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I. Vispārīgie jautājumi 
 

1. Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums” 

(turpmāk – izglītības iestāde) drošības noteikumi nodarbībām mācību kabinetā (turpmāk – 

Noteikumi) izstrādāti, lai sekmīgi organizētu un īstenotu profesionālās vidējās izglītības un 

arodizglītības obligāto izglītošanās procesu mācību kabinetā.  

2. Nodarbībās mācību kabinetā izglītojamiem jāievēro prasības, kuras ir noteiktas izglītības 

iestādes iekšējās kārtības noteikumos un šajos Noteikumos. 

3. Ar šiem Noteikumiem izglītojamie jāiepazīstina ne retāk kā 2 reizes gadā, kā arī pirms jaunu 

darbību uzsākšanas, kuras var apdraudēt izglītojamo veselību (dzīvību).  

4. Par Noteikumu pārrunāšanas faktu skolotājs veic ierakstu drošības instruktāžu uzskaites 

žurnālā un izglītojamais ar parakstu apliecina to, ka ir iepazīstināts. 

5. Izglītības iestādes darbiniekiem un izglītojamiem izglītības iestādē jāierodas pieklājīgā, 

atbilstošā apģērbā. 

6. Pirms stundu sākuma izglītojamiem virsdrēbes jāatstāj tam paredzētajā vietā. 

7. Par izglītojamo drošību mācību kabinetā atbild skolotājs, kura vadībā notiek nodarbība. 

8. Izglītojamie jāiepazīstina ar iekšējiem kārtības un drošības noteikumiem, ar evakuācijas 

plāniem, evakuācijas ceļiem un izejām. 

9. Izglītojamiem jāpilda skolotāja, audzinātāja u.c. izglītības iestādes darbinieku norādījumi. 

10. Aizliegts izglītības iestādē un teritorijā ienest alkohola izstrādājumus, narkotiskās, 

toksiskās vai   psihotropās vielas, gāzes baloniņus, gāzes pistoles un šaujamieročus, kā arī 

tos izplatīt, lietot, glabāt un realizēt. 

11.  Katra izglītības iestādes darbinieka un izglītojamā pienākums ir ziņot Pašvaldības policijai vai 

Valsts  policijai, ja ir informācija vai rodas pamatotas aizdomas par alkohola, narkotisko, toksisko 

vai psihotropo vielu, gāzes baloniņu, gāzes pistoļu un šaujamieroču neatļautu iegādāšanos, 

lietošanu, glabāšanu, realizēšanu, kā arī pamudināšanu tos lietot izglītības iestādē vai tās teritorijā, 

kā arī ziņot par to vecākiem un informēt  izglītības iestādes vadību. 

12.  Jāizsauc Neatliekamā medicīniskā palīdzība, ja ir pamatotas aizdomas par saindēšanos ar 

alkoholu, narkotiskajām, toksiskajām vai psihotropajām vielām, veselības traucējumiem, traumām 

un citos gadījumos, kas apdraud izglītojamā veselību un dzīvību, paziņot par to arī vecākiem. 

13. Izglītojamiem mācību kabinetā jāieiet un jāiziet ar skolotāja atļauju, mierīgi un bez steigas. 

Izdots  saskaņā  ar MK noteikumu 
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14. Bez skolotāja atļaujas kabinetā aizliegts atrasties nepiederošām personām.  

15. Drošības prasības:  

15.1. elektroiekārtas jāekspluatē saskaņā ar lietošanas instrukciju;  

15.2. elektroiekārtas jāpieslēdz pie elektrotīkla un jāatslēdz no tā ar sausām rokām; 

15.3. jāievēro brīdinājuma uzraksti un drošības zīmes. 

 

II. Darba vides riska faktori 
 

16. Bīstamie faktori, kas var iedarboties uz darbiniekiem un izglītojamiem: 

16.1. traumas (elektrotrauma; paklupšanas, nokrišanas iespēja); 

16.2. ugunsbīstamība un sprādziena bīstamība; 

16.3. nepietiekams apgaismojums (optimālais apgaismojums mācību kabinetā ir 300 lx)1; 

16.4. neatbilstošs mikroklimats (paaugstināta vai pazemināta gaisa temperatūra, 

palielināts mitrums, ventilācijas trūkums) (paaugstināta vai pazemināta 

temperatūra (norma gada aukstajā periodā ir +19 – 25 ºC, gada siltajā periodā ir 

+20 – +28 ºC), samazināts vai palielināts gaisa mitrums (norma gan gada aukstajā, 

gan gada siltajā periodā ir 30% līdz 70%), palielināts vai samazināts gaisa kustības 

ātrums (norma gan gada aukstajā, gan gada siltajā periodā ir 0,05 līdz 0,15 m/s), 

ja darbs tiek klasificēts kā I kategorijas darbs, kurā nav raksturīga fiziska 

piepūle)2; 

16.5. piespiedu darba poza sēdus vai stāvus; 

16.6. bojāts inventārs, aprīkojums, mēbeles (galdi, krēsli); 

16.7. neapmierinoši sanitāri higiēniskie apstākļi (nemazgāta grīda, nesakoptas telpas); 

16.8. nevēdinātas telpas. 

 

III. Drošības prasības pirms darba sākuma 
 

17. Skolotājam jāpārbauda vai mācību kabinetā ir droši apstākļi, vai nav bojāti, nestabili krēsli, 

mācību galdi. Jāpārliecinās vai nav bojātas elektriskās ierīces. Jāizvēlas piemērots 

apgaismojums. 

18. Pirms stundas sākuma un pārtraukumos jāizvēdina telpa, uzmanīgi jāatver un jāaizver logi, lai 

netiktu bojātas žalūzijas un aizkari. Vēdināšanas laikā izglītojamiem jāatstāj kabinets. 

19. Jāpievērš uzmanība grīdas tīrībai (nepieļaujama slapja, eļļaina, piemēslota grīda; pilni 

atkritumu grozi, netīras izlietnes u.c.). 

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

21. Uz skapjiem, plauktiem nenovietot istabas augus un citus priekšmetus, kuri krītot var 

traumēt izglītojamos. 

22. Neuzsākt mācību darbu, ja jūtamas saslimšanas pazīmes. 

23. Izglītojamiem jāizslēdz mobilie telefoni un savlaicīgi jāsagatavojas mācību stundai. 

 

IV. Drošības prasības darba laikā 
 

24. Izglītojamiem jāpilda skolotāja norādījumi, jāveic tikai uzdotais darbs. Darba laikā jābūt 

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

traucēt citiem izglītojamiem un skolotājam.  

25. Ekonomiski jālieto energoresursi.  

26. Konstatējot bojājumus elektroietaisēs, elektriskajos vados, rozetēs u.c., nekavējoties jāziņo  
skolotājam. 

                                           
1 Atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 28. aprīļa noteikumiem Nr. 359 „Darba aizsardzības prasības darba 

vietās", darba vietām, kas izveidotas līdz 2010. gada 1. janvārim, darba telpu mikroklimatam noteiktajām 

prasībām, iekštelpu un ārpus telpu apgaismojuma līmeņiem ir ieteikuma raksturs. 
2  Atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 28. aprīļa noteikumiem Nr. 359 „Darba aizsardzības prasības darba 

vietās", I kategorija – darbs kas nav saistīts ar fizisku piepūli vai prasa ļoti nelielu vai nelielu fizisku piepūli 

(piemēram, visi garīga darba darītāji, darbs pie dažādām vadības pultīm, darbs, kas tiek veikts sēdus, stāvus vai 

pārvietojoties, vieglu priekšmetu (līdz 1 kg) pārvietošana). 



 
 

27. Skolotājam jāseko, lai izglītojamie nepārkāptu elektrodrošības noteikumus. 

28. Nedrīkst bez skolotāja atļaujas ieslēgt un bez uzraudzības atstāt ieslēgtu televizoru, 

projektoru vai citu tehniku. Skolotājs nedrīkst uzticēt to uzraudzību izglītojamajiem. 

29. Saudzīgi jāizturas pret izglītības iestādes inventāru. 

30. Neizmantot bojātas mēbeles (krēslus, galdus). 

31. 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. 

32. Nepieļaut emocionālu un fizisku vardarbību. 

33. Izglītojamiem jābūt pieklājīgiem attiecībās ar citiem izglītojamiem un skolotājiem. 

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

35. Par jebkuru traumu, pat ja tā liekas maznozīmīga, kā arī par citiem pamanītajiem 

trūkumiem un tml. jāinformē skolotājs. 

 

V. Rīcība ārkārtējās situācijās 
 

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

nekavējoties par to jāziņo skolotājam, jāsniedz pirmā palīdzība, nepieciešamības gadījumā 

jāizsauc Neatliekamā medicīniskā palīdzība, zvanot uz tālruņa numuru 113. 

37. Aizdegšanās gadījumā izglītojamam jāziņo par notikušo skolotājam, kurš organizē 

elektriskās strāvas atslēgšanu un ugunsgrēka lokalizēšanu savas kompetences ietvaros. 

38. Ugunsgrēka gadījumā jāzvana un jāizsauc Ugunsdzēsības un glābšanas dienests, zvanot uz 

tālruņa numuru 112. 

39. Ārkārtējā situācijā visiem jāpārtrauc darbs, jāveic evakuācija atbilstoši evakuācijas 

plānam.  

40. Par nodarbību laikā notikušo nelaimes gadījumu nekavējoties jāziņo skolotājam, 

audzinātājam, izglītības iestādes darba aizsardzības speciālistam un vadībai. 

41. Avārijas vai nelaimes gadījuma notikuma vieta jāsaglabā neskarta. To mainīt drīkst tikai 

tad, ja tas nepieciešams palīdzības sniegšanai, apdraud apkārtējo veselību vai ja ir traucēta 

transporta kustība.  

 

VI. Drošības prasības beidzot darbu 
 

42. Katru dienu, skolotāja uzraudzībā, pēc pēdējās stundas izglītojamiem jānotīra tāfele, 

jāizslauka grīda un jāiznes atkritumi, atstājot tukšus un tīrus atkritumu grozus. 

43. Jānovieto norādītajā vietā tīrs uzkopšanas inventārs. 

44. Jāaizver mācību kabineta logi, jānodzēš apgaismojums un ar skolotāja atļauju jāatstāj 

mācību telpa. 

45. Skolotājam jāpārliecinās par kārtību mācību kabinetā, jāizslēdz elektroierīces, jāaizslēdz 

kabinets un atslēgas jānodod informācijas biroja administratoram. 

 

VII. Skolotāja, izglītojamā atbildība par drošības noteikumu pārkāpumiem 
 

 

46. Personas, kuras pārkāpušas šo drošības noteikumu prasības, atkarībā no kaitējuma rakstura 

un sekām, var tikt sauktas pie disciplinārās, civiltiesiskās vai kriminālās atbildības.  

 

 

Valdes locekle – direktore                   /paraksts/                                  Silva Ozoliņa                           


