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Ugunsdrošības instrukcija

• Ugunsdrošības instrukcija ir saimnieciskās darbības objekta un 
publiska objekta lietošanas mērķim atbilstošs ugunsdrošības 
prasību kopums.

• Nodarbinātā pienākums ir apgūt un zināt ugunsdrošības 
instrukciju, un ugunsgrēka gadījumā izpildīt tajā noteiktās prasības.

• Ugunsdrošības instrukciju izstrādā atbilstoši ugunsdrošības 
noteikumiem Nr.238 180.punktam.



Ugunsdrošības instruktāžu veic:

Izglītības iestādēs – ne retāk kā divas reizes gadā;

Ārstniecības un aprūpes iestādēs – ne retāk kā četras 
reizes gadā;

Citos objektos – ne retāk kā reizi gadā.



Atkārtotu ugunsdrošības instruktāžu veic, ja:

• Izdarīti grozījumi ugunsdrošības instrukcijā;

• Nodarbinātie nav ievērojuši šajos noteikumos vai ugunsdrošības 
instrukcijā noteiktās prasības;

• Objektā noticis ugunsgrēks (šajā gadījumā izvērtē ugunsgrēka 
apstākļus).

• Saimnieciskās darbības objektā vai publiskā objektā, kurā vienlaikus var 
atrasties vairāk par 50 cilvēkiem, un kritiskās infrastruktūras objektā 
atbildīgā persona ne retāk kā reizi gadā organizē praktiskās nodarbības 
saskaņā ar ugunsdrošības instrukcijas sadaļu "Rīcība ugunsgrēka 
gadījumā".



Iespējamie ugunsgrēka izcelšanās riski

• Elektroinstalācija

• Apkure

• Neuzmanīga apiešana ar 
uguni

• Smēķēšanā

• Adventa sveces

• Zibensperiens

• Uguņošana

• Ugunsbīstamo darbu 
veikšana



Ugunsgrēka izcelšanās riski, %



Ugunsdzēšamie aparāti
• Atbildīgā persona nodrošina ugunsdzēsības aparāta tehniskā stāvokļa 

apskati un tehnisko apkopi. 

• Atbildīgā persona nodrošina ugunsdzēsības aparāta tehniskā stāvokļa 
vizuālo apskati (novērtējumu) ne retāk kā reizi gadā, bet, ja 
ugunsdzēsības aparāts atrodas: 

publiskā objektā, pasažieru sabiedriskajā transportlīdzeklī, pasažieru 
sabiedriskajā dzelzceļa vagonā vai pasažieru sabiedriskajā kuģošanas 
līdzeklī (izņemot ugunsdzēsības aparātus, kas ievietoti speciāli aprīkotā 
skapī), – ne retāk kā reizi sešos mēnešos. 

neapkurinātā objektā vai teritorijā, – ne retāk kā reizi sešos mēnešos. 

Par ugunsdzēsības aparāta tehniskā stāvokļa vizuālo apskati 
(novērtējumu) izdara atzīmi attiecīgajā uzlīmē uz ugunsdzēsības aparāta.



Ugunsdzēšamā aparāta 
marķējums un tā apkope



Ugunsdzēsības aparātu skaita noteikšana

Tabulā noteikto dzēstspēju, atkarībā no platības, dalām ar izvēlētā 
ugunsdzēsības aparāta dzēstspēju:

• 213A 1088B (liels 501-550m2) 34 A 233 B/C 7 gab.

213/34=6,24 (apaļojam uz augšu) – 7 gab. 

1088/233=4,66 (apaļojam uz augšu) – 5 gab. 



Iekšējie ugunsdzēsības krāni



Ugunsaizsardzības sistēmas

Objektā, kurā atrodas ugunsaizsardzības sistēma, pie 
uztveršanas, kontroles un indikācijas iekārtas (turpmāk –
panelis) uzglabā:

1. ugunsaizsardzības sistēmas tehnisko projektu vai 
atbildīgās personas apstiprinātu minētā dokumenta 
kopiju;



2. ugunsaizsardzības sistēmas pieņemšanas aktu un tam 
pievienotos dokumentus vai atbildīgās personas 
apstiprinātas minēto dokumentu kopijas;

3. ugunsaizsardzības sistēmas aizsargājamo telpu (zonu) 
sarakstu vai grafisku aizsargājamo zonu attēlojumu 
telpās;

4. ugunsaizsardzības sistēmas iedarbošanās gadījumu un 
bojājumu uzskaites žurnālu.

Ugunsaizsardzības sistēmas



Cilvēku evakuācijas plāni



Pārkāpumi



Pārkāpumi



Pārkāpumi



Pārkāpumi



Pārkāpumi



Paldies par uzmanību!


