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2. Starpposma rezultāts: RP – Rūpnieciskais 
pētījums 
• Starprezultāta īss apraksts:

• Veikta VUGD datu ievākšana par ugunsgrēkiem valstī 2019. gadā. Veikta
savākto datu analīze, sagatavots un iesniegts zinātniskais raksts konferences
«RESERACH FOR RURAL DEVELOPMENT» rakstu krājumam;

• Veikti eksperimenti ar Priedes, Egles un Apses paraugiem, kuri piesūcināti ar
sadarbības partnera ugunsaizsardzības līdzekļiem. Eksperimentu ciklā tiek
pārbaudīta produkcijas efektivitāte lietojot četrus piesūcināšanas
paņēmienus;

• Pabeigta ielīmēto stieņu mehāniskās testēšanas iekārtas papildaprīkojuma
izgatavošana.

• .
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• Ugunsaizsardzības risinājumi būvniecībai izmantojot koksnes izstrādājumus – Būvju ugunsdrošības analīzes rīka izveide:
• Pētījuma mērķis ir radīt risinājumus, kas atvieglo izpratnes veidošanos par koka un koksnes būvniecības risinājumu veiktspēju. Viens no šādiem veiktspējas parametriem,

kas tiek aplūkots, ir telpu ugunslodze, kuras normatīvās vērtības un analīzes metodika LBN 201-15 atšķiras no rekomendētās LVS EN 1991-1-2 metodikas. Pētījumā
apskatīti literatūras avoti, kas kalpojuši par 1. Eirokodeksa 1-2 daļas E pielikuma teorētisko pamatojumu (CEN/TC 250/SC1/N300A).

Noskaidrots, ka klasiskā LBN 201-15 ugunsslodzes aprēķina formula:

𝑔 =
𝑄

𝑆
𝑔 – telpas ugunsslodze (MJ/m²);

𝑄 – kopējais degšanas siltums (MJ);

𝑆 – telpas platība (m²);

LVS EN 1991-1-2 E Pielikumā ir papildināta ar parciālajiem drošības koeficientiem, kas sevī ietver degšanas enerģijas pieauguma iespējamību atkarībā no:
- Telpas platības;

- Telpu lietošanas veida;

- Aktīvās ugunsaizsardzības risinājumiem (Detektori, dūmu ventilācija, signalizācijas veids u.c.)
𝑞𝑑 = 𝑞𝑘 ∙ 𝑚 ∙ 𝛿𝑞1 ∙ 𝛿𝑞2 ∙ 𝛿𝑛

𝑞𝑑 – telpas aprēķina ugunsslodze (MJ/m²);

𝑞𝑘 – telpas raksturīgā ugunsslodze (MJ/m²);

𝑚 – sadegšanas faktors, (parasti pieņem vienādu ar 80%);

𝛿𝑞1 – uguns aktivācijas riska faktor telpas platībai;

𝛿𝑞2 – uguns aktivācijas riska faktors telpas lietošanas veidam;

𝑞𝑛 – aktīvās ugunsdzēsības līdzekļu faktors.

, kur Telpu lietošanas uguns iespējamības koeficients ir pamatots ar ugunsgrēku statistikas apskatu par 40 000 ugunsgrēkiem Šveices kantonos laika posmā no 1986. –
1995. gadam (Fontana, 1999). Latvijā šāds pētījums līdz šim nav veikts un zinot to, ka Latvija daudzējādā ziņā atšķiras no Šveices, līdzīgs pētījums varētu sniegt vērtīgas
atziņas par to kāda ir ugunsgrēku iespējamība ēkās Latvijā un kādam būtu jābūt parciālajam drošuma koeficientam Latvijā.

2. Starpposma rezultāts: RP – Rūpnieciskais 
pētījums – 1. darbības virziens 
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2. Starpposma rezultāts: RP – Rūpnieciskais 
pētījums – 1. darbības virziens 

• Rezultāta atbilstību plānotajam;
• Pētījuma ietvaros ir izveidota sadarbība ar Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu

(VUGD), kuras rezultātā notiek informācijas apmaiņa un VUGD informēšana par koksnes
būvizstrādājumu iespējām. VUGD sniedz paplašinātu ugunsgrēku statistiku, kura ļauj veikt šo
pētījumu un institūts savus atklājumus prezentē VUGD. Līdz šim dati ir iegūti tikai par 2019.
gadu, kas salīdzinājumā ar pētījumu Šveicē nav līdzvērtīgs laika nogrieznis un arī datu
apstrādei informācija ir par maz un pētījums ir jāpaplašina. Neskatoties uz to ir veikts neliels
pētījums par ugunsgrēku tendencēm Latvijā 2019. gadā un sagatavots zinātniskais raksts «A
survay of statistics of building fires in Latvia», kas iesniegts zinātniskās konferences «Research
for rural development 2020» rakstu krājumam, kas ir indeksēts SCOPUS datu bāzē.

• Apskatītajā M. Fontana pētījumā apkopotie dati, pamatā, ir iegūti no apdrošinātājiem, jo
Šveicē tiek īstenota ēku obligātā apdrošināšana pret nelaimes gadījumiem un dabas
katastrofām. Lai varētu turpināt pētījumu un iegūtu salīdzināmus datus priekš Latvijas:

1. Ir jāiegūst informācija par ēku kopskaitu valstī pētāmajā laika periodā;

2. Ir jāiegūst ugunsgrēku dati no apdrošināšanas pakalpojumu sniedzējiem, kas Latvijā īsteno ēku
apdrošināšanu un veic ugunsgrēku izcelšanās iemeslu ekspertīzes. Šajā virzienā jau ir uzsākta
sadarbība ar apdrošināšanas kompāniju AAS «BALTA» un tiek veiktas pārrunas ar citām
kompānijām, lai iegūtu datus.
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2. Starpposma rezultāts: RP – Rūpnieciskais 
pētījums – 1. darbības virziens 

• Starpposma rezultāta nozīme pētījuma un īstenotāja kontekstā;

• Ja izdosies iegūt ēku kopskaita datus, kas sagrupēti pēc ēku lietošanas veida vismaz
dažās no pašvaldībām, tad būs iespējams aprēķināt un iegūt vērtīgu informāciju par
relatīvo degšanas iespējamību katram no normatīvajiem lietošanas veidiem. Šādi dati
līdz šim nav vākti.

• Iegūstot augstāk minēto rezultātu, būtu iespējams pārņemt Eiropas ugunsslodzes
aprēķina metodiku, kas pati kā tāda ir nepārprotamāka un harmonizēta ar materiālu
degtspējas parametra – ugunsreakcijas, noteikšanas un klasifikācijas standartiem un
līdz ar to arī ar būvizstrādājumu aprites standartiem un noteikumiem.

• Iegūtais rezultāts starpposmā ļaus pilnvērtīgāk izstrādāt ēku ugunsdrošības analīzes
rīku, kas pamatojoties uz ēkas pamatinformāciju atlasa normatīvās ugunsdrošības
prasības.

• Līdz šim veiktais pētījums uzrāda problēmas, kas rodas no Latvijā lietotajām
atšķirīgajām ēku uzskaites un klasifikācijas sistēmām, kas radītas, lai atvieglotu
procesus, bet nesasniedz mērķi, jo savstarpēji pārklājas un mēdz būt pretrunīgas. Šis
apstāklis rada vajadzību veidot divus būvniecības palīgrīka risinājumus, kur vienā
aplūkota ir esoša situācija, bet otrā teorētisks modelis uz normatīvās bāzes
uzlabojumu pamata.
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2. Starpposma rezultāts: RP – Rūpnieciskais 
pētījums – 1. darbības virziens 

• Starpposma rezultāta ietekme uz turpmāko darbu projektā;
• Starpposma rezultāts parādā, ka savāktais datu apjoms – Operatīvā VUGD informācija par 8985

ugunsgrēkiem Latvijā 2019. gadā. Ir nepietiekams, lai datu analīze tuvotos CEN/TC 250/SC1 N300A
pamatojuma dokumenta līmenim. Līdz ar to turpmāko trīs mēnešu laikā tiks vākti un ar aprakstošās
statistikas paņēmieniem analizēti trūkstošie dati, lai pētījumu par ugunsgrēku risku atkarībā no ēku
lietošanas veida pilnveidotu un prezentētu VUGD.

• Analizējot būvju klasifikācijas modeļus, padziļināti ir aplūkoti Lielbritānijas un Zviedrijas piemēri, kuri
atšķiras no Latvijas ar to, ka lietotās klasifikācijas šajās valstīs ir visaptverošas un «Dzīvoklis» ir
«Dzīvoklis» neatkarīgi no tā, kura ministrija sagatavo noteikumus. Turpretim Latvijā ir ugunsdrošības
noteikumi kuros ir «Viendzīvokļa objekti» un klasifikācijas noteikumi, kuros ir «Viendzīvokļa dzīvojamās
mājas». Zviedrijas ēku iedalījums pamatojas uz ISO 23932-1:2018 standarta un ISO/TS 29761:2015
tehniskās specifikācijas pamatprincipiem, kas pagaidām šķiet kā vislabākā bāze, lai grupētu ēkas, jo tā
vērtē ēkas pēc iepriekš identificētiem ugunsdrošības risku parametriem:

• Ēku augstums;

• Potenciālais maksimālais cilvēku skaits ēkā;

• Potenciālā cilvēku gatavība trauksmes situācijām;

• Lietošanas laiks – nakts vai diena;

• Lietošanas veidam raksturīgā degšanas jauda – ugunsslodze;

• Aizdegšanās risks – ēkas, kurās glabā vai lieto vielas, kam piemīt pašaizdegšanās spēja
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2. Starpposma rezultāts: RP – Rūpnieciskais 
pētījums – 1. darbības virziens 

• Potenciālās projekta gaitas izmaiņas un to loģika
• Pētījuma 1. darbības virziens neietekmē kopējo projekta gaitu, jo tikai papildina pārējos

divus darbības virzienus, tādēļ netiek prognozētas vērā ņemamas projekta gaitas
izmaiņas;

• 1. darbības virzienā, 3. projekta starpposmā, plānots pabeigt ēku aizdegšanās
iespējamības aprēķinus, kuru rezultātā tiktu noskaidroti lietošanas veidam raksturīgie
drošuma parciālie koeficienti Eirokodeksa aprēķiniem. Šo rezultātu paredzēts publicēt
kādā no atbilstošās sfēras zinātniskajiem žurnāliem;

• Pārējais projektā atvēlētais laiks tiek paredzēts atbalsta rīka (prezentēts 1. starpposma
atskaitē) – būvju ugunsdrošības prasību analīzes un atlases programmas izstrādei.

• Iespējamās rezultātu izmaiņas
• Rezultāts varētu kļūt šaurāks un aprobežoties, tikai ar esošās situācijas analīzes rīku, ja

neizdotos noskaidrot valstī esošo ēku kopskaitu atbilstoši to iedalījumam pēc lietošanas
veida
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2. Starpposma rezultāts: RP – Rūpnieciskais 
pētījums – 1. darbības virziens 

• Ugunsgrēku datu apskatā ēku ugunsgrēki tika nošķirti no pārējiem ugunsgrēkiem
un attiecināti pret iedzīvotāju skaitu. Noskaidrojās, ka lielākais ugunsgrēku apjoms
ir blīvi apdzīvotajās pilsētās un maz apdzīvotajās teritorijās, jo tās aizņem lielāko
valsts teritoriju
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2. Starpposma rezultāts: RP – Rūpnieciskais 
pētījums – 1. darbības virziens 

• Noskaidrojās arī, ka nav būtiska atšķirība starp reģioniem un republikas pilsētām
pēc ugunsgrēku skaita uz 1000 iedzīvotājiem (p>0,05).

• Lielākais ugunsgrēku skaits ir konstatēts dzīvojamās ēkās – 84.01%
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Lietošanas veids I
84.01%

II Veids
0.62%

III Veids
0.58%IV veids

4.66%
IVa veids

0.31%

V veids
1.69%

VI veids
6.08%

VIa veids
1.64%

VII veids
0.40%

Citi veidi
15.99%

Būvju ugunsgrēku skaits atbilstoši būvju un telpu
lietošanas veidiem (LBN 201-15)



2. Starpposma rezultāts: RP – Rūpnieciskais 
pētījums – 1. darbības virziens 
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2019. gadā dzīvojamo ēku 
ugunsgrēki pārsvarā ir 
notikuši cilvēku rīcības 

dēļ, kur populārākie 
iemesli bija neuzmanīga 
ēdiena gatavošana un 

smēķēšana

Šī tendence norāda, ka 
dzīvojamo ēku 

ugunsdrošība ir atkarīga 
no cilvēku disciplīnas un 
telpu spējas ierobežot 

uguns un dūmu izplatību. 
Tas nozīmē, ka ir mazāk 
jāierobežo konstrukciju 

materiāli, bet vairāk 
jāseko līdzi apdares 

materiālu pielietojumam.

Nepareiz apkures 
sistēmu lietošana

9.39%

Bērnu rotaļas ar 
uguni
0.48%

Nepareiza 
elektroiekārtu 

lietošana
3.86%

Tīša dedzināšana
15.60%

Bezatbildīga rīcība ar 
uguni

17.60%

Negadījumi strādājot 
ar griešanas un 

metināšanas 
instrumentiem

0.48%

Neuzmanīga ēdiena 
gatavošana

32.30%

Neuzmanīga 
smēķēšana

20.29%

Apkures iekārtu 
bojājumi
17.32%

Elektroiekārtu 
bojājumi
78.98%

Zibens
1.62%

Gāzes vai malkas 
plīts bojājumi

2.08%



Augstspiediena impregnēšanas tehnoloģiju piemērošanas īpatnības, koksnes 
dziļajai piesūcināšanai ar antipirēniem.
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1) Veikti eksperimentālie impregnēšanas procesi (4 dažādi tehnoloģiskie cikli un 2 dažādi 
antipirēna, 2 koku sugas (egle un priede) kopā ap 140 paraugiem:

1) Virsmas apstrāde ar iegremdēšanu
2) VAC-VAC metode
3) VAC-P-VAC metode
4) Apstrāde izmantojot tikai spiedienu (Jauna pieeja)

2) Veikts pētījums par impregnēšanas spiediena un izturēšanas laika faktoru ietekmi uz 
impregnēšanas kvalitāti.

3) Veikts eksperimentāls impregnēšanas cikls apses un egles koksni izmantojot zemu spiedienu 
lielizmēra uguns testa veikšanai. Un ir veikta testēšana EN 13823. 

4) Veikta ugunsreakcijas testēšana ISO 5660-1 testa metodē visiem izstrādātajiem prototipiem

2. Starpposma rezultāts: RP – Rūpnieciskais 
pētījums – 2. darbības virziens 



• Izvērtējums par rezultāta atbilstību plānotajam;
Veikto darbu apjoms atbilst plānotajam
• Starpposma rezultāta nozīme pētījuma un īstenotāja kontekstā;
Starpposma rezultāti nozīmīgi turpmākā pētījuma virzienā, jo ir iegūtas vērtīgas atziņas par koksnes
impregnēšanas īpatnībām izmantojot antipirēnus. Izstrādātais impregnēšanas paņēmiens jāpārbauda
uz lielākām un reprezentatīvākam paraugkopām. Impregnēšanas kvalitātes kritēriji ar antipirēniem
būtiski atšķiras no kvalitātes kritērijiem ar biocīdiem impregnētai koksnei. Pētījumā tika atrasti
ķīmiskie marķieri konkrētā antipirēna piesātinājuma dziļuma noteikšanai.
• Starpposma rezultāta ietekme uz turpmāko darbu projektā;
Starpposma rezultāti izvirzījuši jaunas idejas par projekta turpmāko virzību, kas ir jau uzsākti
realizācijā. Šobrīd tirgū izzīmējas aktuāla nepieciešamība pēc līstveida dekoratīvajiem un
akustiskajiem paneļiem, kuriem ar ierastajām metodēm nav iespējams sasniegt B ugunsreakcijas
klases prasības. Projektā gūtās atziņas, sniedz jaunu iespēju nodrošināt augstākās uguns aizsardzības
klases izstrādājumiem, kuriem ar citām metodēm tas nav sasniedzams.
• Potenciālās projekta gaitas izmaiņas un to loģika
Būtiskas projekta gaitas izmaiņas nav nepieciešamas. Projekts rit loģiskā secībā un jaunās atziņas 
darba procesā koriģē vai papildina veicamās aktivitātes.
• Iespējamās rezultātu izmaiņas
Jauns pētījuma apakšvirziens iezīmējas saistībā ar produktu potenciālo beigu pielietojuma 
paplašināšanu interjera elementos, kuriem ir nepieciešama visaugstākā ugunsaizsardzības pakāpe. 
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2. Starpposma rezultāts: RP – Rūpnieciskais 
pētījums – 2. darbības virziens 



2. Starpposma rezultāts: RP – Rūpnieciskais 
pētījums – 2. darbības virziens 
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Antipirēna piesātinājums (Apse)

Antipirēna piesātinājums (Egle)

Problemātika sarežģīts un 
degšanu veicinoša 

ģeometriskā konfigurācija

Tests EN 13823

Stabilas ogles veidošanās



2. Starpposma rezultāts: Konstruktīvo risinājumu 
pilottesti – 3. virziens

• Papildus informācija par sasniegto rezultātu t.sk.:
• Plānotie rezultāti sasniegti par 75% (sagatavots viss nepieciešamai 

eksperimentu veikšanai un publicēšanai).

• Starpposma rezultāti viesīs papildus skaidrību par plānotās tehnoloģijas 
potenciālu.

• Starpposma rezultāti apstiprinās plānotās tehnoloģijas atbilstību literatūras 
apskatam un ļaus precīzāk definēt tālāko eksperimentu īpatnības.

• Ir notikusi aizkavēšanās sakarā ar eksperimentam nepieciešamo materiālu 
piegādi no Covid-19 smagi skarta reģiona.
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2. Starpposma rezultāts: Konstruktīvo risinājumu 
pilottesti – 3. virziens
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• Paraugi ar 1; 2; 4 un 6 
ielīmētajiem stieņiem.

• Inovācijas:
• Tehnoloģiskais dobums 

atvieglotai montāžai 
(apvilkts ar zilu).

• Padziļināts urbums stieņa 
pozicionēšanai (apvilkts ar 
sarkanu).

NB! Vizualizācijas uzskatāmības 
nolūkos NAV attēlotas mērogā!
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Paraugi ar vienu ielīmēto 
stieni, 10 gab.

Paraugi ar sešiem 
ielīmētajiem stieņiem, 10 gab.

Paraugi ar četriem 
ielīmētajiem stieņiem, 10 gab.

Paraugi ar diviem ielīmētajiem 
stieņiem, 10 gab.

Paraugi atrodas kondicionēšanas kamerā, aizkavēšanās iemesls 
– līmes piegāde no Covid-19 skartā reģiona.

2. Starpposma rezultāts: Konstruktīvo risinājumu 
pilottesti – 3. virziens


