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Par drošību mācību kabinetos un telpās, kurās ir iekārtas un vielas, kas var
apdraudēt izglītojamo drošību un veselību
Izdoti saskaņā ar MK 24.11.2009. Noteikumu Nr.1338,
“Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo drošība
izglītības iestādēs un to organizētajos pasākumos” 7. punkta 1. apakšpunktu
1. Vispārīgais jautājums
1. Šie noteikumi ir saistoši un jāievēro visiem iestādes audzēkņiem. Ar šiem noteikumiem
audzēkņus iepazīstina direktora nozīmēts skolotājs mācību gada sākumā un atkārtoti mācību
gada laikā, pēc vajadzības. Audzēkņu iepazīstināšanu ar noteikumiem reģistrē žurnālā, norādot
noteikumu nosaukumu, datumu, audzēkņu uzvārdu. Pedagogs to apstiprina ar parakstu.
Audzēkņa pienākums ir ievērot šos noteikumus.
2. Darba drošības instrukcija grupas telpās:
2.1.

ņem instrumentus, kas paredzēti praktiskam darbam tikai ar pedagoga atļauju!

2.2.

pa klašu telpām pārvietojies nesteidzoties un negrūstot citus audzēkņus;

2.3.

nekāp klases telpā uz plauktiem, galdiem, krēsliem, jo tās var gāzties un tu vari gūt

traumu. Ja tev nepieciešama kāda lieta, ko pats nevari aizsniegt, palūdz to skolotājam;
2.4.

nekādā gadījumā nedrīkst likt pie mutes nekādas krāsas un nepazīstamas vielas!

2.5.

pa kāpnēm pārvietojies, turoties ar vienu roku pie margām. Nekādā gadījumā nepārkaries

tām pāri!
1. Darbā ar elektrisko plītiņu ievēro:

3.1.pirms plītiņas ieslēgšanas lai skolotājs pats pārbauda auklu un plītiņu novieto uz ugunsdroša
pamata;
3.2.ieslēdzot plītiņu, kontaktdakšiņu stabili līdz galam jāiebīda kontaktligzdā, izslēdzot plītiņu,
nedrīkst raut aiz auklas.
3.3.aizejot, pārbaudi, vai tā ir izslēgta.
2.

Darbā ar gludekli ievēro:

4.1. ieslēdz un izslēdz gludekli tikai ar sausām rokām;
4.2.gludekli jānovieto tikai vertikāli;
4.3.uzmani, lai gludekļa karstā virsma nepieskartos auklai;
4.4.gludekli ieslēdzot, kontaktdakšiņu stabili līdz galam jāiebīda kontaktligzdā, izslēdzot
gludekli, nedrīkst raut to aiz auklas.
3.

Darbā ar audumu un elektrisko šujmašīnu ievēro:

5.1. adatas jāglabā noteiktā vietā – adatu spilventiņa, nedrīkst tās atstāt uz galda;
5.2.nedrīkst šūt ar sarūsējošu adatu;
5.3.šķēres jāglabā klasē koka kastē, tam paredzētām nolūkam;
5.4.šujmašīnu ieslēdz tikai skolotāja klātbūtnē ar tā atļauju;
5.5.ieslēdzot, pārbaudi, vai viss atrodas darba kārtībā: kontaktligzda, kontaktdakša, elektr. aukla
u.c.
5.6.ja izmanto pagarinātāju, pārbaudi, vai tas atbilst drošības prasībām (bez bojājumiem un
citiem defektiem);
5.7.šujot, pirkstus neliec pārāk tuvu adatai, bet virzi audumu pie adatas;
5.8.šķēres un adatas glabā tām paredzētās kastēs;
5.9.aizejot visu izslēdz un nokārto darba vietu.
4.

Darbā ar anilīna krāsām:

6.1. jāraugās, lai krāsu pulveris nenokļūtu elpošanas ceļos;
strādājot ar kodinātāju (etiķi) jāraugās, lai tas nenokļūtu acīs vai mutē. Ja tas nokļūst uz ādas,
jānoskalo ar aukstu ūdeni
7. Darbs ar papīra nazi:
7.1. papīra nazis jātur pareizi – ar smailo dalu no sevis
7.2. jāizmanto tikai griežot papīru vai kartonu, pēc tam jāiebīda atpakaļ rokturī un jānoliek
koka kastē.
8. Darbs ar kokapstrādes virpu vai citiem rokas instrumentiem:
8.1. sagatavot vajadzīgo inventāru, noņemt no darba virsmas visu lieko
8.2. stingri nostiprināt vajadzīgo materiālu
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8.3. lietot tikai nesabojātus, labi uzasinātus instrumentus, tikai atbilstoši to nozīmei
8.4. tehnoloģiskās operācijas izpildīt tikai uz konkrētam nolūkam paredzētajās vietās
8.5. nenovērst uzmanību no veicamā darba, lietot tikai pareizus darba paņēmienus
8.6. sabojātus instrumentus nekavējoties mainīt
8.7. strādājot pie koka vai cita veida virpas aizliegts:
8.7.1.pieliekt galvu tuvu darbagaldam
8.7.2.saņemt vai padot priekšmetus pāri darbagaldam
8.7.3. mērīt detaļu pirms griešanas izbeigšanās
8.7.4. apturēt darbagaldu ar roku bremzējot sagatavi
8.7.5. atiet no darbagalda, to neizslēdzot
9. Darbs ar elektrisko keramikas krāsni:
9.1. mehānismiem jāatbilst visiem tehniskajiem noteikumiem
9.2. novietot elektrisko keramikas krāsni norobežotā vietā uz ugunsdroša pamata
9.3. pārliecinieties, pirms pievienošanas elektrotīklam, vai kontakts un elektrības vads nav
bojāti
9.4. sekot, lai krāsns tuvumā nav lieki priekšmeti (arī virsdrēbes)
9.5. ar elektrisko krāsni drīkst strādāt tikai profesionāli sagatavots darbinieks (skolotājs)
9.6. bez skolotāja atļaujas pie ieslēgtas krāsns atrasties aizliegts
9.7. ar rokām pie ieslēgtas krāsns nepieskarties, vajadzības gadījumā to izdarīs skolotājs
9.8. beidzot darbu, pārbauda, vai viss ir atslēgts.
10. Darbs ar keramikas trauku virpu
10.1.visai ekspluatējamai iekārtai jābūt darba kārtībā
10.2. keramikas trauku virpa un apdares galda rotējošām asīm un diskiem jābūt gludiem
10.3. pirms uzsākt darbu, uzģērbt spectērpu. Tērpam jābūt pieguļošam, ar aizpogātām
piedurknēm
10.4. neatstāt ieslēgtu virpu aizejot no darba vietas
10.5. iegūstot traumu, nekavējoties ziņot meistaram (skolotājam) un sniegt pirmo
medicīnisko palīdzību
10.6. darbu beidzot, jānotīra darba galds un darba vieta
10.7. pārliecināties, vai viss ir atslēgts no elektrības.
11. Darbs ar ķīmiskām vielām:
11.1. Tekstilmateriālu krāsošanā var tikt izmantotas anilīna krāsas, kas ir pulvera veidā.
Nedrīkst tās ieelpt vai pieļaut to nokļūšanu acīs un mutē.

3

11.2. Tekstilmateriālu krāsošanā var tikt pielietoti dažādi kodinātāji, kā piemēram etiķis. To
nedrīkst dzert un ieelpot tā izgarojumus.
11.3. Mācību stundu laikā var tikt izmantots ģipsis, kas sākotnēji ir pulvera veidā, bet pēc
saskares ar ūdeni kļūst ciets. Uzmanīties, lai šī viela tiktu izmantota tam paredzētajos
nolūkos un nenonāk mutē un acīs vai izlietnē.
11.4. Mācību stundu laikā var tikt izmantotas dažādas saistvielas-līmes (PVA,
momentlīme, karstā līme u.c. līmes). Izmantot tās tikai materiālu salīmēšanai.
Neieelpot to iztvaikojumus un uzmanīties, lai līme nenonāk acīs un mutē.
13. Rīcība traumas, aizdegšanās un citos ekstremālos gadījumos
13.1. Ja nodarbību laikā jūtama gruzduma smaka, redzami dūmi, sakarst elektrovadi vai
kāds no audzēkņiem tiek pakļauts elektrosprieguma iedarbībai, nekavējoties par to
jāpaziņo pedagogam;
13.2. Ja audzēknim radusies trauma, jaīzsauc Neatliekamās medicīnas palīdzības brigāde
(tālr.112) un jāsniedz cietušajam pirmā palīdzība;
13.3. Ja nodarbību gaitā notikusi aizdegšanās un ar rīcībā esošajiem ugunsdzēsības
līdzekļiem (ugunsdzēsības aparāts, blīva auduma sega, u.c.) to nav iespējams likvidēt,
jāizsauc Ugunsdzēsības un glābšanas dienests (tālr.112);
13.4. Ugungrēka izcelšanās vai citas ārkārtas situācijas gadījumā jārīkojas atbilstoši
ugunsdrošības noteikumiem.
12. Noslēguma jautājumi
12.1. Par šo noteikumu 1. punkta izpildi pārraudzību veic un instruktāžu ierakstus klašu
žurnālos kontrolē direktora vietniece mācību darbā
12.2 Šie noteikumi stājas spēkā ar 2013. gada 1. septembri.
Aktializēts: 01.09.2020.
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