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1.Vispārīgie noteikumi 

 

Par skolēnu iepazīstināšanu ar instrukciju par drošību mājturības kabinetos atbild mājturības 

skolotājs. Skolēni ar instrukciju tiek iepazīstināti 2 reizes gadā, katra semestra sākumā, 

apliecinot to ar savu parakstu žurnālā. 

2.Noteikumi skolēniem. 

2.1. Bez skolotāja atļaujas nedrīkst ienākt un iziet no mājturības kabineta, arī stundas laikā. 

2.2. Praktiskajās nodarbībās pirms praktiskā darba uzsākšanas jāuzvelk darba apģērbs, kā arī 

jāizmanto darba drošības noteikumos paredzētais aizsarglīdzeklis, veicot konkrētu darba 

uzdevumu. 

2.3.  Katrs skolēns strādā skolotāja norādītajā vietā. 

2.4. Darba uzdevuma izpildes laikā nedrīkst nodarboties ar blakuslietām un traucēt citus 

darbā. Kabinetā nedrīkst lietot mobilos telefonus. 

2.5. Starpbrīdī darbs jāpārtrauc, jāiziet no telpas un tā jāizvēdina. 

2.6. Bez skolotāja atļaujas aizliegts ieslēgt elektroierīces, darbagaldus un gaismas slēdžus. 

2.7. Katrs instruments, darbagalds vai elektroierīce ir paredzēta noteiktam pielietojumam. 

Instrumentus, darbagaldus un elektroierīces drīkst lietot tikai ar skolotāja atļauju, pēc 

iepazīšanās ar konkrēto darbagaldu un ar darba drošību darbam ar to. 

2.8. Veicot darbu, drīkst lietot tikai asus, nebojātus instrumentus. Pirms praktiskā darba 

uzsākšanas jāpārbauda instrumentu atbilstība darba drošības prasībām, konstatējot 

neatbilstību, jāgriežas pie skolotāja. 

2.9. Lai neradītu traumas sev un citiem, strādājot ar darbarīkiem un darba mašīnām, jāpielieto 

pareizi darba paņēmieni un aizsarglīdzekļi. 

2.10. Nedrīkst skraidīt pa klasi un izmantot instrumentus tiem neparedzētā veidā. 

2.11. Strādājot jābūt pareizai stājai un vienmērīgam uzdevuma izpildes ritmam.  

2.12. Ja skolnieks tiek savainots, par to nekavējoties jāziņo skolotājam. 

2.13. Kabineta inventārs ir jāsaudzē un par katru bojājumu nekavējoties jāziņo skolotājam. 

2.14. Darbnīcā esošie materiāli jāizmanto ekonomiski. 

2.15. Nedrīkst iznest no kabineta instrumentus, materiālus un izstrādājumus bez skolotāja 

atļaujas. 

2.16. Informācijas tehnoloģijas drīkst izmantot tikai ar skolotāja atļauju. 

2.17. Stundas laikā kabinetā nedrīkst atrasties skolēni no citām klasēm vai citas nepiederošas   

personas. 

2.18. Beidzot nodarbību, jāsakopj sava darba vieta, instrumenti jānoliek skolotāja norādītajā 

vietā, un jāsaslauka gruži. 

Veicot darbu un beidzot darbu jāievēro personīgās higiēnas normas 
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