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1. Ievads. 
Ugunsdrošības pasākumu pārskata mērķis 

 

Šis ugunsdrošības pasākumu pārskats (turpmāk tekstā – pārskats) 
izstrādāts saskaņā ar Būvobjekta pasūtītāja projektēšanas uzdevuma 

noteikumiem, kā arī pamatojoties uz spēkā esošo Vispārīgo būvnoteikumu un 
Ēku būvnoteikumu 72.5.punkta prasībām.  

Ugunsdrošības pasākumu pārskata mērķis ir aprakstīt būvprojekta 
ugunsdrošības risinājumus un pasākumus, kas tajā ir paredzēti, lai nodrošinātu 

projektējamā būvobjekta ēku ugunsaizsardzību saskaņā ar Latvijas Republikas 
spēkā esošo normatīvo aktu prasībām un būvprojektēšanai piemērojamo 

standartu ugunsdrošības prasībām. Pārskats ietver arī būvprojekta 
ugunsdrošības risinājumus attiecībā uz projektējamā būvobjekta nesošo 

konstrukciju ugunsizturību un degtspējas grupām, pasākumus uguns un dūmu 
izplatīšanas ierobežošanai, evakuācijas ceļiem un izejām. Pārskatā iekļauta 

informācija par ugunsaizsardzības sistēmu ierīkošanu, ugunsdzēsības un 
glābšanas darbu nodrošināšanu u.c. ugunsdrošības prasību ievērošanu. 

Pārskatā minētie ugunsdrošības pasākumi ir ietverti būvobjekta projekta 

dokumentācijas attiecīgajās daļās. 
Saskaņā ar Būvniecības likuma noteikumiem par pamatu Būvobjekta 

ugunsdrošības risinājumu un būvprojekta daļas „Ugunsdrošības pasākumu 
pārskats” izstrādei ir izmantotas Latvijas būvnormatīva LBN 201-15 „Būvju 

ugunsdrošība” prasības, kas stājas spēkā 2015.gada 01.jūlijā. 
 Pārskatā iekļauti arī dažādi būtiskie un īpašie ugunsdrošības pasākumi, 

kuri ir jāievēro projektējamā objekta ēku un telpu ekspluatācijas stadijā. 
Saskaņā ar Būvniecības likuma un 09.03.2011. Eiropas parlamenta un 

Padomes Regulas (ES) Nr.305/2011 noteikumiem projektējamā būvobjekta 
ēkas un būves izprojektētas tā, lai ugunsgrēka vai avāriju gadījumā: 

 ierobežotu dūmu u.c. ugunsgrēka bīstamo faktoru izplatīšanos būvēs un 
telpās; 

 neradītu uguns izplatīšanās draudus blakus esošajām būvēm; 
 būvēs esošie cilvēki varētu to operatīvi atstāt, tikt evakuēti vai izglābti citādi; 

 neradītu neparedzamus draudus ugunsdzēsības un glābšanas dienesta 

darbībai un nodrošinātu iespēju efektīvi veikt ugunsdzēsības un glābšanas 
pasākumus. 

 
2. Termini un definīcijas 

 
Ugunsdrošības pasākumu pārskatā ir lietoti termini un definīcijas saskaņā 

ar Latvijas būvnormatīvu LBN 201-15 „Būvju ugunsdrošība”, kā arī 
piemērojamajiem standartiem LVS EN ISO 13943 un LVS ISO 8421: 

2.1. atverama aila - atverams logs, durvis, vārti vai lūka ēkas ārējā 

norobežojošajā konstrukcijā, kas ir sasniedzama ar ugunsdzēsības un glābšanas 
dienesta tehniskajiem līdzekļiem un ko var izmantot glābšanas darbos; 

2.2. augstākā stāva grīdas līmenis - līmeņu starpība starp brauktuves vai 
līdzvērtīgas virsmas līmeni, uz kuras var uzbraukt un nostāties ugunsdzēsības 

un glābšanas tehniskie līdzekļi, un būves augstākā stāva grīdas līmeni, kurā var 

atrasties būves lietotāji; 
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2.3. automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas 

sistēma - stacionāra inženiertehniskā sistēma, kas automātiski atklāj 
ugunsgrēku un signālu par ugunsgrēku vai sistēmas bojājumiem pārraida uz 

kontroles un signalizācijas pulti, ugunsgrēka gadījumā iedarbina aizsargājamā 
būvē trauksmes signālu izziņošanas ierīces, kā arī izstrādā signālus citu 

inženiertehnisko sistēmu vadībai; 

2.4. automātiskā balss ugunsgrēka izziņošanas sistēma - stacionāra 
inženiertehniskā sistēma, kas, saņemot vadības signālu no citas automātiskās 

ugunsaizsardzības sistēmas, kura konstatējusi ugunsgrēka izcelšanos, 
aizsargājamā būvē automātiski pārraida balss paziņojumu par ugunsgrēka 

izcelšanos; 

2.5. publiska telpa – sabiedrībai pieejama nedzīvojamā telpa, kurā īslaicīgi var 
uzturēties un saņemt dažādus pakalpojumus apmeklētāji (piemēram, skatītāji, 

klienti, pircēji u.tml. būves lietotāji); 

2.6. būves stāvs – būves aizbūvēts un pārsegts līmenis ar ārsienām, kurā ir 

publiskas telpas, kurās var atrasties būves lietotāji; 

2.7. būves lietotāji – skatītāji, klienti, pircēji u.tml. būves lietotāji, kuri 
apmeklē būvi atbilstoši tās lietošanas veidam; 

2.8. būves ugunsnoturības pakāpe - integrēts būves ugunsdrošības rādītājs, 

kas ietver būves lietošanas veidu, būves augstākā stāva grīdas līmeni, 
ugunsdrošības nodalījuma platību, ugunsslodzi un būvē notiekošo tehnoloģisko 

procesu sprādzienbīstamību un kuru raksturo būvkonstrukciju ugunsizturība un 
iebūvēto būvizstrādājumu ugunsreakcija; 

2.9. ugunsaizsargāta kāpņu telpa – ar ugunsdrošām konstrukcijām no citām 
telpām nodalīta kāpņu telpa bez ugunsslodzes, kurai ir tieša izeja uz āru zemes 

virsmas līmenī vai caur ugunsdrošības priekštelpu; 

2.10. evakuācija - cilvēku pārvietošanās uz drošu vietu ārpus būves zemes 
virsmas līmenī ugunsgrēka vai citu briesmu gadījumā; 

2.11. evakuācijas ceļa garums - attālums no būves daļas vai ugunsdrošības 

nodalījuma vistālākās vietas pa visīsāko iespējamo ceļu līdz tuvākajai 
evakuācijas izejai; 

2.12. evakuācijas izeja - izeja no būves vai ugunsdrošības nodalījuma daļām, 

pa kuru var nokļūt ārpus būves zemes virsmas līmenī; 

2.13. dūmu izvades aila - durvis, vārti, atverami vai izsitami logi, atveramās 

žalūzijas un lūkas, atklātas ailas ārējās norobežojošajās konstrukcijās, caur 
kurām ugunsgrēka gadījumā iespējams izvadīt dūmus; 

2.14. jumta segums - jumta augšējais hidroizolējošais slānis, kas pasargā 

būvi no atmosfēras ārējās iedarbības; 

2.15. savietotais jumts - būves norobežojošā konstrukcija, kura vienlaikus 

izpilda augšējā stāva pārseguma un jumta funkcijas; 

2.16. ugunsdrošības nodalījums - būves daļa, kas atdalīta no pārējām būves 
daļām ar ugunsdrošām konstrukcijām tā, lai uguns un dūmu izplatība uz šo 

būves daļu un no tās noteiktā laikposmā tiktu aizkavēta; 

2.17. ugunsdroši atdalīta telpa - telpa, kas no citām telpām atdalīta ar 
ugunsdrošām būvkonstrukcijām; 
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2.18. ugunsdrošības nodalījuma platība - ugunsdrošības nodalījuma stāva 

platība starp ārējām sienām vai ārējām sienām un ugunsdrošības nodalījuma 
norobežojošajām konstrukcijām; 

29.19. ugunsizturība - būves konstrukciju vai elementu spēja noteiktā 

laikposmā saglabāt nestspēju, termoizolētību un viengabalainību; 

2.20. ugunsreakcija - būvizstrādājuma reakcija, to noteiktos apstākļos 

pakļaujot uguns iedarbībai, kas raksturo tā spēju ar savu noārdīšanos veicināt 
uguns izplatību; 

22.21. III grupas ēkas – saskaņā ar Vispārīgo būvnoteikumu 1.pielikuma 

tabulas noteikumiem tā ir publiska ēka, kurā var atrasties vairāk par 100 
lietotājiem (iepriekšējo būvnormatīvu izpratnē – „sabiedriski nozīmīga būve”); 

2.22. ugunsdrošības pasākumu pārskats – III grupas ēkas būvprojekta 

sastāvdaļa, kurā sniegts būvprojektā paredzēto ugunsdrošības inženiertehnisko 
risinājumu apraksts, kā arī nepieciešamo ugunsdrošības pasākumu apraksts 

ēkas drošai ekspluatācijai.  
 

Tekstā un tabulās izmantoti šādi burtu un ciparu apzīmējumi:  
Ugunsizturība: 

R – pēc nestspējas vai noturības; 
E – pēc viengabalainuma (veseluma); 

I – pēc siltumizolējošām spējām. 
Būvkonstrukciju ugunsreakcijas klases: 

A1, A2, B utt. – būvizstrādājumu ugunsreakcijas klases; 
s1, s2, s3 – būvizstrādājuma ugunsreakcijas laikā dūmu veidošanās spējas; 

d0, d1, d2 – būvizstrādājums degšanas laikā degošu pilienu daļiņas izdalīšana. 

Grīdas seguma ugunsreakcijas klases: 
A1FL, A2FL utt. – grīdas seguma ugunsreakcijas klase; 

s1, s2 utt. – būvizstrādājuma ugunsreakcijas laikā dūmu veidošanās spējas. 
 

 
3. Izejas dati Ugunsdrošības pasākumu pārskata izstrādei 

 
Būvobjekta „Daugavas Stadiona tribīņu pārbūve, Augšiela 1, Rīga 

(būvprojekts minimālā sastāvā)” būvprojekta daļas „Ugunsdrošības pasākumu 
pārskats” izstrādei izmantoti šādi izejas dati: 

 projektējamā būvobjekta projekta materiāli: 
o būvobjekta ģenerālplāns ar vispārīgajiem radītājiem; 

o būvobjekta arhitektūras un būvkonstrukciju risinājumi; 
o būvobjekta inženiertehnisko sistēmu ugunsdrošības risinājumi; 

o ugunsaizsardzības sistēmu tehniskie risinājumi. 

 būvobjekta pasūtītāja projektēšanas uzdevuma noteikumi; 
 objekta inventarizācijas lietas materiāli; 

 Tehniskās apsekošanas atzinuma materiāli (izp. SIA „CMB” reģ. Nr. 
43603024025, 2015.g.); 

 esošo tribīņu apsekošanas un fotofiksācijas materiāli; 
 VUGD Rīgas reģiona pārvaldes rekomendācijas (29.12.2014. VUGD RRP 

vēstule Nr.22/8-1.16/1404). 
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Pārskatā minētie būvobjekta ugunsdrošību raksturojošie rādītāji 
(būvkonstrukciju ugunsizturības robežas, ugunsreakcijas klases u.c.) nozīmē to 

minimāli pieļaujamo robežu (uzskatīt „ne zemāk, kā...”). 

 
Šis ugunsdrošības pasākumu pārskats ir būvprojekta neatņemama 

sastāvdaļa. Gadījumā, ja ir konstatētas atšķirības starp šajā pārskatā 
aprakstītiem ugunsdrošības risinājumiem un būvprojekta pārējās daļās 

noteiktajiem ugunsdrošības risinājumiem, pasūtītājam (būvētājam) un 
būvuzņēmējam ir jāievēro šī ugunsdrošības pasākumu pārskata norādījumi, bet 

pieņemtie risinājumi šajā gadījumā (ja ir konstatētas atšķirības būvprojekta 
daļu risinājumos) ir jāsaskaņo ar būvobjekta atbildīgo projektētāju un  

Ugunsdrošības pasākumu pārskata autoru pirms attiecīgo būvdarbu 
uzsākšanas.  

 
Ugunsdrošības pasākumu pārskats koriģējams gadījumā, ja tiek mainīti 

izejas dati, kas tika izmantoti ugunsdrošības pasākumu pārskata izstrādei (t.i. 
būvprojekta tehniskie risinājumi), vai saņemti valsts uzraudzības dienestu vai 

ekspertu norādes, kas skar būvobjekta ugunsdrošību. 

 
 

 
4. Būvobjekta projektēšanai piemērojamie normatīvie akti 

 
Saskaņā ar Būvniecības likuma un Vispārīgo būvnoteikumu prasībām 

projektējamā objekta telpu projekta dokumentācija izstrādāta atbilstoši Latvijas 
būvnormatīviem, kā arī citu Latvijā spēkā esošo un piemērojamo normatīvo 

aktu, kā arī oligāti piemērojamo standartu un brīvprātīgi piemērojamo LVS EN 
standartu prasībām.  

Ārējie normatīvie akti un būvnormatīvi, kas nosaka ugunsdrošības 
prasības projektējamā būvobjekta ēkām un būvēm, un kuri tika pielietoti 

būvobjekta projektējamo un pārbūvējamo ēku un būvju ugunsdrošības 
risinājumu projektēšanai un nepieciešamo ugunsaizsardzības sistēmu 

noteikšanai, ir šādi: 

 Eiropas parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr.305/2011 (09.03.2011); 
 Būvniecības likums (stājas spēkā 01.10.2014.); 

 19.08.2014. Ministru kabineta noteikumi Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi” 
(stājas spēkā 01.10.2014.); 

 02.09.2014. Ministru kabineta noteikumi Nr.529 „Ēku būvnoteikumi” (stājas 
spēkā 01.10.2014.); 

 LBN 201-15 „Būvju ugunsdrošība”; 
 LBN 208-15 „Publiskas būves”; 

 LBN 221-15 „Ēku iekšējais ūdensvads un kanalizācija”; 
 LBN 222-15 „Ūdensapgādes būves”; 

 LBN 231-15 „Dzīvojamo un publisko ēku apkure un ventilācija”; 
 LBN 261-15 „Ēku iekšējā elektroinstalācija”  u.c. 

Iepriekš minētie Latvijas būvnormatīvi stājas spēkā 01.07.2015. 
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Saskaņā ar Standartizācijas likuma 13.panta pirmās daļas noteikumiem 
brīvprātīgi piemērojamie standarti, kas nosaka tehniskos noteikumus 

projektējamā būvobjekta ugunsaizsardzības sistēmām, ir šādi: 

 LVS CEN/TS 54-14 „Ugunsgrēka atklāšanas un ugunsgrēka trauksmes 
sistēmas - 14.daļa: Norādījumi plānošanai, projektēšanai, montāžai, 

nodošanai ekspluatācijā, lietošanai un ekspluatācijai”; 
 LVS EN 60849 „Skaņas sistēmas avārijas gadījumiem”; 

 LVS EN 1838:2013 „Apgaismes lietojumi. Avārijapgaisme”; 
 LVS EN 671-1:2012 „Stacionārās ugunsdzēsības sistēmas. Šļūteņu sistēmas. 

1. daļa: Šļūteņu spoles ar pusstingrām šļūtenēm”. 
  

Būvobjekta ugunsaizsardzības sistēmu un ugunsdrošības risinājumu 
projektēšanai obligāti piemērojamie Latvijas nacionālie standarti (t.i. tiešās 

atsauces standarti) ir šādi: 
 LVS 446 „Ugunsdrošībai un civilajai aizsardzībai lietojamās drošības zīmes un 

signālkrāsojums”; 
 LVS EN 14600 "Durvju bloki un atverami logi ar ugunsizturības un/vai dūmu 

kontroles raksturlielumiem. Prasības un klasifikācija"; 

 LVS EN 357 "Stikls būvniecībā. Ugunsizturīgie stiklotie elementi ar 
caurredzamu vai caurspīdīgu stikla izstrādājumu. Ugunsizturības 

klasifikācija"; 
 LVS 187 "Ugunsdzēsības hidrantu nacionālās prasības"; 

 LVS EN 14339 "Apakšzemes ugunsdzēsības hidranti"; 
 LVS EN 14384 "Virszemes ugunsdzēsības hidranti". 

Ņemot vērā, ka Latvijā nav spēkā esošos vai piemērojamos ārējos 
normatīvos aktus un būvnormatīvus atklāto sporta būvju un stadionu 

projektēšanai, pārbūvējamā objekta atsevišķu pasākumu projektēšanai ir 
izmantoti starptautisko sporta organizāciju (FIFA, UEFA u.c.) reglamentējošie 

dokumenti. 
Ugunsdrošības pasākumi un vispārējās drošības noteikumi objekta 

projektējamo un pārbūvējamo ēku un to telpu ekspluatācijas stadijā noteikti 
saskaņā ar 17.02.2004. Ministru kabineta noteikumiem Nr.82 „Ugunsdrošības 

noteikumi” un to izpildei piemērojamiem standartiem. 

 
 

5. Būvju ugunsdrošības raksturlielumi.  
Ugunsbīstamības risku izvērtēšana un ugunsbīstamo zonu apraksts 

 
Pārbūvējamais būvobjekts (Stadions “Daugava”) atrodas Rīgā. Augšielā 1.  

Stadiona komplekss būvēts 1927.gadā. Atjaunošanas (renovācijas) darbi 
tika veikti: 1958., 1993-1995.gadā, daļēji 2008.gadā.  

Esošo tribīņu ietilpība: Rietumu tribīnē ir 5562 stacionāras vietas, A-ložā 
60 vietas, B-ložā 51 vieta; t.i. kopā Rietumu tribīnē ir – 5673 vietas. 

Īpašs statuss: 1992.gada 3.novembrī piešķirts nacionālās sporta bāzes 
statuss (atkārtoti piešķirts ar Ministru kabineta 2010.gada 30.decembra 

rīkojumu Nr.777). Pārbūvējamais Objekts atrodas Rīgas vēsturiskā centra 
aizsardzības zonā. Rīgas vēsturiskais centrs ir iekļauts UNESCO pasaules 

mantojuma sarakstā. Apsaimniekotājs: VSIA “Kultūras un sporta centrs 

“Daugavas Stadions””. 
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Atbilstoši inventarizācijas lietas datiem esošās tribīnes ēkai ir trīs 
virszemes stāvi. Pazemes stāvu Rietumu tribīnes ēkai nav un tie netiek 

projektēti šā būvprojekta ietvaros. Esošās tribīnes skatītāju vietu skaits ir 5765. 

Esošās tribīnes telpu kopējā platība ir 5531,5 m2,  būvtilpums – 22582 m3.  
Pārbūvējamā būvobjekta sastāvā tiek paredzēta atklāta sporta būve –

stadions ar tribīnēm aptuveni 10143 skatītājiem (kopā pēc pārbūves), kā arī ar 
publiskām telpām, kuras paredzēts izvietot zemtribīņu apjomā. 

Esošās tribīnes ēkas gabarīti netiek palielināti, tai tiek saglabāts esošais 
stāvu skaits (3 virszemes stāvi) u.c. esošās ugunsdrošības raksturlīknes. Tiek 

plānots veikt esošās tribīnes ēkas iekštelpu daļējā renovācija, pārsvarā 
nemainot iekštelpu esošo plānojumu (izņemot nelielas plānojuma izmaiņas, 

kuras prasa spēkā esošie būvnormatīvi). 
Atbilstoši projektēšanas uzdevuma noteikumiem tiek plānots piebūvēt pie 

esošās tribīnes ēkas divas jaunās sanu tribīnes – Ziemeļu tribīne (Z) un 
dienvidu tribīne (D), palielinot kopējo vietu skaitu Daugavas stadiona tribīnēs 

līdz ~10143.  
Jauno tribīņu 1.rinda tiek pacelta aptuveni 3,3 m augstumā virs stadiona 

laukums līmeņa, paredzot iespēju izvietot zem jaunajām tribīnēm pasākumu 

organizēšanai nepieciešamās publiskas u.c. palīgtelpas, piemēram, īslaicīgas vai 
stacionāras edināšanas punktus, tualetes, ģerbtuves, suvenīru kioskus, biroju 

telpas u.tml. palīgtelpas. 
Katrai jaunajai tribīnei tiek paredzētas 24 rindas, paredzot ~2189 

sedvietas katrā jaunajā tribīnē. 
Pārbūvējamā būvobjekta ēku un būvju sastāvā ir paredzētas tikai tādas 

telpas, kuru iebūvēšana pārbūvējamajās ēkās ir atļauta saskaņā ar 
būvnormatīva LBN 201-15 „Būvju ugunsdrošība” un LBN 208-15 „Publiskas 

būves” noteikumiem. 
Saskaņā ar izejas datiem un būvprojekta daļu skaidrojošiem aprakstiem 

pārbūvējamajam būvobjektam nav paredzētas telpas ar paaugstinātu 
ugunsbīstamību vai ar sprādzienbīstamiem tehnoloģiskajiem procesiem, kurām 

būtu nepieciešami speciālie pasākumi atbilstoši būvnormatīva LBN 201-15 
„Būvju ugunsdrošība” 4.8.sadaļas noteikumiem. Par telpām ar mērenu 

ugunsbīstamību var uzskatīt tehniskās telpas, saimniecības telpas u.tml. 

palīgtelpās. 
Ņemot vērā pārbūvējamā būvobjekta ēku un telpu raksturlīknes (sporta 

būvē), saskaņā ar LBN 201-15 „Būvju ugunsdrošība” 5.5.p. un LBN 208-15 
„Publiskas būves” 1.pielikuma tabulas 5.1.punkta noteikumiem pārbūvējamā 

būvobjekta ēkām un būvēm kopumā noteikts IV lietošanas veids. 

  Par augstākā stāva grīdas līmeni ir pieņemts pārbūvējamās tribīnes 
3.stāva grīdas līmenis, kurā atrodas publiskas telpas, kurās var atrasties būves 

lietotāji (skatītāji, pircēji, klienti u.tml. būves lietotāji). Jumta līmenī virs 
3.stāva ir tikai tehniskās telpas, kuras būves lietotāji nevar atrasties.  

  T.i., noteicot pārbūvējamajai ēkai tās ugunsdrošības pasākumus, ir 
uzskatīts, ka ēkas augstākā stāva grīdas līmenis ir mazāks par 8 m, proti, esošo 

tribīņu 3.stāva grīdas līmenis ir aptuveni 6,5 m (t.i. līmeņu starpība starp 
brauktuves virsmas līmeni gar fasādi 1-26, uz kuras var uzbraukt un nostāties 

ugunsdzēsības un glābšanas tehniskie līdzekļi, un būves 3.stāva grīdas līmeni, 
kurā var atrasties būves lietotāji). 
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  Piemērojamais būvnormatīvs LBN 201-15 „Būvju ugunsdrošība” neizskata 
un nenoteic ugunsslodzes grupas IV lietošanas veida būvēm un telpām. 

Ugunsdrošības pasākumi šīm būvēm un telpām tiek projektēti neatkarīgi no 

telpu ugunsslodzes, bet vienīgi pamatojoties uz telpu lietošanas veidu.   
T.i., galvenie iespējamie riski projektējamā sporta kompleksa ēkās un 

būvēs ir saistīti galvenokārt ar cilvēku evakuācijas nodrošināšanas 
nepieciešamību no atklātā veida tribīnēm un zemtribīņu telpām, kā arī ar 

iespējamo haosu un paniku, kas var rasties ārkārtējās situācijas gadījumā, kā 
arī mačos ar paaugstinātu huligānisma un vandalisma risku, it īpaši, gadījumos, 

kad tribīnēs var atrasties futbola huligāni un t.s. „ultras”. 
Saskaņā ar Vispārīgo būvnoteikumu 1.pielikuma tabulas 1. un 2.punkta 

nosacījumiem (19.08.2014. MK noteikumi Nr.500) projektējamā būvobjekta 
ēkas un būves tiek uzskatītas par III grupas būvēm (t.i. publiskās ēkas, kurās 

paredzēts vienlaikus uzturēties vairāk nekā 100 cilvēkiem; iepriekšējo 
būvnormatīvu izpratnē – „sabiedriski nozīmīgas būves”). 

Noteikumi par būvdarbu veikšanu, kā arī par pārbūvējamo ēku un to 
ugunsaizsardzības sistēmu pieņemšanu ekspluatācijā ir aprakstīti šā 

Ugunsdrošības pasākumu pārskata 11.sadaļā.  

 
 

6. Ģenerālplāna ugunsdrošības risinājumi. 
Ēku izvietošana un piebraukšanas ceļi. 

Ugunsdzēsības un glābšanas darbu nodrošināšana 
 

Būvprojekta risinājumi būvobjekta ģenerālplānam, ugunsdzēsības un 
glābšanas darbu nodrošināšanai, kā arī piebraukšanas ceļiem un ugunsdrošības 

attālumiem paredzēti saskaņā ar būvnormatīva LBN 201-15 „Būvju 
ugunsdrošība” 3.1. un 3.2.sadaļas, kā arī šā būvnormatīva pielikuma 7.tabulas 

prasībām. 
Ņemot vērā pārbūvējamā būvobjekta ģenerālplāna risinājumus, var 

konstatēt, ka: 
- attālums no pārbūvējamā būvobjekta esošajām un projektējamajām būvēm 

(tribīnēm) līdz zemes gabala robežām pārsniedz 4 m, kas pilnā mērā atbilst LBN 

201-15 29.punkta noteikumiem; 
- attālums no projektējamā būvobjekta būvēm (tribīnēm) līdz visām blakus 

esošajām ēkām (projektējamajā un blakus esošajos zemes gabalos) ir lielāks 
par 8 m, kas pilnā mērā atbilst LBN 201-15 29.p. un šā būvnormatīva pielikuma 

7.tabulas noteikumiem.  
 Saskaņā ar LBN 201-15 32.1.punkta noteikumiem attālums no 

projektējamā būvobjekta būvēm (tribīnēm) līdz zemesgabala robežām ielu un 
ceļu virzienos nav normēts. 

 Saskaņā ar LBN 201-15 30.punkta noteikumiem ugunsdrošības atstarpes 
starp esošajām un projektējamajām tribīnēm netiek normētas, ņemot vērā, ka 

visu tribīņu apbūves laukums nav lielāks par LBN 201-15 pielikuma 3.tabulā 
norādītajiem ugunsdrošības nodalījuma maksimāli pieļaujamiem lielumiem U1b 

ugunsnoturības pakāpes būvēm (tā ir visu tribīņu ēku ugunsnoturības pakāpe). 
Atklātajās tribīnēs un stadiona kompleksa teritorijā ir paredzēts 

evakuācijas apgaismojums, kuram tiek nodrošināta elektroapgade no diviem 

neatkarīgiem elektroapgades avotiem. 
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Pārbūvējamais būvobjekts atrodas kvartālā starp Jāņa Asara, Augšielas 
un Augusta Deglava ielām.  

Pārbūvējamā būvobjekta teritorijā kopā ir paredzētas sešas iebrauktuves. 

Iepriekš minēto iebrauktuvju platums nav mazāks par 3,5 m, bet augstums nav 
mazāks 4,25 m, kas atbilst būvnormatīva LBN 201-15 „Būvju ugunsdrošība” 

37.punkta noteikumiem. Iebrauktuvju un caurbrauktuvju vārtus paredzēts 
aprīkot ar ierīcēm, kas pieļauj to manuālu atvēršanu, kā arī ar vārtu fiksāciju 

atvērtā stāvoklī. 
Ņemot vērā ģenerālplāna risinājumus, var secināt, ka būvprojektā katrai 

tribīņu būvei ir nodrošināta piebrauktuve ugunsdzēsības tehnikai vismaz gar 
divām garenfasādēm: no stadiona teritorijas puses, kā arī no futbola laukuma 

puses, kas pilnā mērā atbilst LBN 201-15 „Būvju ugunsdrošība” noteikumiem. 
Ugunsdzēsības piebrauktuvju platums nav mazāks par 3,5 m un attālums 

no projektējamajām tribīņu ēkām līdz ugunsdzēsības tehnikas izvietošanas 
vietām ir robežās no 5 līdz 20 m, kas atbilst būvnormatīva LBN 201-10 40.p. 

noteikumiem. Piebrauktuvēm un ugunsdzēsības tehnikas uzstādīšanas vietām 
nodrošināta pietiekama izturība, kas atbilst ugunsdzēsības un glābšanas 

tehnikas slodzei.  

Telpās zem galvenajām tribīnēm kāpņu telpās paredzēts attālums starp 
kāpņu laidiem, kas nav mazāks par 5,0 cm ugunsdzēsības šļūteņu likšanai starp 

galvenās tribīnes stāviem. 
T.i., lai nodrošinātu ugunsgrēka dzēšanas un glābšanas darbu veikšanu 

ugunsdzēsības un glābšanas dienestam ir nodrošināta: 
 piekļūšana visām tribīņu ēkām gar divām garenfasādēm u.c. fasādēm; 

 piekļūšana visām ēku ārdurvīm; 
 piekļūšana ārējās ugunsdzēsības ūdensapgādes sistēmas hidrantiem, kas 

atrodas objekta teritorijā, kā arī blakus esošajās ielās pilsētas ūdensvada 
ārējos tīklos; 

  piekļūšana ēku iekšējo ugunsdzēsības krānu un šļūteņu sistēmām (ēkās, 
kurās tās ir ierīkotas); 

 piekļūšana ēku ārsienās izvietotajiem atveramām ailām (glābšanās 
atvērumiem – logiem) visos stāvos; 

 piekļūšana ēku jumtiem un nojumiem, izmantojot ugunsdzēsības 

autokāpnes, kā arī pārnesamās trīsposmu (vai līdzīgas) ugunsdzēsības 
kāpnes u.c. glābšanas līdzekļus.  

Ņemot vērā stadiona zemtribīņu telpu būvtilpumu (telpu kopējais 
būvtilpumu ir mazāks par 25000 m3) un stāvu skaitu (3 stāvi), saskaņā ar 

būvnormatīva LBN 222-15 „Ūdensapgādes būves” 5.tabulas 2.punkta 
noteikumiem būvobjekta ēku ārējai ugunsdzēšanai nepieciešamais ūdens 

patēriņš ir 25 l/s.   
Pārbūvējamā būvobjekta ārējo ugunsdzēšanu paredzēts nodrošināt no 

ugunsdzēsības hidrantiem (UH), kas atrodas būvobjekta teritorijā, kā arī esošā 
pilsētas ūdensvada cilpveida tīklos blakus esošajās ielās. Ugunsdzēsības 

hidranti izvietoti tā, lai līdz jebkurai vietai būvobjekta ēku ārpusē (zemes 
līmenī) varētu sasniegt vismaz no diviem ugunsdzēsības hidrantiem un šļūteņu 

līniju garums nepārsniegtu 200 m.  
Pārbūvējamā stadiona teritorijā un blakus esošajās ielās esošos 

ugunsdzēsības hidrantus ir nepieciešams pārbaudīt un izremontēt (gadījumā, ja 

tie nav darbā kārtībā).  
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Ugunsdzēsības vajadzībām paredzētiem hidrantiem jāatbilst standartu 
LVS EN 14339:2007, LVS EN 14384:2007 un LVS 187:2007 noteikumiem.  

Ugunsdzēsības hidrantiem ir nepieciešami apzīmējumi atbilstoši valsts 

standarta LVS 446 „Ugunsdrošībai un civilajai aizsardzībai lietojamās drošības 
zīmes un signālkrāsojums” noteikumiem (par to atbild ārējā ūdensvada 

īpašnieks un/vai apsaimniekotājs). 
Ugunsdzēsības un glābšanas tehnikai piebrauktuvēs, kā arī uz 

ugunsdzēsības hidrantu akām netiek paredzēts ierīkot autostāvvietas un citus 
šķēršļus. Piebrauktuvēm paredzēts nodrošināt pietiekamu izturību, kas atbilst 

ugunsdzēsības un glābšanas tehnikas slodzei. Tās paredzēts apzīmēt atbilstoši 
standartam LVS 446:2004/A1:2006 "Ugunsdrošībai un civilajai aizsardzībai 

lietojamās drošības zīmes un signālkrāsojums".  
Stadiona teritorijā ir patredzēta stavvieta ugunsdzēsības tehnikai – 

vismaz divām ugunsdzēsības automašīnām u.c. speciālajiem dienestiem 
(policijas a/m, neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta a/m) to 

dežurēšanai publisko pasākumu laikā.  
  

  

7. Galvenās tribīnes ēka (esošās pārbuvējamas tribīnes) 
 

Ugunsdrošības risinājumu apraksts 
 

7.1. Galvenās tribīnes ēkas ugunsdrošības raksturlielumi 
  

Galvenās tribīnes pārbūvējamajai ēkai ir trīs virszemes stāvi. Pazemes 
stāvi Galvenās tribīnes ēkā un VIP ēkā netiek paredzēti. 

Galvenās tribīnes ēkas zemtribīņu daļā ir paredzētas telpas atbilstoši 
būvprojekta pasūtītāja projektēšanas uzdevuma noteikumiem, proti, pārsvarā ir 

paredzēts saglabāt esošo telpu lietošanas veidu, veicot nelielas izmaiņas 
atsevišķu telpu plānojuma risinājumos, kas tiek pamatoti ar normatīvo aktu 

ugunsdrošības prasību izpildi. 
Kā tika minēts, augstākā stāva grīdas līmenis Galvenās tribīnes 

pārbūvējamajai ēkai ir mazāks par 8 m (t.i. līmeņu starpība starp brauktuves 

virsmas līmeni gar fasādi 1-26, uz kuras var uzbraukt un nostāties 
ugunsdzēsības un glābšanas tehniskie līdzekļi, un tribīnes ēkas 3.stāva publisko 

telpu grīdas līmeni, kurā var atrasties būves lietotāji). 
Ņemot vērā Galvenās tribīnes pārbūvējamās ēkas un tās telpu 

raksturlīknes (sporta būvē), saskaņā ar LBN 201-15 „Būvju ugunsdrošība” 
5.5.p. un LBN 208-15 „Publiskas būves” 1.pielikuma tabulas 5.1.punkta 

noteikumiem Galvenās tribīnes ēkai ir IV lietošanas veids. 

      

  Galvenās tribīnes pārbūvējamās ēkas tehniskie rādītāji un ugunsdrošības 

raksturlielumi ir norādīti šā pārskata 1.tabula:  
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Galvenās tribīnes ēkas ugunsdrošības raksturlielumi 

1.tabula 

Nr. 

p.k. 

Nosaukums 

 

Rādītājs 

1. Virszemes stāvu skaits  3 

2. Pazemes stāvu skaits nav 

3. Telpu kopējā platība (aptuveni) ~ 5532 m2 

4. Ēkas būvtilpums (aptuveni) ~ 22528 m3 

5. Augstākā stāva grīdas līmenis ~ 6,5 m 

6. Vietu skaits atklātajās tribīnēs  5673 

7. Ēkas lietošanas veids (kopumā) IV 

8. Ēkas grupa (atbilsoši Vispārīgiem būvnoteikumiem) III 

9. Ēkas ugunsnoturības pakāpe U1b 

 
Projektājamās Galvenās tribīnes ēkas būvkonstrukciju ugunsizturība un 

ugunsreakcijas klases ir aprakstītas šā pārskata 2.tabulā.  
Saskaņā ar Vispārīgo būvnoteikumu nosacījumiem projektējamā Galvenās 

tribīnes ēka tiek klasificēta kā III grupas ēka (publiska ēka, kurā var atrasties 
vairāk par 100 lietotājiem). 

Noteikumi par III grupas ēku un to ugunsaizsardzības sistēmu 
pieņemšanu ekspluatācijā ir aprakstīti šī pārskata 11.sadaļā.  

 

7.2. Galvenās tribīnes ēkas ugunsnoturības pakāpe.  
Ugunsdrošības nodalījumi un ugunsdroši atdalītas telpas.  

Ugunsdrošības prasības plānojuma risinājumiem 
  

Atbilstoši būvnormatīva LBN 201-15 „Būvju ugunsdrošība” pielikuma 
3.tabulas noteikumiem un ierobežojumiem, ņemot vērā Galvenās tribīnes 

pārbūvējamās ēkas lietošanas veidu (IV lietošanas veids), izveidoto 
ugunsdrošības nodalījumu platību (tā ir krietni mazāka par 20000 m2), 3.stāva 

grīdas līmeni (zemāk par 8 m), būvprojektā Galvenās tribīnes pārbūvējamajai 
ēkai noteikta U1b ugunsnoturības pakāpe ar tai atbilstošu būvkonstrukciju un 

ugunsdroši atdalīto telpu norobežojošo konstrukciju ugunsizturību.     
Saskaņā ar LBN 201-15 „Būvju ugunsdrošība” 58.punkta noteikumiem 

ugunsdrošības nodalījums var aptvert vienu vai vairākus būves stāvus. 
Gadījumā, ja ugunsdrošības nodalījums aptver vairākus būves stāvus, šo stāvu 

kopējā platība nedrīkst pārsniegt ugunsdrošības nodalījuma maksimālo platību, 

kas noteikta būvnormatīva LBN 201-15 pielikuma 3.tabulā. 
Ņemot vērā iepriekš minētās LBN 201-15 prasības, kā arī Galvenās 

tribīnes ēkas plānojuma risinājumus, stāvu kopējo platību (tā ir krietni mazāka 
par 20000 m2), ēkas augstākā stāva grīdas līmeni (līdz 8 m), būvprojektā 

pārbūvējamajai Galvenās tribīnes ēkai ir izveidots viens apvienotais 
ugunsdrošības nodalījums, kas apvieno visus ēkas stāvus un visas ēkas telpas.  

Saskaņā ar LBN 201-15 „Būvju ugunsdrošība” 60. un 61.2.punkta 
noteikumiem iepriekš minētā ugunsdrošības nodalījuma ietvaros IV lietošanas 

veida telpas (piem., sporta nodarbības telpas, veikali u.tml.) un V lietošanas 
veida telpas (piem., biroju telpas) atļauts neatdalīt savā starpā, kā 

ugunsdrošības nodalījumus vai ugunsdroši atdalītas telpas. 
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Atbilstoši būvnormatīva LBN 201-15 „Būvju ugunsdrošība” 62.punkta 

noteikumiem kā ugunsdroši atdalītas telpas ir paredzēts izveidot šādas telpas 
un telpu grupas: 

- būves stāvus ugunsdrošības nodalījuma ietvaros; 

- tehnisko iekārtu telpas, kuru platība ir lielāka par 10 m2; 
- tehnisko iekārtu telpas, kuru ugunsslodze ir lielāka par 600 MJ/m2; 

- kāpņu telpas; 
- pirts telpu grupas; 

- inženierkomunikāciju šahtas ar nenoblīvētām ailām starpstāvu pārsegumu 
līmenī; 

- ugunsdzēsības ūdensvada sistēmas ievada un vadības mezglu telpas;  
- noliktavas (neatkarīgi no platības); 

- ventkameras (neatkarīgi no platības).  
Atbilstoši būvnormatīva LBN 201-15 pielikuma 1.tabulas 2.p. 

noteikumiem ugunsdroši atdalītas telpas ir paredzēts atdalīt no pārējām telpām 
ar ugunsdrošām starpsienām EI-30, ugunsdrošām durvīm EI-30 un 

ugunsdrošām pārsegumiem REI-30. 
 

Pārbūvējamo tribīņu nesošo un telpu norobežojošo būvkonstrukciju 

ugunsizturība, kā arī būvizstrādājumu ugunsreakcijas klases noteiktas šā 
pārskata 2.tabulā. 

Galvenās tribīnes ēkas nesošo būvkonstrukciju, ugunsdroši atdalīto telpu 
norobežojošo konstrukciju u.c. būvkonstrukciju un būvizstrādājumu 

ugunsizturība, kā arī to ugunsreakcijas klases ir noteiktas šā pārskata 2. un 
3.tabulā.  

 
 

7.3. Galvenās tribīnes ēkas būvkonstrukciju ugunsizturības robežas un 
ugunsreakcijas klases. Prasības būvkonstrukciju apdarei 

 
Kā tika minēts šā pārskata 7.2.sadaļā, saskaņā ar būvnormatīva LBN 201-

15 „Būvju ugunsdrošība” 3.tabulas noteikumiem pārbūvējamā būvobjekta 
Galvenās tribīnes ēkai noteikta U1b ugunsnoturības pakāpe ar tai atbilstošu 

ugunsdrošības nodalījumu un ugunsdroši atdalīto telpu būvkonstrukciju 

ugunsizturību un ugunsreakcijas klasi.   
Pārbūvējamās Galvenās tribīnes ēkas nesošo un norobežojošo 

būvkonstrukciju ugunsizturība un ugunsreakcijas klases pieņemtas atbilstoši 
LBN 201-15 pielikuma 1., 2. un 5.tabulas noteikumiem, ņemot vērā, ka šai ēkai 

ir U1b ugunsnoturības pakāpe, kā arī to, ka pārbūvējamās ēkas 3.stāva grīdas 
līmenis ir mazāks par 8 m.  

Ņemot vērā iepriekš minēto, būvprojektā Galvenās tribīnes ēkai tiek 
piemēroti būvnormatīva LBN 201-15 „Būvju ugunsdrošība” pielikuma 1.tabulas 

3.piezīmes noteikumi. Proti, saskaņā ar iepriekš minētajiem LBN 201-15 
pielikuma 1.tabulas 3.piezīmes noteikumiem Galvenās tribīnes ēkas savietotā 

jumta nesošo konstrukciju ugunsizturība t.sk. tribūnes nojumes ugunsizturība 
netiek normēta.  

Pārbūvējamās Galvenās tribīnes ēkas nesošo, norobežojošo u.c. 
būvkonstrukciju minimālās ugunsizturības robežas un ugunsreakcijas klases, 

kas pieņemtas būvprojektā atbilstoši LBN 201-15 pielikuma 1., 2. un 5.tabulas 

prasībām, ir aprakstītas šā pārskata 2.tabulā.   
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Galvenās tribīnes ēkas būvkonstrukciju ugunsizturība un 

ugunsreakcijas klases1) 

(U1b ugunsdrošības pakāpes ēka) 

                  1.tabula 
 

Nr. 

p.k. 

Būvkonstrukcijas 
Būvkonstrukc. 

ugunsizturība 

Būvkonstrukc. 

ugunsreakcijas 

klase 

  
Esošāš tribīnes 

 

  

1. Nesošās sienas t.sk. kāpņu telpu nesošās 

sienas 

REI 60 A1  

 

2. Pārsegumi ugunsdrošības nodalījuma 
ietvaros 

REI 30 A2-s1,d0 

3. Karkasa kolonnas  R 60 A1  
 

4. Savietotā jumta nesošās konstrukcijas 2) netiek  

normēta 

A2-s1,d0 

5. Savietotā jumta siltumizolācija  netiek  

normēta 

A2-s1,d0 

6. Savietotā jumta segums  
(izņemot atklāto tribīņu nojumes) 

netiek  
normēta 

netiek  
normēta 

7. Atklāto tribīņu nojumes nesošā karkasa 
konstrukcijas 

netiek  
normēta 

A2-s1,d0 

8. Atklāto tribīņu nojumes segums netiek  

normēta 

A2-s1,d0 

9. Nenesošās ārsienas netiek  

normēta 

A2-s1,d0 

10. Ventilējamas fasādes 3): 
ārsienu siltumizolācija  

netiek  
normēta 

A2-s1,d0  

11. Ventilējamas fasādes: 
ārsienu fasāžu ārējā apdare 

netiek  
normēta 

A2-s1,d0  
vai B-s1,d0 4) 

12. Neventilējamas fasādes: 

ārsienu siltumizolācija  

netiek  

normēta 

B-s1,d0 

13. Neventilējamas fasādes: 

ārsienu fasāžu ārējā apdare 

netiek  

normēta 

A2-s1,d0  

 

14. Siltumizolācijas sistēma ar ārējo apdari 5) 
(ja tādas būs) 

netiek  
normēta 

B-s1,d0 

15. Ārsienu siltumizolācijas karkass netiek  
normēta 

A2-s1,d0 

16. Kāpņu laukumi, sijas, laidi, pakāpieni R 30 A1  

 

17. Kāpņu telpu durvis EI 30 B-s1,d0  

 

18. Komunikāciju šahtu starpsienas  

(ar nenoblīvētām ailām starpstāvu 

pārsegumu līmenī) 

EI 30 A2-s1,d0 

19. Komunikāciju šahtu skatlūkas  EI 30 B-s1,d0  
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20. Ugunsdrošie vārsti ventsistēmās 
ugunsdroši atdalīto telpu starpsienās, 

ugunsdrošās uzmavas 

EI 30 B-s1,d0  
 

21. Pārējo ugunsdroši atdalīto telpu 

starpsienas 

EI 30 A2-s1,d0 

22. Pārējo ugunsdroši atdalīto telpu durvis 
un skatlūkas  

EI 30 B-s1,d0  
 

23. Pārējās iekšējās nenesošās sienas, 
starpsienas u.c. konstrukcijas telpās 

(izņemot ugunsdrošās starpsienas)  

netiek  
normēta 

netiek  
normēta  

24. Kāpņu telpu ārdurvis u.c. telpu ārdurvis netiek  
normēta 

netiek  
normēta 

 

Piezīmes 2.tabulai:  
1) Tabulā ietvertās prasības attiecas uz ēkas būvkonstrukcijām, bet neattiecas 

uz to iekšējo apdari (iekšējo apdari sk. pārskata 3.tab.). 
2) Rādītāji noteikti atbilstoši LBN 201-15 pielikuma 1.tabulas 3.piezīmei. 

3) Tabulas 10. – 15. punktos ir doti ārsienu fasāžu siltumizolācijas un ārējās 
apdares ugunsdrošības raksturlīknes un ugunsreakcijas klases atkarībā no 

ārsienu siltināšanas iespējamā risinājuma. 
4) Ārsienu ventilējamo fasāžu ārējai apdarei atļauts lietot B-s1,d0 

ugunsreakcijas klases būvizstrādājumus, kuru maksimālā platība vienā 
plaknē nepārsniedz 200 m2 no kopējās virsmas un to horizontāli ierobežo ar 

vismaz A2-s1,d0 ugunsreakcijas klases būvizstrādājumu joslām starpstāvu 
pārsegumu līmenī. 

5) Siltumizolācijas sistēma ir daudzslāņu ārējā siltumizolācija, kas apliecināta 
likumā „Par atbilstības novērtēšanu” noteiktajā kārtībā. 

 

Pārskata 2.tabulā minētā būvkonstrukciju ugunsizturība un 
ugunsreakcijas klase nozīme to minimāli pieļaujamo robežu. Būvniecības 

procesā var būt izmantoti būvizstrādājumi ar citiem ugunsdrošību 
raksturojošiem radītajiem, tomēr, ne zemāk kā norādīts šajā tabulā. 

Nesošajām būvkonstrukcijām, kuru ugunsizturība neatbilst šī pārskata 
2.tabulā minētajām prasībām, tiek paredzēti papildus pretuguns aizsardzības 

pasākumi (pretuguns apmetums, krāsojums, apšuvums vai cita veida 
aizsardzība atkarība no konstrukciju veida, profila, tā biezuma un apsildāma 

perimetra). Ir paredzēts izmantot ugunsaizsardzības būvizstrādājumu ražotāju 
katalogu standartrisinājumus, kā arī pretuguns apmetuma vai krāsas ražotāju 

tehniskās dokumentācijas norādījumus. 
Ugunsdrošās starpsienās iebūvētās durvis paredzēts aprīkot ar noblīvētām 

piedurlīstēm un pašaizvēršanās mehānismiem, kuri ugunsgrēka gadījumā 
durvju ailas aizver, lai nepieļautu ugunsgrēka un degšanas produktu 

izplatīšanos starp telpām.  

 
Galvenās tribīnes būves un tās daļu iekšējo būvizstrādājumu virsmu 

apdares ugunsreakcijas klases noteiktas šā pārskata 3.tabulā saskaņā ar 
būvnormatīva LBN 201-15 „Būvju ugunsdrošība” 100.punkta noteikumiem (t.i. 

iekšējo virsmu apdares tabula): 
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Būvizstrādājumu virsmu apdares ugunsreakcijas klases  

(U1b ugunsdrošības pakāpes ēka) 
3.tabula 

Nr. 
p.k. 

Telpu nosaukums  
(izmantošanas veids) 

Būves daļa 
(konstrukcija) 

Būvizstrādājumu 

iekšējo virsmu 
apdares 

ugunsreakcijas klase   

1. Konstrukcijas evakuācijas 

ceļā kāpnēs 

sienas un griesti A2-s1, d0 

grīdas BFL 

2. Evakuācijas ceļi (gaiteņi, 
foajē, vestibili u.tml.) t.sk. 

atklātajās tribīnēs 

sienas un griesti B-s1,d0 

grīdas DFL 

3. Pārējo iekštelpu 
konstrukciju virsmu apdare 

sienas un griesti nav normēta 

grīdas nav normēta 

4. Tribīnes nojumes  
 

segums un 
apakšdaļas apdare  

A2-s1, d0 

 

 Būvnormatīvā LBN 201-15 „Būvju ugunsdrošība” u.c. piemērojamajos 
normatīvajos aktos iekšējo būvizstrādājumu virsmu apdares ugunsreakcijas 

klases citām telpām netiek reglamentētas. 
 

Ņemot vērā, ka šā pārskata 2. un 3.tabulā minētās konstrukcijas un 
būvizstrādājumi, kā arī citi objekta būvniecībā izmantojamie būvmateriāli ir 

pakļauti reglamentētās sfēras prasībām, tiem ir atļauts pielietot tikai tādus 
materiālus un būvizstrādājumus, kuriem ir to atbilstību apliecinošie dokumenti 

(būvizstrādājuma ekspluatācijas īpašību deklarācija no ražotāja) saskaņā ar 
likumu „Par atbilstības novērtēšanu”, 27.08.2013. MK noteikumiem Nr.701 

„Būvizstrādājumu tirgus uzraudzības kārtība” u.c. spēkā esošajām ES 
direktīvām un regulām un piemērojamajiem standartiem, t.sk. ievērojot ES 

regulas Nr.305/2011 prasības. 

 
 

7.4. Evakuācijas nodrošināšana Galvenās tribīnes ēkai  
un tā atklātajām tribīnēm 

 
Evakuācija no atklātajām tribīnēm 

Evakuācijas ceļi no atklātās tribīnes līmeņiem ir paredzēti pa kāpnēm 
starp tribīņu rindām un talāk pa atklātajām kāpnēm līdz zemes līmenim. 

Saskaņā ar LBN 201-15 „Būvju ugunsdrošība” 121.punkta noteikumiem ir 
saglabāti esošo kāpņu gabarīti. 

Saskaņā ar LBN 208-15 „Publiskas būves” 30.punkta noteikumiem vietās, 
kurās kāpņu laida platums evakuācijas ceļos pārsniedz 3,1 m, to paredzēts 

sadalīt ar margām joslās, kas nav platākas par 2 m. 

Vārtiem (zemes līmenī, izejās no tribīnēm) paredzēts likvidēt esošos 
fiksatorus, ir paredzēta šo vārtu pilna atvēršana uz 180°, kā arī ir paredzēta to 

droša fiksācija pie seguma atvērtā stāvoklī.  
Ir paredzēts likvidēt līmeņu starpību atklato tribīņu evakuācijas ceļos (t.i. 

pakāpienus aptuveni 5 cm augstumā) un to vietā izbūvēt pandusus, kuru 
slīpums nav lielāks par 5%. 

http://pro.nais.lv/naiser/text.cfm?Ref=0103011995081032773&Req=0103011995081032773&Key=0103011996080832769&Hash=
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Evakuācijas ceļi Galvenās tribīnes ēkā 
 

Evakuācijas ceļi un evakuācijas izejas no Galvenās tribīnes ēkas 

iekštelpām ir izprojektētas saskaņā ar būvnormatīva LBN 201-15 „Būvju 
ugunsdrošība” un LBN 208-15 „Publiskas būves” noteikumiem. 

Saskaņā ar LBN 201-15 101.1.p. noteikumiem projektējamās Galvenās 
tribīnes ēkas stāvu plānojuma risinājumi izprojektēti tā, lai nodrošinātu cilvēku 

evakuāciju no ēkas telpām stāvos pa gaiteņiem uz iekšējām ugunsaizsargātām 
kāpņu telpām un no tām uz āru 1.stāva līmenī caur ugunsdrošām priekštelpām. 

Minētās ugunsdrošās priekštelpas ir atdalītas no visām blakus esošajām telpām 
ar būvkonstrukcijām un ugunsdrošām durvīm, kuru ugunsizturība un 

ugunsreakcijas klase ir ne zemāka par kāpņu telpas būvkonstrukciju 
ugunsizturību un būvizstrādājumu ugunsreakcijas klasi. Minētajās evakuācijai 

paredzētajās ugunsdrošās priekštelpās ugunsslodze netiek paredzēta. 
Saskaņā ar LBN 201-15 „Būvju ugunsdrošība” 104.p. noteikumiem no 

jebkuras vietas ēkas jebkurā stāvā, kur var atrasties būves lietotāji, ir 
nodrošināta iespēja evakuēties vismaz pa divām atsevišķām un dažādās vietās 

izvietotām evakuācijas izejām.  

Evakuācijas izeju skaits noteikts saskaņā ar LBN 201-15 105.p. 
noteikumiem, proti: no stāviem, kuros var uzturēties vairāk par 500 lietotājiem 

(līdz 1000), ir paredzētas vismaz trīs evakuācijas izejas, bet no stāviem, kuros 
uzturas mazāk par 500 lietotājiem – vismaz divas evakuācijas izejas. 

Evakuācijas izejas pārbūvējamajā objekta stāvos izvietotas dažādās 
vietās ar nepieciešamu attālumu starp izejām tā, lai ievērotu LBN 201-

15 106.p. noteikumus, proti, attālumus starp evakuācijas izejām uz āru vai uz 
kāpņu telpām nav mazāks par L≥1,5√P/n-1, kur L – ir attālums starp 

evakuācijas izejām metros, P – telpas perimetrs metros, n – evakuācijas izeju 
skaits telpā vai stāvā.  

Evakuācijas ceļa garums stāvos līdz tuvākajai evakuācijas izejai uz āru 
vai uz kāpņu telpu nepārsniedz 45 m, bet attālums starp evakuācijas izejām 

nepārsniedz 90 m, kas atbilst LBN 201-15 „Būvju ugunsdrošība” pielikuma 
6.tabulas 4.punkta prasībām. Strupceļa zonās evakuācijas ceļā garums 

nepārsniedz 50% no minētā garuma (t.i. nepārsniedz 22,5 m). 

Mēbeles u.c. iekārtojumu paredzēts izvietot telpās tā, lai tie neaizkrautu 
evakuācijas durvis, evakuācijas ceļus un nesamazinātu evakuācijas ceļu 

platumu.  
Evakuācijas ceļu minimālais platums telpās ir 1,20 m, bet brīvais 

augstums – vismaz 2,0 m, kas atbilst LBN 201-15 „Būvju ugunsdrošība” 143. 
un 146.p. prasībām, un šajā augstumā netiek paredzetii nekādi šķēršļi. Vietās, 

kur evakuējamo cilvēku skaits ir mazāks par 50, evakuācijas ceļa minimālais 
platums ir 1,00 m. 

Saskaņā ar LBN 208-15 „Publiskas būves” 65.p. noteikumiem ir saglabāti 
pārbūvējamās ēkas gaiteņu esošie gabarīti, kas nav mazāki par 1,20 m. 

Projektā ir paredzēts nomainīt gaiteņu, vestibilu, kāpņu telpu u.c. 
evakuācijas ceļu degtspējīgu apdari pret apdares materiāliem, kuru 

ugunsreakcijas klase nav zemākā par: kāpņu telpās – A2-s1,d0; gaiteņos, 
vestibilos u.c. evakuācijas ceļos – B-s1,d0. 
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Saskaņā ar LBN 201-15 „Būvju ugunsdrošība” 121.punkta noteikumiem ir 
saglabāti kāpņu telpu esošie gabarīti. Ir paredzēti kāpņu starplaukumi, kas nav 

mazāki par kāpņu laidu platumu.  

Ugunsaizsargātām kāpņu telpām katrā stāvā ir paredzētas iekšējās 
ugunsdrošas durvis EI-30 (B-s1,d0), kuras ir aprīkotas ar pašaizveres 

mehānismiem.  
Ugunsaizsargātās kāpņu telpās dūmu izvadei katra stāva līmenī ārējā 

norobežojošajā konstrukcijā paredzētas dūmu izvades ailas (ņemot vērā, ka 
būvēs augstākā stāva grīdas līmeņa atzīme nepārsniedz 8 m, gadījumā, ja 

ugunsaizsargātās kāpņu telpas ārsienās katrā stāvā nav atveramās dūmu 
izvades ailas, dūmu izvades ailu atļauts paredzēt kāpņu telpas augšējā zonā, 

kuras brīvā atvēruma laukums ir vismaz 5 % no kāpņu telpas laukuma un nav 
mazāks par 1 m2, sk. LBN 201-15 134.p.). 

Margas izprojektētas tā, lai tās nesamazinātu iepriekš minēto kāpņu laidu 
un kāpņu laukumu nepieciešamo brīvo platumu. 

  Apmeklētājiem pieejamās telpās grīda un durvis ir paredzētas bez 
sliekšņiem. Ja minētajās vietās ir līmeņu starpība, tiek paredzēts izbūvēt 

attiecīgus pandusus (uzbrauktuves). 

Kāpņu telpās nav paredzēts ierīkot telpas, kas paredzētas citam 
lietošanas mērķim, izvietot ventilācijas vadus, iebūvētus skapjus, atklāti 

izvietotus elektroapgādes kabeļus vai vadus spriegumam virs 230 V, kā arī 
izvietot iekārtas un būvkonstrukcijas, kuras ir izvirzītas ārpus sienu plaknēm 

līdz 2,2 metru augstumam no pakāpieniem vai kāpņu laukumiem. 
Durvju brīvais augstums evakuācijas ceļos un izejās nav mazāks par 2,0 

m, bet minēto durvju brīvais platums nav mazāks par 0,9 m, kas atbilst 
būvnormatīva LBN 201-15 „Būvju ugunsdrošība” 149.p. prasībām.  

 Būvprojektā ir paredzēts, ka durvis evakuācijas ceļos ir atveramas 
pārsvarā virzienā uz evakuācijas izeju (izņemot atsevišķās nelielas platības 

telpas, kurās var atrasties mazāk par 25 cilvēkiem).  
 Evakuāzijas izeju durvis paredzēts aprīkot ar pašaizvēršanās 

mehānismiem. 
Visos evakuācijas ceļos un evakuācijas izejās paredzēts izbūvēt durvis, 

kuru konstrukcija un durvju furnitūra ļauj to brīvu atvēršanu bez atslēgas no 

iekšpuses ugunsgrēka vai citas ārkārtējās situācijas gadījumā (t.sk. bez 
elektroniskās atslēgas). Evakuācijas izeju durvīm, kuras ir aprīkotas ar 

piekļuves kontroles elektroniskajām ierīcēm, ugunsgrēka gadījumā ir paredzēta 
to atomātiskā atbloķēšana. 

  Evakuācijas ceļos paredzēts evakuācijas apgaismojums, kura minimālais 
darbības laiks ir viena stunda. Evakuācijas izeju norādītājzīmes uzstādāmas virs 

evakuācijas izeju durvīm, kā arī virziena uz tām. Norādītājzīmju marķējums 
paredzēts atbilstoši standarta LVS 446 prasībām. 

  Lai informētu Galvenās tribīnes ēkas telpās esošos cilvēkus par iespējamo 
ugunsgrēku un savlaicīgi uzsāktu evakuāciju no telpām, Galvenās tribīnes ēkas 

visās telpās ir paredzēta automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes 
signalizācija sistēma pārsvarā ar dūmu detektoriem, kā arī automātiskā balss 

ugunsgrēka izziņošanas sistēma. 
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7.5. Telpu dūmaizsardzības risinājumi. Risinājumi, lai nepieļautu dūmu 
u.c. degšanas produktu izplatīšanos ugunsgrēka gadījumā 

 

Pārbūvējamās Galvenās tribīnes ēkas telpu dūmu aizsardzības risinājumi 
izprojektēti saskaņā ar būvnormatīva LBN 201-15 5.2. un 6.sadaļas prasībām.  

Pārbūvējamā būvobjekta Galvenās tribīnes ēkas telpās tiek ievērotas 
būvnormatīva LBN 201-15 „Būvju ugunsdrošība” 167., 168.un 169.p. prasības. 

Proti, saskaņā ar LBN 201-15 „Būvju ugunsdrošība” 167.p. noteikumiem 
Galvenās tribīnes būves katrā stāvā ir paredzētas dūmu izvades ailas (t.i. logi 

un durvis ēkas ārsienās). Attālums no telpu jebkura punkta stāvos līdz dūmu 
izvades ailām ārsienās (t.i. līdz logiem un durvīm ārsienās) nepārsniedz 15 m, 

kas atbilst būvnormatīva LBN 201-15 168.p. noteikumiem. Saskaņā ar 
LBN 201-15 169.punkta noteikumiem atsevišķām telpām (piemēram, manežai 

ēkas 1.stāvā) attālums no jebkura punkta līdz dūmu izvades ailām ir palielināts 
līdz 30 m, ievērojot prasību, ka dūmu izvades ailu kopējā platība manežas telpā 

ir vismaz 0,2 % no aizsargājamās telpas platības un dūmu izvades ailas (vai to 
daļas) atrodas augstāk par 2,0 metriem no telpas grīdas līmeņa. 

Nēmot vērā iepriekš minēto (proti, to, ka Galvenās tribīnes ēkā tiek 

ievērotas LBN 201-15 168.un 169.p. prasības) Galvenās tribīnes nav 
nepieciešams projektēt dūmu izvades mehāniskās sistēmas. 

Saskaņā ar LBN 201-15 173.2.p. noteikumiem dūmu aizsardzības 
risinājumi nav paredzēti atsevišķām tehniskajām telpām, caur kurām nenotiek 

cilvēku evakuācija un kurās ugunsslodze nepārsniedz 300 MJ/m2. Šā pārskata 
13.sadaļā ir noteikts, ka Objekta apsaimniekotajam u.c. ēkas lietotājiem 

aizliegts pārsniegt šajā pārskatā noteiktu ugunsslodzi iepriekšminētajām 
telpām. 

Ugunsaizsargātās kāpņu telpās dūmu izvadei katra stāvā ārējā 
norobežojošajā konstrukcijā paredzētas dūmu izvades ailas (logi ārsienās). 

Būvnormatīvs LBN 201-15 „Būvju ugunsdrošība” neprasa automātisku 
vadību pārbūvējamās ēkas dūmu izvades ailām. Saskaņā ar LBN 201-15 2.16.p. 

noteikumiem dūmu izvades ailas var būt atveramas vai izsitamas. Ņemot vērā 
iepriekš minētos LBN 201-15 „Būvju ugunsdrošība” nosacījumus, pārbūvējamās 

ēkas dūmu izvades ailām nav paredzēta to automātiskā un/vai distances vadība 

(atvēršana). 
 

Lai nepieļautu uguns un degšanas produktu izplatīšanos ugunsgrēka 
gadījumā starp ēkas telpām un stāviem, visus caurumus un spraugas 

norobežojošās būvkonstrukcijās ar normētu ugunsizturības robežu 
(ugunsdrošās starpsienās un pārsegumos), kā arī vietās, kur elektriskie kabeļi, 

kanalizācijas un ūdensvada caurules u.c. komunikācijas šķērso minētās 
būvkonstrukcijas, paredzēts aizpildīt ar atbilstošas ugunsizturības robežas 

hermetizējošiem materiāliem, ugunsdrošām uzmavām, vārstiem u.tml. 
ugunsaizturēšanas ierīcēm un materiāliem (piemēram, ar speciālajām 

ugunsdrošām lentām, putām, uzmavām u.tml.). Šim nolūkam paredzēts 
izmantot sertificētos materiālus. 
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7.6. Ugunsaizsardzības sistēmas un ugunsdzēšanas līdzekļi 
 

Saskaņā ar būvnormatīva LBN 201-15 „Būvju ugunsdrošība” 185.2., 

191.1. un 219.p. noteikumiem, kā arī būvnormatīva LBN 221-15 „Ēku iekšējais 
ūdensvads un kanalizācija” 1.tabulas 2.1.p. prasībām projektējamā būvobjekta 

Galvenās tribīnes ēkas telpās ir paredzētas šādas ugunsaizsardzības sistēmas 
un ugunsdzēšanas līdzekļi: 

 automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācija sistēma; 
 automātiskā balss ugunsgrēka izziņošanas sistēma; 

 evakuācijas avārijapgaisme un evakuācijas ceļu izgaismotie apzīmējumi; 
 zibensaizsardzības sistēma; 

 nepārtrauktas elektroapgādes sistēma (t.i. rezerves elektroapgādes 
sistēma projektējamā objekta ugunsaizsardzības sistēmām, evakuācijas 

avārijapgaismei u.c. drošības sistēmām);   
 stacionārā iekšējo ugunsdzēsības krānu un šļūteņu sistēma (ar 

ugunsdzēsības krānu ūdens patēriņu 1x1 l/s); 
 pārnēsājamie ugunsdzēsības aparāti PA-6 ABC (6-kg pulvera aparāti). 

 

 
7.6.1. Automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas 

sistēma un autonomie ugunsgrēka dūmu detektori 
  

Saskaņā ar būvnormatīva LBN 201-15 „Būvju ugunsdrošība” 185.2. un 
185.5.punkta prasībām, kā arī atbilstoši būvobjekta pasūtītāja projektēšanas 

uzdevuma noteikumiem Galvenās tribīnes būves visās telpās ir paredzēta 
automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma 

(adrešu sistēma).  
 Automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu 

projekta risinājumi izstrādāti atbilstoši piemērojamā standarta LVS CEN/TS 54-
14 „Ugunsgrēka atklāšanas un ugunsgrēka trauksmes sistēmas. 14.daļa” 

noteikumiem. 
 Pārbūvējamā objekta automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes 

signalizācijas sistēma pilda šādas funkcijas: 

 ugunsgrēka trauksmes signāla veidošana un objekta personāla izziņošana 
par ugunsgrēku, norādot ugunsgrēka signalizācijas adrešu kontroles panelī 

ugunsgrēka konkrētu vietu; 
 vadības signāla veidošana, kas tiek izmantots automātiskās balss 

ugunsgrēka izziņošanas sistēmas automātiskajai iedarbināšanai; 
 vadības signāla veidošana, kas tiek izmantots mehāniskās ventilācijas un 

gaisa kondicionēšanas iekārtu automātiskajai atslēgšanai AVK sistēmu 
projektā; 

 vadības signāla veidošana, kas tiek izmantots evakuācijas durvju 
atbloķēšanai, kuras aprīkotas ar piekļuves kontroles iekārtām (izņemot 

gadījumu, ja šīm durvīm ir paredzēta attiecīga furnitūra un brīvas atvēršanas 
iespēja evakuācijas virzienā bez atslēgas); 

 kontroles funkcijas par objektā samontēto ugunsaizsardzības sistēmu 
darbību un to bojājumu; 

 u.c. funkcijas saskaņā ar projektēšanas uzdevuma noteikumiem. 
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 Automātiskās ugunsgrēka signalizācijas kontroles panelis saņem 

trauksmes signālu par ugunsgrēku: 
- no automātiskajiem ugunsgrēka detektoriem, kas uzstādīti ēkas telpās; 

- no ugunsgrēka signalizācijas manuālajām pogām, kas uzstādītas evakuācijas 

ceļos, kā arī pie izejas durvīm. 
 Ugunsgrēka signalizācijas sistēmas elektroietaišu pamatelektroapgāde 

paredzēta no objekta spēka sadales skapja atsevišķas grupas, rezerves 
elektroapgāde – no ugunsgrēka signalizācijas kontroles panelī iebūvētām 

akumulatoru baterijām. 
Ugunsgrēka signalizācijas sistēmas elektroietaišu elektroapgādei, kā arī 

vadības signāliem, ir paredzēti kabeļi, kuru ugunsizturība ir vismaz 30 min. 
Ņemot vērā, ka ēkas visās telpās tiek ierīkota automātiskā balss 

ugunsgrēka izziņošanas sistēma, trauksmes sirēnas ugunsgrēka signalizācijas 
sistēmas sastāvā netiek projektētas (izņemot ēkas fasādē pie galvenās ieejas). 

Šajā gadījumā trauksmes sirēnu funkciju pilda izziņošanas sistēmas skaļruņi, 
caur kuriem tai skaitā tiek translēts ugunsgrēka trauksmes signāls. 

 Saskaņā ar Ēku būvnoteikumu 127.p. prasībām automātisko ugunsgrēka 
atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu pēc ēkas pārbūves pieņem 

ekspluatācijā, sastādot pieņemšanas aktu (Ēku būvnoteikumu 13. pielikums). 

Saskaņā ar Ēku būvnoteikumu 13.pielikuma prasībām automātiskās 
ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas pieņemšanas 

komisijas sastāvā ir jāiekļauj būvdarbu veicējs (vai atbildīgais būvdarbu 
vadītājs), projekta dokumentācijas izstrādātājs (vai autoruzraugs), kā arī 

būvniecības ierosinātājs (pasūtītājs) vai būvuzraugs. 
 

7.6.2. Automātiskā balss ugunsgrēka izziņošanas sistēma 
 

Ņemot vērā, ka Galvenās tribīnes būves iekštelpās vienlaikus var atrasties 
vairāk par 500 lietotājiem, atbilstoši LBN 201-15 „Būvju ugunsdrošība” 

191.1.punkta un būvobjekta pasūtītāja projektēšanas uzdevuma prasībām 
Galvenās tribīnes visās iekštelpās ir paredzēta automātiskā balss ugunsgrēka 

izziņošanas sistēma ar mērķi nodrošināt informācijas par iespējamo ugunsgrēku 
vai citu avārijas situāciju translēšanu visās zemtribīņu telpās. Automātiskās 

izziņošanas sistēmas ierīces ļauj translēt arī vispārējā rakstura citu informāciju 

(par citām situācijām, kā arī reklāmu un ziņojumus ikdienas darbā).  
Automātiskās balss ugunsgrēka izziņošanas sistēmas projekta risinājumi 

ir izstrādāti atbilstoši piemērojamo būvnormatīvu, standartu un tehnisko 
noteikumu prasībām, t.sk. ievērojot LVS EN 60849 „Skaņas sistēmas avārijas 

gadījumiem”, LVS CEN/TS 54-14 „Ugunsgrēka atklāšanas un ugunsgrēka 
trauksmes sistēmas - 14.daļa: Norādījumi plānošanai, projektēšanai, montāžai, 

nodošanai ekspluatācijā, lietošanai un ekspluatācijai” un „Ugunsdrošības 
noteikumu” prasības. 

Ugunsgrēka izziņošanas balss sistēmai paredzēti šādi vadības režīmi:  
o automātiskais: saņemot vadības signālu no automātiskās ugunsgrēka 

atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas vadības ierīcēm; 
o manuālais: izziņošanas sistēmas vadības ierīces uzstādīšanas vietā. 

Ņemot vērā Ugunsdrošības noteikumu 144.punkta prasības, automātiskās 
ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas adrešu kontroles 

panelis tiks programmēts tā, lai izziņošanas sistēma netiek iedarbināta no 

manuālajām pogām, kas izvietotas pie izejām no aizsargājamajām telpām 
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(piezīme: Ugunsdrošības noteikumu 144.punktā ir noteikts, ka izziņošanas 

sistēmu manuālajā režīmā var iedarbināt tikai darbinieki, kuriem šis tiesības ir 
piešķirtas ar juridiskās personas vadītāja rīkojumu). 

 Saskaņā ar LBN 201-15 „Būvju ugunsdrošība” 193.punkta noteikumiem, 

ņemot vērā, ka ēkas augstākā stāva grīdas atzīme ir mazāka par 8 m, pēc 
vadības signāla saņemšanas no objekta automātiskās ugunsgrēka atklāšanas 

un trauksmes signalizācijas sistēmas, vai iedarbinot sistēmu manuālajā režīmā, 
izziņošana par ugunsgrēku notiek visās zemtribīņu telpās vienlaicīgi. Pārējās 

situācijās (ikdienas darbā) runas paziņojums vai cits signāls var būt translēts 
atsevišķās zonās (apmeklētājiem pieejamajās telpās vai tikai dienesta telpās).   

 Visas būvprojektā paredzētās automātiskās balss ugunsgrēka izziņošanas 
sistēmas ierīces un iekārtas tiek pielietotas atbilstoši to ražotāju norādēm un 

ekspluatācijas instrukcijām. 
 Ugunsgrēka izziņošanas sistēmas pamatelektroapgāde tiek nodrošināta 

no elektrosadales atsevišķas grupas, bet rezerves elektroapgāde – no 
izziņošanas sistēmas sastāvā paredzētajām akumulatoru baterijām (vai citā 

rezerves elektroapgādes avota). Elektroapgādes un vadības līnijas paredzētas 
ar kabeļiem, kuru ugunsizturība nav mazāka par E-30. 

Saņemot signālu par ugunsgrēku no ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes 

signalizācijas sistēmas vai manuālās iedarbināšanas režīmā, pirmās 30 
sekundes laikā caur skaļruņiem automātiski atskan trauksmes signāls („sirēna” 

vai tml.) un tikai pēc tam iepriekš ierakstītais runas paziņojums par 
nepieciešamību evakuēties no ēkas telpām. Paziņojums tiek translēts cikliski ar 

intervālu ~ 30 s.  
Nepieciešamības gadījumā dežurējošais personāls, izmantojot mikrofonu, 

var padot runas ziņojumu visās telpās vienlaicīgi vai tās atsevišķās zonās. 
Ugunsgrēka izziņošanas balss sistēmas iedarbināšanas laikā automātiski 

tiek atslēgta citas informācijas vai mūzikas translēšana caur sistēmas ierīcēm.  
Izziņošanas sistēmas skaļruņi ir uzstādīti visās telpās un to jauda ir 

aprēķināta tā, lai jebkurā telpā tiktu saņemts saprotams runas paziņojums ar 
skaņas spiediena līmeni no 65 līdz 120 dB(A).  

Izziņošanas zonas ir sadalītas divās neatkarīgās līnijas. Gadījumā, ja 
skaļruņi vienā līnijā nedarbojas, izziņošanu jebkurā zonā nodrošina otrās līnijas 

skaļruņi. 

Visus nepieciešamos signālus par automātiskās balss ugunsgrēka 
izziņošanas sistēmas stāvokli un iespējamajiem bojājumiem paredzēts translēt 

uz ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas kontrolpaneli 
apsardzes (dežurantu) telpā. Šim nolūkam ugunsgrēka signalizācijas sistēmas 

projektā paredzēts viens releja modulis un viens „interface” modulis.  
 Saskaņā ar Ēku būvnoteikumu 127.p. prasībām automātisko balss 

ugunsgrēka izziņošanas sistēmu pēc pārbūves darbu pabeigšanas pieņem 
ekspluatācijā, sastādot pieņemšanas aktu (Ēku būvnoteikumu 13. pielikums). 

Saskaņā ar Ēku būvnoteikumu 13.pielikuma prasībām automātiskās balss 
ugunsgrēka izziņošanas sistēmas pieņemšanas komisijas sastāvā ir jāiekļauj 

būvdarbu veicējs (vai atbildīgais būvdarbu vadītājs), projekta autors (vai 
autoruzraugs), kā arī būvniecības ierosinātājs (pasūtītājs) vai būvuzraugs. 

Ēkas ekspluatācijas stadijā automātiskajai balss ugunsgrēka izziņošanas 
sistēmai ir jāizstrādā paziņojuma teksts, kā arī jānoteic iedarbināšanas kārtība 

un jānorīko darbinieki, kuriem ir tiesības šo sistēmu iedarbināt manuālajā 

režīmā un izmantot mikrofonu evakuācijas vadībai. 
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7.6.3. Iekšējā ugunsdzēsības ūdensvada sistēma 
 

Kā tika minēts, saskaņā ar LBN 221-15 „Ēku iekšējais ūdensvads un 

kanalizācija” 1.tabulas 2.1.punkta prasībām Galvenās tribīnes ēkā ir paredzēts 
iekšējais ugunsdzēsības ūdensvads ar ugunsdzēsības krānu ūdens patēriņu 

1x1,0 l/s (ņemot vērā, ka ugunsdrošības nodalījuma būvtilpums nepārsniedz 
25000 m3). 

Ugunsdzēsības krānus paredzēts izvietot vienmērīgi pa Galvenās tribīnes 
ēkas telpu platību tā, lai minēto telpu jebkuru punktu varētu aizsniegt vismaz no 

viena ugunsdzēsības krāna.  
Ir paredzēti ugunsdzēsības krāni un to aprīkojums, kas atbilst 

piemērojamā standarta  LVS EN 671-1:2012 „Stacionārās ugunsdzēsības 
sistēmas. Šļūteņu sistēmas. 1. daļa: Šļūteņu spoles ar pusstingrām šļūtenēm” 

prasībām. 
Regulējamajiem ugunsdzēsības stobriem ir trīs pozīcijas: slēgts – 

smidzināts ūdens –  strukla. Katra ugunsdzēsības krāna darbības zona 
nepārsniedz 30 m.  

Ugunsdzēsības krānus paredzēts izvietot 1,35 m augstumā virs telpu 

grīdas un nokomplektēt ar ugunsdzēsības šļūteņu spolēm ar pusstingrām 
šļūtenēm d25 mm un attiecīgajiem ugunsdzēsības stobriem, kas nodrošina 

ūdens patēriņu ugunsdzēšanai vismaz 1 l/s. Ugunsdzēsības šļūteņu  garums 
nepārsniedz 30 m.  

Ugunsdzēsības krānu aprīkojumu paredzēts novietot skapjos un apzīmēt 
atbilstoši piemērojamā standarta LVS 446 „Ugunsdrošībai un civilajai 

aizsardzībai lietojamās drošības zīmes un signālkrāsojums” prasībām.  
 

 
7.6.4. Evakuācijas avārijapgaisme 

 
 Saskaņā ar LBN 201-10 „Būvju ugunsdrošība” 161.2., 161.3. un 162.p. 

noteikumiem evakuācijas ceļos zemtribīņu telpās, kā arī evakuācijas ceļos 
atklātajās tribīnēs un telpu bīstamās zonās ir paredzēta evakuācijas 

avārijapgaisme, kuras darbības laiks ir vismaz viena stunda.  

  Evakuācijas avārijapgaismes konkrētie risinājumi ir doti būvprojekta EL 
daļā un tie ir izprojektēti atbilstoši piemērojamā standarta LVS EN 1838:2013 

„Apgaismes lietojumi. Avārijapgaisme” noteikumiem. 
  Evakuācijas izejas, kā arī virzienus uz tām, paredzēts apzīmēt ar izeju 

norādītājiem saskaņā ar LVS 446 „Ugunsdrošībai un civilajai aizsardzībai 
lietojamās drošības zīmes un signālkrāsojums” prasībām. Šiem evakuācijas 

izeju norādes gaismekļiem ir paredzēti iebūvētie akumulatori, kuru minimālais 
darbības laiks pamat elektroapgādes atslēgšanas gadījumā ir vismaz viena 

stunda (evakuācijas avārijapgaismei un evakuācijas izeju norādes gaismekļiem 
var būt paredzēta arī cita veida rezerves elektroapgāde atbilstoši piemērojamo 

normatīvo aktu un standartu prasībām). 
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7.7. Ugunsdrošības pasākumi ventilācijas un apkures sistēmās 

 
Būvprojektā ugunsdrošības pasākumi ventilācijas un apkures sistēmām 

paredzēti saskaņā ar LBN 201-15 „Būvju ugunsdrošība” un LBN 231-15 
„Dzīvojamo un publisko ēku apkure un ventilācija” prasībām. 

Ventilācijas sistēmu gaisa vados vietās, kurās tie šķērso būvkonstrukcijas 
ar normēto ugunsizturības robežu, ir paredzēti automātiskie (mehāniskie) 

ugunsdrošie vārsti ar ugunsizturību vismaz EI 30. 
Ventilācijas un gaisa kondicionēšanas mehānisko sistēmu vadības 

automātikā ir paredzēta šo sistēmu automātiskā atslēgšana, saņemot 
trauksmes signālu no ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas 

sistēmas kontroles paneļa. 
Projektējamā būvobjekta apkure tiek nodrošināta no pilsētas 

centrālapkures siltuma tīkliem. Sakara ar to vietējas apkures iekārtas (t.sk. 
gāzes apkures iekārtas) būvobjekta telpās netiek paredzētas.    

Apkures ierīces (radiātori) kāpņu telpās u.c. evakuācijas ceļos izvietotas 

tā, lai nesamazinātu evakuācijas ceļu nepieciešamo platumu un netraucētu 
cilvēku evakuācijai (t.i. ievērojot LBN 201-15 127.p. prasības). 

Vietās, kur ventilācijas un apkures inženierkomunikācijas šķērso 
būvkonstrukcijas ar normētu ugunsizturības robežu, visus neblīvumus 

paredzēts aizpildīt ar ugunsizturīgiem hermetizējošiem degtnespējīgiem 
materiāliem, ugunsdrošām uzmavām u.tml. ugunsaizturēšanas materiāliem un 

ierīcēm. Šim nolūkam paredzēts izmantot sertificētas sistēmas un materiālus.  
 

  
 

8. Jaunbūvējamās tribīnes 
Ziemeļu tribīne (Z) un Dienvidu tribīne (D) 

 

8.1. Jaunbūvējamo tribīņu ugunsdrošības raksturlielumi 

 
Atbilstoši projektēšanas uzdevuma noteikumiem tiek plānots piebūvēt pie 

esošās tribīnes ēkas divas jaunās sanu tribīnes – Ziemeļu tribīne (Z) un 
dienvidu tribīne (D), palielinot kopējo vietu skaitu Daugavas stadiona tribīnēs 

līdz ~10143.  
Jauno tribīņu 1.rinda tiek pacelta aptuveni 3,3 m augstumā virs stadiona 

laukums līmeņa, paredzot iespēju izvietot zem jaunajām tribīnēm 1.stāvu ēkas, 
kurās izprojektētas pasākumu organizēšanai nepieciešamās publiskas u.c. 

palīgtelpas, piemēram, īslaicīgas vai stacionāras edināšanas punktus, tualetes, 
ģerbtuves, suvenīru kioskus, biroju telpas u.tml. palīgtelpas. 

Katrai jaunajai tribīnei tiek paredzētas 24 rindas, paredzot ~2189 
sedvietas katrā jaunajā tribīnē.  

   
  Ziemeļu tribīnes (Z) un Dienvidu tribīnes (D) būves tehniskie rādītāji un 

ugunsdrošības raksturlielumi ir norādīti šā pārskata 4.tabula:  
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Z un D tribīņu būvju ugunsdrošības raksturlielumi 

4.tabula 

Nr. 

p.k. 

Nosaukums 

 

Rādītājs 

1. Virszemes stāvu skaits  1 

2. Pazemes stāvu skaits nav 

3. Zemtribīņu telpu kopējā platība (katrai tribīnei) ~ 233 m2 

4. Ēkas lietošanas veids  IV 

5. Ēkas grupa (atbilsoši Visp. būvnoteikumiem) III 

6. Ēkas ugunsnoturības pakāpe U1b 

 
Projektājamo jauno tribīņu būvkonstrukciju ugunsizturība un 

ugunsreakcijas klases ir aprakstītas šā pārskata 5.tabulā.   
Saskaņā ar Vispārīgo būvnoteikumu nosacījumiem projektējamās Z un D 

tribīnes tiek klasificētas kā III grupas ēkas (t.i. publiskās ēkas, kurās paredzēts 
vienlaikus uzturēties vairāk nekā 100 cilvēkiem; iepriekšējo būvnormatīvu 

izpratnē – „sabiedriski nozīmīgas būves”). 
Noteikumi par būvdarbu veikšanu, kā arī par projektējamo tribīņu un to 

ugunsaizsardzības sistēmu pieņemšanu ekspluatācijā ir aprakstīti šā 
Ugunsdrošības pasākumu pārskata 11.sadaļā.  

 
 

8.2. Jaunbūvējamo tribīņu būvju ugunsnoturības pakāpe.  

Ugunsdrošības nodalījumi un ugunsdroši atdalītas telpas.  
Ugunsdrošības prasības plānojuma risinājumiem  

  
Saskaņā ar pasūtītāja projektēšanas uzdevuma noteikumiem esošo 

tribīņu būve kopā ar jaunbūvējamajām tribīnēm tiek viedotas kā būvju 
appvienotais komplekss. Visam esošo un jaunbūvējamo tribīņu kompleksam ir 

izveidots viens ugunsdrošības nodalījums, kura stāvu kopējā platība 
nepārsniedz ugunsdrošības nodalījuma atļautu platību, kas noteikta 

būvnormatīva LBN 201-15 „Būvju ugunsdrošība” pielikuma 3.tabulā (tā ir 
krietni mazāka par 20000 m2).  

Saskaņā ar LBN 201-15 „Būvju ugunsdrošība” 58.punkta noteikumiem 
ugunsdrošības nodalījums var aptvert vienu vai vairākus būves stāvus. 

Gadījumā, ja ugunsdrošības nodalījums aptver vairākus būves stāvus, šo stāvu 
kopējā platība nedrīkst pārsniegt ugunsdrošības nodalījuma maksimālo platību, 

kas noteikta būvnormatīva LBN 201-15 pielikuma 3.tabulā. 

Ņemot vērā visu iepriekš minēto visam esošo un jaunbūvējamo tribīņu 
eku kompleksam noteikta U1b ugunsnoturības pakāpe ar tai atbilstošu 

būvkonstrukciju un ugunsdroši atdalīto telpu norobežojošo konstrukciju 
ugunsizturību.     

Ziemeļu tribīnes (Z) un dienvidu tribīnes (D) zemtribīņu apjomā nav 
paredzētas telpas, kuras būtu nepieciešams veidot kā ugunsdroši atdalītās 

telpas (saskaņā ar LBN 201-15 62.p. noteikumiem). 
Projektējamo tribīņu un zemtribīņu ēku būvkonstrukciju ugunsizturība, kā 

arī to ugunsreakcijas klases noteiktas šā pārskata 5.tabulā. 
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8.3. Būvkonstrukciju ugunsizturības robežas un ugunsreakcijas klases. 
Prasības būvkonstrukciju apdarei 

 

Kā tika minēts šā pārskata 8.2.sadaļā, saskaņā ar būvnormatīva LBN 201-
15 „Būvju ugunsdrošība” 3.tabulas noteikumiem projektējamo tribīņu 

kompleksam noteikta U1b ugunsnoturības pakāpe ar tai atbilstošu 
būvkonstrukciju ugunsizturību un ugunsreakcijas klasi.   

Projektējamo tribīņu un zemtribīņu ēku nesošo un norobežojošo 
būvkonstrukciju ugunsizturība un ugunsreakcijas klases pieņemtas atbilstoši 

LBN 201-15 pielikuma 1., 2. un 5.tabulas noteikumiem, ņemot vērā, ka šīm 
būvēm ir U1b ugunsnoturības pakāpe, kā arī to, ka zemtribīņu ēkām ir tikai 

viens stāvs. 
 

Projektējamo tribīņu un zemtribīņu ēku būvkonstrukciju ugunsizturība, kā 
arī to ugunsreakcijas klases noteiktas šā pārskata 5.tabulā,. 

 
Projektējamo tribīņu būvkonstrukciju ugunsizturība  

un ugunsreakcijas klases1) 

(U1b ugunsdrošības pakāpes ēka) 
                  5.tabula 

 

Nr. 

p.k. 

Būvkonstrukcijas 
Būvkonstrukc. 

ugunsizturība 

Būvkonstrukc. 

ugunsreakcijas 

klase 

1. Kolonnas  netiek  
normēta2) 

A2-s1,d0 

2. Tribīņu nesošā karkasa konstrukcijas 

(sijas, kopnes u.c.) 

netiek  

normēta3) 

A2-s1,d0 

3. Atklāto tribīņu nojumes nesošā karkasa 

konstrukcijas 

netiek  

normēta3) 

A2-s1,d0 

4. Atklāto tribīņu nojumes segums netiek  

normēta 

A2-s1,d0 

5. Zemtribņu ēku nesošās un norobežojošās 
konstrukcijas 

netiek  
normēta3) 

A2-s1,d0 

6. Zemtribņu ēku ārsienu un savietotā 
jumta siltumizolācijas sistēmas4) 

netiek  
normēta 

A2-s1,d0 

7. Zemtribņu ēku ārsienu ārējā apdare un 

jumta segums 

- A2-s1,d0 

8. Zemtribņu telpu iekšējā apdare - netiek  

normēta 

 
Piezīmes 5.tabulai:  

1) Tabulā ietvertās prasības attiecas uz ēkas būvkonstrukcijām, bet neattiecas 
uz to iekšējo apdari (iekšējo apdari sk. pārskata 3.tab.). 

2) Rādītāji noteikti atbilstoši LBN 201-15 pielikuma 1.tabulas 2.piezīmei. 
3) Rādītāji noteikti atbilstoši LBN 201-15 pielikuma 1.tabulas 3.piezīmei. 

4) Siltumizolācijas sistēma ir daudzslāņu ārējā siltumizolācija, kas apliecināta 
likumā „Par atbilstības novērtēšanu” noteiktajā kārtībā. 
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 Būvnormatīvā LBN 201-15 „Būvju ugunsdrošība” u.c. spēkā esošajos un 
piemērojamajos normatīvajos aktos iekšējo būvizstrādājumu virsmu apdares 

ugunsreakcijas klases zemtribīņu telpām netiek reglamentētas. 

Ņemot vērā, ka šā pārskata 5.tabulā minētās konstrukcijas un 
būvizstrādājumi, kā arī citi objekta būvniecībā izmantojamie būvmateriāli ir 

pakļauti reglamentētās sfēras prasībām, tiem ir atļauts pielietot tikai tādus 
materiālus un būvizstrādājumus, kuriem ir to atbilstību apliecinošie dokumenti 

(būvizstrādājuma ekspluatācijas īpašību deklarācija no ražotāja) saskaņā ar 
likumu „Par atbilstības novērtēšanu”, 27.08.2013. MK noteikumiem Nr.701 

„Būvizstrādājumu tirgus uzraudzības kārtība” u.c. spēkā esošajām ES 
direktīvām un regulām un piemērojamajiem standartiem, t.sk. ievērojot ES 

regulas Nr.305/2011 prasības. 

 

 
8.4. Evakuācijas nodrošināšana jaunbūvējamajās atklātajās tribīnēs  

un zemtribīņu telpās 
 

Evakuācijas nodrošināšana no atklātajām tribīnēm 
 

Evakuācijas ceļi no jaunbūvējamajām atklātajām tribīnēm ir paredzēti pa 
kāpnēm starp tribīņu rindām un talāk pa evakuācijas horizontālu posmu 

(balkonu) caur evakuācijas izeju (t.i. caur vārtu ailu) uz zemtribīņu atklāto 
laukumu. Kopā evakuācijai no katras tribīnes uz zemtribīņu atklāto laukumu ir 

paredzētas četras evakuācijas izejas (četras vārtu ailas).  

Kāpņu platums starp atklātās tribīnes rindam ir aptuveni 1,70 m, kas 
atbilst LBN 201-15 120.1.punkta prasībām un FIFA rekomendācijām. Atbilstoši  

FIFA rekomendācijām minēto kāpņu slīpums nav lielāks par 34°.  
Krēslu platums, kā arī attālums starp krēslu rindam ir paredzēts saskaņā 

ar FIFA rekomendācijām: vienam krēslam paredzēts rindas platums aptuveni 
0,5 m, bet attālums starp krēslu rindam nav mazāks par 0,45 m.   

No tribīņu atklātā laukuma (balkona) līdz zemes līmenim evakuācijas ceļi 
ir paredzēti pa ārējām atklātām kāpnēm, kurām platums ir aptuveni 3,3 m.  

Saskaņā ar LBN 208-15 „Publiskas būves” 30.punkta noteikumiem vietās, 
kurās kāpņu laida platums evakuācijas ceļos pārsniedz 3,1 m, to paredzēts 

sadalīt ar margām joslās, kas nav platākas par 2 m. 
Veicot evakuācijas minēto atklāto kāpņu u.c. ceļu projektēšanu un to 

gabarītu noteikšanu, ir ņemti vērā LBN 201-15 „Būvju ugunsdrošība” 143. un 
144.p. noteikumi. Proti, pirmajiem 250 lietotājiem evakuācijas ceļa minimālais 

platums pieņemts vismaz 1,20 m, bet kāpņu u.c. evakuācijas ceļu summārais 

platums katriem nākamajiem 100 lietotājiem tiek palielināts vēl uz 0,50 m. T.i., 
ņemot vērā būvprojektā pieņemto evakuācijas ceļu (t.sk. kāpņu) summāro 

platumu, var secināt, ka evakuācijas ceļu summārais platums atbilst LBN 201-
15 „Būvju ugunsdrošība” 143. un 144.p. noteikumiem (projektā paredzētās 

atklātas kāpnes ar platumu 3,3 m var būt izmantotas aptuveni 670 cilvēku 
evakuācijai). 

 
 

 
 

http://pro.nais.lv/naiser/text.cfm?Ref=0103011995081032773&Req=0103011995081032773&Key=0103011996080832769&Hash=
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Evakuācijas nodrošināšana no zemtribīņu telpām 

 
Evakuācijas ceļi un evakuācijas izejas no zemtribīņu ēku iekštelpām ir 

izprojektētas saskaņā ar būvnormatīva LBN 201-15 „Būvju ugunsdrošība” un 

LBN 208-15 „Publiskas ēkas un būves” noteikumiem. 
Ņemot vērā, ka zemtribīņu ēkās attālums no jebkuras telpas vistālākās 

vietas pa visīsāko iespējamo ceļu līdz evakuācijas izejai uz āru nepārsniedz 30 
m, saskaņā ar būvnormatīva LBN 208-15 „Publiskas ēkas un būves” 42.p. 

noteikumiem zemtribīņu telpām ir paredzēta viena evakuācijas izeja (šajā 
gadījumā atļauts neparedzēt otro evakuācijas izeju no telpas). 

Mēbeles u.c. iekārtojumu paredzēts izvietot telpās tā, lai tie neaizkrautu 
evakuācijas durvis, evakuācijas ceļus un nesamazinātu evakuācijas ceļu 

platumu.  
Evakuācijas ceļu minimālais platums telpās ir 1,0 m (ņemot vērā, ka 

evakuējamo cilvēku skaits katrā tepā ir mazāks par 50), evakuācijas ceļu 
brīvais augstums – vismaz 2,0 m, kas atbilst LBN 201-15 „Būvju ugunsdrošība” 

143. un 146.p. prasībām, un šajā augstumā netiek paredzetii nekādi šķēršļi.  
Durvju brīvais augstums evakuācijas ceļos un izejās nav mazāks par 2,0 

m, bet minēto durvju brīvais platums nav mazāks par 0,9 m, kas atbilst 

būvnormatīva LBN 201-15 „Būvju ugunsdrošība” 149.p. prasībām.  
 Būvprojektā ir paredzēts, ka durvis evakuācijas ceļos ir atveramas 

pārsvarā virzienā uz evakuācijas izeju (izņemot telpas, kurās var atrasties 
mazāk par 25 cilvēkiem).  

Visos evakuācijas ceļos un evakuācijas izejās paredzēts izbūvēt durvis, 
kuru konstrukcija un durvju furnitūra ļauj to brīvu atvēršanu bez atslēgas no 

iekšpuses ugunsgrēka vai citas ārkārtējās situācijas gadījumā (t.sk. bez 
elektroniskās atslēgas).  

 Evakuācijas celos un bīstamās zonās ir paredzēta evakuācijas 
avārijapgaisme, kuras darbības laiks ir vismaz viena stunda. Evakuācijas izejas, 

kā arī virzienus uz tām paredzēts aprīkot ar evakuācijas izeju izgaismotiem 
norādītājiem saskaņā ar standarta LVS 446 „Ugunsdrošībai un civilajai 

aizsardzībai lietojamās drošības zīmes un signālkrāsojums” prasībām. 
 Avārijapgaismes konkrētie risinājumi ir doti būvprojekta EL daļā un tie tika 

projektēti atbilstoši piemērojamā standarta LVS EN 1838:2013 „Apgaismes 

lietojumi. Avārijapgaisme” noteikumiem. 
 Lai informētu zemtribīņu telpās esošos cilvēkus par iespējamo ugunsgrēku 

un savlaicīgi uzsāktu evakuāciju no telpām, visās zemtribīņu telpās ir paredzēts 
ierīkot automātisku ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācija sistēmu 

ar dūmu detektoriem, kā arī Objekta automātiskās balss ugunsgrēka 
izziņošanas sistēmas skaļruņus. 

 
 

8.5. Zemtribīņu telpu dūmaizsardzības risinājumi 

 
Projektējamo zemtribīņu ēku telpu dūmu aizsardzības risinājumi 

izprojektēti saskaņā ar būvnormatīva LBN 201-15 5.2. un 6.sadaļas prasībām.  

Visās zemtribīņu telpās tiek ievērotas būvnormatīva LBN 201-15 „Būvju 
ugunsdrošība” 167., 168.un 169.p. prasības. Proti, saskaņā ar LBN 201-15 

„Būvju ugunsdrošība” 167.p. noteikumiem zemtribīņu telpām ir paredzētas 
dūmu izvades ailas (t.i. logi un durvis ēkas ārsienās).  
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Attālums no zemtribīņu telpu jebkura punkta līdz dūmu izvades ailām 

ārsienās (t.i. līdz logiem un durvīm zemtribīņu ēkas ārsienās) nepārsniedz 15 
m, kas atbilst būvnormatīva LBN 201-15 168.p. noteikumiem.  

Būvnormatīvs LBN 201-15 „Būvju ugunsdrošība” neprasa automātisku 

vadību dūmu izvades ailām ēkas ārsienās. Saskaņā ar LBN 201-15 2.16.p. 
noteikumiem dūmu izvades ailas var būt atveramas vai izsitamas. Ņemot vērā 

LBN 201-15 „Būvju ugunsdrošība” iepriekš minētos nosacījumus, zemtribīņu 
ēku dūmu izvades ailām nav paredzēta to automātiskā un/vai distances vadība 

(atvēršana). 
 

 
8.6. Ugunsaizsardzības sistēmas un ugunsdzēšanas līdzekļi 

 
Saskaņā ar būvnormatīva LBN 201-15 „Būvju ugunsdrošība” 185.2., 

170.1., 191.1. un 219.p. noteikumiem, kā arī būvnormatīva LBN 221-15 „Ēku 
iekšējais ūdensvads un kanalizācija” 1.tabulas 2.1.p. prasībām projektējamajās 

tribīnēs un zemtribīņu telpās ir paredzētas šādas ugunsaizsardzības sistēmas un 
ugunsdzēšanas līdzekļi: 

 automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācija sistēma; 

 automātiskā balss ugunsgrēka izziņošanas sistēma; 
 evakuācijas avārijapgaisme un evakuācijas ceļu izgaismotie apzīmējumi; 

 zibensaizsardzības sistēma; 
 nepārtrauktas (rezerves) elektroapgādes sistēma (projektējamā objekta 

ugunsaizsardzības sistēmām u.c. drošības sistēmām);  
 stacionārā iekšējo ugunsdzēsības krānu un šļūteņu sistēma zemtribīņu telpās 

(ar ugunsdzēsības krānu ūdens patēriņu 1x1 l/s); 
 pārnēsājamie ugunsdzēsības aparāti PA-6 ABC (6-kg pulvera aparāti). 

 
Iepriekš minēto ugunsaizsardzības sistēmu tehniskie risinājumi ir 

analoģiski Galvenās tribīnes ēkas ugunsaizsardzības sistēmu risinājumiem un 
tie ir aprakstīti šā Ugunsdrošības pasākumu pārskata 7.6.sadaļā. 

 
 

 

8.7. Ugunsdrošības pasākumi ventilācijas un apkures sistēmās 
 

Būvprojektā ugunsdrošības pasākumi ventilācijas un apkures sistēmām ir 
paredzēti saskaņā ar LBN 201-15 „Būvju ugunsdrošība” un LBN 231-15 

„Dzīvojamo un publisko ēku apkure un ventilācija” prasībām. 
Ventilācijas un gaisa kondicionēšanas mehānisko sistēmu vadības 

automātikā ir paredzēta šo sistēmu automātiskā atslēgšana, saņemot 
trauksmes signālu no ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas 

sistēmas kontroles paneļa. 
Projektējamā būvobjekta apkure tiek nodrošināta no pilsētas 

centrālapkures siltuma tīkliem. Sakara ar to vietējas apkures iekārtas (t.sk. 
gāzes iekārtas) būvobjekta telpās netiek paredzētas.   
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9. Būvobjekta ēku un būvju ārējā ugunsdzēsības ūdensapgāde 

 
Kā tika minēts šā Ugunsdrošības pasākumu pārskata 5.sadaļā, 

nepieciešamais ūdens patēriņš būvobjekta ārējai ugunsdzēšanai noteikts 

saskaņā ar būvnormatīva LBN 222-15 „Ūdensapgādes būves” 5.tabulas 
2.punkta noteikumiem. 

Ņemot vērā stadiona zemtribīņu telpu būvtilpumu (telpu kopējais 
būvtilpumu ir mazāks par 25000 m3) un stāvu skaitu (3 stāvi), saskaņā ar 

būvnormatīva LBN 222-15 „Ūdensapgādes būves” 5.tabulas 2.punkta 
noteikumiem būvobjekta ēku ārējai ugunsdzēšanai nepieciešamais ūdens 

patēriņš ir 25 l/s.   
Projektējot ārējo ugunsdzēsības ūdensapgādi no ārējā ūdensvada, kas 

izbūvēts objekta teritorijā, kā arī no pilsētas ūdensvada tīkliem, paredzēts 
ievērot šādas prasības: 

 ugunsdzēsības hidrantus paredzēts izvietot tā, lai līdz jebkurai vistālākajai 
vietai jebkuras projektējamās vai esošās būves ārpusē (zemes līmenī) varētu 

sasniegt vismaz no diviem ugunsdzēsības hidrantiem un šļūteņu līniju garums 
nepārsniegtu 200 m; 

 ugunsdzēsības hidranti jāatrodas ne tuvāk par 10 m līdz esošajām un 

projektējamajām ēkām. Ja attālums no ugunsdzēsības hidranta līdz ēkām ir 
mazāks par minēto, šo UH nedrīkst iekļaut ugunsdzēsības ūdensapgādes 

aprēķinā šai ēkai (bet šis UH var būt izmantots citu ēku ugunsdzēšanai); 
 ārējā ūdensvada tīkliem (kuros ierīkoti UH) ir jābūt pārsvarā cilpveida; ārējā 

ūdensvada izzaru līniju garums nedrīkst pārsniegt 200 m, spiedienam tajos 
jābūt tādam, lai nodrošinātu ūdens patēriņu ugunsdzēsības vajadzībām 

vismaz 25 l/s. 
Stadiona teritorijā un blakus esošajās ielās esošos ugunsdzēsības 

hidrantus ir nepieciešams pārbaudīt un izremontēt (gadījumā, ja tie nav darbā 
kārtībā).  

Ugunsdzēsības vajadzībām paredzēts izmantot ugunsdzēsības hidrantus, 
kas atbilst standartu LVS EN 14339:2007, LVS EN 14384:2007 un LVS 

187:2007 noteikumiem.  
Ugunsdzēsības hidrantiem ir nepieciešami apzīmējumi atbilstoši valsts 

standarta LVS 446 „Ugunsdrošībai un civilajai aizsardzībai lietojamās drošības 

zīmes un signālkrāsojums” noteikumiem (par to atbild ārējā ūdensvada 
īpašnieks un/vai apsaimniekotājs). 

 
10. Zibensaizsardzības sistēmas 

 
Atbilstoši būvnormatīva LBN 201-15 „Būvju ugunsdrošība” 9.sadaļas un 

LBN 261-15 "Ēku iekšējā elektroinstalācija" prasībām projektējamā objekta 
visām tribīnēm, mastiem u.c. būvēm ir paredzētas zibensaizsardzības sistēmas. 

Projektējamā būvobjekta ēku un būvju zibensaizsardzības sistēmas 
izprojektētas atbilstoši būvnormatīva LBN 261-15, kā arī piemērojamo standartu 

LVS EN 62305, LVS EN 50164 u.c. Eiropas Savienības piemērojamo 
būvnormatīvu un standartu prasībām. Projektējamajām ēkām un buvēm tiek 

paredzētas zibensaizsardzības sistēmas ar aizsardzības līmeni ne zemāku par III 
klasi. 

 Būvobjekta elektroiekārtām un tehnoloģiskajām iekārtām ir paredzēta arī 

aizsardzība pret zibens sekundārām iedarbībām (pārspriegumiem).  
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11. Būvdarbu veikšana. Būvobjekta ēku un to ugunsaizsardzības 
sistēmu pieņemšana ekspluatācijā 

 

Būvdarbu veikšanas gaitā pārbūvējamā objekta telpās un teritorijā ir 
jāievēro Ugunsdrošības noteikumu 8. un 9.sadaļas prasības, tai skaitā telpām, 

kurās būvdarbi un/vai telpu pārbūve netiek veikta.  
Saskaņā ar Ugunsdrošības noteikumu 212.p. prasībām par ugunsdrošības 

prasību ievērošanu būvobjektā un būvdarbu izpildes gaitā atbild būvdarbu 
veicējs (būvētājs vai būvuzņēmējs). Projekta vadītāja, projekta sagatavošanas 

koordinatora un projekta izpildes koordinatora norīkošana neatbrīvo būvdarbu 
veicēju (būvētāju un būvuzņēmēju) no atbildības par ugunsdrošības prasību 

ievērošanu būvobjektā. 
Ņemot vērā, ka būvdarbi būvobjektā var būt veikti, nepārtraucot objekta 

citu esošo telpu darbību, objekta vadītājam (apsaimniekotājam) ir jāizstrādā 
attiecīgi kompensējoši ugunsdrošības pasākumi telpām, kurās būvdarbi un/vai 

pārbūve netiek veikta šā būvprojekta ietvaros. Ir nepieciešams novērtēt 
draudus un riskus cilvēkiem, kas varētu atrasties blakus pārbūvējamajām 

telpām un būvlaukumam. Gadījumā, ja šie riski ir nepieļaujamie, ir 

nepieciešams uz šā posma būvniecības laiku apturēt to telpu ekspluatāciju, kas 
atrodas blakus pārbūvējamajām telpām un būvlaukuma bīstamām zonām. Ir 

nepieciešams informēt objekta lietotājus par būvdarbu veikšanu pārbūvējamā 
objekta telpās. 

Pirms būvdarbu uzsākšanas ir nepieciešams atdalīt objektā esošās telpas 
no telpām, kurās tiek veikti būvdarbi, ar pagaidu ugunsdrošām starpsienām (ar 

ugunsizturības robežu vismaz EI-60) un ugunsdrošām durvīm (EI-60). Pagaidu 
ugunsdrošas starpsienas izvietot tā, lai nodrošinātu evakuācijas izejas esošajām 

telpām, kurās būvdarbi netiek veikti, atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu 
prasībām. Nepieciešamības gadījumā izbūvēt pagaidu evakuācijas ceļus un 

evakuācijas izejas, kas atbilstu normatīvo aktu prasībām.  
Pagaidu būves, būvmateriālu uzglabāšanas laukumus un noliktavas izvietot 

būvlaukumā ne tuvāk par 6 m no objekta esošajām un pārbūvējamajām 
telpām.  

Ugunsbīstamie darbi pārbūvējamajās telpās un būvlaukumā veicami 

atbilstoši Ugunsdrošības noteikumu 9.sadaļas prasībām. Jānodrošina 
ugunsbīstamo darbu vietu kontrole vismaz 4 stundas pēc ugunsbīstamo darbu 

beigām. 
Ņemot vērā, ka projektējamā būvobjekta ēkas un būves ir klasificētas kā 

„III grupas ēkas”, saskaņa ar Vispārīgo būvnoteikumu 105.2.p. prasībām 
būvniecības gaitā ir nepieciešams organizēt autoruzraudzību, t.sk. būvprojekta 

Ugunsdrošības pasākumu pārskata daļai. 
Autoruzraudzības mērķis ir nepieļaut būvniecības dalībnieku patvaļīgas 

atkāpes no akceptētās ieceres un izstrādātā būvprojekta, kā arī normatīvo aktu 
un standartu pārkāpumus būvdarbu gaitā. 

Autoruzraudzība neatbrīvo citus būvniecības procesa dalībniekus no 
normatīvajos aktos tiem noteiktās atbildības.  

Pārbūvējamā būvobjekta telpu pieņemšana ekspluatācijā pēc projektā 
paredzēto būvdarbu pabeigšanas veicama atbilstoši „Ēku būvnoteikumu” 

8.sadaļas prasībām.  
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Ņemot vērā, ka projektējamā būvobjekta ēkas ir klasificētas kā „III 

grupas ēkas”, saskaņa ar 02.09.2014. MK noteikumu Nr.529 „Ēku 

būvnoteikumi” 166.punkta prasībām pirms būvobjekta vai tā kārtas 
pieņemšanas ekspluatācijā tā tehnisko gatavību ekspluatācijai un atbilstību 

tehniskajiem vai īpašajiem noteikumiem un normatīvo aktu prasībām atbilstoši 
kompetencei pēc pasūtītāja rakstiska pieprasījuma pārbauda Valsts 

ugunsdzēsības un glābšanas dienesta pārstāvis un 14  dienu laikā pēc 
iesnieguma iesniegšanas izsniedz atzinumu par būves vai tās daļas gatavību 

ekspluatācijai. 
Gadījumā, ja tiks organizēta pārbūvējamā būvobjekta ēku un telpu 

nodošana ekspluatācijā pa būvniecības kārtām, katrai kārtai ir jānodrošina visu 
nepieciešamo ugunsaizsardzības sistēmu ierīkošana un ugunsdrošības 

pasākumu veikšana, kas ir nepieciešami atbilstoši spēkā esošo būvnormatīvu 
u.c. normatīvo aktu ugunsdrošības prasībām. 

Saskaņā ar Ēku būvnoteikumu 127.p. prasībām pabeigtos nozīmīgo 

konstrukciju elementus un segtos darbus, kā arī izbūvētās ugunsdrošībai 
nozīmīgas inženiertehniskās sistēmas (t.i. automātiskās ugunsaizsardzības 

sistēmas) pieņem ekspluatācijā, sastādot pieņemšanas aktu  atbilstoši Ēku 
būvnoteikumu 11., 12. un 13.pielikuma prasībām. 

Saskaņā ar Ēku būvnoteikumu 13.pielikuma prasībām ugunsaizsardzības 
sistēmu pieņemšanas komisijas sastāvā ir jāiekļauj būvdarbu veicējs (vai 

atbildīgais būvdarbu vadītājs), būvprojekta izstrādātājs (vai autoruzraugs), kā 
arī būvniecības ierosinātājs (pasūtītājs) vai būvuzraugs. 

 

 
 

12. Telpu nodrošināšana ar ugunsdzēsības aparātiem (aprēķins) 
 

Ugunsgrēku dzēšanai sākumstadijā ir paredzēts apgādāt pārbūvējamā 
būvobjekta telpas un atklātā veida tribīnes ar pārnēsājamajiem ugunsdzēsības 

aparātiem atbilstoši Ugunsdrošības noteikumu 6.7.sadales un 9.pielikuma 
prasībām. 

 
Ugunsdzēsības aparātu aprēķins ir veikts saskaņā ar Ugunsdrošības 

noteikumu 9.pielikuma 2.tabulas prasībām, proti, projektējamo ēku publiskās 
telpās, biroju u.tml. IV un V lietošanas veida telpās uz katriem 200 m2 ir 

paredzēti vismaz 2x6 kg pārnēsājamie pulvera ugunsdzēsības aparāti, ievērojot 
prasību, ka attālums no jebkuras vietas telpās līdz tuvākajam ugunsdzēsības 

aparātam nepārsniegtu 20 m. 

 
Ņemot vērā iepriekšminēto, būvobjekta ēkām un telpām nepieciešamais 

ugunsdzēsības aparātu skaits noteikts šā Ugunsdrošības pasākumu pārskata 
6.tabulā.  
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Ugunsdzēsības aparātu skaita aprēķina tabula          6.tabula 

Nr. 
p.k. 

Būvobjekta telpu  

nosaukums 

Ugunsdzēsības aparāti 

tips skaits 

1. Galvenās tribīnes ēkas 1.stāvs PA-6 ABC 
pārnesamais 

20 

2. Galvenās tribīnes ēkas 2.stāvs PA-6 ABC 

pārnesamais 

20 

3. Galvenās tribīnes ēkas 3.stāvs PA-6 ABC 
pārnesamais 

18 

4. Galvenās tribīnes –  

savietota jumta līmenis  

PA-6 ABC 

pārnesamais 

7 

5. Projektējamās ziemeļu (Z) tribīnes 

piebūve – zemtribīņu telpas 

PA-6 ABC 

pārnesamais 

5 

6. Projektējamās dienvidu (D) tribīnes 

piebūve – zemtribīņu telpas 

PA-6 ABC 

pārnesamais 

5 

7. Laukums speciālo dienestu tehnikas 
izvietošanai 

PA-6 ABC 
pārnesamais 

2 

                                                         Kopā: PA-6 ABC  95 

Piezīmes 6.tabulai: 
1. PA-6 ABC – pulvera 6 kg pārnēsājamais ugunsdzēsības aparāts, kas paredzēts ABC 

klases ugunsgrēku, kā arī elektroiekārtu līdz 1000 V dzēšanai (A klase – 

ugunsgrēki, kuros deg cieti, parasti organiskas izcelsmes, materiāli; B klase – 
ugunsgrēki, kuros deg šķidrumi; C klase – ugunsgrēki, kuros deg gāzes). 

2. Tabulā norādīts tikai ugunsdzēsības aparāta tips un tā ugunsdzēšanas vielas 
minimālais svars. Ugunsdzēsības aparātu konkrētu marku, modeli vai to ražotāju 
Pasūtītājs var izvēlēt pēc saviem ieskatiem, nesamazinot ugunsdzēšanas vielas 

svaru. 
3. Ugunsdzēsības aparātiem jāatbilst piemērojamo standartu un citu spēkā esošo 

normatīvo aktu prasībām. 
4. Tiek rekomendēts masu pasākumu laikā izvietot papildus ugunsdzēsības aparātus 

atklātajās tribīnēs apsardzes un dežures personāla izvietošanas vietās, kā arī blakus 
stadiona laukumam; minēto papildus ugunsdzēsības aparātu skaitu noteikt 
atbilstoši iekšējām darba kārtības instrukcijām un rīcības plāniem.  

 
Atsevišķās telpās, kurās tiks izvietotas sarežģītas elektroniskās iekārtas, 

tiek rekomendēts pielietot ogļskābas gāzes pārnēsājamos ugunsdzēsības 
aparātus tipa OA2 vai OA3 (vai citu), ievērojot ugunsdzēšanas vielas minimālo 

svaru un šo ugunsdzēsības aparātu skaitu saskaņā ar Ugunsdrošības noteikumu 
9.pielikuma 2.tabulas 1.p. prasībām. 

Pārskatā norādīts tikai ugunsdzēsības aparātu tips un tā ugunsdzēšanas 
vielas minimālais svars. Ugunsdzēsības aparātu konkrētu marku, modeli vai to 

ražotāju Pasūtītājs var izvēlēt pēc saviem ieskatiem, nesamazinot 

ugunsdzēšanas vielas svaru. 
Ugunsdzēsības aparātiem jāatbilst piemērojamo standartu un citu spēkā 

esošo normatīvo aktu prasībām. 
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Ugunsdzēsības aparātus izvietot redzamās, viegli pieejamās vietās (ne 
augstāk par 1,5 m no grīdas līdz aparātu rokturiem) un apzīmēt ar norādes 

zīmēm atbilstoši standarta LVS 446 prasībām.  

Ugunsdzēsības aparātu apkopi pēc objekta nodošanas ekspluatācijā veikt 
atbilstoši Ugunsdrošības noteikumu 6.7.sadales un 9.pielikuma prasībām, kā arī 

ievērojot ražotāja tehnisko noteikumu prasības. 
  Saskaņā ar Ugunsdrošības noteikumu prasībām aizliegts: izmantot 

ugunsdzēsības aparātus saimnieciskām vajadzībām, pārkāpt ugunsdzēsības 
aparātu ekspluatācijas un izmantošanas noteikumus, kā arī ekspluatēt 

ugunsdzēsības aparātus bez marķējuma vai ar bojātu marķējumu 
 

13. Īpašie ugunsdrošības pasākumi stadiona ēku ekspluatācijas stadijā 
 

Ugunsdrošības pasākumus projektējamajā ēkā pēc tās nodošanas 
ekspluatācijā nosaka Ministru kabineta 2004.gada 17.februāra noteikumi Nr.82 

„Ugunsdrošības noteikumi” un to izpildei piemērojamie standarti. 
Objektā pārvaldniekam (valdītājam) un juridisko personu vadītājiem ir šādi 

pienākumi: 

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

ugunsdrošības instruktāžas uzskaites žurnālā; 
- 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; 

- izstrādāt cilvēku evakuācijas plānus atbilstoši standarta LVS 446 prasībām. 
Atbildīgajiem par ugunsdrošību 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 sietver šādu informāciju: 
- kārtība, kādā tiek uzturēta teritorija, telpas, evakuācijas ceļi, kā arī ziņas par 

objekta ugunsdrošību; 

- ugunsdrošības profilakses pasākumi, ugunsdrošības prasības 
inženiertehnisko iekārtu ekspluatācijā, iespējamie riska faktori; 

- lietojamo un uzglabājamo vielu un materiālu raksturojums, ugunsbīstamība, 
kā arī minēto vielu un materiālu izmantošanas un glabāšanas kārtība, kā arī 

par uzglābajamo materiālu un iekārtu daudzumu; 
- vietu un telpu sakopšanas un elektropatērētāju atvienošanas kārtība pēc 

darba beigām; 
- vietas, kur atļauts smēķēt; 

- ugunsbīstamo darbu veikšanas kārtība; 
- darbinieku pienākumi un rīcība ugunsgrēka gadījumā: 

- ugunsdzēsības dienesta izsaukšanas kārtība; 
- tehnoloģisko iekārtu apturēšanas kārtība; 

- ventilācijas iekārtu, elektroiekārtu un citu inženiertehnisko iekārtu 
atvienošanas kārtība; 

- ugunsdzēšanas līdzekļu un ugunsdzēsības sistēmu izmantošanas kārtība; 

- cilvēku evakuācijas kārtība. 
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Rīcības plānos ugunsgrēka gadījumam norāda kārtību, kādā: 
- izsauc Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu; 

- evakuē cilvēkus no bīstamās zonas, pasargā un evakuē materiālās vērtības; 

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

- pārtrauc elektroenerģijas padevi (izņemot elektroenerģijas padevi 
ugunsdzēsības ietaisēm); 

- izslēdz tehnoloģiskās iekārtas, elektroietaises un inženierkomunikācijas; 
- iedarbina ugunsaizsardzības sistēmas un iekārtas; 

- pasargā ugunsdzēsībā iesaistītos cilvēkus no ugunsgrēka bīstamo faktoru 
iedarbības; 

- darbojas objekta ugunsdrošības vai apsardzes dienests un tiek izmantoti 
ugunsdzēsības līdzekļi un tehnika. 

Organizējot masu pasākumus ir jāievēro Ugunsdrošības noteikumu 5., 
10.sadaļas u.c. sadaļu piemērojamās prasības. 

Objekta apsaimniekotajam u.c. ēkas lietotājiem aizliegts pārsniegt šajā 
pārskatā noteiktu ugunsslodzi tehniskajām telpām u.c. palīgtelpām. 

 

Ugunsdrošības prasības objekta teritorijā 
Zemes gabala un objekta īpašnieks (valdītājs, apsaimniekotājs) veic 

nepieciešamos pasākumus, lai objekta teritorijā nenotiktu kūlas u.c. atkritumu 
dedzināšana. Objekta teritoriju sistemātiski attīra no degtspējīgiem u.c. 

atkritumiem, bet ap ēkām 10 m platu joslu attīra no sausās zāles. 
Ceļus un piebrauktuves pie ēkām un ugunsdzēsības ūdensapgādes vietām 

(ugunsdzēsības hidrantiem un rezervuāriem) uztur tā, lai nodrošinātu 
ugunsdzēsības automobiļu piekļūšanu jebkurā gada laikā. Ir nepieciešams 

nodrošināt ugunsdzēsības piebrauktuves joslas attīrīšanu no sniega ziemas 
periodā. 

Par ceļu un pārbrauktuves slēgšanu vai remontu, ja nav nodrošināta 
ugunsdzēsības automobiļu kustība, kā arī par satiksmes atjaunošanu darba 

veicējs nekavējoties informē Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta 
teritoriālo struktūrvienību. 

Objekta teritorijā izlijušos īpaši viegli uzliesmojošus, viegli uzliesmojošus 

vai uzliesmojošus šķidrumus nekavējoties savāc un vietas, kur tie izlijuši, 
apkaisa ar absorbentu vai smiltīm. Absorbentu vai smiltis pēc tam savāc un 

glabā speciāli iekārtotā vietā. 
Objekta teritorijā aizliegts: 

- smēķēt, izņemot atbilstoši iekārtotas un apzīmētas vietas; 
- ugunsdrošības atstarpēs starp ēkām vai būvēm novietot materiālus un 

priekšmetus vai celt pagaidu ēkas un būves; 
- ierobežot teritoriju tā, ka tiek traucēta ugunsdzēsības a/m piekļūšana ēkām; 

- glabāt materiālus ārpus īpaši izraudzītām un iekārtotām vietām. 
 Saskaņā ar FIFA, UEFA u.c. starptautisko sporta organizāciju 

rekomendācijām futbola stadioni un teritotija pie sporta arenām ir zona bez 
smēķēšanas. Līdz ar to stadiona tribīnēs un teritotijā pie stadiona ir 

nepieciešams izvietot attiecīgu informāciju un zīmes. 
Stadiona teritotijā ir nepieciešams paredzēt laukumu speciālo dienestu 

autotehnikas dežurēšanai masu pasākumu laikā (ātrās palīdzības a/m, 

ugunsdzēsības tehnikai, policijas autotransportam u.c.).  
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Ir nepieciešams nodrošināt ugunsdzēsības tehnikas u.c. speciālo dienestu 

autotehnikas piekļūšanu stadiona laikumā, kā arī ugunsdzēsības tehnikas 
piebraukšanas iespējas pie tribnēm no stadiona laikuma puses. Minētās 

ugunsdzēsības tehnikas piebrauktuves ceļus paredzēt tā, lai tie nešķērso 

cilvēku pamatpārvietošanas ceļus ārkārtējās situācijas gadījumā. 
 

Ugunsaizsardzības sistēmu ekspluatācija  
Objekta projektējamajās un pārbūvējamajās ēkās ir izprojektētas šādas 

ugunsaizsardzības sistēmas (turpmāk tekstā – ugunsaizsardzības sistēmas):  
- stacionārās iekšējo ugunsdzēsības krānu un šļūteņu sistēmas; 

- automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas; 
- automātiskās balss ugunsgrēka izziņošanas sistēmas; 

- evakuācijas avārijapgaismes sistēmas; 
- zibensaizsardzības sistēmas;  

- rezerves elektroapgādes sistēmas. 
Objektā glabā šādus dokumentus par automātiskajām ugunsaizsardzības 

sistēmām un ugunsdrošībai nozīmīgām inženiertehniskajām sistēmām: 
- ugunsaizsardzības sistēmu būvprojektus; 

- ugunsaizsardzības sistēmu ekspluatācijas instrukcijas; 

- ugunsdrošībai nozīmīgo inženiertehnisko sistēmu pieņemšanas akti (ar tiem 
pievienotajiem dokumentiem); 

- iekārtu ražotāja tehniskās pases, kā arī ugunsaizsardzības sistēmu un ierīču 
atbilstību apliecinošus dokumentus; 

- ugunsaizsardzības sistēmu tehniskās apkopes reglamentus. 
Automātisko ugunsaizsardzības sistēmu ekspluatācijai objektā norīko: 

- par automātisko ugunsaizsardzības sistēmu ekspluatāciju atbildīgo 
darbinieku; 

- dežurējošo personālu, kas diennakti kontrolē iekārtas un to darbspēju 
(izņemot gadījumu, ja trauksmes signālus pārraida uz centrālo ugunsgrēka 

trauksmes pulti). 
Ugunsaizsardzības sistēmu ekspluatācijai objektā ir nepieciešams norīkot 

speciāli apmācītu apkalpojošo personālu, kas veiks šo sistēmu tehnisko apkopi 
un remontu. Gadījumā, ja tāda personāla objektā nav, jānoslēdz līgums ar 

attiecīgu specializētu organizāciju par automātisko ugunsaizsardzības iekārtu 

tehnisko apkopi un remontu. Šis organizācijas personālam nepieciešams 
zināšanas apliecinošs dokuments. 

Atbildīgo darbinieku norīkošana un līguma par ugunsaizsardzības sistēmu 
tehnisko apkopi noslēgšana neatbrīvo objekta valdītāja (pārvaldnieka) no 

atbildības par ugunsdrošības noteikumu prasību ievērošanu. 
Automātiskajām ugunsaizsardzības sistēmām izstrādā šādu ekspluatācijas 

un tehniskās apkopes dokumentāciju: 
- instrukciju par sistēmu ekspluatāciju un aizsargājamo telpu (zonu) sarakstu; 

- instrukciju par rīcību gadījumos, ja no ugunsaizsardzības sistēmām saņemts 
trauksmes signāls par ugunsgrēku vai iekārtas bojājumu; 

- ugunsaizsardzības sistēmu tehniskās apkopes un remontdarbu uzskaites 
žurnālu (Ugunsdrošības noteikumu 4.pielikums); 

- ugunsaizsardzības sistēmu iedarbošanās gadījumu un bojājumu uzskaites 
žurnālu (Ugunsdrošības noteikumu 5.pielikums); 

- ugunsaizsardzības sistēmu tehniskās apkopes reglamentu (Ugunsdrošības 

noteikumu 6.pielikums) u.c. 
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Ugunsaizsardzības sistēmu tehniskās apkopes reglamentus izstrādā 

tehniskās apkopes organizācijas un apstiprina objekta vadītājs (pārvaldnieks, 
apsaimniekotājs). 

Ugunsgrēka atklāšanas un ugunsgrēka trauksmes sistēmas tehniskās 

apkopes reglamentam jāatbilst LVS CEN/TS 54-14 „Ugunsgrēka atklāšanas un 
ugunsgrēka trauksmes sistēmas - 14.daļa: Norādījumi plānošanai, 

projektēšanai, montāžai, nodošanai ekspluatācijā, lietošanai un ekspluatācijai” 
A.11 pielikuma noteikumiem. 

Ugunsgrēka izziņošanas un evakuācijas vadības sistēmai ir jāizstrādā 
paziņojuma teksts, kā arī jānoteic iedarbināšanas kārtība un jānorīko darbinieki, 

kuriem ir tiesības šo sistēmu iedarbināt manuālajā režīmā.  
Dežurējošam personālam jāzina: 

- ugunsaizsardzības sistēmu tehniskais raksturojums un darbības kārtība; 
- ugunsaizsardzības sistēmu darbspējas noteikšanas kārtība; 

- aizsargājamo telpu nosaukumi un atrašanās vietas; 
- rīcība gadījumos, ja no automātiskās ugunsaizsardzības sistēmas pienāk 

trauksmes signāls par ugunsgrēka izcelšanos vai sistēmas bojājumu, kā arī 
rīcība stacionārās ugunsdzēsības sistēmas darbības laikā un pēc sistēmas 

funkciju izpildes. 

Ja kādu darbu izpildes laikā nepieciešama ugunsaizsardzības sistēmas 
pilnīga vai daļēja atslēgšana, objektā nodrošina attiecīgus papildus 

ugunsaizsardzības pasākumus, kas kompensē atslēgtās ugunsaizsardzības 
sistēmas funkcijas. 

Objekta vadītājs vai apsaimniekotājs nodrošina brīvu pieeju pie 
ugunsaizsardzības sistēmu ierīcēm, lai varētu veikt to tehnisko apkopi un 

remontu. 
Objekta ugunsaizsardzības sistēmu ekspluatācijas gaitā aizliegts: 

- veikt izmaiņas ugunsaizsardzības sistēmās un aizsargājamās zonās, ja tas 
ietekmē ugunsaizsardzības sistēmu darbspēju vai to funkciju izpildi; 

- atslēgt automātiskās ugunsaizsardzības sistēmas vai pārslēgt tās no 
automātiskā vadības režīma uz manuālo vadības režīmu, izņemot tehnisko 

apkopi vai sistēmu darbības atjaunošanu; 
- atslēgt ugunsaizsardzības sistēmu uztveršanas, vadības, kontroles, skaņas un 

citas ierīces, kā arī mainīt sistēmu darbības režīmu; 

- atslēgt liftu bloķēšanas ierīces (lifta kabīnes nolaišana uz stāvu, no kura 
paredzētas cilvēku evakuācijas izejas uz āru); 

- aizkraut pieejas pie ugunsaizsardzības ierīcēm; 
- piekārt vai piestiprināt priekšmetus pie ugunsaizsardzības ierīcēm, 

cauruļvadiem un kabeļiem; 
- būvprojektā paredzēto ugunsaizsardzības sistēmu ierīču vietā uzstādīt cita 

tipa vai darbības principa ierīces, detektorus u.c. iekārtas. 
Iekšējā ugunsdzēsības ūdensvada sistēmas tehniskajā telpā novietot 

sistēmas kopējo shēmu un piesaistes shēmu, kā arī instrukciju par sistēmas 
iedarbināšanu ugunsgrēka gadījumā. Sistēmas vadības skapi nodrošina ar 

paskaidrojošajiem uzrakstiem. 
Stacionārās ugunsdzēsības ūdensvada sistēmas noslēgarmatūru apzīmēt 

un numurēt saskaņā ar projekta piesaistes shēmu. Noslēgarmatūru noplombēt 
darba stāvoklī, ja tās darba stāvoklis netiek kontrolēts automātiski. 

Atbilstoši Ugunsdrošības noteikumu 116.p. prasībām ugunsaizsardzības 

sistēmu bojājumi ir jānovērš 24 stundas laikā pēc to atklāšanas. 
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Iekšējā ugunsdzēsības ūdensvada sistēmas uzturēšanas  
un izmantošanas noteikumi 

 

Ugunsdzēsības ūdensvada noslēgarmatūru apzīmēt un numurēt saskaņā ar 
piesaistes shēmu. Noslēgarmatūru noplombēt darba stāvoklī, ja tās darba 

stāvoklis netiek kontrolēts automātiski. Ugunsdzēsības ūdensvada iekārtas un 
caurules nokrāsot atbilstoši standarta LVS 446 prasībām.  

Uz ugunsdzēsības krāna skapja durvīm norāda krāna kārtas numuru, 
ugunsdzēsības dienesta izsaukšanas tālruņa numuru, kā arī izvieto norādījuma 

zīmes atbilstoši standarta LVS 446 prasībām. 
Iekšējā ugunsdzēsības ūdensvada sistēmas tehniskā apkope jāveic 

atbilstoši apkopes darbu reglamentu prasībām. Apkopes darbu reglamentu 
izstrādā tehniskās apkopes organizācijas un apstiprina objekta vadītājs 

(pārvaldnieks, apsaimniekotājs). 
Ugunsdzēsības sūkņus (ja tādas ir) pārbauda ne retāk kā reizi ceturksnī. 

Pārbaudes rezultātus reģistrē Ugunsdzēsības sūkņu pārbaudes žurnālā 
(Ugunsdrošības noteikumu 7.pielikums). 

Ugunsdzēsības krānus un to aprīkojumu pārbauda vismaz reizi gadā. 

Pārbaudes rezultātus reģistrē „Iekšējā ugunsdzēsības ūdensvada ugunsdzēsības 
krānu un to aprīkojuma pārbaudes žurnālā” (Ugunsdrošības noteikumu 

8.pielikums).  
Veikt ugunsdzēsības darbus atļauts tikai ugunsdzēsības un glābšanas 

dienestu speciāli apmācītam personālam. 
Objekta vadītājam ir pienākums nodrošināt drošības tehnikas prasību 

ievērošanu ugunsgrēka dzēšanas laikā.  
Objekta vadītājam ir pienākums pasargāt ugunsdzēsībā iesaistītos 

uzņēmuma darbiniekus no ugunsgrēka bīstamo faktoru iedarbības (t.i. dūmi 
u.c. degšanas produkti, liesma, paaugstināta temperatūra u.c.).  

Objekta personālam nav atļauts ienākt un atrasties piedūmotajās telpās, 
kā arī telpās, kurās notiek intensīvā degšana. 

Iekšējā ugunsdzēsības ūdensvada sistēmu un tās ugunsdzēsības krānus 
aizliegts izmantot ugunsgrēka dzēšanai elektroiekārtās, kas atrodas zem 

sprieguma. 

 
Evakuācijas avārijapgaisme 

 
 Vismaz reizi gadā jāpārbauda barošanas bloki (akumulatori), kas iebūvēti 

evakuācijas avārijapgaismes gaismas ķermeņos, kā arī evakuācijas izejas 
norādītāju gaismas ķermeņos, un nodrošina to darbu avārijas režīmā. 

 
 

Zibensaizsardzības un zemējuma sistēmas 
 

Zemējuma un zibensaizsardzības ierīces pastāvīgi jāuztur lietošanas 
kārtībā. Zemējuma un zibensaizsardzības ierīču pārbaudes un elektroinsta-

lācijas izolācijas pretestības mērījumus veic vismaz reizi sešos gados. 
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Ugunsdzēsības aparāti 

 
Ugunsdzēsības aparātu uzskaiti un atrašanās vietas reģistrē Ugunsdzēsības 

aparātu uzskaites žurnālā (Ugunsdrošības noteikumu 10.pielikums). 

Ugunsdzēsības aparātus ekspluatē, pārbauda, remontē un uzpilda atbilstoši 
ražotāja tehniskajiem noteikumiem un Latvijas standarta LVS 332 

„Ugunsdzēsības aparātu uzturēšana ekspluatācijai gatavā stāvoklī” prasībām.  
 

 
Ieteikumi attiecībā uz pirotehnikas istrādājumu (signālraķetes, dūmu bumbas, 

uguņošanas) prettiesisku lietošanu  
 

FIFA Drošības un kārtības reglamenta (FIFA Stadium Safety and Security 
Regulations) 52.c sadaļā tiek ieteikts, ka, ugunsgrēka riska samazināšanas 

nolūkos, stadiona drošības un kārtības vadības komandai ir jāpieņem un 
jāīsteno skaidri noteikumi, kas aizliedz skatītājiem ienest stadionā 

signālraķetes, uguņošanas vai cita veida pirotehniku. Tam jābūt skaidri 
norādītam stadiona rīcības kodeksā. Šādi noteikumi var ietvert arī par šādu 

izstrādājumu ienešanu aizdomās turamo personu pārmeklēšanu, ko veic 

drošības darbinieki ar vai bez speciāli apmācītiem suņiem.  Turklāt, svarīgi ir arī 
tas, lai futbola laukuma īpašnieki ievieš procedūras, kas palīdzētu droši tikt galā 

ar jebkādām pirotehnikas ierīcēm, kas var tikt konfiscētas un kas var tikt 
lietotas futbola laukumā. Šie ieteikumi sniedz informāciju, lai palīdzētu futbola 

laukuma īpašniekiem pilnveidot to ekspluatācijas un iekšējās kārtības. 
Būtu jāatzīmē arī tas, ka saskaņā ar Latvijas Republikas likuma par 

Pirotehnisko izstrādājumu apriti 17.panta 1.punktu pirotehniskos izstrādājumus 
ir aizliegts izmantot, ja to izmantošana rada risku cilvēka dzīvībai, veselībai, 

mantai vai var nodarīt kaitējumu videi, kā arī alkoholisko dzērienu, narkotisko 
vai citu apreibinošo vielu iespaidā. Tādējādi jebkāda veida uguņošanas 

/signālraķetes/ dūmu bumbas izmantošana stadionā tiek uzskatīta arī par 
administratīvo pārkāpumu un saskaņā ar Latvijas Administratīvā pārkāpumu 

kodeksa 181.pantu augstāk minētā pārkāpuma gadījumā tiek piemērots naudas 
sods par summu līdz EUR 350.  

 

Rīkošanās ar izlietotu pirotehniku 
Kā iepriekš tika minēts, pieejami ir dažādi pirotehnikas ierīču veidi, un 

katrs no tiem var radīt atšķirīgas problēmas, ja tiek izmantots cilvēku pūlī. 
Futbola lauku vadībai ir jānodrošina apmācība un ārkārtas situācijas plāni, 

kuros norādīts, kā šādās situācijās rīkoties. Izplatītākie pirotehnikas veidi ir: 
 uguņošana: t.i. romiešu sveces tipa ierīces; 

 dūmu bumbas: rada lielu daudzumu krāsainus dūmus; 
 „thunderflash” tipa uguņošana: rada spilgtu zibsni un skaļu sprādzienu; 

 rokas signālraķetes: kas izstaro intensīvu gaismu un karstumu un 
tādējādi rada karstumu/ugunsbīstamību; un  

 raķešu signāluguns: paredzētas, lai lielā ātrumā paceltos debesīs (gaisa 
signālraķetes), iespējams ar skaļu blīkšķi (petardes). Tās rada projekcijas 

(var pārvietoties 300m) un ugunsbīstamību. Šīs rada augstāko risku, un 
to dēļ pēdējos gados futbola norises vietās ir bijuši vismaz divi 

bojāgājušie (Eiropā). 
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Izmantotās signālraķetes parasti ir rokas signālraķetes ar nenoņemamu 
rokturi. Tiklīdz šāda signālraķete ir palaista to nevar vienkārši nodzēst un tā 

parasti deg no 30 līdz 60 sekundēm, pēc tam tā vairs nerada gaismu vai 

dūmus. Taču tā joprojām kādu laiku paliks pārāk karsta, lai ar to rīkotos, un tā 
var būt kā aizdegšanās avots jebkuriem tuvumā esošajiem viegli 

uzliesmojošiem materiāliem. Ar nosacījumu, ka nepastāv tieši draudi vai 
traumas, pirms jebkādas darbības drošāk ir ļaut tai vispirms izdegt. Ja degoša 

signālraķete tiek nomesta uz grīdas, šī platība ir jāatbrīvo un signālraķete ir 
jāpārklāj ar smiltīm.  Signālraķete caur smiltīm turpinās degt, tādēļ var būt 

nepieciešams uzbērt vēl smiltis, lai mazinātu signālraķetes ietekmi. Kad gaisma 
beidz degt, Sporta laukumu drošības komiteja (Apvienotās karalistes Valdības 

ekspertu institūcija, kas atbild par drošību sporta laukumos) iesaka izmantot 
metinātāju cimdus vai ko līdzīgu, lai aiz roktura paņemtu atliekas un uz vismaz 

pusstundu novietotu tās metāla spainī, kas pildīts ar ūdeni. 
Viena no efektīvākajām metodēm, kas tiek pielietota, lai samazinātu 

dūmu bumbas ietekmi, ir to ievietot metāla spainī, kas līdz pusei piepildīts ar 
smiltīm un tad pa virsu uzbērt vēl tikpat daudz smiltis. Cauri smiltīm izfiltrēsies 

ļoti maz dūmu, un ierīce var tikt pārvietota spainī prom no skatītājiem un/vai 

spēlētājiem. Līdzko ierīce vairs nerada dūmus, tā ir uz vismaz pusstundu 
jāievieto metāla spainī, kas pildīts ar ūdeni. Lai paceltu izdegušu vai izdegošu 

dūmu bumbu, ir jāizmanto metinātāju cimds vai tml. 
Rīkojoties ar jebkādu ierīci, kurai nav redzams rokturis, ir jāizmanto 

atbilstoši cimdi vai knaibles, jo tās paliek karstas vēl krietnu laiku pēc 
izdegšanas (ilgāk par 30 minūtēm). Ņemot izlietotu pirotehniku, tās virspusei 

vienmēr jābūt pavērstai pret zemi un prom no cilvēkiem. Personām, kas ar tām 
darbojas, ir jāizmanto atbilstošs acu aizsarglīdzeklis. 

 
Pastāvīgās komitejas Ieteikums Rec (2008) 3 par pirotehnisko izstrādājumu 

izmantošanu sporta pasākumos. Preventivi pasākumi 
Eiropas Pastāvīgā komiteja, kas izveidota ar Konvenciju par skatītāju 

pārkāpumiem un rupju uzvedību sporta pasākumos un īpaši futbola sacensību 
laikā, iesaka valstīm, kas pievienojušās augstāk minētajai konvencijai sekojošus 

preventīvos pasākumus: 

 skatītājiem un plašsaziņas līdzekļiem, izmantojot visus pieejamos 
informācijas sniegšanas veidus (kluba tīmekļa vietni, sporta veida 

asociācijas/līgas tīmekļa vietni, stadiona ziņojumu dēli, stadiona 
apziņošanas sistēmu, kārtības sargus, policiju, par drošību atbildīgās 

amatpersonas, tikšanās ar līdzjutējiem, televīziju u. tml.), jāsniedz 
informācija par iespējamiem draudiem, ko rada pirotehnisko izstrādājumu 

izmantošana sporta pasākumu norises vietā. Tādējādi visas iesaistītās 
puses var uzskatāmi iepazīties ar iespējamiem draudiem. Valsts iestādēm 

vajadzētu pārliecināt sporta organizācijas rīkot informatīvās kampaņas, 
lai līdzjutējus informētu par iespējamiem draudiem, ko sporta pasākumu 

norises vietās rada pirotehnisko izstrādājumu izmantošana; 
 personām, kas sporta pasākumu norises vietā ienes, glabā vai izmanto 

pirotehniskos izstrādājumus, piemēro sankcijas; 
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 veic pasākumus, lai pēc iespējas nodrošinātu to, ka pārkāpēji tiek 

identificēti, piemēram, ar videonovērošanas sistēmu, novērotāju u. tml. 
palīdzību, ņemot vērā dažādus paņēmienus, ko līdzjutēju grupas izmanto, 

lai izvairītos no šādas identificēšanas; 

 piemērot sankcijas klubiem, kuru līdzjutēji ignorē šo aizliegumu; 
 sankciju piemērošanas gadījumā jānodrošina regulāra attiecīgās 

informācijas izplatīšana, izmantojot visus pieejamos līdzekļus; 
 pie ieejas sporta pasākumu norises vietās jāveic visi vajadzīgie pasākumi, 

piemēram, skatītāju pārmeklēšana, lai pēc iespējas nodrošinātu to, ka 
skatītāji neienes pirotehniskos izstrādājumus. Tāpat jāveic pasākumi, lai 

novērstu to, ka pirotehniskie izstrādājumi nonāk sporta pasākumu norises 
vietās ilgu laiku pirms sacensībām, cauri ārējam nožogojumam un ar 

personām, kas nerada aizdomas; 
 sporta pasākumu rīkošanas vietās jāveic nepieciešamie pasākumi, lai pēc 

iespējas ātrāk atklātu pirotehniskos izstrādājumus, piemēram, pirms 
vārtu atvēršanas rūpīgi pārmeklējot sporta pasākumu norises vietu, īpaši 

pievēršot uzmanību visām vietām, kurām līdzjutēji var piekļūt tanī nedēļā 
vai dienā, kurā notiek sporta pasākums; 

 rīkotāji vai citas par drošību atbildīgās personas jāapmāca, kā rīkoties ar 

pirotehniskajiem izstrādājumiem. 
 

 
 

 
Būvprojekta m.s. UPP daļas autors  

dipl. inž., maģ.                        Jurijs Čerņikovs 
 
LBS BSSI sertifikāti  

Nr. 20-7464, 20-7474 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



 

Daugavas Stadiona tribīņu pārbūve, Augšiela 1, Rīga 
Būvprojekts minimālā sastāvā. Ugunsdrošības pasākumu pārskats (UPP) © 2015. SIA „RelatedA” 

 

42 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

14. Pielikumi  
 

(reģistrācijas apliecību, būvprakses sertifikātu u.c. dokumentu 
kopijas) 
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