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DROŠĪBAS NOTEIKUMI  

MĀJTURĪBAS UN TEHNOLOĢIJU KABINETĀ  

ZĒNIEM 
 

Izdoti saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu  Nr.1338  "Kārtība, 

kādā nodrošināma izglītojamo drošība izglītības iestādēs un to 

organizētajos pasākumos" 7. punktu 

 

 

1. Mājturības kabinetā skolēni drīkst ienākt tikai ar skolotāja atļauju, organizēti,  līdzi ņemot 

mācību stundai nepieciešamos piederumus.  

2. Somas novietot blakus darba vietai tā, lai tās netraucētu strādāt.  

3. Pirms praktiskajām nodarbībām uzģērbt darba apģērbu (žeketi vai halātu). 

4. Nodarbību laikā strādāt tikai skolotāja norādītajā vietā.  

5. Pirms darba uzsākšanas pārbaudīt instrumentu darba stāvokli.  

6. Darba rīka bojājuma gadījumā ziņot par to skolotājam. Ar bojātiem darba rīkiem strādāt 

aizliegts! 

7. Instrumentus pielietot pēc to nozīmes un atbilstoši veicamajam darbam.  

8. Darbu uzsākt tikai pēc skolotāja atļaujas, apstrādājamo materiālu nostiprināt darbagaldā. 

9. Darba laikā ievērot skolotāja norādījumus, darbu pildīt norādītajā secībā. 

10. Darba izpildes laikā nedrīkst nodarboties ar blakus lietām, traucēt citus darbā.  

11. Darba laikā pret inventāru un iekārtām izturēties saudzīgi. 

12. Ja inventārs vai iekārta tiek apzināti bojāta skolēna rīcības dēļ, skolēns ir atbildīgs par 

nodarīto zaudējumu. 

13. Bez skolotāja atļaujas elektriskos darba galdus un instrumentus ieslēgt aizliegts. 

14. Pirms elektro instrumentu regulēšanas vai daļu nomaiņas instrumentu nepieciešams atslēgt no 

elektriskā tīkla. 

15. Skolēniem darbu beidzot: 

16.1. instrumentus, izstrādājumus un materiālu atgriezumus novietot tiem paredzētajās 

vietās, 

16.2. sakārtot, noslaucīt darba vietu un nodot to dežurantiem, 

16.3. dežurantiem uzslaucīt kabinetu, izbērt skaidas un atgriezumus atkritumu konteinerā, 

16.4. no kabineta iziet ar pedagoga atļauju. 

16. Ja darba laikā skolēns gūst savainojumu, par to nekavējoties ziņot skolotājam, 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, izglītojamajiem to apliecinot ar ierakstu 

"iepazinos", datumu un parakstu. 
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