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Ugunsdrošības regulējums

• Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likums
• Ministru kabineta 19.04.2016. noteikumi Nr.238 «Ugunsdrošības noteikumi»

• Būvniecības likums
• Ministru kabineta 30.06.2015. noteikumi Nr.333 «Noteikumi par Latvijas 

būvnormatīvu LBN 201-15 "Būvju ugunsdrošība"»

• u.c. LBN
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Plānotās izmaiņas
LBN 201-15
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Diskusijas jautājums

• LBN 201-15 8.punkts Vienas būves dažādām daļām 
var būt atšķirīga ugunsnoturības pakāpe un 
ugunsnoturības apakšpakāpe. Uguns izplatības 
iespēju starp atšķirīgas ugunsnoturības pakāpes 
būves daļām novērš ar ugunsdrošām 
norobežojošām konstrukcijām.

• Kā nosaka būves ugunsnoturības pakāpi?
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Ugunsnoturības pakāpe

• Būvju nesošo konstrukciju un ugunsdrošības 
nodalījumu veidojošo būvkonstrukciju nepieciešamo 
ugunsizturību nosaka, ņemot vērā:

• būves lietošanas veidu,
• nepieciešamo būves ugunsnoturības pakāpi,
• būves augstākā stāva grīdas līmeni,
• ugunsdrošības nodalījuma pieļaujamo platību
• būves vai tās daļu ugunsslodzi.
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Grozījumi Ministru kabineta 
19.04.2016. noteikumos Nr.238 
«Ugunsdrošības noteikumi»
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Grozījumu mērķis

•Viest skaidrāku ugunsdrošības 
noteikumos iekļauto normu 
izpratni, kā arī padarīt 
efektīvāku un saprotamāku 
iekļauto tiesību normu 
piemērošanu.
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Projekts paredz aizstāt 
terminus 

• “dabīgā ventilācija” ar terminu “dabiskā ventilācija”, 
tādējādi nodrošinot Noteikumos lietotās terminoloģijas 
atbilstību būvniecības jomu regulējošos normatīvajos aktos 
lietotajai terminoloģijai

• Noteikumu 2.2.apakšpunktā lietoto “būvniecības process” ar 
terminu “būvdarbi”, tādējādi nodrošinot Noteikumos lietotās 
terminoloģijas atbilstību Būvniecības likuma 1. panta 
2.punktam, kas paredz, ka būvdarbi ir būvniecības procesa 
sastāvdaļa, darbi, kurus veic būvlaukumā vai būvē, lai radītu 
būvi, novietotu iepriekš izgatavotu būvi vai tās daļu, 
pārbūvētu, atjaunotu, restaurētu, iekonservētu, nojauktu 
būvi vai ierīkotu inženiertīklu

• “tehniskais projekts” tiek aizstāts ar terminu “būvniecības 
ieceres dokumentācija”, jo termins “tehniskais projekts” 
vairs netiek lietots būvniecību regulējošajos normatīvajos 
aktos 8



Papildināti ar punktiem 

• 51. Atbildīgā persona var izmantot informācijas tehnoloģiju 
risinājumus ar ugunsdrošību objektā saistīto procesu 
dokumentēšanai, ja tie ietver apliecinājumu par dokumentu 
pieņemšanas laiku, parakstīšanu un apliecinājumu par 
nodarbināto instruēšanu vai informēšanu, kā arī iespēju 
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam piekļūt šiem 
dokumentiem objektā un pārliecināties par minēto 
dokumentu autentiskumu un integritāti. 
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Sadalīts

• 6. Fizisko un juridisko personu pienākums ir nepieļaut 
ugunsgrēka izcelšanos.”

• 61. Atrodoties objektā, fiziskās personas pienākums, 
atskanot ugunsgrēka trauksmes signālam vai pamanot 
ugunsgrēku, ir nekavējoties evakuēties no tās (izņemot, ja 
nodarbinātajam noteikti pienākumi atbilstoši ugunsdrošības 
instrukcijai un tos attiecīgajā situācijā ir iespējams veikt).
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Precizēts pienākums 
ugunsgrēka gadījumā

• 7.2. saimnieciskās darbības objekta atbildīgajai personai 
papildu šo noteikumu 7.1.apakšpunktā noteiktajam līdz 
brīdim, kad ierodas Valsts ugunsdzēsības un glābšanas 
dienesta apakšvienība, ir pienākums nodrošināt 
ugunsdrošības instrukcijā noteikto rīcību ugunsgrēka 
gadījumā atbilstoši šo noteikumu 180.7.apakšpunktam.

11



Precizēts

• 53. Būvobjekta katru būves stāvu nodrošina ar 
ugunsdzēsības aparātiem atbilstoši šādiem kritērijiem: 

• 53.1. ja stāva platība līdz 800 m2 - ar ugunsdzēsības 
aparātiem ar minimālo kopējo dzēstspēju 68A 366B;  

• 53.2. ja stāva platība pārsniedz 800 m2, katrus nākamos 
stāva platības 250 m2 nodrošina ar ugunsdzēsības aparātiem 
ar minimālo kopējo dzēstspēju 21A 113B;

• 53.3. attālums no jebkuras vietas būvobjektā līdz 
ugunsdzēsības aparātam nedrīkst pārsniegt 40 m;

• 53.4. veicot ugunsbīstamos darbus, to vietas papildus 
nodrošina ar ugunsdzēsības aparātiem atbilstoši šo 
noteikumu 309.punktam.
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Zīmju izmēri

Maksimālais redzamības

attālums (m)

Aplis

(apļa diametrs 

mm)

Kvadrāts

(kvadrāta malu 

garums mm)

Vienādmalu 

trijstūris

(trijstūra malu 

garums mm)

Taisnstūris

(taisnstūra malu garums mm)

Līdz 5m
50 50x50 50 50x100

Līdz 10m
100 100x100 100 100x200

Līdz 15m
150 150x 150 150 150x300

Līdz 20m
200 200x200 200 200x400
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Precizēts

• 203. Objektu, kurā pastāvīgi atrodas cilvēki ar dzirdes 
traucējumiem vai kurā fona trokšņa līmenis pārsniedz 80 dB, 
nodrošina ar 4.8. zīmi (1. pielikums), kas ieslēdzas 
ugunsgrēka gadījumā un sniedz vizuālu informāciju par 
ugunsgrēka izcelšanos. 4.8.zīme labi redzama katrā telpā, 
kurā pastāvīgi atrodas cilvēki, un katrā evakuācijas ceļa 
posmā.

• Papildināt 216.punktu ar otru teikumu šādā redakcijā:

“Lidlaukos attālumu no zīmes līdz ugunsdzēsības hidrantam 
vai ūdensņemšanas vietai atļauts palielināt līdz 50 m.
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Precizēts

• 220. Ugunsdzēsības sistēmas cauruļvada marķējumu veido 
atbilstoši šo noteikumu 1. pielikuma 9. tabulas prasībām. 

• Papildināt 234.punktu ar otro teikumu šādā redakcijā:

“Ja evakuācijas plānu nav iespējams izvietot apgaismotā vietā, 
tam jābūt izgatavotam no izstarojošiem luminiscējošiem 
izstrādājumiem.”
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Precizēts

• 243. Durvis evakuācijas ceļos ir viegli atveramas no telpas 
iekšpuses bez aizkavējuma un šķēršļiem. Par aizkavējumu 
tiek uzskatīts jebkurš šķērslis, kas liedz atvērt durvis trīs 
sekunžu laikā.

• 243.1 Lidostās durvis evakuācijas ceļos ir viegli atveramas no 
telpas iekšpuses bez aizkavējuma un šķēršļiem ugunsgrēka 
vai cita apdraudējuma gadījumā. Lidostās durvju atvēršanu 
evakuācijas ceļos nodrošina automātiskā ugunsgrēka 
atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma.

• 244. Evakuācijas ceļus un izejas apzīmē ar 5.1., 5.2., 5.3 un 
5.4. zīmi (1. pielikums).
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Dzintars Lagzdiņš,

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta

Ugunsdrošības uzraudzības pārvaldes 

priekšnieks

24.07.2020, Rīga

Paldies par uzmanību


