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Drošības noteikumi Nr.3 

 

,,DROŠĪBAS NOTEIKUMI DARBĀ AR DATORU, DATORKLASĒ” 

 

1. Vispārējās prasības: 

1.1. Audzēkņi instruējami ar drošības noteikumiem ne retāk kā 2 reizes gadā. Instruēšanas 

fakts jāfiksē klases „Nodarbību žurnālā” ar obligātu instruējamā parakstu. 

1.2. Par riska faktoriem datorklasē uzskatāmi: 

1.2.1. Fiziskā slodze (piespiedu darba poza); 

1.2.2. Redzes slodze (neapmierinoši displeja ergonomiskie parametri, nepietiekams 

apgaismojums, atspīdums, apžilbinājumi); 

1.2.3. Psiholoģiskā slodze (laika trūkums, ātrs temps, īss darba termiņš, darbs, kam 

nepieciešama liela koncentrēšanās u.c.). 

1.3. Telpā, kurā atrodas datori, drīkst ienākt tikai ar pedagoga atļauju. 

2. Pirms nodarbību sākuma un nodarbību gaitā: 

2.1. Ienākot datorklasē, nedrīkst strauji pārvietoties (skriet, lekt, grūstīties, mest priekšmetus 

u.tml.). 

2.2. Katram audzēknim jāatrodas savā nodarbībām paredzētajā vietā. Ieņemt citu darba vietu 

drīkst tikai ar pedagoga atļauju. Somas jānoliek pedagoga norādītajā vietā. 

2.3. Ienākot kabinetā pedagogam, skolas vadībai vai citai personai, atļauts nepiecelties. 

2.4. Nedrīkst ēst, dzert, novietot uz datoram un tuvumā traukus ar šķidrumu, neaizskart ar 

pirkstiem monitoru. 

2.5. Jāievēro elektrodrošības noteikumi, spriegums kontaktos ir 220V – bīstams veselībai un 

dzīvībai: 

2.5.1. Nedrīkst aizskart kontaktligzdas un ievietot tajās priekšmetus; 

2.5.2. Nedrīkst aizskart vadus un bojātu izolāciju. Par katru izolācijas bojājumu ziņot          

pedagogam; 

2.5.3. Spriegums monitora iekšpusē ir vairāki tūkstoši voltu. Nedrīkst monitorā pa 

ventilācijai paredzētajām spraugām ievietot priekšmetus; 

2.6. Nedrīkst datorā ievietot svešas disketes. 

2.7. Aizliegts aiztikt apgaismojumu, žalūzijas, ventilāciju, elektrības vadus un spraudņus. 

2.8. Aizliegts izdzēst datorā uzstādīto programmatūru, mainīt tās iestatījumus. 

2.9. Aizliegts klasē ienest programmatūru un uzstādīt datoros jebkuras programmas. Datorus 

atļauts lietot tikai mācību vajadzībām. 

2.10. Atļauts izdrukāt mācību darbus, saskaņojot ar pedagogu. 

2.11. Stundas laikā nedrīkst staigāt pa klasi, traucēt pārējiem audzēkņiem. 

2.12. Klasē jāievēro Skrīveru Mūzikas un mākslas skolas iekšējie kārtības noteikumi un 

interneta lietošanas noteikumi. 

2.13. Ieteicams periodiski (ik pēc 15 – 20 min.) pārtraukt darbu un atslābināt uzmanību, 

izdarīt pirkstu un ķermeņa vingrinājumus. Nav ieteicams strādāt ar datoru bez 

pārtraukuma ilgāk par divām stundām. Ik pēc 1 stundas pārtraukt darbu uz 5 – 10 

minūtēm vai ik pēc 2 stundām – uz 15 minūtēm. Pārtraukumu laikā nav ieteicams 

atrasties pie displeja. 

3. Rīcība aizdegšanās gadījumos: 

3.1. Ja nodarbību gaitā jūtama gruzduma smaka, redzami dūmi vai kāds no skolēniem tiek 

pakļauts elektrosprieguma iedarbībai: 

3.1.1. Jāpaziņo pedagogam; 

3.1.2. Turpmākas darbības veicamas atbilstoši pedagoga norādījumiem. 
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3.2. Ja ir notikusi datortehnikas aizdegšanās (gruzdēšana), tā dzēšana notiek ar ogļskābās 

gāzes ugunsdzēsības aparātu. Lietojot CO2 aparātu, jāievēro tā lietošanas drošības 

prasības, lai neiegūtu roku apsaldējumus. Ugunsdzēsības (VUGD) dienests (tālrunis 

„112”) izsaucams, ja ar rīcībā esošajiem ugunsdzēsības līdzekļiem un darbībām 

aizdegšanos nav iespējams likvidēt laikā līdz 20 sekundēm. 

4. Beidzot nodarbības: 

4.1. Nodarbību nobeigumā pareizi jāizslēdz dators atbilstoši datora izslēgšanas noteikumiem, 

ja to prasa pedagogs. 

4.2. Jāsakārto sava darba galda virsma, jānovieto vietā mācību līdzekli, krēsli. 

4.3. Par jebkuriem pamanītiem datora bojājumiem informēt pedagogu. 

 


