
„Ugunsdrošības audits. Ugunsdrošības
riski, kas tiek NEPIETIEKAMI novērtēti”



1. FN-SERVISS audits ugunsdrošībā. Ko iegūst klients?
2. Evakuācija pēc ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas trauksmes.
3. Evakuācijas ceļi. Nepilnības ar ko sastopamies.

3 TĒMAS:



FN-SERVISS AUDITS 
UGUNSDROŠĪBĀ. KO IEGŪST 

KLIENTS?







EVAKUĀCIJA PĒC 
UGUNSGRĒKA ATKLĀŠANAS

UN TRAUKSMES
SIGNALIZĀCIJAS SISTĒMAS

TRAUKSMES



Jaunie Ugunsdrošības noteikumi, kas stājušies spēkā no 
01.09.2016., nosaka, ka ikvienas personas pienākums atskanot
ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmai ir

evakuēties no telpām. 

Vai cilvēki vispār var atšķirt ugunsgrēka un trauksmes 
signalizācijas sistēmas trauksmes signālus no citiem trauksmes 

signāliem?

Kā panākt, ka cilvēki izdzirdot ugunsgrēka un trauksmes 
signalizācijas sistēmas trauksmes signālu nekavējoties 

evakuējas?



Objektos sastopamie trauksmes signāli…..
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APTAUJAS REZULTĀTI:

20%

80%

1. Ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes 
signalizācijas sistēmas trauksmes zvans

Apsardze AUS

55%

45%

2. Apsardzes signalizācijas sirēna

Apsardze AUS

50%50%

3. Apsardzes signalizācijas sirēna

Apsardze AUS

60%

40%

4. Ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes 
signalizācijas sistēmas sirēna

Apsardze AUS

Cilvēki neatšķir 
trauksmes 
signālus!Risinājums -
Vienotas prasības 
trauksmes zvani 

(skolas nē)



EVAKUĀCIJAS CEĻI. 
NEPILNĪBAS AR KO 

SASTOPAMIES.



243. Durvis evakuācijas
ceļos ir viegli atveramas

no telpas iekšpuses bez 
aizkavējuma un 
šķēršļiem,kas liedz
atvērt durvis ilgāk par 
3 (trim) sekundēm.

Atbilstoši aprīkotas Ikdienā slēdzamas evakuācijas durvis uz kāpņu telpu, kas paredzētas līdz 50cilvēku evakuācijai un kur evakuācijas ceļa 
garums ir līdz 20m

243. Durvis evakuācijas ceļos ir ir apzīmētas ar 5.5., 
5.6. un 5.9. zīmi (1. pielikums). + Nav nepieciešams
iekšējais apgaismojums no pastāvīga un autonoma
elektroenerģijas avota, jo evakuācijas durvis 
paredzētas līdz 50 cilvēku evakuācijai un 
evakuācijas ceļa garums ir līdz 20m

19. Lai nepieļautu dūmu un citu degšanas produktu
izplatīšanos ugunsgrēka gadījumā, durvis, kas atdala
kāpņu telpu no citas nozīmes telpas, aprīko ar
pašaizveres mehānismiem

19. Lai nepieļautu dūmu un citu degšanas produktu
izplatīšanos ugunsgrēka gadījumā, durvis, kas atdala
kāpņu telpu no citas nozīmes telpas, aprīko ar
noblīvētām piedurlīstēm. 

+ Šā punkta prasības neattiecas uz durvīm, kas atdala
dzīvokli no kāpņu telpas.



Izejas ir, bet tās nav piemērotas cilvēku evakuācijai…





Paldies par uzmanību!

Edgars Rozentāls
Tel.26335999

E-pasts: edgars@fnserviss.lv

mailto:edgars@fnserviss.lv

