
 
 

 

ELEKTRODROŠĪBAS NOTEIKUMI 

 

Izdoti saskaņā ar Ministru kabineta 

2009.gada 24.novembra noteikumiem Nr.1338. 

”Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo drošība 

izglītības iestādēs un to organizētajos 

pasākumos „7.3. punktu 

 

I.Vispārīgie  jautājumi 

Elektriskā strāva, plūstot caur cilvēka ķermeni, audos rada fizikāli – ķīmiskas reakcijas, ierosinot 

un veidojot atsevišķās ķermeņa daļās šīs reakcijas. Strāva 0,025 – 0,03 A rada nelielas traumas, 

bet strāva virs 0,03A var būt par iemeslu samaņas zaudēšanai un nāvei. 

 

Pirmā palīdzība cietušajam no elektriskās strāvas: 

Nāve bieži neiestājas elektrošoka iedarbībā, tāpēc vajadzīgs nekavējoties sniegt pirmo palīdzību. 

 

Pirmā darbība – ātri atslēgt to elektroiekārtas daļu ar kuru ir saistīts cietušais.  

Ja nevar ātri atslēgt elektroiekārtu, tad steidzīgi jārīkojas, lai cietušo atbrīvotu no elektroiekārtas.  

Atbrīvot cietušo drīkst izmantojot sausas drēbes, sausu koku vai dēli. Šajos gadījumos nedrīkst 

lietot metālus, mitrus priekšmetus.  

Pēc tam, kad cietušais atbrīvots no elektroiekārtas vai elektrovadiem, jānodrošina pilnīgs miers un 

jāizsauc ārsts pa tālruni 113. 

Ja cietušais ir bezsamaņā, tad cietušo novieto ērtā stāvoklī (vēlams uz taisnas grīdas).  

Atbrīvojiet elpošanas ceļus un radiet svaiga gaisa pieplūšanu, aprasiniet ar ūdeni. Ja cietušajam 

traucēta elpošana – veikt mākslīgo elpināšanu.  

Kad cietušais sāks elpot patstāvīgi, beigt mākslīgi elpināt. 

 

II. Elektrodrošības noteikumi: 

1. nedrīkst ekspluatēt bojātas elektroiekārtas; 

2. aizliegts veikt darbus elektroiekārtās zem sprieguma; 

3. telpās ar paaugstinātu bīstamību (mitrās un ar elektrovadāmības grīdām) aizliegts mainīt 

elektrospuldzes zem sprieguma; 

4. aizliegts savienojumus ieslēgt un izslēgt zem sprieguma; 

5. aizliegts pārbaudīt strāvas esamību vados un elektroiekārtās ar pieskaršanos; 

6. ekspluatējot elektroiekārtas nepieciešams periodiski pārbaudīt sazemējuma – nullēšanas 

izolācijas pretestību. 

7. elektriskās ierīces drīkst pieslēgt strāvas avotam, izmantojot tikai nebojātus 

savienojumus. 

8.  ja ir konstatēts vadu pārrāvums, elektroierīces, vadu, rozešu vai slēdžu bojājums, ir 

nekavējoties jāpaziņo skolotājam. 

9.  elektroaizdegšanās gadījumā aizliegts dzēst uguni ar ūdeni.  

10. Dzēst drīkst ar ugunsdzēsības aparātiem, kuri atrodas tiem paredzētās vietās. 
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