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Par MK noteikumu projektu “Grozījumi Ministru
kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumos Nr.238
“Ugunsdrošības noteikumi””
Latvijas Pašvaldību savienība (LPS) ir izvērtējusi un nesaskaņo
Ministru Kabineta noteikumu projektu “Grozījumi Ministru kabineta
2016.gada 19.aprīļa noteikumos Nr.238 “Ugunsdrošības noteikumi””, jo ir šādi
iebildumi:
1. Neatbalstām priekšlikumu papildināt noteikumus ar 2.1 punktu šādā
redakcijā:
“2.1 Publiskā objektā ievēro šajos noteikumos noteiktās ugunsdrošības
prasības, kas attiecas arī uz saimnieciskās darbības objektu”.
Pamatojums: Nepieciešams skaidrs un nepārprotams termina - “Publiskā ēka”
definējums. Pašlaik jebkura valsts institūcija, kurai valsts ir deleģējusi
uzraudzības pilnvaras ēku ekspluatācijā, brīvi interpretē publisko ēku
definīciju. Piemēram, Valsts būvniecības birojs jau kopš 2015. gada mēģina
sašaurināt šo terminu, piedāvājot aizstāt pašlaik definēto publisko ēku
definīciju ar sabiedrisko ēku definīciju un tādā veidā paredzot gan būvdarbu
valsts kontroli un pieņemšanu ekspluatācijā, gan ekspluatācijas kontroli tikai
daļai publisko ēku.
2. Lūdzam precizēt Noteikumu projekta 91.punkta redakciju, kas paredz
ka ventilācijas kanālos putekļu vai citu nosēdumu līmenis nedrīkst pārsniegt
9,0 g/m2. Lūdzam norādīt, kādā veidā šī atbilstība vai neatbilstība tiks noteikta
un izmērīta.
3. Lūdzam precizēt Noteikumu projekta 128. punkta redakciju,
precizējot, kas ir atbildīgā persona: vai tā ir par drošību atbildīga persona, vai
par tehnisko drošību atbildīgā persona vai kāda cita persona, kā arī kādas ir
prasības atbildīgai personai pasākumā, kur nav ugunsaizsardzības sistēmas
panelis. Uzskatām, ka šo un citus grozījumus saistībā ar publiskiem
pasākumiem, jāskata kopā ar grozījumiem Publisku izklaides un svētku
pasākumu drošības likumā, ko šobrīd gatavo Valsts drošības dienests.
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4. Iebilstam pret grozījumiem 490.3. apakšpunktu, kas paredz tos izteikt
šādā redakcijā:
“490.3. uzglabāt vairāk par 40 litriem degvielas (neieskaitot degvielu
transportlīdzekļu tvertnēs un transportlīdzekļos uzstādītajos gāzes balonos).
Degvielu glabā cieši noslēgtā un neplīstošā tvertnē;”.
Pamatojums: Vairākas pašvaldības norāda, ka tik striktas prasības telpās, kur
tiek glabātas degvielas tvertnes ir nesamērīgas.
5. Lūdzam no Noteikumiem izslēgt 340.2. prim punktu, jo izvirzītā
prasība iekārtot balss izziņošanu pēc būtības neko nemaina attiecībā pret esošo
trauksmes signalizāciju, vienlaicīgi radot nesamērīgas izmaksas faktiski visās
pašvaldību ēkās: skolās, bērnudārzos, administrācijas ēkās, kultūras un
sociālās aprūpes iestādēs.
6. Lūdzam Izteikt 89.10. apakšpunktu šādā redakcijā:
“89.10. daudzdzīvokļu objektā dabīgās ventilācijas kanālam pievienot
mehāniskās ventilācijas iekārtu, ja telpā izvietota apkures iekārta un ierīce,
kurās par kurināmo izmanto dabasgāzi vai dabasgāzes iekārta ēdiena
gatavošanai vai dabasgāzes iekārta ūdens sildīšanai un nav ventilācijas, kas
nodrošina pastāvīgu gaisa apmaiņu telpā un noplūdušās gāzes novadīšanu ārpus
būves;’’
Pamatojums: Ja tiek izmantota sašķidrinātā naftas gāze propāns-butāns, kura ir
smagāka par gaisu, nav būtiski, vai ventilācijas atvere pie griestiem ir vaļā vai
ciet.
7. Lūdzam izteikt 268.1. apakšpunktu šādā redakcijā:
“268.1. publiskā objektā, pasažieru sabiedriskajā transportlīdzeklī, pasažieru
sabiedriskajā dzelzceļa vagonā vai pasažieru sabiedriskajā kuģošanas līdzeklī
(izņemot ugunsdzēsības aparātus, kas ievietoti speciāli aprīkotā skapī), - ne
retāk kā reizi sešos mēnešos, izņemot gadījumus ja ražotājs noteicis garāku
termiņu.”
8. Noteikumos labots normatīvos aktos nedefinēts termins “tehniskais
projekts”, kas labots uz terminu “projekts”, rezultātā nav saprotams, kas ar to
domāts. Lūdzam precizēt Noteikumu projektu atbilstoši Būvniecības likuma
regulējumam, ietverot būvniecības dokumentācijas terminu, kas ietvertu arī
paskaidrojuma rakstu, apliecinājuma kartes un būvprojektu minimālā sastāvā,
kā arī paša būvprojekta definējumu.
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