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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.” 8.6.punktu 

 

 

Liepājas 3.pamatskolas noteikumi par darba drošību, veicot praktiskos 

 un laboratorijas darbus 

 

 

1. Prasības uzvedībai un kārtībai mācību kabinetos. 

1.1. Ieiet kabinetā tikai ar skolotāja atļauju. 

1.2. Ievērot iekšējās kārtības noteikumus mācību kabinetos. 

1.3. Somas novietot skolotāja norādītajā vietā. 

1.4. Instrumentus uz darba galda sakārtot un izvietot norādītajā kārtībā, lai tie netraucētu 

darbam un citiem skolēniem. 

1.5. Instrumentus izmantot atbilstoši uzdotajam uzdevumam un paredzētajiem mērķiem. 

Nelietot bojātus instrumentus, ierīces. 

1.6. Mācību kabinetos nelietot pārtikas produktus. 

1.7. Informātikas kabinetā aizliegts ienest šķidrumus. 

1.8. Darbā ar iekārtām un instrumentiem izpildīt tikai skolotāja atļautās darbības. 

1.9. Veicot darbu ar instrumentiem un iekārtām ievērot skolotāja norādījumus, kā arī drošus 

darba paņēmienus. 

1.10. Ievērot tīrību un kārtību telpā un darbavietā, kā arī personīgās higiēnas prasības. 

1.11. Ievērot darbavietā un telpā izvietotās drošības zīmes, brīdinošus uzrakstus un 

apzīmējumus. 

1.12. Bez skolotāja atļaujas nedemontēt, nepārvietot un citādi nebojāt klases aprīkojumu. 

1.13. Ievērot ugunsdrošības un elektrodrošības prasības, nepieļaut rīcību, kas var izraisīt 

ugunsgrēku. 

2. Prasības veicot praktiskos un laboratorijas darbus. 

2.1. Strādāt ar sasaitētiem apaviem, sakārtot apģērbu, lai netraucētu strādāt un neapdraudētu 

drošību strādājot pie darbagaldiem, ar iekārtām un instrumentiem. 

2.2. Gatavojoties darbam, jāieņem sava darbavieta, jāpārbauda darbavietas kārtība un darba 

rīku esamība un stāvoklis. 

2.3. Skolotāja paskaidrojuma laikā visiem instrumentiem, darba rīkiem un materiāliem 
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jāatrodas norādītajās vietās. 

2.4. Darbu sākt tikai pēc skolotāja uzdevuma noklausīšanās un instruktāžas par darba 

aizsardzību. 

2.5. Darba laikā bez atļaujas aizliegts staigāt pa kabinetu, mainīties darbavietām vai aiziet no 

darbavietas bez skolotāja atļaujas. 

2.6. Strādājot saudzīgi apieties ar kabineta inventāru, darba rīkiem. Par katru darba rīka 

bojājumu ziņot skolotājam. 

2.7. Uzturēt darbavietu kārtīgu un tīru. 

2.8. Kopīgai lietošanai paredzētos darba rīkus lietot tikai ar skolotāja atļauju. 

2.9. Darbam paredzētos materiālus izmantot ekonomiski un taupīgi. 

2.10. Uzmanīgi rīkoties ar asiem priekšmetiem (šķērēm, nazi, skalpeli, pinceti u.c.), nepavērst 

asos piederumus pret saviem klasesbiedriem un sevi. 

2.11. Nekad neostīt, netaustīt vielas un materiālus, pirms skolotājs nav to atļāvis. 

2.12. Lai noteiktu vielas smaržu, trauku nedrīkst tuvināt sejai. Vielas smaržu noteikt ar 

plaukstu, izdarot kustību virs trauka atveres pret sevi. 

2.13. Nepārbaudīt vielas garšu. 

2.14. Vērojumus izdarīt uzmanīgi, saudzējot acis. 

2.15. Izpildīt visus skolotāja norādījumus. 

2.16. Neveikt darbības, kuras var izraisīt nelaimes gadījumu. 

3. Prasības darbu beidzot. 

3.1. Notīrīt darba rīkus un sakārto darbavietu. 

3.2. Ievērot personīgās higiēnas prasības, nomazgāt rokas, notīrīt, sakārtot apģērbu. 

3.3. Beidzoties nodarbībām, atstāt telpas drīkst ar skolotāja atļauju. 

 

 

 


