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Izstrādāti pamatojoties uz MK 24.11.2009. noteikumu 1338 „Kārtība kādā 

nodrošināma izglītojamo drošība izglītības iestādes un to organizētajos pasākumos” 

7.1. apakšpunktu. 

 

 

DROŠĪBAS TEHNIKAS NOTEIKUMI IZGLĪTOJAMAJIEM 

FIZIKAS KABINETĀ 
 

 

1. Izglītojamie ievēro drošības tehnikas noteikumus fizikas kabinetā mācību 

stundu, nodarbību un starpbrīžu laikā atrodoties fizikas kabinetā un/vai 

fizikas laboratorijā, kā arī veicot praktiskos un laboratorijas darbus. 

2. Esiet uzmanīgi un disciplinēti, precīzi izpildiet skolotāja norādījumus. 

3. Neuzsāciet darbu bez skolotāja atļaujas. 

4. Izvietojiet ierīces, materiālus un iekārtas savā darba vietā tā, lai nebūtu 

iespējams tiem krist un apgāzties. 

5. Pirms darbu izpildīšanas nepieciešams uzmanīgi iepazīt tā saturu un 

izpildīšanas gaitu. 

6. Lai novērstu krišanu, mēģinājumos stikla trauku (mēģenes, kolbas) 

uzmanīgi nostipriniet statīva turētājā. 

7. Mēģinājumos nepieļaujiet mēraparātu maksimālo noslodzi. Darbā ar 

ierīcēm, kas izgatavotas no stikla, esiet īpaši piesardzīgi. Neņemiet  

termometrus no mēģenes, kurā ir sacietējusi viela. 

8. Sekojiet, vai ierīcēs un palīgierīcēs visi stiprinājumi ir pilnīgā kārtībā. 

Nepieskarieties un neliecieties (īpaši ar nesakoptiem matiem) pie mašīnu 

rotējošām daļām. 

9. Montējot eksperimenta iekārtu, izmantojiet vadus (ar uzgaļiem un 

aizsargājošiem apvalkiem) ar izturīgu izolāciju un bez redzamiem 

bojājumiem. 

10. Montējot elektriskās ķēdes, izvairieties no vadu krustošanās; aizliegts 

izmantot vadus ar nolietotu izolāciju un atsegtā tipa slēdžus (ja spriegums 

lielāks par 42 V). 

11. Elektriskai ķēdei sprieguma avotu pieslēdziet kā pašu pēdējo. Samontēto 

ķēdi ieslēdziet tikai pēc skolotāja pārbaudes un viņa atļaujas. Sprieguma 

esamību ķēdē var pārbaudīt tikai ar aparātiem vai sprieguma uzrādītājiem. 
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12. Nepieskarieties zem sprieguma esošiem neizolētiem ķēdes elementiem. 

Pirms nav atslēgts elektrobarošanas avots, nesāciet ķēdē pārkārtot vadus 

un nemainiet drošinātājus. 

13. Sekojiet, lai darba laikā nejauši nepieskartos elektriskās mašīnas rotējošām 

daļām. Neuzsāciet vadu pārkārtošanu elektriskajās mašīnās, kamēr nav 

pilnīgi apstājies mašīnas enkurs vai rotors. 

14. Nepieskarieties stacionāru elektroiekārtu korpusam un atslēgu 

kondensatoru spailēm. 

15. Izmantojiet instrumentus ar izolējošiem rokturiem. 

16. Darbu beidzot, atslēdziet elektrobarošanas avotu, pēc tam tikai demontējiet 

ķēdi. 

17. Neatstājiet darba vietu bez skolotāja atļaujas. 

18. Ja atklājiet, ka kaut kas nav kārtībā elektriskajā ierīcē, nekavējoties 

atslēdziet elektrobarošanas avotu un paziņojiet par to skolotājam. 

19. Patērētāju pieslēgšanai tīklā izmantojiet spraudkontakta savienojumu. 

20. Darbā ar elektroierīcēm un tās remontējot, izmantojiet rozetes, ligzdas, 

spailes un slēdžus ar neizvirzītām kontaktvirsmām. 
 


