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Ugunsgrēku, cietušo un bojā gājušo statistika
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Gads Ugunsgrēku skaits Cietušo un bojā gājušo skaits ugunsgrēkos
2018 9134 302 81
2017 8714 381 79
2016 9288 302 95
2015 10 311 304 88
2014 12 175 283 94

• Pēdējo piecu gadu laikā vidēji gadā notikuši ~ 9900 ugunsgrēku.
• Pēdējo piecu gadu laikā vidēji gadā ugunsgrēkos cietuši ~ 315cilvēki, bojā gājuši ~ 88.



Ugunsgrēki objektos 2018.gadā
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Ugunsgrēku objekti Kopā Rīga Kurzeme Latgale Vidzeme Zemgale
Dzīvojamās mājas 2087 1215 217 255 155 245
Nedzīvojamās ēkas / būves 1081 301 147 276 152 205
Lauksaimniecības objekti 45 10 6 8 9 12
Publiskās ēkas 191 103 18 27 18 25
Ražošanas ēkas 163 58 19 22 26 38
Transporta līdzekļi, transporta 
nozare 670 281 98 91 74 126
Noliktavas 23 19 1 0 1 2
Būvobjekti 27 23 0 0 0 4
Kūla 2088 535 253 529 242 529
Izgāztuves, atkritumi, sausā zāle 
u.c. 2759 1345 308 367 246 493

Kopā 9134 3890 1067 1575 923 1679



Ugunsgrēki objektos 2018.gadā

4

Dzīvojamās mājas 2014 2015 2016 2017 2018
Daudzdzīvokļu ēka / dzīvoklis 1586 1464 1413 1498 1365
Individuālā dzīvojamā māja 882 758 811 881 494
Dārza māja 369 306 212 187 202
Vasarnīca 29 13 18 13 15
Citi 17 11 11 8 11

Kopā: 2883 2552 2465 2587 2087



Iespējamie ugunsgrēku cēloņi 2018.gadā
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Iespējamie ugunsgrēku cēloņi

• 2019.gada 3 mēnešu statistika liecina, ka ugunsgrēkos dzīvību zaudējuši 29cilvēki, no kuriem 21 cilvēks jeb 72% ir gājuši bojā ugunsgrēkos, kassaistāmi ar neuzmanīgu rīcību ar uguni, bet no 88 ugunsgrēkos cietušajiem– katrs trešais cilvēks ir cietis ugunsnelaimē, kuras iespējamais cēlonis bijusiatklātas uguns izmantošana. http://www.vugd.gov.lv/lat/aktualitates/zinas/21713-vugd-neatliec-rupes-par-savu-un-lidzcilveku-drosibu
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Statistika VUGD tīmekļvietnē
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Valsts ugunsdrošības uzraudzība.Ugunsdrošības pārbaudes
• Valsts ugunsdrošības uzraudzība - preventīvo pasākumukopums, kura mērķis ir nodrošināt normatīvajos aktosnoteikto ugunsdrošības prasību ievērošanu. Ugunsdrošības unugunsdzēsības likuma 21.pants.

8

Ugunsdrošības pārbaudes

Plānotās Neplānotās

Saskaņā ar apstiprinātiem ugunsdrošības pārbaužu plāniem

Pamatojoties uz VUGD rakstveida lēmumu



Ugunsdrošības pārbaudes
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
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Ugunsdrošības pārbaudes
Nr. p.k. Objektu grupas Raksturīgākie ugunsdrošības prasību pārkāpumi
1. Sociālās aprūpes iestādesSlimnīcasIzglītības iestādēs

• praktisko nodarbību neorganizēšana
• neatbilstošas ugunsdrošības instrukcijas

2. Kokapstrādes uzņēmumiAutoservisi • nav veiktas elektroinstalācijas pārbaudes
• ugunsaizsardzības sistēmas netiek uzturētas darba kārtībā
• nav apmācības vai profesionālās izglītības ugunsdrošības jomā
• netiek veikta ugunsdrošības instruktāža

3. NaktsklubiViesnīcasViesu mājas
• nav veiktas elektroinstalācijas pārbaudes
• nav organizētas praktiskās nodarbības
• ugunsaizsardzības sistēmas nav uzturētas darba kārtībā
• nav apmācības vai profesionālās izglītības ugunsdrošības jomā

4. MuzejiMuižasPilis
• nav veiktas elektroinstalācijas pārbaudes 
• nav apmācības vai profesionālās izglītības ugunsdrošības jomā
• ir nepietiekams nodrošinājums ar ugunsdzēsības aparātiem
• netiek veikta ugunsdrošības instruktāža



Raksturīgākie ugunsdrošības prasību pārkāpumi
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Raksturīgākie ugunsdrošības prasību pārkāpumi daudzstāvudaudzdzīvokļu dzīvojamo māju koplietošanas telpās:• evakuācijas ceļos (koridoros), elektrosadales telpā un bēniņostiek uzglabāti dažādi priekšmeti un materiāli;• veikts koridoru pārplānojums;• durvis uz kāpņu telpu ir aizslēgtas;• iestiklotas atklātās zonas;• pagrabos lielos daudzumos glabājas degtspējīgi priekšmeti unmateriāli;• ugunsdrošā šķērslī neblīvās vietas nav aizdarītas ar blīvējošiem,dūmus necaurlaidīgiem materiāliem;• nav veiktas elektroinstalācijas pārbaudes;• ugunsaizsardzības sistēmas nav darba kārtībā;• iekšējais ugunsdzēsības ūdensvads nav darba kārtībā.
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Atbildība par ugunsdrošību daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā
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• Atsevišķos gadījumos dzīvokļu īpašnieku kopība navdeleģējusi pārvaldnieku atbildēt par ugunsdrošības prasībuievērošanu daudzdzīvokļu objektā, tādējādi parugunsdrošības prasību ievērošanu daudzdzīvokļu dzīvojamāsmājas koplietošanas daļās ir atbildīgi dzīvojamās mājasdzīvokļu īpašnieki, nevis pārvaldnieks.
• Ugunsdrošības prasību nodrošināšana daudzdzīvokļu objektakoplietošanas daļās nav obligāti veicamā pārvaldīšanasdarbība un dzīvokļu īpašnieki visbiežāk atsakās no šādāmpārvaldīšanas darbībām.
• Grozījumi Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likumā.



Ugunsdrošība daudzdzīvokļu māju atjaunošanas procesā
• Siltumizolācijas materiālu izvēle.
• Daudzdzīvokļu māju atjaunošanājāizmanto siltumizolācijas materiāls,kas paredzēts būvprojektā.
• Ugunsdrošo atdalošo joslu veidošana.
• Zibensaizsardzības ierīkošana.
• Atkāpju saskaņošanas procesasavlaicīgums.

17



Ugunsdrošības noteikumi
• Ugunsdrošības prasības, kas jāievēro, nosaka Ministrukabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumi Nr.238„Ugunsdrošības noteikumi”.
• Objektu un teritoriju ekspluatē atbilstoši noteiktajamlietošanas veidam, saskaņā ar būvprojektā(paskaidrojuma rakstā un apliecinājuma kartē)paredzētajiem un būvniecības gaitā pieņemtajiemugunsdrošības risinājumiem un noteikto ugunsslodzi unievērojot normatīvo aktu prasības ugunsdrošības jomā.
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Ugunsdrošības prasības no 01.01.2019.
No 2019.gada 1.janvāra stājās spēkā:• Ugunsdrošības noteikumu 89.10.apakšpunkta prasība:„aizliegts daudzdzīvokļu objektā dabīgās ventilācijas kanālam pievienot mehāniskās ventilācijas iekārtu, ja telpā izvietots gāzes aparāts un nav ventilācijas, kas nodrošina pastāvīgu gaisa apmaiņu telpā un noplūdušās gāzes novadīšanu ārpus būves”.

Gadījumā, ja dabiskās ventilācijas kanālam pievienota mehāniskāventilācijas iekārta (tvaika nosūcējs), ugunsdrošības prasībām neatbilstošurisinājumu novēršanai pastāv šādi varianti:1) noņemt mehānisko ventilācijas iekārtu, atjaunojot ventilāciju, kasnodrošina pastāvīgu gaisa apmaiņu telpā;2) iegādāties tvaika nosūcēju, kura darbības princips ir gaisa recirkulācija unkuru nav nepieciešams pievienot dabiskās ventilācijas kanālam, un kas netraucēnodrošināt pastāvīgu gaisa apmaiņu telpā;3) pieaicināt sertificētu būvspeciālistu, lai atrastu alternatīvu risinājumu,kas nodrošina pastāvīgu nepieciešamo gaisa apmaiņu telpā.
19



Ugunsdrošības prasības no 01.01.2019.
• Ugunsdrošības noteikumu 340.punkts:„Publiskā objektā, ja tas atbilstoši lietošanas veidam nav paredzēts cilvēku izmitināšanai naktī, atļauts izmitināt cilvēkus naktī, ja: 1) objektā ir ierīkota automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma; 2)objektā ir ierīkota balss izziņošanas sistēma; 3) evakuācijas ceļu skaits un platums ir atbilstošs izmitināto cilvēku skaitam; 4)evakuācija ir nodrošināta tieši uz āru no būves zemes virmas līmenī, ja personas tiek izmitinātas ne augstāk par trešo stāvu, vai, ja personas tiek izmitinātas augstāk par trešo stāvu, evakuācija ir nodrošināta caur aizsargātu evakuācijas ceļu vai dūmaizsargātu un ugunsaizsargātukāpņu telpu”.
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Ugunsdrošības prasības no 01.01.2020.
• Ugunsdrošības noteikumu 119.punkts:„Viendzīvokļa objektu, daudzdzīvokļu objekta dzīvokli un publisku objektu, kurā paredzēts izmitināt gulēšanai līdz 10 cilvēkiem, nodrošina ar autonomu ugunsgrēka detektoru, kas reaģē uz dūmiem. Autonomo ugunsgrēka detektoru var aizstāt ar automātisko ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu”.„Viendzīvokļa objekta un daudzdzīvokļu objekta dzīvokļa katrā stāvā izvieto vismaz vienu autonomo ugunsgrēka detektoru. Autonomo ugunsgrēka detektoru uzstāda un uztur darba kārtībā, ievērojot ražotāja prasības”.
• Ugunsdrošības noteikumu 256.punkts:„Viendzīvokļa objektu nodrošina ar ugunsdzēsības aparātu, kura dzēstspēja ir vismaz 21A 113B”.
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Uzskati par dūmu detektora svarīgumuun tā esamība
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«Ugunsdrošība ir katra paša ziņā, ko katrs pats risina, kā nu māk!” 

Nemaz nav 
svarīgi

6%

Samērā nav 
svarīgi
17%

Samērā 
svarīgi
47%

Ļoti svarīgi
21%Grūti pateikt

9%Bāze: visi respondenti, n=1104

Nav 
svarīgi

Svarīgi

"Par cik svarīgu Jūs uzskatāt to, lai Jūsu mājās būtu dūmu detektors?" 

Tomēr tikai 9% iedzīvotāju 
mājokļos ir uzstādīti dūmu detektori 



Kāpēc cilvēki neuzstāda dūmu detektorus?
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Nav bijis laika
Neticu, ka tas palīdzētu

Nezinu, kā to uzstādīt
Ir grūti izvēlēties, kādu vislabāk pirkt (kuru…

Man pieņemamā cenu kategorijā nav nekā…
Savulaik bija uzstādīts, bet tika noņemts

Cits iemesls
Grūti pateikt

%

%

Bāze: respondenti, kuriem mājoklī nav dūmu detektora, n=980

"Kas no sekojošā ir galvenais iemesls, kādēļ Jūs neesat uzstādījuši dūmu detektoru savās mājās?"



Dūmu detektora iegādes šķēršļi 
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«Ugunsdrošība ir katra paša ziņā, ko katrs pats risina, kā nu māk!” 



Uzskati par ugunsdzēsības aparāta svarīgumu un esamību
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Nemaz nav 
svarīgi

5%

Samērā nav 
svarīgi
22%

Samērā 
svarīgi
42%

Ļoti svarīgi
22%Grūti pateikt

10%Bāze: visi respondenti, n=1104

SvarīgiNav 
svarīgi

"Par cik svarīgu Jūs uzskatāt to, lai Jūsu mājās būtu ugunsdzēsības aparāts?"

Tomēr tikai 13%
Latvijas iedzīvotāju ir mājokļos ugunsdzēsības aparāts!!!



Ugunsdzēsības aparātu iegādes šķēršļi 
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«Ugunsdrošība ir katra paša ziņā, ko katrs pats risina, kā nu māk!” 

Vispārējs informācijas trūkums – gan par nepieciešamību, ganlietošanu, gan to, kur iegādāties
Nav aizdomājušies iegādāties, nav pārliecības, ka nepieciešams, netic,ka var noderēt
Nav pārliecības, ka ugunsgrēka gadījumā tas ir efektīvs risinājums –“māja nodegs tāpat 15 minūtēs ar visu aparātu”
Ugunsnelaimes gadījumā populārākais dzēšanas līdzeklis ir ūdens
Pārliecība, ka sarežģīts lietošanā, jābūt iemaņām, zināšanām
Apgrūtināta uzturēšana – nepieciešamas regulāras pārbaudes,uzpildīšanas
Saista ar privātmājām, darbavietām, publiskām telpām, ne dzīvokļiem
Aizņem vietu, neatceras, kur nolikts, bailes, ka var uzsprāgt
Neglīts, sarkans, liels, nav simpātisks, neiederas interjerā



Aptauja-konsultācija mājokļos
• Īstenošanas periods: no 05.05.2018. – 04.06.2018. un no10.08.2018. – 03.12.2018.

Aptaujāti – konsultēti ap 14 500 mājokļu īpašnieki – lietotāji
• Aptauju - konsultāciju veica VUGD teritoriālo struktūrvienību daļuun posteņu dežūrmaiņu amatpersonas ar speciālajām dienestapakāpēm.
• Aptaujas-konsultācijas secinājumi:- 89% aptaujāto zina, kur zvanīt ugunsgrēka gadījumā;- 76% aptaujāto ir veikuši sodrēju tīrīšanu no apkures ierīces undūmvada;- 71% aptaujāto mājokļos nav veiktas elektroinstalācijas pārbaudes;- 83% aptaujāto nav autonomo ugunsgrēka detektoru.
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Informatīvie materiāli
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2019.gada aktualitātes
• Konceptuālajā ziņojumā „Par valsts politiku ugunsdrošības jomā”(MK rīkojums Nr.7, 09.01.2019.) paredzēto pasākumu īstenošana:- Informācijas sistēma „Ugunsdrošības uzraudzības un civilāsaizsardzības darba vadība un kontrole”.- Informācijas sistēma „Ugunsdrošības prasību ievērošanaspašdeklarēšanas sistēma”.
• Ugunsdrošības konferences organizēšana:Sanāksme: 2019.gada 16.aprīlī, plkst.13:00, Maskavas ielā 5, Rīgā, Sēžu zālē.
• Aptaujas-konsultācijas mājokļos pasākumu turpināšana.
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05.04.2019.
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Paldies par uzmanību!
Gunita Sudāre, VUGD Ugunsdrošības uzraudzības pārvaldes
Ugunsdrošības uzraudzības organizēšanas nodaļas
priekšniece, 67075873, gunita.sudare@vugd.gov.lv.


