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© AS „Latvenergo”, teksts, 2018
© LEEA Standartizācijas centrs „Latvijas Elektrotehnikas komiteja”, noformējums,
makets, 2018
Šī energostandarta un tā daļu pavairošana un izplatīšana jebkurā formā vai jebkādiem
līdzekļiem bez Standartizācijas centra „Latvijas Elektrotehnikas komiteja” un
AS „Latvenergo” rakstiskas atļaujas ir aizliegta.

Latvijas Elektrotehnikas komiteja
Šmerļa iela 1, Rīgā, LV-1006
www.lekenergo.lv
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Anotācija
Latvijas energostandartā LEK 027 „Personāla sagatavošana darbam energoietaisēs”
veiktas izmaiņas, veidojot atsauces uz spēkā esošiem Latvijas Republikas normatīvajiem
aktiem un energostandartiem. Precizētas punktu prasības par darbinieku apmācību
(instruktāžas) reģistrācijas dokumentu formāta iespējām. Noteiktas ugunsdrošības
instruktāžas prasības atbilstoši spēkā esošajiem Latvijas Republikas normatīvajiem
aktiem. Atrunāts vienāds darba aizsardzības dienu periodiskums, ne retāk kā 1 reizi
ceturksnī, visām darbinieku kategorijām, izņemot darba aizsardzību dienu organizēšana
pēc vajadzības darbinieku kategorijām, kas tieši neveic un/vai neorganizē energoietaišu
ekspluatācijas, remonta, ierīkošanas (montāža, ieregulēšana) vai celtniecības darbus.
Latvijas energostandartā LEK 027 „Personāla sagatavošana darbam energoietaisēs”
veikt sekojošus labojumus:
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Standarta tekstā aizstāt Nr. 82 „Ugunsdrošības noteikumi”, 17.02.2004. redakcija
(turpmāk MKN Nr.82) ar Nr. 238 „Ugunsdrošības noteikumi”, 19.04.2016. redakcija
(turpmāk MKN Nr. 238).

ne
r

Standarta tekstā aizstāt LEK 002 „Elektrostaciju, tīklu un lietotāju elektroietaišu
tehniskā ekspluatācija” ar LEK 002 „Energoietaišu tehniskā ekspluatācija”.
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Standarta tekstā aizstāt LEK 036 „Drošības prasības, veicot darbus siltumietaisēs” ar
LEK 036 „Drošības prasības, veicot darbus siltuma un gāzes ietaisēs”.
3.3. punktu izteikt sekojošā redakcijā:
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3.3. Reģistrācijas dokumenti
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Ziņas par darbinieku apmācību (instruktāžu) darba aizsardzības jomā darba devējs
reģistrē reģistrācijas dokumentos (žurnālos vai veidlapās). Reģistrācijas dokuments var
būt elektronisks vai papīra formas, izņemot gadījumus, ja tas jau ir konkrēti noteikts
valsts likumdošanas aktos.
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3.10.3. punktu izteikt sekojošā redakcijā:
3.10.3. Darbinieku tematisko apmācību par konkrētu darba aizsardzības jautājumu veic
darba aizsardzības speciālists, kompetenta institūcija, kompetents speciālists vai cita šajā
jautājumā kompetenta persona, piemēram, tehnisko mācību vadītājs.
3.9. punktu izteikt sekojošā redakcijā:
3.9. Mērķa instruktāža
4.3. punktu papildināt un izteikt sekojošā redakcijā:
4.3. Ugunsdrošības instruktāžu veic ne retāk kā reizi gadā, kā arī ja:
4.3.1. izdarīti grozījumi ugunsdrošības instrukcijās1;
4.3.2. izslēgt;
4.3.3. izslēgt;
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4.3.4. darbinieki nav ievērojuši vai pārkāpuši ugunsdrošības noteikumus vai
ugunsdrošības instrukcijas;
4.3.5. objektā noticis ugunsgrēks.
4.3. punktu papildināt ar piezīmi un izteikt sekojošā redakcijā:
Piezīme 1: Ugunsdrošības instrukciju grozījumus nosaka MKN Nr. 238.

4.4. punktu izteikt sekojošā redakcijā:
4.4. Ugunsdrošības instruktāžas veikšanu reģistrē Ugunsdrošības instruktāžās uzskaites
dokumentā (žurnālā vai veidlapā).
Papildināt ar 4.5. punktu un izteikt sekojošā redakcijā:
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10.2.3. punktu izteikt sekojošā redakcijā:
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4.5. Praktiskās ugunsdrošības nodarbības saskaņā ar ugunsdrošības instrukcijas sadaļu
„Rīcība ugunsgrēka gadījumā” veic ne retāk kā reizi gadā saimnieciskās darbības objektā
vai publiskā objektā, kurā vienlaikus var atrasties vairāk par 50 cilvēkiem, un kritiskās
infrastruktūras objektā.

10.2.3. DA dienas organizē ar sekojošu periodiskumu:
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10.2.3.1. ne retāk kā 1 reizi ceturksnī - struktūrvienībās, kas veic un/vai organizē
komercsabiedrības energoietaišu tehnisko apkalpošanu, operatīvo apkalpošanu, remontu,
montāžas un ieregulēšanas darbus un struktūrvienībās, kas veic energoietaišu
inženiertehnisko uzraudzību un energoietaisēs izvietoto iekārtu (piemēram, IT un T,
drošības sistēmu) apkalpošanu. Pēc nepieciešamības biežāku DA dienu veikšanu var
noteikt energoietaises valdītājs vai struktūrvienību vadītājs.
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10.2.3.2. pēc nepieciešamības - struktūrvienībās, kuras tieši neveic un/vai neorganizē
energoietaišu ekspluatācijas, remonta, ierīkošanas (montāža, ieregulēšana) vai
celtniecības darbus. Darba aizsardzības dienu periodiskumu nosaka struktūrvienību
vadītājs. Minētājās struktūrvienībās DA diena var tikt organizēta kopīgi ar 10.2.3.1. p.
norādītājām struktūrvienībām.

