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DROŠĪBAS NOTEIKUMI  

BIOLOĢIJAS UN ĶĪMIJAS KABINETĀ 
 

Izdoti saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu  Nr.1338  

"Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo drošība izglītības 

iestādēs un to organizētajos pasākumos" 7.1.p. 

 

1. Skolēni ķīmijas un bioloģijas kabinetā drīkst ienākt tikai ar pedagoga atļauju, organizēti, līdzi 

ņemot stundai nepieciešamos piederumus. 

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

instrumenti un aparāti. 

3. Lietojot skalpeli, žileti vai preparējamo adatu, instrumenta griezošo, aso daļu aizliegts pavērst 

pret sevi vai citiem. 

4. Sagatavojot preparātus aplūkošanai mikroskopā, skolēni rīkojas atbilstoši pedagoga 

norādījumiem.  

5. Lietojot sausā spirta degli,  uzmanīties no apģērba un matu saskaršanās ar atklātu liesmu. 

6. Darbu beidzot, degli nodzēst ar speciālu vāciņu. 

7. Karsējot šķīdumus mēģenē, lietot tikai speciālu mēģenes turētāju. Mēģenes vaļējo galu 

pavērst pret sevi un citiem aizliegts. 

8. Izpildot ar organisko šķīdinātāju karsēšanu saistītus darbus, aizliegts atstāt darba vietu bez 

uzraudzības. 

9. Aizliegts ķīmiskos reaktīvus noteikt ar garšas palīdzību. Tie var būt indīgi un izsaukt 

saindēšanos. 

9. Atšķaidot koncentrētas skābes, tās jāmaisa. Skābi drīkst pieliet ūdenim, šim nolūkam 

izmantojot tikai stikla vai porcelāna ķīmiskos traukus. 

11. Aizliegts ūdeni pieliet skābei. 

12. Sārma izšķīdināšanai lietot stikla vai porcelāna ķīmiskos traukus. Sārmu pievienot ūdenim 

maziem gabaliņiem, pastāvīgi maisot. 

13. Izmantojot pulverveidīgas ķīmiskās vielas, tās drīkst ņem tikai ar speciālu karotīti, 

nepieskaroties pulverim ar rokām. 

14. Vielas un šķīdumus, kuri pēc darba palikuši pāri, izliet tikai speciāli šim nolūkam 

paredzētajos traukos. 

15. Ja saplīsis stikls, lauskas uzslaucīt ar birsti. Tās nedrīkst vākt ar rokām. 

16.  Pret inventāru un iekārtām izturēties saudzīgi. Ja inventārs vai iekārta tiek apzināti bojāta 

skolēna rīcības dēļ, skolēns ir atbildīgs par nodarīto zaudējumu.  

17. Pēc mācību stundas skolēnam sakārtot darba vietu.  

18. Ja darba laikā bijusi saskarsme ar ķīmiskām vielām, obligāti nomazgāt rokas ar ziepēm. 

19. Ja gūts savainojums vai apdegums, par to nekavējoties ziņot pedagogam, kurš sniedz pirmo 

medicīnisko palīdzību. 

 
 Izglītojamos ar šiem noteikumiem iepazīstina mācību priekšmeta pedagogs ne retāk kā divas reizes 

gadā un pirms tādu jaunu darbību uzsākšanas, kas var apdraudēt izglītojamo drošību. Instruktāžu reģistrē 

e-klases žurnāla izdrukā, izglītojamam to apliecinot ar ierakstu "iepazinos", datumu un parakstu. 
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