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Dabasgāzes lietojums ziemas sezonā, salīdzinot ar siltajiem gada mēnešiem, krietni palielinās, jo tā tiek izmantota ne 
tikai ēdiena gatavošanai vai auto uzpildei, bet visai plaši – arī apkures nodrošinājumam un siltā ūdens sagatavošanai. 

Tomēr, lai arī ērta lietošanā un videi īpaši draudzīga, tā, tāpat kā citi kurināmā veidi, nepareizi lietojot, var būt bīstama. 
Precīzāk sakot, nepareiza dabasgāzes apkures iekārtu un ar tām saistītās infrastruktūras izmantošana un nepietiekama 
apkope var novest pie neprognozējamām un visai bēdīgām sekām. Dabasgāzes potenciālā bīstamība ir viens no 
svarīgākajiem aspektiem, kas jāņem vērā, izvēloties savā mājoklī ierīkot dabasgāzes apkuri un uzņemoties atbildību par 
regulāru iekārtu apsekošanu un tehnisko apkopi. Arī zināšanu trūkums par dabasgāzes fizikālajām īpašībām un tās lietošanu 
var radīt negatīvas sekas patērētājiem un to īpašumam, palielinot neatliekamu izsaukumu un avāriju skaitu, kā arī prasot 
papildu ieguldījumus dabasgāzes sadales sistēmas operatora AS “Gaso” (GASO) Avārijas dienesta funkciju veikšanai.

Savukārt, pareizi lietojot, dabasgāze ir drošs produkts, kas ziemas periodā ne tikai gādās par siltumu un omulību mājās, 
bet ļaus arī atpūsties no cietā kurināmā izmantotāju ikdienas rutīnas: krāsns kurināšanas, tīrīšanas un paša kurināmā 
laicīgas sarūpēšanas un drošas uzglabāšanas. 

Dabasgāzes iekārtas,
to izmantošanas drošība
un obligāta sertifikācija katlu 
servisa tehniķiem
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Dabasgāzes apkures katls
un tā apkopes nozīmīgums

Viens no svarīgākajiem, ja ne pats svarīgākais, dabas-
gāzes apkures sistēmas elementiem ir dabasgāzes apkures 
katls. Pēc apkures metodes dabasgāzes katli iedalāmi di-
vās lielās grupās: konvekcijas (tradicionālais tips) un kon-
densācijas tipa katlos. Pirmajos dabasgāze sadeg, uzsildot 
ūdeni, bet izplūdes gāzes nonāk skurstenī. To temperatūra 
pārsniedz 100 °C, un šī enerģija tiek zaudēta. Savukārt, 
kondensācijas katli izmanto ne tikai siltumu no dabasgāzes 
sadegšanas, bet arī potenciāli skurstenī izvadīto enerģiju. 
Dūmgāzes pirms izplūšanas nonāk saskarē ar ieplūstošo 
auksto ūdeni. Šāda sistēma ir vēl ekonomiskāka, ja tā ir ap-
rīkota ar āra temperatūras sensoru. Turklāt kondensācijas 
katlos tiek izmantota slēgta sadegšanas kamera un koaksiā-
lais skurstenis, kas arī ietaupa kurināmo: salīdzinājumā ar 
tradicionālajiem katliem dabasgāzes patēriņš ir par 20–30 
procentiem mazāks.

Tomēr dabasgāzes apkures katls, lai arī darbojas auto-
mātiskā režīmā, pats sevi uzturēt labā darba kārtībā nespēj: 
par to pareizi rūpēties un saglabāt to ekspluatācijai drošu 
un efektīvu daudzus gadus palīdzēs dabasgāzes katlu servisa 
tehniķis. Regulāra apkope un tīrīšana ir nepieciešama visiem 
dabasgāzes katliem, no kuru pareizas un drošas darbības ir 
atkarīgs ne tikai mājas iedzīvotāju komforts un siltums, bet 
arī veselība un drošība. Dažkārt mēdz teikt, ka dabasgāzes 
apkures katla apkopi jāveic trīs svarīgu iemeslu – drošības, 
ekonomijas un likumdošanas aktu prasību – dēļ. Protams, 
normālā situācijā, kā uzsver GASO Ekspluatācijas un tehnis-
kā departamenta vadītājs Ilmārs Bode, drošība un ekonomija 
būs prioritāras, jo, no vienas puses, neviens nevēlas, lai viņa 
vainas dēļ cieš vai iet bojā cilvēki, bet, no otras, – mājas vai 
dzīvokļa īpašnieks arī nevēlas ciest materiālus zaudējumus, 
ja bijušas visas iespējas no tiem izvairīties.

Lai gan visi modernie dabasgāzes apkures katli ir aprīko-
ti ar drošības sistēmu, kas neļauj tiem pārkarst, dzīvībai bīs-
tamajām dūmgāzēm ieplūst telpās un kontrolē dabasgāzes 
degšanu, tomēr jāņem vērā, ka drošības sistēmas elementi 
ir elektriski, elektroniski un mehāniski un to darbība ir pe-
riodiski jāpārbauda. Vēl viens drošības aspekts ir stabila un 
nepārtraukta apkures katla darbība. Atbilstoši neaprūpēta 
iekārta var pārstāt darboties īpašnieka prombūtnes laikā, 
kad āra gaisa temperatūra nokrītas līdz –15 °C vai zemāk. 
Rezultāts, ko tādā veidā iegūst “taupīgais” mājas vai dzī-
vokļa īpašnieks, ir sasalis ūdens katlā un apkures sistēmā, 
saplīsušas caurules, applūdinātas paša un, iespējams, arī 
kaimiņu dzīvojamās telpas. Tāpat var rasties ievērojamas 
grūtības atrast speciālistu, kurš būs gatavs braukt un no-
vērst šo problēmu pēc pirmā palīgā sauciena.

Putekļi un citi netīrumi dabasgāzes apkures katlā un 
aizkaļķojies siltummainis ievērojami palielina dabasgāzes 
patēriņu. Netīras katla detaļas ātrāk nolietojas, to nomaiņa 
visdrīzāk izmaksās vairāk par ikgadējo apkopi, bet regulāri 
aprūpēts gāzes apkures katls caurmērā kalpos ilgāk.

Ministru kabineta 07.02.2017. noteikumu Nr. 78 “Da-
basgāzes tirdzniecības un lietošanas noteikumi” 11. punkts 
nosaka: lietotājs nodrošina, ka dabasgāzes apgādes sistēmas 
uzstādīšanu, tehnisko apkalpošanu, apkopi, remontu un 
tehnisko uzraudzību veic speciālists ar atbilstošu kvalifi-

kāciju, kurš visus darbus, kas saistīti ar lietotāja dabasgāzes 
apgādes sistēmas tehnisko apkalpošanu, apkopi, remontu 
un tehnisko uzraudzību, veic un tos dokumentē normatī-
vajos aktos noteiktajā kārtībā1. Tas nozīmē, ka apkures gā-
zes iekārtas lietotāja pienākums ir uzturēt tehniskā kārtībā 
savu dabasgāzes apgādes sistēmu (tajā skaitā gāzes apkures 
katlu) un nodrošināt tās tehnisko apkopi.

GASO iesaka veikt gāzes apkures iekārtas apkopi divas 
reizes gadā. Principā to var veikt jebkurā gadalaikā; tas nav 
obligāti jādara pirms apkures sezonas vai sezonai sākoties. 
Apkures sezonas sākuma laiks (septembris–novembris) 
katlu servisa tehniķiem parasti ir noslogotākais, tāpēc, lai 
meistars nebūtu jāgaida divas nedēļas vai ilgāk, apkopi vē-
lams pieteikt citā laikā. Gatavojoties apkopei, jāņem vērā, 
ka tā ilgst apmēram divas trīs stundas un apkopi nevarēs 
veikt, ja būs pārtraukta elektroenerģijas, dabasgāzes vai 
ūdens padeve. Apkopes laikā telpā, kurā atrodas iekārta, 
drošības apsvērumu dēļ nebūtu ieteicams atrasties nepie-
derošām personām, bērniem un mājdzīvniekiem. Protams, 
nepieciešams nodrošināt brīvu pieeju apkures katlam – jā-
novāc visi priekšmeti, kas var traucēt piekļuvi katlam vai 
manipulācijām ar to. 

Tāpat jārēķinās, ka ne vienmēr katla apkope ir ļoti tīrs 
process – tā var būt saistīta ar slapjumu, putekļiem un ne-
tīrumiem, tāpēc grūti tīrāmas virsmas katla tuvumā vēlams 
pārklāt. Jāsagatavo krēsls vai taburete, kur katlu servisa teh-
niķim pakāpties, jānodrošina vieta, kur ar ūdeni mazgāt 
katla detaļas: dzīvoklī – vannasistaba, privātmājā – ūdens 
ņemšanas vieta pagalmā vai garāžā. Var sagatavot arī pu-
tekļu sūcēju, lai pēc manipulācijām būtu mazāk putekļu un 
netīrības un katla telpa vai virtuve būtu vieglāk uzkopjama. 

1  https://likumi.lv/ta/id/289031-dabasgazes-tirdzniecibas-un-lietosanas-noteikumi 
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Ja nepieciešams veikt pamatīgu katla apskati vai remontu, 
pirms ķeršanās pie darba katlu servisa tehniķis uzklausīs sū-
dzības, pārbaudīs katlu darbībā apkures un karstā ūdens saga-
tavošanas režīmā. Apkures katls tiks izslēgts un iztukšots. Katlu 
servisa tehniķis pārbaudīs izplešanās tvertnes priekšspiedienu 
un, ja nepieciešams, palielinās to. Apkopes laikā jāpārbauda 
un jātīra vai jāmazgā: primārais un sekundārais siltummainis, 
dūmgāzu uztvērējs, ventilators, degkamera, deglis, ūdens ar-
matūra, pārslēdzējventilis, filtri, sietiņi, uzpildīšanas ventilis, 
sūknis. Kondensācijas katliem – arī sifons. Pēc tam katls tiks 
salikts, uzpildīts un atgaisots. Katlu servisa tehniķis pārbaudīs 
drošības un regulējošo automātiku, dabasgāzes un ūdens blīvē-
jumus. Tam sekos darbības pārbaude, konsultācijas un doku-
mentu noformēšana. Nepieciešamības gadījumā katlu servisa 
tehniķis konsultēs īpašnieku par drošu un ekonomisku iekārtas 
lietošanu, brīdinās par nepieciešamību nomainīt tās detaļas, ie-
teiks novērst trūkumus, kas ietekmē katla darbību (piemēram, 
pietiekamas gaisa padeves nodrošināšana vai ūdens kvalitātes 
uzlabošana).

Izvēloties dabasgāzes katlu, būtiski ir saprast, cik liela uz-
stādītā jauda konkrētajā objektā – privātmājā vai dzīvoklī – ir 
nepieciešama. Te noteicošais ir tā dēvētais desmit pret vienu 
princips. Lai apsildītu 10 kvadrātmetru (m2) lielu telpu, nepie-
ciešams viens kilovats (kW) jaudas. Tas nozīmē, ka privātmājai 
ar 150 m2 platību ir vajadzīgs vismaz 15 kW dabasgāzes apkures 
katls. Šis aprēķins veikts temperatūrai –28 °C ar nosacījumu, ka 
ēka ir labi siltināta un griesti tajā ir ne augstāki par trim met-
riem. Attiecīgi, ja griesti ir augstāki un ir slikts siltinājums, šāda 
jauda var nebūt pietiekama. Parasti apkures sistēmu projektētāji 
ņem vērā visas šīs nianses. Bet biežāk īpašnieki vienkārši nosaka 

jaudas rezervi 10–20% apmērā: privātmājai ar 150 m2 platību un 
optimālu siltinājumu būs nepieciešams aptuveni 20 kW katls. 
Turklāt, nosakot jaudu līdz 70–80 procentiem, tiek pagarināts 
katla kalpošanas ilgums. Šie aprēķini gan ir piemēroti tikai vien-
kontura dabasgāzes katliem, kas mājā vai dzīvoklī nodrošina 
vienīgi siltumenerģijas padevi.

Divkonturu katlos nāk klāt vēl maģistrāle, kas ir atbildīga 
par sadzīves karsto ūdeni. Vidēji katri 5 kW dod 1,5 litrus kar-
stā ūdens minūtē, proti, 20 kW katls nodrošinās sešus septiņus 
litrus minūtē. Tas ir pietiekoši trauku mazgāšanai, bet nav gana 
dušai vai vannai. Minimālā jauda,   pie kuras katls spēj sagādāt 10 
litru ūdens ar 35 °C temperatūru (patīkama duša), ir 24 kW. Ja 
telpā tiek plānota vienlaicīga divu ūdens piegādes punktu dar-
bība, jau būs nepieciešami 14 litri minūtē un 28–35 kW katls.

Tāpat ir jāņem vērā, ka dabasgāzes padeves spiediena svārstī-
bas ir neizbēgamas, it īpaši ziemā, un dabasgāzes katli ar jaudas 
rezervi labāk tiek galā ar zemu dabasgāzes padeves spiedienu.

Tvana gāze –
uzmanības nekad nav par daudz

2019. gadā ugunsdzēsēji izbrauca kopumā uz 71 ar dabasgāzes 
noplūdi saistītu izsaukumu. Izsaukumu iemesli bija dažādi, un 
visbiežāk tie bija nesaistīti ar pašu dabasgāzes iekārtu lietojumu. 
Piemēram, netīrītu dūmvadu un dūmeju izraisīta sodrēju degša-
na dūmeņos var rasties ne tikai mājokļos, kas tiek apsildīti ar kok-
sni vai cieto kurināmo, bet arī ar moderniem dabasgāzes katliem.

Problēmas var izraisīt arī tas, ja telpā ar dabasgāzes pavardu 
pie ventilācijas šahtas tiek pieslēgts tvaika nosūcējs, kas izslēgtā 
stāvoklī darbojas kā vāks. Ja ir dabasgāzes noplūde, tai vairs 

gāze
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nav kur izplūst no telpas, un, ja koncentrācija ir liela, var rasties 
tvana gāzes jeb oglekļa monoksīda (CO) saindēšanās. Tas pats 
var notikt, ja telpā, kur atrodas dabasgāzes apkures katls, nav da-
biskās ventilācijas. Dabasgāzes apkures jomas speciālisti piekrīt 
tam, ka dabiskās ventilācijas šahtas nedrīkst būt nosprostotas, 
bet viņi vērš uzmanību arī uz citu, potenciāli traucējošu apstākli. 
Iespējams, siltinot ēkas, netiek pietiekami domāts par dabisko 
ventilāciju un tiek “aiztaisītas visas šķirbas”. Tomēr, plānojot re-
novācijas darbus un veidojot projektu, noteikti būtu jāparedz 
dabiskās ventilācijas iespēja, tādējādi būtiski samazinot CO 
saindēšanās riskus. 

CO ir bezkrāsaina, toksiska gāze bez garšas un smaržas, kas ir 
ļoti bīstama cilvēkiem, jo iedarbojas uz centrālo nervu sistēmu, 
acīm, elpceļiem, sirdi un asinsvadiem. Iekļūstot asinīs, CO veido 
savienojumu, kas neļauj transportēt skābekli, tādēļ audos rodas 
skābekļa deficīts. Kā liecina statistika, piemēram, Rīgas Austru-
mu klīniskās universitātes slimnīcas Toksikoloģijas un sepses 
klīnikā ik gadu nonāk aptuveni no 60 līdz 70 pacientiem, kuri 
ir saindējušies ar CO. Tāpat visā valstī kopumā akūtas saindēša-
nās dēļ mirušo nāves cēlonis visbiežāk ir tieši CO; gadā šādi iet 
bojā ap 100 cilvēkiem. Ļoti augsta CO koncentrācija var izraisīt 
cilvēka nāvi pat dažu minūšu laikā, parasti tas notiek aukstajos 
rudens, ziemas un pavasara mēnešos, kad intensīvi tiek kurinā-
tas krāsnis un darbojas apkures katli. Īpaši jāuzmanās, ja lielā 
kurināšana sākas pirms gulēt iešanas. CO ieelpošanas gadījumā 
var rasties ne tikai saindēšanās, bet arī sirds ritma traucējumi, 
miokarda infarkts un insults. Sevišķi bīstami, ja saindēšanās no-
tiek naktī: cilvēks var zaudēt dzīvību miegā, kad maņas nav tik 
jutīgas, kā esot nomodā. 

Biežākais saindēšanās iemesls var būt līdz galam neizkuri-

nātas krāsnis un netīrīti dūmvadi un dūmejas. Taču ļoti retos 
gadījumos CO saindēšanās avots var būt arī dabasgāzes apku-
res katli. Lai tos uzstādītu, vispirms ir nepieciešams projekts, 
kuru izstrādā sertificēta firma, tādējādi nodrošinot pareizu kat-
la novietojumu un pieslēgumu gāzesvadam, kā arī sadegšanas 
produktu aizvadīšanu. Mazākas problēmas rada modernie 
kondensācijas tipa katli, kam ir labāks enerģijas izmantošanas 
risinājums. Šīm ietaisēm ir arī ļoti zema dūmgāzu temperatūra. 

Citādi ir, ja uzstādīts tā dēvētais parastais dabasgāzes apku-
res katls. Šādas iekārtas ir lētākas, taču patērē vairāk dabasgā-
zes. Tāpat jābūt pareizi izbūvētam skurstenim, lai nodrošinātu 
nepieciešamo velkmi. Ja katls ir adekvāti uzstādīts un normāli 
strādā, tvana gāzei nevajadzētu rasties un tā rodas vienīgi tad, 
ja normālam degšanas procesam sāk pietrūkt skābekļa. Tāpēc 
dabasgāzes katlam atbilstoši būvnormatīviem ir jānodrošina 
nepieciešamā gaisa padeve. Problēmas ar to visai bieži rodas 
senāk būvētās dzīvojamajās mājās, kur, modernizējot ēku, vecie 
logi ir nomainīti pret jauniem. Rezultātā māja vai dzīvoklis tiek 
hermetizēts un, ja nav iekārtota pienācīga ventilācijas sistēma, 
dabasgāzes katlam sāk pietrūkt skābekļa koncentrācijas gaisā. 
Šeit jāatceras: lai sadedzinātu vienu kubikmetru dabasgāzes, 
vajag aptuveni desmit kubikmetru (m3) gaisa. Tas nozīmē, ka 
standarta katls, strādājot ar maksimālu jaudu, stundā sadedzina 
apmēram 20 m3 gaisa. Gaisa trūkuma dēļ katls zaudē efektivitāti, 
skurstenī veidojas kvēpi, kam atsevišķos gadījumos var sekot 
aizdegšanās. Piemēram, ja virtuvē ir uzstādīts gan dabasgāzes 
katls, gan pavarda tvaika nosūcējs, kas darbojas arī kā degšanai 
nepieciešamā skābekļa atsūcējs, jau tā hermetizētajā miteklī vēl 
vairāk samazinās gaisa daudzums un spiediens. Tas nozīmē, ka 
katla izmeši neizplūst laukā, bet gan ārējā spiediena ietekmē 

Biežākais CO saindēšanās iemesls: līdz galam neizkurinātas krāsnis un netīrīti dūmvadi un dūmejas
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krājas šajā noslēgtajā telpā. Tāpēc šādu mājokļu saimniekiem 
īpaša uzmanība jāpievērš telpu ventilācijai.

Tomēr dabasgāzes apkures katli ir salīdzinājumā droši, jo 
kļūmju gadījumā tie automātiski atslēdzas – piemēram, ja ie-
kārtā nodziest uguns vai pārtrūkst dabasgāzes padeve. Daudz 
bīstamākas ir malkas krāsnis, kurām nelaikā tiek noslēgts dūm- 
vada aizbīdnis.

Drošu apkures iekārtu ekspluatāciju garantē ne tikai pareiza, 
atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām veikta apku-
res iekārtu izbūve. To izmantošanas drošību paaugstina arī gāzu 
noplūdes brīdinājuma ierīces, kuras signalizē par draudošajām 
briesmām. No saindēšanās ar CO arī ir iespējams izvairīties, 
mājoklī uzstādot CO detektoru. Ja CO koncentrācija telpā pār-
sniedz pieļaujamo līmeni, detektors ar skaņas signālu (80–85 
decibeli, kas tiek definēts kā nogurdinošs un traucējošs trok- 
snis) brīdinās mājokļa iemītniekus par draudošajām briesmām. 

Pārdošanā ir plašs detektoru klāsts: dūmu detektori, atklātas 
uguns sensori, dabasgāzes noplūdes, CO un oglekļa dioksīda 
detektori. Tāpēc, izvēloties šādu ierīci, jāpievērš uzmanība, kā-
dam nolūkam katra no tām ir paredzēta: detektori ārēji ir visai 
līdzīgi, taču katrs reaģē uz atšķirīgām telpas gaisa sastāvdaļām 
un īpatnībām. CO detektorus uzstāda 1,5 metru augstumā no 
grīdas un ne tālāk par septiņiem metriem no CO rašanās avota, 
un tie izmaksās no 15 līdz 50 un vairāk eiro. 

Obligāta sertifikācija
katlu servisa tehniķiem 

Līdz aizvadītā gada beigām katlu servisa tehniķi varēja strā-
dāt bez profesionālo prasmju apliecinājuma sertifikāta. Taču no 
2022. gada situācija ir mainījusies – šis dokuments ir obligāti 
jāiegūst. To paredz 2021. gada maija grozījumi Latvijas valsts 
standartā LVS 420 “Gāzes iekārtas. Gāzes aparātu uzstādīšanas 
noteikumi”, kas stājās spēkā 2022. gada 1. janvārī. 

Sertifikācija obligāti jāveic katlu servisa tehniķiem, kas 
nodarbojas ar gāzes aparātu ar jaudu līdz 130 kilovatiem un 
maksimālo kopējo dabasgāzes patēriņu līdz 16 m3/h (sadzīvē 
izmantojami gāzes apkures katli un boileri), gāzes plīšu  uz-
stādīšanu, tehnisko apkopi un remontu. Kā uzsver I. Bode, šī 
prasība attiecas uz pilnīgi visiem speciālistiem, kas strādā ar 
gāzes iekārtām – neatkarīgi no tā, vai iekārtas darbināmas ar 
dabasgāzi vai sašķidrināto naftas gāzi (propānu). 

Jaunās prasības  dabasgāzes 
lietotājiem nozīmē lielāku drošību un 
garantiju, ka nepieciešamie darbi gāzes 
iekārtu apkopē un remontā tiek veik-
ti patiešām atbildīgi un kvalitatīvi. Vēl 
šī prasība nozīmē, ka par katru veikto 
darbu tiks sastādīts īpašs dokuments 
– akts. Veicot gāzes ūdenssildītāja vai 
apkures aparāta nomaiņu klienta mājās, 
katlu servisa tehniķis saskaņā ar LVS 420  
“Gāzes iekārtas. Gāzes aparātu uzstādī-
šanas  noteikumi”  10.6 punktu sastāda 
aktu par gāzes ūdenssildītāja vai apku-
res aparāta nomaiņu (ar A pielikumu). 
Savukārt, veicot aparatūras tehnisko 
apsekošanu, apkopi vai remontu, tiek 
sastādīts akts par gāzes ūdenssildītāja vai 
apkures aparāta apsekošanu, apkopi vai 

remontu, kā to paredz LVS 420 10.7.  punkts (ar B pielikumu). 
Viens akta eksemplārs paliek pie darbu pasūtītāja, bet otrs – pie 
darbu veicēja, un tas ir kvalitatīvas visu paveikto darbu izpildes 
apliecinājums. 

I. Bode arī atgādina, ka paveikto darbu aktā tiek iekļautas 
prasības konstatēto tehnisko problēmu novēršanai. Problēmas 
var būt divu veidu: tādas, ar kurām dabasgāzes iekārtu var tur-
pināt izmantot, vai arī tādas, ar kurām to nedrīkst darīt. Ja tiek 
konstatēts, ka bez remonta dabasgāzes iekārtu izmantošanu tur-
pināt nevar, aktā tiek norādīts termiņš, kurā problēma jānovērš. 
Ja tas netiek izdarīts, gāzes operators – piemēram, GASO – var 
apturēt dabasgāzes piegādi objektam. 

Lai arī šobrīd lielākā daļa speciālistu strādā godprātīgi un ir 
ļoti zinoši savā jomā, tomēr ir arī tādi, kam pietrūkst padziļinātu 
zināšanu ne tikai par dabasgāzes iekārtu apkopi un remontu, bet 
arī dūmvadu un dūmeju apkopi. Bet visi šie faktori ir vienlīdz 
svarīgi, lai dabasgāzes katls vai boilers strādātu droši.

Tāpēc no 2022. gada 1. janvāra visiem meistariem jāiziet 
divu pakāpju apmācības, kas iekļauj: apmācību pie kāda no da-
basgāzes iekārtu ražotājiem, lai meistars pārzinātu to, kā strādā 
iekārtas, kuru apkope un labošana viņam būs jāveic; pabeigtus 
speciālos vispārīgos kursus kādā no Latvijas Siltuma, gāzes un 
ūdens tehnoloģijas inženieru savienībā (LSGŪTIS) sertificēta-
jiem mācību centriem, lai apliecinātu savas zināšanas ne tikai 
par pašu gāzes aparātu, bet arī gaisa ventilācijas un citiem gāz- 
apgādes drošības jautājumiem.

Saņemt sertifikātu LSGŪTIS  un turpināt darbu tehniķis var 
tikai tad, kad viņš ir veiksmīgi izgājis visu apmācību ciklu un 
saņēmis tam dokumentālu apliecinājumu. Pagaidām speciālos 
vispārīgos kursus Latvijā piedāvā tikai retais – piemēram, GASO 
Mācību centrs, kur 2021. gada decembra beigās apmācības pa-
beidza pirmās speciālistu grupas. Apmācību kurss ir 18 stundas 
ilgs, tas notiek trīs dienas, un tā cena ir 99,17 eiro (bez PVN). 
Pieteikties iespējams GASO mājaslapā.2 

Apkures iekārtu ražotāji apmācības organizē pie pārstāvjiem 
Latvijas Republikā, un informācija par tām atrodama pie katra 
ražotāja pārstāvja, savukārt, pašu apkures iekārtu speciālistu 
sertifikāciju veic LSGŪTIS, un uz sertifikāciju var pieteikties 
organizācijas mājaslapā.3  E&P

2  https://www.gaso.lv/kursi?course_id=27 
3  https://www.lsgutis.lv/par-gazes-aparatu-pievienosana-palaisana-ekspluatacija-tehniska-
apkope-un-remonts-specialistu-sertifikaciju/ 

gāze
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