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1. Ievads 

 
1.1. Ugunsdrošības pasākumu pārskata mērķis 

 
Ugunsdrošības pasākumu pārskats (tālāk tekstā – Pārskats) izstrādāts 

saskaņā ar Ministru kabineta 1997.gada 01.aprīļa noteikumu Nr.112 
„Vispārīgie būvnoteikumi” 89.7.p. prasībām un LBN 202-01"Būvprojekta 
saturs un noformēšana" 8.6.p. prasībām. 

Pārskata mērķis ir aprakstīt būvprojektā paredzētos ugunsdrošības 
risinājumus un pasākumus. 

Pārskatā aprakstītas būvprojektā paredzētās būtiskās ugunsdrošības 
prasības attiecībā uz ēkas nesošo konstrukciju ugunsizturību un 
ugunsreakcijas klasēm, pasākumiem uguns un dūmu izplatīšanas 
ierobežošanu ēkā, ēkas sadalīšanu ugunsdrošības nodalījumos, ugunsdrošo 
šķēršļu izbūvi, prasībām evakuācijas ceļiem un izejām, ugunsaizsardzības 
sistēmu ierīkošanu, ugunsdzēsības un glābšanas darbu nodrošināšanu u.c. 
Pārskatā iekļauti arī būtiskie ugunsdrošības pasākumi, kas jāievēro ēkas 
ekspluatācijas stadijā. 
 

Saskaņā ar Latvijas būvnormatīvu LBN 006-00 "Būtiskās prasības būvēm" 
būves projektē un būvē tā, lai ugunsgrēka vai avāriju gadījumā: 

- tās noteiktu laiku saglabātu nestspēju; 
- ierobežotu uguns un dūmu izraisīšanos (rašanos) un izplatīšanos būvē; 

- neradītu uguns izplatīšanās draudus blakus esošajām būvēm; 

- būvē esošie cilvēki varētu būvi operatīvi atstāt, tikt evakuēti vai izglābti 
citādi; 

- neradītu neparedzamus draudus ugunsdzēsības un glābšanas dienesta 
darbībai un nodrošinātu iespēju efektīvi veikt ugunsdzēsības un 
glābšanas pasākumus. 
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1.2. Izejas dati 

 
Ugunsdrošības pasākumu pārskata sastādīšanai izmantoti: 

� Būvprojekta „Pirmsskolas izglītības iestāde Nurmižu ielā 31, Siguldā” 
šādas daļas: 

� Ģenerālplāna un teritorijas daļa 
� Arhitektūras daļa 

� Citi dokumenti: 
o Siguldas novada būvvaldes plānošanas un arhitektūras uzdevums 

23.04.2009. Nr.2-DA-08-606-dv; 
o Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes 

11.05.2009. vēstule „Par VUGD Tehnisko noteikumu 
būvprojektēšanai izsniegšanu”; 

Pārskats koriģējams tehniskā projekta stadijā, kā arī gadījumā, ja tiek 
mainīti būvprojekta risinājumi vai saņemti uzraudzības dienestu norādēs, kas 
skar ugunsdrošību. 
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1.3. Normatīvie akti 
 
Saskaņā ar Būvniecības likuma un 1997.gada 01.aprīļa Ministru 

kabineta noteikumiem Nr.112 „Vispārīgie būvnoteikumi” prasībām 
būvprojektam jāatbilst Latvijas būvnormatīviem, kā arī citiem normatīvo aktu 
prasībām. 

Normatīvie akti, kas nosaka ugunsdrošības prasības projektējamajam 
objektam saskaņā ar saņemtajiem tehniskajiem noteikumiem, ir šādi: 
- LBN 006-00 „Būtiskas prasības būvēm”; 
- LBN 201-07 „Būvju ugunsdrošība”; 
- LBN 208-08 „Publiskās ēkas un būves”; 
- LBN 222-99 „Ūdensapgādes ārējie tīkli un būves”; 
- LBN 221-98 „Ēku iekšējais ūdensvads un kanalizācija” (ar grozījumiem, 

kas veikti ar 22.12.2008. Ministru kabineta noteikumiem Nr.1070); 
- LBN 231-03 „Dzīvojamo un publisko ēku apkure un ventilācija”; 
- LVS CEN/TS 54-14: 2004 „Ugunsgrēka uztveršanas un ugunsgrēka 

signalizācijas sistēmas. 14.daļa: Norādījumi plānošanai, projektēšanai, 
montāžai, nodošanai ekspluatācijā, lietošanai un ekspluatācijai” (ir 
identisks CEN/TS 54-14: 2004 „Fire detection and fire alarm systems – 
Part 14:Guidelines for planning, design, installation, comissioning, use and 
maintenance”); 

- LVS EN 671-1:2001/A1:2004 „Stacionārās ugunsdzēsības sistēmas – 
šļūteņu sistēmas – 2.daļa: šļūteņu sistēmas ar plakanu šļūteni”; 

- LVS EN 179:2000/A1:2001/AC:2003 „Būvniecībā izmantojamie dzelzs 
izstrādājumi. Avārijas izejas ierīces ar roktura vai bufera darbības 
principu. Prasības un testa metodes”; 

- LVS EN 1838 „Apgaismes lietojumi – Avārijapgaisme”; 
- LVS EN 50172:2004 „Evakuācijas apgaismes sistēmas”; 
- LVS 446:2003 „Ugunsdrošībai un civilajai aizsardzībai lietojamās 

drošības zīmes un signālkrāsojums”. 
 
Ugunsdrošības pasākumus ēkas ekspluatācijas stadijā nosaka Ministru 

kabineta 2004.gada 17.februāra noteikumi Nr.82 „Ugunsdrošības noteikumi” 
(ar grozījumiem, kas apstiprināti ar Ministru kabineta 2008.gada 05.februāra 
noteikumiem Nr.60) un to izpildei piemērojamie standarti. 
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2. Būves raksturojums un ugunsbīstamība, 

būves ugunsdrošības raksturlielumi 

 
Pirmsskolas izglītības iestāde (turpmāk - PII) projektēta 128 bērniem, 6 

grupām: 
o 2 grupas (2-3 gadīgi bērni) 16 bērni katrā grupā; 
o 4 grupas (3-7 gadīgi bērni) 24 bērni katrā grupā. 

paredzētas 20 personāla darba vietas. 
Saskaņa ar Vispārīgo būvnoteikumu prasībām (01.04.1997. Ministru 

kabineta noteikumi Nr.112, pirmsskolas izglītības iestādes ēka ir sabiedriski 
nozīmīga būve (kā publiskā ēka, kurā paredzēts vienlaikus uzturēties vairāk 
nekā simt cilvēkiem). 
 Saskaņā ar LBN 201-07 „Būvju ugunsdrošība” 1.pielikuma 1.tabulas 
4.40.p., pirmsskolas izglītības iestāde attiecas uz IV izmantošanas veida 

būvēm. Saskaņā ar LBN 201-07 „Būvju ugunsdrošība” 1.pielikuma 2.tabulas 
5.5.p., pirmsskolas izglītības iestādes ēkai jāatbilst U1 ugunsnoturības 

pakāpei. 
Ēkas raksturlielumi: 

- stāvu skaits – 2; 
- ēkas ugunsnoturības pakāpe – U1; 
- stāvu kopējā platība (bruto) – 1600,7 m2, t.sk.1.stāvs – 1022,5 m2; 2.stāvs 

– 578,2 m2; 
- telpu platība (neto): 1.stāvs – 901,5 m2; 2.stāvs – 485,2 m2; 
- ēkas apbūves laukums – 1161,5 m2; 
- ēkas būvapjoms - 5870  m3. 

Ēka ir 2 stāvu mūra ēka, kas sastāv no monolītiem pamatiem, mūrētām 
sienām, saliekamajiem dzelzsbetona pārseguma paneļiem pirmā stāva 
pārsegumā un nesošā tērauda profila uz metāla sijām jumta pārsegumā. 
Ēkai ir „Aeroc” bloku sienas ar biezumu 25 un 37,5 cm. Ailu pārsegšanai 
pielietotas gatavās „Aeroc” pārsedzes. Zem 265mm biezo pārseguma paneļu 
galiem izveidota stiegrota monolītā betona josla. Pārsegumiem izmantoti 
dobie saliekamie dzelzsbetona paneļi 220 un 265mm biezumā. Kāpnes un 
kāpņu podesti ir no saliekamā betona konstrukcijām. Podesti stiprināti sienās 
ar slēpto konsoļu palīdzību. 

Jumta konstrukcija - dzelzsbetona paneļi, siltinātājs – putupolistirols. 
1.stāva asīs „A-C” un „I-J” jumts – tērauda profils balstīts uz nesošām koka 
sijām un minerālvates siltinātāju. Pielieto koka sijas ar šķautnes minimālo 
garumu 140 mm, veicot ugunsaizsargapstrādi ar aizsargvielām, kas nodrošina 
ugunsreakcijas klasi vismaz B-s1, d0. 
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3. Ģenerālplāna ugunsdrošības risinājumi 

(ēku un būvju izvietošana, piebraukšanas ceļi, ārējo inženiertīklu izbūve, 

ugunsdzēsības un glābšanas darbu nodrošināšana) 
 
Prasības ugunsdrošības atstarpēm un piebraukšanas ceļiem nosaka 

Latvijas būvnormatīvs LBN 201-07 „Būvju ugunsdrošība”. 
Saskaņā ar būvprojekta ĢP daļu ir paredzēts ugunsdzēsības automobiļu 

piebrauktuves ceļš ar cietu segumu un ar platumu vismaz 3,5 m gar ēkas 
priekšējo fasādi (asīs „A-K”). Ņemot vērā ēkas augstumu (ēkas stāvus un 
jumtu var sasniegt ar pārnēsājamām ugunsdzēsēju trīsposmu kāpnēm), 
paredzētas piebrauktuves nodrošina ugunsgrēku dzēšanas un glābšanas dabu 
veikšanu. Ugunsdzēsības un glābšanas tehnikai paredzētajās piebrauktuvēs 
nedrīkst ierīkot autostāvvietas un citus šķēršļus. 

Attālumi līdz blakus ēkām pārsniedz būvnormatīvā noteiktos 8 m. 
Ēkas ārēja ugunsdzēsība – sk. Pārskata sadaļu 6.1. „Arējā 

ugunsdzēsības ūdensapgāde.” 
 

4. Ugunsdrošības prasības būvkonstrukcijām 

un plānošanas risinājumiem. 

Arhitektūras un būvkonstrukciju daļu ugunsdrošības risinājumi. 
 
4.1. Ugunsbīstamības risku izvērtēšana un ugunsbīstamo zonu apraksts, 

telpu ugunsslodze 
 

Bērnudārza ēka ir 2.stāvu ēka, kas paredzēta 128 bērniem un 20 cilvēku 
personālam. Bērnu grupas telpu un biroju telpu ugunsslodze ir mazāka, nekā 
600 MJ/m2. 

Sakarā ar to, ka ēkā atradīsies bērni, jāparedz ugunsdrošības pasākumi, 
kas vērsti uz ātru un savlaicīgu ugunsgrēka atklāšanu, iestādes personāla un 
ēka esošo cilvēku apziņošanu par notikušo ugunsgrēku un cilvēku evakuācijas 
nodrošināšanu. Jāparedz arī pasākumi, kas nodrošina ugunsgrēka dzēšanas un 
glābšanas darbu veikšanu. 
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4.2. Ēkas ugunsdrošības pakāpe un sadalīšana ugunsdrošības 

nodalījumos. 

 
Projektējamā pirmsskolas bērnu izglītības ēka ir IV izmantošanas veida 

būve. Saskaņā ar LBN 201-07 1.pielikuma 2.tabulas 5.5.p. prasībām, ēkas 
būvkonstrukcijām jāatbilst U1.ugunsdrošības pakāpei. 

Ugunsdrošības nodalījuma platība ēkā nepārsniedz atļauto 
ugunsdrošības nodalījuma maksimālo platību (2400 m2 x 1,5 = 3600 m2, 
ņemot vērā automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas 
sistēmas ierīkošanu). 

Saskaņā ar LBN 208-08 106.p. prasībām, bērnu grupas telpas 
pirmsskolas izglītības iestādē izvieto atsevišķos blokos, kurus projektē kā 
atsevišķus ugunsdrošības nodalījumus. Katru nodalījumu atdala no pārējām 
telpām ar ugunsdrošām starpsienām (EI-60) un ugunsdrošām durvīm (EI-30). 
No katra bloka projektē divas izejas. Otra izeja paredzēta caur citu 
ugunsdrošības nodalījumu (bērnu grupu). 

Kā atsevišķus ugunsdrošības nodalījumus, kuras jāatdala no pārējām 
telpām ar ugunsdrošām starpsienām (EI-60) un ugunsdrošām durvīm (EI-30) 
izbūvē: 

- kāpņu telpas; 
- lifta šahta; 
- bērnu grupas telpu bloku; 
- tehniskās telpas (elektrosadales telpa, siltummezgla telpa u.c.); 
- inženiertehnisko komunikāciju šahtas. 

 Ēkas būvkonstrukciju ugunsizturības robežas un ugunsreakcijas klases 
norādītas 4.3.sadaļā. 
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4.3. Ēku nesošo un norobežojošo būvkonstrukciju ugunsizturības robežas 

un ugunsreakcijas klases. Prasības būvkonstrukciju apdarei. 

 
Saskaņā ar LBN 201-07 1.pielikuma prasībām, ēku nesošo 

būvkonstrukciju ugunsizturības robežas un ugunsreakcijas klases nevar būt 
zemākas par šādā tabulā noteiktajam: 

Tabula Nr.1. 
Nr.

p/k 
Būvkonstrukcijas 

Minimāla 

ugunsizturības 

robeža 

Būvkonstrukciju 

būvmateriālu 

ugunsreakcijas 

klase 

1. 2. 3. 4. 

1. Ugunsdrošības nodalījumu 
norobežojošās konstrukcijas: 

  

1.1. Nesošās sienas (ārējas un 
iekšējās) 

REI 60 A2-sl, d0 

1.2. Evakuācijas kāpņu telpu: 
- sienas 
- durvis 

 
REI 60 
EI 30 

 
A2-sl, d0 

netiek normēta 
1.3. Būvkonstrukcijas, kas atdala 

bērnu grupas telpas no citām 
telpām: 

- starpsienas 
- durvis 

 
 
 

EI 60 
EI 30 

 
 
 

netiek normēta 
netiek normēta 

1.4. Tehnisko telpu norobežojošās 
konstrukcijas: 

- starpsienas 
- durvis 

 
 

EI 60 
EI 30 

 
 

netiek normēta 
netiek normēta 

1.5. Lifta šahtas norobežojošās 
būvkonstrukcijas: 

- sienas 
- durvis 

 
 

REI 60 
EI 30 

 
 

A2-sl, d0 
netiek normēta 

1.6. Starpstāvu pārsegums REI 60 A2-sl, d0 
1.7. Citi aiļu aizpildījuma elementi 

ugunsdrošības nodalījumu 
norobežojošās konstrukcijās 

 
 

EI 30 

 
 
netiek normēta 

2. Logi ārējās sienās netiek normēta netiek normēts 
3. Jumta nesošās konstrukcijas R 60 B-s1, d0 
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Piezīmes:  
1) ugunsdrošas durvis aprīko ar pašaizveres ierīcēm, izņemot durvis 

telpās, kuras ir pastāvīgi aizslēgtas un kurām ir pieeja tikai 
specializētām personālam, piem. elektrosadales telpa; 

2) divviru ugunsdrošas durvis aprīko ar durvju vēršanas secības 
koordinācijas mehānismiem; 

3) durvīm evakuācijas ceļos jābūt viegli atveramām no telpu iekšpuses; 
4) būvkonstrukciju ugunsizturības robežas apzīmētas stāvu plānos, kas 

pievienoti ugunsdrošības pasākumu pārskatam. 
 
Apzīmējumi:  

R - būvkonstrukcijas ugunsizturību nosaka pēc nestspējas; 
E - būvkonstrukcijas ugunsizturību nosaka pēc viengabalainības; 
I - būvkonstrukcijas ugunsizturību nosaka pēc termoizolētības. 
A2 – būvizstrādājums, kas pakļauts uguns iedarbībai, nelielā daudzumā 
izdala dūmus, vispārējas uzliesmošanas gadījumā nerada uguns slodzi 
un neveicina ugunsgrēka attīstību; 
s1 – būvizstrādājuma ugunsreakcijas laikā dūmu veidošanās ir ļoti 
neliela; 
d0 – būvizstrādājums degšanas laikā neizdala degošu pilienu daļiņas. 
 
Mūra un dzelzsbetona konstrukcijām nepieciešama ugunsizturības 

robeža nodrošina konstruktīvi ar sienas vai betona aizsargslāņa biezumu. 
Būvkonstrukcijām, kuru ugunsizturības robeža vai ugunsreakcijas klase 
neatbilst minētajām prasībām, veic papildus uguns aizsargapstrādi. 

1.stāva jumtam pielieto koka sijas ar šķautnes minimālo garumu 
140 mm, veicot ugunsaizsargapstrādi ar aizsargvielām, kas nodrošina 
ugunsreakcijas klasi vismaz B-s1, d0. Ugunsaizsargapstrādes darbus veikt 
saskaņā ar pielietojamo ugunsazsarglīdzekļu ražotāja rekomendācijām. 

Sakarā ar to, ka būvprojektā nav paredzētas verandas, kurās var 
uzturēties vairāk nekā 50 cilvēku, prasības verandu būvkonstrukcijām 
normatīvajos aktos nav noteiktas.  
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Prasības ārsienu būvizstrādājumu ugunsreakcijas klasēm 

Ārsienu apdarei izmanto materiālus ar ārējas virsmas ugunsreakcijas klasi ne 
zemāku par A2-s1, d0 (degtnespējīgus materiālus). Ārsienu ārējo virsmu 
daļām (ar platību līdz 400 m2) atļauts lietot B-s1, d0 ugunsreakcijas klases 
būvizstrādājumus, 
 

Prasības iekšējo būvizstrādājumu virsmu ugunsreakcijas klasēm 

Būvju un to daļu iekšējo būvizstrādājumu virsmu ugunsreakcijas klases nevar 
būt zemākas par 2.tabula noradītām: 

Tabula Nr.2. 

 Nr. 
p.k. 

 Telpu nosaukums 
 Būves daļa 

(konstrukcija) 

Būvkonstrukciju 

būvmateriālu 

minimālā 
ugunsreakcijas 

klase 

 1.  Tehniskās telpas  sienas, griesti un 
grīdas 

 D-s2, d2 

 DFL-S1  

 2.  Kāpņu telpas  sienas un griesti  A2-s1, d0* 

 grīdas  A2 FL -s1 

 3.  Evakuācijas ceļi 
koplietošanas gaiteņos 

 sienas un griesti  A2-s1, d0* 

 grīdas   D FL -s1 

 4.  Citās telpās (izņemot 2.- 
4.p.p.)  

 sienas un griesti  D-s2, d2 

 grīdas  netiek normēts 

Piezīme: *  nelielām sienu virsmas daļām pieļaujams lietot 
būvizstrādājumus, kuri atbilst B-s1, d0 ugunsreakcijas klasei. 

Sienu un griestu apdarei kopējas lietošanas gaiteņos un vestibilos, 
kāpņu telpās nav atļauts pielietot degtspējīgus apdares materiālus 
(ugunsreakcijas klase nedrīkst būt zemāka par  A2-s1, d0). Ēkas sienu, 
starpsienu, grīdu un griestu būvkonstrukciju pārklājumi un apdare nedrīkst 
veicināt ugunsgrēka izplatīšanos ārpus telpas, kurā tas izcēlies. 
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4.4. Dūmu aizsardzības risinājumi 

 
Dūmu aizsardzības pasākumi būvprojektā noteikti saskaņā ar 

LBN 201-07 un LBN 208-08 prasībām. Dūmu un karstuma izvadīšanai 
speciālās sistēmas nav paredzētas, jo to nodrošina ar konstruktīvajiem 
risinājumiem, piemērām, caur manuāli veramiem logiem (lūkām). 

Risinājumi, lai nepieļautu uguns un dūmu izplatīšanos ugunsgrēka 
gadījumā aprakstīti Pārskata 4.5.daļā.  
 
4.5. Risinājumi, lai nepieļautu uguns un dūmu izplatīšanos 

ugunsgrēka gadījumā 
 
 Risinājumus, lai nepieļautu uguns un dūmu izplatīšanos ugunsgrēka 
gadījumā, jāparedz attiecīgajās būvprojekta Inženierrisinājumu daļās. 

Evakuācijas gaiteņi ēkā nav garāki par 30 metriem. Tiem paredzēts 
dabisks apgaismojums caur logiem. 

Dūmu un karstuma izvadi no kāpņu telpām nodrošina caur manuāli 
veramiem logiem (vai lūkām) augšējā zonā (ar platību vismaz 1,0 m2). 

Lai nepieļautu uguns un dūmu izplatīšanos, ēkā paredzēta telpu 
sadalīšana ugunsdrošības nodalījumos, kurus nodala ar ugunsdrošām 
būvkonstrukcijām (pārsegumiem, starpsienām un durvīm - sk. Pārskata 
4.2. daļu). Visus caurumus un spraugas būvkonstrukcijās ar normētu 
ugunsizturības robežu (ugunsdrošās sienās, starpsienās un pārsegumos), kā arī 
vietās, kur inženiertehniskās komunikācijas (caurules, gaisa vadi un 
elektriskie kabeļi un vadi) šķērso minētās būvkonstrukcijas, aizpilda ar 
atbilstošas ugunsizturības robežas hermetizējošiem materiāliem. Šim nolūkam 
izmanto sertificētas sistēmas un materiālus. 

Ventilācijas sistēmu gaisa vados vietās, kurās tie šķērso 
būvkonstrukcijas (ugunsdrošās sienas, starpsienas un pārsegumus) ar normēto 
ugunsizturības robežu, uzstāda ugunsdrošos vārstus ar normēto ugunsizturības 
robežu (saskaņā ar LBN 231-03 164.p. prasībām). Ventilācijas sistēmu gaisa 
vadiem, kuri izvietoti inženiertehnisko komunikāciju šahtās, ugunsdrošos 
vārstus uzstāda vietās, kuras gaisa vadi šķērso minēto šahtu ugunsdrošās 
starpsienas. 
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4.6. Speciālie ugunsdrošības pasākumi, ņemot vērā ēku un būvju 

īpatnības 

 
Ņemot vērā bērnu atrašanos, ēkā paredzēti ugunsdrošības pasākumi, 

kas vērsti uz ātru un savlaicīgu ugunsgrēka atklāšanu un personāla apziņošanu 
par notikušo ugunsgrēku, kā arī evakuācijas ceļu aizsardzību. 

Ēkas augstums no brauktuves (zemes) līmeņa līdz dzegai vai ārsienas 
augšdaļai nav lielāks par 9 metriem, līdz ar to speciālie pasākumi 
ugunsdzēsēju un glābēju drošībai, strādājot ēkas jumtā, nav prasīti (jumta 
nožogojums vai horizontālie stieņi (troses) drošības ierīču stiprināšanai). 

Lai nodrošinātu  
 
4.7. Evakuācijas nodrošināšana 
 

Evakuācijas izejas ēkā projektētas tā, lai nodrošinātu cilvēku evakuāciju 
ārā no ēkas vai uz citiem ugunsdrošības nodalījumiem, kas aizsargāti pret 
ugunsgrēka bīstamības faktoru iedarbības pirms rodas iespējamā ugunsgrēka 
bīstamības kritiskie apstākļi. 

Ēkā izbūve divas ugunsaizsargātas kāpņu telpas. Izejas no kāpņu 
telpām 1.stāva līmenī ir tieši uz āru. 

Kāpņu telpās nedrīkst ierīkot iebūvētus skapjus, atklāti izvietotus 
elektroapgādes kabeļus vai vadus, kā arī izvietot iekārtas, kuras ir izvirzītas 
ārpus sienu plaknēm 2200 mm augstumā no pakāpieniem vai kāpņu 
laukumiem. Kāpņu telpās atļauts atklāti izvietot vājstrāvas kabeļus un vadus, 
kas paredzēti līdz 36 V spriegumam, iebūvēt komunikāciju un ugunsdzēsības 
šļūteņu iekārtu skapjus, nesamazinot kāpņu telpu sienu ugunsizturību un 
lietojamo materiālu ugunsreakcijas klasi. 

Evakuācijas risinājumi nodrošina cilvēku evakuāciju no telpām uz 
gaiteni, kurš ved ārā no ēkas vai uz kāpņu telpu. Evakuācijas ceļa 
maksimālais garums nepārsniedz LBN 201-07 1.pielikuma 8.tabulā noteiktos 
45 m. Evakuācijas gaiteņu garums nepārsniedz 30 m. No katra bērnu grupas 
bloka paredz vismaz divas izejas. Otru izeju paredzēt caur citu ugunsdrošības 
nodalījumu –citu bērnu grupas bloku. Bērnu grupas telpu blokiem 2-stāvu 
daļā izbūvē arī papildus izeju – tieši caur kāpņu telpu uz āru. No 2.stāva zāles, 
kura paredzēts atrasties vairāk par 50 cilvēkiem, paredzētas divas evakuācijas 
izejas. 

Kāpņu laidu un laukumu platums paredzēts ne mazāks par 1200 mm. 
Evakuācijas ceļa brīvais augstums ir vismaz 2100 mm (izņemot durvju ailu 
augstumu). Durvju augstums evakuācijas ceļos un izejās nav mazāks par 
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2000 mm. Durvju platums nav mazāks par 800 mm, bet durvīm, kuras 
izmanto vismaz 50 lietotāji, – par 1000 mm (2.stāva pasākumu zālē). 

Uz telpu iekšpusi drīkst būt veramas durvis uz telpām, kurās vienlaikus var 
uzturēties ne vairāk par 50 cilvēkiem, kā arī uz lodžijām, sanitārajiem 
mezgliem. 

Durvīm evakuācijas ceļos jābūt viegli atveramām no telpu iekšpuses. 
Evakuācijas izeju durvis, kas ved uz kāpņu telpu un no kāpņu telpas uz āru 
aprīko ar evakuācijas durvju atvēršanas mehānismu „drošības aizslēgs ar 
rokturi” atbilstoši standarta LVS EN 179 „Būvniecībā izmantojamie dzelzs 
izstrādājumi. Avārijas izejas ierīces ar roktura vai bufera darbības principu. 
Prasības un testa metodes” prasībām. Durvīm jābūt atveramām bez 
palīglīdzekļiem. Divviru durvīm viegli atveramām jābūt abām vērtnēm. 

Evakuācijas ceļos paredzēts avārijas un evakuācijas apgaismojums (sk. 
Pārskata 6.2. sadaļu). 

Lai nodrošinātu savlaicīgu ugunsgrēka atklāšanu un radītu nosacījumus 
veiksmīgai evakuācijai, ēkā paredzēts ierīkot automātisko ugunsgrēka 
atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu (sk. Pārskata 5.1. sadaļu).  
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5. Ugunsaizsardzības sistēmas 

 
Ēka paredz šādas ugunsaizsardzības sistēmas: 

� ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma; 
� stacionārā ugunsdzēsības krānu un šļūteņu sistēma (1 strūkla x 1 l/s). 
 
5.1. Automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas 

sistēma 
 
 Automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu 
saskaņā ar būvprojekta UAS daļu ierīko telpās (izņemot dušas un tualetes 
telpas), saskaņā ar standartu LVS CEN/TS 54-14: 2004 „Ugunsgrēka 
uztveršanas un ugunsgrēka signalizācijas sistēmas. 14.daļa: Norādījumi 
plānošanai, projektēšanai, montāžai, nodošanai ekspluatācijā, lietošanai un 
ekspluatācijai”. Paredzēta sistēma ar pilnu aizsardzību. Sistēmas uztveršanas 
un kontroles paneli ("BENTEL J424-8" vai analogs) uzstāda 1.stāva gaitenī. 
Panelis nodrošina iespēju nodot trauksmes signālu uz apsardzes pakalpojumu 
uzņēmuma apsardzes pulti.  
 Uztveršanas un kontroles panelī uzstāda akumulatoru baterijas, kas 
nodrošina paneļa darbību elektroapgādes pārtraukšanas gadījumā 72 stundu 
laikā dežurrežīmā un 30 minūtes trauksmes režīmā. 
Nostrādājot automātiskajai ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas 
sistēmai, paredzēts: 
- atslēgt mehāniskās ventilācijas iekārtas; 
- lifta darbības bloķēšanu (nolaišanu 1.stāvā). 
 Automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas 
sistēmas iekārtām un elementiem jāatbilst piemērojamo standartu prasībām. 
To montāžu veic saskaņā ar piemērojamo standartu un ražotāja tehnisko 
noteikumu prasībām. 

Elektroapgāde paredzēta ar ugunsizturīgajiem kabeļiem E30 (vai 
elektroapgādes kabeļu instalācija veicama šahtās ar attiecīgo ugunsizturības 
robežu). 
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5.2. Stacionāra ugunsdzēsības sistēma - iekšējā ugunsdzēsības krānu un 

šļūteņu sistēma 

 
Saskaņā ar LBN 221-98 „Ēku iekšējais ūdensvads un kanalizācija” (ar 

grozījumiem, kas veikti ar 22.12.2008. Ministru kabineta noteikumiem 
Nr.1070) prasībām, ēka paredzēta apvienotā sadzīves un ugunsdzēsības 
ūdensvada sistēma. Iekšējā ugunsdzēsības krānu un šļūteņu sistēma paredzēta 
būvprojekta ŪK daļā. Ūdens patēriņu iekšējiem ugunsdzēsības krāniem 
pieņem 1 strūkla ar 1,0 l/s. 

Sistēmai paredzēts viens ievads no pilsētas ūdensvada. Izvēlētais 
ūdensmērītāja diametrs nodrošina arī ugunsdzēsības ūdens patēriņu. 

Ugunsdzēsības krānu komplektē ar attiecīgā diametra ugunsdzēsības 
šļūteni un stobru saskaņā ar ražotāja datiem un aprēķiniem. Ugunsdzēsības 
krāna darbības rādiuss nedrīkst pārsniegt 30 m.  

Projektējamā ēkā paredzēts uzstādīt ugunsdzēsības krānus ēkas gaiteņos. 
Krānus uzstāda 1,35 m augstuma no grīdas. Ugunsdzēsības krānus komplektē 
ar ugunsdzēsības šļūtenēm un ugunsdzēsības stobriem. Krānus ar aprīkojumu 
novieto ugunsdzēsības skapjos. Ugunsdzēsības skapjos paredzēts uzstādīt arī 
pulvera ugunsdzēsības aparātus (ar ietilpību 6 kg).  

Ugunsdzēsības skapjus marķē ar norādes zīmēm atbilstoši standarta LVS 
446 prasībām. 
 
5.3. Centralizēta ugunsgrēka izziņošanas sistēma 
 

Būvprojektēšanai piemērojamajos normatīvajos aktos nav prasību par 
šādas sistēmas ierīkošanu PII ēkā (saskaņā ar LBN 201-07 227.4.p. prasībām 
ugunsgrēka izziņošanas balss sistēmas ierīko IV izmantošanas veida divstāvu 
būvēs, kuru kopējā platība ir lielāka par 2000 m2). Ēkā esošo cilvēku 
apziņošana par notikušo ugunsgrēku paredzēta ar signālsirēnām, kas 
paredzētas Automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas 
sistēmas būvprojekta daļā. (sk. Pārskata sadaļu 5.1.). 
 
5.4. Dūmu un karstuma kontroles sistēmas 
 

Būvprojektēšanai piemērojamajos normatīvajos aktos nav prasību par 
šādu sistēmu ierīkošanu, jo to nodrošina ar konstruktīvajiem risinājumiem. 
Sakarā ar to, būvprojektā šādu sistēmu ierīkošana nav paredzēta (sk. Pārskata 
sadaļu 4.5.). 
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6. Paredzētie inženiertehnisko sistēmu ugunsdrošības risinājumi 
 
6.1. Arējā ugunsdzēsības ūdensapgāde 
 

Projektējamai ēkai jānodrošina ārējās ugunsdzēsības ūdens patēriņš 
20 l/s, saskaņā ar LBN 222-99 "Ūdensapgādes ārējie tīkli un būves" 
pielikuma 5.tab prasībām (2-stāvu ēka ar būvtilpumu, lielāku par 5000 m3) no 
vismaz diviem ugunsdzēsības hidrantiem. Pirmsskolas izglītības iestādes (PII) 
ēkas ārējo ugunsdzēsību paredzēts nodrošināt no pilsētas ūdensvada 
hidrantiem: 
- esošā ugunsdzēsības hidranta, kas atrodas Satezeles un Dzērveņu ielu 
krustojumā (attālums līdz ēkas tuvākajai daļai – 100 m, tālākajai daļai - 
150m); 
- agrāk ieprojektētiem (A/S „Komunālprojekts”) ugunsdzēsības hidrantiem, 
kurus paredzēts izbūvēt līdz PII ēkas nodošanai ekspluatācijā. Hidranti 
ieprojektēti: 

- Satezeles ielā pretī ēkai Nurmīžu ielā 23 (attālums līdz PII ēkas 
tuvākajai daļai – 75 m, tālākajai daļai - 120m); 

- Nurmīžu ielā pretī ēkai Nurmīžu ielā 23 (attālums līdz PII ēkas 
tuvākajai daļai – 150 m, tālākajai daļai – ap 200 m). 

Ūdensvada tīkla diametri ir šādi - Satezeles un Nurmīžu ielā – 110 mm, 
Dzērveņu ielā – 160 mm. 
 
6.2. Avārijas un evakuācijas apgaismojums 
 

Avārijas un evakuācijas apgaismojuma ierīkošana jāparedz būvprojekta 
EL daļā. Evakuācijas avārijapgaismes gaismekļus novieto, lai apzīmētu 
evakuācijas izejas, kā arī virzienus uz tām, saskaņā ar LVS EN 1838 
„Apgaismes lietojumi – Avārijapgaisme”, LVS EN 50172:2004 „Evakuācijas 
apgaismes sistēmas” un LVS 446:2003 „Ugunsdrošībai un civilajai 
aizsardzībai lietojamās drošības zīmes un signālkrāsojums” prasībām. 
 Evakuācijas avārijapgaismes gaismekļus komplektē ar iebūvētu 
barošanas bloku (akumulatoriem), kas pamata elektrobarošanas pārtraukšanas 
gadījumā nodrošina 1 stundas darbu avārijas režīmā. 
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6.3. Nepārtrauktas elektroapgādes nodrošināšana ugunsaizsardzības 

sistēmām, avārijas un evakuācijas apgaismojumam 

 
 Automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas 
sistēmas, kā arī evakuācijas un avārijas apgaismojuma gaismekļu rezerves 
elektroapgāde paredzēta no iebūvētām akumulatoru baterijām (sk. Pārskata 
5.1. un 6.2. daļu). 
 
6.4. Zibensaizsardzība 
 

Būvprojektā EL daļā paredzēts ēkā ierīkot zibensaizsardzības sistēmu. 
Zibensaizsardzības sistēma projektēta saskaņā ar piemērojamo Eiropas 
Savienības dalībvalstu standartiem. Paredzēts ierīkot aktīvo 
zibensaizsardzības sistēmu. 
 
6.5. Ugunsdrošības pasākumi ventilācijas un apkures sistēmās 
 

Ugunsdrošības pasākumi apkures un ventilācijas sistēmās paredzēti 
būvprojekta AVK daļā saskaņā ar LBN 201-07 „Ugunsdrošības normas” un 
LBN 231-03 „Dzīvojamo un publisko ēku apkure un ventilācija” prasībām. 

Ventilācijas sistēmu gaisa vados vietās, kurās tie šķērso 
būvkonstrukcijas (ugunsdrošās sienas, starpsienas un pārsegumus) ar normēto 
ugunsizturības robežu, uzstāda automātiskus ugunsdrošos vārstus ar attiecīgo 
ugunsizturības robežu (saskaņā ar LBN 231-03 164.p. prasībām). Ventilācijas 
sistēmu gaisa vadiem, kuri izvietoti inženiertehnisko komunikāciju šahtās, 
ugunsdrošos vārstus uzstāda vietās, kuras gaisa vadi šķērso minēto šahtu 
ugunsdrošās starpsienas. Tranzīta gaisa vadus izolē ar akmens vates 
ugunsdrošo izolāciju saskaņa ar ražotāja tehniskajiem noteikumiem, 
nodrošinot ugunsizturības robežu ne zemāku par EI-30. 

Vietās, kur apkures caurules un ventilācijas gaisa vadi šķērso 
būvkonstrukcijās ar normētu ugunsizturības robežu (ugunsdrošās sienās, 
starpsienās un pārsegumos), visus caurumus un spraugas aizpilda ar 
atbilstošas ugunsizturības robežas hermetizējošiem materiāliem. 
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7. Manuālās (primārās) ugunsdzēsības iekārtas. Telpu nodrošināšana ar 

ugunsdzēsības aparātiem (aprēķins) un citu ugunsdrošības aprīkojumu. 
 

Ugunsgrēku dzēšanai sākumstadijā paredzēta ugunsdzēsības aparātu 
uzstādīšana saskaņā ar Ministru kabineta 2004.gada 17.februāra noteikumu 
Nr.82 „Ugunsdrošības noteikumi” prasībām. Publiskās nozīmes telpās uzstāda 
pulvera ugunsdzēsības aparātus - uz katriem 200 m2 vismaz 2 x 6 kg ABC. 
Elektrosadalē un virtuvē ieteicams uzstādīt arī ogļskābās gāzes ugunsdzēsības 
aparātus. Kopumā uzstāda 14 ugunsdzēsības aparātus: 

� 1.stāvā- vismaz 9 x 6 kg ugunsdzēsības aparāti. Ieteicams: 
o 7 gab. ABC pulvera ugunsdzēsības aparāti; 
o 2 gab. CO2 ugunsdzēsības aparāti (elektrosadalē un virtuvē). 

� 2.stāvā - vismaz 5 x 6 kg ABC pulvera ugunsdzēsības aparāti. 
Ugunsdzēsības aparātus uzstāda ugunsdzēsības krānu skapjos. Pārējos 

ugunsdzēsības aparātus uzstāda redzamās, viegli pieejamās vietās un apzīmē 
ar norādes zīmēm atbilstoši standarta LVS 446 prasībām. 

Izvietojot ugunsdzēsības aparātus jāņem vērā, ka publiskās ēkās to 
atrašanās vietas no jebkuras vietas telpās nedrīkst pārsniegt 20 metrus. 
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8. Ugunsdrošības pasākumi ekspluatācijas stadijā 

 
8.1. Vispārīgās prasības un organizatoriskie pasākumi 

 
Ugunsdrošības pasākumus ēkā pēc tās nodošanas ekspluatācijā nosaka 

Ministru kabineta 2004.gada 17.februāra noteikumi Nr.82 „Ugunsdrošības 
noteikumi” (ar grozījumiem, kas apstiprināti ar Ministru kabineta 2008.gada 
05.februāra noteikumiem Nr.60) un to izpildei piemērojamie standarti. 

 
Pirmsskolas izglītības iestāde (PII) vadītājam ir pienākumi: 

- nodrošināt ugunsdrošības instrukcijas izstrādi; 
- organizēt darbinieku instruēšanu ugunsdrošības jomā un par to izdarīt 

atzīmi Ugunsdrošības instruktāžas uzskaites žurnālā; 
- izstrādāt cilvēku evakuācijas plānus atbilstoši standarta LVS 446 

prasībām; 
- izstrādāt rīcības plānu ugunsgrēka gadījumam. Ne retāk kā reizi gadā 

saskaņā ar šo plānu organizēt praktiskās nodarbības, kā arī nodrošināt 
rīcības plāna izpildi ugunsgrēka gadījumā. 
 
Par objekta ugunsdrošību atbildīgajiem darbiniekiem, personām, kuras 

izstrādā rīcības plānu ugunsgrēka gadījumam un ugunsdrošības instrukciju, kā 
arī personām, kuras veic ugunsdrošības instruktāžu, nepieciešama apmācība 
ugunsdrošības jomā atbilstoši Izglītības un zinātnes ministrijas izstrādātai 
licencētai mācību programmai (ne mazāk par 160 stundām). 
 

Ugunsdrošības instrukcijā ietver šādu informāciju: 
- ziņas un informācija par objekta ugunsdrošību; 
- iespējamie riska faktori; 
- kārtība, kādā tiek uzturēta teritorija un piebraucamie ceļi pie ēkām, būvēm 

un ugunsdzēsības ūdensapgādes vietām; 
- kārtība, kādā tiek uzturētas ēkas, telpas un evakuācijas ceļi; 
- lietojamo un uzglabājamo vielu un materiālu bīstamo īpašību 

raksturojums, sprādzienbīstamība un ugunsbīstamība, kā arī minēto vielu 
un materiālu izmantošanas, glabāšanas un transportēšanas kārtība; 

- vietu un telpu sakopšanas un elektropatērētāju atvienošanas kārtība pēc 
darba beigām; 

- kārtība, kā pēc darba beigām savāc degtspējīgu vielu un materiālu 
atkritumus, uztur un glabā eļļainu darba apģērbu (virtuves kompleksam); 
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- norādes par smēķēšanas režīmu (vietas, kur atļauts un aizliegts smēķēt 
darbiniekiem un apmeklētajiem); 

- ugunsdrošības prasības ēku inženiertehnisko iekārtu ekspluatācijā; 
- prasības ugunsaizsardzības sistēmu un ugunsdzēsības aparātu 

ekspluatācijā; 
- ugunsbīstamo darbu (metināšana, lodēšana u.c.) veikšanas kārtība 

(gadījumā, ja tas būs nepieciešams remonta vai avārijas gadījumā); 
- darbinieku pienākumi un rīcība ugunsgrēka gadījumā: 

o ugunsdzēsības dienesta izsaukšanas kārtība; 
o tehnoloģisko iekārtu apturēšanas kārtība (virtuvei u.c.), ventilācijas 

iekārtu, elektroiekārtu un citu inženiertehnisko iekārtu izslēgšanas 
kārtība; 

o ugunsdzēšanas līdzekļu, ugunsdzēsības sistēmu un iekārtu 
izmantošanas kārtība; 

o cilvēku evakuācijas kārtība, īpašu vērību pievēršot bērnu 
evakuācijas pasākumiem; 

o kārtība, kādā tiek evakuētas personas ar īpašām vajadzībām, un 
attiecīgi pasākumi tās nodrošināšanai, ja attiecīgajā ēkā var atrasties 
personas ar īpašām vajadzībām; 

o materiālo vērtību evakuācijas kārtība. 
Ugunsdrošības instrukcija var sastāvēt no atsevišķām instrukcijām, kuru 

kopums atbilst augstāk minētajām prasībām. Katru atsevišķo ugunsdrošības 
instrukciju apstiprina juridiskās personas (pirmsskolas bērnu iestādes) 
vadītājs. 

 
Rīcības plānā ugunsgrēka gadījumam norāda kārtību, kādā: 

- izsauc Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu; 
- evakuē cilvēkus no bīstamās zonas, pasargā un evakuē materiālās vērtības, 
īpašu vērību pievēršot bērnu evakuācijas pasākumiem; 

- sagaida ugunsdzēsības un glābšanas dienestu, norādot īsāko ceļu līdz 
ugunsgrēka vietai un tuvākajiem ugunsdzēsības hidrantiem; 

- pārtrauc elektroenerģijas padevi (izņemot elektroenerģijas padevi 
ugunsaizsardzības sistēmām); 

- izslēdz tehnoloģiskās iekārtas, elektroietaises un inženierkomunikācijas; 
- iedarbina ugunsdzēsības un citas ugunsaizsardzības sistēmas un iekārtas; 
- pasargā ugunsdzēsībā iesaistītos cilvēkus no ugunsgrēka bīstamo faktoru 

iedarbības; 
- darbojas objekta apsardzes personāls un tiek izmantoti ugunsdzēsības 

līdzekļi; 
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- rīkojas objekta personāls atkarībā no dažādiem apstākļiem (piemēram, 
diennakts laika, meteoroloģiskajiem apstākļiem, gadalaika). 

 
8.2. Automātiskās ugunsaizsardzības sistēma - automātiskās ugunsgrēka 

atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma 
 
Bērnudārza ēkā ir šāda automātiskā ugunsaizsardzības sistēma - automātiskās 
ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma. 

 
Objektā glabā šādus dokumentus par automātiskajām ugunsaizsardzības 

sistēmām: 
- automātisko ugunsaizsardzības sistēmu tehniskos projektus; 
- automātisko ugunsaizsardzības sistēmu ekspluatācijas instrukcijas; 
- automātisko ugunsaizsardzības sistēmu - ugunsdrošības nozīmīgo 

inženiertehnisko sistēmu pieņemšanas aktus (ar tiem pievienotajiem 
dokumentiem); 

- iekārtu ražotāja tehniskās pases, kā arī automātisko ugunsaizsardzības 
iekārtu un ierīču atbilstību apliecinošus dokumentus. 

 
Automātisko ugunsaizsardzības iekārtu ekspluatācijai objektā norīko 

darbinieku, kas ir atbildīgs par automātisko ugunsaizsardzības sistēmas 
ekspluatāciju. 

Par automātisko ugunsaizsardzības iekārtu tehnisko apkopi un remontu 
noslēdz līgumu ar specializētu organizāciju. 
 

Automātiskajām ugunsaizsardzības iekārtām izstrādā šādu ekspluatācijas 
un tehniskās apkopes dokumentāciju: 
- instrukciju par iekārtas ekspluatāciju un aizsargājamo telpu (zonu) 

sarakstu; 
- instrukciju par rīcību gadījumos, ja no automātiskās ugunsaizsardzības 

iekārtas pienāk trauksmes signāls par ugunsgrēka izcelšanos vai iekārtas 
bojājumu; 

- automātiskās ugunsaizsardzības iekārtas tehniskās apkopes un 
remontdarbu uzskaites žurnālu; 

- automātiskās ugunsaizsardzības iekārtas iedarbošanās gadījumu un 
bojājumu uzskaites žurnālu; 

- automātiskās ugunsaizsardzības iekārtas tehniskās apkopes reglamentu. 
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8.3. Iekšējā ugunsdzēsības ūdensvada sistēma 
 
Ekspluatāciju un pārbaudes veic saskaņā ar Ugunsdrošības noteikumu, kā 

arī standarta LVS EN 671-3 prasībām. Ugunsdzēsības krānus un to 
aprīkojumu (tajā skaita sausā ugunsdzēsības stāvvada armatūru) pārbauda 
reizi gadā. Pārbaudes rezultātus reģistrē Iekšējā ugunsdzēsības ūdensvada 
ugunsdzēsības krānu un to aprīkojuma pārbaudes žurnālā. Ugunsdzēsības 
šļūtenes pārbauda ar maksimālo darba spiedienu reizi 5 gados. 
 
8.4. Ugunsdzēsības aparāti 

 
Ugunsdzēsības aparātu uzskaiti un atrašanās vietas reģistrē Ugunsdzēsības 

aparātu uzskaites žurnālā. 
Ugunsdzēsības aparātus ekspluatē, pārbauda, remontē un uzpilda atbilstoši 

ražotāja tehniskajiem noteikumiem un Latvijas standarta LVS 332 
"Ugunsdzēsības aparātu uzturēšana ekspluatācijai gatavā stāvoklī" prasībām. 
 
8.5. Avārijas un evakuācijas apgaismojums 
  
Vismaz reizi gadā jāpārbauda barošanas bloki (akumulatori), kas iebūvēti 
avārijas un evakuācijas apgaismojuma gaismas ķermeņos, kā arī evakuācijas 
izejas norādītāju gaismas ķermeņos un paredzēti, lai nodrošinātu to darbu 
avārijas režīmā. 
 
 
Ugunsdrošības pasākumu pārskata daļas vadītājs Igors Ponomarjovs 
LBS sertifikāti Nr. 20-5663, 20-3188 
27.07.2009. 
 
 
 
 
  


