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Kārtība par drošību mācību kabinetos, telpās un āra nodarbībās,  

kurās ir iekārtas un vielas, kas var apdraudēt izglītojamo drošību un veselību 

 
Izdoti saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 24. novembra noteikumu Nr.1338 

„Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo drošība izglītības iestādēs un to 

organizētajos pasākumos” .7 un 8. punktu 

 

1. Vispārīgie jautājumi 

1.1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā nodrošināma izglītojamo drošība mācību kabinetos un 

telpās, kurās ir iekārtas un vielas, kas var apdraudēt drošību un veselību. 

1.2. Ar noteikumiem izglītojamos iepazīstina ne retāk kā divas reizes gadā (I un II semestra 

pirmās mācību stundas laikā), atbilstoši mācību programmai, un katru reizi pirms tādu 

jaunu darbu uzsākšanas, kuri var apdraudēt izglītojamo drošību un veselību. 

1.3. Par izglītojamo iepazīšanās ar drošības noteikumiem faktu atbildīgā persona veic ierakstu 

klases žurnālā, norādot drošības noteikumu nosaukumu un numuru. 

1.4. Pēc iepazīšanās ar drošības noteikumiem izglītojamais to apliecina ar ierakstu 

„iepazinos”, norādot datumu, un parakstu. 

 

2. Prasības uzvedībai un kārtībai mācību kabinetos 

2.1. Ievērot iekšējās kārtības noteikumus mācību kabinetos. 

2.2. Somas novietot pedagoga norādītajā vietā. 

2.3. Instrumentus uz darba galda sakārtot un izvietot norādītajā kārtībā, lai tie netraucētu 

darbam un citiem izglītojamajiem. 

2.4. Instrumentus izmantot atbilstoši uzdotajam uzdevumam un paredzētajiem mērķiem. 

Nelietot bojātus instrumentus, ierīces. 

2.5. Mājturības kabinetā (izņemot mācību virtuvi) neienest un nelietot pārtikas produktus. 

2.6. Informātikas kabinetā aizliegts ienest šķidrumus. 

2.7. Darbā ar iekārtām un instrumentiem izpildīt tikai pedagoga atļautās darbības. 

2.8. Veicot darbu ar instrumentiem un iekārtām ievērot pedagoga norādījumus, kā arī drošus 

darba paņēmienus. 

2.9. Ievērot tīrību un kārtību telpā un darba vietā, kā arī personīgās higiēnas prasības. 

2.10. Ievērot darba vietā un telpā izvietotās drošības zīmes, brīdinošus uzrakstus un 

apzīmējumus. 

2.11. Neaizsegt ierīču ventilācijas atveres un neievietot tajās kādus priekšmetus. 

2.12. Bez pedagoga atļaujas nedemontēt, nepārvietot un citādi nebojāt klases aprīkojumu. 

2.13. Ievērot ugunsdrošības un elektrodrošības prasības, nepieļaut rīcību, kas var  izraisīt 

ugunsgrēku. 
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3. Prasības āra nodarbībām 

3.1. Āra nodarbībās skolēnu pulcēšanās vietu nodarbību sākumam skolas telpās norāda 

skolotājs. 

3.2. Skolēni katras āra nodarbības sākumā tiek atkārtoti informēti par satiksmes noteikumu un 

āra nodarbības norises drošības noteikumu ievērošanu.  

3.3. Skolēni saņem mutisku vai rakstisku darba uzdevumu. 

3.4. Nodarbību laikā skolēni pilda tikai darba lapā norādītos uzdevumus.  

3.5. Skolēni āra nodarbības laikā bez skolotāja atļaujas nedrīkst atstāt nodarbību vietu.  

3.6. Skolēns nodarbības laikā nedrīkst pieskarties mirušiem dzīvniekiem un kontaktēties ar 

nepazīstamiem suņiem un kaķiem.  

3.7. Nodarbību beigās, ja uzdevumi tika veikti dažādos laukumos, skolēni satiekas nodarbības 

sākumā skolotāja norādītajā laikā un vietā.  

3.8. Ja āra nodarbība ir skolas teritorijā, pirmās palīdzības sniegšanai izmanto skolas 

medicīnas māsa vai ārsta palīdzību.  

3.9. Ja āra nodarbība ir ārpus skolas teritorijas līdzi jābūt pirmās palīdzības aptieciņai. 

3.10. Skolēni, kuri neievēro augstāk minētos noteikumus, raksta paskaidrojumu.  

3.11. Ja noteikumu neievērošanas gadījumā tiek bojāts kabineta inventārs, tiek  sastādīts akts 

par bojātā inventāra vai iekārtas materiālo kompensāciju.  

 

4. Prasības veicot praktiskos un laboratorijas darbus 

4.1.  Strādāt ar sasaitētiem apaviem, sakārtot apģērbu, lai netraucētu strādāt un neapdraudētu 

drošību strādājot pie darbagaldiem, ar iekārtām un instrumentiem. 

4.2. Gatavojoties darbam, jāieņem sava darba vieta, jāpārbauda darba vietas kārtība un darba 

rīku esamība un stāvoklis. 

4.3. Pedagoga paskaidrojuma laikā visiem instrumentiem, darba rīkiem un materiāliem 

jāatrodas norādītajās vietās. 

4.4. Darba laikā bez atļaujas aizliegts staigāt pa kabinetu, mainīties darba vietām vai aiziet no 

darba vietas bez pedagoga atļaujas. 

4.5. Strādājot saudzīgi apieties ar kabineta inventāru, darba rīkiem. Par katru darba rīka 

bojājumu ziņot pedagogam. 

4.6. Uzturēt darba vietu kārtīgu un tīru. 

4.7. Kopīgai lietošanai paredzētos darba rīkus lieto tikai ar pedagoga atļauju. 

4.8. Darbam paredzētos materiālus izmantot ekonomiski un taupīgi. 

4.9. Uzmanīgi rīkoties ar asiem priekšmetiem (šķērēm, nazi, skalpeli, pinceti u.c.), nepavērst 

asos piederumus pret saviem klases biedriem un sevi. 

4.10. Neostīt, netaustīt vielas un materiālus, pirms pedagogs nav to atļāvis. 

4.11. Lai noteiktu vielas smaržu, trauku nedrīkst tuvināt sejai. Vielas smaržu noteikt, ar 

plaukstu izdarot kustību virs trauka atveres pret sevi. 

4.12. Nepārbaudīt vielas garšu. 

4.13. Vērojumus izdarīt uzmanīgi, saudzējot acis. 

 

5. Prasības darbu beidzot 

5.1. Notīrīt darba rīkus un sakārto darba vietu. 

5.2. Ievērot personīgās higiēnas prasības, nomazgāt rokas, notīrīt, sakārtot apģērbu. 

5.3. Atstāt skolas telpas pirms nodarbību beigām bez pedagoga atļaujas aizliegts. 
5.4. Par skolēna darba pārtraukšanu kabinetā  vai āra nodarbībā vienpersoniski ir tiesīgs izlemt 

skolotājs.  

 

 Direktore        M.Rolmane 

 

 


