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✓ Netraucē SPKC epidemiologam un VI inspektoram veikt epidemioloģisko 

izmeklēšanu, uzraudzību un kontroli. 

✓ Sniedz SPKC epidemiologam un VI inspektoram nepieciešamās ziņas. 

✓ Pilda SPKC epidemiologa un pretepidēmijas pasākumus veicošā VI 

inspektora norādījumus, lai novērstu inficēšanās risku citu cilvēku veselībai. 

 Ierosina dzīvokļu īpašnieku kopībai lemt par pasākumiem un to veikšanas 

periodiem, kas novērstu atkārtotu inficēšanās ar Legionella baktērijām 

draudu iestāšanos.

 

 

 

 

 

 
 

 
 

✓ Ievēro pārvaldnieka un SPKC, VI norādījumus par individuāli veicamajiem 

profilaktiskajiem pasākumiem dzīvokļu īpašumos Legionella baktēriju 

izplatības ierobežošanai. 

✓ Pirms lietošanas izskalo ilgi nelietotas ierīces. 

✓ Regulāri veic dušas uzgaļu un izlietnes krānu tīrīšanu no organiskā un 

neorganiskā aplikuma, kā arī dezinficē, izmantojot hloru saturošus sadzīves 

dezinfekcijas līdzekļus, vai, ieliekot verdošā ūdenī. 

✓ Vismaz reizi nedēļā dažas minūtes tecina karsto un auksto ūdeni tajos krānos 

un dušās, kas tiek reti izmantotas. Tā rīkojas arī ikreiz pirms ūdens lietošanas 

pēc ilgstošas prombūtnes. 

✓ Vismaz vienu reizi nedēļā tīra gaisa mitrinātāju, izmantojot piemērotu 

tīrīšanas līdzekli saskaņā ar ražotāja norādījumiem, lai tajos neveidojas 

organiskais un neorganiskais aplikums. Gaisa mitrinātājā izmanto tikai tīru 

un ik dienu svaigi ielietu ūdeni, kas ir novārīts un atdzesēts. 

✓ Ja ir identificēti trūkumi dzīvojamās mājas ūdensapgādes sistēmā, dzīvokļu 

īpašnieku kopība lemj par pārvaldnieka sagatavotajiem to novēršanas 

pasākumiem un nodrošina tiem finansējumu. 

✓ Nepieciešamības gadījumā dzīvokļu īpašnieku kopība lemj par 

profilaktiskiem cauruļvadu tīrīšanas, skalošanas, dezinfekcijas un citiem 

pasākumiem un nodrošina tam finansējumu. 

✓ Nepieciešamības gadījumā dzīvokļu īpašnieku kopība lemj par 

ūdensapgādes sistēmas vai tās iekārtu, elementu pārbūvi, nomaiņu un 

nodrošina tam finansējumu. 

✓ Nepieciešamības gadījumā dzīvokļu īpašnieku kopība lemj par dzīvojamai 

mājai piegādātā ūdens kvalitātes novērtēšanu – ūdens ķīmiskā sastāva 

analīžu veikšanu, un nodrošina tam finansējumu. 

✓ Ja ūdens ķīmiskā sastāva pārbaudes rezultātā ir konstatēti paaugstināti 

korozijas vai katlakmens, citu nogulšņu veidošanās riski, dzīvokļu īpašnieku 

kopība lemj par dzīvojamās mājas pārvaldītāja sagatavotajiem risinājumiem 

risku novēršanai (piemēram, par dzīvojamai mājai piegādātā ūdens 

attīrīšanas, mīkstināšanas iekārtu uzstādīšanu) un nodrošina tam 

finansējumu. 
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✓ Nepieciešamības gadījumā dzīvokļu īpašnieku kopība lemj par temperatūras 

mērītāju ar datu savākšanas, pārraides iespējām uzstādīšanu kritiskajos 

ūdensapgādes sistēmas punktos. 

 

 
 

 
 

✓ Stingri ievēro pārvaldnieka un SPKC, VI norādījumus par individuāli 

veicamajiem profilaktiskajiem pasākumiem dzīvokļu īpašumos Legionella 

baktēriju izplatības ierobežošanai. 

✓ Nodrošina pārvaldniekam, SPKC un VI speciālistiem pieeju dzīvoklī esošās 

ūdensapgādes sistēmas daļas apsekošanai un ūdens paraugu paņemšanai 

laboratoriskajai pārbaudei uz Legionella baktēriju klātbūtni. 

✓ Stingri ievēro pārvaldnieka sniegto informāciju par SPKC, VI norādījumiem 

pretepidēmijas pasākumu veikšanai. 

✓ Dzīvokļu īpašnieku kopība lemj par dezinfekcijas pakalpojuma veicēju un 

izvēlas dezinfekcijas metodi. 

✓ Ja nepieciešams, nodrošina pieeju dezinfekcijas veicējam dzīvojamās mājas 

ūdensapgādes sistēmai dzīvoklī. 

✓ Netraucē SPKC epidemiologam un VI inspektoram veikt epidemioloģisko 

izmeklēšanu, uzraudzību un kontroli. 

✓ Sniedz SPKC epidemiologam un VI inspektoram nepieciešamās ziņas. 

✓ Pilda SPKC epidemiologa un pretepidēmijas pasākumus veicošā VI 

inspektora norādījumus, lai novērstu inficēšanās risku citu cilvēku veselībai. 

✓ Dzīvokļu īpašnieku kopība lemj par pasākumiem un to veikšanas periodiem, 

kas novērstu atkārtotu inficēšanās ar Legionella baktērijām draudu 

iestāšanos. 

 

 

 

 

 

 
 

Ūdensapgādes sistēmu un ventilācijas iekārtu (dzesēšanas torņu u.c.) tīrīšana un 

dezinfekcija jāveic profesionāliem dezinfekcijas pakalpojumu sniedzējiem. 

Informācija par uzņēmējiem, kas sniedz dezinfekcijas pakalpojumus ir atrodama 

Veselības inspekcijas tīmekļvietnē, sadaļā „Reģistri un datubāzes”: 

https://www.vi.gov.lv/lv/registri-un-datubazes. 

 

Ministru kabineta 2010.gada 6.jūlija noteikumi Nr.618 “Dezinfekcijas, 

dezinsekcijas un deratizācijas noteikumi” nosaka: 

1) dezinfekcijas, dezinsekcijas un deratizācijas pasākumu veikšanas un 

finansēšanas kārtību infekcijas slimības perēklī; 

2) prasības attiecībā uz profilaktiskās dezinfekcijas, dezinsekcijas un 

deratizācijas pakalpojumu sniegšanu objektā vai teritorijā, kā arī prasības 

attiecībā uz to darbinieku kvalifikāciju, kuri sniedz minētos pakalpojumus; 

3) prasības izglītības iestādei, kurā apmāca profilaktiskās dezinfekcijas, 

dezinsekcijas un deratizācijas pakalpojumu sniedzējus, mācību programmas 

paraugu un pakalpojumu sniedzēja apliecības paraugu. 
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