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„Latvijas Ugunsdzēsības asociācija”  
apvieno zinošākos un pieredzes bagātākos 
Latvijas ugunsdzēsības servisa 
profesionāļus.
Biedrība “Latvijas Ugunsdzēsības asociācija” pēc 
savas uzbūves un darbības ir brīvprātīga, profesio-
nāla sabiedriska organizācija, kura dibināta 2002. 
gada 04.aprīlī un uz patreizējo brīdi apvieno 21 
vadošo Latvijas ugunsdzēsības servisa uzņēmumu. 
Tās pamatmērķis ir aktīva darbība Latvijas uguns-
dzēsības pakalpojumu sniegšanas tirgū un savu 
biedru saimniecisko un tiesisko interešu aizsar-
dzība, izstrādājot un īstenojot kopīgu darbības 
programmu nosprausto mērķu sasniegšanai. 
Kā svarīgāko uzdevumu savai darbībai Asociācija 
izvirza nepārtrauktu iedzīvotāju ugunsdrošības 
nodrošināšanu valstī un uzskata, ka to var būtiski 
uzlabot ar valsts un sabiedrības vienotu rīcību 
likumdošanas un normatīvās bāzes pilnveidošanā, 
kvalitatīvu ugunsdrošības pakalpojumu sniegšanu 
fiziskām un juridiskām personām, negodīgas kon-
kurences un korupcijas izskaušanu, profesionālu 
speciālistu sagatavošanu un efektīvu sabiedrības 
iesaistīšanu ugunsdrošības jautājumu risināšanā. 

„Latvijas Ugunsdzēsības asociācijas” rīcības prog-
ramma paredz aktīvu darbību ugunsdrošības ser-
visa tirgus izpētē un analīzē, līdzdalību normatīvo 
aktu pilnveidošanā, sadarbību ar citām valstiskām 
un nevalstiskām organizācijām sabiedrības infor-
mēšanai jautājumos par iedzīvotāju ugunsdrošību. 
„Latvijas Ugunsdzēsības asociācija” ir “Latvijas 
kvalitātes asociācijas”, „Latvijas Tirdzniecības 
un rūpniecības kameras” un “Latvijas neatkarī-
go ekspertu asociācijas” biedrs. Tā atbalsta un 
sadarbojas ar citām nevalstiskām organizācijām, 
tai skaitā ar “Latvijas drošības biznesa asociāciju”; 
“Ugunsdzēsības Sporta federāciju” un “Brīvprātī-
go ugunsdzēsēju biedrībām”. Regulāri un lietišķi 
kontakti tiek uzturēti ar “Valsts ugunsdzēsības un 
glābšanas dienestu”. Asociācija ir to nevalstisko 
organizāciju skaitā, kuras ir parakstījušas sadarbī-
bas Memorandu sabiedrības drošības jomā ar LR 
Iekšlietu ministriju.

„Latvijas Ugunsdzēsības asociācijas” sniedz 
vispusīgu atbalstu savu biedru komercdarbībai, 
kura kopumā aptver gan ugunsdzēsības produk-

tu ražošanu un tirdzniecību, gan ugunsdrošības 
pakalpojumu sniegšanu fiziskām un juridiskām 
personām. Asociācija organizē un veic ugunsdrošī-
bas un civilās aizsardzības apmācību, neatkarīgas 
ekspertīzes, sniedz konsultācijas un piedalās citos 
ar ugunsdrošību saistītos pasākumos gan Latvijā, 
gan ārpus tās robežām. 

Asociācijas ikdienas un radošais darbs, kurā ir 
iesaistīti un darbojas praktiski visi tās biedri, nori-
sinās pa darba grupām, tai skaitā jautājumos par 
ugunsdzēsības aparātu apkalpošanu, ugunsdzēsī-
bas automātiku un signalizācijas sistēmu projek-
tēšanu, uzstādīšanu un apkalpošanu, būvtehnisko 
ugunsaizsardzību un citiem jautājumiem. Savā 
darbībā Asociācijas vadība un biedri balstās uz 
asociācijas Ētikas kodeksa pamatprincipiem un 
rīkojas ar savstarpējas uzticības un cieņas aplieci-
nājumu.

Savu biedru reputācijas nodrošināšanai un klientu 
uzticības vairošanai „Latvijas Ugunsdzēsības aso-
ciācija” veic savu biedru ugunsdzēsības pakalpo-
jumu izvērtēšanu un brīvprātīgu sertifikāciju. Tā 
ir balstīta uz Asociācijas izstrādātiem kvalitātes 
kritērijiem un apliecina uzņēmuma darbības atbil-
stību Latvijas standartam un normatīvo dokumen-
tu prasībām.

„Latvijas Ugunsdzēsības asociācija” apzinās, ka 
savu iespēju ietvaros tā var sniegt būtisku iegul-
dījumu un palīdzību gan valsts institūcijām, gan 
citām nevalstiskajām organizācijām un sabiedrībai 
kopumā ugunsdrošības jautājumu risināšanā, 
tāpēc aicina visus ugunsdrošības sfēras pārstāvjus 
un sabiedrību kopumā atbalstīt Asociāciju tās cen-
tienos veidot ugunsdrošu vidi, līdz ar to nostiprinot 
mūsu kopējo un katra individuālo drošību. 

„Latvijas Ugunsdzēsības asociācija” vārdā

	 	 Ilgvars	Cēris
  valdes priekšsēdētājs



„Латвийская Противопожарная 
Ассоциация” объединяет 
самых опытных 
профессионалов в 
противопожарном сервисе  

Общество „Латвийская Противопожарная Ассоциация” 
по своему построению и работе есть добровольная, 
профессиональная общественная организация, основанная 4 
апреля 2004 года, объединяющая  21 ведущее предприятие 
в противопожарном сервисе Латвии. Его основная цель - 
активная деятельность на рынке противопожарных услуг Латвии 
и защита хозяйственных и юридических интересов своих членов, 
вырабатывая и проводя программу совместных действий для 
достижения установленных целей.

Программа деятельности „Латвийской Противопожарная 
Ассоциации”  предусматривает активное исследование и анализ 
рынка противопожарного сервиса, участие вместе с другими 
государственными и негосударственными организациями в 
совершенствовании нормативных актов, информировании 
общества в вопросах пожарной безопасности. Ассоциация 
является членом „Латвийской Ассоциации Качества”, 
„Латвийской Торгово-промышленной палаты” и „Латвийской 
Ассоциации независимых экспертов”. Она сотрудничает и 
оказывает поддержку другим негосударственным организациям, 
в том числе „Латвийской  Ассоциации Безопасности”, 
„Пожарной Спортивной Федерации”, „Добровольным 
Пожарным Обществам”. Регулярные деловые контакты 
установлены с Государственной пожарно-спасательной 
службой. Ассоциация является в числе тех негосударственных 
организаций, которые подписали с МВД ЛР Меморандум о 
сотрудничестве в сфере безопасности.

„Латвийская Противопожарная Ассоциация” оказывает 
разностороннюю помощь своим членам в ведении их 
коммерческой деятельности, которая охватывает как 
производство и продажу огнезащитной продукции, так и 
оказание противопожарных услуг физическим и юридическим 
лицам. Ассоциация организует и проводит обучение по 
пожарной безопасности и гражданской обороне, проводит 
независимую экспертизу, оказывает консультации и участвует в 
других связанных с пожарной безопасностью мероприятиях как 
в Латвии, так и за рубежом.

Ассоциация ведёт и повседневную творческую работу, в 
которую вовлечены практически все её члены, организованные 
по группам, в том числе по вопросам обслуживания 
огнетушителей,  проектирования, установки и обслуживания 
систем противопожарной автоматики и сигнализации, 
строительно-технических противопожарных мер и другим 
вопросам. В своей работе руководство и члены Ассоциации 
опираются на основные принципы Кодекса этики Ассоциации и 
действуют на основе взаимного доверия и уважения.

Для обеспечения репутации своих членов и увеличения доверия 
клиентов aссоциация производит оценку и добровольную 
сертификацию противопожарных услуг, оказываемых её 
членами. 

„Латвийская Пожарная Ассоциация” осознает, что в 
рамках своих возможностей может внести существенный 
вклад и помощь как государственным институциям, так 
и другим негосударственным организациям в решении 
вопросов пожарной безопасности, поэтому приглашает всех 
представителей этой сферы и общество вцелом поддержать 
Ассоциацию в её стремлении создавать пожаробезопасную 
среду, одновременно с этим укрепляя безопасность нашу общую 
и каждого в отдельности. 

От имени „Латвийской Противопожарой Ассоциации”
	 	 Илгварс	Церис,
  Председатель правления

Created on April 4th 2002 the “Latvian Fire Prevention Asso-
ciation” is a voluntary specialised non-governmental organisa-
tion uniting 21 leading fire prevention companies in Latvia. 
The mission of our association is to promote and safeguard 
the civil and commercial interests of its members on the fire 
prevention market.

The overall fire safety of our inhabitants and community is one 
of the key tasks of the Association. We believe that this can be 
accomplished through active interaction among governmental 
and civil institutions by promoting a common legal framework, 
ensuring adequate quality and standards of products on the 
fire prevention market, by fighting unfair competition and 
corruption, preparing qualified specialists and by actively invol-
ving community members in fire prevention activities.

The action programme of the Association envisages relentless 
work on the analysis of the fire prevention service market, 
contribution to the current and planned legal framework in the 
field, close cooperation with governmental and non-govern-
mental organisations on promoting greater social awareness of 
fire prevention issues. The Association is also a member of the 
“Latvian Quality Association”, the “Latvian Chamber of Trade 
and Commerce” and the “Latvian Association of Independent 
Experts”. We also support and closely work with the “Latvian 
Security Business Association”, the “Fire-fighters Sports Fede-
ration”, “Voluntary Fire-fighters Society” and other non-govern-
mental organisations. 

Our Association keeps regular contacts with the State Fire and 
Rescue Department and is one of the organisations that have 
signed a Cooperation Memorandum with the Latvian Ministry 
of Interior.   

The Association provides diverse support to our members on 
issues of production of fire prevention equipment, services and 
fire prevention solutions. We also provide and organise training 
in the fields of fire prevention and civil crisis management, 
independent expert analysis, consulting services. We also 
provide networking in the field of fire prevention in Latvia and 
abroad. 

The daily work of the Association is carried out in working 
groups depending on the topics – production and servicing 
of fire extinguishers, development and installation of fire 
prevention systems, industrial and engineering fire prevention 
standards and solutions. The work of the Association members 
and board is regulated by a Code of Conduct, which is based 
on mutual trust and good faith.

To ensure quality standards and the reputation of our members 
in accordance with Latvian legislative guidelines, the Associa-
tion carries out voluntary inspections of services and products 
based on adopted standards within the Association. 

The “Latvian Fire Prevention Association” and its members are 
convinced that within the limits of our capacity we can provide 
a substantial contribution to governmental, non-governmental 
and community interests on the whole in the field of fire safety 
and prevention. We urge all fire prevention specialists and 
members of the society in general to assist us in our efforts to 
promote a safer environment.

On behalf of the „Latvian Fire Prevention Association”
  Chairman of the board 
	 	 Ilgvars	Ceris

The „Latvian Fire Prevention 
Association”  
unites the most experienced 
professionals in the fire 
prevention business



Akreditēts mācību centrs   
PREVENTA 

Mācību centrs “PREVENTA” sadarbībā ar “Latvijas 
ugunsdzēsības asociāciju” organizē semināru ciklu par  
būvtehnisko ugunsaizsardzību speciālistiem būvniecības 
un celtniecības jomā un veic apmācību pēc licencētām 
mācību programmām saskaņā ar LR Ministra kabineta 
noteikumiem dažādu kategoriju speciālistiem  
par sekojošiem jautājumiem:

• ugunsdrošība un aizsardzība;
• civilā aizsardzība;
• pirmā medicīniskā palīdzība;
• darba aizsardzība un drošība.

Mācību centrs sniedz konsultācijas un organizē maksas 
instruktāžas par ugunsdrošības jautājumiem, kā arī 
izstrādā civilās aizsardzības plānus komersantiem  
un iestādēm saskaņā ar LR Ministra kabineta 
Noteikumiem Nr. 423 no 2007. g. 26. jūnija.

Čiekurkalna 1. līnija, 6/8, 
Rīga, LV-1026  
Latvija
Tālrunis/fakss 67518417, 
Mob. tālr. 29197941
E-pasts: preventa@apollo.lv 
www.preventa.lv



Latvijas Ugunsdzēsības Asociācijas biedri

Latvijas Ugunsdzēsības Asociācijas asociētie biedri

SUNLIGHT
 Kr. Valdemāra 17a-9, Rīga, LV-1010 
 Tālr.: 67338050 
 Fakss: 67338053  
 E-pasts: sunlight@sunlight.lv  
 www.sunlight.lv

PRIMETE
 Bērzaunes iela 9, Rīga, LV-1039 
 Tālr.: 67840980 
 Fakss: 67840983 
 E-pasts: mail@primete.lv  
 www.primete.lv

ALMO
 Brīvības iela 78, Liepāja, LV-3401 
 Tālr.: 63489016 
 Fakss: 63489016 
 E-pasts: uguns112@inbox.lv  

MSS
 Mazā Krasta iela 83, Rīga, LV-1063 
 Tālr.: 67140083 
 Fakss: 67140083  
 E-pasts: msscom@balticom.lv

VENTSPILS BUB 
 Liepājas iela 4, Ventspils, LV-3600 
 Tālr./fakss: 63625665 
 E-pasts: agritabub@tvnet.lv

TEFIRE GROUP
 Maskavas iela 449-37; Rīga, LV-1063 
 Tālr.: 67131630 
 Fakss: 67131632 
 E-pasts: info@tefire.lv  
 www. tefire.lv

PB	FASĀDES
 Ulbrokas iela 23, Rīga, LV-1021 
 Tālr.: 67717140 
 Fakss: 6771750 
 E-pasts: pbfasades@pbfasades.lv  
 www. pbfasades.lv 

DAUGAVPILS	BUB	
 Cietokšņa iela 14, Daugavpils, LV-5400
 Tālr.: 65423118 
 Fakss: 65423118 
 E-pasts: dprbub@inbox.lv 

ASTRAMAR	-	KUĢU	AĢENTŪRA
 Fabrikas iela 5c, Ventspils, LV-3602 
 Tālr.: 63681275 
 Fakss: 63681275  
 E-pasts: ships_repair@itl.lv  
 www.astramar-shipping.com

VALKERS UN KO
 Ulmaņa gatve 2, Rīga, LV-1004 
 Tālr.: 67409314 
 Fakss: 67409317  
 E-pasts: valkers@valkers.lv  
 www.valkers.lv

VOLEKS CENTRS
 Bērzaunes iela 9, Rīga, LV-1039 
 Tālr.: 67840970 
 Fakss: 67840971  
 E-pasts: voleks@volekscentrs.lv  
 www.volekscentrs.lv

PVC	MĀRUPE
 Mazcenu aleja 3, Jaunmārupe,  
 Mārupes pag., Rīgas raj., LV-2166 
 Tālr.: 67933516 
 Fakss: 67934613 
 E-pasts: arnis@aluflam.lv  
 www.aluflam.lv

GEFLOR
 Vijciema iela 1a, Rīga, LV-1006 
 Tālr.: 67554648 
 Fakss: 67553551  
 E-pasts: geflor@apollo.lv  
 www.geflor.lv

VALPRO CORP
 L. Laicēna iela 2, Valmiera, LV-4201 
 Tālr.: 64207240 
 Fakss: 64207250 
 E-pasts: valpro@valpro.lv 
 www.valpro.lv

SPRINKLERS-SERVIS
 Brīvības iela 200c, Rīga, LV-1012 
 Tālr.: 67226360 
 Fakss: 67216604 
 E-pasts: sprinkler@sprinkler.lv 
 www.sprinkler.lv

ISKADA
 Maskavas iela 14, Rīga, LV-1050 
 Tālr.: 67212061 
 Fakss: 67222051  
 E-pasts: iskada@talcomm.lv  
 www.iskada.lv

VESMANN
 Valmieras iela 1, Rīga, LV-1009 
 Tālr.: 67286822 
 Fakss: 67286844  
 E-pasts: vesmann@vesmann.lv  
 www.vesmann.lv

GRUNDFOS	PUMPS	LATVIA
 A. Deglava iela 60, Rīga, LV-1035 
 Tālr.: 67149640 
 Fakss: 67149646 
 E-pasts: jnolle@grundfos.com  
 www.grundfos.com

FIRMA LATAKVA
 Maskavas iela 156/158, Rīga, LV-1003 
 Tālr.: 67249249 
 Fakss: 67248925  
 E-pasts: latakva@latakva.lv  
 www.latakva.lv

VIZA
 Muzeja iela 11, Daugavpils, LV-5403 
 Tālr.: 65407458 
 Fakss: 65440606  
 E-pasts: siaviza@inbox.lv  
 

PROMAT	PĀRSTĀVIS	BALTIJĀ
 Jūrkalnes iela 15/25, Rīga,LV-1046 
 Tālr.: 67808636 
 Fakss: 67808635  
 E-pasts: promat@promat.lv  
 www.baltimex.lv



VISS UGUNSDROŠĪBAI
Ugunsdzēsības aparātu tirdzniecība, uzpilde, 

remonts
Metāla, koka konstrukciju, audumu pretuguns 
apstrāde
Glābšanas līdzekļu un drošības zīmju pārdošana
Ugunsdrošības organizatoriski-reglamentējošo 
dokumentu izstrāde objektiem
Ugunsdrošības apmācība
Dūmu detektori, evakuācijas trepes, preces darba 
aizsardzībai
Ugunsdzēsības inventārs (šļūtenes, krāni, kastes 
ugunsdzēsības aprīkojumam) 
Drošības sistēmas (ugunsdrošības un apsardzes 
signalizācijas projektēšana un uzstādīšana, 
videonovērošana)















SIA “GEFLOR” Rīga, Vijciema 1a, LV-1006 
www.geflor.lv  Tālr. 67554648 
E-pasts:geflor@apollo.lv Tālr./fakss 67553551
 geflor@geflor.lv Mob.tālr.29144003

S I A   G E F L O R



Visu veidu ugunsdzēšamie aparāti - 
 jauni, uzpilde, apkalpošana un remonts

Ugunsdzēsības tehniskais aprīkojums
Ugunsdzēsības automobiļu remonts un modernizācija
Sirēnas, skaļruņi, ierīces specmašīnām
Speciālais un aizsargapģērbs un apavi
Hidrauliskās glābšanas iekārtas un remonta instrumenti
Glābšanas iekārtas ūdenī un uz ledus
Žalūziju izgatavošana, uzstādīšana











Rīga, Maskavas iela 14, LV – 1050
Rīga, Krustpils iela 12a, LV – 1073

Tālr: 67212061 
Tālr./fakss: 67222051, 67139564

E-pasts: iskada@talcomm.lv
www.iskada.lv







Automātisko ugunsdzēsības sistēmu 
projektēšana un montāža 
(sprinkleri, gāze, putas) 
Mob. tālr.: 29246422; 26370417

Ugunsdzēsības profesionālais aprīkojums 
(elpošanas aparāti, aizsargtērpi, utt.) 
Mob. tālr.: 29246422

Zibensnovadītāju projektēšana – uzstādīšana 
(zibensnovedēji un zemējumu kontūras) 
Mob. tālr.: 29264401

Ugunsdzēšamie aparāti un to apkope 

Ugunsdzēsības inventārs 

(šļūtenes, stobri, krānu kastes, utt.)  

Konsultācijas, apmācības ugunsdrošības jomā 

Mob. tālr.: 29639350













Ugunsdzēsības aprīkojums un tā apkope

Centrālais birojs, servisa centrs Pārdaugavā: 
K. Ulmaņa gatve 2, Rīga, LV-1004 
Tālr.: +371 67409314, fakss: +371 67409317
e-pasts: birojs@valkers.lv 
mājas lapa: www.valkers.lv

Servisa centrs Jūrmalā: 
Slokas iela 44, Jūrmala, LV-2015

Tālr./fakss: +371 67760977
e-pasts: jūrmala@valkers.lv

SIA VALKERS un Ko





"ASTRAMAR - UK ĢU AĢENTŪRA"
Ventspils, Fabrikas iela 5c, LV-3602,

T./F. 36 81275
e-pasts: ships_repair@itl.lv

www.astramar-shipping.com

R ga, Vijciema iela 1a, LV-1006ī
T. 7554648, F. 75535511

e-pasts: ge�or@ge�or.lv
www.ge�or.lv

SIA “ISKADA”
Rīga, Maskavas iela 14, LV-1050

T. 7212061, F. 7222051
e-pasts: iskada@talcomm.lv

www.iskada.lv

SIA “FIRMA LATAKVA”
veikals - servisa centrs:

T. 7249249, F. 7248925
e-pasts: latakva@latakva.lv

www.latakva.lv

Rīga, Maskavas iela 156/158, LV-1003

SIA “VIZA” SIA “GEFLOR”
Daugavpils, Muzeja iela 11, LV-5403

T. 540748, F.5440606
Mob. tālr. 9237861

e-pasts: viza-d@one.lv

SIA “VALKERS UN KO”
Rīga, Ulmaņa gatve 2, LV- 1004

e-pasts: valkers@valkers.lv
www.valkers.lv

SIA “VOLEKS CENTRS”
Rīga, Bērzaunes iela 9, LV-1039

T. 7840970, F. 7840971
e-pasts: voleks@volekscentrs.lv

www.volekscentrs.lv

VOLEKS-CENTRS
LATAKVA

ugunsdrošības pasaule

SIA “VESMANN”
Rīga, Valmieras iela 1, LV-1009
T. 7286822, F. 7286844
e-pasts: vesmann@vesmann.lv

www.vesmann.lv

A/S “Valpro Corp”
L. Laic na iela 2, Valmiera, LV-4201

T. 4207255, F. 4207250
e pro valpr

ē

-pasts: val @ o.lv
www.valpro.lv

ugunsdrošība

SIA “SPLINKERS - SERVIS”
Rīga, Brīvības 200c, LV-1012
T. 7226360, F. 7216604
e-pasts: splinkler@splinkler.lv

www.splinkler.lv

SIA “GRUNDFOS”
A. Deglava iela 60, Rīga, LV-1035
T. 7149640, F. 7149646
e-pasts: jnolle@grundfos.com

www.grundfos.com

T. 7409314, F. 74009317



"ASTRAMAR - UK ĢU AĢENTŪRA"
Ventspils, Fabrikas iela 5c, LV-3602,

T./F. 36 81275
e-pasts: ships_repair@itl.lv

www.astramar-shipping.com

R ga, Vijciema iela 1a, LV-1006ī
T. 7554648, F. 75535511

e-pasts: ge�or@ge�or.lv
www.ge�or.lv

SIA “ISKADA”
Rīga, Maskavas iela 14, LV-1050

T. 7212061, F. 7222051
e-pasts: iskada@talcomm.lv

www.iskada.lv

SIA “FIRMA LATAKVA”
veikals - servisa centrs:

T. 7249249, F. 7248925
e-pasts: latakva@latakva.lv

www.latakva.lv

Rīga, Maskavas iela 156/158, LV-1003

SIA “VIZA” SIA “GEFLOR”
Daugavpils, Muzeja iela 11, LV-5403

T. 540748, F.5440606
Mob. tālr. 9237861

e-pasts: viza-d@one.lv

SIA “VALKERS UN KO”
Rīga, Ulmaņa gatve 2, LV- 1004

e-pasts: valkers@valkers.lv
www.valkers.lv

SIA “VOLEKS CENTRS”
Rīga, Bērzaunes iela 9, LV-1039

T. 7840970, F. 7840971
e-pasts: voleks@volekscentrs.lv

www.volekscentrs.lv

VOLEKS-CENTRS
LATAKVA

ugunsdrošības pasaule

SIA “VESMANN”
Rīga, Valmieras iela 1, LV-1009
T. 7286822, F. 7286844
e-pasts: vesmann@vesmann.lv

www.vesmann.lv

A/S “Valpro Corp”
L. Laic na iela 2, Valmiera, LV-4201

T. 4207255, F. 4207250
e pro valpr

ē

-pasts: val @ o.lv
www.valpro.lv

ugunsdrošība

SIA “SPLINKERS - SERVIS”
Rīga, Brīvības 200c, LV-1012
T. 7226360, F. 7216604
e-pasts: splinkler@splinkler.lv

www.splinkler.lv

SIA “GRUNDFOS”
A. Deglava iela 60, Rīga, LV-1035
T. 7149640, F. 7149646
e-pasts: jnolle@grundfos.com

www.grundfos.com

T. 7409314, F. 74009317



Daugavpils Tālr. 29237861
Muzeja ielā 11, LV-5401 654-07458
E-pasts: siaviza@inbox.lv Fakss 654-40606

Visu veidu ugunsdzēsības un 

drošības signalizācijas 

montāža un apkalpošana



Ugunsdzēsības aparātu 

pārdošana un uzpilde



Zibensaizsardzības sistēmas 

montāža



Elektroinstalācijas izolācijas 

pretestības mērījumi



Koka un metāla konstrukciju 

ugunsdroša apstrāde



Dūmvadu tīrīšana



Konsultācijas ugunsdrošības 

jautājumos

SIA ”VIZA”







Galvenie
darbības virzieni:

• Projektēšana
• Montāža un nodošana  
 ekspluatācijā
• Tehniskā apkope
• Iekārtu serviss un piegāde

Automātiskās ūdens, gāzes un putu 
ugunsdzēšanas sistēmas
Ugunsdzēsības hidrantu sistēma 
Dūmu novadīšanas automātika 
Evakuācijas laika aprēķins
Vājstrāvas tīkli

Automātiskās ugunsgrēka atklāšanas 
un trauksmes sistēmas
Ugunsgrēka izziņošanas un evakuācijas 
vadības sistēmas
Apsardzes, videonovērošanas, preču aizsardzības, 
piekļūšanas kontroles un citas drošības sistēmas
Iekšējie sakaru un TV tīkli

Gaisa kondicionieru, attīrītāju, mitruma pazeminātāju 
piegāde un montāža
Gaisa aizkaru piegāde un montāža.

•

•
•
•
•









•

•

SIA „SPRINKLERS SERVISS” 

veiksmīgi strādā jau kopš 1991. gada.  

Visā šajā laikā mūsu kompānija ir neskaitāmas reizes pierādījusi 

savu profesionālismu, piedāvājot saviem klientiem 

kvalitatīvas preces un pakalpojumus, izdevīgas cenas 

un elastīgu apmaksas sistēmu.

Mēs lepojamies ar darbiem, kurus jau esam 

paveikuši un turpinām tos veikt augsti 

profisionālā līmenī. Mūsu darbi visu šo gadu 

laikā, ir izveidojuši par mums uzticamas 

kompānijas reputāciju, ko pierāda 

ilgstoša sadarbība ar lielām 

Latvijas kompānijām.

SIA ”SPRINKLERS SERVISS”

SIA „Sprinklers Serviss” - Brīvības iela 200c, Rīga, LV-1012, Latvija - Tālr.: +371 67226360 - Fakss: +371 67216604 - e-pasts: sprinkler@sprinkler.lv







Daugavpils | Cietokšņa iela 14, LV-5400 | E-pasts: dprbub@inbox.lv | Tālr. / fakss 65423118 | Mob. tālr. 29436676

Ugunsdzēsības aparātu pārdošana 
un apkalpošana

Zibensaizsardzības iekārtu uzstādīšana
Elektroinstalācijas izolācijas 

pretestības mērījumi
Dūmvadu tīrīšana 

Koka un metāla konstrukciju ugunsdroša 
apstrāde

Ugunsdzēsības un drošības signalizācijas 
montāža un apkalpošana

Konsultācijas ugunsdrošības jautājumos















Daugavpils | Cietokšņa iela 14, LV-5400 | E-pasts: dprbub@inbox.lv | Tālr. / fakss 65423118 | Mob. tālr. 29436676

Ugunsdzēsības aparātu pārdošana 
un apkalpošana

Zibensaizsardzības iekārtu uzstādīšana
Elektroinstalācijas izolācijas 

pretestības mērījumi
Dūmvadu tīrīšana 

Koka un metāla konstrukciju ugunsdroša 
apstrāde

Ugunsdzēsības un drošības signalizācijas 
montāža un apkalpošana

Konsultācijas ugunsdrošības jautājumos















S U N L I G H T
JŪSU UGUNSDROŠĪBA – MŪSU RŪPES

Ar lielu gandarījumu piedāvājam iepazīties ar informāciju par Anglijas kompānijas „E WOOD Ltd” produkciju.  
„E WOOD Ltd” ir viens no atzītiem efektīvu ugunsaizsargājošo klājumu izstrādē un ražošanā līderiem.

Anglijas ugunsaizsardzības materiālu ražošanai piešķirti Starptautisko standartu ISO 9001:2000 un  
ISO 14001:1996 Sertifikāti. Materiāli tika testēti neatkarīgās sertificētās Eiropas pārbaudes laboratorijās un  
saņēma augstu novērtējumu, šie materiāli sertificēti arī Latvijā un Lietuvā.

Mēs sadarbojamies ar daudziem uzņēmumiem un organizācijām Baltijā un NVS, kuri sekmīgi lieto mūsu  
piegādātos materiālus. Pamatojoties uz sakrāto pieredzi mēs vēlamies paplašināt partneru un pasūtītāju loku un 
piedāvājam sekojošus ugunsaizsargājošos klājumus kas nodrošina ugunsaizsardzības prasību ievērošanu  
(visi pieejami no noliktavas Rīgā).

SĪKĀKU INFORMĀCIJU PAR ŠIEM MATERIĀLIEM JŪS VARAT SAŅEMT:
1. PYRO-TECH L.S. - vienkomponenta, balts (vai tonēts pēc pasūtījuma), 

uzbriestošs klājums ar ūdens pamatu koka, betona vai citām ēku un 
būvju virsmām.

2. PYRO-TECH SPX - vienkomponenta, balts, uzbriestošs klājums uz 
ūdens pamata priekš metāla konstrukcijām, gruntētām ar UNI-TECH 
M.C. PRIMER, ГФ-021 vai citām.

3. PYRO-TECH CS Base – divkomponentu bezkrāsains lakas pārklājums ar 
ūdens pamatu iekšējo un ārējo koka konstrukciju ugunsaizsardzībai.

4. PYRO-TECH CS Lacquer – augsti efektīva lakas sistēma, kas izstrādāta 
pielietošanai kopā ar Pyro-Tech CS Base, lai palielinātu  mitrumizturību.

5. PYRO-SEAL – augsti efektīvs pārklājums uz šķīdinātāja bāzes, speciāli 
izstrādāts ar Pyro-Tech SPX pārklātām tērauda konstrukcijām, uzklājams 
jebkuriem laika apstākļiem, noturīgs ārējs pārklājums.

6. PYRO-TECH CP - augsti efektīvs ugunsdrošs pārklājums uz ūdens 
bāzes, kas paredzēts liesmas izplatīšanās ierobežošanai pa kabeļiem.
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Kompānija Tefire Group tika nodibināta 1996. gadā un tai ir sazarots pārstāvniecību tīkls Somijā, Latvijā, Igaunijā un Lietuvā. 
Visi augsti kvalificētie Tefire Group speciālisti regulāri stažējās lielākajā somu kompānijā Palokatkomiehet OY dažādu ugunsaizsardzības 
darbu izpildīšanā un pēdējo izstrādājumu ieviešanā šajā nozarē.

Galvenais darbības profils ir ugunsdrošības darbu veikšana un attiecīgo konsultāciju sniegšana: 
Nesošo metālkonstrukciju ugunsaizsardzība līdz R15-R90.
Atsevišķās metālkonstrukcijas līdz R120.
Koksnes ugunsaizsardzības apstrāde.
Dažādu komunikāciju eju izolēšana.

elektriskie kabeļi (elektriskās šahtas)
caurules
ventilācijas caurules (ventilācijas šahtas)
PVC (manšetes)

Konsultācijas ugunsaizsardzībā.

Darbi tiek veikti pielietojot augstas kvalitātes materiālus Italvist Protect, kuri saņēmuši ISO 9002 sertifikātus, kā arī Latvijas teritorijā 
VUGD un BBANC: 

Ugunsaizsardzības masa GPG un uz tās pamata atvasinātie materiāli.
Ugunsaizsardzības materiāli Tefire (KL un SU, manžetes).
Ugunsaizsardzības krāsa Protherm Steel.
Ugunsaizsardzības krāsa Protherm Wood.
Ugunsaizsardzības krāsa Protherm Wood A1.
Ugunsaizsardzības laka Protherm Wood A1 TOP.

Visus materiālus var iegādāties arī kompānijas ofisā.

•
•
•
•





•

•
•
•
•
•
•

Mūsu rekvizīti:

Adrese: Rīga, Maskavas iela 449
Tālr. +371-67131630, fakss +371-67131632

E-pasts: tefire@inbox.lv, info@tefire.lv.
Internetā – www.tefire.lv

SIA ”TEFIRE GROUP”



Latvijas Ugunsdzēsības Asociācijas  
biedru
PROFESIONĀLĀS ĒTIKAS KODEKSS

Biedrība LATVIJAS UGUNSDZĒSĪBAS ASOCIĀCIJA 
(LUA) ir profesionāla sabiedriska organizācija, 
kuras mērķis ir koordinēt tās biedru darbību, 
aizstāvēt to intereses un pārstāvēt ugunsdrošības 
biznesu Latvijā un ārpus valsts robežām, kā 
arī veicināt ugunsdrošības nozarē strādājošo 
profesionālā līmeņa augšanu, veidot izpratni 
par biznesa ēttikas standartiem, rūpēties par to 
ievērošanu LUA biedru savstarpējās attiecībās. 
Savā darbībā, balstoties uz Latvijas Republikas 
likumdošanu, VUGD normatīvajiem aktiem, kā arī 
Asociācijas Statūtu normām un vispārpieņemtiem 
biznesa ētikas principiem, Latvijas Ugunsdzēsības 
Asociācijas biedri apņemas savstarpējās attiecībās 
ievērot sekojošus profesionālās ētikas principus:

1. Organizēt savu darbību tā, lai ar savu 
godprātīgu, profesionālu un kvalitatīvu 
darbu darītu godu un nestu labumu kā 
savam uzņēmumam, tā Asociācijai un 
sabiedrībai kopumā.

2. Uzņemties pilnu atbildību par ikvienu 
uzņēmuma organizētu pasākumu, 
kura reklāmai izmantota LUA zīme vai 
nosaukums.

3. Uzskatīt jebkuru darbību attiecībā pret 
klientu vai sadarbības partneri par 
konfidenciālu, ko nedrīkst nodot atklātībai 
bez viņu atļaujas, ja vien šādu atklātību 
nepieprasa likums.

4. Sniegt sabiedrībai korektu un patiesu 
informāciju par sava uzņēmuma 
pakalpojumiem un produktiem.

5. Būt korektiem attiecībā pret citiem 
uzņēmumiem un to darbiniekiem, 

nenoniecināt to darbību un neiejaukties to 
darbā. Biznesa jautājumu risināšanā ievērot 
savstarpējo attiecību ētiku un izvairīties no 
negodīgas rīcības, kas var radīt nepamatotu 
spriedzi savstarpējās attiecībās un kopumā 
tirgū. Visas savstarpējas problēmas risināt 
tikai Likumdošanā paredzētajā kārtībā.

6. Nepieļaut savā darbībā apzināti ļaunprātīgu 
rīcību, tādējādi nodarot kaitējumu citam 
tirgus dalībniekam un vienlaicīgi gūstot no 
tā priekšrocības un labumu savai darbībai.

7. Neizmantot (arī neatdarināt) cita 
tirgus dalībnieka (eksistējoša, darbību 
izbeiguša vai reorganizēta) likumīgi lietotu 
nosaukumu, atšķirības zīmes un citas 
pazīmes, ja tas var maldināt sabiedrību 
attiecībā uz tirgus dalībnieka identitāti.

8. Informēt LUA biedrus, valsts iestādes, 
masu informācijas līdzekļus un citus 
ugunsdrošības nodrošināšanas sfēras 
dalībniekus par negodīgiem sadarbības 
partneriem, darba ņēmējiem un 
ļaunprātīgiem klientiem.

LUA biedri apzinās, ka profesionālās ētikas 
principu ievērošana nozīmē kompetenci, godīgu 
konkurenci un augstu atbildību. Par šo principu 
neievērošanu Asociācijas biedri var tikt brīdināti, 
kā arī uz laiku vai pilnīgi izslēgti no LUA.

Lai izskatītu un izlemtu profesionālās ētikas 
pārkāpumus, var tikt izveidota ētikas komisija, 
kuras sastāvā ievēl nozares pieredzējušākos 
un godprātīgākos pārstāvjus, kuru profesionālā 
darbība izpelnījusies vispārēju sabiedrības un 
Asociācijas biedru cieņu un atzinību.



D
iz

ai
ns

: 


