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I E K Š Ē J I E        N O T E I K U M I 

Rīgā 

___________________     Nr. _____________ 

 

Kārtības noteikumi ķīmijas kabinetā 

 

Vispārīgie jautājumi 

 

1. Iekšējie noteikumi (turpmāk- noteikumi) nosaka kārtību, kādā audzēkņi 

izglītības iestādi nodrošina drošību ķīmijas kabinetā. 

2. Rīgas 34.vidusskolas (turpmāk- Skolas) noteikumi izdoti saskaņā ar Izglītības 

likumu, Ministru kabineta noteikumiem Nr.1338 "Kārtība, kādā nodrošināma 

izglītojamo drošība izglītības iestādēs un to organizētajos pasākumos", Skolas 

nolikumu. 

 

Drošības noteikumi ķīmijas kabinetā 

1. Ķīmijas kabinetā drīkst ienākt tikai ar skolotāja atļauju, organizēti, bez 

grūstīšanās, līdzi ņemot stundai nepieciešamos piederumus. 

2. Stundas laikā uz soliem drīkst atrasties tikai nepieciešamie mācību līdzekļi, 

instrumenti un aparāti. 

3. Lietojot sausā spirta degli ir jāuzmanās no apģērba un matu saskaršanās ar 

atklātu liesmu, to nodzēst drīkst tikai lietojot speciālu vāciņu. 

4. Karsējot šķīdumus mēģenē, drīkst lietot tikai speciālu tās turētāju, nedrīkst 

pavērst mēģenes vaļējo galu pret sevi un saviem biedriem. 

5. Izpildot darbus, kuri saistīti ar organisko šķīdinātāju karsēšanu, darba vietu 

nedrīkst atstāt bez uzraudzības. 

6. Ķīmiskos reaktīvus nedrīkst noteikt ar garšas palīdzību, jo tie visi lielākā vai 

mazākā mērā ir indīgi un var izsaukt saindēšanos. 



7. Atšķaidot koncentrētas skābes, pastāvīgi maisot, pielej skābi ūdenim, nevis 

otrādi, šim nolūkam izmanto tikai stikla vai porcelāna ķīmiskos traukus. 

8. Sārma izšķīdināšanai jālieto stikla vai porcelāna ķīmiskie trauki. Sārmu iemet 

ūdenī maziem gabaliņiem, pastāvīgi maisot. 

9. Izmantojot pulverveidīgas ķīmiskās vielas, tās drīkst ņemt tikai ar speciālu 

karotīti, nepieskaroties pulverim ar rokām. 

10. Nejauši izlijušās vielas un šķīdumus, kuri pēc darba paliek pāri, izlej tikai 

speciāli šim nolūkam paredzētajos traukos. 

11. Strādājot ar stikla traukiem jābūt uzmanīgam, lai tie nesaplīst, ja tomēr tas ir 

noticis-lauskas nedrīkst vākt ar rokām, bet jāuzslauka ar birsti. 

12. Darba laikā saudzīgi jāizturas pret izmantojamo inventāru un iekārtām. 

13. Ja kāds inventāra priekšmets vai iekārta ir bojāta skolēna rīcības dēļ, viņš 
personīgi vai ar vecāku palīdzību novērš radītā kaitējuma sekas. 

14. Pēc stundas jāsakārto sava darba vieta, ja darba laikā bija saskarsme ar 

ķīmiskām vielām, obligāti jānomazgā rokas ar ziepēm. 

15. Ja gūts savainojums vai apdegums, par to nekavējoties jāziņo skolotājam, kurš 

nepieciešamības gadījumā sniedz pirmo medicīnisko palīdzību. 

 

 


