


Darba aizsardzības 

instruktāža 

skolēniem





Darba aizsardzība
DARBA AIZSARDZĪBA =

DARBA DROŠĪBA + VESELĪBA DARBĀ

Darba aizsardzības pasākumi - preventīvi tiesiski, 

saimnieciski, sociāli, tehniski un organizatoriski 

pasākumi, kuru mērķis ir izveidot drošu un veselībai 

nekaitīgu darba vidi, kā arī novērst nelaimes 

gadījumus darbā un arodslimības.



Ugunsdrošības prasības:

➢Aizliegts veikt jebkādus darbus ar uguni.

➢Neveikt darbības , kas var radīt ugunsgrēka izcelšanos 

( spēlēties ar sērkociņiem , pārbaudīt palielinātā stikla 

darbību u.c. ).

➢Zināt kā izsaukt glābšanas dienestu.



Kur zvanīt ārkārtas gadījumos

Glābšanas dienests 112

Ugunsdzēsēji 112

Policija 112; 110

Ātrā medicīniskā 

palīdzība
112; 113

Gāzes avārijas dienests 114



Izsaucot glābšanas dienestu        

112

Rīcība:

➢ Izsauc no jebkura telefona

➢ Nosaukt objekta adresi

➢ Nosaukt vārdu, uzvārdu un tālruņa numuru

➢ u.c. prasīto papildinformāciju

➢ Sarunu pirmais izbeidz operators



Rīcība ārkārtas gadījumos

➢ Pārtraukt darbu. 

➢Ziņot par notikušo tiešajam darbu 

vadītājam .

➢Ziņot par situāciju citiem darbiniekiem un 

atstāt darbu veikšanas vietu.

➢ Ja nepieciešams izsaukt palīdzības 

dienestu.



➢Ar slapjām rokām nedrīkst pieskarties spriegumam 

pieslēgtām elektroierīcēm

➢Nedrīkst atslēgt iekārtu no sprieguma raujot aiz vada

➢Sekot, lai vadus un kabeļus 

neiespiež durvīs, logos

un nesabojā izolāciju.       

Elektrodrošība



Zināt un ievērot drošības zīmes

Brīdinājuma zīmes

http://www.grif.lv/prods.php?pid=524&lang=lv
http://www.grif.lv/prods.php?pid=518&lang=lv
http://www.grif.lv/prods.php?pid=519&lang=lv


Drošības zīmes

Aizlieguma zīmes

http://www.grif.lv/prods.php?pid=490&lang=lv
http://www.grif.lv/prods.php?pid=491&lang=lv


Drošības zīmes
Ugunsdrošības un civilās aizsardzības 

zīmes

http://www.grif.lv/prods.php?pid=572&lang=lv
http://www.grif.lv/prods.php?pid=573&lang=lv
http://www.grif.lv/prods.php?pid=571&lang=lv


Drošības zīmes

Rīkojuma zīmes

http://www.grif.lv/prods.php?pid=554&lang=lv






Drošības zīmes

Pirmās palīdzības un glābšanas papildizeju 
(evakuācijas ) zīmes

http://www.grif.lv/prods.php?pid=565&lang=lv
http://www.grif.lv/prods.php?pid=557&lang=lv
http://www.grif.lv/prods.php?pid=566&lang=lv
http://www.grif.lv/prods.php?pid=568&lang=lv
http://www.fnserviss.lv/?lg=2&wp=79&sid=260&gid=56


INDIVIDUĀLIE AIZSARDZĪBAS 

LĪDZEKĻI

Tie ir izstrādājumi, ierīces, iekārtas un sistēmas, 

kuras nodarbinātais valkā vai citādi lieto darbā, lai 

aizsargātu savu drošību un veselību no viena vai 

vairāku darba vides riska faktoru iedarbības

➢ Elpošanas ceļu ( putekļainā vidē –

respirators)

➢ Darba apavi



➢ Galvas aizsardzībai( galvassega )

➢ Acu aizsardzībai ( aizsargbrilles )

➢ Aizsargapģērbs

➢ Roku aizsardzībai ( darba cimdi )



Veicot labiekārtošanas darbus



• Ielu braucamajā daļā jāuzturas drošā 

attālumā no braucošajiem transporta 

līdzekļiem. Teritorija jāuzkopj atrodoties ar 

seju pret transporta kustības virzienu.

• Nedrīkst strādāt bez cimdiem un atstāt 

darba rīkus uz brauktuves un ietves tuvu 

brauktuvei.



• Nedrīkst strādāt ar bojātiem darba rīkiem. 

Ja bojājumi rodas darba procesā, 

nekavējoties pārtraukt darbu un savas 

kompetences ietvaros censties kļūmi 

novērst. Ja tas neizdodas, ziņot tiešajam 

darba vadītājam.

• Atkritumu grozus aizliegts iztukšot ar 

rokām, tie ir jāizber. Stingri jāievēro 

higiēnas prasības.



• Strādāt atļauts tikai atstarojošā apģērbā 

(kurš nodrošina paaugstinātu redzamību).

• Nedrīkst atbalstīties pret darba rīkiem.

• Darba rīkus nedrīkst nomest, piemēram 

grābekli ar zariem uz augšu.



Darbs dažādos laika apstākļos

• Ģērbties atbilstoši laika apstākļiem;

• Karstā saulē valkāt galvassegu;

• Neuzturēties karstā saulē bez apģērba ;

• Karstās , saulainās dienās atpūtas brīžus 

uzturēties ēnā;

• Dzert daudz ūdeni ;

• Nepārpūlēties , jūtoties nogurušam , 

atpūsties.



Darbs piespiedus darba pozā ( 

pieliecoties , tupus, stāvus u.c. )
• Iespēju robežās mainīt darba pozu-

piemēram ravēt var gan tupus , gan rāpus 

, gan arī noliecoties );

• Ievērot atpūtas pauzes darba laikā;

• Saudzīgi izturēties pret savu veselību.



• Ja jūtaties slikti , tad darbu nekavējoties 

pārtraukt , ziņot darba vadītājam , 

vecākiem.



Traumatisms

• Nelīst nezināmās vietās ( akās , tranšejās 

u.c. )

• Pārvietoties uzmanīgi, skatīties zem 

kājām, neskriet pa nogāzēm , slīpumiem 

u.c.

• Neveikt darbības , kas var radīt traumas 

sev vai apkārtējiem ( kāpt kokos , šūpoties 

uz koku zariem u.c. )



• Aizliegts strādāt ar bojātiem darba rīkiem , 

vai veikt darbus , kam darba rīki nav 

paredzēti.

• Aizliegts nomest darba rīkus , tie jānovieto 

paredzētajā vietā.

• Neizrādīt interesi par vietām , kur nav 

jāveic darbs ( piemēram , elektrības 

skapjiem u.c. )



• Negaršot un neostīt nezināmas izcelsmes 

vielas un produktus.

• Neturēt darba vietā atvērtus iepakojumus 

ar saldinātiem dzērieniem ( piemēram, 

sulu pakas ).



• Bērni un pusaudži veikt darbu augstumā 

nedrīkst.

• Ja nepieciešams pakāpties , tad kāpt tikai uz 

kāpšanai piemērotiem līdzekļiem ( kāpnītēm)

• Nedrīkst kāpt kokos , uz sastatnēm un citur , jo 

tas nav darba pienākumos.

Strādājot augstumā

http://nicozols.lv/?course=darbs-augstuma


Pārvietojot smagumus

➢Atceries par savu veselību un izvērtē spēkus, 

apdomā ko vari panest un ko nevari!

➢Nesamais priekšmets tiek satverts, celts un 

novietots, saliecoties ceļgalos (nevis ar 

taisnām kājām) un taisnu muguru. 



➢Priekšmetu pārvietot pagriežoties ar visu 

augumu, ne tikai viduklī.

➢Izmantojiet palīgierīces ( ķerru u.c. ).



➢Indīgi augi (latvāņi u.c.)

➢Čūskas, odi, mušas, lapsenes, bites, suņi, kaķi, 

meža dzīvnieki

➢Rokas darbarīki

➢Piemērots apģērbs (laika apstākļiem atbilstošs)

➢Ar riska faktoriem jāiepazīstina arī vecāki

➢Attiecīgi vecumam –cik darba stundas jāstrādā

Citi riska faktori



Darbu beidzot, jāpārbauda, vai darba aprīkojums ir 

novietots tam paredzētajā vietā .



Pirmā palīdzība



Pirmā palīdzība:

➢ Ja gadījumā, kaut kas ir atgadījies, noteikti 

informē darba vadītāju , apkārtējos, lai 

nepieciešamības gadījumā sniegtu palīdzību! 

➢ No pareizi sniegtas pirmās palīdzības bieži ir 

atkarīga cietušā dzīvība!



Pirmās palīdzības aptieciņa
➢Zināt atrašanās vietu pirmās palīdzības 

aptieciņai.

➢Prast pielietot nepieciešamības gadījumā tās 
saturu.



Paldies par uzmanību!           

DROŠS DARBS – DROŠA NĀKOTNE!


