Izraksts no
SIA “BT1”
UGUNSDROŠĪBAS INSTRUKCIJAS
un RĪCĪBAS PLĀNA
UGUNSGRĒKA GADĪJUMĀ
STARPTAUTISKĀ IZSTĀŽU CENTRĀ
Ķīpsalas iela 8, Rīgā

Preventīvie pasākumi riskiem:
1. Elektroinstalācijas un iekārtu defekti:
Aizliegts:
 izmantot bojātu un paštaisītu elektroinstalāciju, elektroiekārtu un elektroierīci;
 ekspluatēt vadus un kabeļus ar bojātu izolāciju, kā arī savienot tos tā, ka rodas neatbilstoša pārejas
pretestība;
 novietot degtspējīgas vielas un priekšmetus tuvāk par 0,5 m no gaismas ķermeņiem, izņemot
gadījumu, ja to pieļauj ražotājs;
 izmantot pagarinātājus vai pagaidu elektroinstalāciju, kas pilnīgi vai daļēji ir saritināti uz spoles
vai cilpās, ja to nav paredzējis ražotājs.
 atstāt bez uzraudzības elektriskajam tīklam pievienotas sadzīves elektroiekārtas un elektroierīces,
izņemot gadījumu, ja to pieļauj ierīces ekspluatācijas instrukcija;
2. Ugunsdrošības normu ievērošana.
 Aizliegts smēķēt telpās;
 Smēķēt tikai tam paredzētā vietā;
3. Ugunsbīstamie darbi
Pie ugunsbīstamiem darbiem pieskaitāmi – darbi, kuros izmanto atklātu liesmu vai kuros rodas
dzirksteles, kā arī citi darbi, kas var izraisīt aizdegšanos; (metināšana, griezējdisku vai gāzes degļu
izmantošana)
 Minēto darbu veikšanai Objekta atbildīgā persona (tel.67067521) sastāda un izsniedz darba
veicējam norīkojumu ugunsbīstamā darba veikšanai pagaidu vietā (turpmāk – norīkojums)
 Ugunsbīstamo darbu pagaidu vietas uzraudzību nodrošina vismaz četras stundas pēc ugunsbīstamo
darbu pabeigšanas.
4. Atklātas uguns un pirotehnikas izmantošana
 Publiskā objektā atklātu uguni un pirotehniku izmanto tikai ar objekta atbildīgās personas
(tel.67067521) rakstisku atļauju, ja nodrošināti pasākumi, lai nepieļautu ugunsgrēka izcelšanos.
 Ja publiskā pasākumā izmanto pirotehniskos izstrādājumus, ievēro pirotehnisko izstrādājumu
apriti regulējošo normatīvo aktu un pirotehnisko izstrādājumu ražotāja prasības.
 Ja publiskā pasākumā izmanto speciālos efektus un iekārtas, ievēro iekārtu un ierīču ražotāja
noteiktos ekspluatācijas noteikumus un šajos noteikumos minētās ugunsdrošības prasības.
 Aizliegts ekspluatēt un uzglabāt sašķidrinātas naftas gāzes balonus vietās, kur notiek publisks
pasākums, ja gāzes svars balonos var pārsniegt 14 kilogramus.
 Neizmantot signalizācijas detektorus, u.c. ugunsdrošības iekārtas vizuālās informācijas un
reklāmas noformējumu piestiprināšanai un izvietošanai.
 Nepieļaut dekorāciju, vizuālās informācijas izvietošanu tuvāk par 0.6 metriem no signalizācijas
detektoriem.
 Nepieļaut preču taras u.c. priekšmetu izvietošanu pie ugunsdzēsības krānu skapjiem un
evakuācijas izeju vietām. Neaizklāt evakuācijas norādes un ugunsdrošības zīmes.
 Kategoriski aizliegts ņemt ūdeni no ugunsdzēsības sistēmas krāniem saimniecības vajadzībām.
 Nenovietot priekšmetus tuvāk par 1,2 m no telpu apkures agregātiem.
5. Evakuācijas ceļos aizliegts:
 evakuācijai paredzētās durvis, kā arī pārejas uz būves daļām un izeju uz ārējām evakuācijas
kāpnēm aizkraut ar mēbelēm, iekārtām un priekšmetiem;
 novietot priekšmetus, mēbeles, iekārtas un citus materiālus kāpņu telpās, kā arī tieši zem atklātām
kāpnēm, kāpņu laidiem un laukumiem;
 izvietot uz grīdas segumu (pārklājumu) un dekorācijas, kas traucē vai apgrūtina cilvēku
evakuāciju;
 izvietot dekorācijas un apdares materiālus, kas var veicināt ugunsgrēka izplatīšanos

Rīcības plāns ugunsgrēka gadījumā
Ugunsdzēsības dienesta izsaukšanas kārtība
Ja izcēlies ugunsgrēks:
 Fiziskajai personai ir pienākums:
1.
ziņot par to VUGD, zvanot uz vienoto ārkārtas palīdzības izsaukumu numuru 112, nosaucot
ugunsgrēka izcelšanās adresi vai vietu un ziņotāja vārdu, uzvārdu, kā arī sniegt pieprasīto papildu
informāciju par ugunsgrēku;
2.
informēt ugunsgrēka dzēšanas un glābšanas darbu vadītāju par cilvēkiem, kuri atrodas vai
varētu atrasties ugunsgrēka apdraudētajā vietā, objekta ugunsdzēsības ūdensņemšanas vietām un
piebraukšanas ceļiem, ugunsbīstamību, sprādzienbīstamību un citiem bīstamiem faktoriem;
Cilvēku evakuācijas kārtība
Par nepieciešamību evakuēties objektā ugunsgrēka vai trauksmes gadījumā paziņo balss izziņošanas
sistēma un ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma.
Evakuācijas gaita:
Dalībnieku pienākums:
1.Saņemot informāciju par ugunsgrēku vai trauksmi, nekavējoties jāuzsāk, apmeklētāju evakuāciju no
objekta telpām.
2.Evakuēties vienlaicīgi no visām telpām, atbilstoši evakuācijas plānam un evakuācijas aprakstam,
caur tuvāko izeju uz kāpņu telpu, vai tieši uz āru;
3.Evakuēties saskaņā ar evakuācijas rīcības plānu.
4.Visus, evakuētos darbiniekus un apmeklētājus, sapulcēt paredzētajās pulcēšanas vietā: autostāvvietā
blakus objektam.
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