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Kārtība izglītojamiem par elektrodrošību 

 

 
Izdots saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 24. novembra noteikumu Nr.1338 

„Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo drošība izglītības iestādēs un to 

organizētajos pasākumos” .7 un 8. punktu 

 
1. Vispārīgie jautājumi 

 

1.1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā nodrošināma izglītojamo drošība mācību kabinetos 

un telpās, kurās ir elektroiekārtas un pasākumus, lai izvairītos no elektrotraumām.  

1.2. Ar noteikumiem izglītojamos iepazīstina atbildīgā persona katru gadu septembrī. 

1.3. Par izglītojamo iepazīšanās ar drošības noteikumiem faktu atbildīgā persona veic 

ierakstu klases žurnālā, norādot drošības noteikumu nosaukumu un numuru. 

1.4. Pēc iepazīšanās ar drošības noteikumiem izglītojamais to apliecina ar ierakstu 

„iepazinos”, norādot datumu, un parakstu. 
 

 

2. Pasākumi, lai izvairītos no elektrotraumām 
 

2.1. Skolēnu  un darbinieku pienākumi: 

2.1.1. zināt un ievērot elektrodrošības noteikumu prasības, 

2.1.2. lietot tikai darbam derīgus instrumentus, ierīces, iekārtu, kā arī ievērot to 

ekspluatācijas noteikumus, 

2.1.3. beidzot darbu, novākt darba vietu un atvienot elektroierīces. 

 

2.2. Lai nepieļautu ugunsgrēka izcelšanos, aizliegts: 

2.2.1. lietot pašdarinātus elektrosildītājus un elektriskās ierīces, 

2.2.2. aizejot no telpas, atstāt neizslēgtas elektroierīces, apgaismojumu, 

radioaparatūru un citus elektropatērētājus. 

 

2.3. Skolēnu pienākumi skolā : 

2.3.1. nodarbību telpās  atļauts izmantot tikai tās iekārtas, ierīces un materiālus, 

kuras nepieciešamas  apmācībai, 

2.3.2. fizikas un ķīmijas laboratorijās ar reaktīviem, elektroierīcēm un sildierīcēm 

strādāt tikai skolotāju klātbūtnē un vadībā, 
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2.3.3. aizliegts lietot vai izmantot bojātas elektriskās ierīces, slēdžus, rozetes, ierīces, 

kurām bojāts korpuss, bojāta izolācija, redzami kaili vadi, 

2.3.4. elektriskās ierīces drīkst pieslēgt strāvas avotam, izmantojot tikai nebojātus 

savienojumus, 

2.3.5. pieslēgt elektroierīces drīkst tikai speciāli apmācītas personas, 

2.3.6. ja ir konstatēts vadu pārrāvums, elektroierīces, vadu, rozešu vai slēdžu 

bojājums, ir nekavējoties jāpaziņo skolotājam, vai kādam pieaugušajam, 

2.3.7. ja pārtraukta sprieguma piegāde mehānismam, aizliegts uzsākt jebkādus 

apskates vai remontdarbus, pieskarties strāvu vadošām daļām, neatslēdzot 

mašīnu no elektrobarošanas avota (spriegumu var padot arī bez brīdinājuma), 

2.3.8. ja pēkšņi tiek pārtraukta elektriskās enerģijas padeve, jāizslēdz visi 

elektropatērētāju slēdži, 

2.3.9. ja jūtama elektrovadu izolācijas deguma smaka, radies īssavienojums vai 

pārrāvums elektropadeves sistēmā, nekavējoties jāinformē pedagogs, 

2.3.10. ja uz iekārtas korpusa sajūtams elektriskās strāvas spriegums, nekavējoties 

jāizslēdz attiecīgā iekārta, jāziņo pedagogam, 

2.3.11. ja cilvēks guvis elektrotraumu vai citu traumu par notikušo nekavējoties 

ziņot pedagogam. 
 

2.4. Elektrobojājumu gadījumā ikviena skolotāja un audzēkņa pienākums ir:  

2.4.1. netuvoties bīstamajai vietai, 

2.4.2. nekavējoties paziņot par to direktoram, dežūrējošam direktora vietniekam 

vai saimniecības pārzinim, bet ārpus skolas zvanīt pa tālruni 112. 
 

2.5. Ārpus mācību iestādes : 

2.5.1. nedrīkst kāpt elektropārvades līniju balstos un transformatoru punktos,  

2.5.2. nedrīkst atvērt elektrosadales skapjus un izmantot tās rotaļām,  

2.5.3. nedrīkst spēlēties zem gaisvadu līnijām,  
2.5.4. nedrīkst dauzīt elektriskā apgaismojuma spuldzes, izolatorus, bojāt 

elektroiekārtas. 

 

 

 

Direktore     Marita Rolmane 

 

 

 

 


