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1. Viesnīcas ēkas teritorijā vienmēr jābūt brīvām caurbrauktuvēm un
piebrauktuvēm. Ēkas kāpņu telpas un dienesta viesnīcas gaiteni nevar izmantot
skolēnu transporta līdzekļu novietošanai (divriteņi, mopēdi), kā arī lielgabarīta
priekšmetu novietošanai.
2. Viesnīcas gaiteņa teritorijā, mācību telpā un pie dežuranta ir izvietoti
ugunsdzēšamie aparāti. Gaiteņos pie evakuācijas izejas durvīm izvietotas
sarkanas krāsas trauksmes signāla pogas, evakuācijas plāns, videonovērošanas
sistēma. Telpās izvietoti dūmu detektori, kuri pieslēgti UAS (automātiskajai
uguns aizsardzības sistēmai). Katrā viesnīcas istabiņā izvietots evakuācijas
plāns.
3. Ja iemītnieks pamana ugunsgrēka izcelšanos viesnīcā vai tās teritorijā, vai
ugunsdrošības noteikumu pārkāpumu, kā rezultātā var izcelties ugunsgrēks,
viņam ir nekavējoties jāziņo par to jebkuram viesnīcas darbiniekam vai
pieaugušajam, kuru viņš ir sastapis, un iespējami ātri jānospiež sarkanās krāsas
trauksmes signāla pogas, kuras atrodas pie abām evakuācijas izejām uz
kāpnēm.
4. Ikviens dienesta viesnīcas iemītnieks var pielietot vietējos ugunsdzēšanas
līdzekļus – pulvera tipa ugunsdzēšamos aparātus atbilstīgi to lietošanas
nosacījumiem. Ja aizdegšanās vietu neizdodas lokalizēt 30 sekunžu laikā,
izmantojot vietējos ugunsdzēšanas līdzekļus, nekavējoties pārtraukt dzēšanas
darbus un evakuēties, iespēju robežās aizverot visas iespējamās gaisa
piekļuves vietas – logus, durvis, gaiteņu durvis.
5. Par ugunsdrošību dienesta viesnīcā atbild direktors un ar viņa rīkojumu
norīkotās personas.
6. Visiem dienesta viesnīcas iemītniekiem ir jāzina un jāievēro ugunsdrošības
noteikumi.
7. Dienesta viesnīcas istabiņās, koplietošanas telpās un tās teritorijā iemītniekiem
ir aizliegts:





smēķēt (tai skaitā ūdenspīpi);
uzglabāt, ienest un lietot sērkociņus, šķiltavas, sprāgstošās, viegli
uzliesmojošās vielas, priekšmetus un materiālus;
dedzināt sveces, vīraku un aromātiskās eļļas lampiņas;
aizšķērsot evakuācijas ceļus (gaiteņus, kāpņu telpas) ejas un izejas ar somām
un mantām;













atstāt atslēgu istabiņu durvju slēdzenē no iekšpuses un nakts laikā
aizslēgt istabiņu durvis, ja tajās ir kaut viens iemītnieks;
telpu uzkopšanai izmantot benzīnu, petroleju un citus VUŠ un DŠ (viegli
uzliesmojoši un degoši šķidrumi);
atstāt bez uzraudzības ieslēgtas elektriskās virtuves plītis, gludekļus, matu
fēnus un citas sadzīves elektriskās ierīces;
izmantot virtuves bloka elektrisko plīti, ja nav aizvērtas durvis uz dušas telpu
(neliels attālums no plīts līdz koka durvīm);
pieslēgt dienesta viesnīcas telpās papildus elektriskos sildītājus un izmantot
virtuves bloka elektriskās plītis kā siltuma avotus;
patvaļīgi, bez dienesta viesnīcas dežuranta vai audzinātāja atļaujas, ieslēgt
elektriskos drošinātājus, kā arī novērst šķietamos elektriskos bojājumus;
izmantot nestandarta elektriskās ierīces un elektroierīces ar redzamiem
bojājumiem;
izmantot bojātas rozetes un ierīces ar bojātu vadu izolāciju;
izmantot liftu evakuācijas gadījumā;
patvaļīgi nosegt UAS (automātiskās uguns aizsardzības sistēmas) dūmu
detektorus, novērošanas kameru objektīvus;
bez nopietna iemesla nospiest trauksmes pogas, bojāt ugunsdzēšamā inventāra
aizsargplombas, u.tml.

8. Iemītnieka rīcība ugunsgrēka gadījumā:















par ārkārtas situāciju liecina trauksmes sirēna;
mutisku apziņošanu par nepieciešamo evakuāciju veic arī dežurants vai
audzinātājs;
evakuācijai pieejamas divas kāpnes – gaiteņa vidū un pie dežuranta telpas;
atkarībā no situācijas dežurants vai audzinātāja nosaka, kuras kāpnes ir drošas
evakuācijai (signāls no UAS – 2. vai 3. izejas kāpnes);
iemītniekam stingri jāievēro dežuranta vai audzinātāja norādījumi, jo viņš
organizē un atbild par izglītojamo evakuāciju atbilstīgi viesnīcas evakuācijas
shēmai;
iziet no ēkas nepieciešams organizēti un ātri – lietojot tikai kāpnes;
evakuējoties tiek ņemtas tikai pirmās nepieciešamības lietas un virsdrēbes;
pirms atstāt istabiņu, obligāti jāizver logi un rūpīgi jāaiztaisa istabiņu durvis
un jāatvieno elektroierīces;
pulcēšanās notiek vienkopus pagalmā – drošā attālumā, redzamā vietā, kuru
norāda viesnīcas personāla darbinieks vai operatīvo dienestu pārstāvji;
pirms un pēc evakuācijas tiek veikta izglītojamo skaitliskā sastāva pārbaude
pēc viesnīcas klātesošo iemītnieku saraksta uz notikuma brīdi;
dežurants vai audzinātājs (atkarībā no diennakts darba dežūru grafika) atstāj
telpas pēdējais, pārliecinoties, vai visi iemītnieki ir evakuējušies;
ugunsgrēka un evakuācijas gadījumā ikviena izglītojamā pienākums ir palīdzēt
istabiņas biedriem iespējami ātrāk pamest viesnīcas telpas un nepieļaut biedru
atstāšanu bezpalīdzīgā stāvoklī kā arī pārliecināties, vai kāds istabiņas
iemītnieks tobrīd neatrodas dušas telpā (apkārtējā trokšņa dēļ var nedzirdēt
trauksmes signālu);
pametot istabiņu, ir būtiski zināt, cik un kuri cilvēki notikuma brīdī bija
istabiņā. Šī informācija ir svarīga, apkopojot evakuēto cilvēku skaitlisko
daudzumu.

