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RĪCĪBAS PLĀNS UGUNSGRĒKA GADĪJUMĀ 

„RĪGAS KONGRESU NAMS” 

 
Šis Rīcības plāns ugunsgrēka gadījumā izstrādāts pamatojoties uz LR 

Ministru kabineta 2004. gada 17. februāra noteikumiem Nr. 82 „Ugunsdrošības 
noteikumi" 6. punkta 8. apakšpunkta un 15. punkta prasībām. Ikviena SIA “Rīgas 
nami” darbinieka pienākums ugunsgrēka izcelšanās gadījumā ir rīkoties saskaņā ar 
šo plānu. 

1. Ikviena ugunsgrēku pamanījuša darbinieka pienākums: 
1.1. Par pamanīto ugunsgrēku nekavējoties paziņot Valsts ugunsdzēsības un 

glābšanas dienestam pa tālruni „01" vai „112" 
1.2. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta dispečeram jāsniedz sekojoša 

informācija: 
- objekta adrese (Kr.Valdemāra iela 5, Rīga); 
- nosaukums („Rīgas Kongresu nams”); 
- ugunsgrēka izcelšanās vieta (kas deg, teritorija, ēka, kurā stāvā);  
- savs uzvārds un tālruņa numurs. 

Klausuli pirmais noliek Valsts ugunsdzēsības un glābšanas 
dienesta dispečers! 

1.3. Par ugunsgrēku nekavējoties jāpaziņo objekta dežurantam  (ja tāds ir), 
SIA “Rīgas nami” Nekustamā īpašuma pārvaldniekam un atbildīgajam par 
ugunsdrošību: pa mob. tālruni 29631636 vai Galvenajam enerģētiķim pa 
mob.tālruni 26479832. 

1.4. Uzsākt cilvēku un materiālo vērtību evakuāciju vadoties pēc evakuācijas 
plāniem. 

1.5. Uzsākt ugunsgrēka dzēšanu, izmantojot ēkā atrodošos ugunsdzēsības 
līdzekļus (ugunsdzēsības aparātus un iekšējo ugunsdzēsības ūdensvadu). 

2. Administrācijas pienākumi ugunsgrēka izcelšanās gadījumā: 
2.1. Pārliecināties, vai ir izsaukts Valsts ugunsdzēsības un glābšanas 

dienests, nepieciešamības gadījumā atkārtot izsaukumu. 
2.2. Norīkot personālu, lai sagaidītu Valsts ugunsdzēsības un glābšanas 

dienesta apakšvienību un palīdzētu atrast visīsāko ceļu līdz ugunsgrēka 
perēklim, cietušajiem un ūdens ņemšanas vietām. 

2.3. Pārliecināties vai telpās nav palikuši SIA "Rīgas nami" darbinieki, 
apmeklētāji un organizēt viņu evakuāciju. 

2.4. Evakuēt materiālās vērtības un organizēt evakuēto mantu apsargāšanu. 
2.5. Organizēt ugunsgrēka dzēšanas darbus, iesaistot SIA "Rīgas nami" 

darbiniekus un izmantojot esošos ugunsdzēsības līdzekļus, ja ugunsgrēka 
dzēšana nerada nopietnus draudus darbinieku veselībai un dzīvībai. 

2.6. Atvienot elektroenerģiju, noslēgt gāzes un ūdens komunikācijas, atslēgt 
ventilācijas sistēmas, kā arī veikt citus ugunsgrēka attīstības bremzējošus 
pasākumus. 

2.7. Pārtraukt visus darbus, kuri nav saistīti ar ugunsgrēka dzēšanu un 
evakuāciju. 

2.8. Uzņemties ugunsgrēka dzēšanas vispārējo vadību līdz Valsts 
ugunsdzēsības un glābšanas dienesta apakšvienību ierašanās brīdim. 

2.9. Ja nepieciešams, izsaukt ugunsgrēka vietā neatliekamo medicīnisko 
palīdzību un citus dienestus. 
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3. Kad ugunsgrēka vietā ierodas Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta 
apakšvienības, objekta vadītājs vai cita amatpersona, kura vadīja 
ugunsgrēka dzēšanu, pakļaujas ugunsgrēka dzēšanas darba vadītājam 
(UDzV) un rīkojas pēc viņa norādījumiem.  

4. Objekta vadītāja vai citu amatpersonu pienākumi ugunsgrēka vietā: 
4.1. Konsultēt UDzV par objekta īpatnībām: tehnoloģijām (lifts), ķīmiskajām 

vielām, vielām, kuras saskarsmē ar ūdeni izdala bīstamas gāzes vai 
paātrina degšanu. 

4.2. Norīkot UDzV rīcībā vajadzīgo skaitu objekta darbinieku, lai varētu izpildīt 
ar ugunsgrēka dzēšanu, kā arī, ar cilvēku un materiālo vērtību 
glābšanu saistītos darbus. 

4.3. Atslēgt pilnīgi vai pārslēgt uz avārijas režīmu elektroietaises, kas 
atrodas ugunsgrēka zonā (degošajā un blakus telpās un telpas, 
kuras atrodas stāvu zemāk), kā arī veikt citus ugunsgrēka attīstību 
bremzējošus pasākumus. 

4.4. Atvienot elektroenerģiju, noslēgt gāzes un ūdens komunikācijas, izslēgt 
ventilācijas sistēmas. 

5. Rīcība ugunsgrēka izcelšanās gadījumā. 
5.1. Ugunsdzēsības dienesta izsaukšana: 

5.1.1. Ikvienai personai, kura pamanījusi ugunsgrēku vai tā pazīmes - 
dūmus, nekavējoties jāpaziņo ugunsdzēsības dienestam piezvanot 
pa tālruni "01"vai "112". 
Jāpaziņo precīza adrese, kas deg (kāda telpa un kurā stāvā), kas 
izsauc (vārds un uzvārds) un tālruņa numurs. Telefona klausuli 
pirmais noliek ugunsdzēsības dienesta dispečers. 

5.1.2. Ugunsdzēsības dienests jāizsauc arī gadījumos, kad ugunsgrēks ir 
nodzēsts pašu spēkiem, jo uguns var palikt nepamanīts slēptās 
vietās (koka starpsienās, zem grīdas, aiz piekārtajiem griestiem, 
ventilācijas vados un komunikāciju šahtās) un pēc zināma laika 
ugunsgrēks var izcelties atkārtoti vēl lielākos apmēros. Tādēļ 
ugunsgrēka vieta jāapskata ugunsdzēsības dienesta darbiniekiem.  

5.2. Ugunsdzēsības dienesta sagaidīšana: 
5.2.1. Pēc ugunsdzēsības dienesta izsaukšanas, jānodrošina 

ugunsdzēsības dienesta apakšvienību sagaidīšana. Sagaidītāji iziet 
uz ielas uz izsaukumā norādīto adresi. Sagaidījis ugunsdzēsības 
dienestu sagaidītājs paziņo ugunsgrēka dzēšanas darbu 
vadītājam: 
• kas deg (kādas telpas un kādā stāvā) un kādā virzienā uguns 

izplatās; 
• norāda visīsāko ceļu līdz ugunsgrēka perēklim un cietušajiem; 
• parāda tuvākās ūdens ņemšanas vietas .  
• vai degošajās telpās un to tuvuma atrodas cilvēki; 
• kur glabājas vērtīgas mantas vai iekārtas, kuras jāevakuē pirmās; 

5.3. Ugunsgrēka dzēšana pirms ugunsdzēsības dienesta ierašanās: 
5.3.1. Pirms ugunsdzēsības dienesta ierašanās ir jāuzsāk ugunsgrēka 

dzēšanas darbus, izmantojot pieejamos cilvēka resursus un esošos 
ugunsdzēsības līdzekļus, ja ugunsgrēka dzēšana nerada draudus 
cilvēku dzīvībai. Ugunsdzēsības līdzekļu atrašanās vietu noskaidro 
pēc norādījuma zīmju palīdzības. 

5.3.2. Ugunsdzēsības aparātus iedarbina atbilstoši instrukcijai, kas 
atrodas uz ugunsdzēsības aparāta korpusa:  
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• izvilkt ugunsdzēsības aparāta sprosttapu; 
• virzīt uzgali uz degošo objektu; 
• atvērt noslēdzošo ventili ar palaišanas rokturi. 
Sīkāka ugunsdzēsības aparātu lietošanas instrukcija noteikta SIA 
"Rīgas nami" Ugunsdzēsības līdzekļu ekspluatācijas instrukcijā,  
Zem sprieguma esošās elektroiekārtas aizliegts dzēst ar ūdens-
putu un gaisa-putu ugunsdzēsības aparātiem. 

5.3.3. Veicot dzēšanas darbus, jācenšas neizsaukt caurvēju un 
spēcīgu gaisa pieplūdi telpā, kurā ugunsgrēks izcēlies, jo 
caurvēja gadījumā ugunsgrēka vietai tiks pievadīts skābeklis, kas 
veicinās degšanu. Jāierobežo logu un durvju atvēršana. Nevēlama 
ir logu izsišana, jo izsitot logu  to nevar aizvērt, kas savukārt 
rada skābekļa pieplūdi ugunsgrēka perēklim. 

5.3.4. Telpas vai iecirkni, kur izcelies ugunsgrēks atvieno no 
elektroenerģijas tīkla un gāzes pievada. Elektroenerģijas 
atslēgšanas vietas norādītas rīcības plāna grafiskajā daļā. 
Elektroenerģijas atslēgšanas vietas apzīmētas ar brīdinājuma zīmi 
"Bīstami, elektrība". 

5.3.5. Cilvēki, kuri piedalās ugunsgrēka dzēšanā, jāpasargā no 
iespējamām traumām (konstrukciju iegrūšana, elektriskās strāvas 
iedarbība, saindēšanās ar dūmiem, apdegumi). Kategoriski 
aizliegts ielaist cilvēkus piedūmotās telpās un vietās, kur ir 
iespējama konstrukciju sagrūšana. 

5.3.6. Iekšējais ugunsdzēsības krāns tiek iedarbināts ar divu darbinieku 
palīdzību. Viens darbinieks veic ugunsdzēsības šļūtenes iztīšanu 
un ugunsdzēsības stobra sagatavošanu ugunsgrēka dzēšanai vai 
ugunsgrēka zonas atdzesēšanai, bet otrs darbinieks pārbauda 
ugunsdzēsības šļūtenes stiprinājumu pie ugunsdzēsības 
ūdensvada krāna, atver ugunsdzēsības krāna ventili un nospiež 
ūdens spiediena paaugstinātajā sūkņa iedarbināšanas pogu. Tad 
ūdens nonāk ugunsdzēsības šļūtenē un var uzsākt ugunsgrēka 
dzēšanas darbus. 

5.3.7. Ugunsdzēsības stobru jātur stingri, lai tas hidrauliskā trieciena 
gadījumā neizslīdētu no rokām. 

6. Evakuācijas organizēšana: 
6.1. Ja ir apdraudētas cilvēku dzīvības, tad nekavējoties vadoties pēc 

evakuācijas plāniem jāorganizē viņu glābšana, izmantojot šim nolūkam 
visus spēkus un līdzekļus. 

6.2. Evakuācijas kārtību nosaka atkarībā pēc ugunsgrēka izcelšanās vietas. 
Pirmie ir jāevakuē no telpām, kurās ugunsgrēka apstākļos cilvēku 
dzīvība ir visvairāk apdraudēta, kā arī no augstākajiem stāviem. 

6.3. Cilvēku evakuācija no otrā un trešā stāva pirmkārt izmantojamas 
iekšējās kāpnes (kāpņu telpas). 

6.4. Evakuējoties pa tumšām un piedūmotām telpām un kāpņu telpām ir 
jāvadās pēc izgaismotām izeju norādījuma zīmēm, kuras uzstādītas virs 
izejām no telpām un pēc evakuācijas virzienu norādošām piktogrammām. 

6.5. Ja kāpņu telpas ir pieplūdušas ar dūmiem, tajās ātri jāatver logi, lai 
izvēdinātu kāpņu telpas no dūmiem. Durvis uz telpām, no kurām dūmi 
izplūst uz kāpņu telpu blīvi jāaizver. 

6.6. Ja iekšējās kāpņu telpas ir liesmu pārņemtas, vai, ja tās ir stipri 
piedūmotas, tad jāorganizē cilvēku evakuācija caur logiem un balkoniem 
ar ugunsdzēsības un glābšanas kāpņu, pieslienamo un ugunsdzēsības 
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izbīdāmo kāpņu palīdzību. Ugunsdzēsības un glābšanas kāpnes apzīmē 
ar norādījuma zīmi "Ugunsdzēsības un glābšanas kāpnes". 

6.7. Nokāpjot pa pieslienamām kāpnēm, rokas jātur uz pakāpieniem, aptverot 
tos ar visu plaukstu. Lai izvairītos no galvas reiboņa, jāskatās tieši uz 
priekšu. Visos gadījumos, kad cilvēku glābšanu veic caur logiem, 
lodžijām vai balkoniem, visas durvis un neizmantojamie logi attiecīgajā 
telpā jāaizver, lai novērstu degšanu veicinošu velkmi un neļautu dūmiem 
izplatīties uz citām telpām. 

6.8. Veicot cilvēku glābšanu vai pašam glābjoties no liesmu pārņemtas vai 
stipri piedūmotas telpas, jāpārvietojas rāpus, turot galvu pēc iespējas 
tuvāk grīdai, jo tuvāk pie grīdas dūmu ir mazāk un ir vieglāk elpot. 
Pārvietojoties piedūmotā telpā mute un deguns jāizsedz ar samitrinātu 
auduma lupatiņu. 

6.9. Pārvietojoties piedūmotā ēkā vai telpā jāvirzās taustoties ar plaukstas 
virspusi gar sienu, lai nezaudētu orientāciju un neapmaldītos dūmu 
piepildītajās telpās. 

6.10. Materiālās vērtības evakuē tad, ja materiālo vērtību glābšana 
neapdraud cilvēku dzīvību. Materiālās vērtības pēc evakuācijas ir 
jāapsargā. 

6.11. Visus evakuētos cilvēkus sapulcina vienā vietā. Ziemas laikā evakuāciju 
veic uz blakus esošo ēku, bet vasaras laikā evakuētos cilvēkus evakuē 
pagalmā drošā attālumā no ēkas. 

6.12. Ja nav izdevies ugunsgrēku likvidēt ugunsgrēka sākuma fāzē, tad 
bez kavēšanās jāsāk evakuēt materiālās vērtības, dokumenti un 
vērtīgās iekārtas. Materiālo vērtību evakuācijas kārtība ir atkarīga no 
ugunsgrēka izcelšanās vietas un izplatīšanās virziena. Materiālo vērtību 
evakuāciju organizēt tikai tad, ja materiālo vērtību evakuācija netraucē 
cilvēku evakuācijai un ja materiālo vērtību evakuācija neapdraud cilvēku 
dzīvību. 

6.13. Evakuācijas izejas apzīmējas ar evakuācijas izeju norādījuma zīmēm. 

7. Kā rīkoties ugunsgrēka gadījumā, kad neesat sadzirdējis ugunsdzēsības 
signalizācijas trauksmi signālu un esat palicis ēkā: 
7.1. Ja sataustāt durvis un jūtat, ka tās ir karstas, neveriet tās vaļā. Tas var 

nozīmēt, ka uguns plosās telpā tieši aiz durvīm. Atverot durvis, liesmas 
momentā iekļūs telpā kur jūs atrodaties. Aizvērtas durvis var kalpot par 
drošu aizsegu no uguns un var pasargāt Jūs, kamēr ierodas palīdzība. 

7.2. Ja durvis ir karstas, iespēju robežās aizbāziet spraugas. Šim nolūkam 
vislabāk kalpos viss, kas pa rokai, piemēram, mitri dvieļi, samitrināt i 
aizkari, vai cits materiāls. 

7.3. Ja telpa ir pilna ar dūmiem, rāpojiet uz logu. Mazliet atveriet to. Atverot 
logu pilnīgi, Jūs radīsit papildus caurvēju, kas veicinās dūmu pieplūdumu 
telpā. 

7.4. Turieties zemu pie loga. Tas ļaus Jums elpot svaigu gaisu no ārpuses  
un izvairīties no dūmiem, kas lēnām piepildīs telpu. 

7.5. Tikai galējās nepieciešamības gadījumā atveriet logu pilnīgi vai izsitiet 
stiklu. Taču šādā gadījumā dūmi var iekļūt telpā arī no ēkas ārpuses. 
Turklāt, ja logs būs izsists, Jums vairs nebūs iespēju to aiztaisīt. 

7.6. Ja atrodaties pirmajā stāvā un varat pa logu izkļūt drošībā - dariet to. 
Ja atrodaties augstāk par pirmo stāvu, pēc iespējas ilgāk atturieties no 
lēmuma izlekt, lai neiegūtu traumas, lecot no bīstama augstuma. 

7.7. Ja nevarat izkļūt no telpas, mēģiniet radīt troksni, lai pārējie zinātu, kur 
Jūs atrodaties. To vislabāk darīt, sitot kopā dažādus priekšmetus, nevis 
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kliedzot, jo ir svarīgi taupīt elpu. Arī vicinot pa logu dvieli vai aizkaru, Jūs 
pievērsīsit uzmanību savai atrašanās vietai. 

7.8. Ja kabineta durvis nav karstas, mazliet paveriet tās un palūkojaties, vai 
ārpusē nav dūmu un uguns. Kad atstājat telpu, aizveriet durvis, tas 
mazinās uguns izplatību un aizsargās Jūsu īpašumu. 

7.9. Neaizmirstiet paņemt atslēgas. Ja visi evakuācijas ceļi būs slēgti un 
ēku nevarēsit pamest, Jums vajadzēs atslēgas, lai atgrieztos kabinetā, 
kas kļūs par Jūsu drošāko patvēruma vietu, kā arī lai atslēgtu telpu pēc 
ugunsdzēsēju norādījuma. 

7.10. Ja iespējams, aizsedziet degunu un muti ar kādu mitru materiālu, lai ar 
karsto gāzu maisījumu neapdedzinātu elpošanas ceļus. 

7.11. Ja Jums aizdegas drēbes, nekrītiet panikā un neviciniet rokas, jo tas 
tikai veicinās liesmu izplatīšanos. Šādā gadījumā apstājieties, 
nogulieties un zemes, sāciet vārtīties uz priekšu un atpakaļ. Ja pie rokas ir 
sega (galējās nepieciešamības gadījumā mētelis) aptiniet to sev apkārt, tas 
palīdzēs noslāpēt liesmas. 

7.12. Ja ieraugāt, ka kādam citam ir aizdegušās drēbes, nepieņemiet par 
pašsaprotamu, ka viņš zina, kā rīkoties. Vispirms paziņojiet, ka viņam deg 
drēbes, tad nogrūdiet viņu pie zemes un ripiniet uz priekšu un atpakaļ, 
kamēr liesmas apdziest. Rīkojieties ātri. Liesmu slāpēšanai var 
noderēt sega, Jūsu žakete vai kāds cits apģērba gabals. 

7.13. Nekavējieties kāpņu telpās un gaiteņos, domājot, ko darīt. Palīdziet 
blakus esošo kabinetu iemītniekiem, ja tie cīnās ar uguni, ja palīdzība 
nav vajadzīga, dodaties uz ēkas izeju. 

7.14. Ja ir iespēja, tad apģērbjaties, jo nevar zināt, cik ilgi būs jāatrodas uz ielas. 
7.15. Neejiet atpakaļ ēkā, kamēr ugunsdzēsēji to nav atļāvuši. 

 
 
 
 
 
 
 
 


