
 

 

DIENESTA VIESNĪCAS IEKŠĒJĀS  KĀRTĪBAS NOTEIKUMI 

 ĪRNIEKIEM – IZGLĪTOJAMIEM 

PIELIKUMS Nr.2 

 

“DIENESTA VIESNĪCAS VIRTUVES   IZMANTOŠANAS  NOTEIKUMI” 

 
1. Virtuvi var  izmantot no plkst. 7.00 līdz 22.00, citā laikā – individuāli vienojoties ar dienesta 

viesnīcas dežuranti. 

2. Visas virtuvē esošās elektriskās ierīces (elektriskā plīts, mikroviļņu krāsns, cepeškrāsns, 

turpmāk ierīce) ir paredzētas neprofesionālai lietošanai mājas apstākļos. 

3. Ieejot virtuvē, apskatieties izmantošanai nepieciešamo ierīci un izlietni, vai nav redzami ārēji 

bojājumi. Ja ieslēdzot ierīce nedarbojas vai bojāta izlietne, nekavējoties ziņojiet  saimniecības 

vadītājai, dienesta viesnīcas skolotājai vai dienesta viesnīcas dežurantei. Tikai kvalificēts 

speciālists drīkst veikt ierīces remontu. 

4.  Nepieskarieties ierīcei, ja Jūsu rokas vai pēdas ir mitras.  

5.  Nelietojiet ierīci, ja ir basas kājas. 

6. Neatstājiet ieslēgtu ierīci bez uzraudzības.  

7.  Pirms ierīces tīrīšanas vienmēr to atvienojiet no strāvas padeves. 

8. Cepeškrāsns stikla durvju tīrīšanai neizmantojiet raupjus, abrazīvus tīrīšanas līdzekļus vai 

asus metāla skrāpjus, jo tie var saskrāpēt virsmas, un tādējādi stikls var saplīst.  

9. Izņemot vai ievietojot cepeškrāsns traukus cepeškrāsnī, vienmēr izmantojiet cepeškrāsns 

cimdus. 

10. Cepeškrāsns iekšpuse darbības laikā sakarst. Nepieskarieties sildelementiem ierīces iekšpusē. 

11. Atverot cepeškrāsns durvis, kad tā tiek lietota, rīkojieties uzmanīgi. Var izplūst karsts gaiss. 

12.  Ieslēdziet mikroviļņu  krāsni tikai tad, kad tajā jau ir ievietots pārtikas produkts vai cepšanai 

paredzētais trauks, un lietojiet krāsni tikai ar ievietotu rotējošu šķīvi.  

13. Nekādā gadījumā mikroviļņu krāsnī nesildiet ēdienu vai dzērienus noslēgtās kārbās vai 

pudelēs.  

14. Ja pārtikas produkti krāsns kamerā sāk dūmot, lai noslāpētu iespējamās liesmas, atstājiet 

ierīces durvis aizvērtas. Apturiet karšanas procesu, ar ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu 

izslēdzot ierīci. Atveriet durvis tikai tad, kad dūmi ir novadīti. Pārkarsēti tauki un eļļa var 

strauji uzliesmot. 

15. Pārtikas eļļu liet sausā pannā vai katlā.  

16. Nekādā gadījumā nemēģiniet apdzēst eļļas un tauku aizdegšanos ar ūdeni. 

17. Neizmanojiet virtuves traukus  ar nelīdzeniem vai deformētiem dibeniem. Katlu un pannu 

rokturus turiet uz iekšpusi, lai nebūtu iespējama to netīša pagrūšana vai apgāšana.Karstu katlu 

un pannu vākus pacelt uzmanīgi, virzienā no sevis, karstus virtuves  piederumus neaiztikt ar 

kailām rokām. 



18. Nav atļauts pārvietot trauku ar karstu ūdeni vairāk par ¾ no trauka tilpuma. 

19. Uzmanīgi lietot nažus un citus asus priekšmetus, burku un konservu atvēršanai  izmantot 

paredzētos instrumentus. 

20. Virtuvē ievērot tīrību un kārtību, grīdai vienmēr jābūt  sausai. 

21. Beidzot ēdiena gatavošanu,   nokopt darba virsmas, atstāt tīras izlietnes un grīdu. Virtuves 

uzkopšanai izmantot paredzētos tīrīšanas līdzekļus.  

22. Aizejot no virtuves, izslēgt visas ierīces, noslēgt ūdens padevi no krāniem, aizvērt logu, 

izslēgt apgaismojumu. 
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