
Automātiskās ugunsdzēsības signalizācijas sistēmas, ugunsgrēka izziņošanas 

sistēmas un apsardzes signalizācijas sistēmas tehniskā apkope un remonts 

Izpildītājam jānodrošina sekojošais: Pretendenta piedāvājums 

1. Iekārtu tehniskā apkope (saskaņā 

ar iekārtu uzskaitījumu), sīkais (bez detaļu 

nomaiņas) remonts ar attiecīgiem ierakstiem 

iekārtu apkopes žurnālos. 

1.1. Jāuzņemas pilnu atbildību par viņam 

apkopē atrodošos sistēmu un iekārtu atrašanos 

darba kārtībā visā līguma darbības laikā. 

1.2. Jāorganizē savs darbs tā, lai 

Pasūtītāja personāls varētu netraucēti veikt 

ikdienas darbu.  

1.3. Jānodrošina diennakts avārijas 

dienesta tālruņa numurs, pa kuru var pieteikt 

bojājumu. 

1.4. Radušies bojājumi novēršanai 

jāierodas ne vēlāk, kā 3 stundu laikā. Bojājumi 

jānovērš ne vēlāk, kā 24 stundu laikā no to 

konstatēšanas brīža ar Izpildītāja rīcībā 

esošajiem resursiem, vai pēc vienošanās ar 

Pasūtītāju bojājuma novēršanai un remontam 

jāpiesaista trešā persona. 

1.5. Ugunsdzēsības un apsardzes paneļa 

(ļu) barošanas blokam ir jāveic kapacitātes 

mērījumi. Ja kapacitāte ir mazāka nekā 10%, 

akumulators ir jānomaina. Par to, ka veikts 

mērījums un nomaiņa jāsastāda abpusēji 

parakstīts akts. 

2. Ugunsdrošības signalizācijas 

sistēmu tehniskā apkope:  

2.1. Atbilstoši MK noteikumiem Nr.82 

„Ugunsdrošības noteikumi” 109. punktam 

aktualizē vai izstrādā šādu ekspluatācijas un 

tehniskās apkopes dokumentāciju: 

2.2. instrukciju par iekārtas ekspluatāciju 

un aizsargājamo telpu (zonu) sarakstu; 

2.3. instrukciju par rīcību gadījumos, ja 

no automātiskās ugunsaizsardzības sistēmas 

pienāk trauksmes signāls par ugunsgrēka 

izcelšanos vai sistēmas bojājumu, kā arī  

instrukciju par rīcību stacionārās 

ugunsdzēsības sistēmas darbības laikā un pēc 

sistēmas funkciju izpildes; 

2.4. ugunsaizsardzības sistēmas tehniskās 

apkopes un remontdarbu uzskaites žurnālu; 

2.5. Ugunsaizsardzības sistēmas 

iedarbošanās gadījumu un bojājumu uzskaites 

žurnālu; 

2.6. Ugunsaizsardzības sistēmas 

tehniskās apkopes reglamentu.  

2.7. Reize ceturksnī jāveic vizuālā 

apskate, detektoru tīrīšana, barošanas bloku, 

 



akumulatoru pārbaude, sistēmas darbības 

pārbaude, nepieciešamības gadījumā 

parametru regulēšana, veikto darbu fiksēšana 

drošības sistēmu tehniskajā dokumentācijā, 

pārējās ražotāja ekspluatācijas noteikumos 

noteiktās darbības. 

2.8. Tehniskās apkopes periodiskumu 

iekārtām jāveic saskaņā ar tehniskajām un 

normatīvo aktu prasībām, bet ne retāk, kā 1 x 

mēnesī. 

2.9. Reize gadā jāveic visu sistēmu 

kontrolpaneļu, detektoru, raidītāju, trauksmes 

pogu un sirēnu darbaspēju pārbaude, 

nepieciešamības gadījumā parametru 

regulēšana, instrukciju, zonu saraksta 

aktualizācija, pārējās ražotāja ekspluatācijas 

noteikumos noteiktās darbības. 

2.10. Tehniskās apkopes laikā jāveic 

sekojoši darbi: 

2.10.1. Vizuālā pārbaude; 

2.10.2. Darba uzstādījumu pārbaude saskaņā 

ar iekārtu pases datiem; 

2.10.3. Darba režīmu nodrošināšana 

iekārtām, regulēšana un uzturēšana atbilstoši 

konkrētiem iekārtu tehniskajiem noteikumiem 

un iekārtu pielietojumam; 

2.10.4. Jānosaka iekārtu defekti un jāsastāda 

defektu akti; 

2.10.5. Jākontrolē iekārtu tehniskais 

stāvoklis un nekavējoties jāpaziņo Pasūtītājam 

par visiem iekārtu bojājumiem, to neatbilstību 

iekārtu tehniskajiem noteikumiem (tehniskais 

stāvoklis, kontroles ierīču un signālierīču 

pārbaudes termiņu notecējums, bīstamie 

faktori, tml.). 

2.10.6. Jāiesniedz atzinumi par 

nepieciešamajiem sistēmu uzlabojumiem un 

veicamajām izmaiņām 

2.10.7. Pēc vienošanās ar Pasūtītāju jāveic 

ugunsdrošības sistēmu remonts. Sistēmas 

Izpildītājs apkalpo saskaņā ar izstrādātu 

reglamentu vai tehniskajā specifikācijā 

pieprasīto periodiskumu. 

2.11.Automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un 

trauksmes signalizācijas sistēmām (trauksmes 

poga) ir jābūt pieslēgtām pie apkalpojošās 

firmas kopējās sistēmas. 

2.12. Kopējās remonta izmaksas Līguma 

darbības termiņa laikā nedrīkst pārsniegt 30% 

no kopējām izmaksām par iekārtu 

apkalpošanu. Par katru nepieciešamo remontu 

puses vienojas atsevišķi, sagatavojot 

defektācijas aktu, saskaņojot darbu tāmi, darbu 

izpildes termiņus, apmaksas, un citus 

nosacījumus, kas nepieciešami darbu 



veikšanai. 

 

Apsardzes signalizācijas sistēmu tehniskā apkalpošana 

 

 

_______________________________________________________________________ 

(Pretendenta amatpersonas/ pretendenta fiziskas personas paraksts, tā atšifrējums) 

 

Izpildītājam jānodrošina sekojošais: Pretendenta piedāvājums 

1. Iekārtu tehniskā apkope (saskaņā ar 

iekārtu uzskaitījumu), sīkais (bez detaļu 

nomaiņas) remonts ar attiecīgiem ierakstiem 

iekārtu apkopes žurnālos. 

2. Nepieciešamības gadījumā nodrošināt 

sistēmu pieslēgšanu pie centrālās apsardzes 

pults (turpmāk – CAP). 

3. Apsardzes signalizācijas sistēmas  

darbības pārbaude (vienu reizi trīs mēnešos). 

 
 

 


