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DROŠĪBAS NOTEIKUMI ĶĪMIJAS, MIKROBIOLOĢIJAS, 

BIOLOĢIJAS UN BIOTEHNOLOĢIJAS LABORATORIJĀS 

 

 
1. DROŠĪBAS NOTEIKUMI ĶĪMIJAS LABORATORIJĀS 

IZGLĪTOJAMIEM 

 
VISPĀRĒJIE NOTEIKUMI 

 

1. Pie praktiskajiem darbiem ķīmijas laboratorijās pielaižami audzēkņi, kuri iepazīstināti  

ar drošības tehnikas noteikumiem. 

2. Pirms praktisko darbu sākuma ķīmijas laboratorijā pārbauda elektrības un ventilācijas 

darbību. Ja kāda no šīm sistēmām ir bojāta un rada paaugstinātu bīstamību, tad darbi 

laboratorijā jāpārtrauc līdz attiecīgā bojājuma novēršanai. 

3. Pirms eksperimentu un laboratorijas darbu veikšanas audzēkņiem jāapgūst zināšanas 

un prasmes darbā ar ķīmijas laboratorijas piederumiem, instrumentiem un traukiem. 

4. Audzēkņiem aizliegts atrasties ķīmijas kabinetā bez skolotāja un /vai laboranta 

uzraudzības.  

5. Darba telpas jāuztur tīrībā, darba vietām jābūt sakārtotām, ķīmiskiem traukiem, 

reaģentiem un citiem laboratorijas darbiem paredzētiem piederumiem jāatrodas 

piemērotās sagatavotās telpās un tās drīkst ņemt tikai ar skolotāja un/vai laboranta 

atļauju.  

6. Darba telpas jātīra ar mitru lupatu. Atkritumu urnas jāiztukšo ne retāk kā reizi dienā. 

7. Laboratorijas darbiem paredzētās vielas un piederumus sagatavo skolotājs vai 

laborants pirms stundas sākuma.  

8. Par kārtību savā mācību darba vietā atbild katrs audzēknis.  

9. Audzēknim visā stundas laikā stingri jāievēro elektro un ugunsdrošības instrukciju 

prasības. 



10. Laboratorijā nedrīkst pieņemt un izmantot ķīmiskās vielas, kurām nav Eiropas 

Parlamenta un Padomes Regulas (Nr. 1272/2008) par vielu un maisījumu 

klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu, ar ko groza un atceļ Direktīvu 67/548/EEK 

un 1999/45/EK un groza Regulu (EK) Nr. 1907/2006 (CLP regula), prasībām 

atbilstoša marķējuma. Etiķete nedrīkst būt noplēsta vai jebkādā citādā veidā bojāta. 

 

 
 

PRASĪBAS PIRMS STUNDAS (LABORATORIJAS DARBA) SĀKUMA  

 

1. Audzēkņi ķīmijas laboratorijā ienāk ar pirmo zvanu un ieņem savas darba vietas. 

2. Laboratorijā audzēknis drīkst uzturēties tikai laboratorijas halātā. 

3. Audzēknis sakārto darba vietas, lai būtu ērti strādāt.  

4. Uzsākot laboratorijas darbus, audzēknim jāiepazīstas ar darba drošības noteikumiem. 

5. Pirms laboratorijas darba jāpārliecinās par ierīču atbilstību darba veikšanai. 

6. Pirms eksperimenta/laboratorijas darba jāpārliecinās par pielietojamas vielas 

atbilstību, t.i. jāizlasa uzraksti uz reaktīvu pudelītēm, vielu pārlejot citā traukā, etiķetei 

jābūt uz augšu. 

 

PRASĪBAS DARBA DROŠĪBAI STUNDAS VAI LABORATORIJAS DARBA LAIKĀ 

 

1. IZLASI eksperimentu veikšanas aprakstu! Precīzi seko instrukcijai (darba gaitai)! 

2. Plānojot eksperimenta gaitu, SASKAŅO to AR SKOLOTĀJU! 

3. LIETO AIZSARGLĪDZEKĻUS, strādājot ar kodīgām vielām! 

4. DARBA VIETAI jābūt TĪRAI, uz galda neturi neko lieku! 

5. STRĀDĀ VELKMĒ ar vielām, kas izdala kaitīgus tvaikus un gāzes. 

6. Vielas SMARŽU PĀRBAUDI, ar roku UZMANĪGI virzot uz sevi tvaikus vai gāzi 

deguna virzienā! 

7. Nevienu vielu ķīmijas laboratorijā NEGARŠO UN NEAIZTIEC ar rokām! 

8. Vielu pārpalikumus NELEJ UN NEBER ATPAKAĻ pudelītēs! 

9. Reaģentu PUDELĪTES TURI AIZVĒRTAS! 

10. SILDOT mēģeni, tās vaļējo galu NEDRĪKST VĒRST pret sevi vai grupas biedriem. 

11. Viegli UZLIESMOJOŠUS šķidrumus/šķīdumus NEDRĪKST turēt pie sildierīcēm. 

12. NESAJAUC aizbāžņus dažādiem traukiem! 



13. Strādājot laboratorijā, NEVALKĀT VAĻĪGU APĢĒRBU, augstpapēžu kurpes, 

sandales, vai apavus, kas izgatavoti no austa materiāla, gariem MATIEM jābūt 

SAVĀKTIEM. 
14. NEATSTĀT BEZ UZRAUDZĪBAS eksperimentu vai procesu, kur nepieciešama 

karsēšana vai norit strauja reakcija. 

15. ATCERIES, laboratorijas izlietnēs un kanalizācijā kategoriski aizliegts izliet (izbērt):  

• Acetonu, spirtus, gaistošus organiskos savienojumus;  

• Organiskas vielas;  

• Dzīvsudrabu un citus smagos metālus;  

• Stipras skābes (šķīduma pH < 4,5); 

• Stipras bāzes (šķīduma pH > 12,0); 

• Bioloģiskos vai infekciju saturošus atkritumus;  

• Radioaktīvos atkritumus;  

• Smaku radošas vielas. 

 

 

PRASĪBAS DARBA DROŠĪBAI BEIDZOT STUNDU, LABORATORIJAS DARBU 

 

1. Sakārtot savu darba vietu, nomazgāt lietotos traukus un instrumentus.  

2. Darbu beidzot, jāizslēdz visas elektriskās ierīces. 

3. Nodot ierīces un instrumentus skolotājam un/vai laborantam nolikt tos paredzētajās 

vietās. 

4. Ievērot personīgās higiēnas prasības, nomazgāt rokas, notīrīt, sakārtot apģērbu. 

 

 

DARBA DROŠĪBAS PRASĪBAS ĀRKĀRTĒJĀS SITUĀCIJĀS 

 

1. Elektroenerģijas padeves vai apgaismojuma pārtraukumos vai elektrisko ierīču 

bojājumu gadījumos izslēgt tās.  

2. Kategoriski aizliegts dzēst degošus, no strāvas neatslēgtas iekārtas, aparatūru un 

elektroinstalāciju ar ķīmisko putu ugunsdzēšamo aparātu, jo ķīmiskās putas labi vada 

elektrisko strāvu un var rasties cilvēka dzīvībai bīstama situācija.  

3. Nelaimes vai kļūdas gadījumā par to informēt skolotāju. Ja nodarbības gaitā uz ādas, 

acīm, apģērba nokļūst bīstama viela (sārms, skābe) vai ir noticis termiskais apdegums 

- nekavējoties skartā ķermeņa daļa mazgājama vēsā tekošā ūdens strūklā vismaz 15 

minūtes.  

 

DARBS AR KODĪGĀM VIELĀM 

 

1. Strādājot ar kodīgām vielām (skābēm, sārmiem) lielākos daudzumos jālieto cimdi un 

aizsargbrilles. 

2. Jāizmanto termiski izturīgi laboratorijas trauki, bez plaisām. 

3. Atšķaidot koncentrētas skābes, tās jālej tievā strūkliņā ūdeni. 

4. Uz grīdas vai galdiem izlietās skābes tūlīt jāapkaisa ar smiltīm, jāneitralizē un pēc tam 

jāsatīra. 

5. Lai izvairītos no saindēšanās un mutes dobuma apdegumiem, aizliegts pipetēs ar muti 

ievilkt agresīvus šķidrumus/šķīdumus, skābes un sārmus. Jālieto gumijas bumbieri vai 

pipešu uzgaļi. 

6. Koncentrētu sālsskābi, slāpekļskābi un amonjaka šķīdumu drīkst pārliet tikai tādās 

vietās, kur ir laba ventilācija (velkmēs). 



7. Sasmalcinot kālija vai nātrija hidroksīdu, ir jālieto aizsargbrilles un gumijas cimdi. 

Sasmalcināšanu veic šim darbam norādītā vietā. 

 

NOSLĒGUMA JAUTĀJUMI 

 

1. Ķīmijas skolotājs/laboratorijas vadītājs audzēkņus iepazīstina ar šo noteikumu 

prasībām ne retāk kā divas reizes gadā, kā arī pirms tādu jaunu darbību uzsākšanas, 

kas var apdraudēt izglītojamo drošību un veselību. 

2. Audzēkņu iepazīstināšanu ar šo noteikumu prasībām reģistrē instruktāžas žurnālā. 

Katrs izglītojamais par iepazīšanos ar šo noteikumu prasībām apliecina ar parakstu. 

3. Par šo noteikumu izpildes pārraudzību veic un instruktāžu ierakstus žurnālā kontrolē 

struktūrvienības vadītāja. 

4. Šie noteikumi stājas spēkā 2017.gada 12.decembrī 

 

 

2. DROŠĪBAS NOTEIKUMI BIOLOĢIJAS, MIKROBIOLOĢIJAS 

UN BIOTEHNOLOĢIJAS LABORATORIJĀS IZGLĪTOJAMIEM 

 
VISPĀRĒJIE NOTEIKUMI 

 

1. Pie praktiskajiem darbiem bioloģijas, mikrobioloģijas un biotehnoloģijas laboratorijās 

pielaižami audzēkņi, kuri iepazīstināti  ar drošības tehnikas noteikumiem. 

2. Pirms praktisko darbu sākuma bioloģijas, mikrobioloģijas un biotehnoloģijas 

laboratorijā pārbauda elektrības un ventilācijas darbību. Ja kāda no šīm sistēmām ir 

bojāta un rada paaugstinātu bīstamību, tad darbi laboratorijā jāpārtrauc līdz attiecīgā 

bojājuma novēršanai. 

3. Pirms eksperimentu un laboratorijas darbu veikšanas audzēkņiem jāapgūst zināšanas 

un prasmes darbā ar bioloģijas, mikrobioloģijas un biotehnoloģijas laboratorijas 

piederumiem, instrumentiem un traukiem. 

4. Bioloģijas, mikrobioloģijas un biotehnoloģijas laboratorijā drīkst ienākt tikai ar 

skolotāja un/vai laboranta atļauju, organizēti, bez grūstīšanās, līdzi ņemot stundai 

nepieciešamos piederumus.  

5. Laboratorijā audzēknis drīkst uzturēties tikai laboratorijas halātā. 

6. Laboratorijā nedrīkst ēst un dzert. 

7. Ja darba izmanto pelējumsēnes, audzēknim jālieto aizsargmaska (vienreizējā). 

8. Nodarbību laikā uz soliem drīkst atrasties tikai nepieciešamie mācību līdzekļi, 

instrumenti un aparāti.  

9. Nejauši izlijušās vielas un šķīdumus, kuri pēc darba paliek pāri, izlej tikai speciāli šim 

nolūkam paredzētajos traukos. 

 

PRASĪBAS PIRMS STUNDAS (LABORATORIJAS DARBA) SĀKUMA 

 

1. Audzēknis sakārto darba vietas, lai būtu ērti strādāt.  

2. Uzsākot laboratorijas darbus, audzēknim jāiepazīstas ar darba drošības noteikumiem. 

3. Pirms laboratorijas darba jāpārliecinās par ierīču atbilstību darba veikšanai. 

 

 

 

 



PRASĪBAS DARBA DROŠĪBAI STUNDAS VAI LABORATORIJAS DARBA LAIKĀ 

 

1. Lietojot skalpeli, žileti, preparējamo adatu, lai izvairītos no savainojumiem, nedrīkst 

pavērst griezošo vai durošo instrumenta daļu pret sevi vai saviem grupasbiedriem. 

2. Sagatavojot preparātus aplūkošanai mikroskopā, jāseko skolotāja norādījumiem. 

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

liesmu, to nodzēst drīkst, tikai lietojot speciālu vāciņu.  

4. Gatavojot preparātu, segstikliņi jāņem ar labās rokas 2 pirkstiem aiz malas. Jāliek 

paralēli priekšmetstikliņam, kas jātur kreisā rokā. Priekšmetstikliņš un segstikliņš 

jāņem viegli pie malām, tos nedrīkst turēt tuvu pie acīm. 

5.  Strādājot ar mikroskopu, priekšmeta galdiņu tuvina objektīvam, neskatoties okulārā, 

bet uz objektīvu, lai nesaplēstu segstikliņu. 

6. Ja analizētās mikroorganismu kultūras nokļūst uz grīdas, galda virsmas vai iekārtām 

(piem., saplīst mēģene vai Petrī plate), par to jāziņo skolotājam vai laborantam, kā arī 

inficēto virsmu dezinficē ar dezinfekcijas šķīdumiem. 

 

PRASĪBAS DARBA DROŠĪBAI BEIDZOT STUNDU, LABORATORIJAS DARBU 

 

1. Pēc laboratorijas darba visus izmantojamos instrumentus sterilizē: bakteriālās cilpas 

un adatas sterilizē liesmā, bet stiklus un pipetes sterilizē ar spirta šķīdumu vai ievieto 

dezinfekcijas šķīdumā. 

2. Visus analizējamos materiālus nodot laborantam, kurš tālāk šos paraugus autoklāvē 

vai sterilizē dezinfekcijas šķīdumā.  

3. Pēc nodarbības jāsakārto sava darba vieta, ja darba laikā bija saskarsme ar ķīmiskām 

vielām vai bioloģiskiem materiāliem, obligāti jānomazgā rokas ar ziepēm un 

jādezinficē ar dezinfekcijas līdzekļiem.  

 

NOSLĒGUMA JAUTĀJUMI 

 

1. Bioloģijas, mikrobioloģijas un biotehnoloģijas skolotājs/laboratorijas vadītājs 

audzēkņus iepazīstina ar šo noteikumu prasībām ne retāk kā divas reizes gadā, kā arī 

pirms tādu jaunu darbību uzsākšanas, kas var apdraudēt izglītojamo drošību un 

veselību. 

2. Audzēkņu iepazīstināšanu ar šo noteikumu prasībām reģistrē instruktāžas žurnālā. 

Katrs izglītojamais par iepazīšanos ar šo noteikumu prasībām apliecina ar parakstu. 

3. Par šo noteikumu izpildes pārraudzību veic un instruktāžu ierakstus žurnālā kontrolē 

struktūrvienības vadītāja. 

4. Noteikumi stājas spēkā 02.09.2019. Apstiprināta pedagoģiskā padomes sēdē  

30.08.2019., Olainē. 

 

 

Direktore        D.Vilkena 
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