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UGUNSDROŠĪBAS
INSTRUKTĀŽA OBJEKTĀ

Pamatojoties uz 19.04.2016 MK noteikumu Nr.238. „Ugunsdrošības noteikumi” prasībām, saimnieciskās darbības 
objekta vai publiska objekta atbildīgā persona nodrošina ugunsdrošības instruktāžu visiem nodarbinātajiem. Instruk-
tāža darba vietā jāveic ne retāk kā reizi gadā.
Lai veiktu ugunsdrošības instruktāžu, atbildīgajai personai ir jāiziet speciāli kursi ugunsdrošībā pēc 20 vai 160 stundu 
mācību programmām.
Lai palīdzētu darba devējiem nodrošināt tiesību aktos noteiktās prasības, FN-SERVISS drošības eksperti sagatavojuši 
risinājumu: Ugunsdrošības instruktāža objektā.

 Papildus jautājumu gadījumā un pieteikties instruktāžai

E-pasts: fnserviss@fnserviss.lv, Tālrunis: 67 556 799

Mācību centrs “Drošība”, Brīvības gatve 204 b, Rīga

http://fnserviss.lv/ugunsdrosibas-instruktaza/Informācija

Apmācīti, instruēti un praktiskai rīcībai sagatavoti darbinieki – kā rīkoties ugunsgrēka gadījumā
Izpildītas 19.04.2016 MK noteikumu Nr.238. „Ugunsdrošības noteikumi” prasības
Pozitīvas emocijas un reizē komandas saliedēšanas pasākums
Praktiski padomi un zināšanas ugunsdrošībai ikdienai un sadzīvē

Ieguvumi:

INSTRUKTĀŽAS IETVAROS NODROŠINĀM DARBINIEKU APMĀCĪBAS PAR ŠĀDĀM TĒMĀM:

Ugunsdrošības situācijas raksturojums Latvijā
Galvenie ugunsgrēka izcelšanās iemesli
Ugunsgrēka attīstība telpās, bīstamības faktori
Rīcība ugunsgrēka gadījumā
Kā dzēst ar dažādiem ugunsdzēsības aparātiem

Kāpēc izvēlēties FN-SERVISS drošības ekspertu sagatavoto risinājumu?

MĀCĪBU ILGUMS ≈ 1h

Pieredzējuši un kompetenti speciālisti
Individuāla pieeja katram klientam
Instruktāžu veicam klientam ērtā laikā un vietā

Investīcijas darbinieku apmācībā    EUR 88,43 + PVN  

       Ugunsdrošības Instruktāža
       Transports
       Prezentācijas tehnikas nodrošinājums (projektors un ekrāns), ja nepieciešams
       Mācību auditorija instruktāžas veikšanai, ja nepieciešams

 Ugunsdrošības instruktāžas uzskaites žurnāla parakstīšana pēc veiktās darbinieku instruktāžas                      
(iepriekš objektā jābūt aizpildītam ugunsdrošības uzskaites žurnālam ar dalībnieku vārdiem/uzvārdiem).

Papildus Ugunsdrošības instruktāžai iesakām veikt nodarbināto apmācības:
PRAKTISKĀ NODARBĪBA AR UGUNSDZĒSĪBAS APARĀTIEM UN UGUNSDZĒSĪBAS PĀRKLĀJU 

Šīs nodarbības mērķis ir iemācīt darbiniekus pareizi un droši lietot ugunsdzēsības aparātus un ugunsdzēsības pārklāju 
ugunsgrēka gadījumā.

Papildus investīcijas darbinieku apmācībā (grupai līdz 25 cilvēkiem) sastāda    EUR 102,66 + PVN  

EVAKUĀCIJAS  MĀCĪBAS AR/ BEZ PIEDŪMOJUMA

Šīs teorētiskās un praktiskās nodarbības mērķis ir iemācīt darbiniekiem, kā rīkoties ārkārtas, tostarp ugunsgrēka, 
situācijā, kā droši evakuēties un iespēju robežās samazināt riskus un apdraudējumu evakuācijas laikā.

Papildus investīcijas darbinieku apmācībā sastāda    EUR 88,43 +PVN (bez piedūmojuma)
vai EUR 131,12  +PVN (ar piedūmojumu)

Cenā iekļauts:


