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Drošības instrukcija izglītojamajiem par elektrodrošību
Izdoti saskaņā ar Ministru kabineta 2009. gada 24. novembra noteikumu Nr. 1338
„Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo drošība izglītības iestādēs
un to organizētajos pasākumos” 7.3. punktu.

1. Vispārīgie nosacījumi
1.1. Instrukcijas mērķis ir iepazīstināt audzēkņus ar elektrodrošības prasībām Bolderājas
Mūzikas un mākslas skolā, samazināt iespējamo risku audzēkņiem saņemt strāvas
triecienu vai citādā veidā nodarīt kaitējumu savai vai apkārtējo veselībai, kā arī zināt un
prast rīkoties situācijās, kas saistītas ar bojātu elektroierīču lietošanu vai elektrotraumu
gadījumā.
2. Vispārējās drošības prasības
2.1. Audzēkņiem nav atļauts patvaļīgi lietot (ieslēgt, izslēgt, regulēt, atvērt, remontēt,
tml.) elektriskā ierīces – televizorus, mūzikas atskaņotājus, kopētāju, u. c. elektroierīces.
2.2. Audzēkņiem nav atļauts pieskarties elektroierīču vadiem, kustīgām detaļām,
slēdžiem, kā arī pieslēgt vai atslēgt ierīces no elektriskā tīkla.
2.3. Audzēkņiem nav atļauts atvērt vai aizvērt elektroierīču vākus, tajā skaitā
elektrosadales skapja durvis.
2.4. Audzēkņiem nav atļauts ieslēgt un izslēgt elektrosadales skapja strāvas slēdžus.
2.5. Audzēkņiem nav atļauts pieskarties strāvas sadales iekārtām – slēdžiem, rozetēm,
strāvas pagarinātājiem, kā arī elektriskajām spuldzēm, drošinātājiem, tml.
2.6. Audzēkņiem nav atļauts ieslēgt un izslēgt stacionārās elektroierīces – ventilācijas
sistēmu, ugunsdrošības un trauksmes signalizāciju, ūdens sildītāju.
2.7. Audzēkņiem nav atļauts bez pedagoga atļaujas ieslēgt vai izslēgt apgaismojumu
telpās.
2.8. Par pamanītiem elektroierīču bojājumiem (bojāti strāvas vadi, piedūmojums,
dzirksteļošana, tml.) nekavējoties jāinformē skolotājs vai skolas dežurants.

3. Prasības avārijas gadījumā
3.1. Ja ir noticis negadījums – strāvas trieciens, piedūmojums, dzirksteļošana, tml.,
nekavējoties jāatstāj negadījuma vieta, jāsauc pēc palīdzības un jāziņo par notikušo
skolotājam vai skolas dežurantam.
3.2. Informējot par negadījumu jāsniedz sekojoša informācija – negadījuma vieta,
cietušie, negadījuma apraksts, negadījuma laiks.
3.3. Gadījumā, ja pēkšņi tiek pārtraukta elektrības padeve diennakts tumšajās stundās –
jāsaglabā miers un jāpaliek uz vietas.
3.4. Ja strāvas padeve netiek atjaunota ilgāk par 5 minūtēm, jāatstāj telpas un jādodas uz
pirmā stāva vestibilu.
3.5. Telpas atstājot jāpārvietojas soļiem, ievērojot piesardzību, jāturas gaiteņa vai kāpņu
labajā pusē.
4. Citi nosacījumi
4.1. Ar elektrodrošības instrukciju skolas audzēkņus iepazīstina ne retāk kā vienu reizi
gadā, uzsākot mācības – septembrī.
4.2. Ar elektrodrošības instrukciju skolas audzēkņus iepazīstina: mūzikas nodaļā –
solfedžo stundu skolotāji, mākslas nodaļā – mācību priekšmeta “Darbs materiālā”
skolotāji.
4.3. Audzēkņi par iepazīšanos ar šo drošības instrukciju veic ierakstu: “iepazinos”,
datumu un parakstu speciālās instruktāžas lapās.
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