
1 

 

 
 

LIEPĀJAS PILSĒTAS DOME 

LIEPĀJAS CENTRA SĀKUMSKOLA 
Reģ.Nr. 3011902612 

Ūliha ielā 33, Liepājā, LV 3401, tālrunis 63421744, e-pasts centrassk@liepaja.edu.lv 

 

Liepājā 

2019.gada 30.maijā 
 

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 

tekstilmateriālu un citu līdzīgu materiālu tehnoloģijām 

Liepājas Centra sākumskolā 

 

1. Vispārīgi noteikumi: 

1.1. Noteikumi tiek izlikti mājturības un tehnoloģiju kabinetā redzamā vietā. Mācību priekšmeta 

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

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

1.3. Mājturības kabinetu mācību stundām sagatavo skolotājs. Skolēni pēc stundām sakopj savu 

darba vietu. 

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

1.5. Bez skolotāja atļaujas nedrīkst ienākt mājturības un tehnoloģiju kabinetā, starpbrīžos kabinetā 

var uzturēties tikai ar skolotāja atļauju. 

1.6. Katrs skolēns strādā savā darbavietā, to atstāj tikai ar skolotāja atļauju. Par kārtību savā 

mācību vietā atbildīgs katrs skolēns. 

1.7. Praktiskās nodarbības drīkst uzsākt tikai pēc skolotāja norādes. 

1.8. Aizliegts ņemt instrumentus un ieslēgt elektriskās ierīces un instrumentus bez skolotāja 

atļaujas. 

1.9. Darba laikā jāievēro drošības tehnikas noteikumi darbā ar katru instrumentu un elektrisko 

ierīci. 

1.10. Par salūzušiem instrumentiem un elektroierīcēm jāziņo skolotājam. 

1.11. Par katru negadījumu nekavējoties jāziņo skolotājam. 

1.12. Beidzot darbu jāsakārto darba vieta, instrumenti, darba rīki, materiāla pārpalikumi un 

nepabeigtie darbi jānodod skolotājam. 

2. Darba drošība, strādājot mācību virtuvē: 

2.1. Sākot darbu virtuvē, jāapsien tīrs priekšauts. 

2.2. Gari mati jāsasien. Ap galvu jāapsien lakatiņš vai jāuzliek cepure. 

2.3. Rotaslietas jānoņem, jāuzrota garās piedurknes. 

2.4. Pirms darba jānomazgā rokas ar ziepēm un jānoslauka tīrā dvielī, kas nav paredzēts citām  

 vajadzībām. 

2.5. Uzmanīgi jārīkojas ar dakšiņām, nažiem u.c. asiem priekšmetiem. 
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2.6. Vāks no karsta katla vai pannas jāņem ar speciālu lupatiņu vai cimdu. 

2.7. Ja uz grīdas kas izlijis, tas uzreiz jāsaslauka. 

2.8. Aizliegts lietot bojātas virtuves elektriskās ierīces. 

2.9. Ieslēdzot elektriskās virtuves ierīces, kontaktdakša stabili jāiebīda kontaktligzdā līdz galam. 

Tikai pēc tam drīkst to ieslēgt. 

2.10. Vispirms jāizslēdz elektriskās virtuves ierīces, tad, kontaktligzdu pieturot ar roku, ņem ārā 

kontaktdakšu. 

2.11. Ūdeni elektriskajā tējkannā var liet tikai tad, kad tā atslēgta no elektriskā tīkla. 

2.12. Ar slapjām vai mitrām rokām nedrīkst aizskart elektriskos vadus. 

2.13. Elektrisko plīti var tīrīt tikai atdzisušu un strāvai jābūt atslēgtai. 

2.14. Gatavojot ēdienus, nedrīkst izmantot bojātus produktus. 

2.15. Izmantojot svaigus produktus, tie ļoti rūpīgi jānomazgā un jānotīra. 

2.16. Beidzot darbu, virtuve ir jāuzkopj, trauki jānomazgā, jānoslauka, jānoliek vietā. 

3. Darba drošība strādājot rokdarbus: 

3.1. Uzmanīgi jārīkojas ar tamboradatu, adāmadatu u.c. asiem rokdarbu darbarīkiem. 

3.2. Rokdarbiem paredzētos darbarīkus izmantot tikai mācību stundā paredzētā darba veikšanai. 

3.3. Visiem rokdarbu darbarīkiem jābūt ievietotiem speciālās tam paredzētās kārbiņās vai 

maisiņos. 

3.4. Strādājot rokdarbus, uz darba virsmas nedrīkst atrasties lieki priekšmeti 

4. Darba drošība, strādājot ar gludekli: 

4.1. Pie gludekļa pievienošanas elektrības tīklam jāpārbauda vai elektriskais vads nav bojāts. 

4.2. Gludeklis jāpievieno un jāatvieno elektrības tīklam, turot kontaktdakšu sausās rokās. 

4.3. Gludeklis darba laikā jāliek uz speciāla paliktņa. 

4.4. Gludināšanas laikā jāuzmanās, lai gludekļa gludvirsma neskartu elektrisko vadu. 

4.5. Darbu beidzot, gludeklis jāatvieno no elektriskā tīkla. 

5. Darba drošība, strādājot ar šujmašīnu 

5.1. Gaismai uz darba virsmu jākrīt no kreisās puses. 

5.2. Gariem matiem jābūt sasietiem, apģērbam aizpogātam.Uz krēsla jāsēž taisni un tam jābūt 

iepretim adatai; abas kāju pēdas jātur uz grīdas vai paminas. 

5.3. Šuvējai jāatrodas 10-15 cm attālumā no šujmašīnas korpusa. 

5.4. Aizliegts atspiesties uz šujmašīnas ar elkoņiem. Tikai roku delnas atrodas uz galda 

virsmas. 

5.5. Roku pirkstus nedrīkst turēt pārāk tuvu šujmašīnas kustīgajām daļām. 

5.6. Pirms šūšanas jāpārbauda vai audumā nav palikušas kniepadatas. 

5.7. Šujot nedrīkst adatas turēt mutē. 

5.8. Uz šujmašīnas darba virsmas nedrīkst atrasties lieki priekšmeti. 

5.9. Verot diegu adatā, nedrīkst turēt kājas uz paminām. 

5.10. Labojot vai tīrot šujmašīnu, tā jāatvieno no elektrības tīkla. 

5.11. Aizliegts strauji nospiest reostata pedāli. 

5.12. Pārtraucot vai beidzot darbu, elektriskās šujmašīnas kontaktdakša jāizņem no sienas 

kontaktligzdas un jāsakopj darba vieta. 

5.13. Strādājot ar šķērēm jāsargājas no ievainojumiem, šķēres asos galus neturēt pavērstus uz 

augšu. 

5.14. Šķēres jāpadod ar rokturiem pret ņēmēju. 

 

Kundziņa 

26774236 


