
Jebkura veida ēkai ir unikāls rīcības un evakuācijas plāns ārkārtas situācijām. Tādam ir jābūt biroja un 
publiskajās ēkās, kā arī visa veida ražotnēs. Ārkārtas evakuācijas plāna sagatavošana ir ēkas vai uzņēmuma 
vadības pienākums, taču nodarbināto uzdevums ir to saprast, lai paaugstinātas bīstamības situācijā neap-
juktu vai nekristu panikā, apdraudot sevi un citus.
Lai palīdzētu uzņēmumu / iestāžu vadītājiem īstenot likumdošanas prasības, sagatavotu komandu drošai 
rīcībai ārkārtas situācijā, SIA „FN-SERVISS” drošības eksperti ir sagatavojuši risinājumu: Evakuācijas 
apmācības objektā atbilstoši rīcības plānam ugunsgrēka gadījumā.

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

 Papildus jautājumu gadījumā un pieteikties evakuācijas apmācībām:

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

http://fnserviss.lv/evkuacijas-apmacibas-objekta-atbilstosi-ricibas-planam-ugunsgreka-gadijuma/Informācija

EVAKUĀCIJAS MĀCĪBĀS IETVERTĀS TĒMAS:

Rīcība ugunsgrēka gadījumā atbilstoši rīcības plānam.

Kā rīkoties ugunsgrēka gadījumā, kā pareizi evakuēties. Riski un apdraudējumi evakuācijas laikā.

Objekta raksturojums, esošās evakuācijas izejas un pulcēšanās vieta.

Objekta darbinieku rīcība atbilstoši rīcības plānam, evakuācijas praktiskās mācības BEZ/AR piedūmojumu

 Investīcijas darbinieku apmācībā sastāda    

Apmācīti, instruēti un praktiskai rīcībai sagatavoti darbinieki – kā rīkoties ārkārtas situācijā, kā droši 
evakuēties ugunsgrēka gadījumā
Izpildītas (19.04.2016) MK noteikumu Nr.238. „Ugunsdrošības noteikumi” prasības
Pozitīvas emocijas un reizē komandas saliedēšanas pasākums

Ieguvumi:

MĀCĪBU ILGUMS  ≈ 30 min

EVAKUĀCIJAS APMĀCĪBAS OBJEKTĀ
ATBILSTOŠI RĪCĪBAS PLĀNAM UGUNSGRĒKA GADĪJUMĀ

Kāpēc izvēlēties FN-SERVISS drošības ekspertu sagatavoto risinājumu?
Pieredzējuši un kompetenti speciālisti
Individuāla pieeja katram klientam
Evakuācijas mācības veicam klientam ērtā laikā un vietā

       Evakuācijas apmācības objektā atbilstoši rīcības plānam ugunsgrēka gadījumā
       Transports
       Ugunsdrošības instruktāžas uzskaites žurnāla parakstīšana pēc veiktās darbinieku evakuācijas apmācības 

  *Evakuācijas apmācības tiek veiktas AR piedūmojumu                     
(iepriekš objektā jābūt aizpildītam ugunsdrošības uzskaites žurnālam ar dalībnieku vārdiem/uzvārdiem)

Cenā iekļauts:

Lai padarītu efektīvākas evakuācijas mācības un maksimāli efektīvi imitētu reālu avārijas vai ugunsgrēka situāciju, 
piedāvājam nodarbināto evakuācijas mācības papildināt AR piedūmojumu

APMĀCĪBASUGUNSDROŠĪBA DARBA
AIZSARDZĪBA

SIA "FN-SERVISS"
PVN. reģ. nr. 40003606424 

fnserviss@fnserviss.lv
www.fnserviss.lv

Rīga, Brīvības gatve 204b,
LV-1039, Latvija

Tālr.:    67556799    
Fakss:  67556798 

Valmiera, L. Paegles iela 47, 
LV-4201, Latvija

Tālr.:    64207255
Fakss:  64207451 

Saldus, Kuldīgas 31, 
LV-3801, Latvija

Tālr.:    29136373
Fakss:  67556798 

E-APMĀCĪBAS

Rīga un tās apkaimē:  Mārupe, Ķekava, Garkalne, 
Saulkrasti, Ogre, Sigulda, Jelgava, Jūrmala 

Valmiera un tās apkaimē: Smiltene, 
Limbaži, Rūjiena, Kocēni,Cēsis, Strenči  

AR piedūmojumu * 

BEZ piedūmojuma 109,45 EUR  + PVN 

119,45 EUR + PVN

135,12 EUR  + PVN

145,12 EUR + PVN

Ārpus Rīgas, Valmieras un to apkaimēm


