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Ugunsdrošības un 
ugunsdzēsības likums

• Nosaka atbildību un pienākumus ugunsdrošības jomā

• Valsts ugunsdrošības uzraudzību 

• Objektu darbības apturēšanu

Deleģē MK noteikt prasības, kas fiziskajām un juridiskajām 
personām jāievēro, lai novērstu un sekmīgi dzēstu 
ugunsgrēkus, kā arī mazinātu to sekas, neatkarīgi no objekta 
īpašuma formas un atrašanās vietas (Ugunsdrošības 
noteikumi). 
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Atbildība un pienākumi

• Ēkas, būves, to daļu vai zemesgabala īpašniekam 
(valdītājam), pārvaldniekam, nomniekam vai citam 
lietotājam, kas saskaņā ar līgumu ir atbildīgs par 
ugunsdrošību objektā, ir šādi pienākumi:
• nodrošināt normatīvajos aktos noteikto ugunsdrošības prasību 

ievērošanu;

• nodrošināt iespēju veikt valsts ugunsdrošības uzraudzību;

• sniegt ar ugunsdrošības jautājumiem saistīto informāciju, ja 
amatpersona ar speciālo dienesta pakāpi to pieprasa;

• veikt ugunsaizsardzības sistēmu darbspējas pārbaudi, ja amatpersona 
ar speciālo dienesta pakāpi to pieprasa;

• ugunsgrēka gadījumā pildīt ugunsdrošības, ugunsdzēsības un 
glābšanas dienestu amatpersonu norādījumus.
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Ugunsdrošības noteikumi

• Ministru kabineta 19.04.2016. noteikumu Nr.238 
«Ugunsdrošības noteikumi»
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Rīcība ugunsgrēka gadījumā

•Personu pienākums atrodoties būvē, nekavējoties 
evakuēties, atskanot ugunsgrēka trauksmes 
signālam vai pamanot ugunsgrēku.

•Fiziskajai personai ir pienākums:
• ziņot par to VUGD, zvanot uz numuru ?, nosaucot 

ugunsgrēka izcelšanās adresi vai vietu un ziņotāja vārdu, 
uzvārdu, kā arī sniegt pieprasīto papildu informāciju par 
ugunsgrēku;

• informēt ugunsgrēka dzēšanas un glābšanas darbu 
vadītāju par cilvēkiem, kuri atrodas vai varētu atrasties 
ugunsgrēka apdraudētajā vietā, objekta ugunsdzēsības 
ūdensņemšanas vietām un piebraukšanas ceļiem, 
ugunsbīstamību, sprādzienbīstamību un citiem bīstamiem 
faktoriem;
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Rīcība ugunsgrēka gadījumā

• Objekta atbildīgajai personai papildus fiziskās personas 
pienākumam līdz brīdim, kad ierodas VUGD vienība, ir 
pienākums nodrošināt:
• ugunsdrošības instrukcijā noteikto ugunsdzēsības pasākumu 

veikšanu;

• ugunsdrošībai nozīmīgo inženiertehnisko sistēmu iedarbināšanu;

• tehnoloģisko iekārtu, elektroinstalācijas, elektroiekārtu, elektroierīču 
un inženiertīklu atvienošanu vai pārslēgšanu uz darba režīmu, kas 
neveicina ugunsgrēka attīstību un neierobežo tā dzēšanu;

• Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta vai avārijas dienestu 
izsaukšanu (ja nepieciešams).
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Rīcība ugunsgrēka gadījumā
(instrukcijā iekļaujamā informācija)

• ugunsdzēsības dienesta izsaukšanas kārtība;

• cilvēku evakuācijas kārtība;

• kārtība, kādā tiek evakuēti cilvēki ar īpašām vajadzībām, un 
pasākumi evakuācijas nodrošināšanai;

• tehnoloģisko iekārtu un inženiertīklu darbības apturēšanas 
kārtība;

• elektroinstalācijas, elektroiekārtu un elektroierīču 
atvienošanas kārtība;

• ugunsdrošībai nozīmīgo inženiertehnisko sistēmu (tai skaitā 
ugunsaizsardzības sistēmu) iedarbināšanas kārtība;

• ugunsdzēsības līdzekļu izmantošanas kārtība;

• materiālo vērtību evakuācijas kārtība.
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Ugunsdrošību prasību 
pārkāpumi

• Instrukcija (saturs), instruktāža.

• Apmācība ugunsdrošības jomā.

• Ugunsaizsardzību sistēmu uzturēšana darba stāvoklī.

• Evakuācijas ceļu neatbilstība.

• Ugunsdrošības nodalījuma un ugunsdroši atdalītu telpu 
norobežojošo konstrukciju bojājumi.

• Ugunsdzēsības ūdensapgādes problēmas.

• Pārkāpumi veicot Ugunsbīstamos darbus.

• Elektroinstalācija.
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Piespiedu nauda

Administratīva procesa likuma 370.pants. Adresātam uzliktā 
piespiedu nauda

• Ja administratīvais akts uzliek adresātam pienākumu izpildīt 
noteiktu darbību vai atturēties no noteiktas darbības un viņš šo 
pienākumu nepilda, adresātam var uzlikt piespiedu naudu.

• Piespiedu naudu var uzlikt atkārtoti, līdz adresāts izpilda vai 
pārtrauc attiecīgo darbību. Atkārtoti piespiedu naudu var uzlikt ne 
agrāk kā septiņas dienas pēc iepriekšējās reizes, ja adresāts šo 
septiņu dienu laikā joprojām nav izpildījis vai nav pārtraucis 
attiecīgo darbību.

• Minimālā piespiedu nauda ir 10 euro, bet maksimālā —
1425 euro. Nosakot piespiedu naudas summu, izpildiestāde ievēro 
samērīguma principu (13.pants), it sevišķi ņemot vērā adresāta 
mantisko stāvokli.
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Sodi

Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 179.pants:

• Par ugunsdrošības prasību pārkāpšanu —uzliek naudas sodu 
fiziskajām personām no 30 līdz 280 euro, juridiskajām personām 
— no 280 līdz 1400 euro.

Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 179.3 pants. 

Par Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta amatpersonu 
likumīgo prasību nepildīšanu, informācijas nesniegšanu vai 
nepatiesas informācijas sniegšanu Valsts ugunsdzēsības un 
glābšanas dienestam — uzliek naudas sodu fiziskajām personām no 
septiņdesmit līdz septiņsimt euro, bet juridiskajām personām — no 
350 līdz 7100 euro.
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