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Pirmdien VUGD organizē konsultāciju dienu par
dūmu detektoriem
Date : 28/11/2019

Jau pirmdien, 2.decembrī no 14.30 līdz 18.30 ikviens iedzīvotājs, kuram ir jautājumi
par ugunsdrošību un dūmu detektoriem, tiek aicināts doties uz jebkuru no 92 Valsts
ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) daļām un posteņiem visā Latvijā, kā
arī Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledžu un saņemt konsultāciju. Papildus,
iedzīvotājiem tiks izdalīti arī informatīvie materiāli un nodemonstrēta dūmu
detektora darbība.

Pasākums norisināsies tieši 30 dienas pirms stāsies spēkā Ugunsdrošības noteikumu
prasība, kas nosaka, ka visos mājokļos jābūt uzstādītiem dūmu detektoriem.
Tuvojoties šim datumam, VUGD nodarbinātie no iedzīvotājiem saņem arvien vairāk
jautājumus par dūmu detektoriem, piemēram: Kāpēc man tas vajadzīgs? Kur
iegādāties? Kā uzstādīt? Cik detektori man ir nepieciešami? Vai detektors obligātu
jāuzstāda uz griestiem? Cik ilgi tas ir derīgs? Lai sniegtu iespēju iedzīvotājiem
saņemt atbildes uz jautājumiem, 2.decembrī tiek organizēta konsultāciju diena.
Informācija par VUGD ugunsdzēsības daļu un posteņu adresēm, kā arī
Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledžu pieejama šeit:
www.vugd.gov.lv/lat/Kontakti/talrunu_saraksts/
Konsultāciju diena ir viens no pasākumiem, ko šogad organizē VUGD, lai informētu
iedzīvotājus par dūmu detektoru nepieciešamību, nozīmi un praktiskajiem iegādes
un uzstādīšanas jautājumiem. Jau norisinājies orientēšanās pasākums un konkurss
jauniešiem, organizēta preses konference, šobrīd visā Latvijā tiek īstenotas tikšanās
ar senioru organizācijām un norisinās dažādas aktivitātes sociālajos tīklos,
u.c.pasākumi.
2020.gada 1.janvārī stāsies spēkā nozīmīgas Ugunsdrošības noteikumu prasības –
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visos mājokļos (gan privātmājās, gan dzīvokļos) būs jābūt uzstādītiem autonomiem
ugunsgrēka detektoriem, kas reaģē uz dūmiem, bet privātmājas papildus būs
jānodrošina ar ugunsdzēsības aparātu. Ikviens iedzīvotājs ir līdzatbildīgs par savu
drošību un to, lai ikdienā tiktu ievērotas ugunsdrošības prasības! VUGD aicina
ikvienu iedzīvotāju neatlikt rūpes par savu, tuvinieku un līdzcilvēku dzīvībām un
šodien uzstādīt mājoklī dūmu detektoru!

Plašākai informācijai:
VUGD Prevencijas un sabiedrības informēšanas nodaļa
Tel. prese@vugd.gov.lv
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