
 

  

Apstiprināts ar Saeimas Administrācijas ģenerālsekretāra 
p.i  2022. gada 7. aprīļa rīkojumu Nr.711.12-24-13/22 
“Par vispārīgās informācijas līguma izpildītājiem par 

darba aizsardzības prasībām un rīcību ugunsgrēka 
gadījumā Saeimā apstiprināšanu” 

 
VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA LĪGUMA IZPILDĪTĀJIEM PAR DARBA AIZSARDZĪBAS 

PRASĪBĀM UN RĪCĪBU UGUNSGRĒKA GADĪJUMĀ SAEIMĀ 
 
Vispārīgā informācija tiek sniegta saskaņā ar Darba aizsardzības likuma 16. panta nosacījumiem un 
paredzēta pakalpojuma sniedzējiem, būvdarbu veicējiem un preču piegādātājiem, kas Latvijas 
Republikas Saeimā (turpmāk – Saeima) veic darbus Saeimas ēkās uz līguma pamata. 
Par Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos noteikto darba aizsardzības, 
ugunsdrošības un epidemioloģisko drošības prasību, kā arī šīs vispārīgās informācijas prasību 
ievērošanu no savu darbinieku (t.sk. piesaistītā personāla un apakšuzņēmēju, ja attiecināms) puses 
atbildīgs ir katra līguma izpildītājs (turpmāk – Līguma izpildītājs vai darba devējs).  
Līguma izpildītājs pats veic Saeimas darba vides riska novērtējumu saviem darbiniekiem un 
nodrošina nepieciešamos aizsardzības līdzekļus, ievērojot šajā informācijā norādītos Saeimas telpās 
vai teritorijā iespējamos darba vides riska faktorus. 

 
I. VISPĀRĪGĀS PRASĪBAS DARBA AIZSARDZĪBĀ 

 
1.1. Līguma izpildītājs nodrošina, ka tā darbinieks pirms darba veikšanas Saeimas telpās un 

teritorijā iepazīstas ar šajā informatīvajā materiālā sniegto informāciju. 
1.2. Līguma izpildītājs nodrošina, ka tā darbinieks savā darbavietā (pie darba devēja) ar parakstu 

žurnālos vai reģistra lapās apliecina, ka ir iepazīstināts ar šajā informatīvajā materiālā sniegto 
informāciju un apņemas ievērot to, kā arī viņam ir derīga obligātās veselības pārbaudes karte.  

1.3. Katra Līguma izpildītāja darbinieka pienākumi ir: 
- rūpēties par savu drošību un veselību un to personu drošību un veselību, kuras ietekmē 

vai var ietekmēt Līguma izpildītāja darbs, un ievērot brīdinājumus par darba vides riska 
faktoriem; 

- lietot darba aprīkojumu, transportu un citus darba izpildei nepieciešamos līdzekļus 
saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto dokumentāciju; 

- lietot kolektīvās aizsardzības līdzekļus, kā arī individuālās aizsardzības līdzekļus, ja 
darba apstākļi prasa to pielietojumu (prettrokšņa austiņas, respiratorus, aizsargbrilles 
u.c.); 

- izpildīt tikai uzdoto darbu un pie nosacījuma, ja ir zināmi droši paņēmieni, kā to veikt, 
bez tiešā darba vadītāja atļaujas nepielaist pie uzdotā darba izpildes citus darbiniekus; 

- ievērot izvietoto darba drošības zīmju prasības; 
- darbu veic tikai tie darbinieki, kam ir izieta un derīga obligātā veselības pārbaude; 
- ievērot smaguma pārnešanas normas; 
- mācēt rīkoties ar ugunsdzēšanas aparātiem; 
- sadarboties ar darba devēju vai Saeimas darba aizsardzības speciālistu drošas darba vides 

un darba apstākļu nodrošināšanā, lai neradītu risku nodarbinātā drošībai un veselībai. 
1.4. Ieejot Saeimas ēkā, Līguma izpildītāja darbiniekam jāiepazīstas ar ēkas evakuācijas plānu, tai 

skaitā jānoskaidro un jāzina pirmās palīdzības aptieciņas un ugunsdzēsības līdzekļu atrašanās 
vietas, kā arī galvenos un rezerves evakuācijas ceļus avārijas vai ugunsgrēka gadījumā. 
Nepieciešamo informāciju sniedz Saeimas darba aizsardzības inženieris. 

1.5. Saeimas telpās un teritorijā aizliegts atrasties alkohola ietekmē, narkotisko vielu iedarbībā, kā 
arī lietot šīs vielas, veicot darbu Saeimas telpās. Ja tiek konstatēta šajā punktā minēto 
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noteikumu neievērošana, Līguma izpildītājs nekavējoties atstādina attiecīgo personu no 
darba. 

1.6. Smēķēt drīkst tikai speciāli ierīkotās vietās, par ko norāda atbilstoša zīme. Saeimas objektos 
un teritorijā aizliegts pārvietoties smēķējot. 

1.7. Ja ir notikusi saslimšana vai nelaimes gadījums Saeimas telpās, Līguma izpildītājam (t.sk. tā 
darbiniekam) ir pienākums nekavējoties vērsties pēc medicīniskās palīdzības, ziņot personīgi 
vai ar citu personu starpniecību savam tiešajam darba vadītājam, kā arī Saeimas darba 
aizsardzības inženierim (tālr. Nr. 67087470). Aizliegts saslimušam strādāt. 

1.8. Ja notiek nelaimes gadījums, jāsniedz palīdzība cietušajam, jāizsauc medicīnas darbinieks, 
jāziņo savam tiešajam darba vadītājam un Saeimas darba aizsardzības inženierim (tālr. Nr. 
67087470). Jāsaglabā līdz izmeklēšanai tāds darbavietas stāvoklis, kāds tas bijis nelaimes 
gadījuma brīdī, ja tas neapdraud apkārtējo dzīvību un veselību un nerada avārijas draudus. 

1.9. Jāievēro ķīmisku vielu bīstamības zīmes un apzīmējumi, jāizpilda to prasības, jāiepazīstas ar 
drošības datu lapu informāciju, nepieciešamības gadījumā jāpielieto individuālās aizsardzības 
līdzekļi. 
 
II. DARBA AIZSARDZĪBAS PRASĪBAS UZSĀKOT UN VEICOT DARBU 
 

2.1. Saudzīgi jāizturas pret Saeimas mantu un īpašumu. Aizliegta Saeimai piederošās mantas vai 
īpašuma patvaļīga lietošana vai bojāšana. 

2.2. Pirms darba uzsākšanas Līguma izpildītājam ir pienākums veikt preventīvos pasākumus darba 
vietas sagatavošanai, lai neradītu apdraudējumu ne saviem, ne Saeimas darbiniekiem vai 
Saeimas apmeklētājiem – jāizvieto nepieciešamās drošības zīmes un bīstamo zonu 
norobežojumi, jāuzstāda aizsargvairogi, drošības sieti un jāveic citi drošam darbam 
nepieciešamie preventīvie pasākumi. 

2.3. Veicot darbus, kuru veikšanu regulē speciālie normatīvie akti – darbs ar bīstamajām iekārtām, 
darbs elektroietaisēs, ugunsbīstamie darbi u.c., Līguma izpildītājam jānoformē visas 
nepieciešamās atļaujas darbu veikšanai, jāveic preventīvie pasākumi drošai darbu izpildei un 
jānodrošina atbilstoši apmācīts personāls. 

2.4. Līguma izpildītājam un tā darbiniekiem ir pienākums nepārtraukti uzturēt darba vietu kārtīgu, 
nedrīkst atstāt darba vietā un evakuācijas ceļos materiālus, instrumentus vai darba procesā 
radušos atkritumus, noplūdušus, izbirušus šķidrumus vai vielas. 

2.5. Līguma izpildītāja darbiniekam ir aizliegts uzsākt vai veikt darbus, ja: 
2.5.1. darba apstākļi vai izmantotais aprīkojums rada draudus personiskajai vai 

apkārtējo veselībai un dzīvībai; 
2.5.2. aprīkojuma darbībā konstatēti bojājumi – neierasti trokšņi, pamanīta 

dzirksteļošana, dūmi vai liesma, deguma smaka, slēdžu uzkaršana, drošības 
aprīkojums nedarbojas u.c.; 

2.5.3. ir slikta pašsajūta, reiboņi, nogurums. 
2.6. Par nelaimes gadījumu darbā, bīstamām situācijām vai apstākļiem, kad aizliegts uzsākt un 

veikt darbus, nekavējoties jāziņo savam tiešajam darba vadītājam un Saeimas darba 
aizsardzības inženierim (tālr. Nr. 67087470). 
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III. DARBA VIDES RISKA FAKTORI 
 

Darba vides riska faktori 
Psihoemocionālie faktori - (paaugstināta atbildība, bieža svarīgu lēmumu pieņemšana, kas 
var būtiski ietekmēt citu cilvēku dzīves kvalitāti) 
Pārvietošanās pa Saeimas objekta telpām un teritoriju (nelīdzenas vai slidenas virsmas, 
kas var izraisīt paslīdēšanu, paklupšanu, kritienu, pārvietošanās pa piegružotām 
vietām/zonu; dažādi izvirzījumi u.c.) 
Nelabvēlīgo metereoloģisko apstākļu ietekme, temperatūras izmaiņas (visos gadalaikos) 
Fiziskas pārslodzes (piespiedu darba pozas, smagumu celšana, pārvietošana un 
noturēšana, neizmantojot palīgierīces) 
Automašīnas vadīšana 

Darba aprīkojuma un materiālu asās šķautnes, malas un rokas darbarīki 

Pārvietošanās augstumā pa sastatnēm, pastatnēm, trepēm u.t.t. 

Transportlīdzekļu kustība pārvietošanās darba vietā 

Redzes sasprindzinājums 

Lokāls rokas muskuļu sasprindzinājums 

Kakla, plecu daļas un muguras noslogojums 

Elektrība no elektroiekārtām 

Atsevišķās telpās gaisā esošās ķīmiskās vielas, putekļi un u.c. vielas 

Ugunsgrēki un sprādzieni, kurus izraisa darbs ar atklātām dzirkstelēm 

Bojāti instrumenti un palīglīdzekļi (trepes, kāpnes) 
Bioloģiskie faktori (mikroorganismi, insekti; vīrusu saslimšana: gripas vīruss (epidēmiju 
laikā īpaši)) 

Bioloģiskie riski, ķīmiskās vielas (dezinfekcijas līdzekļi), izlietotas vienreizējās maskas 

 
 

IV. RĪCĪBA ĀRKĀRTAS SITUĀCIJĀS 
 
4.1.  Pie jebkuriem iekārtu bojājumiem (nedarbojas ieslēgšanas – izslēgšanas pogas, nedarbojas 

drošības bloķēšanas ierīces, parādās blakustrokšņi, deguma smaka, dūmi, negaidīta 
elektroenerģijas padeves pārtraukšana u.c.), nekavējoties jāatslēdz iekārta no elektrotīkla, 
jāziņo par to tiešajam darba vadītājam. 

4.2. Ja ir atklāta bīstamība, kas apdraud apkārtējo dzīvību vai veselību, nekavējoties par to jāziņo 
savam tiešajam darba vadītājam, jābrīdina apkārtējos un Saeimas darba aizsardzības 
inženieris (tālr. Nr.67087470). 

4.3. Ja darba vietā Saeimas telpās notikusi avārija, nekavējoties jāpārtrauc darbs, jāizved cilvēki 
no bīstamās zonas, jāveic pasākumi, kas saistīti ar avārijas likvidāciju, ja tas neapdraud 
personīgo un apkārtējo cilvēku veselību vai dzīvību, kā arī jāziņo savam tiešajam darba 
vadītājam, jābrīdina apkārtējos un Saeimas darba aizsardzības inženieris (tālr. Nr.67087470). 
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4.4. Ja, veicot darbu Saeimas telpās vai teritorijā, noticis nelaimes gadījums/saslimšana: 
- nekavējoties jāpārtrauc darbs; 
- jānovērtē situācija un, ievērojot personīgo drošību, jāpārtrauc apdraudējuma iedarbība 

(elektriskās strāvas trieciena gadījumā cietušais vispirms jāatbrīvo no strāvas 
iedarbības, atslēdzot strāvu vai pielietojot strāvu nevadošus materiālus); 

- jāpārvieto cietušo drošā vietā; 
- jāsniedz cietušajam pirmo palīdzību (vai pašpalīdzību); 
- ja nepieciešams, jāizsauc ātrā medicīniskā palīdzība (tālruņa numurs 112 vai 113) un 

citi specializētie dienesti; 
- jāpaziņo par notikušo tiešajam darba vadītājam un Saeimas darba aizsardzības 

inženierim (tālr. Nr. 67087470); 
- notikuma vieta jāatstāj neskartu, ja tas nerada papildu bīstamību. Ja nepieciešams un 

iespējams, jānorobežo bīstamā zona vai jāveic citi pasākumi, lai nepieļautu cilvēku 
iekļūšanu bīstamajā zonā. 
 

 
V. RĪCĪBAS PLĀNS UGUNSGRĒKA GADĪJUMĀ 

 
5.1. Ugunsdzēsības dienesta izsaukšanas kārtība.  
Ugunsgrēka izcelšanās gadījumā nekavējoties zvanīt 112, nosaucot: 

 - objekta adresi; 
 - ugunsgrēka izcelšanās vietu; 
 - savu vārdu, uzvārdu; 
 - tālruņa numuru. 

5.2. Ugunsgrēka gadījumā nekavējoties par to jāziņo Valsts policijas Saeimas objektu apsardzes 
nodaļas (SOAN) koordinācijas postenim pa tālruni 6708 7363. 
5.3. Ugunsgrēka gadījumā jāveic visus iespējamos pasākumus ugunsgrēka likvidēšanai un 
ierobežošanai, ja tas nerada draudus veselībai un dzīvībai. 
5.4. Saņemot informāciju par evakuāciju, nekavējoties to jāizpilda. 
5.5. Pulcēšanās vieta ugunsgrēka/evakuācijas gadījumā: 

Neatkarības laukums, pie noteiktās pulcēšanās vietas atzīmes. 
5.6. Līguma izpildītāja darbinieki ir atbildīgi par evakuāciju atbilstoši normatīvajos aktos 
noteiktajām prasībām, kā arī ievērojot 5.4. punktā norādīto. 

 
 
 
 


