
VUGD pārbaudēs biežāk konstatētās 
neatbilstības būvobjektos. Problēmas 
pie jaunu un esošu būvju nodošanas 

ekspluatācijā.
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Normatīvie akti

Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likums;•

Būvniecības likums;•

Ugunsdrošības noteikumi;•

Vispārīgie būvnoteikumi;•

Ēku • būvnoteikumi;

Latvijas• būvnormatīvs LBN 201-15 „Būvju
ugunsdrošība” un citi būvnormatīvi.
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Būvobjektu ugunsdrošības pārbaudes

• VUGD amatpersonas ne retāk kā vienu reizi būvniecības
laikā veic plānotās būvobjektu ugunsdrošības pārbaudes.

• Vidēji gadā veic ~ 200 plānotās būvobjektu ugunsdrošības
pārbaudes.

• Raksturīgākie ugunsdrošības prasību pārkāpumi:
- tiek pieļauta smēķēšana ārpus speciāli iekārtotām vietām;
- nav veikta nodarbināto instruēšana ugunsdrošības jomā;
- būvobjekts nav nodrošināts ar ugunsdzēsības līdzekļiem;
- nav ievērota ugunsbīstamo darbu veikšanas kārtība;
- nav nodrošināti piebraucamie ceļi ugunsdzēsības tehnikai;
- tiek ekspluatētas bojātas elektroiekārtas.

• Informācijas trūkums par uzsākto trešās grupas būvju
būvniecību.
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Būvobjektu ugunsdrošības pārbaudes

• Pēc būvniecības pasūtītāja rakstiska pieprasījuma
VUGD amatpersonas veic būvobjektu ugunsdrošības
pārbaudes un izsniedz atzinumus par to atbilstību
ugunsdrošības prasībām.

• Vidēji gadā izsniedz ~ 400 atzinumus.

• Pārbaudes laikā tiek pārbaudīti atsevišķi
ugunsdrošības risinājumi un būvprojekta
dokumentācija.

• Vismaz 16% gadījumu VUGD amatpersonas konstatē
ugunsdrošības prasību pārkāpumus un būvobjektu
ekspluatācijā nodot nevar.
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Raksturīgākās nepilnības projektēšanā

• Būvprojektā nav paredzēti normatīvajos aktos noteiktie
ugunsdrošības risinājumi.

• Ugunsdrošības pasākumu pārskats (UPP) nav izstrādāts
atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

• Nepareizi tiek noteikts būves lietošanas veids,
ugunsnoturības pakāpe.

• Tiek projektēts nepietiekams evakuācijas izeju skaits vai
neatbilstošs evakuācijas ceļu garums.

• Atkāpju saskaņošana netiek veikta projektēšanas laikā.

• Visos gadījumos izsniegtās ekspertīzes par UPP ir
pozitīvas, kaut gan 20% gadījumu UPP neatbilst
normatīvo aktu prasībām.

5



Raksturīgākās nepilnības būvniecības 
procesā

• Būvniecības pasūtītājs vai tā pilnvarotā persona iesniedz
iesniegumu VUGD par atzinuma izsniegšanu pirms
pabeigti būvdarbi, tai skaitā, ugunsdrošības tehniskie
risinājumi.

• Būvniecības pasūtītājs vai tā pilnvarotā persona iesniedz
iesniegumu VUGD par atzinuma izsniegšanu īsi pirms
būves nodošanas ekspluatācijā noteiktā termiņa.

• Problēmas ar būvobjektiem, kuru būvniecībai ir
piesaistīts fondu finansējums.
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Raksturīgākie ugunsdrošības prasību 
pārkāpumi būvobjektos

• Būvdarbi nav veikti saskaņā ar izstrādāto būvprojektu.

• Ugunsdrošo būvkonstrukciju un inženiertīklu šķērsojuma
vietu spraugas nav aizpildītas ar atbilstošiem
būvizstrādājumiem.

• Nepareizi tiek izbūvēti ugunsdrošie vārsti sienās un
pārsegumos.

• Dūmaizsargātām un ugunsaizsargātām kāpņu telpām
pagrabstāvā vai cokola stāvā nav izbūvēta ugunsdrošības
priekštelpa.

• No katras kāpņu telpas nav ierīkota izeja uz jumtu.
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Raksturīgākie ugunsdrošības prasību 
pārkāpumi būvobjektos

• Nav ierīkots jumta nožogojums.

• Veicot ēkas siltināšanu ar degtspējīgu siltumizolācijas
materiālu, nav ierīkotas ugunsdrošās atdalošās joslas.

• Neatbilstoša ailu (logu, kas atrodas leņķī pret diviem
ugunsdrošības nodalījumiem) ugunsizturība.

• Neatbilstoša koka būvkonstrukciju ugunsizturība un
ugunsreakcija.

• Ugunsdzēsības hidrantu izvietojums neatbilst normatīvo aktu
prasībām.

• Nav apzīmētas ugunsdzēsības piebrauktuves.
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Paldies par uzmanību
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