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„Industriālais alpīnisms - speciﬁsks
darbs lielā augstumā”
Industriālais alpīnisms (Industrial Climbing, Rope Access) - darbību kopums, kur dažādu saimniecisku darbu izpildei tiek izmantotas un pielāgotas alpīnisma un klinšu kāpšanas tehnika un speciālais inventārs. Tas
plaši tiek pielietots veicot dažādus būvniecības un montāžas darbus augstceltnēs, torņos, tiltos u.c.,
Industriālais alpīnisms radies 20. gadsimta otrajā pusē Lielbritānijā un mūsdienās tiek izmantots lai piekļūtu grūti
pieejamām vietām – gan lai nomazgātu
logus, pieliktu reklāmas plakātus, veiktu
remonta vai celtniecības darbus utt.
Industriālais alpīnisms būvniecības nozarē ir atradis ļoti plašu pielietojumu
un kā nozarei tai ir liela nozīme visā
pasaulē. Industriālā alpīnisma metode
ļauj darbus veikt augstumā un citās
grūti pieejamās vietās salīdzinoši ātri
un tāpēc ir ekonomiski izdevīga pasūtītājam.
Ne katram ir pa spēkam veikt darbu lielā
augstumā, tāpēc, ja gadās saskarsme ar
šāda rakstura darbību, tad noteikti var līdzēt SIA “FALKORS I.A.U” , kas ir vadošais
industriālā alpīnisma uzņēmums Latvijā. Uzņēmums nodarbojas ar industriālo alpīnismu – būvniecības, montāžas

un celtniecības darbiem lielā augstumā
. Firma Latvijas tirgū ir jau 13 gadu pieredze, un kopš 2005. gada uzņēmuma
speciālisti saņēmuši Eiropas Savienības standartiem atbilstošu augstkāpēju sertiﬁkātu. Uzņēmumam ir savs
Augstkāpēju mācību centrs, kur gan
uzņēmuma darbinieki, gan interesenti
no citiem uzņēmumiem tiek apmācīti
atbilstoši Eiropas normatīviem, strādāt
augstumā, pareizi pielietot individuālos
aizsardzības līdzekļus, veidot kolektīvās
drošības sistēmas un darboties ar speciālo inventāru. Apmācību šeit vada
uzņēmuma dibinātājs alpīnists Ēriks Ruģēns. Uz doto brīdi Mācību centrs FALKORS ir vienīgais praktiskās apmācības
centrs Baltijas valstīs, kas sagatavo speciālistus darbam augstumā un izsniedz
kvaliﬁkācijas sertiﬁkātu.
Salabot baznīcu jumtus vai augstu
rūpnīcas skursteni, nokrāsot ūdenstorni vai peldošu kuģi – tas ir darbs īpašos
apstākļos, kas prasa noteiktas prasmes,
zināšanas un arī aprīkojumu. Ar tādiem
uzdevumiem profesionāli tiek galā industriālais alpīnisma uzņēmums „Falkors IAU” speciālisti.
Uzņēmums veic sekojošus augstumdarbus:
būvniecības, celtniecības un montāžas darbi;
logu un konstrukciju mazgāšana
no ārpuses augstumā,
reklāmu, banneru, plakātu uzstādīšana;
torņu labošanas, attīrīšanas, krāsošanas darbi (ēku torņi ar izbūvēm,
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metāla konstrukciju televīzijas, radio
translācijas torņi u.c.);
visu veidu jumtu segumu labošana
(attīrīšana no sūnas noslāņojuma, krāsošana, remonts),
jumtu konstrukciju izbūve, seguma
ieklāšana;
metāla angāru griestu un sienu siltināšana;
ražošanas cehu konstrukciju un
tvertņu tīrīšana;
ēku fasādes remontdarbi (apmešana, krāsošana u.c.);
speciālā inventāra, virvju tirdzniecība (IAL darbam augstumā);
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apmācība darbam augstumā un
speciālistu sertiﬁcēšana.
Kā atzīst uzņēmuma vadītājs Ē.Ruģēns
„Speciālistu sagatavošanā šim darbam
ir ļoti augstas pašizmaksas. Arī prasības
pret pretendentiem ir stingras. Uzņēmuma darbinieki regulāri piedalās
dažādos pasākumos, kas saistīti ar industriālo alpīnismu un individuālo un
stacionāro drošības sistēmu piemērojumu, ja šajā nozarē parādās kas jauns:
«Speciālisti arī brauc uz šejieni un mūs
sertiﬁcē. Izaugsme ir visu laiku, jo tehnoloģijas attīstās.»
Runājot par darbības ģeogrāﬁju, Ēriks
Ruģēns uzsver, ka ir piedāvājumi
braukt arī uz Eiropu, taču darba netrūkst arī pašu mājās. Kādas prasības
tiek izvirzītas darbiniekiem? Galvenā
no tām ir bezierunu pienākumu izpilde, kas garantē precizitāti gan drošībā,
gan kvalitātē, gan termiņā.
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