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Izdoti saskaņā ar MK noteikumu Nr. 1338  

„Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo drošība  

izglītības iestādēs un to organizētajos pasākumos” 7.1.punktu. 

 

Drošības noteikumi nodarbībām mājturības un tehnoloģiju kabinetā, strādājot ar koka, 

kokmateriālu, metāla un citu līdzīgu materiālu tehnoloģijām  

Liepājas Centra sākumskolā 

 

 

1. Noteikumi tiek izlikti mājturības un tehnoloģiju kabinetā redzamā vietā. Mācību 

priekšmeta skolotājs skolēnus iepazīstina ar drošības noteikumu prasībām ne retāk kā 2x 

gadā.  

2. Skolēni parakstās e-klases žurnāla pielikumā par drošības noteikumu ievērošanu. 

3. Mājturības kabinetu mācību stundām sagatavo skolotājs. Skolēni pēc stundām sakopj 

savu darbavietu. 

4. Skolēni kabinetā ienāk ar zvanu uz mācību stundu, un ieņem katrs savu vietu. 

5. Bez skolotāja atļaujas nedrīkst ienākt un iziet no mājturības un tehnoloģiju kabineta 

telpas. 

6. Mājturības un tehnoloģiju kabinetā starpbrīžos var uzturēties tikai ar skolotāja atļauju. 

7. Katrs skolēns strādā savā darbavietā. Darbavietu atstāj tikai ar skolotāja atļauju. 

8. Par kārtību savā mācību vietā atbildīgs katrs skolēns. 

9. Praktiskās nodarbības drīkst uzsākt tikai pēc skolotāja norādes. 

10. Stundas laikā bez vajadzības aizliegts staigāt pa darbnīcu. Katru instrumentu jālieto tikai 

tam paredzētā darba veikšanai. Aizliegts spēlēties ar instrumentiem. 

11. Bez skolotāja klātbūtnes un papildus instrukcijas aizliegts ieslēgt un darbināt 

pārvietojamos rokas elektriskos instrumentus, ierīces, stacionāros darba galdus, 

mehānismus, kuri atrodas mājturības kabinetā kokapstrādes darbnīcā.  
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12. Stundu laikā aizliegts ēst, izmantot mobilos telefonus un traucēt citus. Uz ēvelsoliem 

nedrīkst atrasties nekas lieks. Darbavieta vienmēr jātur kārtībā. 

13. Darba laikā stingri jāievēro drošības tehnikas noteikumi darbā ar katru instrumentu un 

mašīnu. 

14. Aizliegts ņemt instrumentus un materiālus bez skolotāja atļaujas. 

15. Par salūzušiem instrumentiem jāziņo skolotājam. 

16. Par katru negadījumu nekavējoties jāziņo skolotājam. 

17. Beidzot darbu, jāsakārto darbavieta, instrumenti, darba rīki, materiāla pārpalikumi un 

nepabeigtie darbi jānodod skolotājam. 

18. Dežuranti stundas beigās sakārto darbnīcu un nodod skolotājam. 

19. Pēc darba jānotīra drēbes un jānomazgā rokas. 

20. Neatliekamās palīdzības telefona numurs 113 

 

 

 

 

 

Eglītis 

25931937 

 


