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Izdoti 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 

 

 

Liepājas 3.pamatskolas drošības noteikumi fizikas kabinetā 

 

 

1. Fizikas kabinetā drīkst ienākt tikai ar skolotāja atļauju, organizēti, bez grūstīšanās, līdzi ņemot 

stundai nepieciešamos piederumus. 

2. Mācības stundas laikā uz soliem drīkst atrasties tikai nepieciešamie mācību līdzekļi, 

instrumenti un aparāti. 

3. Mācību stundas laikā skolēni ievēro disciplīnu un precīzi pilda skolotāja norādījumus. 

4. Darbu nedrīkst uzsākt bez skolotāja atļaujas. 

5. Ierīces, materiālus un iekārtas mācību darba vietā izvieto tā, lai tiem nebūtu iespējams krist un 

apgāzties, stikla trauki nostiprināmi statīva turētājā. 

6. Pirms darba uzsākšanas nepieciešams uzmanīgi iepazīties ar darba saturu un izpildīšanas 

gaitu. 

7. Mēģinājumos nedrīkst pieļaut mēraparātu maksimālo slodzi. Strādājot ar stikla traukiem un 

ierīcēm, būt īpaši piesardzīgiem. 

8. Montējot eksperimenta iekārtu, izmantot vadus ar uzgaļiem un aizsargājošiem apvalkiem (bez 

jebkādiem redzamiem bojājumiem). 

9. Montējot elektriskās ķēdes, izvairīties no vadu krustošanās; aizliegts izmantot vadus ar 

nolietotu izolāciju un vaļējus slēdžus, ja spriegums lielāks par 42V. 

10. Elektriskai ķēdei sprieguma avotu drīkst pieslēgt pašu pēdējo, samontēto ķēdi ieslēgt tikai 

pēc skolotāja pārbaudes un atļaujas. Sprieguma esamību ķēdē pārbauda tikai ar speciāliem 

aparātiem. 

11. Nedrīkst pieskarties zem sprieguma esošiem neizolētiem ķēdes elementiem. Ķēdes elementu 

vai to detaļu nomaiņu var veikt tikai tad, ja elektrobarošanas avots ir pilnībā atslēgts no strāvas.  

12. Sekot, lai darba laikā nepieskartos elektriskās mašīnas rotējošām daļām.  

13. Ja darba laikā rodas elektrobojājumi (dzirksteļošana, dūmu vai liesmu parādīšanās), 

nekavējoties pārtraukt darbu, iekārtas atslēgt no elektriskā tīkla, par radušos situāciju informēt 

skolotāju. 

14. Ja kāds inventāra priekšmets vai iekārta ir bojāta skolēna rīcības dēļ, skolēns atbild 

normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 

15. Nedrīkst pamest darba vietu bez skolotāja atļaujas. Pēc mācību stundas beigām sakārto 

darba vietu.  

16. Ja gūts savainojums vai apdegums, par to nekavējoties ziņot skolotājam, kurš 

nepieciešamības gadījumā organizē un sniedz pirmo medicīnisko palīdzību.  


