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DROŠĪBAS NOTEIKUMI IZGLĪTOJAMAJIEM
PAR ELEKTRODROŠĪBU
02.09.2019.
Izdoti saskaņā ar MK noteikumu Nr.1338 „Kārtība, kādā
nodrošināma izglītojamo drošība izglītības iestādēs un to
organizētajos pasākumos” 7.3. punktu
Dokumenta mērķis- noteikt kārtību, kāda tiek ievērota, atrodoties Valmieras Pārgaujas Valsts
ģimnāzijā (turpmāk- Skola), lai nodrošinātu izglītojamo (turpmāk – skolēnu) drošību mācību
stundu, nodarbību, starpbrīžu un pasākumu laikā.
1. Ja pēkšņi tiek pārtraukta elektriskās enerģijas padeve, jāizslēdz visi elektropatērētāju slēdži.
2. Ja jūtama elektrovadu izolācijas deguma smagas (smaka), radies īssavienojums vai
pārrāvums elektropadeves sistēmā, jāatvieno elektrotīkls ar galvenā svirslēdža starpniecību.
3. Ja uz iekārtas korpusa sajūtams elektriskās strāvas spriegums, nekavējoties jāatslēdz
attiecīgā iekārta.
4. Ja cilvēks guvis elektrotraumas vai citas traumas, jārīkojas saskaņā ar „Instrukciju par
pirmās palīdzības sniegšanu” norādēm.
5. Visas elektroierīces skolēni drīkst lietot tikai pedagogu, vai skolas darbinieku klātbūtnē.
6. Beidzot darbu ar elektroierīcēm jāatslēdz tās no elektroapgādes.
7. Pirms jaunās elektroierīces lietošanas rūpīgi jāiepazīstas ar lietošanas instrukciju.
8. Vadu kontaktdakšas drīkst izraut pieturot kontaktligzdu.
9. Aizliegts lietot elektroierīces ar bojātu pievienojuma vada izolāciju, bojātu kontaktdakšu,
vai pat bez tās, bojātus slēdžus un kontaktligzdas.
10. Bojātas elektroierīces un iekārtas drīkst labot tikai skolas darbinieks – speciālists.
11. Degošās elektroierīces vispirms jāatvieno no strāvas, pēc tam liesma jānoslāpē ar biezu
audumu.
12. Aizliegts bojāt vadu izolāciju un citas darba vietā izvietotās elektroiekārtas.
13. Atklājot traucējumus un bojājumus elektroierīču un iekārtu darbībā, nekavējoties ziņot par
to skolotājam.
14. Kabinetā nav atļauts ēst un dzert, elektroierīču un iekārtu tuvumā nedrīkst būt nekādi
šķidrumi.

15. Nedrīkst aizsegt ierīču ventilācijas atveres vai bāzt tajās kādus priekšmetus.
16. Nedrīkst izjaukt, pārvietot vai citādi bojāt elektroierīces un iekārtas.
17. Aizliegts aiztikt apgaismojuma iekārtas.
18. Elektroierīces drīkst pieslēgt strāvas avotam, izmantojot tikai nebojātus savienojumus/
kontaktligzdas.
19. Ja konstatēts vadu pārrāvums, elektroierīču, elektroiekārtu, vadu, kontaktligzdu vai slēdžu
bojājums, ir nekavējoties jāpaziņo pedagogam vai skolas darbiniekam.
20. Par elektrodrošību skolā atbild direktors un ar viņa rīkojumu norīkota persona.
21. Skolēnus, uzsākot mācību gadu, ar instrukciju iepazīstina klases audzinātājs.
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