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Higiēnas prasību ievērošana publiskas lietošanas pirtī (turpmāk tekstā – pirts) sākas jau pirms tās 

nodošanas ekspluatācijā – projektēšanas un celtniecības etapos. Pirtij ir jāsniedz droši pakalpojumi 

un jārada veselībai droša vide. 

Higiēnas prasības ir noteiktas LR MK 19.12.2000. noteikumos Nr.439 “Higiēnas prasības 

publiskas lietošanas pirtīm” kas izdoti saskaņā ar 11.12.1997. likuma “Epidemioloģiskās drošības 

likums” 38.
1
 pantu. 

 

Viss sākas Būvvaldē ar projektēšanas uzdevumu. Būvvalde arī ir tā, kas pieņem ekspluatācijā un 

dod atzinumu. 

Higiēnisko noteikumu izpildi kontrolē Veselības inspekcija. 

 

Publiskas lietošanas pirtīm jaunbūvi, renovāciju un rekonstrukciju veic LR MK 01.04.1997. 

noteikumos Nr. 112 “Vispārīgie būvnoteikumi” noteiktajā kārtībā, atbilstoši būvnormatīvam par 

publiskām ēkām un būvēm. 

 

I. Pirts telpas un iekārtojums 
 

Publiskas lietošanas pirtis šo noteikumu izpratnē ir pirtis, kuras izmanto, lai mazgātos, pērtos, 

atpūstos, ārstniecībai un rehabilitācijai. Pirtis, kuras lieto tikai personīgām vajadzībām, par tādām 

netiek uzskatītas. LR MK 19.12.2000. noteikumi Nr.439 “Higiēnas prasības publiskas lietošanas 

pirtīm” 31.10.2006. papildināti ar dažiem atvieglojumiem mazām pirtiņām (tām, kur vietu skaits 

tvaicētavā ir desmit vai mazāks).  

 

Jau ceļot pirti telpu sienām un grīdai, kā arī iekārtu apdarē izmanto materiālus, kas paredzēti 

mitrai uzkopšanai un dezinfekcijai. 

 

 

Lai pirts darbotos atbilstoši higiēnas noteikumiem, pirtī (kam tvaicētavas telpās 

vietu skaits ir lielāks 10) obligāti iekārto un atbilstoši aprīko šādas telpas:  
 

1. Priekštelpa ar garderobi (virsdrēbēm un ielas apaviem):  

 grīdas ierīko no neslīdoša materiāla. 

 

2. Ģērbtuve: 

 pirts ģērbtuvē iekārto atsevišķas ģērbšanās vietas, kā arī atbilstoši drošības prasībām 

speciāli aprīkotu vietu matu žāvēšanai un individuālo žāvēšanās ierīču lietošanai, un 

būtiski ir pievērst uzmanību drošības prasībām; 

 iesakām, lai telpā būtu skapīši vai drēbju pakaramie drēbēm, plauktiņi, soli vai krēsli. 

 

3. Tualetes telpas: 

 tualetei vai tās priekštelpai jābūt aprīkotai ar roku mazgāšanas izlietni; 

 1 klozetpods uz 20 apmeklētājiem; 

 1 izlietne roku mazgāšanai un 40 apmeklētājiem; 

 tualetes telpas nodrošina ar tualetes papīru; ziepēm vai citu roku mazgājamo līdzekli, 

roku žāvētājiem vai vienreizējās lietošanas dvieļiem; 

 tualetes kabīnes minimālo platumu projektē ne mazāku par 0,9 m, bet garumu – ne 

mazāku par 1,5 m, ja skalojamā kaste ierīkota sienā un telpas durvis veras uz āru, 

tualetes telpas vai kabīnes garumu var samazināt, bet tas nedrīkst būt mazāks 1,2 m; 

dušas un tualetes telpu augstums vismaz 2,2 m. 
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4. Mazgātava: 

 ūdens krāni aukstajam un karstajam ūdenim (1 iekārta uz 10 apmeklētājiem); 

 dušas ierīces (1 iekārta uz 10 apmeklētājiem); 

 grīdas ierīko no neslīdoša materiāla, var būt uzklāti piemēroti paklājiņi;  

 telpu sienām, grīdām un citām virsmām jābūt līdzenām, ūdensnecaurlaidīgām, viegli 

tīrāmām, izturīgām pret izmantojamiem kopšanas līdzekļiem ar dezinfekcijas efektu; 

 grīdām ir jābūt slīpām ar ūdens noteces kanāliem un atverēm, grīdu līmenim jābūt par 

30 mm zemākā attiecībā pret sauso telpu grīdu līmeni. 

 

5. Lāvas telpa (tvaicētava - lāvas telpa mitrajā pirtī, karsētava - lāvas telpa sausajā pirtī): 

 sienas ir apdarinātas un soli izgatavoti no koka vai cita veselībai nekaitīga un droša 

materiāla; 

 ir nepieciešami gan temperatūras, gan gaisa relatīvā mitruma rādītāji; 

 grīdas ierīko no līdzena, neslīdoša materiāla, var būt uzklāti piemēroti paklājiņi;  

 telpā ir jāierīko soli, krēsli vai lāvas, lāvām iesakām izmērus – ne šaurākas par 60 cm 

un vēlamais garums ne mazāk kā 2 m; 

 sienām, grīdām, soliem, krēsliem un lāvām ir jābūt ražotiem no tiem paredzētiem, 

drošiem, izturīgiem pret temperatūru materiāliem, un virsmu noklāšanai var izmantot 

tikai speciālas, šai telpai domātas, nepatīkamas smakas neizdalošas ķīmiskās vielas 

un preparātus.       

Dažas no telpām var būt izvietotas citu publiskās ēkas telpu grupā 
 

6. Personāla telpas. 

7. Saimniecības telpas: 

 tīrās veļas glabāšanai;  

 pirts inventāra (piemēram, bļodu, veļas grozu, pēršanās slotu) novietošanai; 

 daudzkārt un vienreiz lietojamajiem mazgāšanās piederumiem, mazgāšanas un 

dezinfekcijas līdzekļu, kā arī telpu uzkopšanas inventāra novietošanai. 

 

Brīvprātīgi ierīkojamās telpas 
 

8. Dušas telpas: 

 iesakām arī padomāt par to, kur novietot drēbes; 

 pirts dušas telpās dušu ierīko atsevišķā kabīnē un dušas kabīne var būt 

daudzfunkcionāla (ūdens masāža, tvaika pirts, solārijs); 

 ja ir vairākas dušas, tad katrai nepieciešama sava kabīne; 

 šīs telpas pirts darbības laikā nodrošina ar nepārtrauktu aukstā un karstā ūdens padevi; 

 grīdas ierīko no neslīdoša materiāla, var būt uzklāti piemēroti paklājiņi;  

 telpu sienām, grīdām un citām virsmām jābūt līdzenām, ūdensnecaurlaidīgām, viegli 

tīrāmām, izturīgām pret izmantojamiem kopšanas līdzekļiem ar dezinfekcijas efektu; 

 grīdām ir jābūt slīpām ar ūdens noteces kanāliem un atverēm, grīdu līmenim jābūt par 

30 mm zemākā attiecībā pret sauso telpu grīdu līmeni. 

 

9. Vannas telpas: 

 iesakām arī padomāt par to, kur novietot drēbes; 

 pirts vannas telpās vannu var iekārtot atsevišķā kabīnē, un vanna var būt 

daudzfunkcionāla (dažādas masāžas sistēmas);  

 šīs telpas pirts darbības laikā nodrošina ar nepārtrauktu aukstā un karstā ūdens padevi; 

 grīdas ierīko no neslīdoša materiāla, var būt uzklāti piemēroti paklājiņi;  

 telpu sienām, grīdām un citām virsmām jābūt līdzenām, ūdensnecaurlaidīgām, viegli 

tīrāmām, izturīgām pret izmantojamiem kopšanas līdzekļiem ar dezinfekcijas efektu; 
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 grīdām ir jābūt slīpām ar ūdens noteces kanāliem un atverēm, grīdu līmenim jābūt par 

30 mm zemākā attiecībā pret sauso telpu grīdu līmeni. 

 

10. Atpūtas telpa: 

 obligāti dabīgais apgaismojums. 

 

11. Peldbaseins:  

 tā ierīkošanai un uzraudzībai ir jāatbilst tiesiskajos aktos noradītajam prasībām; 

 šīs telpas pirts darbības laikā nodrošina ar nepārtrauktu aukstā un karstā ūdens padevi. 

 

Ja publiskajā pirtī tiek ierīkots kosmētiskais kabinets, frizētava un peldbaseins, tad ir jāievēro 

higiēnas prasības arī šāda veida pakalpojumiem: 

 LR MK 16.01.2002. noteikumi Nr.22 „Noteikumi par higiēnas prasībām kosmētiskajiem 

kabinetiem”; 

 LR MK 18.01.2001. noteikumi Nr.25 „Noteikumi par higiēnas prasībām frizētavām”; 

 LR MK 18.01.2000. noteikumi Nr. 26 “Noteikumi par higiēnas prasībām publiskas 

lietošanas peldbaseiniem”.  

 

 

 

 

II. Pirts ūdensapgāde un kanalizācija 
 

 

Pirti nodrošina ar aukstā un karstā ūdens apgādi un kanalizāciju. 

 

Pirtij piegādātais dzeramais ūdens atbilst normatīvajos aktos noteiktajām obligātajām dzeramā 

ūdens nekaitīguma prasībām. 

 

Ja mazgāšanās vajadzībām, ūdens procedūrām tiek izmantots atklātas dabas ūdenskrātuves 

ūdens, tad tā kvalitātei ir jāatbilst tiesiskajos aktos paredzētajām ūdens kvalitātes prasībām. 

 

Lai uzzinātu vai tas ir ūdens piemērots dzeršanai, iespējams veikt laboratorijās, kas sniedz šādus 

pakalpojumus. Tas ir maksas pakalpojums. 

 

LR MK 29.04.2003. noteikumi Nr.235 „Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes 

prasības, monitoringa un kontroles kārtība” 

 

 

 

 

III. Higiēnas prasību nodrošināšana pirts telpām un iekārtām 
 

 

Katru dienu pēc pirts slēgšanas pirts personāls uzkopj visas pirts telpas un iekārtas, izmantojot 

mazgāšanas un dezinfekcijas līdzekļus.  

 

Pirts mazgātavu, dušas telpas, vannas telpas, peldbaseina telpu un tualetes telpas uzkopj ar 

attiecīgajai telpai un uzkopšanas objektam atbilstoši marķētu uzkopšanas inventāru.  

 

Visas uzkopšanas reizes fiksē tam domātos uzskaites žurnālos (fiksē kas, kad, kur un kādu 

uzkopšanu ir veicis). 
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Inventārs tiek uzglabāts tam īpaši paredzētā saimniecības telpā. Uzkopšanas un dezinfekcijas 

darbu veikšanai ir jābūt tam paraudzētai izlietnei, nedrīkst izmantot publiskajai lietošanai paredzēto 

izlietni, dušu vai vannu.  

 

Pirts personāls pēc katra apmeklētāja mazgā un dezinficē viņa lietoto mazgājamo bļodu, kā arī 

vannu. 

 

Dezinfekcijas mērķis – visu patogēno mikroorganismu iznīcināšana ārējā vidē, izmantojot 

galvenokārt ķīmiskos un fizikālos līdzekļus. Neatkarīgi kuru dezinfekcijas līdzekli izvēlēsieties, 

jānoskaidro vai tas ir piemērots sasniedzamajam mērķim un kā tas pareizi jālieto. Pamatā ir divi 

informācijas avoti par ķīmisko vielu: produkta marķējums un produkta drošības lapas, kur rakstīts 

kam tas paredzēts un kā tas jālieto, un kas ir jāievēro. Latvijas Republikas Ministru kabineta 

27.10.1998. noteikumi Nr.418 “Kārtība, kādā aizpildāmas un nosūtāmas ķīmisko vielu un ķīmisko 

produktu drošības datu lapas”. Tātad esiet uzmanīgi. 

Drošības datu lapas: 

 produkta identifikācija, ziņas par ražotāju, importētāju vai piegādātāju; 

 sastāvs un ziņas par sastāvdaļām; 

 bīstamības raksturojums; 

 pirmās palīdzības pasākumu apraksts; 

 drošības noteikumi, veicamo pasākumu apraksts u.c. cilvēka dzīvības un veselības 

aizsardzības viedokļa nozīmīga informācija. 

 

 

Ja pirts apmeklētāji tiek nodrošināti ar veļu (dvieļi, palagi), tai jābūt tīrai. Tīro veļu uzglabā tam 

īpaši paredzētā saimniecības telpā. 

 

Higiēnas prasības peldbaseina darbībai: 

 

Dezinfekcijas mērķis šajā gadījumā ir nodrošināt ūdens kvalitāti.  

1. Ja pirts peldbaseina tilpums < 5 m
3
 un nav ierīkota speciāla ūdens attīrīšanas sistēmas iekārta: 

1.1. katru dienu līdz peldbaseina darbības uzsākšanai pilnīgi nomaina ūdeni, un pirms ūdens 

iepildīšanas tukšu peldbaseinu tīra, dezinficē un skalo ar ūdeni; 

1.2. katru dienu paškontrolē nosaka peldbaseina ūdens kvalitātes rādītājus un nodrošina, lai: 

 uzsākot peldbaseina darbību, pH līmenis nepārsniedz maksimāli pieļaujamo normu – no 

7,2 līdz 7,8; 

 uzsākot peldbaseina darbību, peldbaseina darbības laika vidū un slēdzot peldbaseinu, 

blīvais hlors nepārsniedz maksimāli pieļaujamo normu – no 0,3 līdz 1,0 mg/l.   

 

2. Ja pirts peldbaseina tilpums = 5 m
3
 vai lielāks (nepārsniedzot 80 m

3
)
 
un ir ierīkota caurteces 

ūdens sistēma: 

2.1. ūdeni pilnīgi nomaina ne retāk kā četras reizes mēnesī, un pirms ūdens iepildīšanas tukšu 

peldbaseinu tīra, dezinficē un skalo ar ūdeni; 

2.2. diennaktī apmaina ne mazāk kā 5 – 10 % no peldbaseina tilpuma; 

2.3. katru dienu paškontrolē nosaka peldbaseina ūdens kvalitātes rādītājus un nodrošina, lai: 

 uzsākot peldbaseina darbību, pH līmenis nepārsniedz maksimāli pieļaujamo normu – no 

7,2 līdz 7,8; 

 uzsākot peldbaseina darbību, peldbaseina darbības laika vidū un slēdzot peldbaseinu, 

blīvais hlors nepārsniedz maksimāli pieļaujamo normu – no 0,3 līdz 1,0 mg/l.   
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3. Ja pirts peldbaseina tilpums = 5 m
3
 vai lielāks (nepārsniedzot 80 m

3
)
 
un ir ierīkota recirkulācijas 

ūdens sistēma: 

3.1. ūdeni pilnīgi nomaina ne retāk kā divas reizes gadā, un pirms ūdens iepildīšanas tukšu 

peldbaseinu tīra, dezinficē un skalo ar ūdeni; 

3.2. diennaktī apmaina ne mazāk kā 5 – 10 % no peldbaseina tilpuma; 

3.3. nodrošina ūdens attīrīšanas sistēmas iekārtas darbību peldbaseina izmantošanas laikā; 

3.4. katru dienu paškontrolē nosaka peldbaseina ūdens kvalitātes rādītājus un nodrošina, lai: 

 uzsākot peldbaseina darbību, pH līmenis nepārsniedz maksimāli pieļaujamo normu – no 

7,2 līdz 7,8; 

 uzsākot peldbaseina darbību, peldbaseina darbības laika vidū un slēdzot peldbaseinu, 

blīvais hlors nepārsniedz maksimāli pieļaujamo normu – no 0,3 līdz 1,0 mg/l.   

 

4. Ja pirts peldbaseinā (neatkarīgi no tilpuma) ir ierīkota speciāla ūdens attīrīšanas sistēmas iekārta: 

4.1. ūdeni attīra un dezinficē, ievērojot ražotāja instrukcijas ūdens attīrīšanas sistēmas 

izmantošanai, ūdens nomaiņai, kā arī atbilstošu vielu lietošanai ūdens sagatavošanā; un 

pirms ūdens iepildīšanas tukšu peldbaseinu tīra, dezinficē un skalo ar ūdeni; 

4.2. diennaktī apmaina ne mazāk kā 5 – 10 % no peldbaseina tilpuma; 

4.3. katru dienu paškontrolē nosaka peldbaseina ūdens kvalitātes rādītājus un nodrošina, lai: 

 uzsākot peldbaseina darbību, pH līmenis nepārsniedz maksimāli pieļaujamo normu – no 

7,2 līdz 7,8; 

 uzsākot peldbaseina darbību, peldbaseina darbības laika vidū un slēdzot peldbaseinu, 

blīvais hlors nepārsniedz maksimāli pieļaujamo normu – no 0,3 līdz 1,0 mg/l.   

 

 

IV. Citi ar higiēnas prasībām saistītie jautājumi  
 

 

Latvijas Republikas Ministru kabineta 27.11.2001. noteikumi Nr. 494 “ Noteikumi par 

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

pakļautas obligātajām veselības pārbaudēm” 2.2.3. apakšpunktā ir iekļautas nodarbinātās personas 

publiskās lietošanas pirtīs (vispārējā izmeklēšana). Tātad atcerieties, ka darbiniekiem regulāri 

jāpārbauda veselība un jāaizpilda sanitārā grāmatiņa. 

 

Nav spēkā esošo normatīvā akta, kas noteiktu higiēnas mācību kursa (tā saucamais sanitārais 

minimums) apguvi: 

 nav apstiprinātas programma;  

 nav noteikts cik bieži tas jāapgūst;  

 nav jābūt atzīmei personas sanitārajā grāmatiņā par higiēnas mācību kursa apguvi;  

bet normatīvo aktu prasības higiēnas jautājumos ir jāzina un jāievēro! 

 

Pirtī ir jāveic kaitēkļu kontrole. LR MK 01.06.1999. noteikumi Nr.203 „Dezinfekcijas, 

dezinsekcijas un deratizācijas pasākumu veikšanas kārtība” īpašniekiem ir uzlikta atbildība pat telpu 

un teritorijas uzturēšanu higiēnas prasībām atbilstošā stāvoklī, nodrošinot kaitīgo posmkāju un 

grauzēju iznīcināšanu, un nepieļaujot to ieviešanos. 

 

Ir pirtis, kuras izmanto to, ka atrodas ārēju ūdenstilpņu tuvumā. LR MK 11.08.1998. 

noteikumi Nr.300 „Peldvietu iekārtošanas un higiēnas noteikumi” 
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V. Higiēnas prasības pirtīm, kur vietu skaits tvaicētavā ir desmit vai 

mazāks 
 

Mazajā tradicionālajā pirtī var būt tikai divas telpas: karsēšanās telpa, kurā var arī mazgāties un 

pārģērbšanās – atpūtas telpa (pirts priekša).  

 

Uz publiskas lietošanas pirti, kuras karsētavas vai tvaicētavas telpā vietu skaits ir desmit vai 

mazāks, attiecas LR MK 19.12.2000. noteikumu Nr.439 “Higiēnas prasības publiskas lietošanas 

pirtīm” 19., 25., 26.punktā, 28.punkta pirmajā teikumā un 29., 30., 31., 32.punktā noteiktās prasības: 

 

19. punkts Pirtij piegādātais dzeramais ūdens atbilst normatīvajos aktos noteiktajām obligātajām 

dzeramā ūdens nekaitīguma prasībām. 

 

25. punkts Katru dienu pēc pirts slēgšanas pirts personāls uzkopj visas pirts telpas un iekārtas, 

izmantojot mazgāšanas un dezinfekcijas līdzekļus. Pirts mazgātavu, dušas telpas, vannas telpas, 

peldbaseina telpu un tualetes telpas uzkopj ar attiecīgajai telpai un uzkopšanas objektam atbilstoši 

marķētu uzkopšanas inventāru. 

 

26. punkts Pirts personāls pēc katra apmeklētāja mazgā un dezinficē viņa lietoto mazgājamo bļodu, 

kā arī vannu. 

 

28. punkts Ja pirts apmeklētāji tiek nodrošināti ar veļu (dvieļi, palagi), tai jābūt tīrai. Nav 

nepieciešama īpaša telpa. 

 

Kā arī augstāk minētās Higiēnas prasības peldbaseina darbībai, ja tāds ir. 

 

 


