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Izdoti saskaņā ar 

Ministru Kabineta 24.11.2009. noteikumu Nr.1338 

“Kārtība, kādā nodrošinām izglītojamo drošība izglītības iestādēs un 

to organizētajos pasākumos” 7.1.punktu. 
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I Vispārīgās prasības 

1. Ne retāk kā divas reizes gadā iepazīsties ar šo instrukciju un parakstīties e-klases žurnāla pielikumā. 

2. Darba telpas jāuztur kārtībā un tīrībā, ne retāk kā reizi dienā atkritumu urna jāiztukšo. 

3. Elektroierīces, kurās ir paredzēts sazemējums drīkst pieslēgt tikai eirorozetēm ar sazemējumu. 

4. Pirms elektroierīču izmantošanas apgūt to ekspluatācijas instrukcijas. 

5. Skolēnu pienākums ir zināt un ievērot: 

5.1. plīts, el. ierīču un palīgierīču darbības principus un to ekspluatācijas instrukcijas, 

5.2. elektrodrošības prasības, 

5.3. zināt pirmās palīdzības sniegšanas paņēmienus un pirmās palīdzības aptieciņas medikamentu 

un līdzekļu lietošanu. 

6. Mācību virtuvē atļauts strādāt skolēniem ar atbilstošu veselības stāvokli un paredzētajā darba 

apģērbā. 

7. Virtuvē lietot darbam paredzētos individuālos aizsardzības līdzekļus (cimdi, dvieļi u.c.) 

8. Ja noticis nelaimes gadījums nekavējoties ziņot skolotājai. 

9. Ievērot personīgo higiēnu. 

10. Nepieļaut, ka virtuvē ir slidena grīda, nekavējoties savākt uz grīdas izlijušos šķidrumus, taukus un 

sakņu pārpalikumus. 

 

 II Bīstamie un kaitīgie darba vides riska faktori 

 
11. Vibrācija strādājot ar virtuves u.c. agregātiem un ierīcēm. 

12. Iespēja gūt traumas krītot traukiem u.c. priekšmetiem. 

13. Iespēja gūt el. traumu strādājot ar bojātu el. iekārtu. 

14. Iespēja saindēties ar indīgiem ķīmiskiem tīrīšanas un mazgāšanas līdzekļiem. 

15. Slidena grīda. 

16. Karsts ūdens (vārošs). 

17. Putekļi, netīrumi, atkritumi. 

18. Priekšmetu celšana, pārvietošana. 

19. Apgaismojums virtuvē un darbavietā. 

 
III Aizsardzības līdzekļi 

 
20. Pietiekošs apgaismojums telpā un darba vietā. 

21. Piespiedu un dabīgā ventilācija. 

22. Mehanizēto darba piederumu (rīku), el. iekārtu un strāvas pievadu izolācija no strāvas noplūdes. 

23. Sazemējums. 

24. Siltuma starojumu aizturošas krāsns durtiņas, aizvari. 

25. Kokvilnas uzvalks, siltumizolējoši cimdi. 

26. Priekšauts, gumijas priekšauts, uzroči u.c. 

27. Apavi. 

IV Prasības darba drošībai uzsākot stundu (darbu) 
 

28. Darba telpās (vietās) ieslēgt pietiekošu apgaismojumu. 

29. Uzvilkt apģērbu, galvas segu, nomazgāt rokas. 

30. Pārliecināties par kontaktligzdu, kontaktspraudņu sazemējuma stāvokli, dielektrisko paklājiņu 

esamību elektroiekārtu apkalpošanas zonā. 

31. Pārbaudīt kādā stāvoklī ir mēraparāti, vadības slēdži, ventiļi, inventārs, plīts, krāsns, trauki, plātnes 

un sagatavot tos darbam saskaņā ar ekspluatācijas instrukcijas prasībām 
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32. Sakārtot darbavietas. 

33. Ja stundā (darbā) tiek izmantotas jauna parauga ierīces un instrumenti, skolēniem jāapgūst to 

ekspluatācijas instrukciju prasības. 

 
V Prasības darba drošībai stundas (darba) laikā 

 
34. Ievērot tehnoloģisko režīmu un sekot kontrolmēraparātu rādījumiem. 

35. Nelietot deformētas plātnes, veidnes, neizmantot darbā bojātu inventāru un darba rīkus. 

36. Necelt pārāk smagus priekšmetus Nesot verdošu ūdeni, trauku drīkst piepildīt ne vairāk par % tā 

tilpuma. 

37. Stikla pudeļu, burku pārnešanai lietot veselu (nebojātu) taru. 

38. Gaļu maļamajā mašīnā bīdīt tikai ar koka stampiņu (arī dārzeņus pie smalcināšanas). 

39. Strādāt tikai ar uzasinātiem nažiem, būt uzmanīgam. 

40. Liekot kartupeļus taukos vai eļļā, uzmanīties, lai eļļā neielīst ūdens. Tauku izšļakstīšanās var radīt 

apdegumus. 

41. Karstu katlu vākus noņemt virzienā no sevis. Brīdināt klases biedrus par karstu katlu pārvietošanu 

(tos neaiztikt ar kailām rokām, bet lietot cimdus vai dvieļus). 

42. Nesavākt stikla lauskas ar rokām. 

43. Pakāpties izmantojot tikai atbilstošas trepes. Aizliegts izmantot kastes, taburetes u.c. priekšmetus. 

44. Ēdienu pārpalikumu no traukiem novāc tikai ar suku. 

45. Ēdiena atliekas jāievieto tvertnēs ar vākiem. 

46. Bojāti trauki ir izņemami no aprites. 

47. Traukus mazgāt ar birsti (suku), sūkli u.tml. 

48. Mazgājamā šķīduma koncentrācijai jāatbilst instrukcijā norādītajai. 

49. Trauku ievietošana un izņemšana no mazgājamās mašīnas jāveic atbilstoši instrukcijas prasībām. 

50. Trauku mazgāšanas mašīnu tīrīt pēc tās pilnīgas apstāšanās, izslēgšanas un atvienošanas no el. tīkla. 

Uz tās aizliegts novietot dvieļus, lupatas u. tml. 

 

VI Prasības darba drošībai beidzot stundu (darbu) 

 

51. Izslēgt el. ierīces un atvienot tās no kontaktligzdas (gludekļus, šujmašīnas u.c.). 

52. Sakārtot darba vietas. 

53. Pārliecināties, ka darba vietā ( arī uz grīdas) neatrodas adatas, grieznes u.c. bīstami priekšmeti. 

 

VII Drošības un veselības aizsardzības nosacījumi 

54. Mājturības un tehnoloģiju stundu laikā izglītojamajiem jāievēro ģimnāzijas iekšējās kārtības 

noteikumi, ugunsdrošības noteikumi, noteikumi par elektrodrošību, noteikumi par pirmās palīdzības 

sniegšanu, skolas direktora un pedagogu norādījumi. 

55. Par jebkuru iegūtu traumu, pat ja tā liekas maznozīmīga, izglītojamam jāinformē pedagogs.  

56. Ja izglītojamam radusies trauma, jāizsauc Neatliekamās medicīniskās palīdzības brigāde (tālr. 112) 

un jāsniedz cietušajam pirmā palīdzība. 

57. Ja nodarbību gaitā notikusi aizdegšanās un ar rīcībā esošajiem ugunsdzēsības līdzekļiem 

(ugunsdzēsības aparāts, blīva auduma sega u.c.) to nav iespējams likvidēt laikā līdz 30 sek.– jāizsauc 

Ugunsdzēsības un glābšanas dienests (tālr. 112). 

58. Ugunsgrēka izcelšanās vai citas ārkārtas situācijas gadījumā jārīkojas atbilstoši ugunsdrošības 

noteikumiem. 

VIII Noslēguma jautājumi 

59. Mājturības un tehnoloģiju skolotājs nodrošina ģimnāzijas izglītojamo, kas piedalās mājturības un 

tehnoloģiju stundās (turpmāk tekstā – izglītojamie), iepazīstināšanu ar šo noteikumu prasībām ne 

retāk kā divas reizes gadā: septembrī un janvārī, kā arī pirms tādu jaunu darbību uzsākšanas, kas var 

apdraudēt izglītojamo drošību un veselību. Izglītojamo iepazīstināšanu ar šo noteikumu prasībām 
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reģistrē e-klases pielikuma veidlapā. Katrs izglītojamais iepazīšanos ar šo noteikumu prasībām 

apliecina ar ierakstu „iepazinos” attiecīgajā veidlapas ailē, norādot datumu un parakstu. 

60. Par šo noteikumu izpildes pārraudzību veic un instruktāžu ierakstus veidlapās kontrolē direktora 

vietniece izglītības jomā. 

61. Šie noteikumi stājas spēkā 2019.gada 1. septembrī. 

 

 

 

 

Direktore                                                                                    Inese Bandeniece 

 


