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Liepājas 3.pamatskolas elektrodrošības noteikumi 

 

 

1. Vispārīgie jautājumi. 

1.1. Pārkāpjot elektrodrošības noteikumus, var iegūt elektrotraumu, jo strāva ejot caur cilvēka 

ķermeni, iedarbojas uz to ķīmiski, bioloģiski un termiski. Elektriskās strāvas iedarbības rezultātā 

cilvēks var iegūt elektriskās strāvas triecienu un traumas. 

1.2. Elektriskās strāvas trieciens var izraisīt samaņas zudumu, elpošanas centru paralīzi, nervu 

sistēmas traucējumus, elektrotraumu gadījumā var tikt bojāta āda, muskuļaudi, asinsvadi, nervu 

šķiedras, var iegūt apdegumus u.c. 

2. Pasākumi, lai izvairītos no elektrotraumām. 

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

plakanknaibles un tml. (plīsis korpuss, bojāta izolācija, redzami kaili vadi), kā arī veikt jebkura 

veida remontdarbus, ja nav piešķirta atbilstoša kvalifikācija, kura dod tiesības to darīt. 

2.2. Elektriskās ierīces drīkst pieslēgt strāvas avotam, izmantojot tikai nebojātus savienojumus. 

2.3. Pieslēgt papildenergolietotājus vai elektroierīces drīkst tikai speciāli sagatavotās personas. 

2.4. Ja ir konstatēts vadu pārrāvums, elektroierīces, vadu, rozešu vai slēdžu bojājums, ir 

nekavējoties jāpaziņo skolotājam, saimniecības pārzinei, skolas administrācijai vai skolas 

direktoram. 

2.5. Neaiztikt mitrām un slapjām rokām elektriskās ierīces, slēdžus, rozetes, vadus. 

2.6. Ja jūtama elektrovadu izolācijas deguma smaka, nekavējoties jāziņo par notiekošo 

skolotājam vai jebkuram citam skolas darbiniekam. 

2.7. Elektroaizdegšanās gadījumā kategoriski aizliegts dzēst uguni ar ūdeni. Jāizmanto smiltis. 

2.8. Aizliegts atvērt elektrosadaļas skapja, elektrotransformatora durvis.  

2.9. Aizliegts uzsākt jebkādus apskates vai remontdarbus, pieskarties strāvu vadošām daļām. 

2.10. Netuvoties uz zemes guļošiem elektrības vadiem, neaiztikt tos. Par to jāziņo pieaugušajiem 

cilvēkiem. 

2.11. Aizliegts ievietot rozetēs nestandarta kontaktdakšas, svešķermeņus. 
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2.12. Beidzot lietot elektroierīci, vispirms to izslēdz, pēc tam, pieturot kontaktligzdu, izņem 

kontaktdakšu. Nedrīkst ņemt ārā kontaktdakšu raujot to aiz vada. 

2.13. Pēdējam aizejot no telpas, izslēgt gaismu. 

2.14. Ja cilvēks ir guvis elektrotraumu, nekavējoties ir jāziņo pieaugušajam. 

2.15. Jāievēro elektrodrošības noteikumi fizikas, mājturības, ķīmijas un bioloģijas kabinetos, 

datorklasēs. 

 

 

 

 


