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Jelgavā 

18.09.2018.          Nr. 4.3.- 27/63 

 
         2016. gada 19.aprīļa Ministru kabineta noteikumi Nr.238 „Ugunsdrošības noteikumi” uzliek 

par pienākumu objektu īpašniekiem rūpēties par ugunsdrošību objektā, izveidojot un uzturot 

ugunsaizsardzības sistēmas, kā arī pastiprināti pievēršot uzmanību elektroinstalācijas tehniskajam 

stāvoklim. 

Objektu atbilstību iepriekš minētajam kontrolē divas institūcijas: Ekonomikas ministrijas 

pakļautības Būvniecības valsts kontroles birojs un Iekšlietu ministrijas pakļautības Valsts 

ugunsdzēsības un glābšanas dienests. Abas organizācijas LLU objektos, t.sk., Bulduru Dārzkopības 

vidusskolā, veic aktīvu profesionālo darbību un ir gatavas rosināt administratīvo pārkāpumu lietas par 

objektos vērojamo situāciju pārbaudes brīdī arī par to, ja objektā ir novērojama tikai viena 

ugunsdrošības prasību nepilnīga izpilde. 

Tabulā uzskaitītās aktivitātes ir pamatotas ar VUGD aktos definētajiem ugunsdrošības 

prasību pārkāpumiem un to izpildes termiņiem. 
 

Materiāltehniskā bāze pilnvērtīga studiju procesa nodrošināšanai 

Latvijas Lauksaimniecības universitāte 

Studiju un administratīvās ēkas “Jelgavas pils” ugunsaizsardzības 

sistēmu projektēšana un nepieciešamo materiālu iegāde un 

uzstādīšana. 

Aktivitāte ļaus nodrošināt iespēju pieņemt ekspluatācijā Pils 

izremontēto Austrumu korpusu ar jaunizbūvēto ventilācijas 

sistēmas daļu. Aktivitāte atļautu nodrošināt Ugunsdrošības 

noteikumu būtiskāko prasību ēkas tālākai ekspluatācijai. 

Lielā Iela 

2, Jelgava, 

6182,6 m2 

projekts 

+ 

materiāli 

191500 

Dienesta viesnīcas Nr.2 ēkas ugunsaizsardzības sistēmas 

tehniskais projekts un ugunsgrēka atklāšanas, trauksmes 

signalizācijas sistēmas izbūve. Aktivitāte atļautu nodrošināt 

Ugunsdrošības noteikumu būtiskāko prasību ēkas tālākai 

ekspluatācijai. 

J.Čakstes 

bulvāris 7, 

Jelgava, 

4208,4 m2 

1.kompl. 51 000 

Dienesta viesnīcas Nr.6 ēkas ugunsaizsardzības sistēmas 

tehniskais projekts un ugunsgrēka atklāšanas, trauksmes 

signalizācijas sistēmas izbūve. 

Aktivitāte atļautu nodrošināt Ugunsdrošības noteikumu būtiskāko 

prasību ēkas tālākai ekspluatācijai. 

Pētera iela 

1, Jelgava, 

5179,1 m2 

1.kompl. 59500 

Bulduru Dārzkopības vidusskola 

 

Ēkas ugunsaizsardzības sistēmas tehniskais projekts un 

ugunsgrēka atklāšanas, trauksmes signalizācijas sistēmas izbūve: 

Mācību korpuss (kadastra Nr. 1300 007 7801 059) 

sporta nams (kadastra Nr. 1300 007 7801 069) 

Aktivitāte atļautu nodrošināt Ugunsdrošības noteikumu būtiskāko 

prasību ēkas tālākai ekspluatācijai. 

24316, 7 

m2 

1708 m2 

1.kompl. 142 000 

Ēkas ugunsaizsardzības sistēmas tehniskais projekts un 

ugunsgrēka atklāšanas, trauksmes signalizācijas sistēmas izbūve: 

Mācību ražošanas darbnīca (kadastra Nr. 1300 007 7801 071,) 

Aktivitāte atļautu nodrošināt Ugunsdrošības noteikumu būtiskāko 

4199 m2 1.kompl. 61 000 
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U.Karlsons, 29410374 

uldis.karlsons@llu.lv 

prasību ēkas tālākai ekspluatācijai. 

Ēkas ugunsaizsardzības sistēmas tehniskais projekts un 

ugunsgrēka atklāšanas, trauksmes signalizācijas sistēmas izbūve: 

Dienesta viesnīca Nr. 2 (kadastra Nr. 1300 007 7801 065,) 

Aktivitāte atļautu nodrošināt Ugunsdrošības noteikumu būtiskāko 

prasību ēkas tālākai ekspluatācijai. 

3153 m2 1.kompl. 32 000 

Teritorijas ugunsdzēsības ūdensvada sistēmas un hidrantu apkope 

Aktivitāte atļautu nodrošināt Ugunsdrošības noteikumu prasību 

izpildi 

 1.kompl. 18 000 

Ugunsgrēka trauksmes un bojājumu signāla pārraidīšanas uz 

diennakts dežurējošo apsardzes pulti tehniskais nodrošinājums 

Aktivitāte atļautu nodrošināt Ugunsdrošības noteikumu prasību 

izpildi 

 1.kompl. 15 000 

Ūdens ņemšanas vietas un piebraucamā ceļa izbūve pie esošā 

ūdens rezervuāra 

Aktivitāte atļautu nodrošināt Ugunsdrošības noteikumu prasību 

izpildi 

 

 1.kompl. 29 500 

KOPĀ, EUR  599500 
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