
 
11.pielikums  

Valmieras Gaujas krasta vidusskolas – attīstības centra 
noteikumiem “Drošības noteikumi izglītojamiem” 

 

Drošības noteikumi izglītojamiem 
FIZIKAS kabinetā 

 
1. Kabinetā ienāc tikai ar skolotāja atļauju, organizēti, bez grūstīšanās, līdzi ņemot stundai 

nepieciešamos piederumus. 

2. Uz soliem novieto tikai darbam nepieciešamie mācību līdzekļus, instrumentus un aparātus. 

3. Ievēro disciplīnu un precīzi izpildi skolotāja norādījumus. 

4. Ievēro ugunsdrošības un elektrodrošības noteikumus. 

5. Darbu uzsāc tikai ar skolotāja atļauju. 

6. Ierīces, materiālus un iekārtas mācību darba vietā izvieto uz stabilas virsmas tā, lai tiem 
nebūtu iespējams krist un apgāzties. Stikla traukus nostiprini statīva turētājā.  

7. Pirms darba uzsākšanas uzmanīgi iepazīsties ar darba saturu un izpildīšanas gaitu. 

8. Mēģinājumos nepieļaut mēraparātu maksimālo slodzi. Strādājot ar stikla traukiem un 
ierīcēm, esi īpaši piesardzīgs. 

9. Montējot eksperimenta iekārtu, izmanto vadus ar uzgaļiem un aizsargājošiem apvalkiem 
(bez jebkādiem redzamiem bojājumiem). 

10. Montējot elektriskās ķēdes, izvairies no vadu krustošanās. 

11. Aizliegts izmantot vadus ar nolietotu izolāciju un vaļējus slēdžus, ja spriegums lielāks par 
42V. 

12. Elektriskai ķēdei sprieguma avotu drīkst pieslēgt pašu pēdējo. Samontēto ķēdi ieslēdz tikai 
pēc skolotāja pārbaudes un atļaujas. Sprieguma esamību ķēdē pārbaudi tikai ar speciāliem 
aparātiem. 

13. Nedrīkst pieskarties zem sprieguma esošiem neizolētiem ķēdes elementiem. Ķēdes 
elementu vai to detaļu nomaiņu var veikt tikai tad, ja elektrobarošanas avots ir pilnībā 
atslēgts no strāvas. 

14. Uzmanies, lai darba laikā nepieskartos elektriskās mašīnas rotējošām daļām. 

15. Ar uguni strādā ļoti uzmanīgi. Liesmas tuvumā nedrīkst atrasties papīri, appģērbs, mati vai 
citas viegli uzliemojošas lietas. 

16. Uguns liesmu nodzēs ar speciālu vāciņu. Liesmu nedrīkst pūst. 

17. Lāzera staru nevērs pret citu cilvēku vai sevi, jo tas var radīt redzes traucējumus. 

18. Ja darba laikā rodas elektrobojājumi (dzirksteļošana, dūmi vai liesmas), nekavējoties 
pārtrauc darbu, iekārtas atslēdz no elektriskā tīkla, par radušos situāciju informē skolotāju. 

19. Nedrīkst pamest darba vietu bez skolotāja atļaujas. Pēc mācību stundas beigām sakārto 
darba vietu. 

20. Ja gūsti savainojums vai apdegums, par to nekavējoties ziņo skolotājam, kurš 
nepieciešamības gadījumā organizēs un sniegs pirmo medicīnisko palīdzību. 
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