
 Papildus jautājumu gadījumā un pieteikties praktiskajām nodarbībām

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

http://fnserviss.lv/praktiskas-nodarbibas-ugunsdrosiba/Informācija

Arvien biežāk nākas sastapties ar problēmu, ka Latvijā cilvēki ir iegādājušies ugunsdzēsības līdzekļus, investējuši 
naudu, bet praktiski nezina kā pareizi un droši rīkoties ar šiem ugunsdzēsības līdzekļiem ugunsgrēka gadījumā.

Lai samazinātu iespējamos zaudējumus un glābtu cilvēku dzīvības ugunsgrēka gadījumā, SIA „FN-SERVISS” 
drošības eksperti ir sagatavojuši risinājumu – praktiskās nodarbības ar ugunsdzēsības aparātiem.

Nodarbību laikā tiek izmantotas jaunās paaudzes iekārtas, kas ir videi draudzīgas, un tās paredzētas cilvēku 
apmācībām darbam ar ugunsdzēsības aparātiem.

  

Cenā iekļauts:
        Praktiskā nodarbība ar ugunsdzēsības aparātiem
        Ugunsdzēsības aparātu uzpildes izmaksas;
       Transports;

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

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

PRAKTISKĀS NODARBĪBAS
UGUNSDROŠĪBĀ OBJEKTĀ

Praktiskās nodarbības ir drošas tās dalībniekiem un apkārtējai videi, jo nodarbības vadītājam ir kontroles 
vadības bloks ar kuru jebkurā brīdī var pārtraukt degšanas procesu.
Praktiskajās nodarbībās var dzēst liesmas neierobežots skaits cilvēku, jo ir iespēja uz vietas uzpildīt 
speciālos ūdens tipa ugunsdzēsības aparātus.
Praktisko nodarbību laikā netiek lietots degmaisījums, kuru kopā ar pulvera, putu paliekām ir ļoti grūti 
utilizēt, un tas maksā papildus resursus.

Kāpēc izvēlēties FN-SERVISS drošības ekspertu sagatavoto risinājumu?

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.
Praktiskas zināšanas, kas noderēs ikvienam sadzīvē – kā droši un efektīvi nodzēst virtuvē izcēlušos 
ugunsgrēku.

Ieguvumi:

Par papildus samaksu piedāvājam praktisko nodarbību ar ugunsdzēsības pārklāju

Šīs nodarbības mērķis ir iemācīt cilvēkiem droši un efektīvi rīkoties situācijā, ja ir izcēlies ugunsgrēks virtuvē.

 Papildus investīcijas darbinieku apmācībā (grupai līdz 35 cilvēkiem) sastāda     EUR 14,23 + PVN  

MĀCĪBU ILGUMS  ≈ 1 h

 Investīcijas darbinieku apmācībā (grupai līdz 35 cilvēkiem) sastāda 
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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  

109,45 EUR  + PVN 135,12 EUR  + PVN

Ārpus Rīgas, Valmieras un to apkaimēm


