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Rēzeknē
SIA „Austrumlatvijas koncertzāle” darba drošības un
ugunsdrošības instrukcija viesiem un māksliniekiem
1. IEVADS
1.1. Šī instrukcija ir paredzēta SIA „Austrumlatvijas koncertzāle” viesiem un māksliniekiem
darba drošības un ugunsdrošības noteikumu ievērošanai.
1.2. Termini “Viesi” un “Mākslinieki” aptver visas fiziskās personas un/vai juridisko personu
amatpersonas, darbiniekus, pārstāvjus, sadarbības partnerus u.tml., kas tieši vai
pastarpināti piedalās, nodrošina vai pavada personu, kas noslēgusi ar SIA
„Austrumlatvijas koncertzāle” nomas un/vai pakalpojuma (izrādes, izstādes, koncerta,
konkursa vai cita līdzīga publiska pasākuma) sniegšanas vai atbalsta nodrošināšanas
līgumu.
1.3. Pēc līguma parakstīšanas otra puse (Partneris) uzņemas atbildību, ka Partnera saistību
izpildē iesaistītās personas ievēro un izpilda šo instrukciju.
1.4. Par instrukcijā noteikto prasību neievērošanu vainīgās personas atbilstoši Latvijas
Republikas normatīvajiem aktiem atkarībā no pārkāpuma veida un izraisītajām sekām
var tikt sauktas pie disciplināras, materiālas vai administratīvas atbildības.
2.

Vispārīgas prasības

2.1. Instrukcija nosaka prasības, kas jāievēro viesiem un māksliniekiem, lai izvairītos vai
samazinātu nelaimes gadījumu iespējamību un ugunsnedrošu situāciju iespējamību.
2.2. Ikvienam viesim un māksliniekam ir pienākums nepieļaut šīs instrukcijas 2.3. un 2.4.
punktos uzskaitītos drošības pārkāpumus, kā arī nepieļaut darbības, kas var novest pie
ugunsgrēka.
2.3. Viesiem un māksliniekiem ir pienākums darba drošības jomā ievērot sekojošas SIA
„Austrumlatvijas koncertzāle“ prasības:
2.3.1. nekāpt, nelīst vietās, par kurām nav saskaņojuma ar SIA „Austrumlatvijas
koncertzāle“ vadību vai tā pilnvaroto personu (turpmāk tekstā – vadība);
2.3.2. neaiztikt, nelietot – dekorācijas, aparatūru, iekārtas, bez saskaņojuma ar vadību;
2.3.3. neuzstādīt dekorācijas, iekārtas, aparatūru, kā arī neveikt citas tml. darbības, kas
nav saskaņotas ar vadību;
2.3.4. visu dekorāciju, aparatūras, iekārtu, kas paredzētas pasākumu norisei,
novietošanu, uzstādīšanu veikt tikai pēc šo darbību saskaņošanas ar vadību.
2.4. Viesiem un māksliniekiem ir pienākums ugunsdrošības jomā ievērot sekojošas SIA
„Austrumlatvijas koncertzāle” ugunsdrošības prasības:
2.4.1. smēķēt tikai speciāli norādītās vietās;
2.4.2. nepieļaut gadījumus vai darbības, kas var novest pie ugunsgrēka;
2.4.3. neaizsegt ugunsdzēšamos aparātus, ugunsdrošības kastes ar dekorācijām,
aparatūru, iekārtām, t.i. nodrošināt / saglabāt brīvu pieeju ugunsdzēšamajiem

līdzekļiem;
2.4.4. aizliegts izmantot atklātu liesmu, dedzināt sveces un pielietot jebkādus
pirotehniskos Izstrādājumus, nesaskaņojot ar vadību.
2.5. Zināt un ievērot šīs instrukcijas prasības, kā arī zināt un uzņemties atbildību par darbu
veikšanai pielietoto instrumentu, palīgierīču, iekārtu, darba aprīkojuma pasu,
ekspluatācijas un lietošanas instrukciju prasību ievērošanu.
2.6. Būt uzmanīgam, nepieļaut bīstamu un kaitīgu faktoru rašanos un to iedarbību uz pašu vai
uz citiem.
2.7. Zināt, kur atrodas medicīnas materiālu komplekts un prast to pielietot.
2.8. Gadījumos, kad nav iespējams pildīt kādu no instrukcijas prasībām, vai ir informācija par
bīstamo un kaitīgo faktoru rašanos, pārtraukt darbu un nekavējoties ziņot tiešajam
vadītājam vai SIA „Austrumlatvijas koncertzāle“ vadībai.
3.

UZTURĒŠANĀS TELPĀS

3.1. Ēkas katrā stāvā ir izvietoti evakuācijas plāni, kuros atrodamas norādes par evakuēšanas
iespējām no ēkas, ugunsdzēšamo aparātu, līdzekļu un trauksmes pogu atrašanās vietas.
3.2. Evakuācijas izejas SIA „Austrumlatvijas koncertzāle“ apzīmētas ar šādām evakuācijas
izejas apgaismojuma zīmēm:

3.3. Virziens uz evakuācijas izejām tiek apzīmēts ar šādām apgaismojuma zīmēm:

4.

UGUNSDZĒSĪBAS līdzekļi

4.1. Ugunsdzēšanas līdzekļi, kastes pastāvīgi tiek uzturēti lietošanas kārtībā, tiem tiek
nodrošināta regulāra tehniskā apkope un nepieciešamības gadījumā, to nomaiņa.
4.2. Ugunsdzēšanas aparāti ir sarkanā krāsā un izmantojami tikai uguns liesmas dzēšanas
nolūkam.
4.3. Vietas, kur izvietoti ugunsdzēšanas aparāti un ugunsdzēsības šļūtenes, apzīmētas ar zīmi:

4.4. SIA „Austrumlatvijas koncertzāle“ adrese ir Pils iela 4, Rēzekne.
5.

VIESU, MĀKSLINIEKU pienākumi un rīcība ugunsgrēka gadījumā

5.1. Ja ir pamanīts piedūmojums vai ugunsgrēks, nekavējoties paziņot vadībai, un, ja
nepieciešams, - Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam pa tālruni 01 vai 112.
5.2. Visā, kas saistīts ar telpu pamešanu (evakuāciju), palīdzību citu cilvēku SIA
„Austrumlatvijas koncertzāle“ evakuācijai vai uguns dzēšanai, rīkoties pēc vadības un
atbildīgo valsts dienestu norādījumiem.

