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7.1.pielikums  

Rīgas 93.vidusskolas 16.04.2018.  

iekšējiem noteikumiem  
Nr.3-nts „Drošības noteikumi izglītojamajiem” 

 

Nr.7.1. Drošības noteikumi nodarbībām  
mājturības un tehnoloģiju kabinetā 

I - koka, kokmateriālu, metāla un citu līdzīgu materiālu tehnoloģijas. 
 

1. Vispārīgās prasības 
1.1. Šiem drošības noteikumiem jābūt izliktiem izglītības iestādes mājturības kabinetā 

redzamā vietā. Izglītojamie tiek instruēti ar šiem drošības noteikumiem ne retāk kā 2 

reizes gadā, kā arī pirms jaunu darbību, kurās pastāv risks viņu veselībai (dzīvībai), 
uzsākšanas. Skolēnu iepazīstināšanu ar drošības noteikumiem reģistrē mācību 
sociālā tīkla elektroniskā žurnāla pielikumu veidlapā, norādot drošības noteikumu 
nosaukumu. Pēc iepazīšanās ar drošības noteikumiem izglītojamais to apliecina ar 
vārdu “iepazinos” un parakstu, norādot iepazīstināšanas datumu.  

1.2. Mājturības kabinetu nodarbībām sagatavo mājturības skolotājs.  
1.3. Pirms stundas pedagogs pārbauda, vai izmantojamie instrumenti ir darba kārtībā un 

nav bojāti. 
1.4. Starpbrīžos kabinetā un darbnīcās nav atļauts uzturēties. 
1.5. Par kārtību savā mācību (nodarbību) vietā ir atbildīgs katrs skolēns.  

 

2. Nodarbību sākums 
2.1. Skolēni mājturības kabinetā ienāk ar pirmo zvanu uz mācību stundu un ieņem savas 

noteiktās vietas, kuras mainīt drīkst tikai ar skolotāja atļauju.  
2.2. Mācību stundas laikā drīkst atrasties tikai pedagoga norādītajā vietā.  
2.3. Aizliegts bez skolotāja atļaujas (norādījuma) aiztikt kabinetā esošos rokas un 

elektriskos instrumentus, darba galdus, materiālus utt., atrasties pie darbmašīnām. 
2.4. Pirms praktiskajām nodarbībām jāuzģērbj darba apģērbs (halāts vai priekšauts, 

cepure) un jālieto individuālie aizsardzības līdzekļi (aizsargbrilles, aizsargmaskas, 

cimdi u.c.). Gariem matiem jābūt savāktiem, rotaslietām noņemtām. 
2.5. Katrs skolēns uzsāk praktisko darbu pēc mājturības skolotāja mutiskas atļaujas.  
2.6. Darba vietā nedrīkst atrasties nekas lieks, drīkst atrasties tikai nepieciešamie mācību 

līdzekļi, instrumenti un aparāti. 
2.7. Jāievēro tīrība un kārtība.  

 

3. Nodarbību gaita 
3.1. Nodarbību gaitā aizliegts ēst, bez atļaujas staigāt pa darbnīcu, mainīties darba 

vietām.  
3.2. Sekot līdzi tikai skolotāja norādījumiem. Nodarbību gaitā ir jābūt rūpīgam, 

uzmanīgam un vērīgam, klausoties skolotāja norādījumus un paskaidrojumus.  

3.3. Saņemot uzdevumu, izglītojamais to pilda norādītajā secībā. Darba laikā nedrīkst 
sarunāties, kas nav attiecināms uz darba izpildi, kā arī nodarboties ar citām lietām, 
traucēt citiem izglītojamiem. 

3.4. Aizliegts traucēt citus skolēnus un veikt neuzmanīgas kustības, kas var novest pie 
citu skolēnu traumatisma (novērst uzmanību, bīdīt, grūstīt).  

3.5. Vajadzīgos darbarīkus skolēni saņem no dežuranta, koplietošanas darbarīkus skolēni 
saņem no skolotāja un pēc lietošanas nekavējoties atdod atpakaļ.  
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3.6. Izglītojamie, saņemot instrumentus, pārbauda, vai tie nav bojāti, bojājuma gadījumā 
ziņo par to pedagogam. Ar bojātiem darbarīkiem aizliegts strādāt. 

3.7. Ja kāds inventāra priekšmets ir sabojāts vai nozudis izglītojamā prettiesiskas rīcības dēļ, 
izglītojamais atbild normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 

3.8. Noteiktai darba operācijai jālieto tikai atbilstoši darbarīki.  
3.9. Ja skolotājs darba laikā visai grupai sniedz norādījumus vai paskaidrojumus, 

skolēniem nekavējoties darbs jāpārtrauc un uzmanīgi jāklausās. Darbu atkal drīkst 

turpināt tikai ar skolotāja atļauju. 
3.10. Aizliegts bez skolotāja atļaujas pieiet pie darbmašīnām, aizliegts patvaļīgi 

aiztikt un ieslēgt iekārtas un instrumentus.  
3.11. Kokapstrādes, metālapstrādes apmācības laikā jālieto aizsargbrilles, 

aizsargmaskas!  

3.12. Pirms darba uzsākšanas apstrādājamo materiālu nostiprina darbagaldā, darba 
laikā ievēro pedagoga norādījumus. 

3.13. Strādājot ar koka ēveli, tā ir gluda un labi uzasināta, no skaidām to atbrīvo ar 
koka ķīlīti. 

3.14. Elektroinstrumentus ieslēdz tikai pēc apstrādājamās detaļas nostiprināšanas 
paredzētajā vietā. Uzsākot darbu ar elektroinstrumentu, to lēnām, bez asām kustībām 
un grūdieniem tuvina apstrādājamajai detaļai. 

3.15. Pārtraucot darbu, elektroinstrumentu atslēdz no tīkla un novieto drošā vietā. 
3.16. Pirms elektroinstrumenta regulēšanas un tā daļu nomaiņas to atslēdz no tīkla. 
3.17. Pēc mācību stundas beigām sakopj darba vietu, sakārto lietotos materiālus, 

darbarīkus un mēraparatūru, atslēdz no strāvas avota (sprieguma) visas elektroierīces 

dežurants uzslauka kabineta grīdu. 
3.18. No mājturības kabineta iziet ar pedagoga atļauju. 
 

4. Rīcība ārkārtas gadījumā 
4.1. Ja nodarbību gaitā notikusi aizdegšanās un ar rīcībā esošajiem ugunsdzēsības 

līdzekļiem (pulvera vai ogļskābās gāzes ugunsdzēsības aparāts) skolotājam to nav 
iespējams likvidēt laikā līdz 30 sek. - izsaukt Valsts ugunsdzēsības un glābšanas 
dienestu pa tālr. 112. Ziņot par esošo situāciju direktoram, atbildīgajam par 
ugunsdrošību izglītības iestādē.  

4.2. Ja nodarbību laikā jūtama gruzduma smaka, redzami dūmi, sakarst vadi vai arī kāds 
no skolēniem pakļauts elektrosprieguma iedarbībai:  

4.2.1. nekavējoši atslēgt spriegumu;  
4.2.2. paziņot skolotājam;  
4.2.3. turpmākās darbības ar cietušo veikt atbilstoši skolotāja norādījumiem. 

4.3. Ja ir noticis termisks vai ķīmisks apdegums, cietusi ķermeņa vieta ilgstoši (vismaz 

15 min.) jāskalo tekošā ūdens strūklā. Nepieciešamības gadījumā jāizsauc 
Neatliekamā medicīniskā palīdzība pa tālruni 113.  

5. Par noteikumu ievērošanu un izglītojamo instruēšanu atbildīgi mājturības un tehnoloģiju 

skolotāji, interešu izglītības skolotāji. 
 

Direktore G.Kļaviņa 
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