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Drošības noteikumi mājturības un tehnoloģiju kabinetā – 

Skolas mācību virtuvē 
 

Izveidoti saskaņā ar Ministru kabineta  

2009. gada 24.novembra noteikumiem Nr. 1338 

 “Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo drošība izglītības  

iestādēs un to organizētajos pasākumos” 7.1.punktu 

 

 

1. Mācību virtuvē drīkst ienākt tikai ar skolotāja atļauju, organizēti, līdzi ņemot stundai nepieciešamo.  

2. Stundas laikā jābūt disciplinētam un precīzi jāizpilda skolotāja norādījumi.  

3. Pirms darba virtuvē jānomazgā rokas, jāapsien tīrs priekšauts, gari mati jāsasien, ap galvu jāapsien 

lakatiņš vai jāuzliek cepure, jānoņem rotaslietas. 

 4. Strādājot ar stikla traukiem, jābūt uzmanīgam, lai tie nesaplīst, ja tomēr tas ir noticis - lauskas 

nedrīkst vākt ar rokām, bet jāuzslauka ar birsti.  

5. Lietojot asus priekšmetus, lai izvairītos no savainojumiem, nedrīkst pavērst griezošo vai durošo 

instrumenta daļu pret sevi vai saviem klasesbiedriem.  

6. Vāks no karsta katla vai pannas jānoņem ar speciālu lupatiņu vai cimdu.  

7. Pirms stundas skolotājs pārbauda, vai izmantojamās ierīces ir darba kārtībā un nav bojātas, bojātas 

ierīces lietot aizliegts.  

8. Darbu beidzot, vispirms jāizslēdz elektriskās ierīces un tikai tad jāizņem kontaktdakša, pieturot 

kontaktligzdu. To aizliegts darīt ar slapjām vai mitrām rokām. 

 9. Gatavojot ēdienus, produkti rūpīgi jānomazgā un jānotīra, nedrīkst izmantot bojātus produktus.  

10. Pēc stundas jāsakārto sava darba vieta, virtuve ir jāuzkopj, trauki jānomazgā, jānoslauka, jānoliek 

vietā.  

11. Traukus ievietot trauku mazgājamā mašīnā, to stundas beigās ieslēgt mazgāšanas režīmā. 

12. Darba laikā saudzīgi jāizturas pret izmantojamo inventāru un iekārtām.  

13. Ja kāds inventāra priekšmets vai iekārta ir bojāta skolēna rīcības dēļ, viņš personīgi vai ar vecāku 

palīdzību novērš radītā kaitējuma sekas.  

14. Ja gūts savainojums vai apdegums, par to nekavējoties jāziņo skolotājam, kurš nepieciešamības 

gadījumā sniedz pirmo medicīnisko palīdzību vai jādodas pie skolas medmāsas. 

 

 

 

Direktore M.Rolmane 
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Drošības noteikumi mājturības un tehnoloģiju kabinetā (meitenēm) 
 

Izveidoti saskaņā ar Ministru kabineta  

2009. gada 24.novembra noteikumiem Nr. 1338 

 “Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo drošība izglītības  

iestādēs un to organizētajos pasākumos” 7.1.punktu 

 

1. Mājturības kabinetā drīkst ienākt tikai ar skolotāja atļauju, organizēti, līdzi ņemot stundai 

nepieciešamos piederumus.  

2. Stundā izmantojamie rokdarbu materiāli jāievieto speciāli tam paredzētās kārbiņās vai maisiņos. 

3. Pirms stundas nomazgāt rokas un sakārtot savu darba vietu atbilstoši paredzētajam darbam  – adatu 

spilventiņš, grieznes, lineāls, zīmulis, utt. 

4. Adot, tamborējot un šujot ar šujamām, adāmām, tamborējamām adatām - darba vietu turēt kārtīgu, 

šujamās  adatas novietot adatu spilventiņā.  Esi uzmanīgs, darbojoties ar adatām, pret sevi un pārējiem, 

adāmadatas nespraud kamolā vertikāli. 

5. Uzmanīgi strādāt ar grieznēm. 

6. Darbu ar šujmašīnu vai overloku drīkst uzsākt tikai ar skolotāja atļauju. 

7. Pie katras šujmašīnas drīkst strādāt tikai viens skolēns. 

8. Strādājot ar šujmašīnu, šuvējam jāatrodas 10-15 cm attālumā no tās korpusa.  

9. Aizliegts atspiesties uz šujmašīnu ar elkoņiem, uz galda virsmas atrodas tikai roku delnas, pirkstus 

nedrīkst turēt pārāk tuvu adatai. 

10. Šūšanas laikā nedrīkst skarties klāt šujmašīnas kustīgajām daļām. 

11. Verot diegu adatā, noņemt kāju no piedziņas pedāļa. 

12. Labojot vai tīrot elektrisko šujmašīnu, kā arī beidzot darbu pie šujmašīnas, tā jāatvieno no 

elektrotīkla. 

13. Pirms ieslēdz gludekli, pārbaudi, vai ir uzlikts vajadzīgais gludināšanas režīms. 

14. Ieslēgts gludeklis jānovieto vertikāli.  

15. Gludināšanas laikā nedrīkst ar gludekļa gludvirsmu skart elektrisko vadu.  

16. Neatstāt ieslēgtu gludekli horizontāli uz gludināmās virsmas un bez uzraudzības. 

17. Darbu beidzot, neaizmirsti izslēgt gludekli. 

18. Atvienojot gludekli no elektrotīkla, nedrīkst raut aiz vada, bet,  uzmanīgi pieturot kontaktligzdu, 

izņemt kontaktdakšu no ligzdas. 

19. Pēc stundas jāsakārto sava darba vieta, darba materiāli un rīki jānoliek tiem paredzētajās vietās.  

20. Darba laikā saudzīgi jāizturas pret izmantojamo inventāru un iekārtām.  

21. Ja kāds inventāra priekšmets vai iekārta ir bojāta skolēna rīcības dēļ, viņš personīgi vai ar vecāku 

palīdzību novērš radītā kaitējuma sekas.  

22. Ja gūts savainojums vai apdegums, par to nekavējoties jāziņo skolotājam, kurš nepieciešamības 

gadījumā sniedz pirmo medicīnisko palīdzību,  vai jādodas pie skolas medmāsas. 

 

Direktore M.Rolmane 
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