
Novērsiet mēbeļu apgāšanos  
 
Bērni ir zinātkāri un radoši bez jebkādiem ierobežojumiem. Vides izpēte ir svarīga mācīšanās un 
izaugsmes sastāvdaļa. Viņu zinātkāre liek viņiem izpētīt katru mājas stūri, tajā skaitā jūsu mēbeles. Jūsu 
mājas mēbeles jums var šķist nekaitīgas. Pārsteidzoši, ka ir daudz bīstamu vietu un priekšmetu, kurus 
bērni var atklāt. Kad bērni spēlējas mājā, ir ļoti dabiski, ka viņi vēlas aizsniegt, uzkāpt un uzvilkt sevi uz 
mēbelēm, lai izpētītu. Viņi bieži izmanto kumodes un plauktus kā kāpšanas rotaļlietas, lai aizsniegtu un 
satvertu kaut ko vēlamo. Neskatoties uz mazo bērnu svaru, šādas mēbeles bieži ir nestabilas. Šīs 
mēbeles, ierīces un televizori var viegli apgāzties un izraisīt nopietnus ievainojumus vai pat nāvi. 
Negadījumi, apgāžoties mēbelēm, notiek ne tikai ar bērniem, bet arī pieaugušie var tikt nopietni 
ievainoti. Visefektīvākais veids, kā novērst negadījumus, ir visu mēbeļu, ierīču un televizoru, kuriem ir 
risks apgāzties, piestiprināšana pie sienas. 
 

Ko nozīmē termins mēbeļu apgāšanās? 
Mēbeļu apgāšanās ir termins, kas attiecas uz nelaimes gadījumiem, kad mēbele uzkrīt cilvēkam, 
izraisot ievainojumus vai pat nāvi.  
 
Kuras personas ietekmē apgāšanās?   
Lielākā daļa negadījumu notiek ar maziem bērniem. Bērni ir īpaši neaizsargāti, jo viņi neapzinās 
briesmas. Kad mēbele gāžas, bērni nav pietiekami ātri, lai reaģētu un izvairītos no kritiena. Arī tad, ja 
mēbele uzkrīt virsū, bērni nav pietiekami stipri, lai paši mēbeles paceltu. Galvenie šādu negadījumu 
upuri ir bērni. Dažos gadījumos tas var notikt arī ar pieaugušajiem un ir vienlīdz bīstami arī viņiem.   

 
Kur notiek negadījumi, kas saistīti ar apgāšanos? 
Negadījumi, apgāžoties mēbelēm, var notikt jebkurā vietā jūsu mājā. Tomēr visbiežāk sastopamās 
vietas negadījumu novēršanai ir guļamistabas, bērnistabas, viesistabas un virtuves.  

 
Vai smagās mēbeles arī ir jānostiprina?     
Nav svarīgi, cik smagas ir mēbeles, jo jebkura mēbele var apgāzties. Kad bērni kāpj vai karājas pie 
kumodes durvīm vai atvilktnēm, smaguma centrs pārvietojas ārpus mēbeles pamatnes, un tā var 
apgāzties un uzkrist virsū. Jo smagākas ir mēbeles, jo nopietnāki ir nelaimes gadījumi.   

 
Vai mēbelēm telpā, kurā bērni nespēlējas, arī jābūt piestiprinātām?   
Negadījumi parasti notiek vienkārši un ļoti ātri. Ziņkārīgiem bērniem patīk klejot pa istabām, kurās 
jūs to negaidāt. Tāpēc ir svarīgi nostiprināt mēbeles visās istabās, lai samazinātu mēbeļu apgāšanās 
risku. Īpaši tajās telpās, kur jūs nedomājat, ka jūsu bērni būs ļoti bieži.     

 
Vai aizslēgtas atvilktnes un durvis aizvieto mēbeļu nostiprināšanu?   
Skapīšu aizbīdņi ir paredzēti, lai novērstu piekļuvi atvilktnēm, nevis neļautu mēbelei apgāzties. Tie 
neaizstāj mēbeļu stiprinājumus. Bērns, kurš kāpj vai karājas pie kumodes atvilktnēm un durvīm, 
joprojām var likt skapim apgāzties. Atcerieties, ka aizbīdņi nenovērš apgāšanās risku.   

 
Vai vajadzīga mēbeļu nostiprināšana arī vecākiem bērniem?   
Bērni ne vienmēr atceras savas drošības principus, kad viņi spēlējas. Kad bērns vēlas kaut ko 
aizraujošu, kas atrodas uz mēbelēm, viņi vienkārši kāpj, lai to aizsniegtu. Viņi neuzskata skapjus par 
kaut ko, kas tiem var kaitēt. Pat ja bērns ir vecāks, tas nenozīmē, ka viņš ir drošībā. Bērni var tikt 
pakļauti briesmām, kuras var izraisīt nelaimes gadījumi, apgāžoties mēbelei.   
 



Vai ir nepieciešams nostiprināt arī pazīstamu mēbeļu firmu mēbeles?   
Paredzams, ka visas plaši pazīstamās mēbeles atbildīs drošības standartiem. Tomēr neatkarīgi no 
kvalitātes vai tā, cik plaši pazīstams ir uzņēmums, gravitācijas spēks attiecas uz visu, kas atrodas uz 

zemes. Visas mēbeles var apgāzties, kad smaguma centrs pārvietojas ārpus mēbeles pamatnes.   

 
Vai arī zemai kumodei ir nepieciešama nostiprināšana?   
Arī zemas mēbeles var apgāzties. Īpaši tad, ja vienlaikus ir atvērtas vairākas atvilktnes vai ja mēbele 
ir ļoti piepildīta - smaguma centra pārvietošana ārpus kumodes pamatnes. Tas pats efekts rodas, kad 
bērns uzkāpj uz tās. Tāpēc arī zemas mēbeles ir jāpiestiprina pie sienas.     

 
Apgāšanās negadījumu risks šķiet ļoti mazs; vai man joprojām ir par to jāparūpējas? 
Nelaimes gadījumi, kas radušies apgāžoties mēbelēm, ir biežāki, nekā varētu šķist. Lielākā daļa 
cilvēku neparedz mēbeļu apgāšanās bīstamību, jo par šādiem negadījumiem reti tiek ziņots ziņās. 
Tomēr mēbeļu apgāšanās rada vairāk traumu un pat nāves gadījumu, nekā domājam. Nav pamata 
riskēt ar jūsu ģimenes drošību, kad šādus negadījumus var viegli novērst, piestiprinot mēbeles, 
ierīces un televizorus pie sienām.  

 


