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• Statistika un tās analīze
• Ugunsgrēku prevencija un iedzīvotāju apmācība
• Ugunsdrošības uzraudzības organizēšana
• Plānotās izmaiņas darba organizēšanā un 
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3



VUGD ugunsgrēku un glābšanas darbu statistika

4

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Līdz
01.12.2017

Salīdzinājums 
līdz 

01.12.2016

Ugunsgrēki 8086 8812 8536 9821 12175 10311 9288 8238↓ 8833

t.s. kūlas 1695 1760 1824 2430 4044 2710 2650 2253↓ 2650

Bojā gājuši 148 122 99 104 94 88 95 73↓ 82

Cietušie 242 252 282 252 283 272 302 347↑ 271

Izglābtie 163 120 211 277 209 218 291 353↑ 274

Glābšanas 
darbi 3431 4517 4835 6173 6182 6138 6744 6700↑ 6258

Noslīkušie 146 98 108 116 154 109 110 88↓ 103



Ugunsgrēku sadalījums pēc to izcelšanās vietas
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Traģiskāko ugunsnelaimju cēlonis –
neuzmanīga rīcība ar uguni
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Neuzmanīga rīcība ar uguni:
üNezināšana
üNeuzmanība
üNeapdomīga rīcība
üDrošības ignorēšana



Bojāgajušo skaits –74 (10.12.)

• 53 gāja	bojā	dienas	laikā	(08:00-22:00);
• ~	45	bojāgājušie	bija	vecāki	par	60	gadiem;
• 2 bērni;	
• ~	30	cilvēki	bez	noteiktas	dzīvesvietas	vai	trūkumcietēji;
• 10 ugunsgrēki	nepareizas	elektroinstalācijas	ekspluatācijas	rezultātā;
• 20 ugunsgrēki	nepareizas	apkures	iekārtas	lietošanas	rezultātā;
• 35	cilvēki	gāja	bojā	smēķēšanas	dēļ	!!!
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Ko mums atklāj ugunsgrēki?
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Ugunsdrošība daudzdzīvokļu 
dzīvojamās mājās

• Saistībā ar ugunsgrēku, kas notika 2017.gada 14.jūnijā 24 stāvu augstajā
„Grenfell Tower” ēkā, Londonā, VUGD veica ugunsdrošības pārbaudes 991
daudzdzīvokļudzīvojamāmājā.

• Atsevišķos gadījumos dzīvokļu īpašnieku kopība nav deleģējusi
pārvaldnieku atbildēt par ugunsdrošības prasību ievērošanu daudzdzīvokļu
objektā, tādējādi par ugunsdrošības prasību ievērošanu daudzdzīvokļu
dzīvojamās mājas koplietošanas daļās ir atbildīgi dzīvojamās mājas
dzīvokļu īpašnieki, nevis pārvaldnieks.

• Šādā situācijā VUGD amatpersonām ir apgrūtinoši panākt, lai
daudzdzīvokļu dzīvojamo māju koplietošanas telpās tiktu nodrošināta
ugunsdrošības prasību ievērošana.

• Minētā situācija ir izveidojusies, jo saskaņā ar Dzīvojamo māju
pārvaldīšanas likumu ugunsdrošības prasību nodrošināšana daudzdzīvokļu
objekta koplietošanas daļās nav obligāti veicamā pārvaldīšanas darbība un
dzīvokļu īpašnieki visbiežāk atsakās no šādāmpārvaldīšanas darbībām.
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VUGD ugunsdrošības prevencijas 
pasākumi
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Ik gadu VUGD vidēji veic 6000
prevencijas pasākumus,
izglītojot apmēram 100 000
cilvēku.

Šogad 11 mēnešos veikti jau
vairāk kā 10 000 prevencijas
pasākumi, kuros izglītoti vairāk
nekā 128 tūkstoši cilvēku!

VUGD prevencijas pasākumi ietver:
§ dažādu informatīvu un izglītojošu

materiālu publicēšanu presē un interneta
vidē,

§ uzstāšanos televīzijā un radio, runājot par
dažādām aktualitātēm ugunsdrošības
jomā,

§ lekciju vadīšanu (to skaitā lekcijas
izglītības iestādēs),

§ dalību praktiskajās nodarbībās,
§ ugunsdzēsības daļu apmeklētāju

pieņemšanu,
§ citus pasākumus, kā piemēram konkursu

un sacensību organizēšana vai dalību
tajos.



Apmācība skolās - Cilvēkdrošība

• 5.	decembrī,	Ministru	kabinets(MK)	izdeva	MK	noteikumus	“Noteikumi	
par	minimālajām	prasībām	attiecībā	uz	obligātā	civilās	aizsardzības	
kursa	saturu	un	nodarbināto	apmācību	civilās	aizsardzības	
jautājumos”.

• No	2019.	gada	1.	janvāra	augstskolās	un	koledžās	jābūt	atsevišķam	
civilās	aizsardzības	kursam,	kura	apjoms	ir	ne	mazāks	kā	viens	
kredītpunkts,	savukārt	vispārējo	un	profesionālo	izglītības	iestāžu	
audzēkņi	zināšanas	par	civilo	aizsardzību	apgūs	mācību	saturā	
integrētos	tematos.
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VUGD piedalās projektā „Novērtēšanas modeļa izveide, lai
novērtētu preventīvos pasākumus” (EVAPREM).

• Projektavadošais partneris – Igaunijas Glābšanas pārvalde.
• Projekta partneri: Tartu Universitāte, Turku Universitāte,
Lietuvas ugunsdzēsības un glābšanas departaments,
Frederiksundas – Halsnatas ugunsdzēsības un glābšanas
dienests (Dānija).

• Projekta ilgums: 24 mēneši (01.01.2017-31.12.2018).

Projekta ietvaros tiek apzināta pašreizējā situācija Latvijā
prevencijas jomā, veikts apjomīgs pētījums, un izstrādāts
prevencijas pasākumu vērtēšanas modulis, kas turpmāk
palīdzēs novērtēt ugunsdrošības prevencijas pasākumus
Latvijā un citās valstīs.
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Apjomīgs pētījums par ugunsdrošību



Valsts ugunsdrošības uzraudzība.
Ugunsdrošības pārbaudes

• Valsts ugunsdrošības uzraudzība - preventīvo pasākumu
kopums, kura mērķis ir nodrošināt normatīvajos aktos
noteikto ugunsdrošības prasību ievērošanu. Ugunsdrošības un
ugunsdzēsības likuma 21.pants.
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Ugunsdrošības	pārbaudes

Plānotās Neplānotās

Saskaņā	ar	
apstiprinātiem	
ugunsdrošības	
pārbaužu	
plāniem

Pamatojoties	
uz	VUGD	
rakstveida	
lēmumu



Neplānotas ugunsdrošības pārbaudes

Mērķis:	pārbaudīt	noteikto	prasību	ievērošanu	apsardzes	
posteņos	uzņēmumos	un	atbildīgajām	dežūrpersonām	
publiskajos	objektos:
• Apsardzes	darbinieku	zināšanas	par	objektā	esošiem	
cilvēkiem,	to	apziņošanas	kārtība
• Evakuācijas	kārtību	objektā
• Individuālo	aizsardzības	līdzekļu		izmantošanas	kārtību
• Zināšanas	par	bīstamam	ķīmiskam	vielām	objektā
• Zināšanas	par	iespējamām	rūpnieciskām	avārijām	objektā
• Zināšanas	par	Civilās	aizsardzības	plānu	un	tā	atrašanās	
vietu
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Ugunsdrošības pārbaužu plānošana
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Ugunsdrošības pārbaužu veikšana

• 2017.gada 11 mēnešos veiktas 5505 ugunsdrošības plānotās
pārbaudes, 2642 neplānotās ugunsdrošības pārbaudes, 165
būvobjektu ugunsdrošības pārbaudes.
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Izskatīti iesniegumi ugunsdrošības
jomā
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Ugunsdrošības deklarēšana

• Elektroniskā	vidē	izveidota	aptaujas	anketa	noteiktām	objektu	
grupām.
• Pilotprojekts	– skolas.
• Tests	– uzņēmumi,	iestādes.
• IeM	ir	iesniegusi	projekta	pieteikumus	"E-pakalpojums	
"Ugunsdrošības	pasākumu	deklarēšanas	sistēma"	un	"Ugunsdrošības	
uzraudzības	un	civilās	aizsardzības	darba	vadības	un	kontroles	
sistēma”	Strukturālo	reformu	atbalsta	programmā	ar	mērķi	veikt	
pētījumu	par	īstenošanas	veidu	un	citu	valstu	pieredzi.
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Ugunsdrošības pārbaužu veikšana

2016

Izglītības	iestādes	(1773)

Sociālās	aprūpes	iestādes	
(190)
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2017

Slimnīcas

Daudzdzīvokļu	dzīvojamās	
mājas	(991)

Lauku	saimniecības

2015

Kokapstrādes	uzņēmumi	
(451)

Autoservisi	 (658)

2018

Muzeji

Baznīcas

Muižas	un	pilis

Daudzdzīvokļu	dzīvojamās	
mājas



Ugunsdrošības pārbaužu plānošana un 
veikšana no 2020.gada

Decentralizācija

• Katrā pilsētā nosaka problemātiskās objektu grupas, balstoties uz 
ugunsgrēku statistiku, iepriekšējām pārbaudēm, ietekmi uz sabiedrību 
un valsts ekonomiku;
• Nosaka objektu kritērijus;
• Sastāda ugunsdrošības pārbaužu plānu;
• Pārbaudāmo objektu grupas tiek publicētas VUGD tīmekļvietnē.
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Izmaiņas likumdošanā

• Saistībā ar konceptuālo ziņojuma «Par valsts politiku 
ugunsdrošības jomā» projektu (VSS-1238) būs nepieciešams
grozīt vai izstrādāt jaunu Ugunsdrošības un ugunsdzēsības 
likumu, kurā jāiestrādā:
• Brīvprātīgo un pašvaldību ugunsdzēsēju formējumu 

regulējumu (pienākumu, tiesības, deleģējums MK noteikumu 
izstrādei).

• Pakalpojumu sniedzēju ugunsdrošības jomā (pienākumi, 
tiesības, deleģējums MK noteikumu izstrādei).

• Apmācību ugunsdrošības jomā, gala eksāmens centralizēti.
• Ugunsdrošības deklarēšanas sistēmas izveide.
• VUGD tiesību un pienākumu apjomu, īstenojot būvspeciālistu 

kompetences pārbaudes, kā arī tiesības veikt pasākumus 
kompetences pārbaudījumu īstenošanai.
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VUGD ugunsdrošības uzraudzības 
komanda

• Ugunsdrošības	uzraudzības	pārvalde
• Rīgas	reģiona	pārvalde
• Kurzemes	reģiona	brigāde
• Latgales	reģiona	brigāde
• Vidzemes	reģiona	brigāde
• Zemgales	reģiona	brigāde

• Civilās	aizsardzības	pārvalde
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2017

Paldies par uzmanību!

Kristaps Eklons, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas
dienesta priekšnieka vietnieks
tālr.67075990, e-pasts: kristaps.eklons@vugd.gov.lv 


