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Drošības noteikumi mājturības un tehnoloģijas kabinetā (zēniem) 

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, bez grūstīšanās, līdzi 

ņemot stundai nepieciešamos piederumus, somas jāatstāj skolotāja norādītajā vietā.  

2. Pirms praktiskajām nodarbībām jāuzģērbj darba apģērbs (priekšauts).  

3. Stundas laikā drīkst atrasties tikai skolotāja norādītajā vietā.  

4. Pirms stundas skolotājs pārbauda, vai izmantojamie instrumenti ir darba kārtībā un nav bojāti.  

5. Skolēni, saņemot instrumentus, pārbauda vai tie nav bojāti, bojājuma gadījumā ziņo par to 

skolotājam un bojātos nomaina.  

6. Ja kāds inventāra priekšmets ir sabojāts vai nozudis skolēna prettiesiskas rīcības dēļ, viņš 

personīgi vai ar vecāku palīdzību novērš radītā kaitējuma sekas.  

7. Ja skolotājs darba laikā sniedz norādījumus, skolēniem nekavējoties jāpārtrauc darbs un tie 

jānoklausās, darbu drīkst turpināt tikai pēc skolotāja atļaujas.  

8. Saņemot uzdevumu skolēniem, tas jāveic norādītajā secībā, darba laikā nedrīkst sarunāties, 

nodarboties ar citām lietām, traucēt citiem skolēniem.  

9. Bez skolotāja atļaujas nedrīkst atrasties pie darbmašīnām, strādāt ar rokas un elektriskajiem 

darbarīkiem.  

10. Darba laikā jābūt uzmanīgam un jāizmanto tikai norādītie darba paņēmieni, lai neradītu 

traumas sev un citiem.  

11. Pirms darba uzsākšanas apstrādājamais materiāls stingri jānostiprina darbagaldā, darba laikā 

jāievēro skolotāja norādījumi.  
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12. Strādājot ar koka ēveli, tai jābūt gludai un labi uzasinātai, atbrīvot no skaidām to drīkst tikai 

ar koka ķīlīti.  

13. Elektroinstrumentus drīkst ieslēgt tikai pēc apstrādājamās detaļas nostiprināšanas paredzētajā 

vietā. Uzsākot darbu, tie lēnām, bez asām kustībām un grūdieniem jātuvina apstrādei 

paredzētajai detaļai.  

14. Pārtraucot darbu, elektroinstrumenti jāatslēdz no tīkla un jānovieto drošā vietā.  

15. Pirms elektroinstrumenta regulēšanas un tā daļu nomaiņas, tas jāatslēdz no tīkla.  

16. Pēc stundas jāsakopj sava darba vieta, dežurantiem jāuzslauka kabineta grīda.  

17. Iziet no darbmācības kabineta drīkst tikai ar skolotāja atļauju.  

18. Ja gūts savainojums, par to nekavējoties jāziņo skolotājam, kurš nepieciešamības gadījumā 

sniedz pirmo medicīnisko palīdzību.  

19. Pēc stundas jāsakārto sava darbavieta, materiāla atlikumi un izmantotie instrumenti jānovieto 

norādītajās vietās. 
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