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Avārijapgaismes
sistēma

Avārijas apgaismojums.

Rezerves elektroapgādes avots.

Elektroinstlācija.

Vadības sistēma.



Avārijapgaisme
Avārijas apgaismojums ir 
apgaismojums, kas ir 
ierīkots, lai ieslēgtos, kad 
nedarbojas darba 
apgaismojums, un 
nodrošina pietiekamu 
apgaismojumu evakuācijas 
gadījumā.

 LVS EN 1838:2021



Avārijapgaisme



Evakuācijas 

avārijapgaisme
Evakuācijas avārijapgaisme ir 

avārijapgaismes daļa, kas 

nodrošina apgaismojumu cilvēku 

evakuācijas laikā, ja nedarbojas 

pamatapgaisme. 

Evakuācijas ceļa apgaismojums.

Pretpanikas apgaismojums.

Apgaisme darba zonā ar augstu

risku.

Drošības zīmes.



Evakuācijas 
avārijapgaisme
Evakuācijas avārijapgaismes
mērķis ir nodrošināt drošu cilvēku 
evakuāciju no ēkas, radot 
pietiekamu redzamību un 
orientāciju evakuācijas ceļos un 
speciālās vietās, kā arī nodrošina 
tiešu piekļuvi ugunsdzēsības un 
drošības aprīkojumam.
Minimālais darbības ilgums-1h



Evakuācijas ceļa 
apgaismojums
Līdz 2 m platos  evakuācijas ceļos 
vidējais apgaismojuma līmenis 
grīdas līmenī ir jābūt  vismaz 1 lx 
pa centra līniju un centra  joslā, 
kas aptver vismaz pusi no 
platuma, tai jābūt vismaz 50% no 
vērtības. Platākus evakuācijas 
ceļus var aprīkot ar 2 m platām 
joslām vai pretpanikas
apgaismojumu.
Minimālais darbības ilgums-1h



Pretpanikas
apgaimsojums
Pretpanikas apgaismojuma 
mērķis ir mazināt iespējamību 
panikai atklātās teritorijās un 
nodrošināt drošu pārvietošanos 
cilvēkiem caur evakuācijas ceļiem 
uz izejām, sniedzot pietiekamu 
redzamību, lai sasniegtu vietu, 
kur var atrast izeju
Minimālais darbības ilgums-1h

 Pretpanikas apgaismojums tiek izmantots  nedefinētos evakuācijas 

ceļos: lielās istabās, zālēs vai ēkās ar platību, kas pārsniedz 60 m2 vai 

mazāk, ja lielāks cilvēku skaits pulcējoties tur var radīt papildu risku.

 Horizontālais apgaismojums nedrīkst būt mazāks par 0.5 lx grīdas 

līmenī  pa centra zonu, kas izslēdz 0.5 m platu robežu pa perimetru.

 Pretpanikas apgaismojums ir nepieciešams invalīdu tualetēs.

 Pretpanikas apgaismojums/evakuācijas ceļš: ja evakuācijas ceļa

apgaismojums ir nepieciešams telpā, kad tai nav tiešas piekļuves uz

evakuācijas ceļu.



Apgaisme darba 
zonā ar augstu
risku

Apgaisme darba  zonās ar augstu 
risku mērķis ir palielināt drošību 
personām, kas ir  iesaistītas  
potenciāli bīstamos procesos vai 
situācijās, un, lai veicinātu tiem 
pareizu darbu pabeigšanu vai 
pārtraukšanu.
Minimālais avārijas 
apgaismojuma ilgums 
jānodrošina tik ilgi, kamēr pastāv 
drošības apdraudējumi. Šo 
nosaka darba devējs.

 Apgaismei darba zonās ar augstu risku apgaismojuma līmenis  pie mērāmās 

virsmas nedrīkst būt mazāks par 10 % no  nepieciešamā pamatapgaismojuma

pie konkrētiem darba apstākļiem, bet ne mazāk kā 15 lx no kopējā 

apgaismojuma. Jānovērš stroboskopisks efekts.



Drošības zīmes
Visām  drošības zīmēm  un  

papildus norāžu zīmēm 

evakuācijas laikā jāatbilst 

prasībām, ko izvirza ISO 3864-4 

(fotometrijas) un EN ISO 7010 

(izgatavošanas). Un LVS

Evakuācijas izeju norādēm  jābūt 

skaidri redzamām no jebkuras 

vietas visā evakuācijas ceļa 

garumā

Minimālo zīmes izmēra aprēķinu var veikt atbilstoši sekojošai formulai:

 d = s x p

 d [m] – maksimālais redzamības attālums

 p [m] – zīmes augstums

 s – koeficients (100 vai 200)

 kur: d [m] – uztveršanas attālums (maksimālais attālums, kurā zīme ir redzama un 
atpazīstama), p [m] – norādes augstums, s - konstanta vērtība: 100 ārēji apgaismotām zīmēm 
un 200 iekšēji gaismas zīmēm.[1]



Drošības zīmes
Izvietojums atkarīgs no zīmes 

augstuma un redzamības 

attāluma.



Drošības zīmes
MK noteikumi  Nr. 238.

LVS 446



Rezerves 

elektroapgādes 

avots

 Autonomā sistēma.

 Centrālā baterijas sistēma.



Rezerves 

elektroapgādes avota 

–autonomais laiks
Autonomais laiks 3 stundas ir vajadzīgs vietās:

 kur notiek izklaide (kinoteātri, teātri, koncertzāles utt.) 

 ēkām, kurām ir miega risks (viesnīcas un viesu mājas utt.). 

 ja evakuācija nav tūlītēja vai jāveic atkārtota evakuācija. 



Rezerves 

elektroapgādes avota 

–autonomais laiks

 Būves, kurām  nepieciešamas autonomais laiks 1 stunda:

 A.Nedzīvojamās ēkas, ko izmanto mācību, mācību un pētniecības jomā, 
un biroji:

 1)skolas;

 2)koledžas;

 3)tehniskie institūti;

 4)laboratorijas.

 B.Ražošanas telpas, ko izmanto produktu ražošanai, pārstrādei vai 
uzglabāšanai:

 1)rūpnīcas;

 2)darbnīcas;

 3)noliktavas. 



Rezerves 

elektroapgādes 

avota–autonomais 

laiks

 Evakuācijas apgaismes tīkli un izgaismotie evakuācijas izejas norādītāji ir 
pieslēgti diviem neatkarīgiem elektroapgādes avotiem. Rezerves 
elektroapgādes avots nodrošina izgaismoto evakuācijas izeju un 
evakuācijas ceļu norādītāju darbību vismaz 30 minūtes.

 (Grozīts ar MK 11.09.2018. noteikumiem Nr. 567)



Avārijapgaismes

darba režīmi

 A.Patstāvīgs (no angļu valodas -maintained), kurā gaismeklis deg 
visu laiku neatkarīgi no elektroapgādes pārtraukuma.

 B.Nepatstāvīgs (no angļu valodas non-maintained), kurā 
gaismeklis deg tikai avārijas brīdī jeb elektroapgādes pārtraukuma 
gadījumā.



Avārijapgaismes

darba režīmi

 162. Evakuācijas izejas, kas paredzētas vismaz 50 cilvēku 
evakuācijai, aprīko ar izgaismotiem evakuācijas izejas 
norādītājiem. Izgaismotie evakuācijas izeju un evakuācijas ceļu 
norādītāji ir pastāvīgi ieslēgti darba režīmā vai paredzēta to 
automātiska ieslēgšanās no automātiskās ugunsgrēka atklāšanas 
un trauksmes signalizācijas sistēmas vai automātiskās sprinkleru
ugunsdzēsības sistēmas.

(Grozīts ar MK 11.04.2017. noteikumiem Nr. 201)



Elektroinstalācija

Izšķir divu veidu avārijapgaismes

sistēmas elektroinstalācijas 

ierīkošanu: ar ugunsizturīgu kabeli un 

kabeļu sistēmām,  un 

ugunsnenoturīgu elektroinstalāciju:

 Autonomā sistēma. Tā kā elektroapgādes avots ir montēts tieši 

autonomā gaismeklī vai blakus tam (līdz 1m), nav speciālu prasību 

attiecībā uz gaismekli un ir atļauts izmantot parasto instalācijas kabeli. 



Elektroinstalācija

Nav atļauts ierīkot ugunsdrošos 

kabeļus kopā ar parasto 

elektroinstalāciju.

Ugunsdrošus kabeļus atļauts 

stiprināt uz tam paredzētām 

ugunsdrošām konstrukcijām, 

kabeļu plauktiem, skavām, 

kanāliem, utt.  LVS HD 60364-5-

56.

.

 CBS sistēmai pievienojumi starp centrālo 

bateriju un komponentēm jāizpilda ar 

ugunsdrošu risinājumu, lai nodrošinātu 

sistēmas darbību ugunsgrēka gadījumā.

 CBS jānodrošina tiešs pievienojums pie 

ēkas galvenā ievada, lai izslēgtu 

potenciālo pārtraukuma risku.



Avārijapgaismes

sistēmas kontroles un 

vadības ierīces

Nodrošina avārijas apgaismojuma 

gaismekļu un to avotu darbības 

uzraudzību, lai noteiktu jebkādu 

kļūdu, kas ietekmētu to darbību.

.

 Autonomā sistēma ar iekšējo testēšanas

sistēmu.

 Autonomā sistēma ar centrālo testēšans

ierīci.

 Autonomā sistēma ar Wireless vadību 



Avārijapgaismes

sistēmas kontroles un 

vadības ierīces

.

 Centrālā baterijas sistēmas kontrole 

(konvenciāla sistēma) 

 Centrālā baterijas sistēmas kontrole 

(adresējama sistēma) 



Pārbaudes 
atbilstoši 50172: 
Evakuācijas 
apgaismes sistēmas 

Notikuma žurnāls (Log 
Book)

 Notikumu žurnāls ir jāsaglabā, tajā ir ierakstīti ikdienas pārskati, testi, izmaiņas un bojājumi. 

Reģistriem jābūt pieejamiem ar roku rakstītā formā vai kā izdrukas no automātiskās 

testēšanas ierīces. Notikumu žurnāls jātur telpās atbilstošas personas apgādībā, kuru 

nozīmē īpašnieks/ nomnieks. Reģistram jābūt pieejamam pārbaudei pilnvarotām personām.

 Notikumu žurnālā jāreģistrē šādu informāciju:

 A.Sistēmas pasūtījuma datumu, tostarp sertifikātu par  jebkādām izmaiņām.

 B.Datums par katru regulāro  pārbaudi un izmeklējumu.

 C.Datums un īss apraksts par katru pakalpojumu un inspekcijas darbību vai veikto pārbaudi.

 D.Datums un īss apraksts par katru defektu vai bojājumu un veikto remontu.

 E.Datums un īss apraksts par katru izmaiņu avārijas apgaismojuma sistēmā.

 F.Apraksts par galvenajām īpašībām un darba režīmiem par automātiskās testēšanas ierīci, 

ja to izmanto.

 G.Testi un pārbaudes avārijas apgaismes iekārtām.



Pārbaudes 
atbilstoši 50172: 
Evakuācijas 
apgaismes sistēmas  

Ikdienas pārbaude

 Vizuālās inspekcijas mērķis ir pārbaudīt, vai centrālā barošanas sistēma ir 

labā darba stāvoklī, un, lai noteiktu nepieciešamību pēc jebkādām 

pārbaudēm. Pārbaudes ietver vizuālu pārbaudi sistēmas rādītājiem. 

 Ēkas lietotāja ikdienas vizuālā pārbaude:

 A.Pārbaudīt notikumu žurnālu vai iepriekšējie remonta darbi ir izpildīti.

 B.Pārbaudīt centrālās baterijas indikatorus.

 C.Pārbaudīt automātiskās testēšanas sistēmas indikatorus.

 D.Ierakstīt visus trūkumus notikumu žurnālā



Pārbaudes 
atbilstoši 50172: 
Evakuācijas 
apgaismes sistēmas 

Mēneša tests

 Ja tiek izmantotas automātiskās testēšanas ierīces, tad par katru testu rezultāti 

jāreģistrē. Attiecībā uz visām citām sistēmām ikmēneša izmēģinājumā pārbauda 

funkcijām avārijas apgaismojuma sistēmu, imitējot elektroapgādes pārtraukumus. 

Testa mērķis ir pārbaudīt, vai visas norādītās avārijas apgaismes ietaises un 

evakuācijas izeju norādes pārslēdzas uz avārijas režīmu un atsāk normālo darba 

režīmu, kad strāvas padeve ir atjaunota.

 Testa ilgumam jābūt pietiekamam, lai pārbaudītu gaismekļu darbību  konkrētajā 

zonā. Testa laikā visi attiecīgie gaismekļi un norādes jāpārbauda, lai apstiprinātu, ka 

tie ir pieslēgti, deg un darbojas pareizi.[4]

 Veikt pārbaudi vismaz 25% sistēmas: 

 A.Vizuālā pārbaude  apkopes vai kombinētās  sistēmas katrai spuldzei.

 B.Pārbaudīt LED indikatorus autonomai sistēmai vai iekšējai testēšanas sistēmai.

 C.Pārliecināties, vai spuldzes ir nomainītas.

 D.Veikt 100% pārbaudi vismaz 4 nedēļu laikā.



Pārbaudes 
atbilstoši 50172: 
Evakuācijas 
apgaismes sistēmas  

Ikgadējā pārbaude

 Ja tiek izmantotas automātiskās testēšanas ierīces, tad  jāreģistrē 

pārbaužu rezultāti  par pilnu  nominālās avārijas baterijas ilgumu.

 Attiecībā uz visām citām sistēmām ikgadējā  pārbaudē testē  avārijas 

apgaismojuma sistēmas funkciju, imitējot elektroapgādes pārtraukumu. 

Testa mērķis ir pārbaudīt, vai visas norādītās avārijas apgaismes ietaises un 

evakuācijas izeju norādes pārslēdzas uz avārijas režīmu un atsāk normālo 

darba režīmu, kad strāvas padeve ir atjaunota. Testa ilgumam jābūt 

pietiekamam, lai pārbaudītu paredzamo avārijas ilgumu sistēmā, ko 

norādījis ražotājs.

 Testa laikā visas attiecīgās signālspuldzītes vai ierīces jāpārbauda, lai 

apstiprinātu, ka viņu norādes ir pareizas. Ieteicams pārbaudīt pareizu 

uzlādes sistēmas darbību.



Prasības 
avārijapgaismes
ierīkošanai

 Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 201-15 "Būvju ugunsdrošība"

 Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 261-15 "Ēku iekšējā 

elektroinstalācija"

 Ministru kabineta noteikumi Nr. 238- Ugunsdrošības noteikumi

 LVS EN 1838 Apgaismes lietojumi. Avārijapgaisme (pieejams LV)

 LVS EN 50172 Evakuācijas apgaismes sistēmas

 EN 50171 Centrālās energoapgādes sistēmas

 LVS EN 50272 Sekundāro akumulatoru bateriju un bateriju ietaišu drošības 

prasības

 LVS EN 60598-2-22:2015  Gaismekļi. 2-22.daļa: Īpašās prasības. Gaismekļi 

avārijas apgaismojumam (IEC 60598-2-22:2014)

 LVS 446 ‘’Ugunsdrošībai un civilajai aizsardzībai lietojamās drošības zīmes un 

signālkrāsojums”

 LVS HD 60364-5-56- Elektroiekārtu izvēle un uzstādīšana. Drošuma sistēmas

 U.c.



Noteikumi par 
Latvijas 
būvnormatīvu LBN 
201-15 "Būvju 
ugunsdrošība"



Noteikumi par 
Latvijas 
būvnormatīvu LBN 
201-15 "Būvju 
ugunsdrošība"

161. Evakuācijas avārijapgaismi ierīko:

161.1. būvēs, kuru augstākā stāva grīdas līmeņa atzīme 
pārsniedz 28 metrus, – aizsargātos evakuācijas ceļos;

161.2. evakuācijas ceļos, tai skaitā aizsargātos evakuācijas ceļos, 
ja evakuējamo skaits ir 50 cilvēku un vairāk;

161.3. II, III, IV, IVa un V lietošanas veida būvēs vai telpās, ja tajās 
vienlaikus atrodas vairāk par 100 cilvēkiem;

161.4. ugunsaizsardzības sistēmu kontroles un vadības iekārtu 
telpās, ugunsdzēsības sistēmu sūkņu un to vadības mezglu 
telpās.

(Grozīts ar MK 11.09.2018. noteikumiem Nr. 567)



Noteikumi par 
Latvijas 
būvnormatīvu LBN 
261-15 "Ēku iekšējā 
elektroinstalācija"

 Projektējot elektroietaises, ņem vērā informāciju par pieejamo elektroapgādi:

 A.Strāvas veidu.

 B.Strāvas vadītāju veidu un skaitu, barojošā elektrotīkla sistēmas veidu.

 C.Elektroapgādē lietotajiem aizsardzības pasākumiem, zemēšanas sistēmu.

 D.Elektroapgādes uzņēmuma īpašajām prasībām.

 E.Spriegumu un sprieguma novirzēm.

 F.Frekvenci un frekvences novirzēm.

 G.Maksimālo pieļaujamo strāvas stiprumu.

 H.Paredzamo īsslēguma strāvu.

 I.Iespējamā elektroapgādes pārtraukuma ilgumu.

 Projektējot avārijas elektroapgādi, apzina:

 A.No avārijas elektroapgādes avota barojamās līnijas.

 B.Apgādes avotu (veids, raksturojums).

 C.Nosacījumus, kas jāievēro, lai nepieļautu kļūdainu sprieguma padevi dažādiem avotiem pieslēgtām ķēdēm. 



Evakuācijas 
avārijapgaisme jāierīko 
atbilstoši LVS EN 1838 
Apgaismes lietojumi. 
Avārijapgaisme.



Evakuācijas 
avārijapgaisme jāierīko 
atbilstoši LVS EN 1838 
Apgaismes lietojumi. 
Avārijapgaisme.



Praktiskie piemēri

Nav ierīkots evakuācijas ceļa 
apgaismojums.
Nav pretpanikas apgaimsojuma
Nav izgaismotas 
ugunsaizsardzības ierīces
Nav ierīkota atbilstoša 
elektroinstalācija
Nav izgaismots invalīdu 
aprīkojums.



Praktiskie piemēri

Nav ierīkots evakuācijas ceļa 
apgaismojums.
Nav pretpanikas apgaimsojuma
Nav izgaismotas 
ugunsaizsardzības ierīces



Publisko būvju 
apsekojumi 2018.g.
Apsekotas vismaz   40 
publiskās būves.

77%

23%

Evakuāciju izeju norādes

Ir ierīkotas

Nav ierīkotas

18%

82%

Evakuāciju ceļa apgaismojums

Ir ierīkotas

Nav ierīkotas

12%

50%

38%

Atbilst

Daļēji atbilst

Neatbilst

18%

82%

Pretpanikas apgaismojums

Ir ierīkotas

Nav ierīkotas9%

91%

Apgaismojums telpās ar
paaugstinātu bīstamību

Ir ierīkotas

Nav ierīkotas



LVS EN 1838 
Apgaismes 
lietojumi. 
Avārijapgaisme
2021. gada versija 
Latviešu valodā

 Pirms projektē avārijapgaismes shēmu, no projekta plāniem nepieciešams noteikt sekojošu informāciju:

 A. Avārijapgaismes ilgumu:

 1) Trīs stundas nepieciešams izklaides vietās un kur pastāv gulēšanas risks.

 2) Trīs stundas nepieciešamas, ja evakuācija nav tūlītēja vai visticamāk var notikt atkārtota evakuācija. 

 3) Viena stunda ir pieņemama atseviškās būvēs, ja evakuācija ir tūlītēja un atkārtota evakuācija tiek aizturēta, līdz tiek uzlādēta sistēma.

 B. Avārijas apgaismojumam jābūt patstāvīga režīma telpās, kur darba apgaisme ir ar regulējamu intensitāti. Saskaņā ar EN 50172 prasībām tiek noteikts, 

ka avārijas apgaismojums tirdzniecības centros jābūt patstāvīga režīma jeb deg visu laiku, jo dūmu izplatība var samazināt darba apgaismes efektivitāti.

 C. Atbilstoši EN 50172 Evakuācijas ceļa apgaismes sistēmai, vietās kur atrodas cilvēki, kas šo vietu nepazīst, nepieciešams evakuācijas izeju norādes 

paredzēt patstāvīga režīma jeb deg visu laiku.

 D. Būvniecības plāniem jābūt apkopotiem ar redzamām ugunsdzēsības izaukumu pogām, ugunsdzēsības  aprīkojuma  un ugunsdzēsības drošības zīmēm.

 E. Jābūt izvietotiem evakuācijas ceļiem un jāizpēta potenciālās bīstamības.

 F. Jāidentificē atklāta tipa telpas, kas lielākas par 60m2.

 G. Jāidentificē telpas ar paaugtinātu bīstamību un darba apgaismojuma līmeņa prasības.

 H. Jādefinē ārējais apgaismojums ārpus pēdējās izejas un ārējais evakuācijas ceļš līdz drošai vietai

 I. Jānorāda citas vietas, kas nav evakuācijas ceļa daļa , bet būtu jāizgaismo, kā lifti, eskalatori, iekārtu telpas un tualetes ar kopējo platību 8m2.

 J. Ja tiek izmantota centrālā sistēma, centrālās baterijas aprīkojums un kabeļu līnijas būtu jāizvieto telpās ar zemu ugunsbīstamību.

 K. Nepatstāvīga režīma jeb deg tikai avārijas brīdī veidu pielieto vietās, kur nepieciešama darba apgaisme no galvenās ķēdes, kā arī tam jābūt uzraudzītam 

no centrālās sistēmas. Nepatstāvīga režīma autonomie gaismekļi jāpieslēdz pie galvenās apgaimsojuma sadalnes.

 L. Dežūrapgaismojuma prasības ir jāievēro, ja darba apgaismes pārtraukuma gadījumā aktivitātēm ir jāturpinās.



LVS EN 1838 
Apgaismes 
lietojumi. 
Avārijapgaisme
2021. gada versija 
Latviešu valodā

 Pirms projektē avārijapgaismes shēmu, no projekta plāniem nepieciešams noteikt sekojošu informāciju:

 A. Avārijapgaismes ilgumu:

 1) Trīs stundas nepieciešams izklaides vietās un kur pastāv gulēšanas risks.

 2) Trīs stundas nepieciešamas, ja evakuācija nav tūlītēja vai visticamāk var notikt atkārtota evakuācija. 

 3) Viena stunda ir pieņemama atseviškās būvēs, ja evakuācija ir tūlītēja un atkārtota evakuācija tiek aizturēta, līdz tiek uzlādēta sistēma.

 B. Avārijas apgaismojumam jābūt patstāvīga režīma telpās, kur darba apgaisme ir ar regulējamu intensitāti. Saskaņā ar EN 50172 prasībām tiek noteikts, 

ka avārijas apgaismojums tirdzniecības centros jābūt patstāvīga režīma jeb deg visu laiku, jo dūmu izplatība var samazināt darba apgaismes efektivitāti.

 C. Atbilstoši EN 50172 Evakuācijas ceļa apgaismes sistēmai, vietās kur atrodas cilvēki, kas šo vietu nepazīst, nepieciešams evakuācijas izeju norādes 

paredzēt patstāvīga režīma jeb deg visu laiku.

 D. Būvniecības plāniem jābūt apkopotiem ar redzamām ugunsdzēsības izaukumu pogām, ugunsdzēsības  aprīkojuma  un ugunsdzēsības drošības zīmēm.

 E. Jābūt izvietotiem evakuācijas ceļiem un jāizpēta potenciālās bīstamības.

 F. Jāidentificē atklāta tipa telpas, kas lielākas par 60m2.

 G. Jāidentificē telpas ar paaugtinātu bīstamību un darba apgaismojuma līmeņa prasības.

 H. Jādefinē ārējais apgaismojums ārpus pēdējās izejas un ārējais evakuācijas ceļš līdz drošai vietai

 I. Jānorāda citas vietas, kas nav evakuācijas ceļa daļa , bet būtu jāizgaismo, kā lifti, eskalatori, iekārtu telpas un tualetes ar kopējo platību 8m2.

 J. Ja tiek izmantota centrālā sistēma, centrālās baterijas aprīkojums un kabeļu līnijas būtu jāizvieto telpās ar zemu ugunsbīstamību.

 K. Nepatstāvīga režīma jeb deg tikai avārijas brīdī veidu pielieto vietās, kur nepieciešama darba apgaisme no galvenās ķēdes, kā arī tam jābūt uzraudzītam 

no centrālās sistēmas. Nepatstāvīga režīma autonomie gaismekļi jāpieslēdz pie galvenās apgaimsojuma sadalnes.

 L. Dežūrapgaismojuma prasības ir jāievēro, ja darba apgaismes pārtraukuma gadījumā aktivitātēm ir jāturpinās.



Ieteikumi UPP 
izstrādātājiem.

1)Definēt katram būves lietošanas veidam rezerves avota autonomo laiku (1 

vai 3 stundas). 

2)Definēt telpas, kur nepieciešams avārijas apgaismojums telpās ar 

paaugstinātu bīstamību.

3)Projektējot UATS un ugunsaizsardzības sistēmas, pārbaudīt vai virs tiem 

ierīkots atbilstošs evakuācijas avārijapgaismojums.

4) Veikt aprakstu par  evakuācijas avārijapgaismes sistēmas notikuma žurnālu 

(Log Book).



Ieteikumi atbildīgām 
instancēm.

1)Pie ēkas nodošanas ekspluatācijā  no būvuzņēmēja pieprasīt aktu ar 

avārijas apgaismojuma līmeņa mērījumiem visās zonās.

2)Pieprasīt katrai būvei, kur ierīkota avārijapgaismes sistēma, notikuma 

žurnālu, kurā reģistrēt avārijapgaismes sistēmas elementu notikumus. 



Ieteikumi ekspertiem

 III grupas būvēm veikt UPP ekspertīzi EL sadaļai,  izvērtējot 

Evakuācijas avārijapgaismes sistēmas atbilstību LBN 201-15 un 

LVS EN 1838 un citiem piemērojamiem nacionāliem standartiem.



Ieteikumi 
projektētājiem

 1. Saņemt no atbildīgiem arhitektiem vai būvprojekta vadītājiem pabeigtus un 

saskaņotus arhitektūras plānus, kuros norādītas evakuācijas izejas, evakuācijas ceļi, 

ugunsaizsardzības ierīces, tsk., ugunsdzēsības skapji, ugunsdzēsības trauksmes pogas un 

panelis, u.c, pirmās palīdzības punkti, invalīdu aprīkojums,  telpu eksplikācija ar telpu 

nosaukumiem un kvadrātmetriem, invalīdu tualetes, kā arī  potenicāli bīstamo telpu 

aprīkojumu.

 2. Atbilstoši griestu plāniem un montāžas augtumam un veidam  izēlēties

avārijapgaismes gaismekļus.

 3. Veikt apgaismojuma aprēķinus atbilstoši LVS EN 1838 .Apgaismojuma aprēķinus 

ieteicams uzticēt zinošām personām, kam ar ir peredze darbā ar to. Avārijapgaismes

gaismekļus savietot ar darba gaismekļiem un citām inženierkomunikācijām. Aprēķiniem 

izmantot standartizētas apgaismojuma simulācijas programmatūras.

 4. Pēc apgaismojuma aprēķina rezultātiem izvēlēties piemērotāko avārijapgaismes

sistēmas veidu (izejot no tā kāds ir kopējais gaismekļu skaits).

 5. Sadalīt avārijapgaismes līnijas pa ugunsrdrošām zonām (jāvadās pēc 

ugunsdrošības pasākumu pārskata, kā tiek sadalīti ugunsdrošie nodalījumi).

 Sistēmu veidot tā, lai būtu 20-30% rezerve papildus elementu pieslēgšanai.



Ieteikumi 
projektētājiem

 6. Izvēlēties piemērotāko instalācijas veidu un aprēķināt vadītāju 

skaitu un šķērsgriezumu.

 7. Ja tiek paredzēta centrālā baterijas sistēma, nodrošināt 

ugunsdrošu elektroinstalāciju ar funkciju uzturēšanu vismaz 30 minuūtes.

 8. Piedāvāt pasūtītājam automātisko testēšanas sistēmu, ja tas ir 

ekonomiski pamatots.

 9. Aprēķināt  sistēmas jaudas un sprieguma zudumus līnijās.

 10. Iespējami detalizēti materiālu specifikācijās norādīt katra 

elementa parametrus .

 11. Veikt pārbaudi sistēmas elementiem, precizējot plānus un shēmas 

pie ražotāja.



Ieteikumi 
projektētājiem

Apgaismojuma aprēķini 
evakuācijas ceļa, pretpanikas
un augsta riska telpu 
aprēķiniem.



Ieteikumi 
projektētājiem



Ieteikumi 
projektētājiem



Ieteikumi 
projektētājiem



Ieteikumi 
projektētājiem
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