RĪGAS 66. VIDUSSKOLA
Katrīnas iela 4, Rīga, LV – 1045, tālrunis 67334007, e-pasts r66vs@riga.lv

IEKŠĒJIE NOTEIKUMI
Rīgā
2022. gada 22. augustā

Nr. VS66-22- 2 - nts

Elektroenerģijas un siltuma taupīšanas kārtība
Izdoti saskaņā ar 29.12.2022. Rīgas domes lēmumā Nr.1112
“Par energopārvaldības sistēmas ieviešanu Rīgas valstspilsētas pašvaldībā”
apstiprinātajām “Efektīvas ēku ekspluatācijas vadlīnijām”;
27.12.2002. Ministru kabineta noteikumiem Nr.610
“Higiēnas prasības izglītības iestādēm, kas īsteno vispārējās
pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības,
profesionālās pamatizglītības, arodizglītības vai
profesionālās vidējās izglītības programmas” 38. punktu
I.Vispārīgie jautājumi
1. Rīgas 66. vidusskolas (turpmāk–Izglītības iestāde) Elektroenerģijas un siltuma
taupīšanas kārtība (turpmāk–Kārtība) reglamentē elektroenerģijas un siltuma taupīšanas
organizāciju Izglītības iestādē. Kārtība nosaka:
1.1 elektroenerģijas un siltuma taupīšanas organizāciju;
1.2. iekštelpu temperatūru darba un ārpus Izglītības iestāde darba laika;
1.3. izglītojamo, pedagogu, saimniecisko darbinieku rīcību, lai taupītu elektroenerģiju
un siltumu Izglītības iestādē;
1.4. atbildīgos un kārtību, kādā izglītojamos un darbiniekus iepazīstina ar Kārtību;
1.5. izglītojamā rīcību, ja izglītojamais kādas personas darbībā saskata Kārtības
neievērošanu.
2. Kārtība ir saistoša Izglītības iestādes izglītojamajiem un darbiniekiem.
3. Kārtību grozīt vai precizēt var tikai ar Izglītības iestādes direktora rīkojumu.

II. Iekštelpu temperatūras režīmi
4. Racionālam enerģijas lietojumam, ekspluatējot apkures sistēmas, atbilstoši
29.12.2021. Rīgas domes lēmumā Nr.1112 “Par energopārvaldības sistēmas ieviešanu
Rīgas valstspilsētas pašvaldībā” apstiprinātajām “Efektīvas ēku ekspluatācijas
vadlīnijas” ar Izglītības iestādes 14.04.2022. rīkojumu Nr.VS66-22-41-rs “Par iekštelpu
temperatūras režīmiem” noteikt iekštelpu temperatūras darba laikā un ārpus darba laika.
Pamatojoties uz 27.12.2002. Ministru kabineta noteikumiem Nr.610 “Higiēnas prasības
izglītības iestādēm, kas īsteno vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības,
profesionālās pamatizglītības, arodizglītības vai profesionālās vidējās izglītības
programmas” 38. punktu Izglītības iestādē noteikt sekojošus iekštelpu temperatūras
režīmus:
4.1. iekštelpu temperatūra izglītības iestādes darba laikā:
Telpas nosaukums

Gaisa temperatūra apkures sezonā, °C

Klases, kabineti, laboratorijas, u.c. telpas

+20,0

4.2. ārpus izglītības iestādes darba laika (naktīs, brīvdienās, svētku dienās) tiek noteikta
samazināta iekštelpu temperatūra:
Apkures režīms
Lietošanas laiks
Nakts temperatūras samazinājums
Nedēļas nogales temperatūras
samazinājums

Apkures sākums/beigas
07:00 – 17:00
20:00 – 06:00 (16 °C)
Pk 20:00 – 06:00 (16 °C)

Nedēļas dienas
Pi, Ot, Tr, Ce, Pk
Pi, Ot, Tr, Ce
Pk, Se, Sv

4.3. temperatūras regulējumu nodrošināt Izglītības iestādes siltummezglu apkalpojošam
uzņēmumam.
III. Atbildīgie par iepazīstināšanu ar Kārtību
5. Klases audzinātājs iepazīstina izglītojamos ar šo Kārtību.
6. Kārtība izvietota 1.stāva vestibila informatīvajā stendā.
IV. Elektroenerģijas taupīšana
7. Izglītojamiem, pedagogiem un saimnieciskajiem darbiniekiem darba dienas laikā
ievērot elektroenerģijas taupīšanu:
7.1. pēdējais, izejot no telpas, izslēdz apgaismojumu;
7.2. dienas gaišajā laikā telpās, kurās ir pietiekami gaišs, apgaismojumu nelieto;
7.3. katrs personīgi atbildīgs, lai taupītu elektroenerģiju;
7.4. ja kādas personas rīcībā saskata Kārtības neievērošanu, par to informē klases
audzinātāju vai administrāciju;
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7.5. dežūrējošā klase, pildot dežurantu pienākumus, nodrošina elektroenerģijas
taupīšanu savā dežūrposteņa stāvā.
V. Noslēguma jautājumi
8. Vismaz vienu reizi gadā izglītojamo drošības instrukcijās iekļaut informāciju par
elektroenerģijas un siltuma taupīšanu.
9. Klases stundās pārrunāt personīgo un kolektīvo atbildību elektroenerģijas un siltuma
taupīšanā.
10. Elektroenerģijas un siltuma taupīšanu iekļaut projektu darbu tēmu piedāvājumā.

Direktore

E. Guruli

Želinska 67334007
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