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DARBA DROŠĪBAS INSTRUKCIJA MĀCĪBU KABINETĀ 

                                                                                                                        

2013.gada 24.septembrī      Nr.1.4./33/2 

 

                                                             Izdots saskaņā ar „Darba aizsardzības 

likums”  

14. pantu un 28.04.2009. 

                                                      MK noteikumiem Nr.359 „Darba  

                                                 aizsardzības prasības darba vietā”  

                             

I. Vispārīgie jautājumi 

 

1. Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Rīgas Tūrisma un radošās industrijas 

tehnikums” (turpmāk – tehnikums) izglītojamiem tehnikumā jāierodas pieklājīgā, 

atbilstošā apģērbā. 

 

2. Pirms stundu sākuma izglītojamiem virsdrēbes jāatstāj tām paredzētajā vietā.  

 

3. Par izglītojamo drošību mācību kabinetos atbild skolotājs, kura vadībā notiek 

nodarbības. 

 

4. Izglītojamie jāiepazīstina ar iekšējiem kārtības un darba drošības noteikumiem.  

 

5. Izglītojamie jāiepazīstina ar evakuācijas plāniem, evakuācijas ceļiem, izejām.  

 

6. Izglītojamiem jāpilda skolotāja, audzinātāja u.c. tehnikuma darbinieku 

norādījumi. 

 

7. Aizliegts tehnikumā un teritorijā ienest cigaretes, narkotiskās, psihotropās vielas, 

kā arī tās izplatīt, lietot, realizēt. 

 

II. Bīstamie un kaitīgie darba vides faktori mācību kabinetos  

 

8.  Bīstamie faktori, kas var iedarboties uz izglītojamiem:  

8.1. elektriskā strāva; 

8.2. ugunsbīstamība un sprādzienbīstamība;  

 8.3. nepietiekams dabiskais un mākslīgais  apgaismojums;  

 8.4. neatbilstošs mikroklimats ( gaisa temperatūra, relatīvais gaisa mitrums,               

gaisa kustīgums); 

8.5.  bojāts inventārs, aprīkojums, mēbeles (galdi, krēsli);  
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 8.6 neapmierinošs sanitāri higiēniskais stāvoklis (nemazgāta grīda, 

nesakoptas telpas);  

8.7.  piespiedu darba poza. 

 

III. Drošības prasības pirms nodarbību sākuma 

 

9. Mācību kabinetā drīkst ieiet ar skolotāja atļauju.Jāizslēdz mobilos telefonus, 

savlaicīgi jāsagatavojās mācību  stundai.  

 

10. Skolotājam jāpārbauda vai klasē ir droši apstākļi, vai nav bojāti, nestabili 

krēsli, mācību galdi. 

10. Jāpārliecinās vai nav bojātas elektriskās ierīces . 

 

11. Jāizvēlās piemērots  apgaismojums.  

 

13. Pirms stundas sākuma un pārtraukumos jāizvēdina telpas, uzmanīgi jāatver un 

jāaizver logi, lai netiktu bojātas žalūzijas un aizkari. Vēdināšanas laikā izglītojamiem 

jāatstāj kabinets. 

 

14.  Jāpievērš uzmanība grīdas tīrībai (nepieļaujama slapja, eļļaina, piemēslota 

grīda; netīri atkritumu grozi, izlietnes u.c.). 

 

15. Uzkopšanas inventāram jābūt tīram un rūpīgi  novietotam, lai tas netraucētu 

pārvietošanos. 

 

16.  Uz skapjiem, plauktiem nenovietot istabas augus un citus priekšmetus, kuri 

krītot var traumēt izglītojamos. 

 

17.  Neuzsākt mācību darbu, ja jūtamas saslimšanas pazīmes.  

IV. Drošības prasības nodarbību laikā 

 

18.  Izglītojamiem jāpilda skolotāja norādījumi, veicot tikai uzdoto darbu. Darba 

laikā jābūt uzmanīgiem, nedrīkst traucēt mācību stundu, bez atļaujas atstāt kabinetu, 

traucēt citiem izglītojamiem un skolotājam.  

 

19. Ekonomiski jālieto energoresursi.  

 

20. Konstatējot bojājumus elektroietaisēs, elektriskajos vados, rozetēs u.c., 

nekavējoties jāziņo skolotājam. 

 

21. Skolotājam jāseko, lai izglītojamie nepārkāptu elektrodrošības  

noteikumus. 

 

22. Nedrīkst bez skolotāja atļaujas ieslēgt un bez uzraudzības atstāt ieslēgtu 

televizoru, projektoru, kodoskopu vai citu tehniku. Skolotājs nedrīkst uzticēt to 

uzraudzību izglītojamajiem. 

 

23.  Saudzīgi jāizturas pret tehnikuma inventāru.  

 

24.  Neizmantot bojātas mēbeles (krēslus, galdus).  

 

25.  Aizliegts nomest uz grīdas atkritumus (ābolu serdes, banānu mizas, 

košļājamās gumijas, izliet ūdeni), ja tas ir noticis, tad nekavējoties jāsaslauka un jāsavāc 

atkritumi, kuri var izraisīt paslīdēšanu.  
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26.  Nepieļaut emocionālu un fizisku vardarbību.  

 

27.  Izglītojamiem jābūt pieklājīgam attiecībās ar citiem izglītojamiem un 

skolotājiem. 

 

28. Neapdraudēt savu un citu izglītojamo veselību, drošību un dzīvību.  

 

V. Drošības prasības ārkārtas situācijās 

 

29.  Ja noticis nelaimes gadījums vai radusies situācija, kura apdraud veselību 

vai dzīvību, nekavējoties par to jāziņo skolotājam, jāsniedz pirmā palīdzība, 

nepieciešamības gadījumā jāizsauc pirmā neatliekamā medicīniskā palīdzība, zvanot pa 

tel. 03 vai l13. 

 

30. Aizdegšanās gadījumā jāziņo skolotājam, jāatslēdz elektriskā strāva, 

jālokalizē ugunsgrēks savas kompetences ietvaros.  

 

31. Ugunsgrēka gadījumā jāzvana un jāizsauc ugunsdzēsības un glābšanas 

dienests pa tel.  01 vai 112. 

 

32. Ārkārtas situācijā visiem jāpārtrauc darbs un jāevakuējas atbilstoši 

evakuācijas plānam.  

 

VI. Drošības prasības beidzot nodarbības 

 

33.  Katru dienu, skolotāja uzraudzībā, pēc pēdējās stundas izglītojamiem 

jāveic mācību telpas mitro uzkopšanu, jāizmazgā grīdas un izlietnes, jānotīra tāfele  

(atvērot logus) un jāiznes atkritumi, atstājot tīras atkritumu urnas.  

 

34. Jānovieto norādītajā vietā tīru uzkopšanas inventāru un mazgāšanas 

līdzekļus. 

 

35. Jāaizver mācību kabineta logus, jānodzēš apgaismojums  un ar skolotāja 

 atļauju jāatstāj mācību telpas. 

 

36. Skolotājam jāpārliecinās par kārtību mācību kabinetā, elektroierīču 

 drošību, jāaizslēdz kabinets un atslēgas jānodod  informācijas biroja administrātoram.  

 

37. Atzīt par spēku zaudējušu valsts sabiedrības  ar ierobežotu atbildību 

 „Rīgas pārtikas ražotaju vidusskola” 2011.gada 01.septembra instrukciju  „DARBA 

DROŠĪBA MĀCĪBU KABINETOS” Nr.1 – 5/14.  

 

 

             

Valdes locekle – direktore  /paraksts/   Silva Ozoliņa 

 

                    

 
 


