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ANKETA 

PAKALPOJUMA SERTIFICĒŠANAI 

«Būvkonstrukciju un materiālu apstrāde  

ar pretuguns aizsarglīdzekļiem un pildījumiem» 

 

1. INFORMĀCIJA PAR UZŅĒMUMU. 

1.1. Uzņēmuma pilns nosaukums un     

          juridiskais statuss pēc Komercreģistra 

 

 

1.2. Vienotais reģistrācijas numurs  

1.3. Juridiskā adrese 

 

 

1.4. Uzņēmuma faktiskā adrese 

 

 

1.5.   Uzņēmuma vadītājs  

 

Vārds, uzv. 

Kontakta tel. 

1.6.   Uzņēmuma rekvizīti 

 

Tel. Nr. 

Faksa Nr. 

E-pasta adrese 

1.7. Uzņēmuma bankas rekvizīti 

 

Banka: 

Kods: 

Konta Nr. 

1.8.    Būvkomersanta reģistrācijas apliecība  

1.9.    Vadības sistēma pēc ISO 9001  
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2. SPECIĀLĀ INFORMĀCIJA un DOKUMENTĀCIJA (dokumentu kopijas) 
2.1. Uzņēmuma rīcībā esošas speciāli aprīkotas noliktavu telpas ugunsaizsargājošo 

pārklājumu (sauso materiālu) uzglabāšanai, to skaits (adreses),platība м
2.
 

 

2.2. Uzņēmuma rīcībā esošās speciālās iekārtas (ierīces) ugunsaizsargājošo 

pārklājumu uzklāšanai (iekārtas tips, marka, skaits). 

 

2.3. Dokumentācija attiecībā uz materiāliem: 

- ugunsaizsargājošo materiālu saraksts ar kuriem ir plānots strādāt, šo materiālu 

tehniskie rādītāji; 

- drošības datu lapas; 

- atbilstības sertifikāti un sertifikāti attiecībā uz higiēnas prasībām; 

- atbilstības sertifikāti no materiālu ražotājiem; 

- akreditētu laboratoriju pārbaužu-izmēģinājumu protokoli atbilstoši ENV 13381 

prasībām; 

- atzinums attiecībā uz ilgumizturību; 

- reglaments un tehniskie noteikumi darbam ar ugunsaizargājošiem pārklājumiem.  

- tehniskās tabulas ar metāla konstrukciju biezumu un ugunsaizargājošo pārklājumu 

biezumu; 

- Sertifikāts  ISO 9001 darbu veikšanai ar ugunsaizargājošiem pārklājumiem. 

 

2.4. Uzņēmuma rīcībā esošie sertificētie (kalibrētie) mēraparāti 

pārklājumu biezuma noteikšanai (iekārtas tips, marka, skaits, līgums par mēraparāta 

īri, pēdējās izdarītās pārbaudes datums).    

 

2.5. Uzņēmuma rīcībā esošie speciālisti, kuru krāsotāju kvalifikācija nav mazāka 

par III kategoriju (skaits, kvalifikācija, darba stāžs). 

 

2.6. Uzņēmuma rīcībā esošie speciālisti, apmācīti darbam uz augstspiediena 

iekārtām(skaits, darba stāžs).  

 

2.7. Dokumentācija, kas apliecina darba veicēju kvalifikāciju: 

- sertifikāti;   

- attiecīgo mācību iestāžu diplomi; 

- apliecība par atļauju strādāt ar augstspiediena aparatūru; 

- apliecība par darba aizsardzības un darba drošības apmācību; 

- apliecība par apmācību ugunsaizargājošo pārklājumu uzklāšanai; 

- citi dokumenti, apliecinoši speciālistu kvalifikāciju; 

- uzņēmuma vadības APLIECINĀJUMS par to, ka sertificētie speciālisti un 

pārējie darbinieki ir apguvuši darba aizsardzības, darba drošības un citus 
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sava darba veikšanai nepieciešamos noteikumus un apmācību un ir tiesīgi 

pildīt savus pienākumus atbilstoši darba instrukcijai. 

2.8. To objektu uzskaite, kuros pēdējā gada laikā uzņēmums ir veicis 

ugunsaizsargājošo pārklājumu uzklāšanu (uzskaitīt atsevišķi pārklājumus uz koka, 

metāla, kabeļiem, kā arī izpildītos darbus ar ugunsizturīgiem sausajiem materiāliem 

spraugu un tukšumu aizpildīšanai (pa vienam no katra veida).  

 

2.9.  Uzņēmuma vadības sagatavots  APLIECINĀJUMS par to, ka izmantojamās 

ugunsaizsardzības iekārtas, aparatūra un materiāli atbilst Eiropas normatīvo 

dokumentu prasībām. Pielikumā:  

- drošības datu lapas; 

- ugunsaizsardzības iekārtu atbilstības un higiēnas sertifikāti;  

- iekārtu un aparatūras ražotāju atbilstības deklarācijas; 

- ilgumizturības pārbaužu protokoli; 

- ražotāja ISO 9001 sertifikāts. 

 

 

 

 
Sertifikācijas „Anketā” norādīto informāciju apstiprinu: 

 

 

      ______________________________________________________________________________________ 

Uzņēmuma  vadītājs  (vārds,  uzvārds,  paraksts) 

       201___.g. „_____”________________                                                                                                                        z/v 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


