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Ministru kabineta noteikumi Nr.610

Rīgā 2002.gada 27.decembrī (prot. Nr.60 67.§)

Higiēnas prasības vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības un 
profesionālās izglītības iestādēm 

Izdoti saskaņā ar Epidemioloģiskās drošības likuma 38.1 pantu

I. Vispārīgie jautājumi 

1. Noteikumi nosaka higiēnas prasības vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības un 
profesionālās izglītības iestādēm (turpmāk — iestāde) un iestāžu internātiem. 

2. Noteikumi neregulē konkrētu profesiju apguves nodrošināšanai nepieciešamās higiēnas prasības 
iestādēs. Profesionālās izglītības iestāžu dienesta viesnīcās ievēro attiecīgajos normatīvajos aktos 
noteiktās prasības. 

3. Par noteikumu ievērošanu ir atbildīgs iestādes vadītājs. 

4. Noteikumu izpildi kontrolē Veselības inspekcija. 
(Grozīts ar MK 03.03.2008. noteikumiem Nr.147) 

5. Higiēnas prasību ievērošanu iestādes ēdināšanas blokā kontrolē Pārtikas un veterinārais dienests. 

6. Iestādi neapmeklē izglītojamie:  
 
6.1. vecumā līdz 12 gadiem, ja gaisa temperatūra ir zemāka par mīnus 20 °C;  
 
6.2. vecumā no 13 gadiem, ja gaisa temperatūra ir zemāka par mīnus 25 °C.

27.12.2002. MK noteikumi Nr.610 "Higiēnas prasības vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās 
izglītības un profesionālās izglītības iestādēm" ("LV", 2 (2767), 07.01.2003.) [spēkā ar 08.01.2003.] 
ar grozījumiem: 

08.07.2003. MK noteikumi Nr.384 ("LV", 106 (2871), 18.07.2003.) [spēkā ar 19.07.2003.];  
22.08.2006. MK noteikumi Nr.693 ("LV", 141 (3509), 05.09.2006.) [spēkā ar 01.11.2006.];  
03.03.2008. MK noteikumi Nr.147 ("LV", 36 (3820), 05.03.2008.) [spēkā ar 06.03.2008.].  

Redakcijas: [08.01.2003] [19.07.2003] [01.11.2006] [06.03.2008]  
 
Redakcija uz 06.03.2008.
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7. Iestāde veicina iespēju izglītojamajiem glabāt ikdienā nepieciešamās lietas iestādē, lai netiktu 
pārsniegts izglītojamā somas piepildījuma svars, kas atbilst maksimālajām pārnēsājamo priekšmetu 
smaguma normām attiecīgajā vecuma grupā:  
 
7.1. izglītojamajiem, kas ir jaunāki par 9 gadiem, — 2,5-3,5 kg;  
 
7.2. 9-11 gadus veciem izglītojamajiem — 3,5-4 kg;  
 
7.3. 12-13 gadus veciem izglītojamajiem — 4-4,5 kg;  
 
7.4. 14-15 gadus veciem izglītojamajiem — 4,5-5 kg;  
 
7.5. 16 gadus veciem un vecākiem izglītojamajiem — 5 kg un vairāk. 

8. Iestādes darbinieki atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai pirms stāšanās darbā veic 
obligātās pirmreizējās veselības pārbaudes, bet turpmāk — periodiskās veselības pārbaudes. 

II. Iestādes ēkas un teritorija 

9. Iestādi izvieto atbilstoši tās darbībai projektētā vai pielāgotā ēkā vai citas publiskas ēkas daļā. 
(MK 08.07.2003. noteikumu Nr.384 redakcijā) 

10. Iestādes ēkā var atrasties citas institūcijas, kurām ir atsevišķa ieeja un kuru darbība:  
 
10.1. neapdraud bērnu drošību un nerada kaitējumu bērnu veselībai;  
 
10.2. netraucē pedagoģisko procesu. 

11. Iestādes teritorijā ir vismaz šādas funkcionālās zonas:  
 
11.1. iestādes specifikai atbilstoša sporta zona (sporta laukums vai stadions, telpas vai būves sporta 
inventāra glabāšanai);  
 
11.2. saimniecības zona (kurināmā un izdedžu novietne, atkritumu konteineru novietne). 

12. Ja iestādē nav iespējas izveidot šo noteikumu 11.1.apakšpunktā minēto sporta zonu, iestāde 
nodrošina, lai izglītojamajiem būtu iespēja apgūt sporta mācību priekšmeta programmu. 
(Grozīts ar MK 08.07.2003. noteikumiem Nr.384) 

13. Sporta zona atrodas ne tuvāk par 20 m no iestādes mācību korpusa logiem. Ja teritorijas 
nepietiekamas platības dēļ sporta zona atrodas tuvāk, to norobežo ar metāla sietu, trokšņu aizsegu, 
apstādījumiem vai citu estētisku aizsegu, kas aizsargā no trokšņiem un garantē izglītojamo drošību 
pārējā teritorijā. 

14. Sporta laukums ir klāts ar noblīvētu grunts segumu vai sporta nodarbībām piemērotu veselībai 
nekaitīgu cita blīva materiāla segumu. 

15. Saimniecības zonā ne tuvāk par 20 m no iestādes ierīko betonētu vai asfaltētu laukumu sadzīves 
atkritumu konteineru novietošanai. Atkritumus glabā slēgtos konteineros, lai tiem nevarētu piekļūt 
kaitēkļi un grauzēji, kā arī netiktu piesārņota pārtika, iekārtas, teritorija, dzeramais ūdens un vide. 

16. Ja saimniecības zonas nepietiekamas platības dēļ sadzīves atkritumu konteinerus novieto tuvāk 
par 20 m no iestādes ēkas, tos norobežo ar apstādījumiem vai citu estētisku aizsegu. 

17. Iestādes teritorija tiek uzkopta, lai nepieļautu infekcijas slimību perēkļa rašanos. 
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18. Iestādēs un to teritorijā nodrošina būvniecības normatīvajos aktos noteiktās vides pieejamības 
prasības. 

III. Iestādes telpas un to iekārtojums 

19. Atbilstoši izglītības programmai, ko īsteno iestādē, ir šādas telpu grupas:  
 
19.1. administrācijas un darbinieku (skolotāju, pasniedzēju, meistaru) telpas;  
 
19.2. mācību telpas (klases, kabineti, auditorijas, laboratorijas);  
 
19.3. telpas praktisko profesionālo iemaņu iegūšanai (darbnīcas);  
 
19.4. bibliotēka ar lasītavu;  
 
19.5. rekreācijas un atpūtas telpas;  
 
19.6. aktu zāle ar skatuvi un palīgtelpām;  
 
19.7. sporta zāle ar atbilstošām palīgtelpām (sporta inventāra noliktava, ģērbtuves, sanitārtehniskās 
telpas);  
 
19.8. tualetes (zēnu, meiteņu un darbinieku);  
 
19.9. garderobe;  
 
19.10. saimniecības telpas;  
 
19.11. medicīnas kabinets;  
 
19.12. ēdināšanas bloks (ēdamtelpa ar virtuvi un palīgtelpām);  
 
19.13. universāla zāle (vai telpa) ar palīgtelpām, ja iestādē nav šo noteikumu 19.6. un 
19.7.apakšpunktā minēto telpu grupu. 
(Grozīts ar MK 08.07.2003. noteikumiem Nr.384) 

20. Ja iestādes darbībai paredzētajā ēkā nevar izvietot šo noteikumu 19.4., 19.5., 19.11., 19.12. un 
19.13.apakšpunktā minētās telpu grupas, iestāde nodrošina, lai izglītojamajiem būtu pieejami 
attiecīgie pakalpojumi. 

21. Mācību telpas (izņemot telpas praktisko profesionālo iemaņu iegūšanai) aizliegts iekārtot zemāk 
par puspagraba (cokola) stāvu. 

22. Mācību telpas (izņemot mācību telpas profesionālās izglītības iestādēs) aprīko ar mēbelēm 
saskaņā ar šo noteikumu 1.pielikumu. 
(MK 08.07.2003. noteikumu Nr.384 redakcijā) 

23. Attālums no tāfeles līdz solu rindas pirmajam solam ir ne mazāks par 2 m, līdz pēdējam solam —
ne lielāks par 10 m. Attālums no tāfeles apakšējās malas līdz grīdai sākumskolas klašu mācību telpās 
ir līdz 0,8 m, bet pārējo klašu mācību telpās — līdz 0,9 m. 

24. Minimālā platība viena izglītojamā vietai:  
 
24.1. mācību telpā — 2 m2;  
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24.2. ķīmijas un fizikas kabinetā — 2,4 m2;  
 
24.3. darbmācības kabinetā — 4,65 m2;  
 
24.4. sporta zālē — 8 m2. 

25. Ķīmijas, fizikas, darbmācības kabineta, darbnīcas, datorklases un datorizētas darba vietas 
iekārtošanā ievēro mācību specifiku un darba drošības prasības. 

26. Telpu apdarei izmanto viegli tīrāmus, dezinficējamus un veselībai nekaitīgus materiālus. 

27. Pie sporta zāles ir ģērbtuves, dušas telpas un tualetes atsevišķi zēniem un meitenēm:  
 
27.1. nodarbībā iesaistītās izglītojamo grupas vienam izglītojamajam paredzētā minimālā platība 
ģērbtuvē ir 1 m2;  
 
27.2. vienai nodarbībā iesaistīto izglītojamo grupai paredzētais duškabīņu skaits — 1 duškabīne uz 
10 izglītojamajiem;  
 
27.3. klozetpodu, izlietņu un higiēnas iekārtu minimālais skaits noteikts Latvijas būvnormatīvā LBN 
208-00 "Publiskās ēkas un būves". 

28. Tualeti iestādē ierīko atsevišķi meitenēm un zēniem atbilstoši Latvijas būvnormatīvā LBN 208-
00 "Publiskās ēkas un būves" noteiktajām prasībām. Katrai tualetes kabīnei ir durvis. Iestādes 
personāla tualeti ieteicams ierīkot atsevišķā telpā. 

29. Tualetē ir tualetes papīrs vai salvetes, ziepes un roku žāvēšanas vai susināšanas ierīce vai 
līdzeklis. 

IV. Datorklase 

30. Iekārtojot datorklasi, vienam izglītojamajam paredz platību, kas nav mazāka par 4 m2.
 

31. Minimālais attālums starp darba galdu ar monitoru (no monitora aizmugures) līdz nākamajam 
darba galdam ar monitoru nav mazāks par 1 m, bet starp galdu sānu virsmām — ne mazāks par 0,5 
m. 

32. Iestāde nodrošina, lai mācību laikā monitora ekrāna minimālais attālums līdz izglītojamā acīm ir 
0,6 ± 0,15 m. 

33. Datorklases logus aprīko ar saules aizsargierīcēm (piemēram, aizkariem, žalūzijām). 
(Grozīts ar MK 08.07.2003. noteikumiem Nr.384) 

34. Nodarbību laikā pie displeja ik pēc 15-20 minūtēm nodrošina 5-10 minūšu pārtraukumu, tā laikā 
lietojot citas mācību metodes. 

35. Citās mācību telpās datorus izvieto atbilstoši šajā nodaļā minētajām prasībām. 

V. Ūdensapgāde un kanalizācija 

36. Dzeramais ūdens iestādē atbilst dzeramā ūdens obligātajām nekaitīguma prasībām. 

37. Iestādei ir centralizēta vai autonoma aukstā un karstā ūdens apgāde, sadzīves kanalizācijas 
sistēma, kā arī lietusūdens novadīšanas sistēma ēkai un teritorijai.
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VI. Apkure un ventilācija 

38. Pieļaujamā minimālā gaisa temperatūra iestādes telpā noteikta šo noteikumu 2.pielikumā. 

39. Mehānisko pieplūdes un vilkmes ventilāciju ierīko datorklasē, ķīmijas kabinetā un laboratorijā, 
darbnīcās, sporta zālē un sanitārtehniskajās telpās, nodrošinot svaiga vai attīrīta gaisa pieplūdi. 
Telpu, kur nav ierīkota mehāniskā ventilācija, regulāri vēdina. Mācību telpu pēc katras mācību 
stundas vēdina vismaz 10 minūtes (ziemā — vismaz 5 minūtes). Gaiteni, atpūtas un rekreācijas telpu 
pēc katra starpbrīža vēdina vismaz 10-20 minūtes (ziemā — vismaz 5 minūtes). 

40. Ķīmijas kabinetā un laboratorijā papildus šo noteikumu 39.punktā minētajām prasībām ierīko 
velkmes skapi. Ja velkmes skapja ķīmijas kabinetā vai laboratorijā nav, šajās telpās aizliegts veikt 
laboratorijas darbus ar ķīmiskām vielām. 
(MK 08.07.2003. noteikumu Nr.384 redakcijā) 

VII. Apgaismojums 

41. Mācību telpās dabisko apgaismojumu nodrošina logi. Logu stiklotās virsmas laukuma attiecība 
pret grīdas laukumu nepārsniedz 20 %. Dabiskā apgaismojuma minimālais koeficients mācību telpā 
ir 1,5, datorklasē — 1,2. 

42. Mācību telpā nodrošina mākslīgo apgaismojumu. Mākslīgā apgaismojuma minimālais līmenis 
noteikts šo noteikumu 3.pielikumā. 

43. Telpā, kurā nav dabiskā apgaismojuma, var ierīkot noliktavu, tehniskā personāla palīgtelpu, 
tualeti, dušas telpu vai garderobi. 

44. Apgaismes armatūru ierīko tā, lai nodrošinātu gaismas izkliedi, gaismas plūsmas vienmērību un 
nepārtrauktību, kā arī tāfeles apgaismojumu bez atstarošanās. 

45. Mācību telpā, kur logi ir izvietoti dienvidu pusē, tos aprīko ar saules aizsargierīcēm (piemēram, 
aizkariem, žalūzijām). Laikā, kad aizsargierīces nav nepieciešams izmantot, tās nedrīkst aizklāt loga 
stikloto daļu. 
(Grozīts ar MK 08.07.2003. noteikumiem Nr.384) 

VIII. Telpu uzkopšana 

46. Katra iestādes telpa (arī šo telpu iekārta) tiek uzturēta tīra un darba kārtībā. Lai nodrošinātu telpu 
tīrību un kārtību, iestādē izstrādā telpu uzkopšanas plānu. 

47. Telpu mitro uzkopšanu veic ne retāk kā reizi dienā, izņemot šādas telpas:  
 
47.1. dušas telpu uzkopj divreiz dienā;  
 
47.2. ēdamzāli uzkopj pēc katras ēdienreizes;  
 
47.3. mācību telpu uzkopj pēc katras mācību maiņas pēdējās stundas;  
 
47.4. garderobi uzkopj pēc katras mācību maiņas sākuma;  
 
47.5. tualeti uzkopj pēc katra starpbrīža, izmantojot atbilstošus dezinfekcijas līdzekļus. 

48. Telpu uzkopšanai lieto atbilstošu, attiecīgi marķētu uzkopšanas inventāru. Tualetē lietojamo 
uzkopšanas inventāru uzglabā atsevišķi, un to aizliegts izmantot citu telpu uzkopšanai. 
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49. Dezinfekcijas līdzekļus izmanto atbilstoši to lietošanas instrukcijai un uzglabā īpaši paredzētā 
vietā. 

IX. Ēdināšanas bloks 

50. Ēdināšanas blokā tiek ievērotas pārtikas aprites uzņēmumam noteiktās higiēnas prasības. 

51. Ēdināšanas bloka vadītājs, saskaņojot ar iestādes ārstniecības personu (ja tāda ir) vai ar iestādes 
vadītāju vai viņa pilnvarotu personu, izstrādā ēdienkarti vienai līdz divām nedēļām. Ēdināšanu 
organizē saskaņā ar ēdienkarti atbilstoši veselīga uztura principiem. 
(Grozīts ar MK 08.07.2003. noteikumiem Nr.384) 

51.1 Izglītības iestādēs neizplata šādus pārtikas produktus: 
 

 
51.11. dzērienus, kuriem pievienotas:  
 
51.11.1. pārtikas piedevas - krāsvielas: E102 (tartrazīns), E104 (hinolīna dzeltenais), E110 (saulrieta 
dzeltenais FCF, oranždzeltenais S), E120 (košenils, karmīnskābe, karmīni), E122 (azorubīns, 
karmoizīns), E124 (kumačs 4R, košenila sarkanais A), E129 (alūra sarkanais AC), E131 (patentzilais 
V), E132 (indigotīns, indigokarmīns), E133 (briljantzilais FCF), E142 (zaļais S), E151 (briljanta 
melnais BN, melnais PN), E155 (brūnais HT);  
 
51.11.2. pārtikas piedevas - saldinātāji: E950 (acesulfāms K), E951 (aspartāms), E952 (ciklāmskābe 
un ciklamāti), E954 (saharīns un tā sāļi);  
 
51.11.3. pārtikas piedevas - konservanti, ko lieto reglamentētā daudzumā saskaņā ar normatīvajos 
aktos noteiktajām prasībām par pārtikas piedevu lietošanu;  
 
51.11.4. kofeīns;  
 
51.11.5. aminoskābes;  
 
51.12.cukura konditorejas izstrādājumus (konfektes, karameles, dražejas), kuriem pievienotas:  
 
51.12.1. pārtikas piedevas - krāsvielas: E102 (tartrazīns), E104 (hinolīna dzeltenais), E110 (saulrieta 
dzeltenais FCF, oranždzeltenais F), E120 (košenils, karmīnskābe, karmīni), E122 (azorubīns, 
karmoizīns), E124 (kumačs 4R, košenila sarkanais A), E127 (eritrozīns), E129 (alūra sarkanais AC), 
E131 (patentzilais V), E132 (indigotīns, indigokarmīns), E133 (briljantzilais FCF), E142 (zaļais S), 
E151 (briljanta melnais BN, melnais PN), E155 (brūnais HT);  
 
51.12.2. pārtikas piedevas - saldinātāji: E950 (acesulfāms K), E951 (aspartāms), E952 (ciklāmskābe 
un ciklamāti), E954 (saharīns un tā sāļi);  
 
51.13. košļājamo gumiju, kurai pievienotas pārtikas piedevas - krāsvielas: E102 (tartrazīns), E104 
(hinolīna dzeltenais), E110 (saulrieta dzeltenais FCF, oranždzeltenais F), E120 (košenils, 
karmīnskābe, karmīni), E122 (azorubīns, karmoizīns), E124 (kumačs 4R, košenila sarkanais A), 
E127 (eritrozīns), E129 (alūra sarkanais AC), E131 (patentzilais V), E132 (indigotīns, 
indigokarmīns), E133 (briljantzilais FCF), E142 (zaļais S), E151 (briljanta melnais BN, melnais PN), 
E155 (brūnais HT);  
 
51.14.pārtikas produktus, kuri satur 1,25 g vai vairāk sāls uz 100 g produkta vai 0,5 g vai vairāk 
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nātrija uz 100 g produkta, izņemot pārtikas produktus, kurus izmanto kā izejvielu ēdiena 
pagatavošanai izglītības iestādes ēdināšanas blokā. 
(MK 22.08.2006. noteikumu Nr.693 redakcijā) 

52. Izglītojamo ēdināšanai izmanto pārtikas produktus, ievērojot to derīguma termiņu, uzglabāšanas 
režīmu un pagatavošanas noteikumus. 
(Grozīts ar MK 08.07.2003. noteikumiem Nr.384) 

53. Trauki, galda piederumi un virtuves inventārs atbilst obligātajām nekaitīguma prasībām, kas 
noteiktas materiāliem un priekšmetiem, kuri nonāk saskarē ar pārtiku. Aizliegts lietot alumīnija galda 
piederumus un alumīnija traukus ēdiena pagatavošanai. Trauku, galda piederumu, virtuves trauku un 
inventāra mazgāšanai izmanto atbilstošus mazgāšanas un dezinfekcijas līdzekļus, ievērojot to 
lietošanas instrukciju. 
(MK 08.07.2003. noteikumu Nr.384 redakcijā) 

54. Pirms ēdiena sadales izglītojamajiem ēdināšanas bloka vadītājs vai viņa pilnvarota persona 
paņem pagatavoto ēdienu paraugus. Ēdienu paraugus marķē, norādot parauga ņemšanas laiku 
(stundu, minūti). Paraugus uzglabā ledusskapī 24 stundas 2-6 °C temperatūrā. Pēc 24 stundām 
ēdienu paraugus iznīcina. 

55. Gatavā produkcija tiek ražota, uzglabāta un realizēta saskaņā ar ēdināšanas tehnoloģisko 
dokumentāciju. Izglītojamajiem pagatavotais ēdiens nav paredzēts atkārtotai uzsildīšanai nākamajā 
dienā. 

56. (Svītrots ar MK 08.07.2003. noteikumiem Nr.384.) 

57. Ēdināšanas bloka darbinieki darba procesā ievēro personīgo higiēnu, izmanto un maina darba 
apģērbu atbilstoši veicamā darba specifikai. Darba apģērbu uzglabā atsevišķi no personīgā apģērba. 

58. Darbinieks ēdienu sadala tikai šim nolūkam paredzētā darba apģērbā. 

59. Izglītojamajam ir iespēja vismaz reizi dienā saņemt siltu ēdienu. Tam paredz vismaz 30 minūšu 
starpbrīdi. 
(Grozīts ar MK 08.07.2003. noteikumiem Nr.384) 

60. (Svītrots ar MK 08.07.2003. noteikumiem Nr.384.) 

61. Ēdināšanas blokā drīkst strādāt darbinieki, kas ir apmācīti higiēnas jautājumos. 

62. (Svītrots ar MK 08.07.2003. noteikumiem Nr.384.) 

63. (Svītrots ar MK 08.07.2003. noteikumiem Nr.384.) 

64. (Svītrots ar MK 08.07.2003. noteikumiem Nr.384.) 

X. Iestādes internātu iekārtošana 

65. Iestādes internātā nepieciešamas šādas telpas:  
 
65.1. guļamtelpas;  
 
65.2. sadzīves telpas (piemēram, virtuve, veļas mazgāšanas un gludināšanas telpa);  
 
65.3. dušas telpas un tualetes;  
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65.4. mācību telpa, kas paredzēta iestādē uzdotās mācību vielas apguvei un mājas darbu pildīšanai; 
 
65.5. atpūtas un rotaļu telpas. 

66. Ja iestādes internātā nevar izvietot šo noteikumu 65.2., 65.4. un 65.5. apakšpunktā minētās 
telpas, iestāde nodrošina, lai izglītojamie attiecīgās darbības varētu veikt citur. 
(MK 08.07.2003. noteikumu Nr.384 redakcijā) 

67. Guļamtelpā izvieto gultas, kā arī nodrošina iespēju glabāt virsdrēbes, veļu, personīgos higiēnas 
līdzekļus un citas personīgās lietas. 
(MK 08.07.2003. noteikumu Nr.384 redakcijā) 

68. Zēniem un meitenēm iekārto atsevišķas guļamtelpas. Vienam izglītojamajam nepieciešama 
vismaz 4 m2 liela platība. 

69. Internātā iekārto vismaz vienu tualeti sešām meitenēm un vismaz vienu tualeti sešiem zēniem. 
Tualetē ierīko vienu roku mazgātni ar aukstā un karstā ūdens padevi un vienu dušas ierīci. Ja 
internātā ir vairāk par sešām meitenēm un sešiem zēniem, tualetes iekārto atbilstoši Latvijas 
būvnormatīvā LBN 208-00 "Publiskās ēkas un būves" noteiktajām prasībām. 

XI. Noslēguma jautājumi 

70. Noteikumu 22.punktā noteiktās prasības ir obligātas, iegādājoties iestādei jaunas mēbeles. 
(MK 08.07.2003. noteikumu Nr.384 redakcijā) 

71. (Svītrots ar MK 08.07.2003. noteikumiem Nr.384.) 

72. Noteikumu 11., 13., 14., 18., 19., 23., 24., 26., 27., 30., 31., 35., 44. un 65.punktā noteiktās 
prasības, kā arī 68.punktā noteiktās prasības attiecībā uz platību, 37.punktā noteiktās prasības 
attiecībā uz lietus ūdens novadīšanas sistēmu ierīkošanu ēkai un teritorijai, 37. un 69.punktā 
noteiktās prasības attiecībā uz karstā ūdens apgādi vai padevi un 39.punktā noteiktās prasības 
attiecībā uz mehāniskās pieplūdes un velkmes ventilācijas ierīkošanu ir obligātas jaunbūvējamām un 
rekonstruējamām iestādēm. 
(MK 08.07.2003. noteikumu Nr.384 redakcijā) 

73. Noteikumu 41.punktā noteiktā prasība par stiklotās virsmas laukuma attiecības pret grīdas 
virsmas laukumu ievērošanu ir obligāta jaunbūvējamām un rekonstruējamām iestādēm. 

74. Noteikumu 53.punktā minētais aizliegums lietot alumīnija galda piederumus un alumīnija 
traukus ēdiena pagatavošanai ir jāievēro, iegādājoties iestādei jaunus galda piederumus un traukus. 
(MK 08.07.2003. noteikumu Nr.384 redakcijā) 

Ministru prezidents E.Repše 

Īpašu uzdevumu ministrs veselības aprūpes lietās Ā.Auders

1.pielikums 
Ministru kabineta 

2002.gada 27.decembra noteikumiem Nr.610

Iestādes mēbeļu augstuma atbilstība izglītojamā augumam 
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Piezīme. 

Izglītojamajiem ar īpašām vajadzībām galda un krēsla augstums var atšķirties no tabulā noteiktā, 
ņemot vērā viņu individuālās vajadzības. 

Īpašu uzdevumu ministrs veselības aprūpes lietās Ā.Auders

2.pielikums 
Ministru kabineta 

2002.gada 27.decembra noteikumiem Nr. 610

Minimālā gaisa temperatūra iestādes telpās 

Īpašu uzdevumu ministrs veselības aprūpes lietās Ā.Auders

3.pielikums 
Ministru kabineta 

2002.gada 27.decembra noteikumiem Nr.610

Minimālais mākslīgā apgaismojuma līmenis iestādes telpās 

Mēbeles 
izmērs 

Izglītojamā 
augums (cm) 

Galda 
augstums (cm) 

Krēsla augstums 
(cm) 

1. līdz 115 46-50 26-30 
2. 116-130 51-56 31-34 
3. 131-145 57-62 35-38 
4. 146-160 63-68 39-42 
5. 161-174 69-74 43-44 
6. virs 174 virs 74 virs 44 

Nr.p.k. Telpas nosaukums Gaisa temperatūra (°
C) 

1. Mācību telpa 18 
2. Aktu zāle 18 
3. Sporta zāle vai sporta zālei 

pielāgojama aktu zāle 
16 

4. Dušas telpa 20 
5. Tualete 20 
6. Garderobe 18 
7. Internāta guļamtelpa 18 
8. Internāta sadzīves telpa 18 

Nr. 
Apgaismojamā 

virsma, uz kuras Mākslīgā 
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Īpašu uzdevumu ministrs veselības aprūpes lietās Ā.Auders

p.k. Telpa vai teritorija tiek normēts 
apgaismojums 

apgaismojuma 
līmenis (lx) 

1. Iestādes teritorija zeme 20 
2. Mācību telpa galda virsma 300 

tāfeles vidus 
(vertikāli) 

500 

3. Rasēšanas un 
zīmēšanas kabinets 

tāfeles vidus 
(vertikāli) 

500 

4. Aktu zāle grīda 200 
5. Sporta zāle vai 

sporta zālei 
pielāgojama aktu 
zāle 

grīda 200 

6. Garderobe grīda 150 
7. Tualete un dušas 

telpa 
grīda 150 

8. Internāta guļamtelpa grīda 150 
9. Internāta sadzīves 

telpa 
darba galda virsma 300 

10. Internāta mācību 
telpa 

galda virsma 300 
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