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• Katru gadu Latvijā notiek ap 9500 reģistrētu ugunsgrēku 
gadījumi.

• ½ - dzīvojamā sektorā; ½ - komercīpašumos
• Iemesli ir visdažādākie: nepareizu vai bojātu apkures iekārtu 

ekspluatācija; pārslodzes elektroinstalācijā un elektroiekārtās; 
neadekvātai rīcība ar atklātu uguni.

• Realitātē – domājam pēc gadījuma! 
• Biežākais ugunsgrēku iemesls - šķietami nebūtisknormu

neievērošana vai arī neapdomāta rīcība. 
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• Par	ugunsdrošību	jārūpējas	nepārtraukti	un	sistemātiski!
Kādi	tad	preventīvi	pasākumi	būtu	jāveic?!
Ø Praktiskās	mācības	ugunsdrošībā	(izglītoti	darbinieki)
!!!	Ja	ugunsgrēks	izceļas,	svarīgi,	lai	liesmas	atklāj	pēc
iespējas	ātrāk,	ugunsdzēsības	aprīkojums	ir	viegli	pieejams	un	
cilvēki	prot	ar	to	rīkoties.

Jautājums?
Vai	jāmāca	rīkoties	arī	ar	ugunsdzēsības	krāniem	(UK)?
ü Jā,	ir	jāmāca,	ja	objektā	tādi	ir!
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ØDrošas	elektroinstalācijas	un	elektroiekārtas

ØPārbaudītas,	drošas	apkures	iekārtas
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ØTīra,	sakārtota	darba	vide

ØPiesardzīga	rīcība	ar	atklātu	uguni/	metināšana	iekštelpās
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ØDroša atkritumu uzglabāšana (izsmēķi, degoši atkritumi)

ØPretuguns aizsardzība (Uguns mūris)
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ØPretzibens aizsardzība

ØAutomātiskā ugunsgrēka atklāšanas signalizācija
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ØTehniskie ugunsgrēka ierobežojošie pasākumi
Pamatojas divos principos:
1. Manuāla ugunsgrēka dzēšana (ugundzēsības aparāti, UK, UH)

2. Automātiska ugunsgrēka dzēšana (sprinkleru/ drenčeru sistēmas, gāzes vai putu 
sistēmas)

!!! Ūdens apgāde – vissvarīgākais faktors.
1. No kurienes ņem ūdeni: dīķis, rezervuārs, ūdens tornis, pilsētas/ 

pagasta pieslēgums, utt.)?
2. Vai ir ārējie ūdens hidranti (UH), vai ir sienas hidranti vai 

ugunsdzēsības krāni (UK) ēkās?
3. Sūkņu stacija (sprinkleru/ drenčeru sistēmām) – regulāra sūkņu 

darbības pārbaude!



Būtiski atcerēties!
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qEfektīva manuālā ugunsgrēka dzēšana ir atkarīga no ugunsgrēka atklāšanas un 
ugunsdzēsības aprīkojuma.

qJa paredzamais ugunsdzēsēju ierašanās laiks pārsniedz 10 min., jāpaļaujas uz pašu 
spēkiem, atceroties par savu drošību un spējām.

qJānodrošina ugunsdzēsēju piekļuve objektam un ūdens ņemšanas vietām (dīķim, 
rezervuāram, UH, u.c.).

qJānodrošina vienmēr brīvi evakuācijas ceļi un durvis.
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Būtiskākie	jautājumi	pēc	gadījuma:
a. Kur	ir	ugunsgrēka	izcelsmes	vieta?
b. Kāds	ir	ugunsgrēka	izcelsmes	iemesls?
• Zaudējumu	gadījumu	piemēri:
1. Ugunsgrēks	viesnīcā	
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• Ugunsgrēkā cieta  - jumts, bēniņu telpa, augšējā stāva istabas
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• Ugunsgrēka izcelsmes vieta – bēniņu telpa. Aizdegās klimata kontroles iekārta 
bēniņu telpā virs numuriņa vannas istabas.

!!! Bēniņos nebija uzstādīta automātiskā ugunsgrēka atklāšanas signalizācija (dūmu/ siltuma detektori), kā arī 
automātiskā dzēšanas sistēma (sprinkleri).
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• Aizdegšanās tehniskais iemesls:
Ēkas elektroinstalācijas īssavienojuma radīto liesmu un dzirksteļu saskare ar tuvumā esošajiem degošiem 
materiāliem. 

Sadeguši elektriskie vadi; uz klimata kontroles iekārtas radiatora redzams lokāla rakstura apdegums.
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• Kas ir izdarīts, lai uzlabotu risku kontroli?!
1) Nodrošināta pieeja bēniņiem no 5-ā stāva  2) Uzstādīti dūmu detektori un 

koridora – uzstādītas trepes.                             sprinkleru sistēma.

Secinājums!

Nodrošināt	visas	dubultgriestu vai	viltus	griestu	telpas,	kā	arī	bēniņu	telpas	ar	automātisko	ugunsgrēka	atklāšanas	signalizāciju	–
detektoriem.
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2. Ugunsgrēks kokapstrādes uzņēmumā
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• Pirms:
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• Kas notika?
Ugunsgrēks ēvelēšanas cehā.
Aizdegās elektroiekārtas (WACO ēvele) elektrovada savienojums 
ar kontaktligzdu. 
Ko darīja?
Dzēsa ar rokas ugunsdzēsības aparātiem – pulvera.!!!
Ugunsdzēsības krānu (UK) sistēma – nebija tehniskā kārtībā 
(nestrādāja).
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• Sekas: nodega kokmateriālu kaltes, katlu māja, noliktava, daļa no 
ražošanas ceha.
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Ēvele
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• Aizdegšanās iemesls:
Neblīvs kontakts starp ražošanas iekārtu 
(ēveli) un elektroenerģijas padeves ligzdu. 
Rezultāts – īsslēgums => vada uzkaršana 
=>
aizdegšanās + degošu materiālu 
klātbūtne (kokputekļi, skaidas).
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• Kas ir veikts, lai uzlabotu risku kontroli?

1) Vairākas ēkas ir pārbūvētas, izbūvētas jaunas kaltes (atsevišķi), jauna katlu māja, kokmateriālu noliktava. 
Lielāka vērība tiek pievērsta ugunsdrošībai uzņēmumā.
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2) Uzbūvētās jaunās ēkas (kaltes, noliktava) ir nodalītas no kopējās ražotnes.
Katlu māja izbūvēta atsevišķi - neatrodās vienā uguns riska zonā ar ražošanas daļu.

3) Ir veikti uzlabojumi ūdensapgādē ugunsdzēsības vajadzībām, kā arī ugunsgrēka atklāšanas signalizācijas sistēmas
uzlabojums.
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Secinājums!
Plānojot ražošanas kompleksu, ievērot ēku izvietojumu, materiālu 
izvietojumu (uzglabāšanu), ugunsdzēsības ūdens ņemšanas vietas 
tuvumu, u.c. 
Mēģināt izvietot ēkas tā, lai būtu iespēja sadalīt Uguns riska zonas!
Ja nav iespējas izvietot pietiekamā attālumā, izbūvēt Ugunsmūrus.
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3. Ugunsgrēks noliktavā
Pirms:
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• Kas notika?
Ugunsgrēks noliktavā – angārā  600m²(metāla konstrukcija).  Noliktavā tika 
uzglabātas medīcīnas aparatūra un preces. Bija tikai apsardzes signalizācija.

Nodegušais angārs
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Attēlā redzamas nodegušās 
iekārtas, pacēlājs un 
saplaisājuši betona pamati
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• Aizdegšanās iemesls:
Bojājums angāra ēkas elektroinstalācijā. 
Elektriskā īsslēguma radīto liesmu saskarsme ar degošiem 
materiāliem. 
Aizdegšanās vieta:
Angāra vienā malā, piebūvētās katlu mājas zonā, elektriskā kabeļa 
apvidū (bija redzams kabeļa fragments bez izolācijas materiāla).

Piezīme:
2012.g. tika veikti elektroinstalācijas pretestības mērījumi angārā esošām vienfāzu
līnijām, kuras nodrošina apgaismojumu, signalizāciju un rozetes. Maģistrālās 
trīsfāzu kabeļa līnijas mērījumi – nav veikti! (nav atspoguļoti darbu veikšanas 
protokolā).
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Secinājums!
Koka un metāla konstrukcijas ieteicams apstrādāt ar pretuguns 
apstrādes līdzekļiem. Plānoti veikt elektroinstalācijas pretestības 
mērījumus un regulāri veikt elektroinstalācijas kontaktu 
savienojumu kvalitāti ar termokameru.
Ieteicams:
• Koka konstrukcija – pretuguns apstrāde ar antipirēnu
Pretuguns apstrāde ar antipirēnu vai ugunsdrošo laku samazina konstrukciju degtspēju, 
padarot koka konstrukcijas par grūti degošām.
• Metāla konstrukcija – pretuguns apstrāde ar ugunsdrošu krāsu.
Neaizsargātu tērauda konstrukciju ugunsizturība no nestspējas viedokļa ir tikai 15 minūtes. 
Apstrāde ar ugunsdrošu krāsu, putām vai vati, paildzinās metāla konstrukciju ugunsizturības 
robežu līdz pat 240 minūtēm. Pielieto konstrukcijas nesošiem elementiem.
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• Saskaņā ar MK noteikumiem Nr.238 «Ugunsdrošības noteikumi» no 
19.04.2016.g. :

a) Ugunsdrošības instruktāžu jāveic visiem nodarbinātajiem;
b) Publiskos objektos, kur vienlaikus var atrasties vairāk par 50 cilvēkiem 

un kritiskās infrastruktūras objektos ir jāorganizē praktiskās nodarbības 
ugunsdrošībā ne retāk kā reizi gadā.

!!! Kāda ir praktisko mācību nozīme?!
Ja darbinieki zinās, kā rīkoties, un glābšanas dienests būs iepazinies ar 
konkrētā objekta specifiku, ugunsgrēka gadījumā būs iespējama maksimāli 
operatīva rīcība.
Ir svarīgi, lai liesmas atklāj pēc iespējas ātrāk, ugunsdzēsības aprīkojums ir 
viegli pieejams un cilvēki prot ar to rīkoties.
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• Pēdējā laika aktuāls temats ir MK “Ugunsdrošības noteikumu” (Nr. 238) 
119. un 256. punkti, kuri nosaka, ka no 2020. gada 1. janvāra katrai 
dzīvojami mājai un dzīvoklim jābūt aprīkotam ar dūmu detektoru, kā arī 
ugunsdzēsības aparātu.

Vai dūmu detektors un ugunsdzēsības aparāts ir papildu finansiāls 
slogs?!

Vai tā ir ierīce, kas pamodina telpu iemītniekus naktī, ja telpā ir 
parādījies sadūmojums?!
Diemžēl visbiežāk ugunsgrēkos cilvēki nosmok dūmos nevis sadeg, tas 

izskaidrojams ar to, ka oža ir pirmā maņa, ko cilvēks zaudē iemiegot. 
Ugunsgrēka laikā dūmgāzēs ir tvana gāze, kuru cilvēks ieelpojot, parasti 
ieslīgst dziļākā miegā.
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Efektīvi preventīvie pasākumi daudzkārt  ļauj būtiski 
mazināt katastrofas apmērus vai pilnībā to novērst.
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• PALDIES	PAR	UZMANĪBU!
• PALDIES PAR UZMANĪBU!

Risku	Inženieris	
Juris	Puriņš


