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BĒRNU UN JAUNIEŠU CENTRS „Daugmale” 
Reģ. Nr. 3351901642, Jēkabpils iela 19a, 

Rīga, LV–1003, tālrunis 67229951, fakss 67211159, e-pasts bjcdaugmale@riga.lv 
 
Rīgā 

 
 
01.09.2015.                                                                                                   Nr. BJCD-15-17-ins 

ELEKTRODROŠĪBAS INSTRUKCIJA 
 

Izdota saskaņā ar Ministru kabineta 2009. gada 24.novembra 
noteikumiem Nr. 1338 “Kārtība, kādā nodrošināma 

izglītojamo drošība izglītības iestādēs un to 
organizētajos pasākumos” 

 
1. Vispārīgie noteikumi 

1.1. Dokumenta mērķis nodrošināt audzēkņu zināšanas par rīcību mācību vai nodarbību kabinetos un 
telpās, kā arī ārpus tām, kurās nodarbību mērķa sasniegšanai ir pieejamas elektroierīces un iekārtas, tai 
skaitā arī rokas elektriskie instrumenti un sadzīves tehnika. 

1.2. Par audzēkņu un apmeklētāju elektrodrošības noteikumu ievērošanu  nodarbību vietā atbildīgs ir  
pedagogs. 

1.3. Ar šo instrukciju audzēkņus pedagogi iepazīstina divas reizes gadā un katru reizi pirms tādu 
jaunu darbību sākšanas, kuras var apdraudēt izglītojamo drošību un veselību. Audzēkņu iepazīšanos ar šo 
un citām drošības instrukcijām reģistrē audzēkņu grupas žurnālā. Pēc iepazīšanās ar tām, audzēknis to 
apliecina ar parakstu un datumu, kad ticis iepazīstināts.  

2. Vispārējās drošības prasības 

2.1. Pārkāpjot elektrodrošības noteikumus, var iegūt elektrotraumu, jo strāva, ejot cauri cilvēka 
ķermenim, iedarbojas ķīmiski, bioloģiski un termiski. Elektriskās strāvas iedarbības rezultātā cilvēks var 
iegūt elektriskās strāvas triecienu un traumas. Elektriskās strāvas trieciens var izraisīt samaņas zudumu, 
elpošanas ceļu paralīzi, nervu sistēmas traucējumus, elektrotraumas gadījumā var tikt bojāta āda, 
muskuļaudi, asinsvadi, nervu šķiedras, var tikt iegūti apdegumi. 

2.2. Personāla un audzēkņu vispārīgie pienākumi: 

2.2.1. Audzēkņi nekādā gadījumā, bez skolotāja atļaujas, nedrīkst lietot elektriskos instrumentus, 
elektriskos sadzīves un mācību līdzekļus, kas atrodas nodarbību kabinetos, citās telpās vai ārpus tām. 

2.2.2. Ievērot un izpildīt visas BJC “ Daugmale” Iekšējās kārtības noteikumos paredzētās prasības; 

2.2.3. Ievērot tīrību un kārtību nodarbību vietā un telpās, kā arī ievērot personīgās higiēnas prasības; 

 



  

2 
 

2.2.4. Par nelaimes gadījumu vai situāciju, kura apdraud cilvēku veselību vai dzīvību, obligāti 
jāpaziņo nodarbību atbildīgai personai, kura savukārt par to informē iestādes vadību; 

2.2.5. Izpildīt visas darba devēja, darba aizsardzības speciālista, augstākstāvošās Iestādes un Valsts 
Darba inspekcijas prasības darba drošības jautājumos; 

2.3. Pienākumi un pasākumi, lai izvairītos no elektrotraumām: 

2.3.1. Nodarbību kabinetos un telpās atļauts izmantot tikai tās iekārtas, ierīces un instrumentus, kas 
nepieciešamas konkrētajai nodarbībai. 

2.3.2. Aizliegts lietot vai izmantot bojātas elektriskās ierīces, slēdžus, rozetes, vadus. 

2.3.3.  Elektriskās ierīces drīkst pieslēgt strāvas avotam, izmantojot tikai nebojātus vadus un 
kontaktdakšas. 

2.3.4. Ja konstatēti kaut kādi elektrisko ierīču, slēdžu, rozešu, vadu  bojājumi, nekavējoties jāziņo 
nodarbības vadītājam vai interešu izglītības skolotājam. 

2.3.5. Ar mitrām vai slapjām rokām nekādā gadījumā neaiztikt elektroierīces vai to daļas, rozetes, 
slēdžus, vadus. 

2.3.6. Ja jūtama kaut mazākā elektrisko vadu izolācijas deguma smaka, nekavējoties jāziņo 
nodarbības vadītājam. 

2.3.7. Aizliegts atvērt elektrosadales un elektotransformatoru skapju durvis. 

2.3.8. Aizliegts ievietot rozetēs nestandarta kontaktdakšas, svešķermeņus. 

2.3.9. Beidzot lietot elektroierīci vai elektroinstrumentu, vispirms to izslēdz, pēc tam pieturot 
kontaktligzdu izņem kontaktdakšu. Nedrīkst ņemt ārā kontaktdakšu, raujot to aiz vada. 

2.3.10. Aizliegts dauzīt elektriskā apgaismojuma spuldzes, izolatorus, bojāt jebkuras ierīces un to 
daļas. 

2.3.11. Atrodoties ārpus telpām, nedrīkst kāpt elektropārvades līniju balstos un transformatoru 
punktos, nedrīkst spēlēties zem gaisvadu līnijām, atvērt elektrosadales skapjus un izmantot tos rotaļām. 

2.3.12. Bīstamu elektrisko ierīču, pārvadu bojājumu vai avārijas gadījumā, ikviena iestādes 
darbinieka un audzēkņa pienākums ir  

- netuvoties bīstamajai vietai; 

- ziņot iestādes vadībai, vai atrodoties ārpus iestādes - zvanīt pa tālruni 112. 

2.3.13. Ja izcēlies ugunsgrēks elektroierīces īssavienojuma dēļ, kategoriski aizliegts to dzēst ar ūdeni. 

Direktors                                                                                                                                      E.Šāblis 

 

V.Selga__________________ 


