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Latvijas Ugunsdzēsības Asociācijas 

SERTIFIKĀCIJAS BIROJS 
 

Tālrunis 67260877, fakss 67518417, mob.tālr. 29197941 

e-pasts: sertifikacija@preventa.lv 
 

 

 

ANKETA 

PAKALPOJUMA SERTIFICĒŠANAI 

«Ugunsdzēsības automātika un signalizācija» 
 

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. Vadības sistēma pēc ISO 9001  
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2. SPECIĀLĀ INFORMĀCIJA un DOKUMENTĀCIJA 

2.1.Uzņēmuma rīcībā esošas speciāli aprīkotas telpas automātikas un 

signalizācijas aparatūras un iekārtu uzglabāšanai, skaits, platība м2. 

 

2.2. Uzņēmuma rīcībā esošā tehnika un programmatūras 

nodrošinājums ugunsaizsardzības iekārtu projektēšanai (tips, īss 

tehniskais raksturojums) 

 

2.3. Uzņēmuma rīcībā esošie sertificētie mērinstrumenti 

ugunsaizsardzības iekārtu (automātikas un signalizācijas iekārtas) 

pārbaudei (marka, skaits, pēdējo mērījumu izdarīšanas datums). 

 

2.4.Uzņēmuma rīcībā esošie sertificētie speciālisti  (skaits, vārds, 

uzvārds, darba stāžs) ar tiesībām veikt ugunsaizsardzības iekārtu: 

 

2.4.1.  projektēšanu  

2.4.2.  montāžu un regulēšanu  

2.4.3. tehnisko apkalpošanu un remontu  

2.5. Sertificēto speciālistu kvalifikācijas apstiprinoša dokumentācija: 

2.5.1. sertifikāti;   

2.5.2. attiecīgo mācību iestāžu diplomi; 

2.5.3. citi dokumenti, apliecinoši speciālistu kvalifikāciju 

2.5.4. uzņēmuma vadības APLIECINĀJUMS  par to, ka sertificētie 

speciālisti un pārējie darbinieki ir apguvuši darba aizsardzības, darba 

drošības un citus sava darba veikšanai nepieciešamos noteikumus un 

apmācību un ir tiesīgi pildīt savus pienākumus atbilstoši darba 

instrukcijai. 

 

2.6. Objektu uzskaitījums, 

kuros ir veikta ugunsaizsardzības iekārtu projektēšana, montāža un 

iestādīšana, tehniskā apkope un remonts, vismaz pa vienam  piemēram 

katrā darbības jomā (2.6.1.; 2.6.2.; 2.6.3.) un atsevišķi pa darbības 

veidiem norādītiem punktā 2.7. 

 

2.6.1. Projektēšana. 

(Iesniegt vienu apstiprinātu projektu.) 

 

2.6.2. Montāža un iestādīšana. 

(Iesniegt Aktu par pieņemšanu.) 
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2.6.3. Tehniskā apkope un remonts. 

(Iesniegt kā piemēru dokumentu paketi, kuri reglamentē kāda objekta 

ugunsaizsardzības iekārtu apkalpošanu.)  

 

2.7. Darbības veidi: 

2.7.1. Automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes iekārtas: 

2.7.2. Stacionāras ugunsdzēsības iekārtas: 

2.7.2.1. ūdens sprinkleru ugunsdzēsības iekārtas; 

2.7.2.2.putu ugunsdzēsības iekārtas; 

2.7.2.3. gāzes ugunsdzēsības iekārtas; 

2.7.3. Stacionāras dūmu kontroles iekārtas: 

2.7.4. Ugunsgrēka izziņošanas un evakuācijas vadības iekārtas. 

 

2.8. Uzņēmuma vadības sagatavots  APLIECINĀJUMS  par to, ka 

izmantojamās ugunsaizsardzības iekārtas, aparatūra un materiāli atbilst 

Eiropas normatīvo dokumentu prasībām. Pielikumā:  

2.8.1. drošības datu lapas; 

2.8.2. ugunsaizsardzības iekārtu atbilstības un higiēnas sertifikāti;  

2.8.3. iekārtu un aparatūras ražotāju atbilstības deklarācijas; 

2.8.4. ilgumizturības pārbaužu protokoli 

(termiņi ne mazāki par 10 gadiem); 

2.8.5. ražotāja ISO 9001 sertifikāts. 

 

 

2.8. Uzņēmumā ir pieejami sekojoši  Latvijas Valsts Standarti: 

 

 

 

 

Sertifikācijas „Anketā” norādīto informāciju apstiprinu: 

 

 

      ______________________________________________________________________________________ 

Uzņēmuma  vadītājs  (vārds,  uzvārds,  paraksts) 

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

 


