
„Izmaiņas Noteikumos par Latvijas būvnormatīvu LBN 221-
15 “Ēku iekšējais ūdensvads un kanalizācija”, kas stājas spēkā

no 01.07.2017. Ugunsdrošības Audits būvniecībā – no 
tiesību aktu labirintiem līdz praktiskiem risinājumiem.”



1. LBN 221-15 Ēku iekšējais ūdensvads un kanalizācija” grozījumi, kas stājas spēkā no 2017. gada 1. jūlijā 

2. JAUNUMS – BŪVOBJEKTU AUDITS UGUNSDROŠĪBĀ

2 TĒMAS:



LBN 221-15 Ēku iekšējais ūdensvads un 
kanalizācija” grozījumi, kas stājas spēkā 

no 2017. gada 1. jūlijā.



Kas Latvijā nosaka, KA IR 
jāizbūvē ugunsdzēsības 

iekšējais ūdensvads, šļūteņu 
sistēma?

Kas nosaka Eiropas savienībā 
t.sk. Latvijā KĀ JĀBŪT 

IZGATAVOTAI šļūteņu sistēmai, 
kam jāatbilst?

LBN 221-15 «Ēku iekšējais ūdensvads un 
kanalizācija»

LVS EN 671-1:2012 Stacionārās 
ugunsdzēsības sistēmas. Šļūteņu 

sistēmas. 1. daļa: Šļūteņu spoles ar 
pusstingrām šļūtenēm

LVS EN 671-2:2012 Stacionārās 
ugunsdzēsības sistēmas. Šļūteņu 

sistēmas. 2. daļa: Šļūteņu sistēmas ar 
plakanu šļūteni

Maksimālais 
diametrs 

33mm

Maksimālais 
diametrs 

52mm



 Ražošanas un noliktavas (VI lietošanas veids)  būvē netiek izdalītas U1;U2;U3 ugunsnoturības pakāpes ar dažādām 
ugunsslodzēm.

 Nav nepieciešamība viena punktu dzēšanu nodrošināt ar 2 strūklām.

 Minimālā ūdens atdeves robeža samazināta no 5 l/s uz 2,5l/s.

 Ja pie ugunsdzēsības krāna ūdens spiedienaugstums ir lielāks par 400 600kPa, pirms tā ierīko ūdens spiediena regulatoru
vai spiedienu samazinošas diafragmas (pie krāna maksimālais spiediens var būt 600kPa vai 6Bar).

 Blīvās ūdensstrūklas darbības rādiusam jābūt ne mazākam kā 6,0 m iepriekš ne mazāk kā 6/8 vai 16m atkarībā no būves
augstuma. + jānodrošina iespēja dzēst ugunsgrēku ēkas vistālākajā punktā.

Vienkāršotas vai samazinātas prasības par sekojošiem punktiem:

Nr.
p.k.

Būves lietošanas veids
Strūklu 
skaits

Vienas strūklas 
minimālais 
patēriņš (l/s)

1. I lietošanas veids ar būvtilpumu no 5000 m3 un vairāk. Desmitstāvu un augstākām ēkām 1 1

2. II, III, IV, IVa un V lietošanas veids ar būvtilpumu no 5000 m3 un vairāk 1 1
3. VI lietošanas veids ar būvtilpumu no 5000 m3 un vairāk, ar ugunsslodzi virs 300 MJ/m2 un vairāk 1 2,5

4. VII lietošanas veids ar būvtilpumu no 5000 m3 un vairāk 1 2,5"



 Jānodrošina iekšējā ugunsdzēsības ūdensvada  šļūteņu sistēma I lietošanas veida būvēm neatkarīgi no stāvu daudzuma, ja 
būve ir virs 5000m3 (Līdz šim tikai 10 stāvu un augstākām būvēm). 

 Desmitstāvu un augstāku ēku kāpņu telpās paredz DN 80 mm sausos stāvvadus ar D 51 mm savienotājgalviņām katrā stāvā
un pieslēgumu ugunsdzēsības tehnikai pirmā stāva līmenī uz ēkas ārējās sienas (Līdz šim 16 stāvu un augstāku publisko ēku 
kāpņu telpas ar DN100/D 77mm).

Pastiprinātas prasības par sekojošiem punktiem:



 Visās būvēs virs 5000m3 ir jānodrošina iekšējā ugunsdzēsības ūdensvada  šļūteņu 
sistēma.

 Ražošanas un noliktavas (VI lietošanas veids) + ja ugunsslodze lielāka par 300MJ/

m2

ĪSĀ FORMULA, KUR JĀIERĪKO UK:

+Vairs nav nesakritību ar LVS EN 671 “Stacionārās ugunsdzēsības sistēmas. Šļūteņu 
sistēmas” 1;2 daļu👍.

Ugunsdzēsības krānus ierīko un tos ievieto speciālos brīvi atveramos skapjos (līdz
šim aizplombējamos skapjos) ☺



UGUNSDZĒSĪBAS ŠĻŪTEŅU 
SISTĒMAS ATBILST 
REGLAMENTĀTAJAI 

BŪVIZSTRĀDĀJUMU SFĒRAI UN LVS 
EN 671-1;2 =  SASKAŅOTAIS 

EIROPAS STANDARTS



IZDOD TIKAI RAŽOTĀJS

JĀBŪT LATVIEŠU VALODĀ



JAUNUMS – BŪVOBJEKTU AUDITS 
UGUNSDROŠĪBĀ





ATBILSTĪBA UGUNSDROŠĪBAS PRASĪBĀM TIEK NOVĒRTĒTA ATBILSTOŠI:

Ugunsdrošības noteikumu (MK noteikumi Nr. 238)

LBN  201-15 Būvju ugunsdrošība (MK noteikumi Nr.333) - Ugunsdzēsības un glābšanas darbu nodrošinājuma kontekstā

LVS  446 Ugunsdrošib̄ai un civilajai aizsardzib̄ai lietojamas̄ drošib̄as zīmes un signal̄kras̄ojums



Būvlaukuma ugunsdrošības atbilstības nodrošināšanai:

 ugunsdrošības dokumentācijas pārbaude

 ugunsdzēsības inventāra aprēķināšana un atbilstības pārbaude

 ugunsdzēsības ūdens ņemšanas vietu izvietojumu un apzīmējumu
pārbaude

 citu ugunsdrošības prasību ievērošana būvlaukumā (būvobjektā
un teritorijā) pārbaude.

Objekta ugunsdrošības atbilstības nodrošināšanai (nodošanai 
ekspluatācijā:

 ugunsdrošības dokumentācijas pārbaude

 Ugunsdzēsības aparātu skaita aprēķināšana un atbilstības pārbaude

 Ugunsdzēsības krānu , hidrantu, ūdensvadu un ūdens ņemšanas vietu
apzīmējumu un marķējumu pārbaude;

 evakuācijas plānu un evakuācijas organizēšanai nepieciešamo zīmju un 
apzīmēju noteikšana un atbilstības pārbaude

 citu nepieciešamo ugunsdrošības apzīmējumu un zīmju noteikšana un 
atbilstības pārbaude

52 punktu 
pārbaude

70 punktu 
pārbaude



SĪKĀKU INFORMĀCIJU PAR BŪVOBJEKTU AUDITU VARAT ATRAST :

www.fnserviss.lv

VAI SAZINOTIES AR KĀDU NO MŪSU PĀRDOŠANAS KOMANDAS 
PĀRSTĀVJIEM

KĀ ARĪ ZVANOT 67556799

http://www.fnserviss.lv/


PALDIES PAR UZMANĪBU!

Ja nepieciešama kāda konsultācija vai ir kādi jautājumi, tad 
droši griezieties pie manis:

Tel.26335999
E-pasts: edgars@fnserviss.lv

mailto:edgars@fnserviss.lv

