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Drošības noteikumi Nr.1 “Par drošību mācību kabinetos un telpās, kurās ir 

iekārtas un vielas, kas var apdraudēt izglītojamo drošību un veselību” 
 

Baldonē 

2021.gada 27.augustā                                        Nr. 1-26/21/2 
 

                                                                                              Izdoti saskaņā ar Ministru kabineta  

                                                                                      24.11.2009.noteikumiem Nr.1338 “Kārtība,  

                                                                                              kādā nodrošināma izglītojamo drošība izglītības  

                                                                                              iestādēs un to organizētajos pasākumos  

1.Vispārīgās prasības 
 

1.1.Drošības noteikumi Nr.1 “Par drošību mācību kabinetos un telpās, kurās ir iekārtas un 
vielas, kas var apdraudēt izglītojamo drošību un veselību” (turpmāk tekstā - Drošības noteikumi 
Nr.1)  attiecas uz ķīmijas, fizikas, datorikas, dizaina un tehnoloģiju kabinetiem.  
1.2.Drošības noteikumiem Nr.1 jābūt izliktiem redzamā vietā ķīmijas, fizikas, datorikas, 

dizaina un tehnoloģiju kabinetos. 
1.3.Ar Drošības noteikumiem Nr.1 izglītojamie iepazīstināmi ne retāk kā divas reizes gadā un 
pirms tādu jaunu darbību uzsākšanas, kuras var apdraudēt izglītojamo drošību un veselību.  
 

2.Drošības noteikumi ķīmijas kabinetā 
 

     2.1.Izglītojamajiem ķīmijas kabineta reaktīvu glabātuvē ieiet aizliegts. 
     2.2.Izglītojamie ķīmijas kabinetā ienāk ar pirmo zvanu uz mācību stundu un ieņem savas  

     noteiktās vietas, kuras drīkst mainīt tikai ar skolotāja atļauju.  
     2.3.Bez skolotāja atļaujas izglītojamie nedrīkst aiztikt kabinetā esošos traukus ar ķīmiskām 
    vielām vai ķīmiskiem produktiem, iekārtas, ierīces. 
     2.4.Uz galda nedrīkst atrasties nekas lieks, jāievēro tīrība un kārtība.  

     2.5.Ķīmisko eksperimentu laikā aizliegts ēst. Nevienu ķīmisko reaģentu vai reakcijas    
     produkciju nedrīkst nogaršot. Vielas (tvaiku, gāzes, aerosolu) ar ožu  jāpārbauda uzmanīgi, 
     ar plaukstu viegli vēdinot uz sevi, dziļi neieelpojot. 

 2.6.Sevišķi uzmanīgi veicamas darbības ar skābēm un sārmiem, smagajiem un sārmu 

metāliem, īpaši viegli uzliesmojošām un degošām vielām un šķīdumiem. 
2.7.Sildierīces ar atklātu liesmu nodzēš ar segvāciņu, nevis liesmu nopūš. Visām pudelēm, ja 
tajos esošie reaktīvi pašlaik nav nepieciešami, jābūt aizkorķētām.  
2.8.Ķīmiskajām reakcijām pielietojamo reaktīvu daudzums nedrīkst būt lielāks par skolotāja 

norādīto (izsniegto). 
2.9.Pirms eksperimenta jāpārliecinās par pielietojamās (izvēlētās) vielas atbilstību, t.i., jāizlasa 
uzraksti uz reaktīva pudelītes (cita trauka), vielu pārlejot citā traukā, etiķetei jābūt uz augšu. 
2.10.Praktisko nodarbību laikā trauka vaļējo galu nevērst pret sevi vai citiem  

klasesbiedriem. 
2.11.Ja nodarbību laikā kaut kas neparedzēti izlīst, nopil (izbirst) – tas tūlīt jāsavāc un 
jāuzslauka. Par notiekošo jāinformē skolotājs. 
2.12.Ja nodarbību laikā uz ādas, acīm, apģērba nokļūst bīstama viela (sārms,  skābe) vai ir 

noticis termisks apdegums – nekavējoties skartā ķermeņa daļa  (kontakta vieta) mazgājama 
(skalojama) vēsa, tekoša ūdens strūklā vismaz 15 minūtes. 

         2.13.Ja nodarbību gaitā notikusi aizdegšanās un ar ugunsdzēšamajiem līdzekļiem –   



     ugunsdzēšamajiem aparātiem (pulvera, ogļskābās gāzes), smiltīm u.c. – to nav iespējams likvidēt  
     laikā līdz 30 sekundēm, tad jāizsauc ugunsdzēsēji, zvanot dienestam 112.  

2.14.Beidzot nodarbības: 
   2.14.1.ieplīsušie trauki u.tml. nododami skolotājam; 
   2.14.2.jānomazgā visi lietotie trauki un instrumenti; 
   2.14.3.neizmantotie reaktīvi nododami skolotājam; 

   2.14.4.izslēdzamas visas sildierīces un elektroierīces, noslēdzami ūdensvada krāni; 
   2.14.5.sakārtojama darba vieta. 
   2.15.Ja nodarbību gaitā iegūta pat nenozīmīga trauma (apdegums, skabarga, griezums u.tml.),  
   jāinformē skolotājs. 
 

3.Drošības noteikumi fizikas kabinetā 
 

3.1.Katram izglītojamajam jāatrodas savā nodarbībām paredzētajā vietā un jālieto attiecīgajām 
nodarbībām paredzētie darbarīki, materiāli un mēraparāti. 

3.2.Nodarbībām paredzētie mēraparāti izvietojami tā, lai tie netraucētu regulēšanu, rādījumu 
nolasīšanu, jo to pārvietošana var radīt vadu atvienošanos (saskaršanos). 
3.3.Slēgumu atļauts pieslēgt strāvas avotam tikai pēc tam, kad skolotājs ir  pārbaudījis tā  
pareizību un devis atļauju pieslēgumam. 

3.4.Izmaiņas slēgumā atļauts izdarīt pēc mērījuma rezultātu pārbaudes strāvas (sprieguma) 
atslēguma un ar skolotāja atļauju. 
3.5.Kategoriski aizliegts patvaļīgi ieslēgt (pārslēgt) jebkurus slēdžus uz galvenā sadales dēļa.  
3.6.Pēc taisngriežu un kondensatorbateriju izslēgšanas nepieciešams veikt to izlādi vai nogaidīt 

noteikto pašizlādēšanās laiku. 
3.7.Veicot lodēšanas (montāžas) darbus, jāuzmanās no sakarsētām virsmām, izkusušas lodalvas. 
Lodvirsmu tīrīšanai skābes lietošana – kategoriski aizliegta. 
3.8.Strādājot ar elektriskām sildierīcēm, arī spirta lampiņām, jāizvairās no apdegumiem vai  

tuvumā esošo priekšmetu aizdegšanās. 
3.9.Nodarbībās ar akumulatoriem jāievēro, ka tajos esošais elektrolīts  (skābes vai sārms) ir 
bīstams acīm, ādai, gļotādai, nav pieļaujama tā izlīšana uz galda, grīdas. 
3.10.Ja nodarbību gaitā jūtama gruzduma smaka, redzami dūmi, sakarst  reostata vadi vai kāds 

no izglītojamajiem tiek pakļauts elektrosprieguma  iedarbībai: 
   3.10.1.nekavējoties jāatslēdz elektrosprieguma ķēde; 
    3.10.2.jāpaziņo skolotājam. 
 Piezīme – ja ir noticis termisks  (skābe, sārms) apdegums, cietusī ķermeņa  vieta 

ilgstoši (15 minūtes) jāskalo tekošā vēsa ūdens strūklā . 
3.11.Ja ir notikusi aizdegšanās (gruzdēšana), tā dzēšama ar pulvera vai ogļskābās gāzes 
ugunsdzēsības aparātu. 
3.12.Beidzot nodarbības: 

   3.12.1.jāsakārto atbilstoši skolotāja norādījumiem lietotie materiāli, darbarīki un mēraparatūra. 
      Jāatslēdz  no strāvas avota (sprieguma) visi elektropatērētāji; 
    3.12.2.par jebkuru traumu, pat ja tā liekas nenozīmīga, jāinformē skolotājs. 
 

4.Drošības noteikumi dizaina un tehnoloģiju kabinetos 
 

   4.1. Drošības noteikumi, strādājot kokapstrādes kabinetā: 

     4.1.1.Urbju, vītņgriežu u.c. darba instrumentu uzstādīšanu vai to nomaiņu, izvēlētā darba  
     apgriezienu un padeves uzstādīšanu veic, apstādinot darbgaldus. 
     4.1.2.Skaidu noņemšana no darba zonas atļauta tikai ar šim nolūkam  paredzētiem 
      palīglīdzekļiem, apstādinot darbagaldu. 

     4.1.3.Visām smagām detaļām, izņemot sevišķi smagās vai ar lieliem gabarītiem, kas iziet ārpus  
      darbagalda zonas, jābūt droši nostiprinātām (ar skrūvspīlēm, konduktoriem un citiem). Pieturēt 
      tās ar rokām aizliegts! 
      4.1.4.Darba laikā nenovērst uzmanību ar blakus lietām (sarunām u.c.). 

      4.1.5.Samērot urbju (citu darba instrumentu) diametrus un apstrādājamo  materiālu ar 
      darbgalda apgriezieniem un padeves ātrumu. 



   
  4.1.6.Pēc nepieciešamības lietot aizsargbrilles. 

  4.1.7.Strādājot uz tecilas, jāatrodas ārpus rotējošā diska  vertikālās plaknes. 
 

5.Drošības noteikumi mājturības un tehnoloģiju kabinetā  
 

 5.1.Drošības noteikumi, strādājot mācību virtuvē: 

   5.1.1.sākot darbu virtuvē, jāapsien tīrs priekšauts; 
   5.1.2.gari mati jāsasien. Ap galvu jāapsien lakatiņš vai jāuzliek cepure; 
   5.1.3.rotaslietas jānoņem; 
   5.1.4.pirms darba jāmazgā rokas ar ziepēm un jānoslauka tīrā dvielī, kas nav paredzēts citām  

   vajadzībām; 
   5.1.5.uzmanīgi jārīkojas ar dakšiņām, nažiem u.c. asiem priekšmetiem; 
   5.1.6.ja saplīst trauks, nekavējoties lauskas ir jāsaslauka; 
   5.1.7.lai neapdedzinātu pirkstus, vāku no karsta katla vai pannas jāņem ar  speciālu lupatiņu vai 

   cimdu; 
   5.1.8.ja uz grīdas kaut kas izlijis, tas uzreiz jāsaslauka; 
   5.1.9.ar elektriskajām virtuves ierīcēm jādarbojas uzmanīgi. 
      Kategoriski aizliegts lietot bojātas virtuves ierīces. 

    5.1.10.ieslēdzot elektriskās virtuves ierīces, kontaktdakša stabili jāiebīda kontaktligzdā līdz  
   galam. Tikai pēc tam drīkst to ieslēgt, 
    5.1.11.gatavojot ēdienus uz elektriskās plīts, jālieto atbilstoši trauki,  
    5.1.12.vispirms jāizslēdz elektriskās virtuves ierīces un tikai tad, kontaktligzdu pieturot ar roku,  

    ņem ārā kontaktdakšu. To nedrīkst raut aiz vada, jo tad var notikt īssavienojums,  
    5.1.13.ūdeni elektriskajā tējkannā var liet tikai tad, kad tā ir atslēgta no elektriskā tīkla; 
    5.1.14.ar slapjām vai mitrām rokām nedrīkst aizskart elektriskos vadus; 
    5.1.15.elektrisko plīti var tīrīt tikai atdzisušu, kurai elektriskā strāva ir atslēgta; 

    5.1.16.gatavojot ēdienus, nedrīkst izmantot bojātus produktus, jo var saindēties; 
    5.1.17.izmantojot svaigus produktus, tie ļoti rūpīgi jānomazgā un  jānotīra; 
    5.1.18.beidzot darbu, virtuve ir jāuzkopj, trauki jānomazgā,  jānoslauka, jānoliek vietā; 
    5.1.19.produktu uzglabāšanas vieta – ledusskapis; 

    5.1.20.jāievēro pareiza ēdienu gatavošanas kārtība, parocīgi jānovieto darbam paredzētie trauki  
    un rīki; 
    5.1.21.saindēties var, ēdot pārtikas produktus, kuros savairojušies dažādi mikroorganismi.  
     Parasti tie ir siltumā stāvējuši piena produkti, gaļa u.c. Pirmās saindēšanās pazīmes var rasties  

     jau stundu pēc ēšanas. 
        Ķermeņa temperatūra parasti nav paaugstināta. Ja ir aizdomas par saindēšanos, noteikti  
       jāgriežas pie skolas medmāsas vai jāziņo skolotājam; 
     5.1.22.jāatceras, ka vienmēr ir nepieciešams rūpīgi iepazīties ar informāciju par derīguma  

     termiņu un preču marķējumu, nedrīkst lietot produktus, kuriem beidzies derīguma termiņš.  
 

 5.2. Drošības noteikumi šūšanas kabinetā: 
   5.2.1.šujmašīnu ieslēdz tikai ar skolotāja atļauju; 
   5.2.2.gaismai uz darba virsmas jākrīt no kreisās puses; 

   5.2.3.pirms šūšanas jāpārbauda šujmašīnas elektriskās auklas un  kontaktdakšas tehniskais  
   stāvoklis; 
   5.2.4.pirms šūšanas jāsakārto mati un jāaizpogā apģērbs;      
   5.2.5.uz šujmašīnas darba virsmas nedrīkst atrasties lieki priekšmeti (adatas, krīts, diegu kušķi); 

   5.2.6.uz krēsla jāsēž taisni, un tam jābūt iepretim šujmašīnas adatai, abas kāju pēdas jātur uz  
  grīdas vai paminas; 
   5.2.7.šuvējai jāatrodas 10-15 cm attālumā no šujmašīnas korpusa; 
   5.2.8.aizliegts atspiesties uz šujmašīnas ar elkoņiem. Tikai roku delnas atrodas uz galda  virsmas; 

   5.2.9.roku pirkstus nedrīkst turēt pārāk tuvu adatai; 
   5.2.10.pirms šūšanas jāpārbauda, vai audumā nav palikušas kniepadatas; 
   5.2.11.verot diegu adatā, nedrīkst turēt kājas uz paminām; 



 5.2.12.nedrīkst bāzt pirkstus zem adatas vadītāja un piedziņas ritenī; 
 5.2.13.labojot vai tīrot elektrisko šujmašīnu, tā jāatvieno no elektrības tīkla; 

 5.2.14.strādājot ar skrūvgriezni, tas jātur perpendikulāri skrūves galvai; 
 5.2.15.mainot adatu, adatas turētājs jāpaceļ visaugstākajā stāvoklī un kājas jānoņem no  
  kājminamās šujmašīnas paminām; 
  5.2.16.aizliegts strauji nospiest reostata pedāli; 

  5.2.17.pārtraucot vai beidzot darbu, elektriskās šujmašīnas kontaktdakša jāizņem no sienas  
  kontaktligzdas un jānokopj darba vieta; 
  5.2.18.šujot ar diegu, jālieto uzpirkstenis; 
  5.2.19.adatas nedrīkst bāzt mutē; 

  5.2.20.adatas jāuzglabā speciālā adatu trauciņā. 
 

5.3. Drošības noteikumi, strādājot ar gludekli:  
  5.3.1.pievienojot  gludekli  elektrības tīklam, jāpārbauda, vai elektriskais vads un kontaktdakša  
  nav bojāta; 

  5.3.2.gludeklis jāpievieno un jāatvieno elektrības tīklam, turot kontaktdakšu sausās rokās; 
  5.3.3.gludeklis darba laikā jāliek uz gludekļa pēdas vai speciāla paliktņa; 
  5.3.4.gludināšanas laikā jāuzmanās, lai gludekļa gludvirsma neskartu elektrisko vadu; 
  5.3.5.gludekli nedrīkst novietot viegli uzliesmojošu vielu vai materiālu tuvumā; 

  5.3.6.pie elektrības pieslēgtu gludekli nedrīkst atstāt bez uzraudzības; 
  5.3.7.pirms nepazīstama auduma gludināšanas uz neliela auduma atgriezuma jāpārbauda, cik  
   karsts var būt gludeklis, vai nepaliek uz auduma traipi, 
   5.3.8.izstrādājumu no kreisās puses gludina bez gludināmās drānas, no labās – ar gludināmo  

   drānu; 
   5.3.9.izstrādājumu gludina uz gludināmā dēļa; 
   5.3.10.darbu beidzot, gludeklis jāatvieno no elektrības tīkla.  
 

6.Drošības noteikumi datorikas kabinetā 
 

  6.1.kabinetā jāuzvedas mierīgi – nedrīkst skriet, trokšņot, mest priekšmetus; 
  6.2.rokām jābūt tīrām un sausām; 

  6.3.kabinetā nav atļauts ēst un dzert, datora tuvumā nedrīkst būt nekādi  šķidrumi; 
  6.4.nedrīkst aizsegt ierīces ventilācijas atveres vai bāzt tajās kādus priekšmetus; 
  6.5.nedrīkst mēģināt demontēt datoraprīkojumu; 
  6.6.nav atļauts izdzēst datorā instalēto programmatūru vai mainīt tās iestrādnes; 

  6.7.ja kāda ierīce aizdomīgi karst vai kūp, tā nekavējoties jāizslēdz un jāziņo skolotājam; 
  6.8.internetu drīkst izmantot tikai ar skolotāja atļauju (norādot, kādam nolūkam un kādas adreses  
  tiks izmantotas); 
  6.9.darbu beidzot, pareizi jāizslēdz dators un jāsakārto darba vieta. 

   Uzmanību! 

   Sekojiet pašsajūtai. Ja acis ir nogurušas, pārtrauciet darbu un ziņojiet pedagogam!  
 

7.Darba drošība, veicot praktiskos un laboratorijas darbus 

   7.1.Mācību stundu laikā, piemēram, strādājot laboratorijas darbus ķīmijas vai fizikas stundās,  
   adot, šujot vai gatavojot ēdienu mājturības un tehnoloģiju stundās, apstrādājot koku vai metālu, 
   ir iespējams gūt dažādas traumas. To rašanās iespējamība ir saistīta gan ar drošības noteikumu  

   nezināšanu un riska situāciju nenovērtēšanu, gan ar paša darītāja vai dažreiz ar klasesbiedra  
   neuzmanīgu rīcību darba laikā, pārvērtējot savas iespējas. 
  7.2.Izglītojamajiem ir jāiepazīstas ar paaugstināta riska apstākļiem, kas var izraisīt nelaime  
   gadījumu. Ir jāapzinās, ka bieži nelaimes gadījumu var paredzēt un novērst, tāpēc ir iespējams  

   izvairīties no situācijām, kas veicina to rašanos.  
  7.3.Mājturības un tehnoloģiju stundās, strādājot ar asiem priekšmetiem vai darba rīkiem virtuvē,  
   sporta stundās sportojot, kā arī citās situācijās, var iegūt dažādus savainojumus. Bioloģijas  
   stundā, ja tā notiek brīvā dabā, var iegūt kukaiņu vai dzīvnieku kostas brūces. 



7.4.Visbiežāk rodas asiņojošas brūces. Tādos gadījumos svarīgi laikus aprūpēt asiņošanu (iet pie 
skolas medmāsas), apstrādāt brūci, pasargājot to no netīrumu iekļūšanas un inficēšanās. 

7.5.Veicot praktiskos un laboratorijas darbus, acīs, ausīs, degunā un elpceļos var iekļūt 
svešķermeņi, tad jāvēršas pie skolas medmāsas. 
7.6.Pēc laboratorijas darba beigām rokas jānomazgā ar ziepēm. 
7.7.Par visiem negadījumiem izglītojamajiem jāziņo skolotājam.  

 
 
 
Direktore        I.Šmite 

 


