
 
 

Drošības noteikumi ugunsbīstamo darbu veikšanai - 2015. gada 1. janvāris 

 

1. Definīcija 

Ugunsbīstamie darbi ir tādi darbi, kuru veikšanai tiek izmantots aprīkojums un iekārtas, kas rada 

dzirksteles un karstumu, kas var izraisīt aizdegšanos. Ugunsbīstamie darbi ietver atklātas liesmas 

izmantošanu, kā arī karsta gaisa, metināšanas, griešanas un/vai slīpēšanas iekārtu lietošanu. 

 

2. Kad ir piemērojami šie drošības noteikumi? 

Šie drošības noteikumi attiecas uz ugunsbīstamajiem darbiem, kas tiek veikti vidē, kur pastāv 

uzliesmošanas risks. 

 

Izņēmums ir ugunsbīstamie darbi, ko veic īpaši pielāgotā telpā kā daļu no ikdienas darbībām. 

Telpai jābūt nošķirtai no citām veicamajām aktivitātēm kā atsevišķai ugunsdrošai kamerai. Šajā 

telpā jābūt ugunsdrošām virsmām. 

 

3. Līgumi ar ārštata darbiniekiem/uzņēmējiem 

Ja ugunsbīstamos darbus izpilda līgumdarbinieki/uzņēmēji, apdrošināmājam jāparūpējas, lai 

drošības noteikumu prasības tiek regulētas ar atsevišķu vienošanos vai līgumu. 

4. Drošības prasības 
4.1 Darba instrukcija ugunsbīstamo darbu veikšanai, ko izdevusi Finans Norge, vai līdzīgas instrukcijas ir 

jāaizpilda un jāparaksta pirms darba veikšanas. Darba intrukcijas ir pieejamas www.fgsikring.no. 

4.2 Visi viegli uzliesmojošie un degtspējīgie materiāli bīstamajā zonā, kur notiek ugunsbīstamais darbs, 

jānovāc vai jāizolē. 

4.3 Atvērumi grīdā, sienās un griestos bīstamajā zonā, kur notiek ugunsbīstamie darbi, ir blīvi jānoslēdz. 

4.4 Apstiprinātiem ugunsdzēšanas līdzekļiem – vismaz diviem 6 kg pulvera aparātiem ar minimālo jaudu 

34A 233 B C  – ir jābūt viegli pieejamiem. Vienu pārnēsājamo ugunsdzēšamo aparātu var aizstāt ar 

ugunsdzēšamo šļūteni ar minimālo iekšējo diametru vismaz 19 mm ar ūdeni līdz smidzināšanas 

uzgalim. 

4.5 Nozīmētam ugunsdrošības uzraugam ir jābūt klāt un nepārtraukti jānovērtē ugunsgrēka risks darba 

laikā, pārtraukumos un vismaz vienu stundu pēc darba pabeigšanas. Izpildītājs var būt uguns drošības 

uzraugs gadījumos, kad ugunsbīstamība tiek uzskatīta par zemu. 

4.6 Ugunsdrošības uzraugam un darba izpildītājam ir jābūt derīgam sertifikātam ugunsbīstamo darbu 

veikšanai, ko izdevusi Norvēģijas Ugunsdzēsības asociācija vai kāda tās sadarbības organizācija citās 

Ziemeļvalstīs šāda veida darbu veikšanai. 

 

5. Zemāk minētās drošības prasības attiecas uz darbiem, kas tiek veikti uz jumta 
Ir aizliegts izmantot atklātu liesmu uz jauniem un agrāk apjumtiem jumtiem ar šādiem izņēmumiem: 

- Ir vismaz 60 cm attālums no atverēm, cauruļvadiem, kanalizācijas, karnīzes, metāla jumta 
stiprinājumiem u.tml. gadījumos, kad jumta konstrukcija sastāv tikai no ugunsdrošiem materiāliem. 

- Ir vismaz 60 cm attālums no atverēm, cauruļvadiem, kanalizācijas, karnīzes, metāla jumta 
stiprinājumiem u.tml. gadījumos, kad jumta konstrukcija sastāv no degtspējīgiem materiāliem un 
jumta virskārta ir aizsargāta ar vismaz 30 mm biezu ugunsdrošu aizsargslāni. 
 


