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1.

Vispārīgie jautājumi
1.1. Standartā lietotie termini un saīsinājumi:
1.1.1. Aizdegšanas - aizsardzības ierīce (AAI) - katla degļu aizdedzināšanas ierīce;

1.1.2. Atbildīgie speciālisti - darbinieki, kas organizē un nodrošina gāzes ietaises
tehniskā stāvokļa un pareizas ekspluatācijas uzraudzību;

lv

1.1.3. Bīstama gāzes koncentrācija - gāzu tilpuma koncentrācija gaisā, ja tā sasniedz
1/5 daļu no šo gāzu sprādzienbīstamības robežas;
1.1.4. Dabasgāze - zemes dzīļu iegulu deggāze, kuras pamatkomponents ir metāns

o.

(CH4);

rg

1.1.5. Darbu izpildītāji - darbinieki, kas tieši izpilda gāzes iekārtu vadības operācijas un
citi ar iekārtu darbināšanu vai tehnisko apkalpošanu saistīti darbinieki (katlu operatori,
atslēdznieki, metinātāji, ieregulēšanas speciālisti utt.);

ne

1.1.6. Drošības iekārta - ierīce, kas neatkarīgi no regulēšanas iekārtas nodrošina, ka
izejas spiediens nepārsniedz drošības robežas;

w.
le

ke

1.1.7. Gāzbīstamie darbi - darbi, kurus veic sagāzētā vidē vai kuru izpildes laikā
iespējama gāzes izplūde no sistēmas;
1.1.8. Gāzes iekārta - gāzes ietaises sastāvdaļa vai tās atsevišķs elements (regulators,
drošības vārsts, noslēgierīce utt.);

ww

1.1.9. Gāzes ielaišana - cauruļvadu piepildīšana ar transportējamo gāzi, izspiežot tajā
esošo gaisu vai inerto gāzi;
1.1.10. Gāzes ietaise - gāzes pārvades, sadales, spiediena samazināšanas un citu sistēmu
tehnisko ietaišu kopums, kas nodrošina drošu gāzes piegādi no piederības robežas līdz Īpašnieka
gāzes patērētājiem;
1.1.11. Gāzes ietaises Īpašnieks (Īpašnieks) - uzņēmums, kura īpašumā vai valdījumā
atrodas gāzes ietaise;
1.1.12. Gāzesvadu sistēma - cauruļvadu sistēmas, ieskaitot virszemes, apakšzemes
gāzesvadu caurules, kā arī pretkoroziju aizsardzības sistēmu;
1.1.13. Gāzes regulēšanas punkts (GRP) - atsevišķa ēka, kurā izvietota instalācija,
ieskaitot ieejas un izejas cauruļvadu sistēmu līdz noslēgierīcēm, un jebkuru konstrukciju
kopums ar iekārtām, kuras izmanto spiediena regulēšanai un aizsardzībai pret pārspiedienu;
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1.1.14. Hermētiskuma pārbaude - procedūra, kurā nosaka, vai gāzes cauruļvadu
sistēma atbilst hermētiskuma prasībām;
1.1.15. Izpūšana - process, kurā izvada gaisu vai inerto gāzi no sistēmas un/vai
cauruļvadu sastāvdaļām, lai to aizstātu ar gāzi, vai arī pretējs process;
1.1.16. Komercuzskaites mēraparāts - komercuzskaites gāzes skaitītājs kopā ar palīgierīcēm;
1.1.17. Kontrolpārbaude - vienkārša īslaicīga pārbaude, kurā nosaka, vai gāzi var no
jauna vai atkārtoti ielaist cauruļvadu sistēmā. Kontrolpārbaude nav stiprības vai hermētiskuma
pārbaude;

lv

1.1.18. LBN - Latvijas būvnoteikumi;

o.

1.1.19. Palaišana ekspluatācijā - darbības, kas tiek veiktas, lai gāzes ietaise sāktu
funkcionēt saskaņā ar projektu;

rg

1.1.20.Pieņemšana ekspluatācijā - darbības, kas nepieciešamas, lai noslogotu ar gāzi
cauruļvadu sistēmu, iekārtas un mezglus un uzsāktu to ekspluatāciju;

ne

1.1.21. Regulējošā iekārta - ierīce, kas samazina gāzes spiedienu līdz ieregulētai
vērtībai un uztur to iepriekš noteiktās robežās;

w.
le

ke

1.1.22. Stiprības pārbaude - procedūra, kurā nosaka, vai gāzes cauruļvadu sistēma
atbilst mehāniskās stiprības prasībām;
1.1.23. Tehniskā apkalpošana - darbi, kas nodrošina ietaises drošu un nepārtrauktu
darbību starpremontu laikā (apskates, apgaitas, tīrīšana, pārbaudes, defektu novēršana).

ww

1.1.24. Zināšanu pārbaude un atestācija - ir zināšanu novērtēšana, kas dod tiesības
veikt gāzes ietaises tehniskās uzraudzības pienākumus un/vai izpildīt darbus iekārtu lietošanas
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
1.2. Standarts nosaka galvenās prasības, kuras jāievēro visiem energouzņēmumiem, kuru
īpašumā ir gāzes ietaises un iekārtas (gāzesvadi, gāzes spiediena regulēšanas un sadales punkti,
gāzes katli, gāzes turbīnas, sašķidrinātās gāzes baloni, u.c.).
1.3. Standarta prasības attiecas arī uz juridiskām un fiziskām personām, kas veic šo
sistēmu ekspluatāciju (ieregulēšanu, apkalpošanu un remontu).

2. Prasības personālam
2.1. Darbiniekiem, kuri nodarbojas ar gāzes ietaises tehnisko apkalpošanu, regulēšanu,
remontu, kā arī atbildīgajiem speciālistiem par gāzbīstamo darbu vadīšanu, uzraudzību un
izpildi jāapgūst šī standarta un spēka esošo normatīvo dokumentu prasības.
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2.2. Sākotnēju gāzbīstamo iekārtu apkalpojošā personālu apmācību, zināšanu pārbaudi
un atestāciju veic juridiskā persona, kura saņēmusi Valsts darba inspekcijas licenci šādas
apmācības veikšanai.
2.3. Periodisko zināšanu pārbaudi nepieciešams veikt:
Atbildīgajiem speciālistiem ne retāk kā vienu reizi 5 gados;



Darba izpildītājiem ne retāk kā reizi 2 gados. Darba izpildītājiem, kas apkalpo
gāzesvadus, kuri attiecināmi uz bīstamo iekārtu, periodisko zināšanu pārbaudi
nepieciešams veikt atbilstoši likuma “Par bīstamo iekārtu tehnisko uzraudzību” un
pakārtotā Labklājības ministrijas rīkojuma prasībām.

lv



rg

o.

2.4. Ārpuskārtas zināšanu pārbaudi nepieciešams veikt, ja mainās personāla pienākumi
vai citi faktori, kas būtiski ietekmē darba drošību, un ja darbinieks pārkāpis darba aizsardzības
prasības.

ke

ne

2.5. Ja tiek izdarītas izmaiņas normatīvajā dokumentācijā, ekspluatācijas instrukcijās un
shēmās, apkalpojošam personālam nekavējoties nepieciešams veikt ārpuskārtas instruktāžas, kā
arī tehniskās mācības. Instruktāžas un tehniskās mācības jāreģistrē attiecīgā žurnālā uzņēmuma
noteiktajā kārtībā.

w.
le

2.6. Periodisko zināšanu pārbaudi atbildīgajiem speciālistiem un darbu izpildītājiem veic
juridiskā persona, kura saņēmusi Valsts darba inspekcijas licenci gāzes ietaišu apkalpojošā
personāla apmācībai.

ww

2.7. Par atbildīgajiem speciālistiem var atestēt darbiniekus ar vidējo vai augstāko
izglītību, kuri sasnieguši 18 gadu vecumu, apmācīti saskaņā ar noteikto kārtību, pārzina darba
aizsardzības un gāzes ietaises uzraudzības normatīvos aktus, kā arī to uzbūves un lietošanas
noteikumus.
2.8. Par darbu izpildītājiem var atestēt darbiniekus, kuri sasnieguši 18 gadu vecumu,
apmācīti saskaņā ar noteikto kārtību, pārzina noteikumus, instrukcijas un citus normatīvos aktus,
kas attiecas uz gāzbīstamo iekārtu apkalpošanas jomu.
2.9. Zināšanu pārbaudes un atestācijas rezultāti tiek noformēti protokolā, kurā ir
pārbaudes komisijas atzinums par to, vai persona ir atestēta par atbildīgo speciālistu vai darba
izpildītāju.
2.10. Atestētajām personām izsniedz apliecinošu dokumentu (apliecību), kurā norāda
šādas ziņas:


apmācību organizētāja nosaukums;



atestētā vārds, uzvārds;
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personas kods;



mācību programma;



atestācijas ieraksts;



izsniegšanas datums.

3. Prasības dokumentācijai

o.

lv

3.1. Gāzes ietaises Īpašniekam jānodrošina projekta izpildtehniskās dokumentācijas, kā
arī tehniskās dokumentācijas, saskaņā ar kuru tā pieņemta ekspluatācijā, saglabāšana.
Dokumentācijas saglabāšanas kārtību nosaka gāzes ietaises Īpašnieks.

rg

3.2. Gāzes ietaises ekspluatācijai nepieciešamais tehniskās un operatīvās dokumentācijas
apjoms tiek noteikts tehniskā vadītāja apstiprinātajā sarakstā.

ke

ne

3.3. Gāzes ietaises Īpašniekam jāizstrādā ekspluatācijas instrukcijas, shēmas ar armatūru
operatīvajiem apzīmējumiem.. Iekārtas apzīmējumiem shēmā jāatbilst faktiskajam stāvoklim.
Instrukcijas sastādīšana tiek veikta atbilstoši un pamatojoties uz rūpnīcas - izgatavotāja tehnisko
dokumentāciju, ekspluatācijas pieredzi, normatīviem dokumentiem, kā arī ņemot vērā pārbaužu
rezultātus.

w.
le

3.4. Instrukcijas un shēmas savlaicīgi jāpārskata: instrukcijas caurskatāmas ne retāk kā
reizi 3 gados, tehnoloģiskās shēmas jācaurskata ne retāk kā reizi 2 gados.

ww

3.5. Ja rekonstrukcijas vai remonta laikā tiek izdarītas izmaiņas gāzes ietaisē,
nekavējoties jāveic izmaiņas ekspluatācijas instrukcijās un shēmās. Ar visām izmaiņām
instrukcijās un shēmās jāiepazīstina apkalpojošais personāls pret parakstu.
3.6. Gāzes ietaišu tehnoloģiskajām shēmām jābūt operatīvā personāla rīcībā darba vietās,
kā arī atsevišķi stāvošās GRP telpās.
3.7. Ekspluatācijas instrukcijai jāsatur:


īss gāzes ietaises raksturojums;



gāzes ietaises darba režīmi un darbības drošuma kritēriji un robežas;



kārtība, kāda jāievēro personālam, veicot apskates, pārbaudes, remontu, kā arī iekārtu,
drošības un regulējošo vārstu ieregulēšanu;



personāla rīcība, veicot iekārtas režīma maiņu normālos un avārijas apstākļos;
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neatliekamie pasākumi, novēršot traucējumus, un to izpildes kārtība;



iespējamo avāriju likvidācijas plāns.

3.8. Katram ekspluatācijā pieņemtajam gāzesvadam, gāzes regulēšanas punktam,
korozijaizsardzības un citai iekārtai jāsastāda tehniskās pases, kas satur gāzesvada, iekārtu,
kontroles mērlīdzekļu, drošības un regulējošo vārstu raksturojošos datus.
3.9. Ārējiem gāzesvadiem ir pieļaujams izveidot kopējo tehnisko pasi, kurā atspoguļoti
dati par katru atsevišķi nodoto sistēmas posmu.

o.

lv

3.10. Tehniskās pases periodiski jāpapildina. Uzņēmuma noteiktajā kartībā pasēs vai
citos dokumentos jāatzīmē visi dati par gāzes iekārtu veiktajām izmaiņām, tehniskām
pārbaudēm, remontiem, regulējošo un drošības vārstu iestatījumiem.

rg

3.11. Ja gāzesvadi, atbilstoši normatīvajai dokumentācijai, attiecināmi uz bīstamo
iekārtu, nepieciešama to reģistrācija Valsts darba inspekcijā.

ke

ne

3.12. Ja gāzes ietaisi apkalpo servisa organizācija, energouzņēmumam jānodrošina
servisa organizācijas personāls ar nepieciešamo tehnisko dokumentāciju un ekspluatācijas
instrukcijām drošai darbu veikšanai.

4. Gāzes ietaises palaišana ekspluatācijā

w.
le

4.1. Vispārējās prasības

ww

4.1.1. Jaunizbūvētai vai kapitāli atremontētai gāzes ietaisei jāatbilst projektam vai
kapitālā remonta dokumentācijai, kā arī normatīvo aktu prasībām. Pirms jaunizbūvētā objekta
palaišanas ekspluatācijā, gāzes ietaises Īpašniekam jānorīko atbildīgais speciālists par gāzes
ietaišu drošu ekspluatāciju, jāapmāca apkalpojošais personāls, jāsagatavo nepieciešamā tehniskā
un operatīvā dokumentācija, jānoslēdz līgums ar Piegādātāju par gāzes piegādi.
4.1.2. Jaunizbūvētās vai kapitāli atremontētās gāzes ietaises palaišana ekspluatācijā var
sastāvēt no šādiem etapiem:


pieņemšanas komisijas nozīmēšana;



gāzes ietaises stiprības un hermētiskuma pārbaude;



gāzes ietaises ieregulēšanas darbi;



gāzes ietaises atsevišķu iekārtu pieņemšana ekspluatācijā;



gāzesvadu sistēmas pievienošana pie Piegādātāja gāzesvadiem;
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gāzes ielaišana pievienotā gāzesvadu sistēmā;



gāzes ietaises kompleksā pārbaude;



akta parakstīšana par gāzes ietaises pieņemšanu ekspluatācijā pēc kompleksās
pārbaudes;



gāzes ietaises palaišana ekspluatācijā.

4.2. Pieņemšanas komisijas nozīmēšana un tās uzdevumi

lv

4.2.1. Lai gāzes ietaisi pieņemtu ekspluatācijā pēc montāžas vai pēc kapitālā remonta,
īpašniekam jānozīmē pieņemšanas komisija.

rg

o.

4.2.2. Pieņemšanas komisijas uzdevums ir pārbaudīt gāzes ietaises un būves drošumu, kā
arī to tehnisko gatavību ekspluatācijai, pamatojoties uz normatīvajiem aktiem un būvprojekta
izpildes dokumentāciju vai remonta dokumentāciju.

ne

4.2.3. Pieņemšanas komisijas priekšsēdētājs ir Īpašnieka pilnvarota persona. Īpašnieks
komisijas sastāvu saskaņo ar būvuzņēmēja un gāzes Piegādātāja pārstāvjiem, kā arī servisa
organizāciju pārstāvjiem, ja gāzes ietaisi apkalpo servisa organizācijas.

ke

4.2.4. Pieņemšanas komisijas locekļi ir:

Īpašnieka gāzes saimniecības atbildīgais speciālists;



Īpašnieka būvuzraugs (ja tiek veikti celtniecības vai montāžas darbi);



būvuzņēmēja vai remonta organizācijas pārstāvis;



gāzes Piegādātāja organizācijas pārstāvis (ja nepieciešams pievienot jaunizbūvēto gāzes
ietaisi);

ww



w.
le



servisa organizācijas pārstāvis (ja gāzes ietaisi apkalpo servisa organizācija).

4.2.5. Normatīvajos aktos noteiktos gadījumos komisijas sastāvā tiek iekļauti Valsts
darba inspekcijas, Vides valsts inspekcijas un citu kontrolējošo institūciju pārstāvji.
4.2.6. Pieņemšanas laikā komisijai jāpārbauda un jāapskata visa gāzes ietaises tehniskā
dokumentācija, kā arī gāzes ietaises elementu, energoapgādes, ventilācijas un citu sistēmu
atbilstība normatīvajiem dokumentiem, akceptētajam būvprojektam vai remonta
dokumentācijai.
4.2.7. Atklātie defekti, kā arī nepilnības būvprojekta izpilddokumentācijā vai kapitālā
remonta dokumentācijā pirms pieņemšanas akta parakstīšanas jānovērš.

Tikai lasīšanai

089  LEK: 2005

10

4.3. Gāzes ietaises stiprības un hermētiskuma pārbaude
4.3.1. Pēc montāžas vai kapitālā remonta darbu pabeigšanas un pirms pieņemšanas
ekspluatācijā jāveic gāzes ietaises stiprības un hermētiskuma pārbaude.
4.3.2. Jaunizbūvētiem gāzesvadiem, kuriem būvprojekts akceptēts pēc 01.12.2002.,
stiprības un hermētiskuma pārbaudes kārtību un spiedienu nosaka Latvijas būvnormatīvs*.
Piezīme: *LBN 242-02 “Gāzes sadales un lietotāju ārējie tīkli”

lv

4.3.3. Celtniecības vai montāžas organizācija, vai arī remonta organizācija kopā ar
Īpašnieka tehniskās uzraudzības pārstāvjiem organizē un veic gāzesvadu, regulējošo un drošības
iekārtu stiprības un hermētiskuma pārbaudes.

rg

o.

4.3.4. Pirms gāzesvada stiprības un hermētiskumu pārbaudes veikšanas, gāzesvads
jāizpūš ar gaisu.

ne

4.3.5.Gāzesvadu stiprības un hermētiskuma pārbaudes tiek veiktas pēc apstiprinātas
programmas, izdodot atsevišķu norīkojumu.

Gāzesvada darba
spiediens, P
kg/cm2

Tabula 1.

Stiprības pārbaude
Pārbaudes
Pārbaudes laiks,
spiediens, kg/cm2
stundas

2
4,5

1
1

Virs 3 līdz 6

7,5

1

Virs 6 līdz 12

15

1

ww

Līdz 1
Virs 1 līdz 3

w.
le

ke

4.3.6. Visiem kapitāli atremontētiem gāzesvadiem jāveic stiprības un hermētiskuma
pārbaudes ar tabulā 1 uzrādīto spiedienu. Gāzesvadu sistēmu stiprību un hermētiskumu
pārbauda ar gaisu vai inerto gāzi atbilstoši ekspluatācijas instrukcijai, ievērojot speciālus
drošības pasākumus.

Hermētiskuma pārbaude
Pārbaudes
Pārbaudes laiks,
spiediens, kg/cm2
stundas

1
3
1,25*P, bet ne
augstāk, kā 6
1,25*P, bet ne
augstāk, kā 12

1
1
1
1

4.3.7. Hermētiskuma pārbaudi var veikt pēc stiprības pārbaudes, izmantojot to pašu vidi
un spiedienu un summējot pārbaudes laikus.
4.3.8. Ārējo gāzesvadu sistēmu un GRP iekārtu stiprības un hermētiskuma pārbaudes
tiek veiktas pēc armatūras, regulējošo un drošības iekārtu, kā arī mērinstrumentu montāžas. Ja
pārbaudes spiediens ir augstāks nekā iekārtas vai armatūras darba spiediens, tad tās vietā ieliek
starpgabalu, “aklo” atloku vai blīvripu.
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4.3.9. Pēc gāzes regulējošo punktu, gāzesvadu un iekārtu stiprības pārbaudes ar
noslēgtajiem regulatoriem un drošības vārstiem, nepieciešams veikt atkārtotu hermētiskuma
pārbaudi ar ieslēgtajiem regulatoriem un drošības vārstiem, ievērojot regulatoru un drošības
vārstu tehniskās prasības.
4.3.10. Gāzesvadu sistēmas pārbaudes laikā atklātie defekti jānovērš. Pēc defektu
novēršanas jāveic sistēmas atkārtota pārbaude.
4.3.11. Gāzesvadu, gāzes regulējošo punktu vai citu gāzes ietaises elementu pārbaudes
rezultāti tiek fiksēti gāzes ietaises tehniskajā pasē, kā arī iekārtu pieņemšanas aktos pēc
montāžas, kurus jāpievieno būvprojekta izpildes vai remonta dokumentācijai.

o.

lv

4.3.12. Pēc sekmīgas hermētiskuma pārbaudes, ja netiek veikta gāzes ietaises
pievienošana pie Piegādātāja gāzesvadiem, gaisa vai inertās gāzes spiediens pārbaudītajā
sistēmā var tikt saglabāts līdz tās pievienošanai Piegādātāja gāzesvadam vai gāzes ielaišanai
tajā.

rg

4.3.13. Gāzes ietaises Īpašnieks ir atbildīgs par gāzes ietaises spiediena pārbaudes
veikšanu un to atbilstību normatīvajiem aktiem.

ne

4.4. Gāzesvadu pretkorozijas aizsardzības iekārtas pieņemšana ekspluatācijā un tās
apkalpošana

w.
le

ke

4.4.1. Visiem tērauda pazemes gāzesvadiem jābūt aizsargātiem pret koroziju. Nododot
ekspluatācijā jaunizbūvētus gāzesvadus, nepieciešams pārbaudīt pretkorozijas aizsardzības
pasākumu izpildes atbilstību būvprojekta prasībām, tajā skaitā:
pēc montāžas darbu pabeigšanas pazemes tērauda gāzesvadiem izolācijas kvalitāti
vizuāli un ar mērinstrumentiem;



pēc tranšejas aizbēršanas gāzesvada caurules kontakta esamību / neesamību ar zemi, kā
arī aizsardzības potenciāla nodrošinājumu.

ww



4.4.2. Gāzesvadu izolācijas darbu kvalitātes pārbaudes nepieciešams veikt Īpašnieka
pilnvarotai personai, ieskaitot:


vizuālo apskati pirms gāzesvada ieguldīšanas tranšejā;



defektu neesamības pārbaudi pēc gāzesvada ieguldīšanas tranšejā un tēraudu gāzesvadu
montāžas metināšanas šuvju izolācijas darbiem;



kontakta esamības / neesamības ar zemi pārbaudi (ar speciālo aparatūru) pēc gāzesvada
apbēršanas ar smilti 20 – 25 cm biezumā un pēc pilnas gāzesvada tranšejas aizbēršanas.

4.4.3. Pārbaudes laikā atklātie defekti jānovērš līdz pilnai gāzesvada aizbēršanai.
Izolācijas darbu pieņemšana ekspluatācijā jānoformē ar aktu.
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4.4.4. Tērauda pazemes gāzesvada montāžas metināšanas šuvju izolācijas darbi tiek
veikti pēc gāzesvada stiprības un hermētiskuma pārbaudes.
4.4.5. Gāzesvadu elektroķīmiskās aizsardzības iekārtas montāža jāveic vienlaicīgi ar
gāzesvadu montāžas darbiem. Gāzesvadu elektroķīmiskās aizsardzības iekārtas ieregulēšanas
darbi jāpabeidz pirms gāzesvadu nodošanas ekspluatācijā.

lv

4.4.6. Pieņemot ekspluatācijā gāzesvadu elektroķīmiskās aizsardzības iekārtu, komisijai
jāpārbauda aizpildītās tehniskās dokumentācijas esamība, aizsardzības iekārtas atbilstība
projektam un tās darbības efektivitāte. Gāzesvadu elektroķīmiskās aizsardzības iekārtas
pieņemšana ekspluatācijā jānoformē ar pieņemšanas aktu (pielikums 9.1.).

rg

o.

4.4.7. Īpašniekam vai servisa organizācijai, kas ekspluatē pretkorozijas aizsardzības
iekārtas, jāizstrādā un jārealizē tāda tehniskās apkalpošanas un remontu kārtība, kura nodrošina
kvalitatīvu un efektīvu gāzesvadu aizsardzību un novērš pārtraukumus šo aizsardzības iekārtu
darbībā.

ke

ne

4.4.8. Atklājot bīstamas zonas ar korozijas pēdām, gāzesvada Īpašniekam jāveic
pasākumi aizsardzības pastiprināšanai un bīstamo zonu likvidēšanai. Gāzesvadu Īpašniekam
jānoskaidro korozijas bojājumu rašanās cēloņi un jāveic pasākumi korozijas iemeslu un seku
novēršanai. Darbu izpildes termiņus nosaka Īpašnieks vai organizācija, kura veic aizsardzības
iekārtu tehnisko apkalpošanu, ņemot vērā gāzesvadu tehnisko stāvokli.

w.
le

4.4.9. Ja gāzesvadu elektroķīmiskās aizsardzības iekārtas ekspluatācija nodota servisa
organizācijai, kura veic gāzesvadu elektroķīmiskās aizsardzības iekārtas tehnisko apkalpošanu,
tās rīcībā jābūt tehniskai dokumentācijai (gāzesvadu kartēm, shēmām ar elektroķīmiskās
aizsardzības iekārtas un kontrolmērījumu punktu izvietojumu).

ww

4.4.10. Servisa organizācijai elektrisko potenciālu mērījumus jāveic gāzes ietaises
Īpašnieka pārstāvja klātbūtnē.
4.4.11. Neplānotie mērījumu darbi tiek veikti, kad gāzesvads atrakts remontam vai
apskatei, kā arī kad mainījies pazemes komunikāciju izvietojums, garums vai to
katodaizsardzības režīms.
4.4.12. Gāzesvadu pretkorozijas aizsardzības iekārtas tehniskās apkalpošanas darbi tiek
veikti atbilstoši šī standarta pielikuma 9.2.4. sadaļai.
4.5. Gāzes ietaises ieregulēšanas darbi
4.5.1. Visām gāzes ietaisēm pirms to nodošanas ekspluatācijā jāveic ieregulēšanas darbi.
Šie darbi jāveic atbilstoši iekārtu ekspluatācijas instrukcijām un izgatavotāja tehniskajiem
noteikumiem.
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4.5.2. Gāzes ietaises Īpašnieks pats var veikt ieregulēšanas darbus, ja tam ir apmācīti
speciālisti, vai uzticēt tos specializētai servisa organizācijai uz līguma pamata.
4.5.3. Regulējošās un drošības iekārtas pirms montāžas jānoregulē stendā. Pēc montāžas,
ja tas tehnoloģiski ir iespējams, vēlreiz jāpārbauda samontēto regulējošo un drošības iekārtu
pareiza darbība ar saspiestu gaisu vai inerto gāzi un jānoplombē.
4.5.4. Ieregulēšanas iestatījumi, kā arī regulējošās un drošības iekārtas nostrādes rezultāti
tiek fiksēti pieņemšanos aktos un ekspluatācijas žurnālos (pielikumi 9.3., 9.4.).

lv

4.5.5. Regulējošās un drošības iekārtas ieregulēšanas un pārbaudes darbi jāveic Īpašnieka
atbildīgā speciālista klātbūtnē.

o.

4.5.6. Komercuzskaites mēraparātu ieregulēšanas darbi, kurus nevar veikt bez gāzes
patēriņa, jāveic pēc gāzes ielaišanas, saskaņojot šo kārtību ar gāzes Piegādātāju un noformējot
komercuzskaites mēraparāta pieņemšanas aktu.

rg

4.6. Gāzes ietaises atsevišķu iekārtu pieņemšana ekspluatācijā

ne

4.6.1. Komisija pieņem ekspluatācijā visu gāzes ietaisi kopumā vai atsevišķas šīs ietaises
daļas, vai atsevišķas iekārtas.

ke

4.6.2. Jaunizbūvētu gāzes ietaisi pēc montāžas drīkst pieņemt ekspluatācijā un parakstīt
aktu par tās pieņemšanu ekspluatācijā, ja komisijas rīcībā ir šāda dokumentācija:
līgums par gāzes piegādi;



akts par gāzes ietaises piederības robežas noteikšanu starp Īpašnieku un gāzes
Piegādātāju;



apstiprinātie akti par gāzes ietaises atsevišķu daļu un iekārtu pieņemšanu pēc montāžas;



ww



w.
le



gāzes ietaises tehnoloģiskās shēmas;
gāzesvadu, gāzes regulējošo punktu, iekārtu un citu sistēmu tehniskās pases ar
nepieciešamajiem ierakstiem par pirmreizējām pārbaudēm, par automātikas, regulējošo
un drošības iekārtu stāvokli, mērinstrumentiem un citiem ierakstiem atbilstoši tehniskās
dokumentācijas prasībām;



dokumentācija par personāla sagatavošanu gāzes ietaises ekspluatācijai (par apkalpojošā
personāla apmācību, zināšanu pārbaudi un atestēšanu atbilstoši šī standarta 2. nodaļas
prasībām, kā arī rīkojums par atbildīgo speciālistu nozīmēšanu);



nepieciešamās ekspluatācijas instrukcijas par gāzes ietaises un tās iekārtu drošu
ekspluatāciju.
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4.6.3. Gāzes ietaises daļas, kurai pēc kapitālā remonta veikšanas nav vajadzīga speciāla
pārbaude, pieņemšanas akts uzskatāms par objekta pieņemšanas aktu ekspluatācijā.
4.6.4. Jaunuzbūvētām vai rekonstruētām gāzes ietaisēm, kurām saskaņā ar Vispārīgo
būvnoteikumu prasībām bija nepieciešama būvatļauja, pasūtītājs iesniedz attiecīgajā pašvaldības
būvvaldē vai pašvaldības pilnvarotā kompetentā institūcijā, kas pilda būvvaldes funkcijas, gāzes
ietaises pieņemšanas aktu par to gatavību nodošanai ekspluatācijā. Tālāka gāzes ietaišu
pieņemšana ekspluatācijā notiek atbilstoši spēkā esošo normatīvo dokumentu* prasībām.
Piezīme: * MK 13.04.2004. noteikumi Nr.299 “Noteikumi par būvju pieņemšanu ekspluatācijā”

lv

4.6.5. Pēc akta apstiprināšanas par gāzes ietaises pieņemšanu ekspluatācijā Īpašnieks ir
atbildīgs par tās tehnisko stāvokli.

o.

4.7. Gāzesvadu sistēmas pievienošana pie Piegādātāja gāzesvadiem

rg

4.7.1. Gāzes Piegādātājs nedrīkst pieslēgt strādājošiem gāzesvadiem Lietotāja gāzes
ietaises pirms nav pārliecinājies, ka šo ietaišu Īpašnieks ir sagatavojies gāzes saņemšanai.

ne

4.7.2. Ja gāzesvadu Īpašnieks nav sagatavojies gāzes saņemšanai, gāzes ielaišana
Īpašnieka gāzesvadā aizliegta.

ke

4.7.3. Jaunizbūvētās gāzes ietaises pievienošana pie darbā esošiem gāzesvadiem pēc
montāžas notiek, pamatojoties uz aktu par gāzes ietaises pieņemšanu ekspluatācijā.

w.
le

4.7.4. Īpašnieka gāzes ietaises pievieno pie Piegādātāja gāzesvadiem atbilstoši gāzes
Piegādātāja tehniskajiem noteikumiem.

ww

4.7.5. Ja pievienošanas darbi ir gāzbīstamie darbi, tie jāveic atbilstoši šī standarta 6.
nodaļas prasībām. Pēc gāzesvada pievienošanas jāveic savienojuma vietu hermētiskuma
pārbaude.
4.7.6. Ja pievienošanās pie Piegādātāja gāzesvada notiek ar metināšanas palīdzību, tiek
veikta metināšanas šuves hermētiskuma pārbaude.
4.7.7. Gāzesvadu tērauda cauruļvadus atļauts metināt metinātājiem, kuri ir atestēti
atbilstoši normatīvo aktu prasībām.
4.7.8. Metināšanas darbu uzraudzība un gāzesvadu metināto savienojumu pārbaudes
jāveic atbilstoši normatīvo dokumentu prasībām.
4.7.9. Ja metinātie savienojumi neatbilst kvalitātes prasībām, tos izbrāķē un izgriež. Pēc
savienojumu labošanas metināšanas šuvēm jāveic atkārtota kvalitātes pārbaude.
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4.7.10. Metināšanas šuvju kvalitātes pārbaužu rezultātus dokumentē un pievieno pie
būvprojekta izpildes vai remonta dokumentācijas. Pieņemot ekspluatācijā gāzesvadus,
metinātāju kvalifikācijas sertifikātu kopijas jāpieliek pie būvprojekta izpildes vai remonta
dokumentācijas.
4.7.11. Gāzes ielaišana jaunizbūvētos gāzesvados jāplāno vienlaicīgi ar pievienošanas
darbiem pie darbā esošiem gāzesvadiem.
4.7.12. Ja pievienotajā gāzesvadu sistēmā gāzes ielaišana netiek veikta tieši pēc tās
pievienošanas, tad pievienotā gāzesvadu sistēma jāatslēdz.

lv

4.8. Gāzes ielaišana pievienotā gāzesvadā

o.

4.8.1. Gāzes ielaišana objektā tiek veikta uzreiz pēc pievienošanas pie Piegādātāja
gāzesvadiem un pēc savienojuma vietas hermētiskuma pārbaudes.

rg

4.8.2. Gāzes ielaišanu objektā var veikt Īpašnieka atestēti speciālisti, gāzes Piegādātājs
vai servisa organizācija.

ne

4.8.3. Gāzes ielaišana objektā ir gāzbīstamie darbi, kurus jāveic pēc gāzbīstamo darbu
izpildes norīkojuma atbilstoši šī standarta 6. nodaļas prasībām.

w.
le

ke

4.8.4. Visu spiedienu ārējie virszemes un pazemes gāzesvadi pirms gāzes ielaišanas
tajos, kā arī pēc to remontdarbiem pakļaujami kontrolpārbaudei ar gaisa vai inertās gāzes
spiedienu 0,02 MPa (2000 mm ūd. st.). Spiediena kritums gāzesvados 1 stundas laikā nedrīkst
pārsniegt 10 daPa (10 mm ūd. st.).

ww

4.8.5. Kontrolpārbaudes rezultāti jāfiksē norīkojumā un gāzesvada tehniskajā pasē, ja
darbi tiek veikti pēc montāžas vai kapitālā remonta, vai operatīvajā žurnālā, ja kontrol-pārbaude
tiek veikta katla gāzesvadiem pirms tā iekurināšanas.
4.8.6. Gāzes ielaišanas laikā gāzesvads jāizpūš ar gāzi līdz pilnīgai gaisa izspiešanai no
gāzesvada. Gāzes - gaisa maisījumu jāizspiež tikai caur izspiešanas cauruļvadiem. Izpūšanas
beigas tiek noteiktas pēc skābekļa (O2) satura analīzes gāzesvados. Skābekļa saturs gāzesvados
nedrīkst pārsniegt 1%.
4.8.7. Analīzes jāveic ar sprādziendrošu gāzes analizatoru. Analīžu rezultāti jāfiksē
gāzbīstamo darbu izpildes norīkojumā.
4.8.8. Ja gāzesvadu sistēma, kuru pieņēmusi komisija, nav palaista ekspluatācijā 6
mēnešu laikā no pēdējās hermētiskuma pārbaudes, tad pirms gāzes ielaišanas šādā gāzesvadu
sistēmā jāveic tās atkārtota hermētiskuma pārbaude.
4.8.9. Ja jaunizbūvētā vai kapitāli atremontētā pazemes gāzesvadu sistēma, kuru
pieņēmusi komisija, nav palaista ekspluatācijā 12 mēnešu laikā, tad pirms gāzes ielaišanas
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Īpašniekam jānodrošina šo gāzesvadu pretkorozijas pārklājuma tehniskā stāvokļa atkārtota
pārbaude.
4.8.10. Ja gāzes ietaises vai iekārtas pieņemšanai ekspluatācijā nepieciešama kompleksā
pārbaude, tad pieņemšanas akts jāparaksta pēc kompleksās pārbaudes pabeigšanas un defektu
novēršanas, ja tādi atklāti pārbaudes laikā (pielikums 9.5.).

5. Gāzes ietaišu ekspluatācija
5.1. Vispārējās prasības

o.

lv

5.1.1. Gāzes ietaises drošu lietošanu, ekspluatāciju un uzraudzību atbilstoši normatīvo
dokumentu prasībām nodrošina tās Īpašnieks.

rg

5.1.2. Īpašniekam jānodrošina gāzes ietaises normāla darbība visā tās ekspluatācijas
laikā. Īpašniekam jāveic gāzes ietaises tehniskā apkalpošana, kā arī uzturēšanas un kapitālā
remonta darbi termiņos, kas nodrošina ietaises drošu un nepārtrauktu darbību.

ne

5.1.3. Gāzes ietaises vai gāzes iekārtu tehnisko apkalpošanu un remontu veic apmācīts
un atestēts uzņēmuma personāls vai servisa organizācijas personāls uz līguma pamata.

w.
le

ke

5.1.4. Gāzes ietaises tehniskās apkalpošanas apjomu un izpildes periodiskumu nosaka,
ņemot vērā šī standarta pielikuma 9.2. prasības, kā arī gāzes iekārtu izgatavotāja instrukcijas un
ekspluatācijas pieredzi. Tekošo remontu jāveic ne retāk kā 1 reizi gadā, ja šo iekārtu
izgatavotājs nav noteicis citu garantijas laiku vai remonta periodiskumu.
5.1.5. Pilnīgi pārtraucot gāzes patēriņu vai ieslēdzot gāzes padevi uzņēmumam, gāzes
ietaises Īpašniekam savlaicīgi par to jābrīdina Piegādātājs.

ww

5.1.6. Ja gāzes ietaises apkalpo darbuzņēmēji, tad šo organizāciju vadītāji ir atbildīgi par
darba aizsardzības pasākumu ievērošanu un izpildi, kā arī par remontpersonāla kvalifikācijas
atbilstību veicamā darba raksturam.
5.1.7. Gāzes ietaises remonta darbu kvalitātes pārbaude jāveic atbilstoši būvnormatīvu,
standartu un citu dokumentu prasībām.
5.1.8. Gāzesvadu savienojumu hermētiskuma pārbaudei vai gāzesvadu noplūdes
konstatēšanai nav pieļaujams izmantot atklātu liesmu.
5.1.9. Gāzes ietaises un gāzes iekārtu drošas ekspluatācijas nodrošināšanai Īpašniekam
jānorīko atbildīgais speciālists par šīm iekārtām.
5.1.10. Atbildīgā speciālista pienākumi:


nodrošināt gāzes ietaises vai gāzes iekārtu drošu darbību un atbilstošu tehnisko stāvokli;
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nodrošināt gāzes ietaises darba izpildītājus ar nepieciešamo tehnisko dokumentāciju
drošai gāzes iekārtu ekspluatācijai;



uzturēt gāzes ietaises tehnisko dokumentāciju atbilstoši noteiktajai kārtībai;



norādīt gāzes iekārtu pasēs visus datus par tehnisko apkalpošanu un remontiem, kas
ietekmē tās drošu ekspluatāciju, tehnisko pārbaužu rezultātus, kā arī drošības vārstu,
automātikas, signalizācijas un aizsardzības ierīču stāvokli;



uzraudzīt, lai darba izpildītāju kvalifikācija atbilstu noteiktajām prasībām un tie būtu
savlaicīgi instruēti par gāzes ietaises drošu ekspluatāciju;



organizēt apkalpojošā personāla atkārtotās un ārpuskārtas zināšanu pārbaudes;



organizēt treniņnodarbības atbilstoši iespējamo avāriju lokalizācijas un likvidācijas
plāniem;



sagatavot gāzes ietaises tehniskās apkalpošanas un remonta grafikus, kontrolēt to izpildi;



sagatavot gāzes ietaises normatīvajos dokumentos paredzētajām tehniskajām pārbaudēm
un kontrolēt šo pārbaužu veikšanu;



piedalīties gāzes ietaises pieņemšanā ekspluatācijā pēc remonta vai pēc rekonstrukcijas;



piedalīties uzraudzības institūciju veicamajās pārbaudēs;



pārtraukt gāzes ietaises darbību, ja tās ekspluatācija apdraud cilvēku veselību, īpašumu
vai vidi, kā arī ja paredzētajā termiņā nav izdarītas gāzes ietaises tehniskās pārbaudes.

ww

w.
le

ke

ne

rg

o.

lv



5.2. Ārējo, iekšējo gāzesvadu un būvju droša ekspluatācija
5.2.1. Par visiem gāzesvadiem jābūt sastādītām tehniskajām pasēm.

5.2.2. Gāzesvadu un būvju apgaitas tiek veiktas sistemātiski atkarībā no gāzesvada
tehniskā stāvokļa, ņemot vērā gāzesvada ekspluatācijas ilgumu, gāzes spiedienu, aizsardzības,
signalizācijas esamību un ekspluatācijas pieredzi.
5.2.3. Apgaitas tiek veiktas pēc apstiprināta grafika termiņos, kurus nosaka uzņēmuma
tehniskais vadītājs. Gāzesvadu sistēmu tehniskās apkalpošanas darbi doti pielikuma
9.2.1. sadaļā.
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5.2.4. Pazemes gāzesvadiem jāsastāda maršruta kartes. Maršruta kartē jāuzrāda
gāzesvada trases shēma un posmu garumi, kā arī citas pazemes komunikācicalcjas 15 m
attālumā no gāzesvada. Pazemes gāzesvada trasei jābūt atzīmētai ar piketiem.
5.2.5. Apgaitā jāpārbauda, vai nav gāze gāzesvada akās, kolektoros, ēku pagrabos vai
citu pazemes komunikāciju akās, kas atrodas tuvāk par 15 m no pazemes gāzesvada un kur
iespējama gāzes uzkrāšanās. Gaisa paraugi, kā arī dažādas pazemes būves jāpārbauda ar
sprādziendrošu gāzanalizatoru.
5.2.6. Veicot gāzesvadu apskati, jāpievērš uzmanība tumšajiem traipiem sniegā, gaisa
burbulīšiem peļķēs, zāles dzeltēšanai un citiem faktoriem, kas norāda uz gāzes noplūdi.

o.

lv

5.2.7. Atrodoties pagrabā, akā vai citā pazemes telpā, aizliegts smēķēt un izmantot
atklātu liesmu. Ņemot gaisa paraugus kolektoros, šahtu akās, personāls nedrīkst tajās nokāpt.

rg

5.2.8. Konstatējot gāzi kādā no pārbaudāmajiem objektiem, papildus jāpārbauda visas
pazemes būves un pagrabi 50 m zonā ap noplūdes vietu, kā arī jāventilē telpas, pagrabi un
pazemes būves, kurās konstatēta gāze.

w.
le

ke

ne

5.2.9. Atklājot sagāzētību vai gāzesvada noplūdi, pārbaudītājam nekavējoši jāziņo
augstāk stāvošam darbiniekam vai atbildīgajam speciālistam par gāzes ietaišu pareizas
ekspluatācijas uzraudzību un jābrīdina par bīstamību. Noplūdes vietu vajag nožogot un izkarināt
brīdināšanas un drošības zīmes. Nepieciešams pārtraukt visus darbus gāzes noplūdes zonā, kā
arī brīdināt darbiniekus par to, ka nedrīkst smēķēt, lietot atklātu uguni, metināšanu un
elektroierīces šīs zonas tuvumā. Vienlaicīgi jānosaka gāzes noplūdes vieta un noplūde jānovērš.
5.2.10. Būvdarbus un zemes darbus gāzesvada aizsargjoslā atļauts veikt tikai ar
Īpašnieka rakstisku atļauju, kurā jānorāda darba izpildes noteikumi un kārtība. Atļaujai
jāpievieno gāzesvada shēma ar blakus esošām pazemes komunikācijām.

ww

5.2.11. Organizācijai, kas veiks būvdarbus gāzesvada tuvumā, jāsaskaņo tāda darbu
izpildes kārtība, kura nodrošinās gāzesvadu saglabāšanu būvdarbu laikā.
5.2.12. Pirms zemes darbu uzsākšanas pazemes gāzesvada aizsargjoslā, dabā jāprecizē
gāzesvada atrašanās vieta.
5.2.13. Būvbedres un akas, kurās veic darbus, jāiežogo. Būvbedru izmēriem jānodrošina
ērta darbu izpilde, kā arī nepieciešamo instrumentu un materiālu novietošana. Nožogojums un
darba vieta jāapzīmē ar drošības zīmēm.
5.2.14. Izpildot darbus būvbedrēs un akās, jālieto pietiekoša garuma kāpnes ar speciālu
ierīci to nostiprināšanai pie būvbedres, akas vai tvertnes lūkas malas, kura nerada dzirksteli pie
atsitiena vai berzes pret cietiem priekšmetiem.
5.2.15. Ja mehāniskas iedarbības rezultātā pazemes gāzesvads mainījis savu stāvokli
horizontālā vai vertikālā virzienā, vienlaicīgi ar gāzes noplūdes novēršanas darbiem jāatkailina
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un jāpārbauda ar fizikālu metodi pa vienam metinātam savienojumam uz katru pusi no bojājuma
vietas. Konstatējot tajā plaisas vai citus defektus, jāpārbauda nākošais metinātais savienojums.
5.2.16. Gāzes noplūdes un gāzes cauruļvada hermētiskuma pārbaudes jāveic ar ziepju
emulsiju. Aizliegts gāzes noplūdi meklēt ar atklātu liesmu.
5.2.17. Aizsargjoslām gar gāzesvadiem, to iekārtām un būvēm, gāzes noliktavām ir šāds
minimālais platums:

- līdz 500 daPa (dekapaskaliem) - 2 metri,
- no 0,3 MPa līdz 0,6 MPa - 7 metri,
- no 0,6 MPa līdz 1,6 MPa - 10 metri,
- virs 1,6 MPa - 25 metri;

lv

gar gāzesvadiem - zemes gabals un gaisa telpa, ko norobežo nosacītas vertikālas plaknes
katrā pusē no gāzesvada ass, gāzesvadam ar spiedienu:

o.



ap gāzes balonu grupu iekārtām - 10 metri;



ap sašķidrinātas gāzes regulēšanas punktu ēkām – 10 metri;



ap sašķidrinātas ogļūdeņraža gāzes balonu noliktavām - 10 metri.

ke

ne

rg



w.
le

5.2.18. Visu spiedienu gāzesvadu hermētiskuma un izolācijas pārbaudes jāveic pēc
grafika, bet ne retāk kā reizi 5 gados. Pārbaudes rezultāti jāatzīmē gāzesvada pasē un tie
jāievēro, nosakot remonta veidu un termiņus.

ww

5.2.19. Gāzesvadi regulāri, saskaņā ar grafiku, jādrenē ar speciāliem uzgaļiem, kas
jāuzstāda gāzesvada zemākajos punktos. Kondensāts jāsavāc pārvietojamās tvertnēs un jāutilizē.
No gāzesvadiem izlaistos šķidrumus aizliegts ievadīt kanalizācijas sistēmā.
5.2.20. Aizsaldētos gāzesvada posmus atsilda ar karstām smiltīm, tvaiku vai, izmantojot
speciālus elektrosildītajus. Aizliegts gāzesvadus atkausēt ar atklātu liesmu.
5.2.21. Tehniskās apkalpošanas darbus uz ekspluatācijā esošām gāzes ietaisēm bez
norīkojuma izrakstīšanas atļauts veikt tikai operatīvajam personālam saskaņā ar apstiprinātu
grafiku.
5.2.22. Tehniskās apkalpošanas darbi un apgaitas, kuras tiek veiktas pēc apstiprināta
grafika, operatīvajam personālam jāreģistrē operatīvajā žurnālā.
5.2.23. Atslēdzot gāzesvadus vai iekārtu remontiem, pie atslēdzošām iekārtām vai
armatūras ir jāuzstāda blīvripas atbilstoši šī standarta 6. nodaļas prasībām.
5.2.24. Pirms pazemes gāzesvada remonta darbu uzsākšanas, kuri saistīti ar gāzesvada
posmu vai aizbīdņu nomaiņu, blīvripu montāžu un demontāžu, ja nav stacionāra
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elektropārvienojuma, nepieciešams atslēgt pretkorozijas elektroaizsardzību un savienot
gāzesvadus ar pagaidu elektropārvienojumu, lai izvairītos no iespējamās dzirksteļošanas
klaidstrāvu rezultātā.
5.2.25. Atbrīvojot gāzesvadu no gāzes vai uzpildot to ar gāzi, jāvadās pēc analīžu
rezultātiem. Izpūšot gāzesvadu caur izpūšanas cauruļvadu ar gaisu pirms remonta, gāzes saturs
gāzesvadā nedrīkst pārsniegt 1/5 daļu no gāzes apakšējās sprādzienbīstamības robežas. Izpūšot
gāzesvadu ar gāzi, skābekļa (O2) koncentrācija gāzesvadā nedrīkst pārsniegt 1%. Analīžu
rezultāti jāfiksē gāzbīstamo darbu izpildes norīkojumā.

lv

5.2.26. Izspiežot gāzi vai gaisu no gāzesvadiem, gāzes un gaisa maisījums jāizvada
atmosfērā caur izpūšanas cauruļvadu tādā vietā, kas izslēdz iespēju maisījumam iekļūt ēkās vai
saskarties ar atklātu liesmu.

ne

rg

o.

5.2.27. Aizbīdņus, ar kuriem atslēgts gāzesvada posms, aizslēdz ar ķēdēm un uz tiem
uzkarina drošības zīmes “Neatvērt, strādā cilvēki”. Uz izpūšanas cauruļvada atvērtās armatūras
uzkarina drošības zīmi ”Neaizvērt, strādā cilvēki” un to noslēdz ar ķēdi. Vietās, kur tiek veikti
darbi, uzkarina drošības zīmes “Strādāt šeit”. Jānoņem spriegums no noslēgarmatūras
elektropiedziņas vadības un barošanas ķēdēm, un uz atslēgtiem automātiem un vadības atslēgām
jāuzkarina drošības zīmes “Neieslēgt, strādā cilvēki”.

ke

5.2.28. Noslēgarmatūrai uz izpūšanas cauruļvada jābūt atvērtā stāvoklī, pēc tam kad
gāzes iekārta atslēgta no gāzes padeves.

w.
le

5.2.29. Nomainot kādu gāzesvada elementu, pievienojot gāzes aparātu vai saskrūvējot
atloku savienojumu, pēc gāzes spiediena atjaunošanas ir jāpārbauda savienojumu blīvums.

5.3. Katlu droša ekspluatācija

ww

5.3.1. Pirms katla remonta, kurtuvju un gāzejas apskates vai tīrīšanas katla gāzesvadā
pēc pirmās noslēgierīces jāuzstāda blīvripa. Gāzesvados drīkst uzstādīt tikai blīvripas, kuras ir
aprēķinātas dotajam spiedienam. Blīvripas uzstāda, ievērojot drošības pasākumus, atbilstoši šī
standarta 6. nodaļas prasībām.
5.3.2. Blīvripu uzstādīšanai katla gāzesvadus jāatslēdz atbilstoši šī standarta 5.2.25. –
5.2.28. punktu prasībām.
5.3.3. Remontam apturēto katlu jāatvieno no darbā esošo katlu kopējās dūmejas ar
blīviem aizslietņiem vai starpsienām.
5.3.4. Pirms darbu uzsākšanas kurtuvē no tās augšējas daļas jānoņem gaisa analīze. Gāze
kurtuvē nedrīkst atrasties.
5.3.5. Izņemt blīvripu no gāzesvada un ielaist tajā gāzi atļauts tikai tad, kad ir noformēta
dokumentācija, kas apstiprina katla remontdarbu izpildes pabeigšanu.
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5.3.6. Pirms katla iekurināšanas un pēc tā apturēšanas kurtuves un gāzejas, tajā skaitā
recirkulācijas, jāvēdina ar dūmsūcējiem un ventilatoriem, atverot šīberus gaisa un dūmgāžu
traktā atbilstoši katla ekspluatācijas instrukcijai.
5.3.7. Vēdināšanas ilgumu un kārtību nosaka katla ekspluatācijas instrukcija.
Vēdināšanas ilgums nedrīkst būt mazāks par 10 minūtēm.

lv

5.3.8. Pirms katla iekurināšanas jāizdara katla gāzesvada, noslēgarmatūras un katla
(degļa) drošības noslēgvārstu blīvuma kontrolpārbaude, pie tam jābūt ieslēgtiem ventilatoriem
un dūmsūcējiem. Katlumājas gāzesvada blīvums jāpārbauda, izmantojot saspiestu gaisu ar
spiedienu 0,01 MPa (1000 mm ūd. st.). Spiediena samazināšanās stundas laikā nedrīkst
pārsniegt 60 daPa (60 mm. ūd. st.). Pārbaudes rezultāti jāfiksē operatīvajā žurnālā.

rg

o.

5.3.9. Gaisa spiediena pazemināšanas gadījumā ar ziepju emulsiju jāpārbauda gāzesvada
savienojumi un armatūras blīvslēgi un ar stetoskopa palīdzību jāizklausa visa armatūra. Ja
konstatēts gāzesvada, noslēgarmatūras vai katla (degļa) drošības noslēgvārstu nehermētiskums,
katlu iekurināt ar gāzi aizliegts. Pēc defekta atrašanas un novēršanas jāveic atkārtota gāzesvada
kontrolpārbaude atbilstoši p.5.3.8.

ne

5.3.10. Katla (degļa) drošības noslēgvārstu, izpildmehānismu un noslēgarmatūras
darbību jāpārbauda šādos gadījumos:
pirms katla iekurināšanas pēc remonta;



pirms katla iekurināšanas pēc ilgstošas atrašanās rezervē (vairāk nekā 3 diennaktis);



pirms katla pārslēgšanas uz gāzes sadedzināšanu;



pēc drošības noslēgvārstu un noslēgarmatūras remonta.

ww

w.
le

ke



5.3.11. Pirms katla iekurināšanas katla gāzesvadi jāizpūš ar gāzi līdz pilnīgai gaisa
izspiešanai no gāzesvadu sistēmas laikā periodā, ko nosaka ar gāzes analīzi, ar aprēķinu,
eksperimentāli vai atbilstoši ekspluatācijas instrukcijai. Gāzesvadu izpūšana caur gāzes katla
degļiem uz kurtuvi ir aizliegta. Ja, noņemot gāzes analīzi, skābekļa saturs gāzesvados ir virs 1%,
tad gāzes degļu aizdedzināšana ir aizliegta. Ja pirms katla palaišanos tā gāzesvadi bija ar gāzes
pārspiedienu, tad atļauts neveikt skābekļa satura analīzi gāzesvadā.
5.3.12. Aizliegts iekurināt katlu, neieslēdzot gāzes kontroles un drošības ierīces.
Aizdedzinot katla degļus, nepieciešams izmantot aizdegšanas - aizsardzības ierīces (AAI)
liesmu. Ja katli nav aprīkoti ar AAI, degļi jāaizdedzina atbilstoši katla ekspluatācijas instrukcijas
prasībām.
5.3.13. Iekurinot katlu, nedrīkst stāvēt pret degļu lūkām. Skatīties caur tām drīkst no
attāluma un ieslīpi, pie kam jāuzliek aizsargbrilles vai jāizmanto aizsargs.
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5.3.14. Ja degļa aizdedzināšanas vai regulēšanas procesa laikā notiek liesmas atraušanās
vai nodzišana, vai ieraušana gāzes padevē uz degli, tad deglis nekavējoties jāatslēdz. Atkārtotu
aizdedzināšanu atļauts uzsākt pēc kurtuves un gāzeju izvēdināšanas.
5.3.15. Ja nostrādā katla (degļa) gāzesvada drošības noslēgvārsts, pārtraucot gāzes
padevi, tad gāzes padevi drīkst atjaunot tikai pēc šīs nostrādes iemesla noskaidrošanas un cēloņu
novēršanas.
5.3.16. Gāzes spiediena pazemināšanas vai paaugstināšanas gadījumā nekavējoties
jāgatavojas katla pārslēgšanai uz rezerves kurināmo un jārīkojas atbilstoši katla ekspluatācijas
instrukcijai.

o.

lv

5.3.17. Ar gāzi strādājošiem katliem režīma kartes jāpārskata ne retāk kā reizi 2 gados,
kā arī pēc kapitālā remonta un pēc degļu nomaiņas vai rekonstrukcijas.

rg

5.3.18. Katla automātikai vai katla vadības sistēmai jānodrošina gāzes padeves
pārtraukšana, ja notikušas nepieļaujamas izmaiņas kādā no kontrolējamiem parametriem.
Nekavējoties jāatslēdz darbā esošais katls arī šādos gadījumos:
katlu mājas telpa vai tās daļa ir sagāzēta gāzes noplūdes rezultātā;



katla kurtuvē noticis sprādziens vai aizdegušies degošie nosēdumi uz katla sildvirsmām
vai reģeneratīvā gaisa sildītājā (RGS).

ke

ne
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5.3.19. Nekavējoties jāatslēdz visi darbā esošie katli šādā gadījumā:
katlu mājā noticis sprādziens vai izcēlies ugunsgrēks;



bojāts gāzes vads (plaisa gāzesvadā vai gāzesvada sagraušana).

ww



5.4. Gāzes regulēšanas punktu (GRP) droša ekspluatācija
5.4.1. Katram GRP jāsastāda tehniskā pase, kas satur GRP iekārtu raksturojošus datus un
atzīmes par veiktajiem remontiem un citām izmaiņām. GRP uzstādītiem spiediena regulatoriem
un drošības vārstiem jābūt rūpnīcas - izgatavotāja pasēm.
5.4.2. Uzņēmumā jābūt iekārtotam GRP ekspluatācijas žurnālam un apstiprinātai GRP
ekspluatācijas instrukcijai.
5.4.3. GRP telpās jāuzstāda gāzes koncentrācijas signalizācija. Signāls par gāzes noplūdi
GRP telpās jāizvada uz katlu vadības pulti. Saņemot signālu par GRP telpas sagāzētību,
personālam jārīkojas atbilstoši ekspluatācijas instrukcijas prasībām.
5.4.4. GRP telpu gāzes koncentrācijas un tās signalizācijas pārbaudes kārtību un
periodiskumu nosaka uzņēmuma tehniskais vadītājs. Ieregulēto parametru pārbaude tiek veikta
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ar gāzes maisījuma kontrolparaugu. Aizliegts veikt signalizatora pārbaudi, paaugstinot gāzes
koncentrāciju telpās.
5.4.5. GRP apgaitas tiek veiktas sistemātiski pēc apstiprināta grafika, ņemot vērā GRP
iekārtu ekspluatācijas ilgumu, to tehnisko stāvokli un ekspluatācijas pieredzi. Apgaitas
periodiskumu nosaka uzņēmuma tehniskais vadītājs. GRP tehniskās apkalpošanas darbu sastāvs
un iespējamais periodiskums dots pielikuma sadaļā 9.2.2.

lv

5.4.6. GRP apgaitas laikā jāveic iekārtu, armatūras un mērīšanas līdzekļu vizuālā
apskate. Jāpārliecinās vai GRP nav notikusi gāzes noplūde, kā arī par ventilācijas,
apgaismojuma un apkures sistēmas pareizu darbību. Gaisa temperatūra GRP telpās nedrīkst būt
zemāka par +50 C.

o.

5.4.7. GRP iekārtai un gāzesvadiem atrodoties darbā, iekārtas armatūrai pirms drošības
vārstiem jābūt atvērtai un noplombētai, izņemot noslēgierīci, kura automātiski atgriežas atvērtā
stāvoklī. Darbā esoša gāzesvada izpūšanas cauruļvadu armatūrai jābūt aizvērtai.

ne

rg

5.4.8. Regulāri pēc apstiprināta grafika jāveic GRP filtru un armatūras savienojumu, kā
arī armatūras blīvslēgu hermētiskuma pārbaude ar ziepju emulsiju. Gāzes noplūžu neesamību
šādos savienojumos aizliegts pārbaudīt ar atklātu uguni.

ke

5.4.9. Jāpārbauda gāzes spiediena starpība pirms un pēc filtriem, lai noteiktu filtru
aizsērēšanas pakāpi. Maksimālā gāzes spiediena starpība filtros nedrīkst pārsniegt rūpnīcas izgatavotāja instrukcijā norādīto lielumu.

w.
le

5.4.10. Ja spiediena starpība pārsniedz normatīvo lielumu, filtrs ir jāatslēdz tīrīšanai.
Filtriem, kuriem paredzēta kasetes izjaukšana un tīrīšana, tas jāizdara ārpus GRP telpas tādās
vietās, kuras atrodas ne tuvāk par 5 m no atklātas uguns, viegli uzliesmojošām vielām un
materiāliem. Kārtībai, kā tiek veikta filtru tīrīšana un citi tehniskās apkalpošanas darbi, jābūt
norādītai GRP ekspluatācijas instrukcijā.

ww

5.4.11. GRP iekārtai atrodoties rezervē, signalizācijai
paaugstināšanos vai pazemināšanos aiz GRP jābūt ieslēgtai.

par

gāzes

spiediena

5.4.12. Visi regulēšanas, izmēģinājumu un remonta darbi GRP darbā esošai iekārtai, tiek
veikti pēc gāzbīstamo darbu izpildes norīkojuma noformēšanas un nepieciešamības gadījumā
apstiprinātas programmas vai plāna, kurš norāda izpildāmo darbu secību un citus nepieciešamos
pasākumus atbilstoši šī standarta 6. nodaļas prasībām.
5.4.13. Aizliegts ieiet GRP telpās apavos, kuriem pazolēs vai papēžos ir tērauda nagliņas
vai pakaviņi.
5.4.14. Veicot remonta darbus GRP iekārtās aizliegts lietot elektrisko urbjmašīnu un
citus dzirksteļojošus elektroinstrumentus, uzkāpt vai atbalstīties uz armatūras vai aparātu
impulsa līnijām.
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5.4.15. Pirms GRP armatūras un iekārtu remonta darbu uzsākšanas ir jāuzstāda blīvripas.
Blīvripu uzstādīšanai GRP gāzesvadus jāatslēdz atbilstoši šī standarta 5.2.25. – 5.2.28. punktu
prasībām.
5.4.16. Pirms regulējošo vai drošības vārstu revīzijas to kolektors jānoslēdz ar blīvripām
un jāizpūš ar saspiestu gaisu līdz apmierinošām analīzēm.
5.4.17. Pirms gāzes ielaišanas jāveic GRP gāzesvadu blīvuma kontrolpārbaude,
izmantojot saspiestu gaisu ar spiedienu 0,01 MPa (1000 mm ūd. st.). Spiediena samazināšanās
stundas laikā nedrīkst pārsniegt 60 daPa (60 mm. ūd. st.). Pārbaudes rezultāti jāfiksē GRP
ekspluatācijas žurnālā.

o.

lv

5.4.18. Ja konstatēta gāzes noplūde GRP, ievērojot nepieciešamās drošības prasības,
nekavējoties jāveic pasākumi noplūdes likvidēšanai saskaņā ar ekspluatācijas instrukcijas
prasībām.

rg

5.4.19. Aizliegts ieiet telpā, kur notikusi gāzes noplūde, bez gāzmaskas un
individuālajiem aizsardzības līdzekļiem. Sagāzētās telpās jāstrādā brigādei ne mazāk kā 3
cilvēku sastāvā. Vienam darbiniekam jāatrodas ārpusē un jānovēro, kas notiek telpas iekšienē.

ne

5.4.20. GRP telpās jābūt ekspluatācijas instrukciju komplektam un tehnoloģiskajām
shēmām.

w.
le

ke

5.4.21. Uz GRP un katlu mājas gāzesvadiem jāuzrada gāzes plūsmas virziens. Gaismas
ķermeņiem GRP telpās jābūt sprādziendrošā izpildījumā. Spuldzes nomaiņu atļauts veikt tikai
tad, kad atslēgts spriegums. Nepietiekoša dabiskā apgaismojuma apstākļos atļauts lietot
pārnēsājamos gaismas avotus sprādziendrošā izpildījumā.

ww

5.4. 22. Uz GRP nožogojuma jābūt brīdinošam uzrakstam “Ugunsnedrošs”. GRP telpās
un teritorijā jābūt ugunsdzēšamiem līdzekļiem atbilstoši normatīvo dokumentu prasībām. Tur
nedrīkst uzglabāt degošus un viegli uzliesmojošus materiālus un priekšmetus.

5.5. Drošības un regulēšanas vārstu pārbaudes un ieregulēšana
5.5.1. Gāzes ietaises regulēšanas un drošības iekārtām un kontrolmēraparatiem jāatbilst
projektā paredzētajiem gāzes parametriem.
5.5.2. Gāzes regulēšanas iekārtu maksimālais darba spiediens izejas pusē nedrīkst
pārsniegt iekārtu pieļaujamo darba spiedienu. GRP noplūdes drošības vārstu nostrādes
maksimālais augšējās robežas iestatījums nedrīkst pārsniegt tabulā 2 norādīto.
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Tabula 2.
Darba spiediens gāzesvadā
MPa (kg/cm2)

Noplūdes drošības vārsta maksimālais augšējās
robežas iestatījums, MPa (kg/cm2)

Līdz 0,3 (3)
Virs 0,3 (3)

Darba spiediens + 0,03 MPa (Darba spiediens + 0,3 kg/cm2)
1,10 darba spiediens

5.5.3. Visu veidu GRP drošības un regulējošo iekārtu aparātu (vārstu) iestatījumu un
darbības pārbaude jāveic pirms gāzes ielaišanas, pēc iekārtu ilgstošas dīkstāves (vairāk nekā
2 mēneši) un remonta, kā arī ekspluatācijas laikā ne retāk kā reizi 6 mēnešos.

lv

5.5.4. Drošības un regulējošo vārstu pārbaude un ieregulēšana tiek veikta speciālā stendā
ar saspiestu gaisu. Pēc ieregulēšanas regulēšanas elements jānofiksē un jānoplombē. Pareizi
ieregulētam vārstam jāatveras un jāaizveras pie noteiktiem iestatījuma parametriem, ņemot vērā
rūpnīcas - izgatavotāja pielaides.

rg

o.

5.5.5. Drošības un regulējošo vārstu regulēšana un pareizas darbības pārbaude tiek
veikta pēc tehniskā vadītāja apstiprināta grafika, atbildīgās personas klātbūtnē un ekspluatācijas
instrukcijas noteiktā kārtībā. Drošības un regulējošo vārstu iestatījumu parametri un pārbaudes
rezultāti tiek fiksēti GRP ekspluatācijas žurnālā.

ke

ne

5.5.6. Atvienojot drošības vai regulēšanas vārstus pārbaudei, uz cauruļvada nekavējoties
jāuzstāda blīvripa. Pēc vārsta atpakaļ samontēšanas jāpārbauda savienojuma blīvums ar ziepju
emulsiju.

w.
le

5.5.7. Nesacilpotu gāzesvadu tīklos GRP noplūdes drošības vārstu ieregulēšanas
iestatījumiem jābūt zemākiem par katla (degļa) gāzesvada drošības noslēgvārstu iestatījumiem.
5.5.8. Sacilpotu gāzesvadu tīklos GRP noplūdes drošības vārstu ieregulēšanas
iestatījumiem jābūt augstākiem par katla (degļa) drošības noslēgvārstu iestatījumiem.

ww

5.5.9. GRP iekārtu izpildmehānismu elektropiedziņām jābūt sprādziendrošā izpildījumā
un sazemētām.
5.5.10. Regulēšanas iekārtu vai drošības vārstu darbības traucējumi jānovērš
nekavējoties.

5.6. Gāzes iekārtu kontroles, mērīšanas līdzekļi un automātikas ierīces
5.6.1. Gāzes ietaises Īpašniekam jānodrošina uz gāzesvadiem un gāzes iekārtām
uzstādīto kontroles un mērīšanas līdzekļu, kā arī automatizācijas un signalizācijas sistēmu
tehniskā apkalpošana, atbilstības pārbaude un remonti.
5.6.2. Aizsardzības, bloķēšanas un signalizācijas ierīču nostrādes parametriem jāatbilst
gāzes iekārtas tehniskā dokumentācijā norādītajiem iestatījumiem.
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5.6.3. Kontroles, mērīšanas līdzekļu, automatizācijas, signalizācijas un aizsardzības
sistēmu tehniskā apkalpošana, atbilstības pārbaude un remonti jāveic pēc apstiprināta grafika
atbilstoši normatīvo dokumentu, rūpnīcas – izgatavotāja tehniskās dokumentācijas un
ekspluatācijas instrukciju prasībām.
5.6.4. Ja kontroles un mērīšanas līdzekļi jānoņem pārbaudei vai remontam, to vietā
nekavējoties jāuzstāda ekspluatācijas rādītājiem atbilstoši mērīšanas līdzekļi, blīvripas vai
vītņuslēgi. Automātisko regulatoru defekti un bojājumi jānovērš nekavējoties.
5.6.5. Mērīšanas līdzekļu lietošana nav pieļaujama gadījumos, ja tie ir mehāniski bojāti
vai uz tiem nav speciālas atzīmes.

o.

lv

5.6.6. Komercuzskaites mēraparātu uzstādīšanu, nomaiņu, tehnisko apkalpošanu un
remontu veic servisa organizācija vai Īpašnieka speciālisti.

rg

5.6.7. Komercuzskaites mēraparātu uzstāda saskaņā ar projektu. Komercuzskaites
mēraparāti pirms uzstādīšanas un ekspluatācijas laikā periodiski jāpārbauda Latvijas nacionāla
standartizācijas un metroloģijas centrā vai akreditētās un pilnvarotās laboratorijās.

ne

5.6.8. Komercuzskaites mēraparātus pēc uzstādīšanas, pārbaudes vai remonta
ekspluatācijā pieņem gāzes Piegādātāja pārstāvis, kas pārbauda to uzstādīšanas pareizību,
noplombē un sastāda attiecīgu dokumentu.

w.
le

ke

5.6.9. Komercuzskaites mēraparāta shēmas izmaiņas, mēraparātu nomaiņa vai
pārvietošana jāsaskaņo ar gāzes Piegādātāju.

6. Gāzbīstamie darbi un organizatoriskie pasākumi to drošai izpildei
6.1. Gāzbīstamie darbi



ww

6.1.1. Gāzbīstamie darbi ir darbi, kurus veic sagāzētā vidē vai kuru izpildes laikā
iespējama gāzes izplūde no sistēmas. Tie ir:
jaunizbūvētu gāzesvadu pievienošana darbā esošajiem gāzesvadiem bez gāzes padeves
atslēgšanas;



gāzesvadu, GRP un gāzes balonu grupas iekārtu palaišana ekspluatācijā (gāzes ielaišana)
pēc remontdarbiem vai pēc rekonstrukcijas, kā arī palaišanas - ieregulēšanas darbu
izpilde;



gāzesvadu, gāzes iekārtu un noslēgarmatūras tehniskās apkalpošanas darbi vai remonts,
kuru izpildes laikā var rasties gāzes noplūde;



blīvripu uzstādīšana un izņemšana no darbā esošajiem gāzesvadiem;
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gāzesvada atvienošana un gāzes izspiešana no gāzesvada;



gāzes iekārtu sagatavošana tehniskajai pārbaudei;



kondensāta un ūdens izvadīšana no gāzesvadiem un to ierīcēm;



rakšanas darbi pazemes vada gāzes izplūdes vietā līdz izplūžu likvidēšanai;



visu veidu remontdarbi, pielietojot metināšanu un atklātu uguni, pie darbā esošajiem
gāzesvadiem vai gāzes regulēšanas iekārtām.

lv

6.1.2. Šādi gāzbīstamie darbi tiek veikti pēc gāzbīstamo darbu izpildes norīkojuma un
tehniskā vadītāja apstiprinātas speciālas darbu veikšanas programmas:
metināšanas darbi vai darbi ar atklātu uguni GRP telpās;



gāzesvadu ar spiedienu virs 0,3 MPa metināšanas darbi vai darbi ar atklātu uguni;



gāzes ielaišana gāzesvados ar spiedienu virs 0,6 MPa.

ne

rg

o.



ke

6.1.3. Par uzraudzības personu šo darbu veikšanai jānorīko atbildīgais speciālists –
inženiertehniskais darbinieks.

w.
le

6.1.4. Programmā jānorāda stingra izpildāmo darbu secība, strādājošo un iekārtu
izvietojums, atbildīgās personas, nepieciešamie pasākumi, kas garantē izpildāmo darbu
maksimālo drošību un, ja darbi tiek veikti vienlaicīgi dažādas vietās, telpās un akās, šo darbu
kopējā koordinācijas persona.

ww

6.1.5. Darbu veikšanas programmai un norīkojumam jāpievieno shēmas kopijas ar
norādījumu par veicamā darba vietu un raksturu.

6.2. Gāzbīstamo darbu izpildes norīkojuma izsniegšana
6.2.1. Veicot gāzbīstamos darbus, ir jāparedz organizatoriskie un tehniskie pasākumi,
kas nodrošina darbinieku drošību.
6.2.2. Gāzbīstamos darbus drīkst veikt pēc gāzbīstamo darbu izpildes norīkojuma, kurš
nosaka norīkojuma izpildē iesaistāmos un par drošu darba veikšanu atbildīgos darbiniekus,
veicamos darbus, kā arī citus organizatoriskos un tehniskos pasākumus drošai darba izpildei
(pielikums 9.6.).
6.2.3. Personu sarakstu ar darbiniekiem, kuriem pēc zināšanu pārbaudes ir tiesības būt
par gāzbīstamo darbu izpildes norīkojuma izsniedzējiem, darbu vadītājiem, darbu darītājiem,
pielaidējiem un uzraugiem gāzbīstamos darbos, apstiprina uzņēmuma tehniskais vadītājs.
Saraksts ir jākoriģē, ja ir notikušas minēto personu sastāva izmaiņas.
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6.2.4. Norīkojuma derīguma laiku nosaka norīkojuma izsniedzējs. Šis laiks nedrīkst
pārsniegt apstiprināto gāzes ietaises vai iekārtas remonta grafika termiņu. Pagarināt norīkojumu
drīkst darbinieks, kuram ir tiesības izdot gāzbīstamo darbu izpildes norīkojumus.
6.2.5. Norīkojums darbam tiek izsniegts divos eksemplāros gāzes ietaisi apkalpojošās
struktūrvienības operatīvā personāla vadītājam, kas norīkojumu reģistrē “Gāzbīstamo darbu
reģistrācijas žurnālā” (pielikums 9.7.), piešķirot tam reģistrācijas numuru.

lv

6.2.6. Ierakstiem norīkojuma abos eksemplāros jābūt identiskiem. Teksta labojumi un
svītrojumi nav pieļaujami. Gāzbīstamo darbu izpildes norīkojumu uzglabāšanas termiņš ir 1
gads.

rg

o.

6.2.7. Gāzbīstamo darbu reģistrācijas žurnālā tiek reģistrēta pirmreizējā pielaišana pie
darba un darba pilnīga pabeigšana pēc norīkojuma noslēgšanas. Žurnālam jābūt sanumurētam,
cauršūtam un apzīmogotam. Noslēgtā žurnāla uzglabāšanas termiņš pēc pēdēja ieraksta
izdarīšanas ir 2 gadi.

ke

6.3. Darba vietas sagatavošana

ne

6.2.8. Avārijas likvidēšanas darbi līdz tiešo draudu novēršanai cilvēku dzīvībai tiek
veikti bez norīkojuma izsniegšanas. Pēc šo darbu veikšanas gāzes ietaises atjaunošana
tehniskajā kārtībā tiek veikta pēc norīkojuma.

w.
le

6.3.1. Lai savlaicīgi varētu sagatavot darba vietu plānoto remontu veikšanai, abi
norīkojuma eksemplāri tiek nodoti operatīvajam personālam iepriekšējā dienā. Darba vietu
sagatavošanu var uzsākt pēc atļaujas saņemšanas no augstākstāvošā operatīvā personāla.

ww

6.3.2. Ja rodas šaubas par darba vietas sagatavošanas pasākumu pietiekamību un
pareizību, kā arī par iespēju droši izpildīt darbus, šī sagatavošana jāpārtrauc un par to
nekavējoties jāziņo norīkojuma izsniedzējam.

6.4. Pielaišana pie darbiem
6.4.1. Pielaidējam pirms pielaišanas pie darba jāpārliecinās par darba vietas
sagatavošanas tehnisko pasākumu izpildi darba vietā.
6.4.2. Pirms gāzbīstamo darbu uzsākšanas pielaidējam jāveic instruktāža darbu
vadītājam, darbu darītājam un uzraugam par drošu darbu veikšanu, apstiprinot to ar parakstiem
norīkojumā.
6.4.3. Pirms darba uzsākšanas darbu vadītājs veic visu strādājošo instruktāžu, tiem
parakstoties norīkojumā.
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6.5. Drošības prasības, veicot gāzbīstamos darbus
6.5.1. Pirms gāzbīstamo darbu uzsākšanas jānodrošina droši darba apstākļi paredzētajā
darba vietā, pievēršot uzmanību vai darba vietā nav elektriskās iekārtas, cauruļvadi, tvertnes un
vielas, kas varētu apdraudēt strādājošos.
6.5.2. Gāzbīstamie darbi tiek veikti pēc gāzbīstamo darbu izpildes norīkojuma un darbu
vadītāja tiešā uzraudzībā. Darba vadītājam jāatrodas gāzbīstamo darbu vietā tajā laikā, kad
pastāv ugunsgrēka, eksplozijas briesmas vai ir apdraudēta darbinieku veselība.

lv

6.5.3. Gāzbīstamie darbi jāveic diennakts gaišajā laikā. Pirms gāzbīstamo darbu
uzsākšanas jānoņem gaisa analīzes darba zonā.

rg

o.

6.5.4. Gāzbīstamie darbi jāveic ne mazāk kā 2 darbiniekiem, ieskaitot darbu darītāju, bet
darbos akās, tranšejās dziļākās par 1,5 m, katlu kurtuvēs un GRP brigādes sastāvā jābūt vismaz
3 darbiniekiem.

ne

6.5.5. Norīkojuma izsniedzējs, izrakstot norīkojumu, nosaka darbu izpildei
nepieciešamos individuālos darba aizsardzības līdzekļus atbilstoši izpildāmā darba specifikai.

w.
le

ke

6.5.6. Gāzbīstamo darbu vadītājam un katram darbiniekam, kas veic gāzbīstamos darbus,
jābūt obligāti apgādātam ar gāzmasku, kā arī ar citiem nepieciešamajiem individuālajiem darba
aizsardzības līdzekļiem, kurus noteicis norīkojuma izsniedzējs. Atbildīgais par darbinieku
apgādi ar individuālajiem darba aizsardzības līdzekļiem ir gāzbīstamo darbu vadītājs.
6.5.7. Pirms gāzbīstamo darba uzsākšanas jāpārbauda gāzmaskas hermētiskums. Darbs
bez pārtraukuma gāzmaskās nedrīkst pārsniegt 30 minūtes.

ww

6.5.8. Veicot gāzbīstamos darbus, jātur gatavībā gāzmaskas un ugunsdzēšamie aparāti
nepieciešamajā daudzumā. Jābūt nodrošinātiem vai paredzētiem glābšanas ceļiem. Darba vietās
nedrīkst smēķēt.
6.5.9. Aizliegts veikt gāzbīstamos darbus apavos, kuriem pazolēs vai papēžos ir tērauda
nagliņas vai pakaviņi.
6.5.10. Remonta darbi sagāzētā vidē - telpās, akās, kolektoros, tuneļos, tvertnēs, kā arī
ārpus telpām sagāzētā atmosfērā - obligāti tiek veikti šļūteņu vai izolējošās gāzmaskās. Tādi
darbi jāizpilda bez atklātas uguns pielietošanas.
6.5.11. Sagāzētā vidē ir aizliegta elektrourbju un citu elektroinstrumentu pielietošana,
kuri var radīt dzirksteļošanu. Nepieciešams darbam izmantot speciālus darba instrumentus no
krāsainā metāla vai arī ar krāsainā metāla pārklājumu. Darba instrumenti varbūt arī no tērauda,
bet tādā gadījumā tie ir jānoziež ar biezu smērvielu.
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6.5.12. Veicot zemes rakšanas darbus virs bojātiem pazemes gāzesvadiem, jāveic
pasākumi, kas izslēgtu gāzes uzliesmošanas iespēju, kā arī strādājošo nosmakšanu.
6.5.13. Veicot remonta darbus neatvienotu gāzesvadu akās, būvbedrēs un tranšejās, tajā
vienlaicīgi atrasties atļauts ne vairāk kā 2 darbiniekiem.
6.5.14. Darbiniekiem, kas veic darbus gāzesvadu akās, būvbedrēs, tranšejās, tvertnēs
(dziļākās par 2 metriem), jālieto drošības jostas, pie kam zemes virspusē pretvēja pusē jāatrodas
ne mazāk kā diviem cilvēkiem, kas nepārtraukti novēro strādājošos un rokās tur glābšanas virvi.
Drošības jostām jābūt pārbaudītām atbilstoši darba aizsardzības noteikumu prasībām.

lv

6.5.15. Drošības jostām jābūt ar plecu siksnām un ar gredzenu aizmugurē, lai varētu
piestiprināt glābšanas virvi.

o.

6.5.16. Metināšanas un griešanas darbi darbā esošā gāzesvada akā atļauti tikai pēc visa
akas pārseguma noņemšanas.

ne

rg

6.5.17. Pārsegtās akās, kolektoros, GRP nav atļauts veikt gāzesvadu metināšanu un
griešanu ar liesmu, ja gāzesvads iepriekš nav atslēgts ar blīvripām un izpūsts ar saspiestu gaisu
vai inerto gāzi.

w.
le

ke

6.5.18. Izpildot metināšanas darbus gāzesvadu akās, būvbedrēs, tranšejās un tvertnēs
ilgāk par 1 stundu, tās tiek ventilētas ar ventilatora vai kompresora palīdzību, nodrošinot ne
mazāk kā trīskāršu gaisa apmaiņu stundas laikā. Ja metināšanas darbi tiek izpildīti GRP, tad
telpu ventilācijai jābūt ieslēgtai.
6.5.19. Ārējo un iekšējo gāzesvadu ierīču nomaiņa vai revīzija jāveic, atslēdzot
gāzesvada posmu ar armatūru. Ja armatūra nav hermētiska, pēc tās ir jāuzstāda blīvripa. Nevar
uzskatīt, ka aizvērtā armatūra nodrošina gāzesvada hermētisku atvienošanu. Nekontrolētu gāzes
noplūžu gadījumā nekavējoties jāveic pasākumi noplūdes novēršanai.

ww

6.5.20. Blīvripas uzstāda atloku savienojumā no tās puses, no kuras ir iespējama gāzes
noplūde. Blīvripai jābūt pagarinājumam, uz kura uzrādīts pieļaujamais spiediens un nosacītais
diametrs. Blīvripas montāžas vai demontāžas darba laikā jākontrolē darba zonas sagāzētība.
6.5.21. Zem spiediena esošos gāzesvadus un to ierīces drīkst atvērt tikai tad, kad gāzes
spiediens gāzesvadā samazināts līdz atmosfēras spiedienam un, gāzei izplūstot, nevar rasties
mehāniska bīstamība.
6.5.22. Gāzesvadu pievienošana darbojošiem gāzesvadiem, pielietojot metināšanu un
griešanu ar liesmu, jāveic, kad gāzes spiediens ir robežās no 2 mbar - 20 mbar. Visā darba laikā
gāze gāzesvadā nepārtraukti jāuztur norādītajās spiediena robežās. Gadījumā, ja spiediens
gāzesvadā samazinās zem 2 mbar vai paaugstinās virs 20 mbar, metināšanas vai griešanas darbi
ir jāpārtrauc.
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6.5.23. Ja darbu veic servisa organizācija, tā pilnībā uzņemas atbildību par savu
apakšuzņēmēju un darbinieku kvalifikāciju, kā arī par darbinieku apgādi ar individuālajiem
darba aizsardzības līdzekļiem. Gāzes ietaises Īpašnieks ir atbildīgs par darba vietas
sagatavošanu un brigādes savlaicīgu pielaišanu pie darba.

7. Drošības prasības, veicot ugunsbīstamos darbus
7.1. Visus ugunsbīstamos darbus gāzes ietaisēs drīkst veikt pēc gāzbīstamo darbu
izpildei izsniegtā norīkojuma ar ugunsbīstamo darbu veikšanas pielikumu (pielikums 9.8.).

lv

7.2. Darba vietu un iekārtu, uz kuras paredzēts veikt ugunsbīstamos darbus, jāatbrīvo no
degtspējīgiem putekļiem un materiāliem.

o.

7.3. Ugunsbīstamo darbu vieta jānodrošina ar ugunsdzēsības aparātiem un inventāru
atbilstoši normatīvo dokumentu prasībām.

rg

7.4. Veicot ugunsbīstamos darbus, darba vietas robežas jāapzīmē ar drošības zīmēm.

ne

7.5. Ugunsbīstamos darbus atļauts veikt tikai pēc tam, kad ir veikta gaisa sastāva analīze.
Pirms metināšanas vai griešanas ar liesmu darba uzsākšanas telpās, akās vai būvbedrēs ir jāveic
gaisa analīze un jāpārliecinās, lai darba vietā nebūtu gāzes noplūdes.

w.
le

ke

7.6. Gaisa analīzes ir jāņem vissliktāk vedināmās vietās un saistībā ar gāzes īpatnējo
svaru, tas ir, dabasgāzei no augšējās zonas, bet sašķidrinātai gāzei no apakšējās zonas. Gāzes
saturs telpās, bedrēs, akās un tvertnēs nedrīkst pārsniegt 1/5 daļu no gāzes apakšējās
sprādzienbīstamības robežas.
7.7. Veicot ugunsbīstamos darbus darba vietā:

ww

7.7.1. Sistemātiski jākontrolē sprādzienbīstamo vielu koncentrācija. Ja tā pārsniedz
pieļaujamo, darbus nekavējoties jāpārtrauc un jāveic pasākumi, lai novērstu sprādzienbīstamās
vides rašanos;
7.7.2. Jānodrošina gaisa apmaiņa ne mazāka kā 3 reizes stundā ar stacionāru vai
pārnēsājamu ventilācijas iekārtu;
7.7.3. Jānodrošina pasākumi, lai novērstu dzirksteļu vai sakarsēta metāla nokļūšanu uz
gāzesvadiem vai to nokrišanu zemāk par darbu vietu. Jānožogo vietas, kurās ir degoši materiāli
un cilvēku caurstaigājamās ejas, jānorīko uzraugs, jāizkar brīdinājuma zīmes, kā arī darba vieta
jānorobežo ar ekrānu vai nedegošu pārklāju;
7.7.4.Darbinieki nedrīkst lietot apģērbu un cimdus ar īpaši viegli uzliesmojošiem eļļas
vai taukvielu vai uzliesmojošu šķidrumu traipiem, kā arī apavus ar metāla naglām un
apkalumiem, kas var radīt dzirksteles;
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7.7.5. Aizliegts elektrometināšanā izmantot par atpakaļvadu gāzesvadus, iekšējā
dzelzceļa sliedes, kā arī ēku komunikāciju un tehnoloģisko iekārtu metāla konstrukcijas.
7.8. Ja metināšanas iekārtas kabelim, veicot metināšanas darbus, jāšķērso gāzesvads, tad
kabelis šķērsošanas vietā jāuzkar, lai tas nepieskartos gāzesvadam.
7.9.Aizliegts metināšanas un griešanas darbu veikšanai pielietotos gāzes balonus un citu
aparatūru novietot tieši gāzbīstamās telpās, akās vai būvbedrēs.

lv

7.10. Pēc remonta darbu pabeigšanas jāpārliecinās, lai nepaliktu potenciāli
uzliesmošanas avoti, un jānodrošina darba vietas kontrole vismaz četras stundas pēc
ugunsbīstamo darbu beigām.

rg

o.

7.11.Izpildot ar atklātu uguni saistītos darbus gāzesvadu tuvumā, gāzesvados nedrīkst
veikt nekādas pārslēgšanas operācijas, lai novērstu spiediena pacelšanos un iespējamo gāzes
noplūdi. Ja nepieciešams veikt pārslēgšanos gāzesvados, tad jāpārtrauc visi darbi un remonta
personāls jāpārceļ uz citu darba vietu.

ne

8. Drošības prasības, veicot gāzes balonu ekspluatāciju

w.
le

ke

8.1. Pieņemot ekspluatācijā gāzes balonu grupas ietaisi, pieņemšanas komisijai ir
jāpārbauda gāzes balonu ietaises un būves drošums, kā arī to atbilstība būvprojektam vai
remonta dokumentācijai.
8.2. Pieņemšanas laikā komisijai jāpārbauda un jāapskata visa gāzes balonu grupas
ietaises tehniskā dokumentācija, jāveic gāzes balonu ietaises, kā arī tās energoapgādes,
ventilācijas un citu sistēmu ārējā apskate. Gāzes balonu grupas ietaises pieņemšana
ekspluatācijā jānoformē ar pieņemšanas aktu.

ww

8.3. Pirms gāzes balonu grupas ietaises nodošanas ekspluatācijā gāzesvadiem jāveic
hermētiskuma pārbaude ar gaisa spiedienu 0,3 MPa (3 kg/cm2) 1 stundas laikā. Defekti ir
jāmeklē ar ziepju emulsiju un jānovērš.
8.4. Balonu nomaiņas laikā telpās nedrīkst lietot atklātu liesmu, ieslēgt un izslēgt
apgaismojumu.
8.5. Gāzes balonu grupu ietaises tehniskā apkalpošana un plānveida remonti tiek veikti
pēc apstiprināta grafika.
8.6. Gāzes balonus glabā un transportē tikai ar uzskrūvētiem ventiļa aizsargkupoliem.
Transportēšanas laikā baloni jāsargā no grūdieniem un triecieniem.
8.7. Glabājot un lietojot gāzes balonus, tos aizsargā no saules staru un siltuma avotu
iedarbības. Balona pieļaujamā maksimālā temperatūra ir + 450C.
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8.8. Aizliegts:
glabāt kopā balonus ar degtspējīgām gāzēm un gāzēm oksidētājām;



glabājot skābekļa balonus, pieļaut to armatūras saskari ar eļļām un eļļainiem
materiāliem;



cilājot skābekļa balonus ar rokām, satvert tos aiz ventiļiem;



noliktavā, kur glabā balonus ar degtspējīgām gāzēm, darbiniekiem valkāt apģērbu no
materiāla, kas uzkrāj statisko elektrību, un apavus ar naglām un apkalumiem, kas var
radīt dzirksteles;



noliktavā remontēt un uzpildīt gāzes balonus un veikt citas ražošanas operācijas;



uzglabāt vienā telpā skābekļa balonus, balonus ar degtspējīgām gāzēm un balonus ar
gāzēm, kas var radīt sprādzienbīstamu maisījumu.

rg

o.

lv



ne

8.9. Ja balonus ar degtspējīgu gāzi uzglabā grēdās, to augstums nedrīkst pārsniegt 1,5 m.
Starp baloniem jābūt amortizējoša materiāla starplikām.

ke

8.10. Aizliegts novietot degošus materiālus un darbā izmantot atklātu uguni 10 m
attālumā no noliktavas, kur uzglabā balonus ar degtspējīgām gāzēm.

w.
le

8.11. Gāzes un acetilēna balonus, acetilēna ģeneratorus novieto ne tuvāk par 1 metru no
siltuma avotiem un ne tuvāk par 5 metriem no atklātas uguns vai metināšanas un griešanas
darba vietas.

ww

8.12. Aizliegts ar atklātu uguni vai nokarsētiem priekšmetiem atkausēt aizsalušus
acetilēna ģeneratorus, cauruļvadus, ventiļus, reduktorus un citas metināšanas iekārtu detaļas.
8.13. Aizliegts pieļaut skābekļa balonu, reduktoru un citu gāzes metināšanas un
metālgriešanas iekārtu sastāvdaļu saskari ar eļļām, eļļainu apģērbu un slaukāmo materiālu.
8.14. Rīkojoties ar tukšiem degtspējīgu gāzu baloniem, jāievēro tie paši drošības
pasākumi kā strādājot ar pilniem baloniem.
8.15. Metināšanas darbu vietā baloni jānogādā ar speciāliem ratiņiem vai nestuvēm.
Aizliegts nest balonus uz pleciem un rokās.
8.16. Aizliegts kalcija karbīda mucu atvēršanai izmantot instrumentus, kas pēc trieciena
var radīt dzirksteles.
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9. Pielikumi
9.1. Akts par pretkorozijas aizsardzības iekārtu pieņemšanu ekspluatācijā
AKTS
PAR PRETKOROZIJAS AIZSARDZĪBAS IEKĀRTU PIEŅEMŠANU EKSPLUATĀCIJĀ
“

“

200

g.

(vieta)

Pretkorozijas aizsardzības iekārtai

o.

lv

(nosaukums, adrese)

Pieņemšanas komisijas sastāvs:

rg

Komisijas priekšsēdētājs – pasūtītājs:

(vārds, uzvārds, amats)

Būvuzņēmēja pārstāvis:

ne

(vārds, uzvārds, amats)

Būvuzraugs:

ke

(vārds, uzvārds)

w.
le

Gāzapgādes organizācijas pārstāvis:

(iecirknis, vārds, uzvārds, amats)

Pasūtītāja pārstāvis:

(vārds, uzvārds, amats)

1. Pretkorozijas aizsardzības iekārtas raksturojums
Aizsardzības iekārtas
nosaukums

Tips

ww

Nr.
p.k.

Izgatavotājs

Izgatavošanas
datums

Sertifikāta
Nr.

2. Tranšejā ieguldītie kabeļi
2.1. Kabeļu marka

, garums

m ieguldīti tranšejā

m dziļumā, aizsargāti
(materiāls, paņēmiens)

3. Anodzemējums
3.1. Elektrodi uzstādīti

, skaits

gab.

(vertikāli, horizontāli, kombinēti)

profils, garums

materiāls

, uzstādīti
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m dziļumā (līdz elektroda augšai), urbuma diametrs
3.2. Elektrodus savienojošo vadu marka

mm;

, garums

pievienoti elektrodiem

m,
, pievienojuma vietas

(pievienošanas paņēmiens)

izolētas
(izolācijas materiāls)

3.3. Elektriskā pretestība

Ω.

4. Galvaniskie anodi (protektori)
4.1. Galvaniskie anodi uzstādīti

, skaits

gab.

profils, garums

lv

(vertikāli, horizontāli, kombinēti)

materiāls

o.

m dziļumā (līdz elektroda augšai), urbuma diametrs

Ar
(komunikācija)

ne

(komunikācija)

w.
le

Marka, materiāls
Šķērsgriezums, profils
Garums (m)
Savienošanas paņēmiens
Atbilstība rasējumam

Ar

mm

ke

Kontakta izvads

rg

5. Kontakta ierīces

, uzstādīti

6. Aizsardzības iekārtas elektrisko vadu un aizsargzemējuma montāža
Stacijas korpuss piestiprināts

(vieta)

ww

elektriskie vadi ierīkoti pa
vadu šķērsgriezums

barojas no el. tīkla ar
elektriskā pretestība

mm2, garums

m, atslēdzošā ierīce

V, aizsargzemējums ierīkots
Ω

7. Atbalsta punkti
Atbalsta punkti

gab.

8. Pārējās ierīces

Būvdarbus izpildīja
(būvuzņēmējs)

atbilstoši

pasūtījumam
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(pasūtītājs)

saskaņā ar

izstrādāto būvprojektu,
(projektētājs, būvprojekta Nr., datums)

saskaņotu ar
(gāzapgādes organizācija, datums)

Būvdarbi uzsākti

un pabeigti
(datums)

(datums)

o.

lv

Komisijas slēdziens:
Komisija izskatīja pretkorozijas aizsardzības iekārtas būvprojektu un būvdarbu
(montāžas, remonta) izpildes dokumentāciju, kā arī veiktos darbus. Komisija konstatēja, ka
aizsardzības iekārta izbūvēta atbilstoši būvprojektam un būvnormatīvu prasībām, tā ir
pārbaudīta un ir derīga ekspluatācijai.

ww

w.
le

ke

ne

rg

Pielikumā:
 Būvprojekts;
 Būvuzņēmēja licence uzņēmējdarbībai būvniecībā un fiziskās personas sertifikāts
būvdarbu vadīšanā (kopijas);
 Būvuzņēmēja izpildzīmējums 1 eks., kopijas – 3 eks.;
 Akts par tranšeju pieņemšanu;
 Akts par kabeļu apskati pirms ieguldīšanas;
 Akts par segto elektrosavienojumu montāžu un kvalitātes pārbaudi;
 Elektromontāžas darbu veikšanas kvalitātes apliecinoši akti ar mērījumiem;
 Iekārtu, aparātu pases vai to kopijas;
 Izmantoto materiālu sertifikāti vai to kopijas;
 Pretkorozijas aizsardzības iekārtu darbības pārbaudes akts.
Paraksti:

Komisijas priekšsēdētājs - pasūtītājs:
(amats, paraksts un tā atšifrējums)

Būvuzņēmēja pārstāvis:

(amats, paraksts un tā atšifrējums)

Būvuzraugs:
(paraksts un tā atšifrējums)

Gāzapgādes organizācijas pārstāvis:
(amats, paraksts un tā atšifrējums)

Pasūtītāja pārstāvis:
(amats, paraksts un tā atšifrējums)
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9.2. Gāzes ietaises tehniskās apkalpošanas darbi
9.2.1. Ārējo un iekšējo gāzesvadu sistēmu tehniskā apkalpošana
Nr.

Izpildes periodiskums*

Darba veids un sastāvs

ww

w.
le

ke

ne

rg

o.

lv

Spiediena režīma traucējumu novēršana:
Izpilda nekavējoties
 aizsprostojumu likvidēšana ārējos gāzesvados;
1.1.
 šķidruma atsūknēšana no kondensāta savācējiem un
Ne retāk kā 1 x 2 mēn.
hidroslēgiem;
1.2. Ārējo gāzesvadu trašu apgaita
Vispārējie darbi:
 zemes virsmas apskate visā gāzesvada trases garumā;
 gāzes noplūžu noteikšana pēc ārējām pazīmēm;
 gāzes aku ārējo virsmu attīrīšana no netīrumiem, sniega, Zemspiediena gāzesvadiem
ne retāk kā 1 x 3 mēn.,
ledus, dažādiem priekšmetiem;
1.2.1.  kapju virsmas un iekšējās daļas attīrīšana no netīrumiem, vidējā un augstā spiediena
gāzesvadiem ne retāk kā
ledus, ūdens un armatūras augšējās redzamās daļas
1 x 2 mēn.
stāvokļa novērtēšana;
 telefona, ūdensvada, siltumtrašu un citu aku kolektoru un
pagrabu, šahtu pārbaude uz sagāzētību 15 m zonā uz katru
pusi no gāzesvada
Pazemes komunikāciju un ēku pagrabu papildus pārbaude
Ja atklājas aku sagazētība
1.2.2. uz sagāzētību 50 m rādiusā no gāzesvada, vienlaicīgi
15 m zonā, uz katru pusi no
veicot šo būvju vēdināšanu;
gāzesvada
Zemes darbu uzraudzība gāzesvadu zonā, lai nepieļautu
Uzraudzība tiek veikta
1.2.3. gāzesvadu bojāšanu, citām organizācijām veicot zemes
zemes darbu veikšanas laikā
darbus
Kondensāta savācēju un hidroslēgu pārbaudes darbu
apjoms:
1.3.  kapes iekšējās un ārējās daļas attīrīšana no netīrumiem,
Ne retāk kā 1x 2 mēn.
ūdens, ledus;
 kondensāta esamības kontrole un tā atsūknēšana;
1.4. Gāzesvadu aku, ar tajā uzstādīto armatūru, kā arī bezaku
un virszemes noslēgierīču revīzija

Piezīme: *Tehniskais vadītājs, pamatojoties uz ekspluatācijas pieredzi, punktos 1.1., 1.2.1. un 1.3. var noteikt citu
darbu izpildes periodiskumu
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Nr.

Izpildes periodiskums*

Darba veids un sastāvs

1 x gadā

1 x gadā

ww

w.
le

ke

ne

rg

o.

lv

Darbu sastāvs akām:
 ūdens atsūknēšana (pie nepieciešamības);
 akas sagāzētības kontrole un vēdināšana;
 kāpņu, skavu stiprinājuma kontrole;
 pašas akas un pārseguma apskate;
 vizuālā pārbaude iespējamam kontaktam apvalkcaurule gāzesvads, gāzesvada izvietojumā cauri ēkas sienai;
 elektropārvienojuma stāvokļa kontrole;
1.4.1.
 gāzesvada un armatūras tīrīšana no netīrumiem;
 aizsargpārklājumu stāvokļa kontrole;
 iespējamo korozijas bojājumu noskaidrošana;
 kompensatora apskate, kompensatoru bultu vītnes daļas
iesmērēšana;
 citu defektu novēršana, savienojuma vietu pārbaude;
 kompensatora un noslēgierīces krāsošana ar pretkorozijas
pārklājumu (nepieciešamības gadījumā);
Darbu sastāvs noslēgierīcēm:
 aizbīdņa piedziņa mehānisma revīzija, iesmērēšana,
blīvslēga stāvokļa kontrole un blīvējuma papildināšana
1.4.2. nepieciešamības gadījumā, bīdstieņu eļļošana utt, lodveida
krāna lodes izkustināšana;
 piedziņa mehānismu elektrodzinēju izolācijas pārbaude;
 galu slēdžu ieregulēšana
Virszemes gāzesvadu pāreju izolējošo atloku un
1.5.
elektropārvienojumu tehniskā stāvokļa pārbaude.
Pazemes gāzesvadu aizsargjoslas attīrīšana no krūmiem un
1.6.
kokiem.

1 x gadā
Ne retāk kā 1 x 5 gados

9.2.2. Gāzes regulēšanas punktu (GRP) tehniskā apkalpošana un kārtējais remonts
Nr.

Darba veids un sastāvs

2.1. Gāzes regulēšanas punkta apgaitas darbu sastāvs:
 telpas sagāzētības pārbaude;
 pašrakstošo aparātu darbības pārbaude;
 spiediena atbilstības noteikšana uzdotajam režīmam;
 diagrammas maiņa;
 ventilācijas iekārtu darbības pārbaude;
 ēkas, telpu un pieguļošās teritorijas apskate un apkopi;
 apkures sistēmas regulēšana, ja nepieciešams;

Izpildes periodiskums*

Ar pieslēgumu televadības
sistēmai – ne retāk kā
1 x mēnesī

Piezīme: *Tehniskais vadītājs var noteikt punktos 2.1. un 2.5. citu darbu izpildes periodiskumu

Tikai lasīšanai

089  LEK: 2005

39

Nr.

Izpildes periodiskums*

Darba veids un sastāvs

Nosaka pēc gāzes spiediena
krituma mērījumiem

2.2. Filtru tīrīšana
Drošības ierīču darbības pārbaude un pārregulēšana
nepieciešamības gadījumā
2.4. GRP apkures sistēmu pārbaude
GRP iekārtas kārtējā remonta darbu apjoms:
 noslēgierīču un citu iekārtu remonts,
 spiediena regulatora, drošības noslēgvārsta, filtra un
drošības noplūdesvārsta remonts (apjomā kādā to paredz
2.5. attiecīgas iekārtas izgatavotāja instrukcija);
 kontrolmēraparātu un automātikas remonts;
 impulsa caurulīšu izpūšana;
 savienojumu pārbaude ar ziepju emulsiju vai augstas
jūtības indikatoru
2.3.

Atbilstoši punktam 5.5.3.
Pirms katras apkures sezonas

rg

o.

lv

Ne retāk kā 1 x gadā

9.2.3. Ārējo gāzesvadu sistēmu zibensaizsardzības iekārtu tehniskā apkalpošana
Izpildes periodiskums

Ne retāk kā 1 x gadā

w.
le

ke

3.1.

Darba veids un sastāvs

Zibensaizsardzības iekārtu pārbaudes darbu apjoms:
 ārējā apskate (korozijas bojājumu, montāžas vienlaidīguma, savienojuma vadu, pārvadu un zemējuma
novērtējums, konstatēto defektu novēršana);
 zemējumu pretestības mērījumi.

ne

Nr.

9.2.4. Gāzesvadu sistēmu pretkorozijas aizsardzības iekārtu tehniskā apkalpošana
Nr.

4.1.

Pirmreizējie mērījumi (kompleksā apsekošana)

Gāzesvadu potenciāla mērīšana
Ieslēgšanas potenciāla (ON) mērīšanas darbu sastāvs:
 potenciāla mērījumi, izmantojot kontrolvadītājus,
hidroslēgus, kondensāta savācējus;
4.2.1.
 mērījumu rezultātu apstrāde;
 potenciāla diagrammu sastādīšana vai potenciāla vērtību
reģistrēšana
Izslēgšanas potenciāla (OFF) mērīšanas darbu sastāvs:
 strāvas pārtraucēja uzstādīšana;
4.2.2.  potenciāla mērīšana ar specializētiem mērinstrumentiem,
izmantojot hidroslēgus, kondensāta savācējus, u.c.;
 mērījumu rezultātu apstrāde

ww

4.2.

Darba veids un sastāvs

Izpildes periodiskums

Pirms palaišanas
ekspluatācijā

Ne retāk kā 1 x gadā

Ne retāk kā 1 x 3 gados
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Nr.

Darba veids un sastāvs

4.3.
4.4.

1 x 3 gados

Ne retāk kā 1 x mēnesī

ne

4.4.2.

1 x 6 gados

ww

4.5.1.

w.
le

ke

4.5.

1 x gadā

rg

o.

lv

4.4.1.

Izpildes periodiskums

Grunts korozijas aktivitātes noteikšana, ja gāzesvadiem nav
ierīkota katodaizsardzība vietās, kur nav klīstošo strāvu:
 grunts īpatnējās elektriskās pretestības mērīšana;
 mērījumu rezultātu apstrāde
Polarizētās drenāžas iekārtas
Polarizētās drenāžas apskates darbu sastāvs:
 drenāžas kabeļu redzamās daļas apskate;
 korpusa attīrīšana no netīrumiem vai sniega;
 vizuāla montāžas veseluma pārbaude, vai iekārta nav
bojāta un vai ir veseli drošinātāji;
 strāvas stipruma reģistrēšana drenāžas iekārtā
Polarizētās drenāžas tehniskās apkopes darbu sastāvs:
 kabeļu atvienošana no klīstošo strāvu avota;
 bojāto kontaktu vietu izjaukšana, tīrīšana, ieziešana,
pārvilkšana, bojāto savienojumu nomaiņa;
 diožu pārbaude - vai tās derīgas ekspluatācijai;
 drošinātāju pārbaude un nomaiņa vajadzības gadījumā;
 korpusa krāsošana;
 vadu un kabeļu izolācijas pretestības mērīšana ar 1000 V
megometru (pretestībai jābūt ne mazākai kā 0.5 MΩ)
Pastiprinātās drenāžas iekārtas
Pastiprinātās drenāžas apskates darbu sastāvs:
 drenāžas un barošanas kabeļu redzamo daļu apskate;
 korpusa attīrīšana no netīrumiem vai sniega;
 drošinātāju pārbaude;
 montāžas vadu, detaļu vizuālā pārbaude;
 drenāžas strāvas stipruma mērīšana;
 sprieguma mērīšana drenāžas izejā;
 elektriskās enerģijas skaitītāja rādījumu nolasīšana;
 drenāžas kabeļu pievienojuma vietu tehniskā stāvokļa
vizuālā pārbaude;
 potenciālu starpības “gāzesvads – zeme” mērīšana pie
ieslēgtas un izslēgtas iekārtas
Pastiprinātās drenāžas tehniskās apkopes darbu sastāvs:
 darbu apkalpošanas apjoms tāds kā polarizētai drenāžai,
p. 4.4.2.;
 iekārtas atslēgšana no elektriskā tīkla un klīstošo strāvu
avota;
 aizsargzemējuma ķēdes veseluma vizuālā pārbaude starp
zemējumu un sazemētajiem elementiem

4.5.2.

Ne retāk kā 1 x mēnesī

1 x gadā
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Nr.

Darba veids un sastāvs

Izpildes periodiskums

 aizsargzemējuma elektriskās pretestības mērīšana (ja tāds
ierīkots);

1 x 6 gados
Mainoties barojošā tīkla
parametriem, kā arī
drošinātāju ieliktņiem vai
automāta iestatījumiem.

 cilpas “fāze – nulle” pilnas pretestības mērīšana;

4.6.

1 x gadā

1 x mēnesī

1 x gadā

ne

rg

4.6.2.

o.

lv

4.6.1.

 elektriskās ķēdes veseluma pārbaude starp zemējumu un
sazemētajiem elementiem
Katodaizsardzības iekārtas
Katodaizsardzības iekārtas apskates darbu sastāvs:
 tāds kā pastiprinātai drenāžai - p. 4.5.1.
Katodaizsardzības iekārtas tehniskās apkopes darbu
sastāvs:
 tāds kā pastiprinātai drenāžai - p. 4.5.2.;
 anodzemējuma kabeļu atvienošana;
 anodzemējuma pretestības mērīšana;
 kontaktu attīrīšana un kabeļu savienošana
Protektoru iekārtas
Piezīme: Ja nepieciešama protektoru darbības aktivācija,
pieslēdz līdzstrāvas avota “+” spaili protektoriem, bet “-“
spaili gāzesvadam.
Protektoru iekārtu ar izjaucamu pievienojumu tehniskās
apkopes darbu sastāvs:
 kontrolmērījumu punkta metāla korpusa iekšpuses
iztīrīšana no netīrumiem, ūdens;
 protektoru pievienojuma apskate kontrolmērījumu
punktā;
 protektoru atvienošana un gāzesvada potenciāla
mērīšana;
 strāvas stipruma mērīšana ķēdē “protektors-gāzesvads”;
 mērījumu rezultātu pieraksts un apstrāde
Protektoru iekārtu ar neizjaucamu pievienojumu tehniskās
apkopes darbu sastāvs:
 kontaktu attīrīšana no putekļiem un netīrumiem;
 montāžas veseluma vizuālā pārbaude;
 gāzesvada potenciāla mērīšana un rezultātu pieraksts
Izolējošo savienojumu un elektrisko pārvienojumu tehniskā
stāvokļa pārbaudes darbu sastāvs:
 ārējā apskate;
 sinhrona potenciālu starpības mērīšana “gāzesvads –
zeme” abās izolējošā atloka pusēs vai elektropārvienojuma
galos

1 x gadā

ww

4.7.1.

w.
le

ke

4.7.

4.7.2.

4.8.

1 x gadā

1 x 3 gados
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w.
le

ke

ne

rg

o.

lv
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9.3. Akts par gāzes regulēšanas punkta iekārtu pieņemšanu ekspluatācijā
AKTS
PAR GĀZES REGULĒŠANAS PUNKTA IEKĀRTU PIEŅEMŠANU EKSPLUATĀCIJĀ
“

“

200

g.

(vieta)

GRP
(nosaukums, darba spiediens, adrese)

Pieņemšanas komisijas sastāvs:

lv

Komisijas priekšsēdētājs – pasūtītājs:

o.

(vārds, uzvārds, amats)

Būvuzņēmēja pārstāvis:

(vārds, uzvārds, amats)

rg

Būvuzraugs:
Gāzapgādes organizācijas pārstāvis:

ne

(vārds, uzvārds)

(iecirknis, vārds, uzvārds, amats)

GRP iekārtu raksturojums:

(vārds, uzvārds, amats)

Drošības noslēgvārsti
Darba
Darba
Tips
diapazons iestatījums

ww

w.
le

Spiediena regulatori
Darba
Darba
Tips
diapazons iestatījums

ke

Pasūtītāja pārstāvis:

Gāzes patēriņa mērītājs
Tips

Darba
diapazons

Skaits

Kontroles mērinstrumenti
Spiediena mērīšanai
Ieeja
Darba
Tips
Skaits
diapazons

Ventilācija
Tips

Ventilators

Elektrodzinējs

Ražīgums
m3/st.

Drošības noplūdes vārsti
Darba
Darba
Tips
diapazons iestatījums

Temperatūras mērīšanai
Izeja
Darba
Tips
Skaits
diapazons

Energoapgāde
Jauda,
Apkure
ievadkabeļa tips

Tālvadības
sistēmas
pārbaude
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Būvdarbu (montāžas, remonta darbus) izpildīja
(būvuzņēmējs)

atbilstoši

pasūtījumam.
(pasūtītājs)

Gāzes iekārtas būvdarbus izpildīja
(būvuzņēmējs)

atbilstoši

pasūtījumam
(pasūtītājs)

saskaņā ar

izstrādāto būvprojektu,
(projektētājs, būvprojekta Nr., datums)

lv

saskaņotu ar

o.

(gāzapgādes organizācija, datums)

Būvdarbi uzsākti

un pabeigti

(datums)

rg

(datums)

w.
le

ke

ne

Komisijas slēdziens:
Komisija izskatīja GRP būvprojektu un būvdarbu (montāžas, remonta) izpildes
dokumentāciju, kā arī veiktos darbus. Komisija konstatēja, ka GRP izbūvēts un labiekārtots
atbilstoši projektam un būvnormatīvu prasībām, ka GRP iekārta un sistēmas pārbaudītas un
GRP ir derīgs ekspluatācijai.

ww

Pielikumā:
 Būvprojekts;
 Darbuzņēmēja licence uzņēmējdarbībai būvniecībā (montāžā, remontā) un fiziskās
personas sertifikāts būvdarbu vadīšanā (kopijas);
 GRP būvniecības (montāžas) darbu izpildes dokumentācija;
 GRP tehnoloģiskās shēmas zīmējums - 1 eks.;
 Metinājumu shēma – 1 eks., kopijas – 3 eks.;
 Metinājumu kvalitātes pārbaudes protokoli;
 Metinātāja profesionālās atbilstības dokumenti;
 Izmantoto materiālu sertifikāti vai to apstiprinātas kopijas;
 Iekārtu, aparātu, armatūras sertifikāti, pases vai to apstiprinātas kopijas;
 Zemējuma kontūra izpildzīmējums un pārbaudes akts;
 GRP zibens aizsardzības izpilddokumentācija un pārbaudes akts;
 GRP elektroapgādes izpilddokumentācija;
 GRP apkures sistēmas izpilddokumentācija;
 GRP ventilācijas sistēmas izpilddokumentācija;
 GRP iekārtu tālvadības sistēmu pārbaudes akts;
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Spiediena regulatoru, drošības vārstu ieregulēšanas akti.

Paraksti:
Komisijas priekšsēdētājs - pasūtītājs:
(amats, paraksts un tā atšifrējums)

Būvuzņēmēja pārstāvis:
(amats, paraksts un tā atšifrējums)

Būvuzraugs:
(paraksts un tā atšifrējums)

lv

Gāzapgādes organizācijas pārstāvis:
(amats, paraksts un tā atšifrējums)

o.

Pasūtītāja pārstāvis:

ww

w.
le

ke

ne

rg

(amats, paraksts un tā atšifrējums)
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9.4. Akts par pazemes (virszemes) gāzesvada pieņemšanu ekspluatācijā
AKTS
PAR PAZEMES (VIRSZEMES) GĀZESVADA PIEŅEMŠANU EKSPLUATĀCIJĀ
“

“

200

g.

(vieta)

Pazemes (virszemes)

gāzesvadam
(darba spiediens)

(adrese)

lv

Pieņemšanas komisijas sastāvs:
Komisijas priekšsēdētājs – pasūtītājs:

o.

(vārds, uzvārds, amats)

Būvuzņēmēja pārstāvis:

rg

(vārds, uzvārds, amats)

Būvuzraugs:
Gāzapgādes organizācijas pārstāvis:

ne

(vārds, uzvārds)

(iecirknis, vārds, uzvārds, amats)

Diametrs x
sien. biez.
(mm)

w.
le

Gāzesvada raksturojums:

ke

Pasūtītāja pārstāvis:

Nr.
p.k.

ww

Nr.
Gāzesvada
Garums
p.k. atrašanās vieta
(m)

Tips

Armatūra
Maksimālais
darba spiediens

(vārds, uzvārds, amats)

Pārbaudes spiediens
(bar) stiprības /
hermētiskuma

Gāzesvada
izolācijas
veids

Aktīvās
aizsardzības
veids

/
/
/
Gāzesvada drošības vārsti

Skaits

Tips

Darba diapazons

Darba iestatījums

Būvdarbu (montāžas, remonta darbus) izpildīja
(būvuzņēmējs)

atbilstoši

pasūtījumam saskaņā
(pasūtītājs)
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ar

izstrādāto būvprojektu,
(projektētājs, būvprojekta Nr., datums)

saskaņotu ar
(gāzapgādes organizācija, datums)

Būvdarbi uzsākti

un pabeigti
(datums)

(datums)

o.

lv

Komisijas slēdziens:
Komisija izskatīja gāzesvada būvprojektu un būvdarbu (montāžas, remonta) izpildes
dokumentāciju, kā arī veiktos darbus. Komisija konstatēja, ka pazemes (virszemes) gāzesvads
izbūvēts atbilstoši būvprojektam un būvnormatīvu prasībām, gāzesvada stiprība un
hermētiskums pārbaudīts atbilstoši prasībām. Gāzesvads apgādāts ar nepieciešamajiem
kontroles mērinstrumentiem un ir derīgs ekspluatācijai.

ww

w.
le

ke

ne

rg

Pielikumā:
 Būvprojekts;
 Būvuzņēmēja licence uzņēmējdarbībai būvniecībā un fiziskās personas sertifikāts
būvdarbu vadīšanā (kopijas);
 Būvuzņēmēja izpildzīmējums, gāzesvada plāns un profils 1 eks., kopijas – 3 eks.;
 Ģeodēziskā dienesta pārbaudes akts ar disketi;
 Metinājumu shēma – 1 eks., kopijas – 3 eks.;
 Metinājumu kvalitātes pārbaudes protokoli;
 Metinātāja profesionālās atbilstības dokumenti;
 Izmantoto materiālu sertifikāti vai to apstiprinātas kopijas;
 Iekārtu, aparātu, armatūras sertifikāti, pases vai to apstiprinātas kopijas;
 Izolējošo savienojumu pārbaudes akts;
 Gāzesvada iekārtu tālvadības sistēmu pārbaudes akts;
 Pretkorozijas aizsardzības iekārtu pieņemšanas un pārbaudes akti;
 Gāzesvada izolācijas darbu pieņemšanas akts.
Paraksti:

Komisijas priekšsēdētājs - pasūtītājs:
(amats, paraksts un tā atšifrējums)

Būvuzņēmēja pārstāvis:
(amats, paraksts un tā atšifrējums)

Būvuzraugs:
(paraksts un tā atšifrējums)

Gāzapgādes organizācijas pārstāvis:
(amats, paraksts un tā atšifrējums)

Pasūtītāja pārstāvis:
(amats, paraksts un tā atšifrējums)
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9.5. Akts par gāzes ietaises (iekārtas) pieņemšanu pēc kompleksās pārbaudes
AKTS
PAR GĀZES IETAISES (IEKĀRTAS) PIEŅEMŠANU PĒC KOMPLEKSĀS
PĀRBAUDES
“

“

200

g.

(vieta)

Gāzapgādes objekts

gāzesvadam
(nosaukums, adrese)

lv

Pieņemšanas komisijas sastāvs:
Komisijas priekšsēdētājs – pasūtītājs:

o.

(vārds, uzvārds, amats)

Būvuzņēmēja pārstāvis:

rg

(vārds, uzvārds, amats)

Būvuzraugs:
Ieregulēšanas organizācijas pārstāvis:

ne

(vārds, uzvārds)

ke

(organizācija, vārds, uzvārds, amats)

Gāzapgādes organizācijas pārstāvis:

(iecirknis, vārds, uzvārds, amats)

w.
le

Valsts darba inspekcijas pārstāvis:

(vārds, uzvārds, amats)

Pasūtītāja pārstāvis:

(vārds, uzvārds, amats)

ww

Komisija izskatīja ieregulēšanas organizācijas kompleksās pārbaudes atskaiti un
konstatēja:
1. Gāzes ietaise (iekārta)

“
“
līdz
g. “
“
nepieciešamajiem palaišanas – ieregulēšanas darbiem
apstiprinātu kārtību;

, kura samontēta
, tika pakļauta no
gada
kompleksai pārbaudei, tai skaitā
stundas saskaņā ar pasūtītāja

2. Komplekso pārbaudi, ieskaitot nepieciešamos palaišanas – ieregulēšanas darbus, veica

Tikai lasīšanai

089  LEK: 2005

49

3. Projektēšanas, iekārtas izgatavošanas un montāžas defekti (ja nepieciešams, norādīt pielikumā
Nr.
) novērsti, kā arī neizpildītie darbi
veikti;
4. Kompleksās pārbaudes laikā izpildīti papildus darbi (skatīt pielikumā Nr.

).

lv

Komisijas slēdziens:
Gāzes ietaise (iekārta), kurai veikta kompleksā pārbaude, nostrādāja _____stundas un
derīga ekspluatācijai.

o.

Pielikumā:

rg

Paraksti:
Komisijas priekšsēdētājs - pasūtītājs:

ne

(amats, paraksts un tā atšifrējums)

Būvuzņēmēja pārstāvis:

(amats, paraksts un tā atšifrējums)

ke

Būvuzraugs:

(paraksts un tā atšifrējums)

w.
le

Ieregulēšanas organizācijas pārstāvis:

(amats, paraksts un tā atšifrējums)

Gāzapgādes organizācijas pārstāvis:

(amats, paraksts un tā atšifrējums)

ww

Valsts darba inspekcijas pārstāvis:

(amats, paraksts un tā atšifrējums)

Pasūtītāja pārstāvis:

(amats, paraksts un tā atšifrējums)
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9.6. Gāzbīstamo darbu izpildes norīkojuma paraugs
Glābšanas laiks - 1 gads no darba pabeigšanas dienas

Cehs __________________
NORĪKOJUMS Nr.______-______G
gāzbīstamo darbu izpildei
Darba uzdevums
(objekts, darba vieta, darba sastāvs)

rg

o.

lv

Darba izpildes nosacījumi*

ne

Pirms darba uzsākšanas slēgtās telpās un akās jāveic gāzes esamības pārbaude!

Darbus sākt:
Darbus beigt:

w.
le

ke

Kopējie un individuālie drošības tehnikas līdzekļi, kuriem jābūt darba vietā:

.

. 200

. plkst.

:

.

. 200

. plkst.

:

ww

Norīkojumu izsniedza:

Norīkojumu pagarināja līdz:

.

. 200

.

(amats, vārds, uzvārds, paraksts)

.

. 200

.

(amats, vārds, uzvārds, paraksts)

Ar darba izpildes noteikumiem esmu iepazīstināts un norīkojumu gāzbīstamo darbu izpildei
saņēmu:
Darbu vadītājs
(amats, vārds, uzvārds)

Darbu darītājs
Piezīme: *Tiek uzskaitīti nepieciešamie darba vietas sagatavošanas nosacījumi, darba drošības un citi pasākumi,
ieskaitot tos, kas jāizpilda citu cehu operatīvajam personālam
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(amats, vārds, uzvārds)

Uzraugs (ja nepieciešams):
(amats, vārds, uzvārds)

Brigādes sastāvā

locekļi:

Darbu vadītājs

lv

(paraksts)

o.

Stacijas maiņas dispečera atļauja

SMD paraksts vai atzīme, ka atļauja saņemta un ceha maiņas vad. paraksts

rg

Citu cehu dežurējošai personāls

(amats, vārds, uzvārds, paraksts)

Laboratorijas atļauja

ne

(amats, vārds, uzvārds, paraksts)

w.
le

ke

Paliek darbā*:

ww

Darba izpildes nosacījumi izpildīti:

.

. 200

. plkst.

:

Ceha maiņas tehniķis (pielaidējs)
(ceha nosaukums, vārds, uzvārds, paraksts)

Darba apstākļi pārbaudīti, ar darba kārtībā atstāto iekārtu iepazīstināti, instruēti un pie darba
pielaisti
.
. 200
. plkst.
:
Darbu vadītājs

Darbu darītājs
(paraksts)

(paraksts)

Uzraugs
(paraksts)
Piezīme: *Uzskaitīt iekārtu, kas atrodas darba vietas tiešā tuvumā zem sprieguma, zem spiediena, ar
augstu temperatūru, ir sprādzienbīstama
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Brigādes sastāva izmaiņas
Iekļauts brigādē (vārds,
uzvārds, kategorija)

Izslēgts no brigādes (vārds,
uzvārds, kategorija)

Datums, laiks

Darba vadītāja
paraksts

Ikdienas darba sākums, darba beigas, pāreja uz citu darba vietu

Pielaidēja
paraksts

Darbu darītāja
paraksts

Datums,
laiks

Darbu darītāja
paraksts

lv

Datums,
laiks

Darba beigas
Brigāde darba vietu atstājusi,
norīkojums nodots
Pielaidēja
paraksts

ne

rg

o.

Darba vietas
nosaukums

Darba sākums
Ar norīkojuma saturu iepazīstināts,
drošības pasākumi izpildīti

Ziņas par instruktāžu darba drošā izpildē
Nr.
p.k.

Instruktāžas veicēja (darbu vadītāja)

ke

Instruētā darbinieka

Paraksts

Vārds, uzvārds

Paraksts

w.
le

Vārds, uzvārds, kategorija

ww

Norīkojumā uzdotais darbs pilnīgi pabeigts un brigāde aizvesta
.
. 200

. plkst.

:

. plkst.

:

Darbu darītājs

(paraksts un tā atšifrējums)

Uzraugs

(paraksts un tā atšifrējums)

Darbu vadītājs
(paraksts un tā atšifrējums)

Darba vietas pārbaudītas, norīkojums noslēgts

.

. 200

Ceha maiņas tehniķis (pielaidējs)
(paraksts un tā atšifrējums)
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9.7. Gāzbīstamo darbu reģistrācijas žurnāla paraugs
(Juridiskās personas vai tās struktūrvienības pilns nosaukums)

GĀZBĪSTAMO DARBU REĢISTRĀCIJAS ŽURNĀLS
Sākts:

.

. 200

.

Beigts:

.

. 200

.

Norīkojuma
izsniedzēja vārds,
uzvārds, amats

Darba vadītāja
vārds, uzvārds,
amats

o.

Pirmreizējās
pielaišanas
datums, laiks

Darba saturs

ww

w.
le

ke

ne

rg

Norīk. Nr.

lv

Glabāšanas laiks – 2 gadi

Šajā žurnālā cauršūtas, sanumurētas un apzīmogotas:
(paraksts)

lapas
(amats, vārds, uzvārds)

Darba
pabeigšanas
datums, laiks
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9.8. Ugunsbīstamo darbu pielikuma paraugs
UGUNSBĪSTAMIE DARBI
PIELIKUMS Nr. _______
pie NORĪKOJUMA Nr. _____
1. Novākt degtspējīgas vielas un materiālus _____ m rādiusā.
2. Nodrošināt pret dzirksteļu un uzkarsēta metāla daļiņu izplatīšanos un krišanu uz zemāk
esošās iekārtas.
3. Darba vietā jābūt ugunsdzēšamajam aparātam.

lv

4. Par darba vietas sagatavošanu ugunsbīstamo darbu izpildei atbild:

o.

Darbu vadītājs

(amats, paraksts un tā atšifrējums)

rg

5. Par ugunsdrošību ugunsbīstamo darbu izpildes laikā atbild:
Darbu darītājs

(amats, paraksts un tā atšifrējums)

ne

6. Pēc ugunsbīstamo darbu pabeigšanas darba vietu apskatīt, aplaistīt ar ūdeni degtspējigas
konstrukcijas un novērst citas neatbilstības, kas var izraisīt ugunsgrēku.

w.
le

ke

7. Pēc darba pabeigšanas organizēt darba vietas uzraudzību 4 stundu laikā ( veic ceha
dežūrpersonāls ar ierakstu operatīvajā žurnālā).

ww

Ugunsbīstamo darbu atļauju izsniedza
(amats, paraksts un tā atšifrējums)

