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Nr. 7 

DROŠĪBAS INSTRUKCIJA SKOLĒNIEM  

PAR ELEKTRODROŠĪBU  

 

Izdoti saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 24.novembra  

noteikumiem Nr.1338.”Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo 

drošība izglītības iestādēs un to organizētajos pasākumos” 

 

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. 

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. 

3. Pasākumi, lai izvairītos no traumām: 

3.1  Elektriskās ierīces drīkst pieslēgt strāvas avotam, izmantojot tikai nebojātus 

savienojumus. 

3.2. Atslēdzot kontaktdakšu no kontaktligzdas, ar vienu roku pieturi kontaktligzdu, 

lai nebojātu tās piestiprinājumu sienas kārbā. 

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

patstāvīgi veikt to remontu. 

3.4. Aizliegts aiztikt vadus, kontaktligzdas, pieslēgt elektroierīces ar mitrām, 

slapjām rokām. 

3.5. Aizliegts novietot uz vadiem, slēdžiem jebkurus priekšmetus, apģērbu un tml. 

3.6. Ja elektroierīce pēkšņi pārtrauc darboties, aizliegts uzsākt jebkādus apskates 

vai remontdarbus, neatslēdzot ierīci no barošanas avota. 

3.7. Elektroierīci nekavējoties atslēdz no tīkla, ja: 

3.7.1. noticis vai draud notikt nelaimes gadījums ar cilvēkiem; 

3.7.2. no elektroierīces parādās dūmi vai uguns. 

3.8. Neaizskar un netuvojies pārrautiem vai zemē guļošiem vadiem pie 

elektrolīnijām. 
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3.9. Aizliegts atvērt un ieiet elektrosadales mājās, atvērt un aiztikt elektrosadales 

skapjus. 

3.10. Elektroaizdegšanās gadījumā aizliegts dzēst uguni ar ūdeni. Jāizmanto smiltis, 

ugunsdzēšamais aparāts. 

4. Ja redzi bojātu elektrolīniju (pārrauti, nokarājušies vadi), ziņo pieaugušajiem vai zvani 

Glābšanas dienestam 112. 

5. Ja noticis negadījums, zvani Glābšanas dienestam 112, Neatliekamajai medicīniskajai 

palīdzībai 113.  

 


