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Ugunsdrošības uzraudzība
• Saskaņā ar Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likumu
valsts ugunsdrošības uzraudzību objektos veic
amatpersonas ar speciālajām dienesta pakāpēm.
• Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests ir iestāde,
kas realizē valsts politiku ugunsdrošības jomā, uzrauga
normatīvajos aktos noteikto ugunsdrošības prasību
ievērošanu.
• 2015.gadā, veicot valsts ugunsdrošības uzraudzību un
civilās aizsardzības prasību kontroli, veiktas 7769
ugunsdrošības pārbaudes objektos. Izsniegti 1391
atzinumi par atbilstību ugunsdrošības prasībām, 400
atzinumi par būvobjekta atbilstību ugunsdrošības
prasībām.
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Normatīvie akti
• Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likums;
• Ugunsdrošības noteikumi;
• Būvniecības likums;
• Ēku būvnoteikumi;
• Latvijas būvnormatīvi.
Ministru kabineta 19.04.2016. noteikumi Nr.238
«Ugunsdrošības noteikumi»
Stājās spēkā: 01.09.2016.
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Ugunsdrošība būvobjektos
Normatīvajos aktos noteiktā kārtība nosaka būvniecības
procesu un Ministru kabineta izdotie būvnormatīvi regulē
ugunsdrošības prasības būvobjektos. Bet tomēr dzīvē notiek
savādāk:
• Raksturīgākās kļūdas:
– Kļūdas Tehniskajā projektā;
– Ugunsdrošības pasākumu pārskats nav izstrādāts
atbilstoši normatīvajiem aktiem;
– Izsniegtās ekspertīzes par ugunsdrošības pasākumu
pārskatu pozitīvas, kaut gan 20% UPP neatbilst
normatīvu aktu prasībām;
– Veiktie būvdarbi izpildīti neatbilstoši Tehniskajam
projektam.
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Ugunsdrošība būvobjektos
SVARĪGI!
• Siltumizolācijas materiālu izvēle (saskaņā ar Latvijas būvnormatīva LBN
201-15 pielikuma 2.,5.tabulu prasībām).
• Ēku atjaunošanā jāizmanto siltumizolācijas materiāls, kas paredzēts
būvprojektā.
• Ugunsdrošo atdalošo joslu veidošana.
• Ja veic jumta nomaiņu, jāierīko zibensaizsardzība.
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Būvobjektu pārbaude
VUGD pirms ekspluatācijas uzsākšanas veic trešās grupas objektu
pārbaudi, lai novērtētu atbilstību ugunsdrošības prasībām.
VUGD sniedz informāciju attiecīgajām iestādēm par pārkāpumiem, ko
veikuši projektētāji un ekspertīžu veicēji.
Ja plāno atjaunot ēku, kas ir kultūrvēsturisks objekts – ja nepieciešams,
savlaicīgi jārisina jautājumi par atkāpju saskaņošanu būvprojektā.
Kas jādara turpmāk, priekšlikumi.
- Būvinspektoru sadarbība ar VUGD amatpersonām, konstatējot
ugunsdrošības prasību pārkāpumus;
- VUGD priekšlikums – ierobežot degtspējīgas siltumizolācijas
izmantošanu būvju ārsienu siltumizolācijas sistēmās.
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Ugunsdrošība objektos
Līdz 2006.gadam VUGD sniedza atzinumus par visām būvēm,
kuras nodeva ekspluatācijā, pēc tam tikai sabiedriski
nozīmīgām būvēm (trešās grupas objektiem).
Problēma: ekspluatācijas laikā, būvē netiek uzturētas darba
kārtībā izbūvētas ugunsdrošībai nozīmīgas inženiertehniskās
sistēmas, tiek mainīts būves lietošanas veids, ugunsdrošības
nodalījumu norobežojās konstrukciju ailu aizpildījums tiek
demontētas.
Atbildība: Īpašnieks (valdītājs) vai pārvaldnieks, ja tas
paredzēts pārvaldīšanas līgumā, bet iznomātā (izīrētā) vai
lietošanā nodotā ēkā, būvē, to daļās vai zemesgabalā par
ugunsdrošību ir atbildīgs nomnieks (īrnieks) vai cits lietotājs,
ja tas paredzēts līgumā.
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Pienākumi
• Personu pienākums ir nepieļaut ugunsgrēka izcelšanos vai
darbības, kas var izraisīt ugunsgrēku, kā arī, atrodoties būvē,
nekavējoties evakuēties, atskanot ugunsgrēka trauksmes
signālam vai pamanot ugunsgrēku.
• Ja izcēlies ugunsgrēks fiziskajai personai ir pienākums:

• ziņot par to VUGD, zvanot uz numuru 112, nosaucot ugunsgrēka
izcelšanās adresi vai vietu un ziņotāja vārdu, uzvārdu, kā arī sniegt
pieprasīto papildu informāciju par ugunsgrēku;
• informēt UDzGDV par cilvēkiem, kuri atrodas ugunsgrēkā,
ūdensņemšanas vietām un piebraukšanas ceļiem, ugunsbīstamību,
sprādzienbīstamību un citiem bīstamiem faktoriem;

• Objekta atbildīgajai personai papildus minētajam līdz brīdim, kad
ierodas VUGD, ir pienākums nodrošināt:

• ugunsdrošības instrukcijā noteikto ugunsdzēsības pasākumu veikšanu;
• ugunsdrošībai nozīmīgo inženiertehnisko sistēmu iedarbināšanu;
• Iekārtu atvienošanu vai pārslēgšanu uz darba režīmu, kas neveicina
ugunsgrēka attīstību un neierobežo tā dzēšanu;
• NMPD vai avārijas dienestu izsaukšanu (ja nepieciešams).
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Vispārīgās prasības
• Objektu un teritoriju ekspluatē atbilstoši noteiktajam
lietošanas veidam, saskaņā ar būvprojektā (paskaidrojuma
rakstā un apliecinājuma kartē) paredzētajiem un būvniecības
gaitā pieņemtajiem ugunsdrošības risinājumiem un
noteikto ugunsslodzi un ievērojot normatīvo aktu prasības
ugunsdrošības jomā.
Izņēmums objektu ekspluatēt noteiktajam lietošanas veidam
• Publiskā objektā, ja tas atbilstoši lietošanas veidam nav
paredzēts cilvēku izmitināšanai naktī, atļauts izmitināt
cilvēkus naktī, ja:
• objektā ir ierīkota automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un
trauksmes signalizācijas sistēma;
• objektā ir ierīkota balss izziņošanas sistēma;
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Vispārīgās prasības
• evakuācijas ceļu skaits un platums ir atbilstošs izmitināto
cilvēku skaitam;
• evakuācija ir nodrošināta tieši uz āru no būves zemes
virmas līmenī, ja personas tiek izmitinātas ne augstāk par
trešo stāvu, vai, ja personas tiek izmitinātas augstāk par
trešo stāvu, evakuācija ir nodrošināta caur aizsargātu
evakuācijas ceļu vai dūmaizsargātu un ugunsaizsargātu
kāpņu telpu.
Šis izņēmums stājas spēkā 2019. gada 1. janvārī. Pārejas periodā
līdz 2018. gada 31. decembrim publiskajā objektā, ja tas
atbilstoši lietošanas veidam nav paredzēts cilvēku izmitināšanai,
atļauts izmitināt cilvēkus naktī, ja saņemts Valsts ugunsdzēsības
un glābšanas dienesta atzinums par objekta atbilstību
ugunsdrošības prasībām.
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Paldies par uzmanību
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