
 
 
 

 

 

     VAI ES IEVĒROJU PAMATA UGUNSDROŠĪBAS NOTEIKUMUS SAVĀ MĀJOKLĪ?  

 Mājoklī – dzīvoklī/ privātmājā – ir uzstādīts vismaz viens autonoms dūmu detektors katrā stāvā vai mājoklis 

ir aprīkots ar ugunsdrošības signalizāciju, kas pieslēgta atbildīgajam dienestam 

 

 Mājoklī – privātmājā – ir ugunsdzēšamais aparāts (derīgs, dzēstspēja - vismaz 21A 113B)  

 Mājokļa – dzīvokļa – telpā, kurā izvietots gāzes apkures aparāts, dabīgās ventilācijas kanālam nav pievienots 
mehāniskās ventilācijas iekārta (piemēram, virtuves nosūcējs) 

 

 

Apkures un ventilācijas sistēma 

Privātmājās cietā kurināmā apkures iekārtas, tās dūmvadu un dabīgās ventilācija kanālu tīrīšanu var veikt 

pats īpašnieks vai īrnieks. Visos citos gadījumos tīrīšanu var veikt tikai sertificēts speciālists. 

Tomēr, ņemot vērā, ka apkures iekārtu un dūmvadu tīrīšanas darbam ir nepieciešamas speciālas zināšanas un 

inventārs, ieteicams vienmēr saukt apmācītu vai sertificētu skursteņslauķi. 

Tehniskā stāvokļa pārbaudi un novērtēšanu var veikt tikai sertificēts speciālists. 

 

Tīrīšanas un tehniskā stāvokļa obligātais pārbaužu biežums atkarībā no apkures iekārtas veida 

Apkures iekārtas veids 

Tīrīšana Tehniskā stāvokļa pārbaude 

IEKĀRTA DŪMVADS IEKĀRTA DŪMVADS 

Ilgdedzes cietā kurināmā 

2x gadā: 

- pirms apkures sezonas 
- apkures sezonas laikā 

1x 5 gados 

Cietā  kurināmā 1x gadā pirms apkures sezonas 1x 5 gados 

Šķidrā kurināmā 
1x gadā pirms apkures 

sezonas 

Ķieģeļu dūmvadu bez 
oderējuma – 1x gadā 

Citus – 1x 2 gados 

 

1x 5 gados 

 

Ķieģeļu dūmvadu bez 
oderējuma – 1x gadā 

Citus – 1x 2 gados 

Gāzes 1x gadā 

Ķieģeļu dūmvadu bez 
oderējuma – 1x gadā 

Citus – 1x 2 gados 

 

1x gadā 

Ķieģeļu dūmvadu bez 
oderējuma – 1x gadā 

Citus – 1x 2 gados 

Dabīgās un mehāniskās ventilācijas sistēmas pārbaude un tīrīšana tiek veikta vienu reizi 5 gados, izņemot mājokļus, kuros ir gāzes 

apkure – tur dabīgās ventilācijas tehniskā stāvokļa pārbaude tiek veikta ne retāk kā reizi 3 gados. 

 

Elektroinstalācijas 

Gan elektroinstalācijas pārbaudi, gan elektroinstalācijas kontaktu savienojumu kvalitātes pārbaudi ar 

termokameru var veikt atbilstoši tam kvalificēta persona.  

Pārbaudes ir jāveic gan privātmājās, gan daudzdzīvokļu koplietošanas daļās un pašos dzīvokļos. 

Elektroinstalāciju pārbaude ir jāveic vienu reizi 10 gados. 

Šis ir informatīvs materiāls, detalizētāku informāciju par ugunsdrošības noteikumiem lasiet šeit: 

https://likumi.lv/ta/id/281646-ugunsdrosibas-noteikumi 

https://likumi.lv/ta/id/281646-ugunsdrosibas-noteikumi

