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NOTEIKUMI 

Rīgā 

Dokumenta datums ir pēdējā 

pievienotā droša elektroniskā  

paraksta un tā laika zīmoga datums 

 

 

Nr. 1.5-1.1/12 
    

 XXVII Vispārējo latviešu Dziesmu un XVII Deju svētku norises 

uzbūves, demontāžas un ekspluatācijas tehniskās drošības noteikumi 
 

Izdots saskaņā ar  

Valsts pārvaldes iekārtas likuma  

72.panta pirmās daļas 2.punktu 

 

I. Noteikumos lietotie termini 

1. Apmeklētājs – jebkura fiziska persona, kas vēlas apmeklēt vai apmeklē 

Pasākumu/Pasākuma norises teritoriju vai apmeklē Pasākumu/Pasākuma norises teritoriju.  

2. Rīkotājs – Latvijas Nacionālais kultūras centrs, reģistrācijas Nr. 90000049726, faktiskā 

adrese: Zigfrīda Annas Meierovica bulvāris14-7, Rīga, LV-1050, e-pasta adrese: 

lnkc@lnkc.gov.lv, tel. nr. +371 67228985.  

3. Dalībnieks – fiziska persona, kura ir apstiprināta kā Kolektīva dalībnieks vai Kolektīva 

vadītājs un kuram ir izdota Dalībnieka karte (Dalībnieka identifikācijas karte (dokuments), 

kam ir noteiktas funkcijas Svētku norises laikā). Fiziska persona tiek apstiprināta kā 

Kolektīva dalībnieks vai Kolektīva vadītājs, ja Rīkotājs ir rakstiski uzaicinājis Kolektīvu 

dalībai Svētkos un/vai Kolektīvs piedalās atlases skatēs saskaņā ar katras nozares skašu 

nolikumiem. 

4. Darbi – jebkādas Piegādātāja darbības Pasākuma norises teritorijā. 

5. Darbinieks – Piegādātāja Pasākuma organizēšanā iesaistīta fiziska persona, kas piedalās 

Darbu izpildē. 

6. Kārtības uzturētājs/-i – Valsts policijas, pašvaldības policijas, Zemessardzes, kā arī 

juridiskas personas, kurai izsniegta licence apsardzes darbības veikšanai un ar kuru 

Rīkotājs ir noslēdzis līgumu par sabiedriskās kārtības un drošības, kā arī ugunsdrošības 

prasību izpildes uzraudzību Pasākuma laikā, pārstāvji, kā arī Rīkotāja norīkotas personas, 

kas Pasākuma laikā gādā par sabiedriskās kārtības, drošības un ugunsdrošības prasību 

ievērošanu.  

7. Kolektīvs – Latvijas vai ārvalstu (diasporas) mākslinieciskais kolektīvs, kurš piedalās 

Svētkos (koris, latviešu skatuviskās tautas dejas kolektīvs, folkloras, tautas mūzikas kopa 

(kolektīvs), pūtēju vai simfoniskais orķestris, koklētāju ansamblis, mazākumtautību 

kolektīvs, vokālais ansamblis, lietišķās mākslas studija, amatierteātris). 

8. Kontaktpersona – Piegādātāja Rīkotājam norādīta fiziska persona, kas Piegādātāja vārdā ir 

pilnvarota koordinēt Darbu izpildi.  

9. Pagaidu būves – nojumes, konstrukcijas, teltis, skatuves, iekārtas, labiekārtojuma elementi, 

platformas, podesti, kāpnes, sastatnes, trapi. 

10. Pasākums – Rīkotāja plānots un organizēts Svētku norisē ietilpstošs pasākums neatkarīgi 

no tā norises vietas īpašuma piederības.  
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11. Pasākuma norises teritorija – šo Noteikumu izpratnē jebkura vieta, kurā par maksu vai bez 

maksas Pasākumu organizē̄ Rīkotājs.  

12. Piegādātājs – Pasākuma organizēšanā iesaistīta juridiska vai fiziska persona, kas Rīkotāja 

uzdevumā vai sadarbībā ar to veic noteiktas darbības (piegādātājs, realizētājs, tirgotājs, 

apakšuzņēmējs, sadarbības partneris, izpildītājs, uzņēmējs), kā arī  Piegādātāja nolīgts 

Darbu vai to daļas veicējs vai Darbinieks.  

13. Svētki – XXVII Vispārējie latviešu Dziesmu un XVII Deju svētki, kas norisināsies Rīgā 

no 2023. gada 30. jūnija līdz 10. jūlijam.  

14. Noteikumi – šīs  XXVII Vispārējo latviešu Dziesmu un XVII Deju svētku norises uzbūves, 

demontāžas un ekspluatācijas tehniskās drošības noteikumi.  

 

II. Vispārīgie noteikumi 

15. Noteikumu mērķis ir noteikt tehniskās drošības noteikumus Piegādātājiem, lai nodrošinātu 

Rīkotāja organizēto Pasākumu netraucētu un drošu sagatavošanu un norisi.  

16. Noteikumi ir saistoši ikvienam Piegādātājam, kas veic Darbus Pasākuma norises teritorijā, 

Pasākuma sagatavošanas,  uzbūves, demontāžas un/vai Pasākuma norises laikā. 

17. Noteikumi ir izstrādāti saskaņā ar Publisku izklaides un svētku pasākumu drošības likumu, 

Darba aizsardzības likumu, kā arī, ievērojot Ministru kabineta 2021.gada 19.oktobra 

noteikumu Nr. 693 “Būvju vispārīgo prasību būvnormatīvs LBN 200-21”, 2009.gada 

28.aprīļa Ministru kabineta noteikumu Nr.359 “Darba aizsardzības prasības darba vietās” 

un 2016. gada 19. aprīļa Ministru kabineta noteikumu Nr. 238 “Ugunsdrošības noteikumi” 

prasības.  

18. Jebkura persona ar Noteikumiem var iepazīties Rīkotāja tīmekļvietnē 

www.dziesmusvetki.lv.  

19. Piegādātājam, kurš ienāk vai mēģina ienākt Pasākuma norises teritorijā, ir pienākums 

iepazīties un ievērot Noteikumus, kā arī citu normatīvo aktu prasības, kas saistītas ar 

publisku pasākumu drošību, darba drošību, tajā skaitā, bet ne tikai Rīkotāja XXVII 

Vispārējo latviešu Dziesmu un XVII Deju svētku kārtības noteikumus1, XXVII Vispārējo 

latviešu Dziesmu un XVII Deju svētku personas datu aizsardzības noteikumus2. 

 

III. Noteikumi Darbiniekiem, Piegādātājiem un to piesaistītajam personālam 

20. Piegādātājs norāda Rīkotājam Kontaktpersonu kas koordinē Darbu izpildi konkrētajā 

Pasākuma norises teritorijā,  un tās kontaktinformāciju – (tālruņa numuru un elektroniskā 

pasta adresi). 

21. Kontaktpersonai ir jābūt neierobežoti sasniedzamai (sazvanāmai) Darbu veikšanas laikā. 

22. Darbi, kas saistīti ar aparatūras un iekārtu montāžu, ekspluatācijas un demontāžas darbi 

veicami, ievērojot Darba aizsardzības likumu un ar to saistīto Ministru kabineta noteikumu 

prasības. 

23. Darbiniekam jāievēro darba drošības prasības un jālieto individuālie aizsardzības līdzekļi. 

24.  Darbiniekam  jābūt apmācītam un instruētam, un Piegādātājam pēc Rīkotāja atbildīgās 

personas pieprasījuma nekavējoties jāuzrāda attiecīga dokumentācija, kas apliecina 

Darbinieka un/vai Piegādātāja profesionālo atbilstību pienākumu veikšanai 

(elektrodrošībā, pirotehnikas apkalpošanā, darbs augstumā, iekrāvēju vadīšanā, 

traktortehnikā, bīstamo iekārtu apkalpošanā, pacēlāju vadīšanā, stropēšanā, sastatņu 

būvniecībā, ugunsdrošībā, darba aizsardzībā, u.c.). 

25. Piegādātājs un Darbinieks nedrīkst atrasties Pasākuma norises teritorijā alkohola, 

narkotisko, psihotropo, toksisko vielu reibumā. 

 
1 https://www.dziesmusvetki.lv/lv/dalibniekiem/noteikumi/kartibas-noteikumi/ 
2 XXVII Vispārējo latviešu Dziesmu un XVII Deju svētku personas datu aizsardzības noteikumi 

http://www.dziesmusvetki.lv/
https://www.dziesmusvetki.lv/lv/dalibniekiem/noteikumi/kartibas-noteikumi/
https://www.dziesmusvetki.lv/lv/dalibniekiem/noteikumi/kartibas-noteikumi/
file:///C:/Users/Pavulena%20Sarmite/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/Downloads/XXVII%20Vispārējo%20latviešu%20Dziesmu%20un%20XVII%20Deju%20svētku%20personas%20datu%20aizsardzības%20noteikumi
file:///C:/Users/Pavulena%20Sarmite/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/Downloads/XXVII%20Vispārējo%20latviešu%20Dziesmu%20un%20XVII%20Deju%20svētku%20personas%20datu%20aizsardzības%20noteikumi
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26. Smēķēt atļauts tikai tam īpaši paredzētās vietās, sadzīves atkritumus drīkst izmest tikai tam 

paredzētās vietās. 

27. Piegādātājs savu iekārtu, produktu, u.c. iepakojumu, reklāmas materiālus, lielgabarīta 

atkritumus un vienreiz izmantojamos materiālus, kas radušies Darbu veikšanas laikā un/vai 

rezultātā, savāc patstāvīgi, uz sava rēķina, un apsaimnieko atbilstoši Atkritumu 

apsaimniekošanas likumam un ar to saistītiem Ministru kabineta noteikumiem. 

28. Ja Piegādātājs vēlas izmantot atkritumu utilizēšanai Rīkotāja nodrošinātās atkritumu 

savākšanas vietas, Piegādātājs vispirms saņem rakstisku atļauju no Rīkotāja. 

 

IV. Sertifikācija, dokumentācija, licences 

29. Piegādātājs un Darbinieks  Pasākuma norises vietā glabā un pēc pirmā pieprasījuma 

Rīkotājam, Kārtības uzturētājam vai atbildīgajai institūcijai uzrāda sekojošus dokumentus: 

29.1. visu iekārtu ražotāja sertifikāciju un dokumentāciju, iekārtu un to aprīkojuma 

drošības pārbaužu dokumentāciju; 

29.2. derīgu pacēlāja mehānismu un celšanas iekārtu pārbaudes un sertifikācijas 

dokumentāciju; 

29.3. atbilstošu speciālistu parakstītu iekārtu un konstrukciju aprēķinu, kurā norāda 

papildus pievienotās slodzes, uz konstrukciju kravnesību, iekārtu un konstrukcijas 

radītās slodzes attiecībā pret pamatu, kur tās uzstādītas, un papildus konstrukcijas 

izturības slodzes attiecībā pret vēju, lietu, sniegu; 

29.4. iekārtu ārkārtas apturēšanas kārtības dokumentāciju; 

29.5. iekārtu dizaina un montāžas dokumentāciju; 

29.6. Piegādātāja sagatavotu rakstisku atzinumu/apliecinājumu, ka visas pagaidbūves, 

konstrukcijas, teltis un citas  iekārtas, ir atbilstoši uzstādītas, pārbaudītas un ir drošas 

lietošanai; 

29.7. Dokumentāciju, kas apliecina Darbinieka kvalifikācijas atbilstību  pienākumu 

veikšanai. 

 

V. Ugunsdrošība 

30. Visām Pagaidu būvēm ir jābūt plānotām un izvietotām, atbilstoši  Ministru kabineta 

2016.gada 19.aprīļa noteikumiem Nr. 238 “Ugunsdrošības noteikumi”. 

31. Piegādātājs pie Pagaidu būvēm izvieto ugunsdzēšamos aparātus un norādes par to atrašanās 

vietu. 

32. Visām viegli degtspējīgām  iekārtām, konstrukcijām, transformējamām (pārvietojamām) 

skatuvēm, dekorācijām un skatuves noformējumiem, audumiem, sietiem un citiem 

ugunsnedrošiem materiāliem jābūt apstrādātiem ar ugunsaizsardzības materiāliem, lai 

samazinātu pastāvīgas degšanas un uzliesmošanas risku. Dokumentiem, kas apliecina 

ugunsaizsardzības materiālu pielietošanu un atbilstību, ir jābūt uzrādāmiem pēc 

pieprasījuma pasākumā norises vietā.  Par impregnēšanas vai materiāla apsmidzināšanas 

ar ugunsaizsardzības materiāliem darbu veikšanu Piegādātājs sagatavo aktu, kuram 

jāatrodas pasākuma norises vietā. 

33. Pagaidu būvēs ir aizliegts izmantot atklātu uguni. Grilēšana un / vai cepšana uz atklātas 

liesmas atļauta tikai ārpus Pagaidu būvēm, norobežotā teritorijā un ne tuvāk kā 3m no 

Pagaidu būves ar minimālu liesmas augstumu. 

34. Piegādātājs ugunskura, grila, ēdiena gatavošanas un citas vietas ar atklātu liesmu izvieto, 

iepriekš rakstiski saskaņojot ar Rīkotāju un ievērojot ugunsdrošības noteikumus, un 

nodrošina, ka šo vietu uzraudzību veic apmācīts personāls ar atbilstošu aprīkojumu. 

35. Ap visām Pagaidu būvēm ir jābūt nodrošinātai brīvi pieejamai vietai glābšanas dienestu 

piekļuvei. 

36. Apkārt skatuves konstrukciju perimetram ir jābūt nodrošinātai vismaz 1 metru platai brīvai 

ejai, nepieciešamības gadījumā nodrošinot glābšanas dienestu piekļuvi skatuvei. 
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37. Pirotehnikas, dūmu, dzīvās uguns un citu specefektu izstrādājumu atrašanās un novietošana 

Pasākuma norises teritorijā Piegādātājam ir iepriekš rakstiski ir jāsaskaņo ar Rīkotāju un to 

glabāšana un izmantošana jāveic, ievērojot spēkā esošos normatīvos aktus. 

38. Gāzes balonus atļauts novietot ne tuvāk par 1 metru no siltuma avotiem un ne tuvāk par 5 

metriem no atklātas liesmas. 

39. Pasākuma norises teritorijā cietā kurināmā apkures ierīču kurināšanu jāpārtrauc divas 

stundas pirms Pasākuma sākuma. 

40. Uzglabājot vielas un priekšmetus konteineros Pasākuma norises teritorijā, izveido 5 metrus 

platu ugunsdrošības atstarpi starp konteineru rindām. Konteineru rindas garums nedrīkst 

pārsniegt 100 metrus. 

41. Transportlīdzekli, kas paredzēts degtspējīgu šķidrumu vai gāzu pārvadāšanai, aizliegts 

novietot tuvāk par 50 metriem no Pasākuma norises vietas, dzīvošanai paredzēta objekta, 

tilta, tuneļa un viadukta. 

42. Piegādātājam ir aizliegts pēc Darbu beigām Darbu veikšanas vietās un/vai Pasākuma 

norises teritorijā atstāt viegli uzliesmojošus atkritumus, viegli uzliesmojošas šķidras, 

bīstamas vielas un izmantotos materiālus, piemēram, acetonu, izņemot tam īpaši 

paredzētas, Rīkotāja norādītas vietas (ja tādas ir). 

 

VI. Elektrodrošība 

43. Piegādātājs Rīkotājam norāda sertificētu elektriķi, kas atbildīgs par elektroiekārtu 

pieslēgumu un komutāciju Pasākuma norises teritorijā. 

44. Elektrības pieslēgumus un to apkalpi veic tikai atbilstoši sertificētas personas. 

45. Vietās, kur tiek izvietotas caurules, kabeļi, jebkādi komutācijas vai elektrības vadi, ja tie 

šķērso cilvēku un/vai autotransporta pārvietošanās ceļus, tie jānosedz ar vadu 

aizsargsedzējiem un/vai gumijas paklājiem. 

46. Visi elektrības savienojumi, pieslēgumi, sadalnes, kas pieejami Pasākuma norises teritorijā, 

ir jānorobežo ar nožogojumu, un jāidentificē ar norādi atbilstoši 03.09.2002. Ministru 

Kabineta noteikumu Nr. 400 “Darba aizsardzības prasības drošības zīmju lietošanā” 2. 

pielikuma zīmei Nr. 4.8 – "bīstami, elektrība". 

47. Elektrības savienojumi, sadalnes un pieslēgumi jānodrošina pret elektrības noplūdi un 

jānodrošina ar lietus, ūdens un mitruma aizsardzību. 

48. Ģeneratoru vietas jānorobežo ar nožogojumu.  

49. Ģeneratoru degvielas uzpildes laikā jānodrošinās pret degvielas noplūšanu, un degvielas 

uzpilde jāveic atbilstoši normatīvajiem aktiem. 

50. Ģeneratoriem pirms to pieslēgšanas un izmantošanas uzsākšanas ir jāizveido sazemējums, 

un jāveic zemējumietaises pretestības, zemējumvada nepārtrauktības saites un sistēmas 

pārbaudes. Par rezultātiem noformē pārbaudes aktu. 

51. Visām sadalnām, kurām pieslēdzas gala lietotāji, jābūt nodrošinātām ar attiecīgas jaudas 

automātiskiem drošinātājiem. 

52. Pasākumā galvenajām pagaidu pieslēguma sadalnēm, lieljaudas slodzes kabeļiem veic 

elektroinstalācijas izolācijas pretestības, cilpas "fāze–nulle" pilnās pretestības, pārbaudes 

un par rezultātiem noformē pārbaudes aktus. 

53. Pasākuma norises teritorijā Piegādātājs regulāri – ne retāk kā vienu reizi dienā, pārbauda 

un uztur kārtībā esošās elektrosadalnes instalācijas, pievēršot īpašu uzmanību instalācijām, 

kuras pakļautas ārējās vides ietekmei. 

54. Elektroinstalācijas kontaktu savienojumu kvalitāti zem sprieguma slodzes (piemēram, 

nozarkārbā, elektrosadales skapī (sadalnē), aizsargierīču uzstādīšanas vietās) Piegādātājs 

pārbauda ar termokameru ne retāk kā vienu reizi dienā. 

55. Pirms pagaidu elektroinstalācijas ierīkošanas attiecīgajā Pasākuma norises teritorijā esošās 

energosadalnes instalācijas identificē, pārbauda un skaidri apzīmē, ierīko 
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aizsargnožogojumus ar norādēm, norobežojot tās no transportlīdzekļiem un citiem 

mehānismiem. 

56. Ja Pasākuma norises teritorijā transportlīdzekļi pārvietojas zem izveidotām pagaidu 

elektropārvades līnijām, izvieto attiecīgas brīdinājuma zīmes un piekaramos aizsargus. 

57. Pasākuma norises teritorijā aizliegts: 

57.1. izmantot bojātu un paštaisītu elektroinstalāciju, elektroiekārtu un elektroierīci; 

57.2. ekspluatēt elektroinstalāciju, elektroiekārtu un elektroierīci, kura nav nodrošināta ar 

aizsargierīci (piemēram, drošinātāju, aizsargslēdzi); 

57.3. lietot nekalibrētu vai paštaisītu elektroinstalācijas, elektroiekārtas vai elektroierīces 

aizsargierīci (piemēram, drošinātāju, aizsargslēdzi); 

57.4. ekspluatēt vadus un kabeļus ar bojātu izolāciju, kā arī savienot tos tā, ka rodas 

neatbilstoša pārejas pretestība; 

57.5. sprādzienbīstamā vidē lietot elektroinstalāciju, elektroiekārtu un elektroierīci, kura 

nav atbilstoši aizsargāta (sprādziendrošā izpildījumā) un kurai nav attiecīga 

marķējuma; 

57.6. novietot degtspējīgas vielas un priekšmetus tuvāk par 0,5 m no gaismas ķermeņiem, 

izņemot gadījumu, ja to pieļauj ražotājs; 

57.7. elektrosadalnes telpā vai elektrosadalnes skapī uzglabāt degtspējīgas vielas vai 

priekšmetus; 

57.8. izmantot pagarinātājus vai pagaidu elektroinstalāciju, kas pilnīgi vai daļēji ir 

saritināti uz spoles vai cilpās, ja to nav paredzējis ražotājs. 

 

VII. Nožogojums, norādes, zīmes, drukas materiāli 

58. Nožogojumi, norādes, zīmes, drukāti materiāli un citas iekārtas un materiāli jāizvieto tā, 

lai nerastos to apgāšanās risks, un tie neapdraudētu nevienu personu, tās veselību, dzīvību 

un mantu. Izgatavojot un izvietojot šādus materiālus, jāņem vērā to tehniskie raksturlielumi 

un iespējamās  papildus slodzes – vējš, lietus u.c. 

59. Nožogojumam nepieciešama balastu sistēma vai papildus atbalstu sistēma, ja nožogojums 

ir nosegts ar plēvi, drukātiem materiāliem, u.c. 

60. Nožogojums, kuru uzstāda pūļa kontrolei skatuves priekšā, ir speciāli veidots A formas ar 

platformām.  Piegādātājam jānodrošina, ka Pasākuma norises vietā ir pieejama un pēc 

pieprasījuma jāuzrāda to ražotāja dokumentācija un montāžas instrukcija, kā arī 

informācija par apstiprinātajām pēdējām pārbaudēm, remontdarbiem un modifikācijām.  

61. Pūļa kontroles nožogojums skatuves priekšā jāizvieto tā, lai nodrošinātu maksimālu 

noturību pret aizslīdēšanu un/vai izmantojot gumijas paklājus. 

62. Aizliegts izmantot teritorijas norobežojuma pūļa kontrolei, konstrukciju atdalošo vai 

vizuālo nožogojumu skatuves priekšā, kur paredzams liels pūļa spiediens. Gadījumā, ja 

tāda tiek veidota, darba zonai, ko izmanto Apmeklētāju apkalpes un kontroles personāls un 

kas atrodas brīvajā zonā starp skatuvi un pūļa kontroles nožogojumu, jābūt vismaz 1,10 

metru platai. 

63. Pūļa kontroles nožogojums jāizvieto, tā, lai nebūtu paklupšanas, aizķeršanās, iespiešanas 

risku. 

64. Jānorobežo visas tehniskās zonas (podesti, miksēšanas vietas /FOH/, aizskatuves zonas, 

tehnikas un ģeneratoru izvietojuma vietas, degvielas glabātuves) un citas zonas, kurās 

nepiederošiem ieeja aizliegta. 

 

VIII. Pagaidu būves 

65. Piegādātājs, pirms Pagaidu būvju izvietošanas, ņem vērā to ražotāja norādījumus, un veic 

vietas applūšanas, nogruvumu, iebrukumu, un citu risku izvērtējumu. Piegādātājs izvērtē 

slodzes, kas iedarbosies uz pamatu, uz kā tiks izvietotas Pagaidu būves, un ņem vērā 

pamata kravnesību. Šo izvērtējumu rakstiski saskaņo ar Rīkotāju, saskaņojumā apliecinot, 



 

6 

 

ka ņemtas vērā visas papildus slodzes un izvietotās iekārtas uz pamatu neradīs nekādas 

sekas. 

66. Piegādātājs norāda Rīkotājam atbildīgo personu, kura atrodas Pasākuma laikā Pasākuma 

norises vietā un izpildīs nepieciešamos darbus, lai novērstu ārkārtas situācijas. 

67. Visiem pacēlāja mehānismiem un celšanas iekārtām to ekspluatācijas laikā jābūt 

nodrošinātām ar papildus drošību, ja to norādījis ražotājs. 

68. Pagaidu būves, kas atrodas apmeklētāju/skatītāju zonās, maksimāli jānodrošina pret visiem 

iespējamiem apdraudējuma riskiem. 

69. Pagaidu būves jānodrošina ar attiecīgu papildus balastu un /vai atsaišu sistēmu, pret 

papildus vēja slodzēm. Balastu un  atsaišu sistēmas ir jāmarķē un/vai jānorobežo ar 

nožogojumu. 

70. Piegādātājam ir pienākums nodrošināt, ka Pagaidu būvju ražotāja vai izstrādātāja tehniskā 

dokumentācija, kur norādīti to parametri, instrukcijas,  papildus balastu un /vai atsaišu 

sistēmas pret papildus vēja slodzēm, atrodas Pagaidu būvju atrašanās vietā un tiek uzrādītas 

pēc pirmā Rīkotāja vai Kārtības uzturētāja, vai atbildīgās institūcijas pieprasījuma. Balastu 

un  atsaišu sistēmas ir jāmarķē un/vai jānorobežo ar nožogojumu, kā arī jānosedz, 

saskaņojot dizainu ar Rīkotāju. 

71. Pie Pagaidu būvēm Pasākuma laikā jāveic vēja monitorings. 

72. Piegādātāju platformu, kas paredzētas personām ar kustību traucējumiem, margu augstums 

nedrīkst pārsniegt 0,850 metrus. Ieteicamie parametri – iekštelpu pasākumiem – platformu 

augstums  no 0,870 metriem līdz 1  metram, uzbrauktuves platums 1,2 metri līdz 1,5 metri,  

ar slīpuma attiecību 1:20. Ārpustelpu pasākumiem – platformu augstums no 0,9 metriem 

līdz 1,5 metriem, uzbrauktuves platums sākot no 1,5 metriem, ar slīpuma attiecību 1:20. 

Uzbrauktuvei jābūt apstrādātai ar pretslīdes  materiālu/ierīcēm, kas paredzētas arī 

lietainiem laika apstākļiem, paaugstināta mitruma apstākļiem. Platformām jābūt marķētām 

ar kontrastējošām brīdinājuma lentām. 

73. Visām platformām, torņiem, podestiem, u.c., iekārtām ar augstumu virs 1 metra un uz 

kurām paredzēts atrasties cilvēkiem, jābūt aprīkotām ar  drošības margām. Margas projektē 

atbilstoši konstruktīviem aprēķiniem un konstrukcijas lietošanas veidam, nodrošinot 

lietotājiem drošu vidi, novēršot krišanu, kā arī nodrošinot vides pieejamības prasības 

cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem. 

74. Konstrukciju elementiem, kuru apakšējā mala atrodas mazāk nekā 2 metru augstumā no 

grīdas vai zemes virsmas līmeņa, paredz kontrastējošu marķējumu vai citu risinājumu, lai 

novērstu pakrišanas, sasišanās vai savainošanās riskus. 

75. Konstrukcijām, skatuvēm, podestiem uzejās/izejās, vienā kāpņu laidā nedrīkst būt dažāda 

augstuma pakāpienu. Pakāpienu ieteicamais augstums ir robežās no 0,12 līdz 0,18 metri. 

76. Visām Piegādātāja izmantotajām iekārtām jābūt darba kārtībā vismaz 6 stundas pirms 

mēģinājuma vai Pasākuma sākuma un/vai Apmeklētāju ierašanās brīža, atkarībā no tā, kurš 

nosacījums iestājas agrāk, Pagaidu būves izmantojamas tikai tad, ja ir saņemta par tehnisko 

drošību atbildīgās personas rakstveida piekrišana. 

77. Prasības sastatnēm, kāpnēm, trapiem un darba platformām: 

77.1. sastatnes sagatavo, uzstāda un uztur kārtībā, lai novērstu sabrukšanas iespēju un 

nejaušu izkustēšanos; 

77.2. darba platformas, trapus un sastatņu kāpnes uzstāda, to izmērus izvēlas, tās nodrošina 

un izmanto tādā veidā, lai novērstu cilvēku krišanas iespējas un pasargātu tos no 

krītošiem priekšmetiem; 

77.3. Piegādātāja norīkota persona, kurai ir nepieciešamās zināšanas un pieredze 

attiecīgajā jomā, pārbauda sastatnes: 

77.3.1.  pirms to ekspluatācijas uzsākšanas; 

77.3.2. periodiski ekspluatācijas laikā saskaņā ar sastatņu ražotāja pievienoto 

instrukciju; 
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77.3.3. pēc pārvietošanas, pārveidošanas, negaisa, zemestrīces vai citiem 

apstākļiem, kas varētu ietekmēt sastatņu izturību vai stabilitāti, kā arī ja tās 

ilgāku laiku nav izmantotas. 

78. Kāpnēm jābūt pietiekami izturīgām un uzturētām labā  darba kārtībā. Kāpnes izmanto 

piemērotās vietās un tikai tām paredzētajam mērķim. 

 

IX. Drošība pagaidu būvju teritorijā 

79. Piegādātājs ir atbildīgs par to, lai: 

79.1.  Cilvēku plūsmas, ejas  ir skaidri norādītas un apzīmētas, kā arī uzraudzītas un 

regulāri koptas; 

79.2. Bīstamās zonas ir skaidri norādītas un apzīmētas atbilstoši . Ministru Kabineta 2002. 

gada 3. septembra noteikumu Nr. 400 “Darba aizsardzības prasības drošības zīmju 

lietošanā” prasībām un citiem normatīvajiem aktiem par drošības zīmju lietošanu 

darba vietās; 

79.3.  Darba vietas ir pietiekami plašas, lai pēc nepieciešamo iekārtu vai ierīču 

novietošanas nodarbinātie, veicot darbu, varētu brīvi pārvietoties. 

80. Iekraušanas un izkraušanas platformas un rampas jāierīko, ievērojot šādas prasības: 

80.1. tās atbilst transportējamo kravu izmēriem un slodzei, un tām ir viena vai vairākas 

noejas; 

80.2. iekraušanas un izkraušanas rampas ir aprīkotas tā, lai jebkuru personu pasargātu no 

nokrišanas; 

80.3. ir aizliegts uzglabāt materiālus uz objekta rampas. 

81. Atklātās un pagaidu tirdzniecības vietās: 

81.1. tirdzniecības rindas iekārto, nodrošinot starp tām vismaz 2 metrus platas ejas, un pēc 

katriem 30 metriem tirdzniecības rindu ierīko vismaz 1,2 metrus platu šķērseju; 

81.2. nojumes uzstāda grupās, nepārsniedzot 500 m2 platību (brīvo platību ieskaitot). Starp 

grupām nodrošina vismaz 6 m attālumu, un nojumes iekārto ne tuvāk par 10 metriem 

no būvēm.  

 

X. Noslēguma noteikumi  

82. Rīkotājam ir tiesības izdarīt grozījumus un papildinājumus Noteikumos un Piegādātājam 

ir pienākums iepazīties ar Noteikumiem tieši pirms Darbu uzsākšanas Pasākuma norises 

vietā. 

83. Rīkotājs neuzņemas atbildību par traumām, kuras Darbinieks guvis Darbu veikšanas laikā 

un/vai Pasākuma norises teritorijā, un Piegādātāja un/vai tā darbinieka personīgo mantu 

bojājumiem, pazušanu vai zādzību, izņemot, ciktāl Rīkotāja atbildība ir paredzēta 

normatīvajos aktos.  

84. Piegādātājam un Darbiniekam ir pienākums ievērot arī tos noteikumus un prasības, kas nav 

minētas Noteikumos, bet kurus Rīkotājs dara zināmus Pasākuma norises laikā vai, kas 

izvietoti Pasākuma norises teritorijā, vai, kas publicēti Rīkotāja tīmekļvietnē 

www.dziesmusvētki.lv, kā arī citu normatīvo aktu prasības. 

85. Atrašanās Pasākuma norises teritorijā ir apliecinājums tam, ka Piegādātājs un Darbinieks 

ir iepazinušies ar Noteikumiem un apņemas tos ievērot. 

 

 

Direktore   (paraksts*)    Signe Pujāte 

 

*Dokuments parakstīts ar drošu elektronisko parakstu 

http://www.dziesmusvētki.lv/

