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2.05.20163

UD aparātu pamatizvēle

Atbilstoši degošajam materiālam ugunsgrēkus iedala šādās klasēs :

1. A klase – ugunsgrēki, kuros deg cieti, parasti organiskas izcelsmes,

materiāli un sadegot veidojas kvēlojošas ogles;

2. B klase – ugunsgrēki, kuros deg šķidrumi vai kūstoši cieti materiāli;

3. C klase – ugunsgrēki, kuros deg gāzes;

4. D klase – ugunsgrēki, kuros deg metāli.

5. F klase - ugunsgrēki, kuros deg ēdiena pagatavošanas ierīcēs vai iekārtās
izmantojamās augu vai dzīvnieku eļļas un tauki.

un atbilstoši degošajam materiālam ir jāizvēlas atbilstošie ugunsdzēsības

aparāti.
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2.05.20165

1 solis - A un B klases UD aparātu izvēle

1 solis – noteikt objekta ugunsbīstamības līmeni (MK238_2016

5.pielikuma 1.tabula) pašam objektam

UD aparātu/ paklāju izvēle

2.05.20166

1 solis - A un B klases UD aparātu izvēle(turp.)

1 solis – noteikt objekta ugunsbīstamības līmeni (MK238_2016

5.pielikuma 1.tabula) vai pēc vielu vai materiālu ugunsslodzes objektā

UD aparātu/ paklāju izvēle
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2.05.20167

2 solis - A un B klases UD aparātu izvēle

2 solis – noteikt dzēstspēju ugunsdzēsības aparātiem atbilstoši objekta

lielumam (MK238_2016 5.pielikuma 2.tabula)

UD aparātu/ paklāju izvēle

2.05.20168

2 solis - A un B klases UD aparātu izvēle (turp.)

2 solis – noteikt dzēstspēju ugunsdzēsības aparātiem atbilstoši objekta

veidam (MK238_2016 5.pielikuma 3.tabula)

UD aparātu/ paklāju izvēle
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2.05.2016 UD aparātu/ paklāju izvēle9

2 solis - A un B klases UD aparātu izvēle (turp.)

2 solis – noteikt dzēstspēju ugunsdzēsības aparātiem atbilstoši objekta

veidam (MK238_2016)

Degvielas uzpildes stacijās katru degvielas sūkni nodrošina ar

ugunsdzēsības aparātu, kura dzēstspēja ir vismaz 21A 113B.

Mehānisko transportlīdzekli nodrošina ar normatīvajiem aktiem par ceļu
satiksmes drošību atbilstošu ugunsdzēsības aparātu skaitu. Ugunsdzēsības

aparāta dzēstspēja mehāniskajam transportlīdzeklim ir vismaz:

1. 8A 34B - vieglajam automobilim;

2. 34A 183B - pasažieru sabiedriskajam transportlīdzeklim;

3. 43A 233B - kravas, lielgabarīta automobilim un traktortehnikai.

Katru dzelzceļa ritošā sastāva vienību (izņemot vagonu, kurš paredzēts
kravu pārvadāšanai) nodrošina ar ugunsdzēsības aparātu. Ugunsdzēsības

aparāta dzēstspēja katrai dzelzceļa ritošā sastāva vienībai ir vismaz 21A

113B. Pasažieru vagonu elektroaparātu skapjos uzstāda pulvera pašiedarbes

ugunsdzēsības aparātu vai tam līdzvērtīgu ugunsdzēsības aparātu.

2.05.2016 UD aparātu/ paklāju izvēle10

3 solis - A un B klases UD aparātu izvēle

3 solis – iespējamo samazinājumu piemērošana (MK238_2016 250. un

251.punkts)

- ugunsdzēsības aparātu kopējo dzēstspēju atļauts samazināt par 25

procentiem, ja objektā ir ierīkota automātiskā ugunsdzēsības sistēma un

iekšējā ugunsdzēsības ūdensvada krāni,

- ugunsdzēsības aparātu kopējo dzēstspēju atļauts samazināt par 10

procentiem, ja telpās ir ierīkoti iekšējā ugunsdzēsības ūdensvada krāni.
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2.05.2016 UD aparātu/ paklāju izvēle11

4 solis - A un B klases UD aparātu izvēle

4 solis – aparātu skaita noteikšana

(MK238_2016)

Lai noteiktu aparātu skaitu objektā,
dzēstspēja ar vai bez samazinājuma

jāizdala ar izvēlētā aparāta
dzēstspēju.

Aprēķināto aparātu skaitam

jānodrošina dzēstspēja gan A, gan B

klases ugunsgrēkiem pilnā apmērā

PIEMĒRAM: Pēc aprēķina objekta

dzēstspēja ir 106A 495B, mums ir

pieejami 4 gab. 6 kg pulvera aparāti
ar dzēstspēju 27A, 144B. Pēc
aprēķina redzam, ka ar 4 UD

aparātiem mums pietiks (27 x 4 =

108A, 144 x 4 =576B)

2.05.2016 UD aparātu/ paklāju izvēle12

5 solis - A un B klases UD aparātu izvēle

5 solis – ugunsdzēsības aparātu atrašanās attāluma vienam no otra

noteikšana (MK238_2016 262.punkts)

Maksimālais attālums no jebkuras vietas telpā līdz ugunsdzēsības aparātu
atrašanās vietām

1. publiskā objektā nedrīkst pārsniegt 20 m;

2. sprādzienbīstamā objektā vai teritorijā nedrīkst pārsniegt 15 m;

3. ražošanas un noliktavu objektā vai teritorijā nedrīkst pārsniegt:

3.1. 40 m, ja ugunsslodze ir 300 MJ/m2 vai mazāka;

3.2. 30 m, ja ugunsslodze ir lielāka par 300 MJ/m2.

un iespējamais palielinājums (MK238_2016 263.punkts)

ja objektā ir iekšējā ugunsdzēsības ūdensvada krāni, attālumu var palielināt

no viena ugunsdzēsības aparāta līdz otram par 20 m
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2.05.2016 13UD aparātu/ paklāju izvēle

2.05.201614

1 solis - F klases UD aparātu izvēle

1 solis – noteikt dzēstspēju ugunsdzēsības aparātiem atbilstoši degošā

materiāla tilpumam (MK238_2016 5.pielikuma 4.tabula)

UD aparātu/ paklāju izvēle
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2.05.2016 UD aparātu/ paklāju izvēle15

2 solis - F klases UD aparātu izvēle

2 solis – aparātu skaita noteikšana (MK238_2016)

Lai noteiktu aparātu skaitu objektā, dzēstspēja ar vai bez samazinājuma

jāizdala ar izvēlētā aparāta dzēstspēju.

Aprēķināto aparātu skaitam jānodrošina dzēstspēja gan F klases

ugunsgrēkiem pilnā apmērā

PIEMĒRAM: Pēc aprēķina objekta dzēstspēja ir 10F, mums ir nepieciešami

tik daudz ugunsdzēsības aparātu, lai to F dzēstspēju saskaitot kopā būtu
vismaz 10F!

2.05.2016 UD aparātu/ paklāju izvēle16

3 solis - F klases UD aparātu izvēle

3 solis – ugunsdzēsības aparātu atrašanās attāluma vienam no otra

noteikšana (MK238_2016 262.punkts)

Maksimālais attālums no jebkuras vietas telpā līdz ugunsdzēsības aparātu
atrašanās vietām

1. publiskā objektā nedrīkst pārsniegt 20 m;

2. sprādzienbīstamā objektā vai teritorijā nedrīkst pārsniegt 15 m;

3. ražošanas un noliktavu objektā vai teritorijā nedrīkst pārsniegt:

3.1. 40 m, ja ugunsslodze ir 300 MJ/m2 vai mazāka;

3.2. 30 m, ja ugunsslodze ir lielāka par 300 MJ/m2.

un iespējamais palielinājums (MK238_2016 263.punkts)

ja objektā ir iekšējā ugunsdzēsības ūdensvada krāni, attālumu var palielināt

no viena ugunsdzēsības aparāta līdz otram par 20 m
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Ugunsdzēsības 
pārklāju izvēle
Ugunsdzēsības 
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2.05.2016 17UD aparātu/ paklāju izvēle

2.05.201618

1 solis - UD pārklāju izvēle

1 solis – noteikt pārklāju daudzumu atbilstoši darba vietai (MK238_2016

5.pielikuma 5.tabula)

UD aparātu/ paklāju izvēle
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Piemērs A un B klases 
UD aparātiem

Piemērs A un B klases 
UD aparātiem

2.05.2016 19UD aparātu/ paklāju izvēle

2.05.2016 UD aparātu/ paklāju izvēle20

Piemērs Nr.1

PIEMĒRS: 450 m2 3. stāvu (10 x 15 m) biroja telpas nepieciešams apgādāt
ar nepieciešamajiem ugunsdzēsības aparātiem zinot, ka telpās atrodas gan

ugunsdzēsības signalizācija, gan iekšējais ūdensvads. Pārdevējs piedāvā
iegādāties 3 gab. 12 kg pulvera ugunsdzēsības aparātus ar sekojošu

dzēstspēju 55A, 233B, C.

Kā rīkoties? Cik un kādus ugunsdzēsības aparātus iegādāties?
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Piemērs nr.1

Solis Iespējamā izvēle
1 solis: Objektu ugunsbīstamības līmenis vidējs

2 solis: Ugunsdzēsības aparātu dzēstspēja 
450m2

138A 665B

3 solis: Ugunsdzēsības aparātu dzēstspēja
450m2 ievērojot samazinājumu

138A 665B- 25% = 104A 499B

4 solis: Ugunsdzēsības aparātu skaits 12 kg 
pulvera aparātiem

104A 499B: 55A, 233B = 3 aparāti (A daļā pietiktu ar 
2 aparātiem (55A x 2 =110A), B daļā nepieciešami 3 

aparāti (233B x 2 – 466B un 233B x 3 = 699B)
5 solis: Ierobežojums attālumam Nav (max attālums pa diagonālei var sasniegt 18 

metrus)
RISINĀJUMS Katrā stāvā izvietot pa vienam 12 kg pulvera aparātam 

ar dzēstspēju 55A 233B C. Attiecīgais aparāts dzēsīs 
arī ugunsgrēkus, kur degs gāzes (C klase)

CITS RISINĀJUMS Katrā stāvā izvietot pa vienam 9 kg pulvera aparātam 
ar dzēstspēju 35A 233B C. Attiecīgais aparāts dzēsīs 

arī ugunsgrēkus, kur degs gāzes (C klase).
!9 kg pulvera aparātu iegāde varētu būt lētāka!

2.05.2016 UD aparātu/ paklāju izvēle22

Piemērs Nr.2

PIEMĒRS: 500 m2 ražošanas ēku (10 x 50 m) nepieciešams apgādāt ar

nepieciešamajiem ugunsdzēsības aparātiem zinot, ka telpās atrodas tikai

ugunsdzēsības signalizācija. Pārdevējs piedāvā iegādāties 5 gab. 9 kg pulvera

ugunsdzēsības aparātus ar sekojošu dzēstspēju 34A, 233B, C.

Kā rīkoties?

Cik un kādus ugunsdzēsības aparātus iegādāties?
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Piemērs Nr.2

Solis Iespējamā izvēle
1 solis: Objektu ugunsbīstamības līmenis augsts

2 solis: Ugunsdzēsības aparātu dzēstspēja 500m2 199A 1016B
3 solis: Ugunsdzēsības aparātu dzēstspēja 500m2 

ievērojot samazinājumu
Nav

4 solis: Ugunsdzēsības aparātu skaits 9 kg pulvera 
aparātiem

34A x 5 = 170A, 233B x 5 = 1165B

5 solis: Ierobežojums attālumam Ir (diagonāle ir 52 metri), bet tiek iegādāti vairāki UD 
aparāti

RISINĀJUMS Jāiegādājas 6 gab. 6 kg pulvera aparāti ar dzēstspēju 
34A, 233B

Attiecīgie aparāti dzēsīs arī ugunsgrēkus, kur degs gāzes 
(C klase)

CITS RISINĀJUMS Izvietot 5 gab. 9 kg pulvera aparātus ar dzēstspēju 55A 
233B C. Attiecīgais aparāts dzēsīs arī ugunsgrēkus, kur

degs gāzes (C klase).
!9 kg pulvera aparātu efektivitāte varētu būt lielāka!

Noslēgumā

SIA “Leilands un Putnis”

Brīvības iela 155/4, Rīga, LV 1012

tel. +371 7315454; fax. +371 7315476

e-pasts: aigars.biceks@leiput.lv

www.leiput.lv
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