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Ugunsdrošība 
mājās 

Atcerieties! 
Ievērojiet piesardzību, lietojot pārnēsājamos 
elektriskos/gāzes/eļļas sildītājus. 

✘  Nelietojiet sildītājus mēbeļu, aizkaru un citu 
priekšmetu tuvumā. 

✘  Ievērojiet īpašu piesardzību, ja sildītājus 
izmantojat drēbju žāvēšanai. 

✘  Nekādā gadījumā neatstājiet sildītājus ieslēgtus, 
kad dodaties gulēt. 

✘  Pieskatiet mājdzīvniekus, ja tie atrodas sildītāju 
tuvumā. 

Vispārīgi norādījumi 
Pārdomājiet droša patvēruma vietu gadījumam, 
ja nevarēsit izkļūt no mājas. Veiciet šādus drošības 
pasākumus: 

  ✔   nodrošiniet, lai telpā būtu tālrunis, kuru 
izmantojot, varēsit izsaukt palīdzību; 

  ✔   šim nolūkam pēc iespējas izmantojiet telpu ar 
logu, lai pa to varētu vai nu glābties, vai arī saukt 
pēc palīdzības (stāvot pie loga); 

  ✔   aizveriet durvis un nosedziet zem tām esošo 
spraugu, izmantojot dvieļus vai segas, lai 
novērstu kaitīgu dūmu iekļūšanu telpā;    

izsauciet glābšanas dienestu. 

Nekādā gadījumā 
 ✘  Neatgriezieties degošā mājā, lai paņemtu savas 

mantas. 
 ✘  Neizņemiet baterijas no dūmu detektora, pat ja 

domājat tās vēlāk atlikt atpakaļ. 
 ✘  Nenovietojiet spoguļus virs kamīniem, kuros 

izmanto dabisku liesmu. 

✔  Zvanīšana pa tālruni 999 vai 112 
✔  Paziņojiet operatoram, kāda palīdzība jums 

   ir nepieciešama. 
✔  Norādot adresi, kurā izcēlies ugunsgrēks, un tās 

   tālruņa numuru, runājiet mierīgi un skaidri.   
✔  Pārtrauciet tālruņa sarunu tikai pēc operatora atļaujas. 

FAKTI 
 • Šajā valstī katru gadu vidēji 46 cilvēki iet bojā 
 ugunsgrēkā.  
 • Ugunsgrēks ne vienmēr skar tikai citus cilvēkus. 
 • Nākamreiz ugunsgrēks var notikt jūsu mājās. 

! 
Iespiests uz 

utilizācijas papīra



Ugunsgrēka 
novēršana 

Nekādā gadījumā: 
nesmēķējiet, kad esat noguris; 

neatstājiet bez uzraudzības degošas sveces; 

neatstājiet bez uzraudzības mazus bērnus; 

neatstājiet sērkociņus un šķiltavas vietās, kur tām 
var piekļūt bērni; 

nevienu brīdi neatstājiet uz uguns bez uzraudzības 
katlus ēdiena vārīšanai eļļā, pannas un citus ēdiena 
gatavošanas traukus; 

nestāviet pārāk tuvu kamīnam, sildītājam u.c.; 

nelietojiet bojātas elektroierīces; 

nepārslogojiet elektrotīkla kontaktligzdas. 

Veiciet šādas darbības: 
veiciet dūmeņa tīrīšanu vismaz vienreiz gadā vai 
regulāru apkures sistēmas apkopi; 

uzstādiet kamīna aizsargu, ja lietojat atklātu liesmu; 

lietojiet piemērotus svečturus, ja dedzināt sveces; 

iztīriet pelnu traukus, ja tos nelietojat; 

glabājiet virtuvē piemērotu ugunsdzēsības aparātu 
un liesmu slāpēšanas segu; 

nekavējoties salabojiet vai nomainiet bojātās 
elektroierīces;

aizveriet uz nakti visas durvis; 

pirms došanās gulēt veiciet ugunsdrošības pārbaudi. 

Ugunsgrēka
atklāšana

Katrā mājas stāvā uzstādiet vismaz vienu dūmu 
signalizācijas detektoru (pie griestiem). 

Pārbaudiet dūmu detektoru darbību vismaz 
vienreiz nedēļā. 

Mainiet to baterijas vienreiz gadā. 

Nekavējoties nomainiet baterijas, ja atskan 
brīdinājuma signāls par to, ka baterijas ir izlādējušās. 

Evakuācijas plāns 
Ieplānojiet evakuācijas mācības kopā ar savu 
ģimeni un regulāri tās atkārtojiet. 

Evakuācijas mācību laikā izmantojiet rezerves 
izeju gadījumam, kad liesmas neļauj izkļūt pa 
galveno izeju. 

Nosakiet satikšanās vietu, kas atrodas drošā 
vietā ārpus mājas. 

Visiem evakuācijas ceļiem jābūt brīviem 
kā dienā, tā naktī. 

Glabājiet durvju un logu atslēgas viegli un ātri 
pieejamā vietā. 

Ugunsdrošības
pārbaude
Ugunsdrošības pārbaude ilgst tikai dažas 
minūtes, tomēr tā var būt dzīvības vērta. 

FAKTI
Vairāk nekā 1000 cilvēku katru gadu 

 vēršas pēc palīdzības medicīnas 
 iestādēs, jo ir guvuši apdegumus 
 vai applaucējumus. 
 (HIPE & NPRS Unit ESRI)  

Katru vakaru: 
Atvienojiet no elektrotīkla visas nevajadzīgās 
elektroierīces.

Izslēdziet visas nevajadzīgās ierīces, kas 
darbojas ar gāzi. 

Nodzēsiet visas sveces un atklātu liesmu. 

Aizklājiet atklātu liesmu ar kamīna aizsargu. 

Iztukšojiet visus pelnu traukus. 

Atbrīvojiet visus evakuācijas ceļus. 

Aizveriet visas durvis. 
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