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Jelgavas novada Līvbērzes pagastā 

 
APSTIPRINU 

Līvbērzes pamatskolas direktore 

__________________D. Podkalna 

2017.gada _____. _____________ 

 

Nr.3 

DROŠĪBAS INSRTUKCIJA ZĒNU  

MĀJTURĪBAS UN TEHNOLOĢIJU KABINETĀ  

 

Izdoti saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 24.novembra  

noteikumiem Nr.1338.”Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo 

drošība izglītības iestādēs un to organizētajos pasākumos” 

 

1. Zēnu mājturības un tehnoloģiju kabinetā drīkst ienākt tikai ar skolotāja atļauju, 

organizēti, bez grūstīšanās, somas jāatstāj skolotāja norādītajā vietā. 

2. Pirms praktiskajām nodarbībām jāuzģērbj darba apģērbs (priekšauts). 

3. Stundas laikā drīkst atrasties tikai skolotāja norādītajā darba vietā. 

4. Pirms stundas skolotājs pārbauda vai izmantojamie instrumenti ir darba kārtībā un nav 

bojāti. 

5. Ja kāds inventāra priekšmets ir sabojāts vai nozudis skolēna rīcības dēļ, viņš personīgi 

vai ar vecāku palīdzību novērš radītā kaitējuma sekas. 

6. Ja skolotājs darba laikā sniedz norādījumus, skolēniem nekavējoties jāpārtrauc darbs 

un tie jānoklausās, darbu drīkst turpināt tikai pēc skolotāja atļaujas. 

7. Saņemot uzdevumu, skolēniem tas jāveic norādītajā secībā, darba laikā nedrīkst 

sarunāties, nodarboties ar citām lietām, traucēt citiem skolēniem. 

8. Bez skolotāja atļaujas nedrīkst atrasties pie darbmašīnām, strādāt ar rokas un 

elektriskajiem darbarīkiem. 

9. Darba laikā jābūt uzmanīgam un jāizmanto tikai norādītie darba paņēmieni, lai neradītu 

traumas sev un citiem. 

10. Pirms darba uzsākšanas apstrādājamais materiāls stingri jānostiprina darbagaldā, darba 

laikā jāievēro skolotāja norādījumi. 

11. Strādājot ar koka ēveli tai jābūt gludai un labi uzasinātai, atbrīvot to no skaidām drīkst 

tikai ar koka ķīli. 

12. Uzsākot darbu ar elektroinstrumentiem, pārliecināties: 

12.1. par visu savienojumu drošību; 
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12.2. vai nav traucēta atbilstošo detaļu kustība; 

12.3. vai griezējinstruments griežas pareizā virzienā; 

12.4. vai nav bojāts sprieguma pievadkabelis un aizsardzības sazemējums; 

12.5. kā darbojas ieslēgšanas un izslēgšanas slēdzis; 

12.6. lietot aizsargbrilles. 

13. Veikt tikai skolotāja atļautos darbus. 

14. Darba laikā sekot, lai apstrādājamā materiālā nebūtu naglas un citi metāla priekšmeti. 

15. Nepieļaut instrumenta saskari ar mitrumu, netīrumiem, metāla skaidām un 

nevajadzīgiem priekšmetiem. 

16. Ieslēgt elektroinstrumentu tikai pēc apstrādājamās detaļas nostiprināšanas paredzētajā 

vietā, tuvināt instrumentu detaļai lēnām, plūstoši, bez asām kustībām un bez 

grūdieniem. 

17. Nestrādāt ar instrumentu, kas vibrē. 

18. Apstrādāt tikai droši nostiprinātās detaļas. 

19. Ja nepieciešams atstāt darbavietu, obligāti atslēgt elektroinstrumentu no tīkla. 

20. Novietot instrumentu stabilā, drošā vietā. 

21. Strādājot ar elektroinstrumentu, sekot pievadkabeļa stāvoklim. 

22. Griezējinstrumentus mainīt un regulēt  atvienojot  no elektrotīkla. 

23. Pārvietoties no viena darba iecirkņa uz otru izslēdzot elektroinstrumentu. 

24. Pēc darba beigšanas atslēgt elektroinstrumentu no tīkla, atvienot sazemējumu un notīrīt 

no instrumenta ar birsti putekļus un citus netīrumus. 

25. Nodot instrumentus skolotājam. 

26. Pēc darba sakopt darba vietu, atstāt darbnīcu tikai ar skolotāja atļauju. 

27. Ja radies savainojums, par to nekavējoties ziņot skolotājam, kurš sniedz pirmo 

medicīnisko palīdzību. 

 


