
 

Elektroinstalācija, elektroiekārta un elektroierīce  

Elektroinstalācijas (tai skaitā zemējuma un zibensaizsardzības ierīces) pārbaudi jāveic reizi 10 
gados, bet, ja objektā vai teritorijā ir: sprādzienbīstama vide, – reizi divos gados; ķīmiski 
agresīva vide, – reizi gadā. Vienlaicīgi ar elektroinstalācijas pārbaudi ir jāveic elektroinstalācijas 
kontaktu savienojumu kvalitātes (piemēram, nozarkārbā, elektrosadales skapī (sadalnē), 
aizsargierīču uzstādīšanas vietās) pārbaude ar termokameru. Ir noteikts lielāks 
elektroinstalācijas pārbaudes termiņš – 10 gadi, līdzšinējo 6 gadu vietā. Pārbaudes tiks veiktas 
retāk, toties tās būs apjomīgākas un kvalitatīvākas, jo tiks veikta arī elektroinstalācijas kontaktu 
savienojumu kvalitātes pārbaude (kontaktu savienojumu pārbaude būs obligāta no 01.09.2017., 
līdz tam elektroinstalācijas pārbaudi var veikt bez kontaktu pārbaudes). Elektroinstalācijas 
pārbaudēm, kas veiktas līdz 01.09.2016. derīguma termiņš paliek 6. gadi. Elektroinstalāciju, kas 
netiek ekspluatēta (nav pieslēgta pastāvīgam elektroenerģijas spriegumam), demontē 
būvniecību regulējošos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Objektos būs nepieciešams 
noņemt visu veco neizmantojamo elektroinstalāciju (vadus), kā arī visas atslēgtās, 
neizmantojamās ierīces (savienojuma kārbas, rozetes, gaismas ķermeņus, u.c.). Aizliegts 
izmantot pagarinātājus vai pagaidu elektroinstalāciju, kas pilnīgi vai daļēji ir saritināti uz spoles 
vai cilpās, ja to nav paredzējis ražotājs. Prasība ieviesta, lai novērstu pārslodzi un iespējamo 
īssavienojumu. Uzmanīgi iepazīstaties ar ražotāja lietošanas noteikumiem un ievērojiet tos.  

Ugunsdrošības instrukcija un ugunsdrošības instruktāža  

Daudzdzīvokļu objekta atbildīgā persona nodrošina ugunsdrošības instrukcijas izstrādi 
koplietošanas telpām un teritorijai. Daudzdzīvokļu objekta atbildīgā persona ar ugunsdrošības 
instrukciju iepazīstina kopīpašniekus, īrniekus un nomniekus. Jauninājums, kura iepriekšējos 
ugunsdrošības noteikumos vispār nebija. Attiecas uz visiem daudzdzīvokļu ēku īpašniekiem, 
apsaimniekotājiem un pārvaldniekiem. Noteikumi nosaka, ka ar šo instrukciju ir vienkārši 
jāiepazīstina, to var izdarīt – izplatot instrukciju pasta kastītēs, nosūtot kopā ar ikmēneša 
rēķiniem, ievietojot apsaimniekotāja elektroniskajā vietnē. Vēlamies informēt, ka saskaņā ar 
ugunsdrošības noteikumu prasībām par ugunsdrošības instrukcijās iekļaujamo informāciju, vairs 
nav iespējama pilnīgi vienādu instrukciju izstrāde, tās ir jāizstrādā individuāli katram objektam 
iekļaujot visu nepieciešamo informāciju. Tiesības izstrādāt ugunsdrošības instrukciju, veikt 
ugunsdrošības instruktāžu, praktiskās nodarbības, ugunsdzēsības hidrantu un iekšējā 
ugunsdzēsības ūdensvada pārbaudi ir personai, kura ir ieguvusi profesionālo izglītību 
ugunsdrošībā vai saņēmusi apmācību ugunsdrošības jomā: saimnieciskās darbības objektam un 
publiskam objektam, kurā var atrasties no 10 līdz 50 cilvēkiem, kā arī saimnieciskās darbības 
objektam ar sprādzienbīstamu vidi – atbilstoši Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta 
izstrādātai mācību programmai (ne mazāk par 20 stundām); saimnieciskās darbības objektam 
un publiskam objektam, kurā var atrasties vairāk par 50 cilvēkiem, kā arī paaugstinātas 
bīstamības saimnieciskās darbības objektam – atbilstoši Izglītības un zinātnes ministrijas 
licencētai profesionālās izglītības programmai (ne mazāk par 160 stundām). Iepriekš prasības 
par nepieciešamo izglītību ugunsdrošībā tika attiecinātas tikai uz objekta atbildīgo personu par 
ugunsdrošību. Šobrīd attiecībā uz objekta atbildīgo personu šādu prasību vairs nav, toties tās ir 
izvirzītas citām personām, kuras veic dažādus darbus. Vēlamies brīdināt, ka VUGD 



 

ugunsdrošības uzraudzības inspektoriem ir tiesības pieprasīt apliecinājumu par darbu veicēju vai 
dokumentu izstrādātāju profesionālo izglītību ugunsdrošībā. Lūdzam savlaicīgi nodrošināties ar 
šo dokumentu kopijām.  

Ugunsdrošības instrukcijā iekļaujamā informācija.  

Ugunsdrošības noteikumos ir noteikts ievērojami paplašināts un smalkāk sadalīts iekļaujamās 
informācijas uzskaitījums. Iesakām visiem uzmanīgi iepazīties ar ugunsdrošības instrukcijā 
iekļaujamo informāciju un salīdzināt ar esošajām ugunsdrošības instrukcijām objektā. 
Ugunsdrošības instrukciju izstrādā valsts valodā un, ja nepieciešams, tulko visām objektā 
nodarbinātajām, organizatoriski iesaistītajām personām, kā arī personām, kuras veic darbu 
objektā uz līguma pamata vai ir citu komersantu darbinieki, kas nodarbināti objektā, atrodas 
praksē vai apmācībā (turpmāk – nodarbinātais), vai lietotājiem saprotamā valodā. No prasības 
izriet, ka atbildīgajai personai ir jābūt pārliecinātam, ka visas objektā nodarbinātās personas 
saprot valsts valodu un būs spējīgas iepazīties un izprast instrukcijas saturu. Pretējā gadījumā 
instrukcija ir jātulko darbiniekam saprotamā valodā. Tas attiecās gan uz nodarbinātiem Latvijas 
republikas pilsoņiem un iedzīvotājiem, gan uz pieaicinātiem viesstrādniekiem. Nodarbinātā 
pienākums ir apgūt un zināt ugunsdrošības instrukciju, un ugunsgrēka gadījumā izpildīt šo 
noteikumu 7.1.1. un 7.1.2. apakšpunktā, kā arī ugunsdrošības instrukcijā noteiktās prasības. 
Iepriekš ugunsdrošības noteikumos bija minētas tikai prasības par instruktāžas termiņiem un 
instrukcijās iekļaujamo informāciju, šobrīd ir noteikti arī darbinieka pienākumi – apgūt un zināt 
ugunsdrošības instrukciju, kā arī pienākums rīkoties atbilstoši instrukcijā noteiktajam. 
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. 
Vispārējā prasība ugunsdrošības instruktāžas termiņiem objektos ir palikusi nemainīgi – 
instruktāža jāveic ne retāk kā reizi gadā. Atsevišķi ir izdalīti tikai divu veidu objekti aprūpes un 
ārstniecības iestādes, kā arī izglītības iestādes. Praktiskās nodarbības reģistrē Ugunsdrošības 
instruktāžas uzskaites žurnālā. Ugunsdrošības noteikumi nosaka, ka visas nodarbības ir 
jāreģistrē ugunsdrošības instruktāžas žurnālā ar atbilstošiem ierakstiem. Praktisko nodarbību 
laikā tiek praktiski pārbaudīta nodarbināto rīcība, kuru vērtē speciāli norīkoti praktisko 
nodarbību novērotāji. Novērotāju uzdevums ir fiksēt atbildīgo personu darbības, izvērtēt 
problēmas un sniegt priekšlikumus par grozījumiem ugunsdrošības instrukcijā. Praktiskās 
nodarbības, kurās ir jābūt norīkotiem speciālistiem, mūsu izpratnē būtu nodarbības par rīcību 
ugunsgrēka gadījumā. SIA “Tehnisko Risinajumu Centrs” visiem, kas vēlas novērtēt un uzlabot 
sava objekta ugunsdrošības līmeni, pieaicināt kvalificētus ugunsdrošības speciālistus ar 
profesionālo izglītību – ugunsdrošības tehniķis vai ugunsdrošības inženieris. Tikai augsti 
kvalificēti speciālisti spēs novērtēt patieso ugunsdrošības līmeni Jūsu objektā un sniegt 
nepieciešamos ieteikumus tā uzlabošanā.  


