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No 2020.gada 1.janvāra prasības ugunsdrošībai mājokļos 
kļūs stingrākas

2020.gada 1.janvārī stāsies spēkā nozīmīgas 
Ugunsdrošības noteikumu prasības – visos mā-
jokļos (gan privātmājās, gan dzīvokļos) ir jābūt 
uzstādītiem autonomiem ugunsgrēka detekto-
riem, kas reaģē uz dūmiem, bet privātmājas pa-
pildus jānodrošina ar ugunsdzēsības aparātu.

2016.gadā, kad stājās spēkā esošā 
Ugunsdrošības noteikumu redakci-
ja, noteikumos tika paredzēts pie-
lāgošanās laiks līdz 2020.gada 
1.janvārim, kad dūmu detektoru 
uzstādīšana mājokļos un viendzī-
vokļa objektu nodrošināšana ar 
ugunsdzēsības aparātu no ieteiku-
ma par to, kā parūpēties par 
ugunsdrošību mājoklī, kļūs par ob-
ligātu prasību.

VUGD rīcībā esošā statistika lieci-
na, ka lielākajā daļā gadījumu, kad 
ugunsgrēkos gāja bojā vai cieta 
cilvēki, dūmu detektori nebija 
uzstādīti. Traģiskās ugunsnelaimes 
nereti ir bijušas platībās ziņā nelie-
las, bet ar spēcīgu sadūmojumu, 
kas pamanīts novēloti, kā rezultātā 
cilvēki bija saindējušies ar degša-
nas produktiem vai gājuši bojā.

VUGD aicina neatlikt rūpes 
par savu un līdzcilvēku 

drošību, kā arī būt 
līdzatbildīgiem, jo katra paša 

spēkos ir gādāt par 
ugunsdrošību mājoklī, 

piemēram, uzstādot dūmu 
detektoru, kas ar spalgu 
skaņas signālu vēstīs par 

radušos sadūmojumu un ļaus 
laikus atstāt bīstamās telpas, 

saudzējot veselību vai pat 
dzīvību.

Ārvalstu pieredze liecina, ka dūmu 
detektoru uzstādīšana mājokļos 

Ieteikumi kļūs par 
obligātām prasībām

Lai uzstādītu dūmu detektoru, nav 
nepieciešama ugunsdzēsēju glābēju 
palīdzība. Dūmu detektors ir neliela 
(plaukstas lieluma) ierīce, kas patstā-
vīgi spēj konstatēt telpā izveidojušos 
ugunsgrēka faktorus (dūmu koncen-
trāciju) un par to ar 80 decibelu (dB) 
skaņas signālu aptuveni pusstundu 
nepārtraukti brīdināt mājokļa iemīt-
niekus. 

Pirms detektora uzstādīšanas, 
jāiepazīstas ar tā lietošanas 
instrukciju, kas pievienota 

iepakojumā. 

Dūmu detektori darbojas uz baterijām 
(piemēram, krona 9V), tādēļ būs ne-
pieciešams laikus nomainīt bateriju, 
par ko atgādinās arī pats detektors, 
raidot īsus skaņas signālus, kā arī ik 
pa laikam ar kontroles pogu, kas ir uz 
detektora korpusa, vajadzēs pārbau-
dīt detektora darbspēju.
Detektora uzstādīšana ir salīdzinoši 
vienkārša – to piestiprina pie gries-
tiem ar komplektā pievienotām skrū-
vēm vai abpusējo līmlenti (tā, vistica-
māk, komplektā nebūs). Jāpiebilst, ka 
dzīvokļos jāuzstāda vismaz vienu 

līdz pat 75% samazi-
na ugunsgrēkos bojā 
gājušo skaitu. Viena 
no valstīm, kur šāda 
prasība ir pierādījusi 
savu efektivitāti un 
ievērojami samazinā-
jusi bojā gājušo 
skaitu, ir Igaunija.

Dūmu detektoram jābūt 
katrā mājoklī dūmu detektoru, bet privātmājā, kā arī div-

stāvu dzīvoklī detektors jāuzstāda katrā 
ēkas stāvā. To ir jāizvieto pie griestiem 
telpā, kurā pārsvarā guļ vai uzturas mājok-
ļa iemītnieki. 
Ņemot vērā to, ka detektors ir autonoma - 
ar citām sistēmām nesaistīta ierīce, tas 
tikai atskaņo, nevis pārraida signālu, tādēļ 
gadījumā, ja telpā radies sadūmojums, vis-
pirms, ir jādodas prom no apdraudētās 
vietas un jāizsauc ugunsdzēsēji glābēji, 
zvanot uz 112.
Dūmu detektors ir nopērkams dažādās 
tirdzniecības vietās. Uz tā korpusa ir jābūt 
CE marķējumam un informācijai par detek-
tora atbilstību Eiropas standartam EN 
14604.
Privātmājas papildus jānodrošina 

ar ugunsdzēsības aparātu

Atbilstoši noteikumiem, viendzīvokļa objek-
ti jeb privātmājas ir jānodrošina ar uguns-
dzēsības aparātu. Savukārt dzīvoklī uguns-
dzēsības aparātiem nav obligāti jābūt.
Ugunsdzēsības aparāts lieti noderēs neliela 
ugunsgrēka dzēšanai tā aizdegšanās 
sākuma stadijā. 

Jāatceras, ka ugunsdzēsības aparātu 
drīkst izmantot tikai tad, ja dzēšana 

nedara draudus veselībai un dzīvībai!
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Ja notikusi ugunsnelaime – izvērtējiet situāciju (vai ie-
spējams izmantot ugunsdzēsības aparātu) un neap-
draudiet sevi, bet nekavējoties zvaniet uz vienoto ār-
kārtas palīdzības izsaukumu numuru 112 un izsauciet 
ugunsdzēsējus glābējus!

Iegādājoties ugunsdzēsības aparātu, jāpievērš uzmanī-
bu tam, lai uz tā korpusa būtu iestrādāts (iespiests) in-
dividuālais vai partijas numurs un CE atbilstības marķē-
jums.
Tirdzniecības vietās iespējams iegādāties ūdens-putu, 
ogļskābās gāzes (CO2) un pulvera ugunsdzēsības aparā-
tus.
Ugunsdzēsības aparāta dzēstspēja jābūt vismaz 21A 
113B (kur skaitlis nozīmē, cik lielu ugunsgrēku iespē-
jams nodzēst, bet burts ugunsgrēka klasi: A – kad deg 
cieti, organiskas izcelsmes materiāli, B – kad deg šķid-
rumi, kūstoši cieti priekšmeti).

Svarīgi atcerēties, ka ugunsdzēsības aparā-
tam ir jābūt novietotam redzamā, 

viegli pieejamā vietā!

Uzturot ugunsdzēsības 
aparātu, mājas saim-
niekam būs jāveic vizu-
ālā apskate, lai pārlie-
cinātos, ka aparāts nav 
bojāts, piemēram, re-
dzama korozija, mehā-
niski bojājumi, kā arī 
aparāra manometrā ir 
novērojams atbilstošs 
spiediena rādījums), 
bet tehniskā apkope 
jāveic sertificētos ap-
kopes punktos saskaņā 
ar ražotāja noteikto 
termiņu vai arī, ja ter-
miņš nav noteikts, tad 
ne retāk kā reizi piecos 
gados.
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Lai uzstādītu dūmu detektoru, nav 
nepieciešama ugunsdzēsēju glābēju 
palīdzība. Dūmu detektors ir neliela 
(plaukstas lieluma) ierīce, kas patstā-
vīgi spēj konstatēt telpā izveidojušos 
ugunsgrēka faktorus (dūmu koncen-
trāciju) un par to ar 80 decibelu (dB) 
skaņas signālu aptuveni pusstundu 
nepārtraukti brīdināt mājokļa iemīt-
niekus. 

Pirms detektora uzstādīšanas, 
jāiepazīstas ar tā lietošanas 
instrukciju, kas pievienota 

iepakojumā. 

Dūmu detektori darbojas uz baterijām 
(piemēram, krona 9V), tādēļ būs ne-
pieciešams laikus nomainīt bateriju, 
par ko atgādinās arī pats detektors, 
raidot īsus skaņas signālus, kā arī ik 
pa laikam ar kontroles pogu, kas ir uz 
detektora korpusa, vajadzēs pārbau-
dīt detektora darbspēju.
Detektora uzstādīšana ir salīdzinoši 
vienkārša – to piestiprina pie gries-
tiem ar komplektā pievienotām skrū-
vēm vai abpusējo līmlenti (tā, vistica-
māk, komplektā nebūs). Jāpiebilst, ka 
dzīvokļos jāuzstāda vismaz vienu 

dūmu detektoru, bet privātmājā, kā arī div-
stāvu dzīvoklī detektors jāuzstāda katrā 
ēkas stāvā. To ir jāizvieto pie griestiem 
telpā, kurā pārsvarā guļ vai uzturas mājok-
ļa iemītnieki. 
Ņemot vērā to, ka detektors ir autonoma - 
ar citām sistēmām nesaistīta ierīce, tas 
tikai atskaņo, nevis pārraida signālu, tādēļ 
gadījumā, ja telpā radies sadūmojums, vis-
pirms, ir jādodas prom no apdraudētās 
vietas un jāizsauc ugunsdzēsēji glābēji, 
zvanot uz 112.
Dūmu detektors ir nopērkams dažādās 
tirdzniecības vietās. Uz tā korpusa ir jābūt 
CE marķējumam un informācijai par detek-
tora atbilstību Eiropas standartam EN 
14604.
Privātmājas papildus jānodrošina 

ar ugunsdzēsības aparātu

Atbilstoši noteikumiem, viendzīvokļa objek-
ti jeb privātmājas ir jānodrošina ar uguns-
dzēsības aparātu. Savukārt dzīvoklī uguns-
dzēsības aparātiem nav obligāti jābūt.
Ugunsdzēsības aparāts lieti noderēs neliela 
ugunsgrēka dzēšanai tā aizdegšanās 
sākuma stadijā. 

Jāatceras, ka ugunsdzēsības aparātu 
drīkst izmantot tikai tad, ja dzēšana 

nedara draudus veselībai un dzīvībai!

Ja notikusi ugunsnelaime – izvērtējiet situāciju (vai ie-
spējams izmantot ugunsdzēsības aparātu) un neap-
draudiet sevi, bet nekavējoties zvaniet uz vienoto ār-
kārtas palīdzības izsaukumu numuru 112 un izsauciet 
ugunsdzēsējus glābējus!

Iegādājoties ugunsdzēsības aparātu, jāpievērš uzmanī-
bu tam, lai uz tā korpusa būtu iestrādāts (iespiests) in-
dividuālais vai partijas numurs un CE atbilstības marķē-
jums.
Tirdzniecības vietās iespējams iegādāties ūdens-putu, 
ogļskābās gāzes (CO2) un pulvera ugunsdzēsības aparā-
tus.
Ugunsdzēsības aparāta dzēstspēja jābūt vismaz 21A 
113B (kur skaitlis nozīmē, cik lielu ugunsgrēku iespē-
jams nodzēst, bet burts ugunsgrēka klasi: A – kad deg 
cieti, organiskas izcelsmes materiāli, B – kad deg šķid-
rumi, kūstoši cieti priekšmeti).

Svarīgi atcerēties, ka ugunsdzēsības aparā-
tam ir jābūt novietotam redzamā, 

viegli pieejamā vietā!

Kā VUGD kontrolēs, vai mājokļos ir uzstādīti dūmu 
detektori?
Ugunsdrošības noteikumu prasības nav izstrādātas ar mērķi 
sodīt cilvēkus. Noteikumos ir iekļauti ugunsdrošības pasā-
kumi, kuru ievērošana palīdzēs izvairīties no ugunsnelaimes 
vai mazināt tās ietekmi. 
Skaidrojam, ka VUGD neplāno pārbaudīt katru mājokli. 
Prioritāri pārbaudes tiks veiktas tajos mājokļos, par kuriem 
tiks saņemti iesniegumi vai sūdzības vai būs notikuši uguns-
grēki. Iespēju robežās tiks veikta arī dzīvojamā sektora ap-
sekošana un pārbaudīta ne tikai dūmu detektoru esamība, 
bet arī pārējo ugunsdrošības prasību ievērošana mājokļos 
un koplietošanas telpās. Dzīvojamā sektora pārbaudes 

Uzturot ugunsdzēsības 
aparātu, mājas saim-
niekam būs jāveic vizu-
ālā apskate, lai pārlie-
cinātos, ka aparāts nav 
bojāts, piemēram, re-
dzama korozija, mehā-
niski bojājumi, kā arī 
aparāra manometrā ir 
novērojams atbilstošs 
spiediena rādījums), 
bet tehniskā apkope 
jāveic sertificētos ap-
kopes punktos saskaņā 
ar ražotāja noteikto 
termiņu vai arī, ja ter-
miņš nav noteikts, tad 
ne retāk kā reizi piecos 
gados.

nebūs nekas jauns un katru gadu tādas jau notiek un 
notiks arī turpmāk.

Cik lieli sodi plānoti par neuzstādītu detektoru 
vai citu Ugunsdrošības noteikumos minēto pra-
sību nepildīšanu?

Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa (LAPK) 
179.pants nosaka, ka: “par ugunsdrošības prasību pār-
kāpšanu — uzliek naudas sodu fiziskajām personām no 
trīsdesmit līdz divsimt astoņdesmit eiro, juridiskajām 
personām — no divsimt astoņdesmit līdz tūkstoš četr-
simt eiro”. Salīdzinājumam – viena dūmu detektora 
iegāde izmaksā aptuveni piecus līdz desmit eiro.

FOTO: Pixabay.com

Kas deg? Ar ko dzēst?
pulveris

Cieti materiāli 
(koks, papīrs, 

tekstils)

Šķidrumi vai 
citi kūstoši 
materiāli

Gāzes

Metāli

ABC klase BC klase D klase
ūdens putas CO2 gāze

A

B

C

D
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Kā savlaicīgi parūpēties par drošību mājoklī?
Ugunsdrošības noteikumos 
paredzēti vairāki pasākumi, 
kurus jāveic mājokļa saim-
niekam. Piemēram, regulāri 
jātīra skurstenis, jāatceras 
par dabīgās ventilācijas 
kanālu tīrīšanu un elektroin-
stalācijas pārbaudēm. 
Dažādām pārbaudēm no-
teikti atšķirīgi termiņi, 
piemēram, elektorinstalāci-
jas pārbaudes jāveic reizi 10 
gados, savukārt par dūmva-
da un apkures ierīču pār-
baude jāveic katru gadu.

Reizi 10 gados ir jāveic elektroinstalāciju pārbaude.

Katru gadu iztīri ēkas dūmvadu pirms apkures sezonas sākuma 
(līdz 1.novembrim) un pārbaudi apkures iekārtas vai ierīces stāvokli.

Ilgdedzes cietā kurināmā apkures ierīce ir jātīra vēl vismaz reizi apkures 
sezonas laikā (no 1.novembra līdz nākama gada 1.martam).

Dabīgās ventilācijas kanālu pārbauda un tīra ne retāk kā reizi 5 gados.

Ja objektā ir gāzes aparāts, dabīgās ventilācijas kanālu pārbauda un tīra 
ne retāk kā reizi 3 gados.

Kad veikta elektroinstalācijas pārbaude?

               /                    / 

Elektriķis

Kad veikta ventilācijas kanāla tīrīšana 
un pārbaude?

               /                    / 

Skursteņslaucītājs

               /                    / 

               /                    / 

Kad veikta dūmvada tīrīšana?

Skursteņslaucītājs

Kad veikta dūmvada un apkures ierīces 
pārbaude?

Speciālists par tīrīšanas rezultātiem vai 
tehniskā stāvokļa pārbaudi sagatavo 

aktu.

Pārbaudes un tīrīšanas darbus veic 
speciālisti.

Tas obligāti jāuzstāda, ja mājā atrodas 
gāzes aparāts, kura kopējā nominālā 
siltuma jauda ir lielāka par 50 kW, kā 
arī, ja gāzes aparāts atrodas pagrabā 

vai cokolstāvā.

Drošībai mājoklī arī var noderēt!

 Speciāls, liesmu izturīgs pārklājs, 
ko var izmantot nelielu ugunsgrēku 

dzēšanai.  

Degošais priekšmets ar pārklāju ir 
jānosedz pilnībā, un to nedrīkst 

noņemt, kamēr degšana nav pilnīgi 
beigusies un degošais priekšmets 

atdzisis.

Uzsedzot pārklāju, samazina skābekļa 
piekļuvi degšanas vietai, un 
ugunsgrēks tiek noslāpēts.

Par gāzes noplūdi 
signalizējošs detektors

Ugunsdzēsības pārklājs

Tvana gāzes (CO) jeb 
oglekļa monoksīda 

detektors

Regulāra dūmvadu un apkures ierīču tīrīša-
na un pārbaudes palīdzēs izvairīties no 
ugunsnelaimēm.  Ikvienā mājā, rūpējoties 
par drošību, nepieciešams dūmu dedek-
tors, lieti noderēs arī ugunsdzēsības 
aparāts un citas ierīces.

Privātmājas (viendzīvokļa objekta) saim-
nieks arī pats var tīrīt dūmvadu.
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2019.gada 1.janvārī stājās spēkā Ugunsdrošības noteiku-
mu prasība, kas aizliedz daudzdzīvokļu objektā dabīgās 
ventilācijas kanālam pievienot mehāniskās ventilācijas 
iekārtu, ja telpā izvietots gāzes aparāts un nav ven-
tilācijas, kas nodrošina pastāvīgu gaisa apmaiņu telpā un 
noplūdušās gāzes novadīšanu ārpus būves.
Minētā prasība Ugunsdrošības noteikumos iekļauta pēc 
gāzes ekspertu un skursteņslaucītāju atzinuma, jo, 
piemēram, pievienojot tvaika nosūcēju vienīgajam 
dabīgās ventilācijas kanālam, tiek traucēta paredzētā 
gaisa apmaiņa virtuvē, kas objektos, kuros tiek izmantota 
dabasgāze, var radīt spādzienbīstamu gāzes koncentrāci-
ju.
Kādēļ prasība attiecināma uz namiem, kur izmanto 
dabasgāzi?
Dabasgāze ir vieglāka par gaisu un tā koncentrējas telpas 
augšējā daļā, tādēļ arī  dabīgās ventilācijas sistēma 
ierīkota, lai dabasgāzes noplūdes gadījumā telpa tiktu iz-
vedināta caur dabīgās ventilācijas kanālu, kura ievads 
atrodas telpas augšējā daļā pie griestiem. Tas nereti ir vi-
enīgais ventilācijas kanāls, līdz ar to nosprostot ventilāciju 
ar tvaika nosūcēju nedrīkst.
Ko darīt, ja tvaika nosūcējs noslēdz vienīgo dabīgās 
ventilācijas kanālu?
Obligāti veicamā darbība – atvienot tvaika nosūcēju no 
dabiskās ventilācijas kanāla. Atgādinām, ka dabīgā ven-
tilācija ir būves pamatkonstrukcija un jebkura ie-
jaukšanās, piemēram, bez saskaņojuma pārbūvējot 
dabīgo ventilāciju un pievienojot tvaiku nosūcēju, nekad 
nav bijusi pieļaujama un uzskatāma par patvaļīgu 
būvniecību.
Kādi ir iespējamie problēmas risinājumi?
1. Noskaidrot, kāds ir tvaika nosūcēju modelis, proti, vai 
tajā var ielikt speciālos filtrus (piemēram, ogles filtrs 
smaržu noņemšanai un dūmu filtrs dažādu citu izgaroju-
mu attīrīšanai)kas nodrošina tvaiku attīrīšanu recirkulāci-
jas režīmā, vai nomainīt esošo tvaika nosūcēju ar tādu, 
kas var strādāt recirkulācijas režīmā. Vienlaicīgi 
norādām, kā šādi filtri ir regulāri jākopj un nepieciešamī-
bas gadījumā jāmaina, mainīšanas biežums ir atkarīgs no 
ēdiena gatavošanas biežuma un tvaiku (taukvielu) inten-
sitātes daudzuma (kontrole reizi pusgadā).
2. Jauna ventilācijas kanāla izbūve visai dzīvojamai mājai. 
Šajā gadījumā jāņem vērā, ka: būvdarbiem ir jāsaņem 
kopīpašnieku piekrišana, jāiesaista sertificēts ventilācijas 
sistēmu speciālists, sertificēts būvkonstruktors un serti-
ficēts arhitekts, jāveic ēkas tehniskā apsekošana, ja ēka ir 
kvalificējama kā būves trešā grupa (piemēram, ēka, kurai 
ir vairāk nekā pieci virszemes stāvi, vai, kurai ir vairāk 
nekā viens apakšzemes stāvs), tad būvprojektam būs 
jāveic būvekspertīze.
3. Individuālais risinājums dabīgās ventilācijas izbūvei 
konkrētajā dzīvoklī. Šajā gadījumā jāņem vērā, ka:
- visas izmaksas gulstas uz konkrētā dzīvokļa īpašnieku,

Katram no mums kādreiz ir gadījies 
piededzināt ēdienu uz pannas vai katliņā. Bet 
vai mēs esam aizdomājušies par to, ka bez 
uzraudzības atstāts ēdiens uz ieslēgtas plīts ir 
tikpat bīstams kā degošs atkritumu konteiners, 
skapis vai dzīvoklis? Ja nepamana, ka ēdiens 
piedeg, no tā sāk izplatīties kodīgi dūmi un 
parādās atklāta liesma. Pietiek nedaudz ieelpot 
šos kodīgos dūmus, lai cilvēks saindētos.

Kā droši pagatavot maltīti?

1. Izslēdz plīti!
2. Nodzēs liesmas!

3. Atver logu un durvis, 
lai izvēdinātu telpas no dūmiem!

Ko darīt, ja gatavojot ēdienu notikusi nelaime?

Kamēr gatavo ēdienu, atliec citus darbus, 
kas prasa laiku un nedodies uz blakus 

istabu skatīties televizoru!

Nelej degošai 
pannai vai 

katlam virsū 
ūdeni!

Liesmas var dzēst ar 
ugunsdzēsības aparātu, 

uzberot dzeramo sodu vai 
pārklājot ar vāku, blīvu audumu 

vai ugunsdzēsības pārklāju!

būvdarbiem ir jāsaņem kopīpašnieku piekrišana,
- jāiesaista sertificēts ventilācijas sistēmu speciālists, sertificēts 
būvkonstruktors un sertificēts arhitekts,
- jāveic ēkas tehniskā apsekošana,
- ja ēka ir kvalificējama kā būves trešā grupa (piemēram, ēka, 
kurai ir vairāk nekā pieci virszemes stāvi, vai, kurai ir vairāk nekā 
viens apakšzemes stāvs), tad būvprojektam būs jāveic būvek-
spertīze.
Atgādinām, ka atbilstoši Ugunsdrošības noteikumu 80.punkta 
prasībām dabīgās ventilācijas kanālu pārbauda un tīra ne retāk 
kā reizi 5 gados, savukārt, ja objektā ir gāzes aparāts, – ne retāk 
kā reizi 3 gados. 

Par tvaiku nosūcējiem

Ugunsdrošība virtuvē
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Drošība apkures sezonā
Sākoties apkures sezonai, 
pieaug ugunsgrēku skaits. To 
iemesls visbiežāk ir nepareiza 
un bojātu apkures ierīču eksplu-
atācija, netīrīti dūmvadi un 
pārkurinātas krāsnis. 
Netīrīts skurstenis ir ugunsbīstams! Sa-
degot jebkuram cietajam kurināma-
jam, uz skursteņa iekšējās virsmas vei-
dojas kvēpu, sodrēju un darvas 
nosēdumi, kas, savlaikus nenotīrīti, sa-
mazina apkures ierīces darbības efek-
tivitāti, bet sliktākajā gadījumā var iz-
raisīt intensīvu šo produktu degšanu. 
Aizdegšanās ātri izplatās pa visu 
dūmeņa iekšējo virsmu, vienlaikus 
ievērojami paaugstinot temperatūru 
tajā aptuveni līdz pat 1000 °C. Tas var 
radīt plaisas visa mūrētā dūmeņa kor-
pusa biezumā, ieskaitot ārējo apvalku, 
tādejādi paverot ceļu karstajām 
dūmgāzēm un liesmām uz degtspē-
jīgām sienu, griestu un jumta konstruk-
cijām.
Lai izvairītos no nelaimes un varētu 
droši uzturēt siltumu, kurinot malkas, 
gāzes vai cita veida apkures ierīci, reizi 
piecos gados jāapseko dūmvadu, 
dūmeju un dūmkanālu tehniskais 
stāvoklis. 

Bojātu skursteņu un apkures 
ierīču ekspluatācija ir bīstama!

- Bēniņos visiem dūmeņiem un sienām, 
kurās atrodas dūmkanāli, jābūt no-
balsinātām vai nokrāsotām ar gaišu 
ugunsdrošu krāsu.
- Ugunsnelaimi var izraisīt ne tikai 
degoša malka, bet arī kvēlojošas ogles 
vai izdedži, tādēļ ēku tuvumā aizliegts 
izbērt nenodzēstus izdedžus un ogles. 
Tie jāizber atbilstoši iekārtotās vietās 
ne tuvāk par 6 metriem no degtspē-
jīgām ēkām un būvēm.
- Lietojot malkas plīti, jāatceras, ka 
plītis laika gaitā nolietojas – var izdegt 
cepeškrāsns metāla apšuvums, plīts 
virsmā parādīties spraugas, caur kurām 
nāk dūmgāzes. Lai šādas plītis padarītu 
ikdienas lietošanā drošas, tām peri-
odiski nepieciešama atjaunošana, 
rūpīgi aizsmērējot radušās plaisas, sav-
laikus nomainot izdegušo cepeškrāsni, 
nostiprinot durtiņas. 
- Cietā kurināmā krāsns (virtuves pa-
varda) kurtuves priekšā degtspējīgu 
materiālu grīda jāpārklāj ar nedegoša 
materiāla, piemēram, skārda loksni, 
kuras izmēriem jābūt ne mazākiem par 
50 centimetriem perpendikulāri kur-
tuves ailai un 70 centimetriem paralēli 
tai.
- Kurināmie materiāli, piemēram, ogles 
vai kūdra, kam piemīt pašaizdegšanās 
spēja, jāuzglabā speciāli šim nolūkam 
pielāgotās telpās vai laukumos, ne 
tuvāk par 6 metriem no degtspējīgām 
ēku vai būvju konstrukcijām. 

Ekspluatējot apkures ierīces 
aizliegts:

• novietot kurināmo un citus 
degtspējīgus materiālus kurtuves 
atveres priekšā tuvāk par 1,2 me-
triem;
• atstāt bez uzraudzības de-
gošas apkures ierīces, ja to 
neatļauj tehniskās ekspluatācijas 
noteikumi;
• novietot uz apkures ierīcēm 
degtspējīgus priekšmetus un ma-
teriālus (žāvēt drēbes, apavus 
utt.);
• kurināt krāsnis un plītis ar 
malku, kuras garums pārsniedz 
kurtuves izmērus;
• vēdināšanas kanālus izmantot 
kā apkures krāšņu vai pavardu 
dūmvadus;
• izmantot bojātas apkures 
iekārtas un dūmvadus;
• tās pārkurināt.
  Ekspluatējot mehāniskās ventilācijas 
sistēmas, uz gaisa vadu iekšējām 
sienām notiek putekļu un tauku daļiņu 
nosēšanās. Šo putekļu un tauku apliku-
mi gaisa vadu iekšpusē traucē sistēmas 
darbībai, neļaujot caurplūst nepiecieš-
amajam gaisa daudzumam. Aizsērējušie 
gaisa vadi kondicionēšanas un ventilāci-
jas sistēmās rada aizdegšanās iespēju. 
Putekļu un tauku slānim aizdegoties, 
kopā ar gaisa plūsmu uguns liesmas var 
ātri izplatīties. 
  Tā kā apkures sezonā vistraģiskākie 
ugunsgrēki notiek tieši naktī, kad cilvēki 
guļ un nepamana ugunsgrēka 
izcelšanos, tieši tādēļ dzīvojamās telpas 
ir jāaprīko ar dūmu detektoriem, kas ar 
skaņas signāla palīdzību vēstīs par 
ugunsgrēka izcelšanos, ļaujot laicīgi iz-
saukt ugunsdzēsējus glābējus. 
 Iestājoties vēsākam laikam aizvien 
vairāk ugunsgrēku notiek arī dārza mā-
jiņās, neapsaimniekotās mājās, šķūnīšos 
un garāžās. Visizplatītākie ugunsgrēku 
iemesli šādās ēkās ir neuzmanīga rīcība 
ar uguni, bojātas vai nepareizi izbūvētas 
apkures sistēmas, kā arī tīša dedzināša-
na.
  Mazdārziņu saimnieki, mēģinot paildz-
ināt dārzkopības sezonu, savās dārza 
mājiņās, kas nereti ir paredzētas tikai in-
strumentu glabāšanai, paši ierīko dažā-
das apkures ierīces vai arī izmanto vecus 
elektriskos sildītājus, kuri, iespējams, ir 
bojāti, taču tiek uzskati pietiekami 
labiem. Aukstajā laikā, arī stādājot 
garāžās vai šķūnīšos, tiek izmantotas 
bojātas vai paštaisītas sildierīces, kuras,  
tāpat kā nekalibrēti un paštaisīti elek-
trotīklu aizsardzības drošinātāji, ātri vien 
var izraisīt ugunsgrēku.
  Pilsētu tuvumā, mazdārziņu teritorijās, 
un neapsaimniekotās mājās pilsētās 
ugunsgrēki izceļas bieži un tajos 

bojāgājušie lielākoties ir 
bezpajumtnieki, kas cenšas patverties 
no aukstuma un lieto nedrošas 
sildierīces. Tā kā šie „nelūgtie viesi” 
dažkārt mēdz būt alkohola reibumā, 
tad arī aizmieg ar kvēlojošu izsmēķi 
rokā vai arī nomet to, kur pagadās. 
Parasti bezpajumtnieks, lai sasildītos, 
šādās ēkās uz grīdas sakur 
ugunskuru. Parūpējieties, lai ēkas un 
būves mazdārziņos būtu aizslēgtas!
  Apkures ierīču drošībai jāpievērš uz-
manība arī mājlopu īpašniekiem, kuri 
mājlopu apsildei kūtī izmanto dažādas 
nedrošas, varbūt pat savu laiku noka-
lpojušas apkures ierīces. Šādu ierīču 
lietošana ir ārkārtīgi bīstama, jo kūtī 
atrodas viegli uzliesmojoši priekšmeti, 
un, ja ugunsgrēks izceļas naktī, to 
savlaicīgi ir gandrīz neiespējami 
pamanīt. 
 

Ziema mums saistās ar iedegtām 
svecītēm, svētkiem, siltumu un 
mīļumu. Diemžēl neuzmanīga rīcība 
var svētkus sabojāt! Lai svētki paietu 
bez liekām raizēm, rūpējieties par 
drošību!
Ja svētku laikā plānojat dedzināt 
sveces, atcerieties, ka: 
• pirms sveces aizdegšanas tā 
jāatbrīvo no visa veida iepakojuma un 
jāizlasa lietošanas instrukcija;
• sveces stabili jānovieto uz 
nedegošas virsmas. Nekad 
nenovietojiet sveces citu siltuma 
avotu tuvumā, piemēram, uz 
televizoriem, radiatoriem, iekurtām 
krāsnīm vai kamīniem;
• nenovietojiet sveces aizkaru, 
mēbeļu un citu degtspējīgu 
priekšmetu tuvumā;
• nepieļaujiet liesmas nonākšanu 
tiešā saskarē ar dekoratīvajām sveču 
aplikācijām, svečturiem, stiklu, jo tas 
var saplīst;
• uzmaniet, lai svece atrastos bērniem 
un mājdzīvniekiem nepieejamā vietā;
• svecītes dedzināt eglītē ir ļoti 
bīstami;
• neatstājiet degošas sveces bez 
uzraudzības, pat ne uz īsu brīdi un, 
dodoties prom vai pirms gulētiešanas, 
pārliecinieties, ka svece ir nodzēsta!
Ja svētku dekorācijām izvēlaties 
elektriskos rotājumus/virtenes, 
atcerieties, ka:
• telpām paredzētās virtenes nedrīkst 
lietot ārpus mājas, jo spuldzītes 
neizturēs gaisa temperatūru un 

Droša svētku svinēšana 
ziemā

sabojāsies. Rūpīgi izlasiet instrukciju 
un aplūkojiet marķējumu uz virteņu 
iepakojuma!
• ja izmantojat jau lietotas elektrisko 
spuldzīšu virtenes, pārliecinieties, vai 
tās nav bojātas!






