
 

 

 
JELGAVAS PILSĒTAS DOME 

Jelgavas Valsts ģimnāzija 
Reģistrācijas nr. 2819902423 

Mātera ielā 44, Jelgavā, LV – 3001, tālr. 63007754; 63023373 

E-pasts: vgim@izglitiba.jelgava.lv 

 

 

 

 

Apstiprināti ar 30.08.2019.  

direktora  rīkojumu Nr.1-9/67 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DROŠĪBAS NOTEIKUMI BIOLOĢIJAS KABINETĀ 

IZGLĪTOJAMAJIEM 

Nr.1-7 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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1. Bioloģijas kabinetā drīkst ienākt tikai ar skolotāja atļauju, organizēti, bez grūstīšanās, līdzi ņemot stundai 

nepieciešamos piederumus. 

2. Stundas laikā uz soliem drīkst atrasties tikai nepieciešamie mācību līdzekļi, instrumenti un aparāti. 

3. Lietojot skalpeli, žileti, preparējamo adatu, lai izvairītos no savainojumiem, nedrīkst pavērst griezošo vai 

durošo instrumenta daļu pret sevi vai saviem klases biedriem. 

4. Sagatavojot preparātus aplūkošanai mikroskopā, jāseko skolotāja norādījumiem.  

5. Lietojot sausā spirta degli,  ir jāuzmanās no apģērba un matu saskaršanās ar atklātu liesmu, to nodzēst 

drīkst tikai lietojot speciālu vāciņu. 

6. Karsējot šķīdumus mēģenē, drīkst lietot tikai speciālu tās turētāju, nedrīkst pavērst mēģenes vaļējo galu 

pret sevi un saviem biedriem. 

7. Izpildot darbus, kuri saistīti ar organisko šķīdinātāju karsēšanu, darba vietu nedrīkst atstāt bez 

uzraudzības. 

8. Ķīmiskos reaktīvus nedrīkst noteikt ar garšas palīdzību, tie var būt indīgi un var izsaukt saindēšanos. 

9. Atšķaidot koncentrētas skābes, patstāvīgi maisot, pielej skābi ūdenim, nevis otrādi, šim nolūkam izmanto 

tikai stikla vai porcelāna ķīmiskos traukus. 

10. Sārma izšķīdināšanai jālieto stikla vai porcelāna ķīmiskie trauki. Sārmu iemet ūdenī maziem gabaliņiem, 

pastāvīgi maisot. 

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

pulverim ar rokām. 

12. Nejauši izlijušās vielas un šķīdumus, kuri pēc darba paliek pāri, izlej tikai speciāli šim nolūkam 

paredzētajos traukos. 

13. Strādājot ar stikla traukiem jābūt uzmanīgam, lai tie nesaplīst, ja tomēr tas ir noticis-lauskas nedrīkst 

vākt ar rokām, bet jāuzslauka ar birsti. 

14. Darba laikā saudzīgi jāizturas pret izmantojamo inventāru un iekārtām. 

15. Ja kāds inventāra priekšmets vai iekārta ir bojāta skolēna rīcības dēļ, viņš personīgi vai ar vecāku 

palīdzību novērš radītā kaitējuma sekas. 

16. Pēc stundas jāsakārto sava darba vieta, ja darba laikā bija saskarsme ar ķīmiskām vielām, obligāti 

jānomazgā rokas ar ziepēm. 

17. Ja gūts savainojums vai apdegums, par to nekavējoties jāziņo skolotājam, kurš nepieciešamības 

gadījumā sniedz pirmo medicīnisko palīdzību. 

18. Bioloģijas skolotājs nodrošina ģimnāzijas izglītojamo, kas piedalās bioloģijas 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 reģistrē e-klases pielikuma veidlapā. Katrs 

izglītojamais iepazīšanos ar šo noteikumu prasībām apliecina ar ierakstu „iepazinos” attiecīgajā 

veidlapas ailē, norādot datumu un parakstu. 

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

vietniece izglītības jomā. 

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

Direktore                                                                                    Inese Bandeniece 

 
 
 

 


