem 

speciālistiem ar atbilstošu izglītību. 

38. Par neatbilstībām ziľot saimniecības vadītājam. 

 

VI. Prasības darbiniekam, darbu beidzot 

 

39. Sakārtot darba vietu, izmantotos darba rīkus un priekšmetus iznest no karsētavas. 

Pārliecināties, ka blakus pirts krāsnij nav atstāti degoši priekšmeti. 

40. Izslēgt apgaismojumu, ja tas nav nepieciešams. 

41. Čības, cepures, kā arī izmantotos darba rīkus un priekšmetus nolikt ţāvēties. 

42. Paziľot kurinātājam, ka darbs pirtī ir beidzies. 

43. Par darba laikā konstatētajiem bojājumiem, nepilnībām u.c. ziľot saimniecības 

vadītājam. 
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VII. Rīcība ārkārtas situācijās 

 

44. Sīkā nelaimes gadījumā (trauma, iegriezums utt.) cietušajam: 

44.1. izmantot medicīnas aptieciľā esošos līdzekļus. 

45. Nelaimes gadījumā cietušajam: 

45.1. ja iespējams, izsaukt ātro medicīnisko palīdzību pa telefonu 03 vai 112 

vai palūgt to izdarīt kolēģiem; 

45.2. mierīgi sagaidīt ātro medicīnisko palīdzību vai paša spēkiem nokļūt 

slimnīcā. 

46. Nelaimes gadījuma aculieciniekam: 

46.1. ātri novērtēt, kādā stāvoklī atrodas cietušais, un sniegt viľam pirmo 

palīdzību; 

46.2. atkarība no situācijas izsaukt ātro medicīnisko palīdzību pa telefonu 03 

vai 112 vai cietušo pašu līdzekļiem nogādāt slimnīcā; 

46.3. ja cilvēks ir bezsamaľas stāvoklī, rīkoties pēc ABC shēmas; 

46.4. ne uz brīdi neatstāt cietušo vienu pašu! 

47. Siltuma dūriens ir bīstams stāvoklis, kas rodas, pārkarsējot organismu, kā rezultātā 

var rasties paaugstināta ķermeľa temperatūra, galvas sāpes, galvas reiboľi, smaguma 

sajūta galvā, slikta dūša un vemšana, aritmiska elpošana, samaľas zaudēšana. Siltuma 

dūriens ir daudz bīstamāks par ģīboni. Siltuma dūriena laikā: 

47.1. cietušais jāpārvieto vēsā, labi vēdināmā telpā; 

47.2. cietušais jānovieto guļus stāvoklī, zem galvas jāpaliek spilvens. Jāveic 

galvas atvēsināšana, uzliekot galvai mitrus un vēsus dvieļus; 

47.3. ja cietušais ir pie samaľas, dod dzert tējas, kas stimulē sviedru 

izdalīšanos, lai paātrinātu ķermeľa temperatūras samazināšanos; 

47.4. ja cietušais ir bezsamaľā, izsaukt ātro medicīnisko palīdzību pa telefonu 

03 vai 112 un uzsākt mākslīgo elpināšanu pēc ABC shēmas. 

 

48. Ģīboni izsauc galvas asinsrites traucējumi, kas rada galvas reibonis, dzirdes un redzes 

traucējumus, vārgumu, ādas bālumu, sliktu dūšu, sajūtu, ka trūkst gaisa, samaľas 

zaudējumu, retu elpošanu un pulsu. Ģībonis ilgst daţas (1-5) minūtes. Ģīboľa 

gadījumā: 

48.1. ja novērojamas šīs pazīmes, jāieľem sēdus vai guļus stāvoklis un 

jāizdara pāris dziļas ieelpas un izelpas. Tas pastiprinās asinsriti un 

galvas smadzenes saľems papildus asins devu; 

48.2. ja iestājas ģībonis, cietušais jāiznes vēsākā telpā, jānovieto guļus uz 

muguras un jāpaceļ kājas, lai asinsrite novirzītos uz galvu; 

48.3. telpā nodrošināt svaigu gaisu; 

48.4. apsēdināt cietušo, kad tas nācis pie samaľas; 

48.5. ja cietušais neiziet no ģīboľa stāvokļa, nekavējoties izsaukt ātro 

medicīnisko palīdzību pa telefonu 03 vai 112 vai cietušo pašu spēkiem 

nogādāt slimnīcā. 

49. Karstais pirts tvaiks var radīt I pakāpes ādas apdegumus, kas izpauţas kā apsarkums, 

audu uztūkums, dedzinoša sajūta, iespējama čulgu parādīšanās. Apdeguma gadījumā: 

49.1. uz apdegušās vietas uzliek spirta apsēju vai kompresi ar spirtu (2%), 

kālija permanganāta šķidrumu un oţamo spirtu (10%); 

49.2. nodrošina pilnīgu mieru; 

49.3. nopietnu apdegumu gadījumā cietušo nogādāt medicīnas iestādē. 

50. Pirtī var rasties viegla smakšanas sajūta, ko izsauc asinsvadu sieniľu spazmas 

elpošanas ceļos, kā arī plaušu un citu muskuļu spriedzes mazināšanās., kas izpauţas 
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kā grūti dziļi ieelpot, kļūst zilganas lūpas un pirkstu gali un paātrināts pulss, 

iespējamas sāpes krūšu kurvja rajonā. Smakšanas gadījumā: 

50.1. masēt kaklu apkaklītes rajonā: priekšējo krūšu kurvja daļu virzienā uz 

augšu gar piena dziedzeriem, plecus un muguras augšējo daļu. Masāţu 

veikt 10-15 min; 

50.2. izdarīt ķermeľa augšdaļas un ceļu rajona apliešanu ar aukstu ūdeni 30 

sekundes līdz 3 min. Var apvienot peldi siltā ūdens vannā un apliešanu 

ar aukstu ūdeni; 

50.3. nopietna stāvokļa gadījumā cietušo nogādāt medicīnas iestādē. 

51. Pēkšņa sirdsdarbības apstāšanās (klīniskās nāves) cēlonis var būt hronisku sirds un 

asinsvadu slimību saasināšanās, vielmaiľas traucējumi, pārkaršana un strauja 

temperatūras maiľa. Gadās, ka notiek, ja ignorējot ārstu ieteikumus. Pazīmes: nav 

dzīvības pazīmes, paplašinātas acu zīlītes, bāla vai zilgana ādas krāsa. Klīniskās nāves 

gadījumā: 

51.1. nekavējoties izsaukt ātro medicīnisko palīdzību pa telefonu 03 vai 112; 

51.2. cietušo noguldīt uz cietas virsmas; 

51.3. uzsākt mākslīgo elpināšanu pēc ABC shēmas, jo, ja sirds darbību 

neatjauno 5 minūtēs, tad smadzenes un citi orgāni iet bojā. Mākslīgo 

elpināšanu veikt tik ilgi, kamēr cietušais nāk pie samaľas vai ierodas 

ātrā medicīniskā palīdzība. 
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3.pielikums 
PARAUGS 

Darba aizsardzības instrukcija apkopējai 
 

I. Vispārīgie nosacījumi 

 

1. Instrukcija nosaka darba aizsardzības prasības apkopējai, kura saskaľā ar amata 

aprakstu uzkopj uzľēmuma iekštelpas (turpmāk – darbinieks): 

1.1. veic iekštelpu sauso un mitro uzkopšanu; 

1.2. veic logu mazgāšanu; 

1.3. veic baseinu mazgāšanu un dezinficēšanu. 

2. Darbinieka pienākums ir rūpēties par savu, darba kolēģu un apmeklētāju veselību 

un drošību, kuri var ciest darbinieka nepareizas rīcības vai nolaidības dēļ. Neveikt 

pašiniciatīvas darbības, kuras neattiecas uz Jūsu darba pienākumiem un 

kompetenci un var apdraudēt Jūsu vai citu nodarbināto drošību. 

3. Paralēli šai darba aizsardzības instrukcijai ievērot arī ugunsdrošības, 

elektrodrošības un pirmā palīdzības instrukcijās noteiktās prasības. 

4. Darbinieks ir tiesīgs atteikties veikt darbu vai pārtraukt to, ja darba devējs nav 

nodrošinājis nekaitīgus un drošus darba apstākļus. 

5. Darba devējam ir tiesības piemērot uzľēmumā darbiniekam disciplinārsodus par 

darba aizsardzības instrukciju un citu darba aizsardzības normatīvo aktu 

noteikumu pārkāpumiem, kā arī darba devēja prasību neizpildi darba aizsardzības 

jautājumos. 

6. Instrukcija lietoto terminu skaidrojums 

6.1. Darba drošība - darba apstākļu stāvoklis (raţošanas vide, process, 

iekārta, kā ari prasības darbiniekam), kuros izslēgta bīstamo un kaitīgo 

raţošanas faktoru i iedarbība uz cilvēku. 

6.2. Darba aizsardzības instrukcija - darba paľēmienu un aizsardzības 

līdzekļu klāsts, kuru pielietošana un izmantošana nodrošina konkrētu 

darbu izpildes drošību. 

6.3. Darba vieta - vieta, kurā darbiniekam ir nepieciešams atrasties vai kurp 

viľam jādodas sakarā ar darba pienākumu pildīšanu un kura tieši vai 

netieši atrodas darba devēja kontrolē. 

6.4. Bīstams faktors - raţošanas vai darba faktors, kura iedarbība zināmos 

apstākļos uz darbinieku izraisa traumu vai citu pēkšľu strauju veselības 

pasliktināšanos. 

6.5. Kaitīgs faktors - raţošanas vai darba faktors, kura iedarbība zināmos 

apstākļos uz darbinieku, izraisa saslimšanu. 

6.6. Individuālais aizsardzības līdzeklis – aizsardzības līdzeklis, kuru 

izmanto, lai novērstu vai samazinātu bīstamu un kaitīgu faktoru iedarbību 

uz pašu darbinieku. 

6.7. Kolektīvais aizsardzības līdzeklis – aizsardzības līdzeklis, kuru 

izmanto, lai novērstu vai samazinātu bīstamu un kaitīgu faktoru iedarbību 

uz vairākiem darbiniekiem vai telpu kopumā. 

6.8. Pirmā palīdzība - palīdzība cietušajam (saslimušajam) dzīvībai vai 

veselībai kritiskā stāvoklī, ko savu zināšanu vai iespēju apjomā sniedz 

persona ar kvalifikāciju medicīnā vai bez tās neatkarīgi no sagatavotības 

un ekipējuma. 
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II. Iespējami bīstamie un kaitīgie darba faktori 

 

7. Paklupšana un slidenas grīdas, daţādu līmeľu grīdas. 

8. Nepietiekams apgaismojums darba vietā. 

9. Darbs paaugstinātā temperatūra, it sevišķi pirts karsētavā. 

10. Darbs telpā, kurā ir paaugstināts relatīvais gaisa mitrums (> 70%). 

11. Elektriskās strāvas iedarbība, pieskaroties strāvu vadošajām daļām, kas nav 

atbilstoši noizolētas un atrodas zem sprieguma. 

12. Krišana no augstumā mazgājot vai tīrot logus, sienas, griestus. 

13. Saindēšanas ar ķīmiskie mazgāšanas, tīrīšanas un dezinficēšanas līdzekļi, aerosoli, 

darba laikā nevēdinot telpas un nelietojot atbilstošus individuālos aizsardzības 

līdzekļus. 

14. Saskare ar putekļiem, netīrumiem (sviedriem) un citiem atkritumiem. 

15. Sagriešanās uz asiem priekšmetiem, instrumentiem un telpas konstrukcijām, 

piemēram, asām grīdas flīzēm. 

16. Fiziskas pārslodzes: priekšmetu celšana, pārvietošana, novietošana, darbs 

piespiedu pozā stāvus, saliecoties, izstiepjoties un lokālo muskuļu 

sasprindzinājums, strādājot rokas darbarīkiem. 

17. Pieskaršanās karstām virsmām, apdedzināšanās. 

18. Nejauša priekšmetu, darbarīku uzkrišana u.c. 

 

III. Aizsardzībai no bīstamo un kaitīgo faktoru iedarbības paredzēti šādi kolektīvie 

un individuālie aizsardzības līdzekļi 

 

19. Kolektīvie aizsardzības līdzekļi: 

19.1. normālu darba apstākļu nodrošināšanai kopējais apgaismojums pirts 

telpās ir vismaz 200 lx, karsētavā 100 lx; 

19.2. temperatūrai pirts telpās ir 16 – 24 
O
C robeţās, relatīvais gaisa 

mitrumam 30-70% robeţās; 

19.3.  mitrās gaisa telpās (piemēram, baseina telpā) ir uzstādīts gaisa 

sausinātājs; 

19.4. pirts telpās ir uzstādīta elektrosistēma ar zemējumu. Elektrības vadi 

iestrādāti sienās; 

19.5. telpās ir piespiedu (pieplūdes – nosūces) ventilācija; 

19.6. smagu priekšmetu pārvietošanai izmantot 

speciālas palīgierīces, piemēram, apkopēju 

ratiľus (skatīt attēlu); 

19.7. telpās izvietoti ugunsdzēsības aparāti un 

ugunsdzēsības sistēmas; 

19.8. visiem ķīmiskiem mazgāšanas, tīrīšanas un 

dezinficēšanas līdzekļiem, aerosoliem ir 

pieejamas drošības datu lapas;  

19.9. darbam līdz 2 m augstumam lietot mazās 

saliekamās trepes (skatīt attēlu); 

 

19.10. telpās izvietotas drošības zīmes un brīdinoši 

uzraksti, kas brīdina par bīstamību, rekomendē 

drošam darbam: 

 
Zīmes attēls Nozīme Lietojums 

 
Vispārēja bīstamība 

Izvieto vietās, kur nepieciešams brīdināt par bīstamību, kur apgrūtināta 

informācijas sniegšana ar signālkrāsojumu vai simboliem. Lieto ar citām 

brīdinājuma drošības zīmēm un skaidrojošo uzrakstu. 
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Bīstami, elektrība 

Izvieto un gaisvadu līniju balstiem, elektroiekārtas un aparatūras korpusiem, 

vadības pultīm, sadales skapju durvīm, sadaliekārtas ieejas durvju un vārtu 

ārpuses, uz jaudas slēdţu un transformatoru kameru durvīm, iekārtas 

elektrovadošo daļu sietveida vai blīvajiem noţogojumiem, kuri novietoti 

raţošanas telpās. 

 
Uzmanību, šķēršļi 

Izvieto vietās, kurās var paklupt neievērojamu šķēršļu dēļ. 

 
Uzmanību, nelīdzens Izvieto nelīdzenās vietās, kurās var paklupt. 

 

Uzmanību, 

pakāpiens 
Izvieto uzmanības pievēršanai vietās, kurās var paklupt esošā pakāpiena dēļ. 

 
Uzmanību, slidens Izvieto uzmanības pievēršanai teritorijā un iecirkľos, kur ir slidenas vietas. 

 
Pārsiešanas līdzekļi. Izvieto uz sienām un durvīm pārsiešanas līdzekļu atrašanās vietu apzīmēšanai. 

 
Nesmēķēt 

Izvieto uz durvīm un sienām telpās, iecirkľos ar viegli uzliesmojošām vielām 

vai telpās, kurās smēķēšana aizliegta. Lieto, kad smēķēšana var būt par 

ugunsgrēka cēloni. 

 

Smēķēšana un 

atklāta liesma 

aizliegta 

Izvieto uz ieejas durvīm, sienām telpās, iecirkľos, darba vietās, uz tvertnēm, 

raţošanas taras.  

Lieto, kad atklāta uguns vai smēķēšana var būt par ugunsgrēka cēloni. 

 
Nav dzerams 

Izvieto uz tehniskā ūdensvada un tilpnēm ar dzeršanai un sadzīves vajadzībām 

nederīgu tehnisko ūdeni. 

 

Nepiederošām 

personām kustība 

aizliegta 

Izvieto pie ieejām teritorijā, objektos, iecirkľos, uz telpas durvīm, pie 

bīstamām zonām, kad ieeja (pāreja) aizliegta, vai dienesta ieejas (pārejas) 

apzīmēšanai. 

 
Jālieto aizsargbrilles 

Izvieto darba vietās un iecirkľos, pie iekārtas, kur nepieciešama redzes 

aizsardzība pret darba vides bīstamo un kaitīgo faktoru iedarbību. 

 
Jālieto aizsargcimdi 

Izvieto darba vietās un iecirkľos, kur ir nepieciešama roku aizsardzība pret 

darba vides bīstamo un kaitīgo faktoru iedarbību, t.sk., aizsardzībai no 

elektriskās traumas. 

 

20. Individuālie aizsardzības līdzekļi, kurus nepieciešams lietot darba laikā 

20.1. darba halāts; 

20.2. gumijas cimdus lietot strādājot ar ķīmiskajām vielām; 

20.3. apavus, kuri neslīd pa flīţu grīdu; 

20.4. ādas cimdus, ko lietot iztīrot atkritumu urnas u.c. lietas, kurās var 

atrasties asi priekšmeti; 

20.5. aizsargājošas ziedes; 

20.6. aizsargbrilles vai aizsargbrilles ar kapēm lietot strādājot ar ķīmiskām 

vielā, kuras ir kairinošas acīm; 

20.7. sejas masku vai pusmasku ar attiecīgas klases filtriem lietot strādājot ar 

ķīmiskām vielā, kuras ir kairinošas elpceļiem. 

 

IV. Prasības darbiniekam, uzsākot darbu 

 

21. Sagatavot savu darba vietu attiecīgā darba izpildei, novākt visu lieko. 

22. Vizuāli pārliecināties, ka darbarīki nav bojāti, t.i., liekšķeru, slotu u.c. darbarīku 

rokturiem jābūt gludiem, bez plīsumiem, plaisām un atskabargām. 

23. Vizuāli pārliecināties, ka telpu konstrukcijas nav bojātas, piemēram, grīdas vai 

sienas flīzes nav saplīsušas, sadrupušas vai „atlekušas” no virsmas. 
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24. Vizuāli pārliecināties par elektrisko vadu izolācijas, kontaktdakšu un kontaktligzdu 

stāvokli un to drošumu. 

25. Pirms elektroierīču mitrās uzkopšanas tos atslēgt no elektrotīkla. 

26. Pirms baseina mazgāšanas no tā izlaist ūdeni, vizuāli noteikt vai nav bojātas 

baseina flīţu sienas vai grīdas. 

27. Pārliecināties, ka mēbeles, kā arī daţādi priekšmeti uz plauktiem un galdiem 

(vāzes, puķu podi u.tml.) novietoti stabili un nevar patvaļīgi vai, tos viegli 

pagrūţot, nokrist. 

28. Neuzsākt darbu, ja: 

28.1. nav vai nepietiekams darba vietas apgaismojums, kas var novest pie 

traumatisma darbā; 

28.2. nav vai bojāti individuālie aizsardzības līdzekli, kuri norādīti ķīmiskās 

vielas drošības datu lapā un paredzēti, lai droši varētu veikt darbu ar 

konkrēto ķīmisko vielu; 

28.3. ja bojāti darbarīki; 

28.4. neziniet kā droši strādāt ar konkrēto ķīmisko vielu, t.i., mazgāšanas, 

tīrīšanas vai dezinficēšanas līdzekļiem, jo šai ķīmiskajai vielai nav 

pieejama drošības datu lapa vai informācija latviešu valodā uz etiķetes; 

28.5. ja konstatēti ēkai, telpai vai nodarbinātam bīstami apstākļi. 

29. Par bojājumiem ziľot saimniecības vadītājam. 

 

V. Prasības darbiniekam darba laikā 

 

30. Lietot izsniegto darba halātu un citus individuālās aizsardzības līdzekļus, ko 

nosaka attiecīgā darba specifika un drošības prasības. 

31. Telpu kopšanas laikā: 

31.1. mazgāšanas, tīrīšanas, vai dezinficējošos šķīdumus sagatavot šiem 

nolūkiem speciāli paredzētos traukos; mazgāšanas šķīdumu 

koncentrācijas sagatavot ievērojot attiecīgajam līdzeklim klāt pieliktos 

norādījumus par tā pievienošanas kārtību un daudzumu ūdenim. 

Šķīdumu sagatavošanu veikt labi vēdināmā telpā; 

31.2. ievērot piesardzību un lietot nepieciešamos individuālos aizsardzības 

līdzekļus, lai izvairītos no ķīmiskām traumām (apdegumi, iekaisumi, 

alerģija u.c.), kas var rasties saskarē ar mazgāšanas, tīrīšanas vai 

dezinficēšanas līdzekļiem; 

31.3.  ūdens spaiľu pārvietošanai izmantot ratiľus. Pārnesot vaļēju ūdens 

spaini vai citu trauku, ūdens līmenim jābūt ¾ no spaiľa tilpuma; 

31.4. grīdu mazgāt pakāpeniski, ik pa nelieliem laukumiem, vienlaikus 

nesamitrinot vairāk par 5 m2, tūlīt pēc grīdas laukuma mazgāšanas 

noslaucīt grīdu sausu; 

31.5. grīdu mazgāt tikai ar birsti, kuras rokturis ir pietiekoši garš, lai izslēgtu 

nepieciešamību pieliekties; 

31.6. neatbalstīties pret slotu u.c. darba rīku kātiem; 

31.7. putekļus no palodzēm, mēbelēm un citiem priekšmetiem noslaucīt ar 

kārtīgi izgrieztu mitru lupatu, lai tie nepaceltos telpas gaisā un netiktu 

ieelpoti; 

31.8. ja tiek atklāta rozešu silšana vai dzirksteļošana, iekārtu (piemēram, 

putekļu sūcēja) korpusu pārkaršana, neparasts troksnis, sprieguma 

noplūde uz elektroiekārtu korpusiem, darbu nekavējoties pārtraukt, 

elektroierīces atslēdzot no tīkla un par notikušo ziľot saimniecības 

vadītājam; 
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31.9. veicot ārpusēju elektrosadales skapju, iekārtu, apgaismes ķermeľu, 

armatūras slaucīšanu, lieto tikai sausu slaukāmo materiālu. 

32. Kāpņu telpu uzkopšanas laikā: 

32.1. valkāt apavus ar neslīdošu zoli; 

32.2. kāpľu uzkopšana veikt, sākot no ēkas augšējā stāva; 

32.3. pirms kāpľu mazgāšanas tās rūpīgi noslaucīt, lai ar stikla lauskām, 

naglām un adatām u. tml. nesavainotu rokas; 

32.4. ūdens spainis mazgājot novietot uz augšējā pakāpiena, lai tas būtu 

redzams; 

32.5. griestu un sienu tīrīšanu veic ar slotu. Ja griesti un sienas krāsotas ar 

eļļas vai sintētisko krāsu, uz slotas uztin mitru lupatu. Veicot šo darbu, 

lietot aizsargbrilles. 

33. Strādājot uz trepēm: 

 33.1. veicot darbus augstumā, jālieto mazās saliekamās vai lielās saliekamās 

trepes; Aizliegts pakāpties uz kastēm, krēsliem u.c. priekšmetiem, kas 

tam nav paredzēti; 

33.2. strādājot uz lielajām 

saliekamajām trepēm, 

nedrīkst uzkāpt un stāvēt 

augstāk kā uz trešā 

pakāpiena no augšas. 

Trepēm jābūt atbilstoša 

garuma;  
33.3. trepes uzstāda tikai uz 

stabilas, nekustīgas, 

horizontālas un cietas 

pamatnes. Katrai trepju 

sānu malai jābūt labi un 

vienādi nostiprinātai. 

Aizliegts trepes nostiprināt 

uz nedrošām, slīdošām 

virsmām, kā tas parādīts 

attēlā; 

 

33.4. trepēm nodrošina pret slīdēšanu, piemēram, augšpusē piesienot vai 

divrindu trepes nodrošinot ar ķēdēm vai kādu citu tikpat drošu līdzekli, 

uzliekot to apmēram 1/3 trepju augstumā; 

33.5. darbā aizliegts lietot pieslienamās kāpnes, kas sastiprinātas ar naglām, 

bez šķērskoku iegriešanas sānu kokos. Koka kāpľu pakāpieniem jābūt 

iecirstiem vai iegrieztiem sānu kokos, kas ne retāk kā ik pa 2 m 

jāsastiprina ar savilcējskrūvēm. 

34. Veicot stiklu tīrīšanas darbus pārliecināties par logu rāmju veselumu un logu 

stiklu iestiprinājumu drošību. Informēt saimniecības vadītāju par bojātām stikla 

rūtīm (logu paketēm) un tikai pēc to nomaiľas veikt attiecīgā loga mazgāšanu. 

35. Veicot baseina tīrīšanas darbus pārliecināties par flīžu veselumu. Informēt 

saimniecības vadītāju par bojātām baseina flīzēm vai bojājumiem kanalizācijas 

sistēmā. Baseina mazgāšanu veikt tikai tad, kad bojātas flīzes nomainītas. 

36. Darba laikā darbiniekam aizliegts: 

36.1. turpināt darbu, ja bojāti kolektīvie vai individuālie aizsardzības līdzekļi; 

36.2. pārvietot smagumus, kuri pārsniedz noteiktās normas; 

36.3. pakāpties uz ķeblīša vai nestabilām virsmām, veicot uzkopšanas darbus 

augstumā; 
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36.4. ar slapjām lupatām mazgāt, slaucīt iekārtas, kuras atrodas zem 

spriegumu; 

36.5. atbalstīt pārnēsājamās kāpnes pret logu rāmjiem. 

37. Par bojājumiem ziľot saimniecības vadītājam. 

 

VI. Prasības darbiniekam, darbu beidzot 

 

38. Sakārtot un novietot šim nolūkam paredzētajās vietās darba rīkus, inventāru, kā arī 

mazgāšanas, tīrīšanas un dezinficējošos līdzekļus. Mazgāšanas, tīrīšanas un 

dezinficējošos līdzekļus uzglabāt speciālā telpā vai skapī. 

39. Atkritumus (gruţi, netīrumi) savākt šim nolūkam paredzēta tarā un aiznest uz 

atkritumu novietni (konteiners). Jābūt uzmanīgam, jo papīrgrozu var atrasties 

priekšmeti, kas var radīt traumas, tāpēc tā saturu izbērt, trauku apgāţot otrādi, jeb 

izmantot speciālus ādas cimdus. 

40. Sakārtot individuālos aizsardzības līdzekļus un novietot tos glabāšanai paredzētajā 

vietā (atsevišķā telpā, plauktā vai skapī). Nepieciešamības gadījumā izţāvēt 

slapjos individuālo aizsardzības līdzekļus. 

41. Ievērot personīgās higiēnas prasības, pēc darba nomazgāties siltā ūdenī vai dušā. 

Rokas sasmērēt ar aizsargājošām ziedēm. 

42. Par darba laikā konstatētajiem bojājumiem, nepilnībām u.c. ziľot saimniecības 

vadītājam. 

 

 

 

VII. Rīcība ārkārtas situācijās 

 

43. Sīkā nelaimes gadījumā (trauma, iegriezums utt.) cietušajam: 

43.1. izmantot medicīnas aptieciľā esošos līdzekļus. 

44. Nelaimes gadījumā cietušajam: 

44.1. ja iespējams, izsaukt ātro medicīnisko palīdzību pa telefonu 03 vai 112 

vai palūgt to izdarīt kolēģiem; 

44.2. mierīgi sagaidīt ātro medicīnisko palīdzību vai paša spēkiem nokļūt 

slimnīcā. 

45. Nelaimes gadījuma aculieciniekam: 

45.1. ātri novērtēt, kādā stāvoklī atrodas cietušais, un sniegt viľam pirmo 

palīdzību; 

45.2. atkarība no situācijas izsaukt ātro medicīnisko palīdzību pa telefonu 03 

vai 112 vai cietušo pašu līdzekļiem nogādāt slimnīcā; 

45.3. ja cilvēks ir bezsamaľas stāvoklī, rīkoties pēc ABC shēmas; 

45.4. ne uz brīdi neatstāt cietušo vienu pašu! 

46. Elektroiekārtu bojājumi: 

46.1. nekavējoties atslēgt iekārtu no elektriskās strāvas un, ja tas nav 

iespējams, palūgt kolēģi jūs atbrīvot no strāvas iedarbības; 

46.2. paziľot atbildīgajam par elektrodrošību; 

46.3. ja tas apdraud citus nodarbinātos, informēt tos un nepieciešamības 

gadījumā norobeţot pieejas negadījuma vietai; 

46.4. uz/ pie bojātas iekārtas izvietot uzrakstu „Neieslēgt, bojāts!”. 
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Pielikums 

Bīstamās ķīmiskās vielas vai produkta etiķete 

 

Bīstamās ķīmiskās vielas vai bīstamā ķīmiskā produkta etiķetei ir jāsatur šāda 

informācija valsts valodā (attēls): 

1. ķīmiskās vielas vai ķīmiskā produkta nosaukums; 

2. ķīmiskā produkta sastāvā esošo bīstamo ķīmisko vielu nosaukumi; 

3. Latvijā reģistrēta raţotāja, importētāja vai piegādātāja nosaukums, adrese un 

tālruľa numurs; 

4. bīstamības simbols (simboli) un bīstamības paskaidrojums (piktogramma); 

 
T+ Ļoti toksisks 

 
N Bīstams videi 

 
T Toksisks 

 
F+ 

Īpaši viegli 

uzliesmojošs 

 
C Kodīgs 

 
F Viegli uzliesmojošs 

 
Xn Kaitīgs 

 
E Sprādziebīstams 

 
Xi Kairinošs 

 
O Spēcīgs oksidētājs 

 

5. ķīmisko vielu iedarbības raksturojumi un apvienotie raksturojumi (R frāzes); 

6. drošības prasību apzīmējumi un apvienotie apzīmējumi (S frāzes); 

7. mazumtirdzniecībai paredzēto ķīmisko vielu un ķīmisko produktu masa vai 

tilpums iepakojuma vienībā. 

 

Attēls 

 

 



SIA „Leilands un Putnis”  

Biedrība LATVIJAS PIRTS 

 
53 53 

4.pielikums 
PARAUGS 

 

Darba aizsardzības instrukcija sētniekam 
 

I. Vispārīgie nosacījumi 
 

1. Instrukcija nosaka darba aizsardzības prasības sētniekam, kurš saskaľā ar amata 

aprakstu uzkopj uzľēmuma objekta apkārtni (turpmāk – darbinieks). 

2. Darbinieka pienākums ir rūpēties par savu, darba kolēģu un apmeklētāju veselību 

un drošību, kuri var ciest darbinieka nepareizas rīcības vai nolaidības dēļ. Neveikt 

pašiniciatīvas darbības, kuras neattiecas uz Jūsu darba pienākumiem un 

kompetenci un var apdraudēt Jūsu vai citu nodarbināto drošību. 

3. Paralēli šai darba aizsardzības instrukcijai ievērot arī ugunsdrošības, 

elektrodrošības un pirmā palīdzības instrukcijās noteiktās prasības. 

4. Darbinieks ir tiesīgs atteikties veikt darbu vai pārtraukt to, ja darba devējs nav 

nodrošinājis nekaitīgus un drošus darba apstākļus. 

5. Darba devējam ir tiesības piemērot uzľēmumā darbiniekam disciplinārsodus par 

darba aizsardzības instrukciju un citu darba aizsardzības normatīvo aktu 

noteikumu pārkāpumiem, kā arī darba devēja prasību neizpildi darba aizsardzības 

jautājumos. 

6. Instrukcija lietoto terminu skaidrojums 

6.1. Darba drošība - darba apstākļu stāvoklis (raţošanas vide, process, 

iekārta, kā ari prasības darbiniekam), kuros izslēgta bīstamo un kaitīgo 

raţošanas faktoru i iedarbība uz cilvēku. 

6.2. Darba aizsardzības instrukcija - darba paľēmienu un aizsardzības 

līdzekļu klāsts, kuru pielietošana un izmantošana nodrošina konkrētu 

darbu izpildes drošību. 

6.3. Darba vieta - vieta, kurā darbiniekam ir nepieciešams atrasties vai kurp 

viľam jādodas sakarā ar darba pienākumu pildīšanu un kura tieši vai 

netieši atrodas darba devēja kontrolē. 

6.4. Bīstams faktors - raţošanas vai darba faktors, kura iedarbība zināmos 

apstākļos uz darbinieku izraisa traumu vai citu pēkšľu strauju veselības 

pasliktināšanos. 

6.5. Kaitīgs faktors - raţošanas vai darba faktors, kura iedarbība zināmos 

apstākļos uz darbinieku, izraisa saslimšanu. 

6.6. Individuālais aizsardzības līdzeklis – aizsardzības līdzeklis, kuru 

izmanto, lai novērstu vai samazinātu bīstamu un kaitīgu faktoru iedarbību 

uz pašu darbinieku. 

6.7. Kolektīvais aizsardzības līdzeklis – aizsardzības līdzeklis, kuru 

izmanto, lai novērstu vai samazinātu bīstamu un kaitīgu faktoru iedarbību 

uz vairākiem darbiniekiem vai telpu kopumā. 

6.8. Pirmā palīdzība - palīdzība cietušajam (saslimušajam) dzīvībai vai 

veselībai kritiskā stāvoklī, ko savu zināšanu vai iespēju apjomā sniedz 

persona ar kvalifikāciju medicīnā vai bez tās neatkarīgi no sagatavotības 

un ekipējuma 

 

II. Iespējami bīstamie un kaitīgie darba faktori 

 

7. Putekļi, netīrumi u.c. atkritumi, to nokļūšana elpceļos. 

8. Darbs ārpus telpām arī gada aukstajā laikā. 

9. Smagu priekšmetu celšana, pārvietošana, novietošana 

10. Nepietiekams apgaismojums darba vietā. 
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11. Nejauša priekšmetu, darba rīku, inventāra krišana vai apgāšanās. 

12. Pakrišana vai paslīdēšana uz nelīdzenas vai slidenas virsmas. 

13.  Iekrišana bedrēs vai aku caurumos, kuri nav aiztaisīti vai norobeţoti. 

14.  Fiziskas pārslodzes, t.i., smagumu pārvietošana bez palīglīdzekļiem, darbs 

piespiedu pozā stāvus un lokālo muskuļu sasprindzinājums. 
 

III. Aizsardzībai no bīstamo un kaitīgo faktoru iedarbības paredzēti šādi kolektīvie 

un individuālie aizsardzības līdzekļi 
 

15. Kolektīvie aizsardzības līdzekļi: 

15.1. normālu darba apstākļu nodrošināšanai apgaismojums ārpus darba 

telpām; 

15.2. bīstamo vietu norobeţojumi; 

 15.3. smagu priekšmetu pārvietošanai izmantot 

speciālas palīgierīces, piemēram, sētnieku 

ratiľus (skatīt attēlu); 

 15.4. telpās izvietoti ugunsdzēsības aparāti un 

ugunsdzēsības sistēmas; 

 15.5.  ārpus telpām un telpās izvietotas drošības 

zīmes un brīdinoši uzraksti, kas brīdina par 

bīstamību, rekomendē drošam darbam: 

 

Zīmes attēls Nozīme Lietojums 

 

Vispārēja 

bīstamība. 

Izvieto vietās, kur nepieciešams brīdināt par bīstamību, kur apgrūtināta 

informācijas sniegšana ar signālkrāsojumu vai simboliem. Lieto ar citām 

brīdinājuma drošības zīmēm un skaidrojošo uzrakstu. 

 
Bīstami, elektrība 

Izvieto un gaisvadu līniju balstiem, elektroiekārtas un aparatūras 

korpusiem, vadības pultīm, sadales skapju durvīm, sadaliekārtas ieejas 

durvju un vārtu ārpuses, uz jaudas slēdţu un transformatoru kameru 

durvīm, iekārtas elektrovadošo daļu sietveida vai blīvajiem 

noţogojumiem, kuri novietoti raţošanas telpās. 

 
Uzmanību, šķēršļi 

Izvieto vietās, kurās var paklupt neievērojamu šķēršļu dēļ. 

 

Uzmanību, 

pakāpiens 

Izvieto uzmanības pievēršanai vietās, kurās var paklupt esošā pakāpiena 

dēļ. 

 

Uzmanību, 

slidens 

Izvieto uzmanības pievēršanai teritorijā un iecirkľos, kur ir slidenas 

vietas. 

 

Pārsiešanas 

līdzekļi. 

Izvieto uz sienām un durvīm pārsiešanas līdzekļu atrašanās vietu 

apzīmēšanai. 

 
Nesmēķēt 

Izvieto uz durvīm un sienām telpās, iecirkľos ar viegli uzliesmojošām 

vielām vai telpās, kurās smēķēšana aizliegta. Lieto, kad smēķēšana var 

būt par ugunsgrēka cēloni. 

 

Smēķēšana un 

atklāta liesma 

aizliegta 

Izvieto uz ieejas durvīm, sienām telpās, iecirkľos, darba vietās, uz 

tvertnēm, raţošanas taras.  

Lieto, kad atklāta uguns vai smēķēšana var būt par ugunsgrēka cēloni. 

 
Nav dzerams 

Izvieto uz tehniskā ūdensvada un tilpnēm ar dzeršanai un sadzīves 

vajadzībām nederīgu tehnisko ūdeni. 

 

Nepiederošām 

personām kustība 

aizliegta 

Izvieto pie ieejām teritorijā, objektos, iecirkľos, uz telpas durvīm, pie 

bīstamām zonām, kad ieeja (pāreja) aizliegta, vai dienesta ieejas (pārejas) 

apzīmēšanai. 
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16. Individuālie aizsardzības līdzekļi, kurus nepieciešams lietot darba laikā 

16.1. darba apģērbs ziemai un vasarai ar atstarojošiem materiāliem; 

16.2. darba cimdi, kurus lieto pārnesot, pārvietojot priekšmetus u.c.; 

16.3. darba apavi ziemai un vasarai; 

16.4. ādas cimdus, ko lietot iztīrot atkritumu urnas u.c. lietas, kurās var 

atrasties asi priekšmeti; 

16.5. aizsargājošas ziedes. 

 

 

IV. Prasības darbiniekam, uzsākot darbu 

 

17. Uzvilkt darba apģērbu ar atstarojošu materiālu, cimdus un darba apavus. Ziemas 

laikā izmanto speciālu apģērbu aukstam laikam. 

18. Pārbaudīt, vai ir visi nepieciešamie darbarīki, instrumenti ir lietošanas kārtībā. 

Pārbauda vai slotas un liekšķeres kātiem ir gludas virsmas. Slotas kāts ir cieši 

piestiprināts slotā.  

19. Pārbaudīt vai darba vieta ir pietiekami apgaismota, it sevišķi diennakts tumšajā 

laikā. 

20. Sagatavot savu darba vietu attiecīgā darba izpildei, novākt visu lieko. 

Nepieciešamības gadījumā ierobeţot darba vietu. 

21. Pārliecināties, ka visas bedres ir aiztaisītas vai norobeţotas ar margām vai 

signālkrāsojuma lentu. 

22. Darbinieks neuzsāk darbu, ja: 

22.1. darba vieta nav pietiekami apgaismota, it sevišķi diennakts tumšajā 

laikā; 

22.2. nav vai ir bojāti individuālie aizsardzības līdzekļi; 

22.3. ir bojāti darba rīki vai inventārs, kas nepieciešami darba veikšanai. 

Aizliegts lietot darba rīkus, kuriem kāti nosieti ar izolācijas lentu vai 

bojātās vietas kā citādi sastiprinātas; 

22.4. nav noţogotas bīstamās vietas, piemēram, bedres, vietas uz ceļiem. 

23. Par bojājumiem un neatbilstībām ziľot saimniecības vadītājam. 

 

V. Prasības darbiniekam darba laikā 

 

24. Lietot darba apģērbu un izsniegtos aizsardzības līdzekļus, lai pasargātos no 

ievainojumiem. 

25. Atkritumus vākt polietilēna maisos un izbērt atkritumu konteineros. Gruţus, 

netīrumus un atkritumus saslaucīt ar slotu vai savākt tos, lietojot ādas cimdus. 

26. Uzmanīt, lai transportlīdzekļu īpašnieki nepiesārľotu ēku teritoriju un nebojātu 

apstādījumus. 

27. Strādājot uz braucamās daļas (slaukot, kapājot ledu, tīrot sniegu vai to iekraujot ar 

rokām), darbu izpildes vietu norobeţot ar pārnēsājamām sarkanā un dzeltenā krāsā 

krāsotām latiľu barjerām, uzstādot tās pretī transporta kustības virzienam vismaz 5 

– 10 m attālumā no darbu izpildes vietas. 

28. Veicot īslaicīga rakstura darbus, uz braucamās daļas 5 – 10 m attālumā no darbu 

izpildes vietas (atkarībā no vietējiem apstākļiem) uzstādīt pārnēsājamo 

brīdinājuma ceļa zīmi. 

29. Teritoriju uzturēt tīru, izslaukot to ne retāk kā reizi dienā, un ziemas sezonā notīra 

sniegu no celiľiem un apkaisa tos ar smiltīm. 

30. Nepieļauj atkritumu izmešanu teritorijā. 

31. Sekot, lai atkritumu tvertnes uzturētu kārtībā un tīrībā, lai no tām savlaicīgi 

aizvāktu netīrumus, nepieļauj atkritumu savākšanos ap tām. 
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32. Pārvietošanai izmanto ratiľus vai arī citus smagumu pārvietošanas līdzekļus. 

Censties izvairīties no smagumu pārvietošanas ar rokām. 

33. Darbinieks, veicot uzkopšanas darbos ziemas laikā: 

33.1. ūdensvada un kanalizācijas aku vākus no sniega notīrīt pilnīgi; 

33.2. pēc sniegputeľa beigām celiľus nekavējoties attīrīt no sniega; 

33.3. sniegu savākt kaudzēs līdztekus celiľiem. Kaudţu augstums nedrīkst 

pārsniegt vienu metru. Sniega kaudzes nedrīkst aizsegt ūdensnotekas, 

ūdensnoteku un kanalizācijas aku vākus; 

33.4. celiľu kārtējo tīrīšanu un atkalas laikā apkaisīšanu ar smiltīm veikt 

pirms pirts lietošanas. 

34. Darbiniekam darba laikā ir aizliegts: 

34.1. strādājot ar rokām, sniegu pārsviest tālāk par trīs metriem horizontāli un 

pāri noţogojumam kas augstāks par diviem metriem; 

34.2. pārvietot ļoti smagus priekšmetus, kuri pārsniedz noteiktās normas; 

34.3. atstāt atvērtus kanalizācijas vākus, tos nenorobeţojot vai neaiztaisot; 

34.4. strādāt uz ceļiem, tos nenorobeţojot ar signāllenti: 

 
 

VI. Prasības darbiniekam, darbu beidzot 

 

35. Sakārtot un novietot šīm nolūkam paredzētajās vietās darba rīkus un inventāru. 

36. Apstaigāt savu darba vietu, pārbaudīt tīrību ejās un uzkopjamās vietās. 

37. Izslēgt apgaismojumu, ja tas nav nepieciešams. 

38. Sakārto individuālos aizsardzības līdzekļus un novieto tos glabāšanai paredzētajā 

vietā. Nepieciešamības gadījumā nolikt tos ţāvēties. 

39. Rūpīgi nomazgāt seju un rokas ar siltu ūdeni un ziepēm vai nomazgājas dušā. 

Rokas sasmērēt ar aizsargājošu ziedi. 

40. Par darba laikā konstatētajiem bojājumiem, nepilnībām u.c. ziľot saimniecības 

vadītājam. 

 

VII. Rīcība ārkārtas situācijās 

 

41. Sīkā nelaimes gadījumā (trauma, iegriezums utt.) cietušajam: 

41.1. izmantot medicīnas aptieciľā esošos līdzekļus. 

42. Nelaimes gadījumā cietušajam: 

42.1. ja iespējams, izsaukt ātro medicīnisko palīdzību pa telefonu 03 vai 112 

vai palūgt to izdarīt kolēģiem; 

42.2. mierīgi sagaidīt ātro medicīnisko palīdzību vai paša spēkiem nokļūt 

slimnīcā. 

43. Nelaimes gadījuma aculieciniekam: 

43.1. ātri novērtēt, kādā stāvoklī atrodas cietušais, un sniegt viľam pirmo 

palīdzību; 

43.2. atkarība no situācijas izsaukt ātro medicīnisko palīdzību pa telefonu 03 

vai 112 vai cietušo pašu līdzekļiem nogādāt slimnīcā; 

43.3. ja cilvēks ir bezsamaľas stāvoklī, rīkoties pēc ABC shēmas; 

43.4. ne uz brīdi neatstāt cietušo vienu pašu! 
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4.pielikums 
PARAUGS 

 

Darba aizsardzības instrukcija kurinātājam 
 

I. Vispārīgie nosacījumi 

 

1. Instrukcija nosaka darba aizsardzības prasības kurinātājam, kurš saskaľā ar amata 

aprakstu kurina cietā kurināmā pirts krāsni (turpmāk – darbinieks). 

2. Darbinieka pienākums ir rūpēties par savu, darba kolēģu un apmeklētāju veselību 

un drošību, kuri var ciest darbinieka nepareizas rīcības vai nolaidības dēļ. Neveikt 

pašiniciatīvas darbības, kuras neattiecas uz Jūsu darba pienākumiem un 

kompetenci un var apdraudēt Jūsu vai citu nodarbināto drošību. 

3. Paralēli šai darba aizsardzības instrukcijai ievērot arī ugunsdrošības, 

elektrodrošības un pirmā palīdzības instrukcijās noteiktās prasības. 

4. Darbinieks ir tiesīgs atteikties veikt darbu vai pārtraukt to, ja darba devējs nav 

nodrošinājis nekaitīgus un drošus darba apstākļus. 

5. Darba devējam ir tiesības piemērot uzľēmumā darbiniekam disciplinārsodus par 

darba aizsardzības instrukciju un citu darba aizsardzības normatīvo aktu 

noteikumu pārkāpumiem, kā arī darba devēja prasību neizpildi darba aizsardzības 

jautājumos. 

6. Instrukcija lietoto terminu skaidrojums 

6.1. Darba drošība - darba apstākļu stāvoklis (raţošanas vide, process, 

iekārta, kā ari prasības darbiniekam), kuros izslēgta bīstamo un kaitīgo 

raţošanas faktoru i iedarbība uz cilvēku. 

6.2. Darba aizsardzības instrukcija - darba paľēmienu un aizsardzības 

līdzekļu klāsts, kuru pielietošana un izmantošana nodrošina konkrētu 

darbu izpildes drošību. 

6.3. Darba vieta - vieta, kurā darbiniekam ir nepieciešams atrasties vai kurp 

viľam jādodas sakarā ar darba pienākumu pildīšanu un kura tieši vai 

netieši atrodas darba devēja kontrolē. 

6.4. Bīstams faktors - raţošanas vai darba faktors, kura iedarbība zināmos 

apstākļos uz darbinieku izraisa traumu vai citu pēkšľu strauju veselības 

pasliktināšanos. 

6.5. Kaitīgs faktors - raţošanas vai darba faktors, kura iedarbība zināmos 

apstākļos uz darbinieku, izraisa saslimšanu. 

6.6. Individuālais aizsardzības līdzeklis – aizsardzības līdzeklis, kuru 

izmanto, lai novērstu vai samazinātu bīstamu un kaitīgu faktoru iedarbību 

uz pašu darbinieku. 

6.7. Kolektīvais aizsardzības līdzeklis – aizsardzības līdzeklis, kuru 

izmanto, lai novērstu vai samazinātu bīstamu un kaitīgu faktoru iedarbību 

uz vairākiem darbiniekiem vai telpu kopumā. 

6.8. Pirmā palīdzība - palīdzība cietušajam (saslimušajam) dzīvībai vai 

veselībai kritiskā stāvoklī, ko savu zināšanu vai iespēju apjomā sniedz 

persona ar kvalifikāciju medicīnā vai bez tās neatkarīgi no sagatavotības 

un ekipējuma 

 

II. Iespējami bīstamie un kaitīgie darba faktori 

 

7. Iedarbības izmaiľas, kad darbs pamīšus tiek veikt gan iekštelpās, gan ārpus telpām. 

8. Darbs ārpus telpām arī gada aukstajā laikā. 

9. Smagu priekšmetu celšana, pārvietošana, novietošana. 
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10. Nepietiekams apgaismojums darba vietā. 

11. Nejauša priekšmetu, darba rīku krišana vai apgāšanās. 

12. Pakrišana vai paslīdēšana uz nelīdzenas vai slidenas virsmas. 

13.  Saindēšanās ar tvana gāzi vai citiem kaitīgiem savienojumiem, kuri izdalās 

degšanas procesā. 

14. Pieskaršanās karstām virsmām u.c. 

 

III. Aizsardzībai no bīstamo un kaitīgo faktoru iedarbības paredzēti šādi kolektīvie 

un individuālie aizsardzības līdzekļi 

 

15. Kolektīvie aizsardzības līdzekļi: 

15.1. normālu darba apstākļu nodrošināšanai apgaismojums telpās un ārpus 

darba telpām; 

15.2. bīstamo vietu norobeţojumi, piemēram, krāšľu noţogošana, lai netīšām 

nevarētu pieskarties karstai krāsnij ar ķermeľa daļām; 

15.3. smagu priekšmetu pārvietošanai izmantot speciālas palīgierīces, 

piemēram, ratiľus; 

15.4. gaisa analizators, kurš signalizē par tvana gāzes klātbūtni gaisā; 

15.5. telpās izvietoti ugunsdzēsības aparāti un ugunsdzēsības sistēmas; 

15.6. telpās izvietotas drošības zīmes un brīdinoši uzraksti, kas brīdina par 

bīstamību, rekomendē drošam darbam: 

 
Zīmes 

attēls 
Nozīme Lietojums. 

 
Vispārēja bīstamība. 

Izvieto vietās, kur nepieciešams brīdināt par bīstamību, kur apgrūtināta 

informācijas sniegšana ar signālkrāsojumu vai simboliem. Lieto ar citām 

brīdinājuma drošības zīmēm un skaidrojošo uzrakstu. 

 
Bīstami, elektrība 

Izvieto un gaisvadu līniju balstiem, elektroiekārtas un aparatūras korpusiem, 

vadības pultīm, sadales skapju durvīm, sadaliekārtas ieejas durvju un vārtu 

ārpuses, uz jaudas slēdţu un transformatoru kameru durvīm, iekārtas 

elektrovadošo daļu sietveida vai blīvajiem noţogojumiem, kuri novietoti 

raţošanas telpās. 

 
Uzmanību, šķēršļi Izvieto vietās, kurās var paklupt neievērojamu šķēršļu dēļ. 

 

Uzmanību, 

pakāpiens 
Izvieto uzmanības pievēršanai vietās, kurās var paklupt esošā pakāpiena dēļ. 

 
Uzmanību, slidens Izvieto uzmanības pievēršanai teritorijā un iecirkľos, kur ir slidenas vietas. 

 
Augsta temperatūra. 

Izvieto uzmanības pievēršanai augstai temperatūrai darba vietās un uz 

iekārtas. 

 

Uzmanību, karsta 

virsma 

Izvieto uzmanības pievēršanai karstai virsmai darba vietās un uz iekārtas. 

 

Uzmanību, karsts 

tvaiks 

Izvieto uzmanības pievēršanai karstam tvaikam darba vietā, uz iekārtas un 

tvaika cauruļvadiem. 

 
Pārsiešanas līdzekļi. Izvieto uz sienām un durvīm pārsiešanas līdzekļu atrašanās vietu apzīmēšanai. 

 
Nesmēķēt 

Izvieto uz durvīm un sienām telpās, iecirkľos ar viegli uzliesmojošām vielām 

vai telpās, kurās smēķēšana aizliegta. Lieto, kad smēķēšana var būt par 

ugunsgrēka cēloni. 

 

Smēķēšana un 

atklāta liesma 

aizliegta 

Izvieto uz ieejas durvīm, sienām telpās, iecirkľos, darba vietās, uz tvertnēm, 

raţošanas taras.  

Lieto, kad atklāta uguns vai smēķēšana var būt par ugunsgrēka cēloni. 
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Nav dzerams 

Izvieto uz tehniskā ūdensvada un tilpnēm ar dzeršanai un sadzīves vajadzībām 

nederīgu tehnisko ūdeni. 

 

Nepiederošām 

personām kustība 

aizliegta 

Izvieto pie ieejām teritorijā, objektos, iecirkľos, uz telpas durvīm, pie 

bīstamām zonām, kad ieeja (pāreja) aizliegta, vai dienesta ieejas (pārejas) 

apzīmēšanai. 

 

16. Individuālie aizsardzības līdzekļi, kurus nepieciešams lietot darba laikā 

16.1. darba apģērbs, ko iespējams lietot arī ziemas periodā; 

16.2. darba cimdi, kurus lieto pārnesot priekšmetus u.c.; 

16.3. darba apavi ziemai un vasarai; 

16.4.  karstumizturīgus cimdus, ko lietot kurinot krāsni ar malku; 

16.5. aizsargājošas ziedes. 

 

IV. Prasības darbiniekam, uzsākot darbu 

 

17. Uzvilkt darba apģērbu un darba apavus. Ziemas laikā strādājot ārpus pirts izmanto 

darba apģērbu aukstam laikam. 

18.  Pārbaudīt, vai krāsns priekša, ja grīda ir no koka dēļiem, norobeţota ar 60 x 80 cm 

metāla gabalu. 

19. Pirms kurināšanas attīra krāsni no pelniem, lai gaiss brīvi piekļūtu degošajai 

malkai. 

20. Sagatavot savu darba vietu attiecīgā darba izpildei, novākt visu lieko. 

Nepieciešamības gadījumā iztīrīt krāsni no pelniem. 

21. Ziemas laikā pārbaudīt vai celiľi ir attīrīti no sniega un nokaisīti ar smiltīm. 

Nepieciešamības gadījumā celiľu nokaisīt ar smiltīm. 

22. Darbinieks neuzsāk darbu, ja: 

22.1. darba vieta nav pietiekami apgaismota, it sevišķi diennakts tumšajā 

laikā; 

22.2. krāsns priekšā atrodas koka dēļu grīda, kas nav norobeţota ar metāla 

gabalu; 

22.3. malka jāpārvieto pa slideniem un nenotīrītiem celiľiem. 

23. Par neatbilstībām ziľot saimniecības vadītājam. 

 

V. Prasības darbiniekam darba laikā 

 

24. Lietot darba apģērbu un izsniegtos aizsardzības līdzekļus, lai pasargātos no 

ievainojumiem. 

25. Malku pārvietot un likt krāsnī, lietojot cimdus. Ja malku nepieciešams pielikt jau 

kurošā krāsnī, izmantot karstumizturīgus cimdus. Saliekot malku krāsnī, atstāt 

aptuveni 20 cm brīvu vietu virspusē. 

26. Malkas pārvietošanai izmanto ratiľus vai arī citus smagumu pārvietošanas 

līdzekļus. Censties izvairīties no smagumu pārvietošanas ar rokām. 

27. Kad virs oglēm nav vērojama viegli zilganas liesmiľas, kurināšanu var uzskatīt par 

pabeigtu. Pēc 5-10 min var noslēgt dūmvadu. Ja noslēdz dūmvadu par ātru un 

krāsnī paliek degošas malkas atliekas, veidojas tvana gāze, no kuras var saindēties. 

28. Regulāri pārbaudīt vai cietā kurināmā katlā nav atsākusies degšana. Atcerēties, ka 

degšanas rezultātā izveidojas tvana gāze, slāpekļa oksīdi, zilskābe, sēra gāze u.c. 

kaitīgi savienojumi. 

29. Ja pirts krāsnij gara uzmešana paredzēta no sāniem, tad „gara uzmešanas” laikā 

atrasties blakus atveres durvīm, nevis tām priekšā, t.i., vienmēr atrasties tā, lai 

„uzmestais gars” uzreiz nenonāktu uz ķermeľa, tā iegūstot ķermeľa apdegumus. 
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30. Pirmo reizi izkurinot krāsni uzmanīties no akmeľu šķembām, kuras var atdalīties, 

kad uzkarsētiem akmeľiem uzlej ūdeni. 

31. Regulāri pārbaudīt krāsns dūmvada stāvokli un vilkmi. Ja vilkme ir nepietiekoša, 

organizēt dūmvadu tīrīšanu. Apţilbinoši balta liesmas nokrāsa liecina, ka vilkme ir 

par lielu. Tumši sarkana – ir nepietiekoša vilkme. 

32. Darbiniekam darba laikā ir aizliegts: 

32.1. „gara uzmešanas” laikā atrasties pretim atverei; 

32.2. pārvietot ļoti smagus priekšmetus, kuri pārsniedz noteiktās normas; 

32.3. uz pirts akmeľiem liet aromātiskās eļļas, daţādus šķidrumus, jo 

iztvaikošanas rezultātā var rasties daţādi kaitīgi savienojumiem; 

32.4. sadzīves atkritumus; 

32.5. pārkurināt mūrētas krāsnis, jo radīsies plaisas. 

 

VI. Prasības darbiniekam, darbu beidzot 

 

33. Sakārtot darba vietu. 

34. Izslēgt apgaismojumu, ja tas nav nepieciešams. 

35. Sakārtot individuālos aizsardzības līdzekļus un novietot tos glabāšanai paredzētajā 

vietā. Nepieciešamības gadījumā nolikt tos ţāvēties. 

36. Pārliecināties, ka pirts krāsnī nav palikušas gailošas ogles, kas varētu aizdegties. 

37. Rūpīgi nomazgāt seju un rokas ar siltu ūdeni un ziepēm vai nomazgājas dušā. 

Rokas sasmērēt ar aizsargājošu ziedi. 

38. Par darba laikā konstatētajiem bojājumiem, nepilnībām u.c. ziľot saimniecības 

vadītājam. 

 

VII. Rīcība ārkārtas situācijās 

 

39. Sīkā nelaimes gadījumā (trauma, iegriezums utt.) cietušajam: 

39.1. izmantot medicīnas aptieciľā esošos līdzekļus. 

40. Nelaimes gadījumā cietušajam: 

40.1. ja iespējams, izsaukt ātro medicīnisko palīdzību pa telefonu 03 vai 112 

vai palūgt to izdarīt kolēģiem; 

40.2. mierīgi sagaidīt ātro medicīnisko palīdzību vai paša spēkiem nokļūt 

slimnīcā. 

41. Nelaimes gadījuma aculieciniekam: 

41.1. ātri novērtēt, kādā stāvoklī atrodas cietušais, un sniegt viľam pirmo 

palīdzību; 

41.2. atkarība no situācijas izsaukt ātro medicīnisko palīdzību pa telefonu 03 

vai 112 vai cietušo pašu līdzekļiem nogādāt slimnīcā; 

41.3. ja cilvēks ir bezsamaľas stāvoklī, rīkoties pēc ABC shēmas; 

41.4. ne uz brīdi neatstāt cietušo vienu pašu! 
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6.pielikums 
 

Obligātās veselības pārbaudes karte 
 

I. Norīkojums uz obligāto veselības pārbaudi 
 

1. Uzľēmuma nosaukums, adrese, 

tālrunis 
SIA „Pirtnieks”, Pirts ielā 1, 

Rīgā 

LV1000., tel: 76XXXXX 

2. Personas vārds, uzvārds Ansis Pirtnieks 

3. Personas kods 121212-12000 

4. Dzīvesvietas adrese Nulles ielā 4, Rīgā, LV-1003 

5. Profesija Pirtnieks 

6. Veselībai kaitīgie darba vides apstākļi  

4.5.p. Darbs paaugstinātā temperatūrā 

4.10.2.p. Darbs, kas saistīts ar atrašanos piespiedu pozā: stāvus, 

saliecoties 

4.10.3.p. Darbs, kas saistīts ar lokālu muskuļu sasprindzinājumu 
saskaľā ar MK 219_2009  

7. Īpašie darba apstākļi - 
saskaľā ar MK 219_2009  

8. Darba stāţs 6. punktā minētajos veselībai kaitīgajos darba vides apstākļos 

 0  
(gadi, mēneši) 

9. Darba stāţs 7. punktā minētajos īpašajos darba apstākļos 

 -  
(gadi, mēneši) 

 

10. Ansis Pirtnieks tiek norīkots (-a) uz šādu obligāto 
(vārds, uzvārds) 

veselības pārbaudi (atbilstošo pasvītrot):  

10.1. pirmreizējo veselības pārbaudi;  

10.2. iepriekšējo veselības pārbaudi;  

10.3. periodisko veselības pārbaudi;  

 

Darba devējs un viľa pilnvarota persona  
 

Amats Darba aizsardzība speciālists 

 

Paraksts un tā 

atšifrējums  /J.Bērziņš/ 

  

Datums 1.10.2008.  

Zīmogs   
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II. Atzinums par personas veselības stāvokļa atbilstību veicamajam 

darbam 

 

11. Personas veselības stāvokļa novērtējums (atbilstošo pasvītrot): 

11.1. veselības stāvoklis atbilst veicamajam darbam; 

11.2. veselības stāvoklis neatbilst veicamajam darbam; 

11.3. konstatēta veicamo darbu nesaistīta vispārēja saslimšana; 

11.4. konstatētas arodslimības pazīmes. 
 

12. Īpašas piezīmes un ieteikumi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arodslimībās sertificēts 

ārsts 

 

 

Paraksts un tā atšifrējums   

 

Datums   

Ārstniecības iestādes 

zīmogs 

  

 

III. Darba devēja veiktie pasākumi atbilstoši obligātās veselības 

pārbaudes atzinumā norādītajam 

 

 

 

 
 

Darba devējs un viľa pilnvarota persona  

Amats  

 

Paraksts un tā atšifrējums  /                 / 

  

Datums   

Zīmogs   
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7.pielikums 

Tulkojums 

Produkta datu drošības lapa  
Saskaľā ar 91/155 EEC 

 

Nodrukāts: 10.04.2005      Pārbaudīts: 10.04.2005 

 

1. Vielas identifikācija un kompānija 

 

Produkta nosaukums:   Pool Power Multi-Action Tablets 

      

Vielas/preparāta pielietojums:  Ķimikālija daţādiem pielietojumiem, t.sk. arī dezinfekcijai 

Ražotājs/Piegādātājs:   Melspring International BV 

     Jansbuitensingel 20, P.O.Box 143, NL-6800 AC Arnhem 

     Tel. +31 (0) 26 44 51 251; fakss: +31 (0) 26 44 25 093 

Turpmāko informāciju sniedzis:  Tirdzniecības/Tehniskais departaments 

 

2. Sastāvs/informācija par komponentiem 

 

Vielas raksturojums 

Apraksts: Sekojošo vielu un sastāvdaļu maisījums. 

Bīstamās vielas: 

CAS: 87-90-1 

EINECS: 201-782-8 

EC Nr.: 613-031-00-

5 

Symclosene      Xn,        O,        

N; 

 

R 8-22-31-36/37-

50/53 

50-

100% 

CAS: 10043-01-3 

EINECS: 233-135-0 

Aluminium sulphate      Xi,          N; 

 

R 41-51/53 

2,5-10% 

CAS: 7758-99-8 

ELINCS: 231-847-6 

EC Nr.: 029-004-00-

0 

Copper sulfate 

 

     Xn,         N; 

 

R 22-36/38-50/53 

2,5-10% 

Papildus informācija: Minēto riska faktoru aprakstu sk.16.punktā. 

 

3. Bīstamības raksturojums 

 

Xn Kaitīgs 

O Spēcīgs oksidētājs 

N Bīstams videi 

 

Informācija par draudiem cilvēkiem un videi:   
R 8 Saskaroties ar degošu materiālu, var izraisīt ugunsgrēku. 

R 22 Kaitīgs norijot. 

R 31 Saskaroties ar skābēm, izdala toksiskas gāzes. 

R 36/37 Kairina acis un elpošanas sistēmu. 

R 50/53 Ļoti toksisks ūdens organismiem, var radīt ilgtermiľa nevēlamu ietekmi ūdens vidē. 

UZMANĪBU! Nejaukt ar citām ķimikālijām. Var radīt bīstamas gāzes (hlora). 

Klasifikācija tika izpildīta saskaľā ar spēkā esošām ES direktīvām attiecībā uz bīstamām vielām. 

 

4. Pirmās palīdzības pasākumi 

 

Kopējā informācija: Nekavējoties novilkt visu ar vielu notraipīto apģērbu. 
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Pirmie saindēšanās simptomi var parādīties tikai pēc pāris stundām; tādēļ medicīnisko palīdzību 

meklēt vismaz 48 stundu laikā pēc negadījuma. 

Ieelpojot: Nodrošināt svaigu gaisu. Ja novērojami simptomi, meklēt medicīnisku palīdzību. 

Nokļūstot uz ādas: Nekavējoties mazgāt ar ūdeni un ziepēm, rūpīgi noskalojot.  

Nokļūstot acīs: Skalojiet plati atvērtas acis ar lielu ūdens strūklu vismaz pāris minūtes. Meklēt 

medicīnisku palīdzību. 

Nokļūstot mutē vai barības traktā: Izskalot muti un izdzert lielu daudzumu ūdens. Nekavējoties 

meklēt medicīnisku palīdzību. 

 

5. Ugunsdrošības un sprādziendrošības pasākumi 

 

Dzēšanai piemēroti materiāli: Izmantot tikai ūdeni. 

Drošības iemeslu dēļ, dzēšanai nepiemērotie materiāli: Viss, izľemot ūdens. 

Bīstamās sekas vielas sadegšanas rezultāta vai dūmgāzes: 

Slāpekļa oksīdi (NOx) 

Ūdeľraţhlors (HCl) 

Sēra oksīds (SOx) 

Oglekļa monoksīds un oglekļa dioksīds 

Oksidētājs. 

Aizsargierīces: Izmantot piemērotus respiratorus, elpošanas ceļu aizsardzībai. 

Papildus informācija: 

Nepieļaut ugunsgrēka apdzēšanai izmantotā ūdens nokļūšanu notekūdeľu sistēmās. Savākt 

atsevišķi. 

 

6. Negadījumu novēršanas pasākumi 

 

Uz personām attiecināmie drošības pasākumi:  
Izmantot aizsargapģērbu. Evakuēt personas, kas nav aizsargapģērbā. 

Nodrošināt pietiekamu ventilāciju. 

Nepieļaut nokļūšanu uz ādas vai acīs. 

Neieelpot putekļus. 

Pasākumi vides aizsardzībai:  
Nepieļaut nokļūšanu notekūdeľu sistēmā vai jebkādā ūdens tilpnē. 

Tīrīšanas/ savākšanas metodes:  

Nodrošināt pietiekamu ventilāciju. 

Savākt mehāniski. 

Likvidēt piesārľotos materiālus saskaľā ar valstī pastāvošajām prasībām. 

 

7. Uzglabāšanas un lietošanas noteikumi 

 

Lietošana: 

Informācija drošai lietošanai:  
Nodrošināt pietiekamu darba vietas ventilāciju. 

Nepieļaut putekļu veidošanos. 

Neieelpot putekļus. 

Nekādā gadījumā nepieļaut saskari ar skābēm/ skābi saturošiem materiāliem. 

Informācija par aizsardzību pret eksploziju un uguns bīstamību:  
Viela/produkts sausā veidā ir oksidētājs. 

 

Glabāšana: 

Prasības glabāšanas telpām un tvertnēm: Apzināt visas vietējās un valstī esošās prasības ūdens 

piesārľojošu produktu glabāšanai. 

Glabāt saskaľā ar vietējām/valstī esošajām prasībām. 

Informācija kombinētai glabāšanai:  

Neuzglabāt kopā ar skābēm.  

Sargāt no viegli uzliesmojošiem materiāliem.  
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Apzināt visas oksidējošu vielu glabāšanas prasības. 

Noderīga informācija: 

Uzglabāt cieši noslēgtu, vēsā un sausā telpā. 

 

8. Darba drošības noteikumi 

 

Informācija par īpaši kontrolējamiem darba vietas parametriem:  
Ierobeţot putekļu veidošanās iespējas darbavietā. 

OEL kopējie putekļi: 10 mg/m
3
 

OEL ielepojamie putekļi: 3 mg/m
3 

 

10043-01-3 Aluminium sulphate 

OES (Lielbritānija) Ilgtermiľa vērtība: 2 mg/m
3
 

 

7782-50-5 Chlorine 

OES (Lielbritānija) Īstermiľa vērtība: 2.9 mg/m
3
, 1ppm 

Ilgtermiľa vērtība: 1.5 mg/m
3
, 0.5 ppm 

 

Uz personām attiecināmie drošības pasākumi:  

Vispārīgie drošības un higiēnas pasākumi: 

Neglabāt kopā ar pārtikas produktiem, dzērieniem un dzīvnieku barību.  

Nekavējoties novilkt visu ar vielu notraipīto apģērbu. 

Nepieļaut nokļūšanu uz ādas un acīs. 

Lietot ādas aizsargkrēmus. 

Mazgāt rokas darba starplaikos un pēc darba ar vielu. 

Elpošanas ceļu aizsardzība: Nav īpašu prasību, ja darba vieta ir nodrošināta ar pienācīgu 

ventilāciju. 

Veidojoties putekļiem, lieto elpošanas ceļu aizsargierīces. 

Putekļu droša maska – daļiľu filtrējoša maska. 

Roku aizsardzība:  

 

Aizsargcimdi 

 

Aizargcimdiem jābūt kvalitatīviem un no materiāla, kas ir ūdensizturīgs un izturīgs pret konkrēto 

produktu/vielu/preparātu. 

 

Acu aizsardzība: 

 

 

Aizsargbrilles 

 

Ķermeņa aizsardzība: Aizsargapģērbs 

 

9. Fiziskās un ķīmiskās īpašības 

 

Vispārīgā informācija 

Forma:  tabletes 

Krāsa:  balta 

Smarža:  raksturīga hloram 

 

Kušanas punkts/intervāls:  nav noteikts 

Viršanas punkts/viršanas intervāls: nav noteikts 

Uzliesmošanas punkts: nav piemērojams 

Uzliesmošana (cieta viela, gāzes) : Saskaroties ar degošu materiālu, var izraisīt ugunsgrēku.  
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Sadalīšanās temperatūra: ~225
o
C 

Pašuzliesmošanās: Produkts nav pašuzliesmojošs. 

Sprādzienbīstamība: Produkts nav sprādzienbīstams.  

Sprādzienam kritiskais punkts:  

Oksidēšanas īpašības: oksidējas 

Blīvums: nav noteikts 

Šķietamais blīvums pie 20
o
C: 950 kg/m

3
 

Šķīdība ūdenī pie 25
o
C: 1 100/g 

 

10. Stabilitāte un reaģētspēja 

 

Termiskā sadalīšanās/Nosacījumi, lai izvairītos:  
Nesadalās, ja ievēro īpašos norādījumus. 

Materiāli, no kuriem jāizvairās:  
Amīni 

Spēcīgas skābes 

Viegli uzliesmojoši materiāli 

Bīstamās reakcijas:  
Saskaroties ar skābēm, izdala toksiskas gāzes. 

Reaģē ar viegli uzliesmojošām vielām. 

Bīstamie sadalīšanās produkti:  
Slāpekļa oksīdi (NOx) 

Ūdeľraţhlors (HCl) 

Sēra oksīdi (SOx) 

Oglekļa monoksīds un oglekļa dioksīds 

 

11. Toksikoloģiskā informācija 

 

Akūtā toksicitāte:   

87-90-1 symclosene 

 Vērtība/pamatotība Sugas 

LD50 akūts lietojot iekšķīgi 490 mg/kg ţurkas 

Primārais kairinošais efekts 

Ādai: Ilgstoša vai bieţa saskare ar ādu var radīt kairinošu efektu. 

Acīm: kairinošs efekts. 

Sensibilitāte: nav sensibilitātes efektu. 

Papildus informācija:  

Saskaľā ar ES spēkā esošām prasībām attiecībā uz bīstamo vielu klasifikāciju, produkts tiek 

klasificēts kā:  

Kaitīgs 

Kodīgs 

 

12. Ekoloģiskā informācija 

 

Mobilitātes un bioakumulācijas iespējas: nav noteikts 

Ekotoksiskais efekts:  

Ūdens toksicitāte: nav noteikts 

Atzīme: ļoti toksisks zivīm un ūdens organismiem. 

Vispārēja informācija:  
Ļoti toksisks ūdens organismiem. 

Ūdens bīstamības klase 2: kaitīgs ūdenim. 

 

13. Iespējamie utilizācijas veidi 

 

Produkts: 
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Rekomendācijas: Nedrīkst apvienot ar mājsaimniecības atkritumiem. Nepieļaut produkta 

iekļūšanu notekūdeľu sistēmā.  

Iznīcināt saskaľā ar valstī pastāvošajām prasībām. 

Izlietotais iepakojums: 

Rekomendācijas: Iznīcināt saskaľā ar valstī pastāvošajām prasībām. 

 

14. Informācija par transportēšanu 

 

Sauszemes transports ADR/RID  

 

 

 

 

ADR/RID klase: 5.1 (O2) oksidējošas vielas 

Bīstamības kods: 50 

UN-numurs: 2468 

Iepakojuma grupa: II 

Bīstamības uzlīme: 5.1 

Produkta nosaukums: 2468 TRICHLOROISOCYANURIC ACID, DRY, Mixture 

 

Ūdens transports IMDG: 

 

 

 

 

IMDG klase: 5.1 

UN numurs: 2468 

Uzlīme: 5.1 

Iepakojuma grupa: II 

EMS numurs: F-H,S-Q 

Produkta nosaukums: TRICHLOROISOCYANURIC ACID, DRY, MIXTURE 

 

Gaisa transports ICAO-TI un IATA-DGR: 

 

 

 

 

ICAO/IATA klase: 5.1 

UN/ID numurs: 2468 

Uzlīme: 5.1 

Iepakojuma grupa: II 

Produkta nosaukums: TRICHLOROISOCYANURIC ACID, DRY, MIXTURE 

 

Papildus informācija par transportēšanu: Pasta pārvadājumi var būt aizliegti vai ierobeţoti. 

 

15. Normatīva rakstura informācija 

 

Produkta apzīmējums pēc ES prasībām: Produkts tiek klasificēts un marķēts saskaľā ar ES 

Direktīvām/Rīkojumiem attiecībā uz bīstamām vielām. 

Produkta kods un bīstamības apzīmējums:  

 

Xn Kaitīgs 

O   Spēcīgs oksidētājs 

N   Bīstams videi 
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Bīstamās vielas nosaukums:  
Symclosene 

 

Riska faktori:  

8 Saskaroties ar degošu materiālu, var izraisīt ugunsgrēku. 

22 Kaitīgs norijot. 

31 Saskaroties ar skābēm, izdala toksiskas gāzes. 

36/37 Kairina acis un elpošanas sistēmu. 

50/53 Ļoti toksisks ūdens organismiem, var radīt ilgtermiľa nevēlamu ietekmi ūdens vidē. 

 

Drošības faktori: S2 Sargāt no bērniem. S17 Sargāt no degošiem materiāliem. S24/25 Nepieļaut 

nokļūšanu uz ādas un acīs. S37/39 Izmantot aizsargcimdus un acu vai sejas aizsargu. S45 Ja noticis 

nelaimes gadījums vai jūtami veselības traucējumi, nekavējoties meklēt medicīnisku palīdzību, ja 

iespējams, uzrādīt marķējumu. S61 Nepieļaut nokļūšanu vidē. Ievērot īpašos norādījumus vai 

izmantot drošības datu lapas. 

UZMANĪBU! Nejaukt ar citām ķimikālijām. Var veidoties bīstamas gāzes (hlora). 

Informācija par lietošanas ierobežojumiem: 

Ievērot nodarbinātības ierobeţojumus, attiecībā uz jauniešiem. 

Ievērot daudzuma ierobeţojumus, saskaľā ar ES Seveso direktīvu. 

Ievērot tirdzniecības ierobeţojumus un lietot saskaľā ar ES Direktīvu 76/769/EEC. 

 

16. Cita informācija 

 

Šajā dokumentā ietvertā informācija ir balstīta uz mūsu pašreizējām zināšanām, tomēr tā 

nenodrošina produkta īpašības un nesummē visus juridiskos nosacījumus. 

 

Produkta drošības datu lapa apkopo informāciju par produktu. 

 

Attiecīgais R-faktors: 

8 Saskaroties ar degošu materiālu, var izraisīt ugunsgrēku. 

22 Kaitīgs norijot. 

31 Saskaroties ar skābēm, izdala toksiskas gāzes. 

36/37 Kairina acis un elpošanas sistēmu. 

36/38 Kairina acis un ādu. 

41 Nopietni bojājumu draudi acīm. 

50/53 Ļoti toksisks ūdens organismiem, var radīt ilgtermiľa nevēlamu ietekmi ūdens vidē. 

51/53 Toksisks ūdens organismiem, var radīt ilglaicīgu negatīvu ietekmi ūdens vidē. 

 

Datu lapu sastādīja: 

C.S.B. GmbH 

Oberstraße 10 

D-47829 Krefeld 

Tālr. +49 2151 652086 0 

Fakss +49 2151 652086 9 


