
INSTRUKTĀŽA DARBA AIZSARDZĪBĀ
UN UGUNSDROŠĪBĀ





Uzmanīgi klausies instruktāžu!





Komforts darba vietā!





ATBILDĪBA!

Saskaņā ar Darba aizsardzības 

likumu, par  instrukciju 

neievērošanu, darba devējs var  

piemērot nodarbinātajiem 

disciplinārsodus par darba 

aizsardzības normatīvo aktu un 

citu darba aizsardzības noteikumu 

pārkāpumiem, kā arī darba devēja 

prasību neizpildi darba 

aizsardzības jautājumos.



ATCERIES!

❑veikt TIKAI tos darba pienākumus, kuros esat 

norīkots, apmācīts

❑darba laikā lietot individuālos vai kolektīvos 

aizsardzības līdzekļus (ja nepieciešams).



ATCERIES!

Ziņot tiešajam vadītājam par gandrīz

notikušiem nelaimes gadījumiem,

bīstamām situācijām!

Nelaimes gadījumi darbā



Arodslimība - atsevišķām darbinieku kategorijām raksturīgas 

slimības, kuru cēlonis ir darba veida fizikālie, ķīmiskie, 

higiēniskie, bioloģiskie un psiholoģiskie faktori



Kas notiek, ja arodslimību neatklāj laikā?

Ja darba apstākļu izraisīti veselības traucējumi 

tiek atklāti un novērsti laikus, tad arodslimība var 

neattīstīties. Sākuma stadijā atklātu arodslimību 

iespējams izārstēt, bet ielaista, vēlu atklāta 

arodslimība parasti kļūst par hronisku, bieži pat 

neārstējamu slimību un var izraisīt pastāvīgu 

darba nespēju

Tāpēc ir jāveic regulāras obligātās veselības 

pārbaudes!



Redzes korekcijas līdzekļi

MK not. Nr. 343 “Darba aizsardzības prasības darbam

ar displeju”

12. Ja veselības pārbaudē konstatēts, ka nodarbinātajam 
nepieciešami darba pienākumu veikšanai piemēroti 
speciāli medicīniski optiski redzes korekcijas līdzekļi 
(brilles), darba devējs nodrošina ar tiem attiecīgo 
nodarbināto 

14. Šo noteikumu 12.punktā minēto prasību izpildei 
nepieciešamos izdevumus (piemēram, briļļu lēcu un briļļu 
ietvaru iegāde, darba briļļu izgatavošana) sedz darba 
devējs. Darba devējs speciālo medicīniski optisko redzes 
korekcijas līdzekļu (briļļu) iegādes kārtību nosaka darba 
kārtības noteikumos vai darba koplīgumā 

http://www.likumi.lv/doc.php?id=65157#p12


Obligātās veselības pārbaudes



Darba vides riska faktori

❑Fizikālie faktori

❑Traumatisma faktori

❑Ergonomiskie faktori

❑Psiholoģiskie faktori

❑Ķīmiskie faktori

❑Putekļi

❑Bioloģiskie faktori



Ķīmiskie darba vides riska faktori



Ķīmiskie darba vides riska faktori

❑Sadzīves ķīmija

❑Augu aizsardzības līdzekļi

❑Herbicīti, pesticīdi u.c.

❑ Printēšana, kopēšana



❑“Nekas nav inde  un viss ir inde atšķirība ir

tikai devās” (Paracelzs 1493 – 1541);

❑“Nav nekaitīgu vielu, ir tikai nekaitīgas devas”.

❑“Nav nekaitīgu savienojumu, ir tika nekaitīgi

to lietošana veidi” (Emil Mrak)

Vielas daudzums, ko dzīvais organisms uzņem

noteiktā laika periodā sauc par devu.



Ķīmiskās vielas iedala

❑kodīgas vielas (ķīmiskās vielas un ķīmiskie 

produkti ir kodīgi, ja, nokļūstot uz veselas ādas, 

tie rada bojājumus visā ādas slāņa dziļumā);

❑kairinošas vielas (ķīmiskas vielas un produkti, 

kas 24 stundu vai īsākā laikposmā pēc kontakta 

rada būtisku ādas iekaisumu (apsarkumu), kurš 

saglabājas vismaz 24 stundas;

❑kancerogēns –spējīgs izraisīt ļaundabīgos 

audzējus;



Ķīmiskās vielas iedala

❑ toksiskas vielas – ir savienojumi, kuri var 

nelabvēlīgi ietekmēt  dzīvos organismus;

❑sensabilizējošas vielas - vielas un preparāti, 

kas iekļūstot organismā izraisa hipersensitivitāti 

– paaugstinātu jūtīgumu;

❑oksidētāji (vielas un produkti, kas kontaktā ar 

citām vielām, īpaši ar uzliesmojošām vielām 

var izraisīt eksotermisku reakciju (sprādzienu).



Ir trīs galvenie ķīmisko vielu kombinētās 

iedarbības veidi: 

❑ summācija jeb aditīvā darbība vielu 

toksiskais efekts kombinējoties summējas; 

❑ sinergisms viena viela pastiprina otras vielas 

toksisko iedarbību;

❑ antagonisms vielām kombinējoties, tās 

pavājina cita citas iedarbību.



Atceries!

Novērojama apvienota nelabvēlīgo 

faktoru iedarbība – ķīmiskās vielas 

iedarbojas vienlaikus ar troksni, 

vibrāciju, nelabvēlīgu 

mikroklimatu u.tml.



Ķīmisko vielu iedarbība uz 

cilvēka organismu

❑Hroniska: saslimšana, kas turpinās ilgstoši 

vai periodiski atkārtojas.

❑Akūta: pirmreizēja saslimšana, kas pēkšņi 

sākas, spēcīgi izpaužas un strauji progresē.



Ķīmiskas vielas - bīstami!

Jums jāpārliecinās ......

... vai ir pieejamas drošības datu lapas



Ķīmiskas vielas - bīstami!

Jums jāpārliecinās ......
... vai tās glabā marķētos traukos?



Ķīmiskas vielas - bīstami!

Jums jāpārliecinās ......

... vai darbam ir izsniegti atbilstoši 

individuālie aizsardzības līdzekļi?



Ķīmiskas vielas - bīstami!

Jums jāpārliecinās ......
... vai ēšana un atpūta ir atsevišķā 

telpā?







Putekļi ❑ Organiskas izcelsmes

putekļi (sadzīves 

ziedputekšņu, augu 

putekļi u.c.)

❑Abrazīvie putekļi (ceļa  

putekļi u.c.)

Lietot individuālo aizsardzības līdzekli - respiratoru.

Bez vajadzības neuzturēties putekļainā vidē.



Bioloģiskie darba vides riska faktori



Bioloģiskie darba vides riska faktori

Insektu kodumi, insektu pārnēsātas slimības

Dzīvnieku uzbrukumi, suņu kodumi, trakumsērga

Indīgi augi

A,B,C hepatīts, HIV

Tuberkuloze

Alergēni

Sēnītes, kas var izraisīt slimības

Globālo  epidēmiju ietekme





Individuālo aizsardzības līdzekļu lietošana;

Piesardzība;

Vakcinācija;

Pretinsektu krēmu , aeresolu lietošana u.c.



❑Ievērot personīgās higiēnas normas

❑Regulāri vēdināt darba telpas





ATCERIES!

❑Vakcinējies pret slimībām , ar kurām iespējams 
izficēties pildot darba pienākumus



Psihoemocionālais riska faktors
❑paaugstināta atbildība 

❑nelabvēlīgas, saspīlētas 

attiecības starp darbiniekiem, 

vadītāju, 

❑darba laika organizācija

❑ darba laika deficīts

❑darba vienatnē

❑ vienveidīgs darbs

❑bailes zaudēt darbu

❑vardarbība



Nesakārtota un nepārdomāta darba vide var 

būt darba  vides psihoemocionālais faktors







Ergonomiskie darba vides riska faktori

Vārdam ergonomika ir grieķu 

izcelsme, un tulkojumā tas nozīmē 

ergon — (cilvēka) darbs un spēks, 

nomos — likums vai noteikumi



❑smags darbs (smagu priekšmetu 

celšana, stumšana u.c.)

❑darba pozas, statiskas pozas ilgāk 

par 50% no darba laika

❑darbs, kas saistīts ar intensīvu 

lokālu muskuļu sasprindzinājumu



Biežākās kļūdas ceļot – pārvietojot 

priekšmetus!

❑Pacelšana un pārvietošana ar saliektu muguru un

neieliektām kājām

❑Ātru un saraustītu kustību pielietošana

❑Saliekšanās un sagriešanās vienlaicīgi

❑Pagriešanās- priekšmetu pārvietošana bez kāju 

iesaistīšanas (kustībām)

❑Priekšmets ir pārāk tālu no ķermeņa

❑Plānošanas trūkums

❑Nepietiekams spēks



Smagumu pārvietošanas normas 

(MK not. Nr. 219)

Periodiska smaguma noturēšana ar 

abām rokām (ar vienu roku):

vīriešiem – vairāk par 10 kg (5 kg);

sievietēm – vairāk par 7 kg (3 kg)



❑ Ceļot un noturot 4,5 kg lielu smagumu tuvu ķermenim, 

slodze uz mugurkaula jostas daļu ir aptuveni 45 kg;

❑ Ceļot un noturot 4,5 kg lielu smagumu izstieptās rokās, 

slodze uz mugurkaula jostas daļu ir aptuveni 113 kg.

ATCERIES!

















Iespējamie veselības traucējumu 

cēloņi cilvēkam, kas strādā ar datoru

❑ Redzes diskomforts: sausās acs sindroms 
(asarošana, graušanas, vai svešķermeņa 
sajūta acīs), pārejošas redzes asuma 
izmaiņas, acu nogurums vai apsārtums u.c.

❑ Sāpes sprandā

❑ Sāpes plecos

❑ Sāpes jostas un krustu rajonā

❑ Sāpes plaukstu pamatlocītavās

❑ Sāpes elkoņu locītavās

❑ Sāpes apakšdelmos

❑ Diskomforts apakšstilbos (sāpes, tirpšanas 
sajūta, nogurums u.c.)



(Monitora augšējā mala acu 

augstumā)

(Elkoņa locītava 90° leķī)

(Leņķim ceļa locītavā jābūt 90°)



(Darbā ar tastatūru plaukstas locītavai jābūt vienā līnijā ar plaukstu (plaukstas 

locītava nedrīkst būt izvirzīta uz augšu vai uz leju))









Traumatisma darba vides riska faktors



RISKS – pārvietošanās pa slidenu ceļu



Uzmanīgi, slidens!





















Kas ir darbs augstumā?

(MK not Nr. 143 “Darba aizsardzības prasības, strādājot augstumā”)

“Noteikumi attiecas uz strādāšanu vietās, 
kas atrodas vismaz 1,5 m augstumā no 
zemes vai jebkuras citas drošas virsmas, 
tai skaitā darbs pazemē, ja ir iespējams 
kritiens, uz sastatnēm, kāpnēm, jumtiem, 
kā arī izmantojot virves un stiprinājumus”



Darba organizēšana

Darbu augstumā aizliegts veikt 

nelabvēlīgos laika apstākļos (stipras 

lietusgāzes, negaiss, intensīva snigšana), 

tai skaitā nepietiekamas redzamības 

apstākļos, izņemot ārkārtas situācijas. 





Traumatisma riska faktors



Traumatisms birojos

❑novietot biroja tehnikas 

tuvumā vai uz tās traukus ar 

dzērieniem vai citiem 

šķidrumiem; 

❑pieļaut sīku, metālisku 

priekšmetu, piemēram, 

papīra saspraudes vai 

skavas, nokļūšanu biroja 

tehnikas mehānismā;



❑ bojāt biroja tehnikas 

savienojošo kabeļu 

izolāciju un biroja 

tehnikai piestiprinātos 

informatīvos un 

brīdinošos uzrakstus;

❑ biroja tehnikas papīra 

ievietošanas atverē 

bāzt pirkstus vai 

jebkādus 

svešķermeņus;

“Neieslēgt! Bojāts”.

Traumatisms birojos



❑biroja tehnikas mehānismā iestrēgušu

papīru izņemt ar pinceti, šķērēm, nazi

vai citiem asiem priekšmetiem no strāvu

vadoša materiāla, neatslēdzot biroja

tehniku no sprieguma.

Traumatisms birojos



Fizikālie darba vides riska faktori

Temperatūra, mitrums, gaisa kustības ātrums





❑ Vispārējs apgaismojums

❑ Lokāls apgaismojums

Piezīme: apgaismojuma līmenis darba vietā var 

būt augstāks, bet apgaismojums nedrīkst radīt 

nelaimes gadījuma risku, tai skaitā paaugstinātu 

redzes sasprindzinājumu un apžilbinājumu. 



TROKSNIS

Troksnis ir jebkura nepatīkama vai nevēlama skaņa, kas pārtrauc 

klusumu, traucē dzirdēt vajadzīgo informāciju vai izraisa nelabvēlīgu 

ietekmi uz cilvēka organismu.

Runājot čukstus ir ~30 Db



TROKSNIS

Dzirdes traucējumu iedalījums:

❑akustiska trauma ( var izraisīt reiboni, troksni 

ausī, īslaicīgu vai pastāvīgu (dažreiz daļēji 

atgriezenisku) dzirdes zudumu);

❑trokšņa vājdzirdība (skaņas stiprums virs 87 

Db, ilgums 6 – 8 stundas).



Pārvietojoties ārpus telpām

ģērbties atbilstoši meteoroloģiskajiem

laika apstākļiem!

ATCERIES!



Individuālie aizsardzības līdzekļi

Ķermeņa aizsardzībai

Ekstremitāšu aizsardzībai

Dzirdes orgānu aizsardzībai 

Elpošanas orgānu aizsardzībai

IAL kopšana un uzglabāšana!



Individuālo aizsardzības 

līdzekļu nelietošana





DROŠĪBAS ZĪMES
AIZLIEGUMA ZĪMES BRĪDINĀJUMA ZĪMES

PIRMĀS PALĪDZĪBAS UN GLĀBŠANAS (evakuācijas) ZĪMES

UGUNSDROŠĪBAS UN CIVILĀS

AIZSARDZĪBAS ZĪMES RĪKOJUMU ZĪMES

http://www.grif.lv/prods.php?pid=490&lang=lv
http://www.grif.lv/prods.php?pid=491&lang=lv
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
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
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
http://www.grif.lv/prods.php?pid=554&lang=lv


Labāk biežāk ņem īsas pauzes nekā reti  - garas!



Ko vislabāk darīt pauzes laikā?



Veselības veicināšanas pasākumi darbā



Veselīgu ēšanas paradumu veicināšana,

veselības dienas izsludināšana

(veselīgu maltīšu nodrošināšana darba

vietās (piem., “augļu diena”)



Pektīnsaturošas vielas uzturā

Ogas un augļi: jāņogas, 

avenes, kazenes, upenes, 

plūmes, aprikozes, arī sulas, 

želejas, ievārījumi

Pektīnvielas- kuņģī 

savienojoties ar ķīmiskām 

vielām, izvada tos no organisma.

Pektīni ir kā pretinde!



UGUNSDROŠĪBA



ATBILDĪBA 

UGUNSDROŠĪBĀ



Darbinieku pienākums 

ugunsdrošības jomā ir:

❑ apgūt un ievērot noteiktās ugunsdrošības prasības

❑ ugunsgrēka izcelšanās gadījumā rīkoties saskaņā 

ar rīcības plānu ugunsgrēka gadījumā.

❑ darbā izmantot tikai tās ierīces, kuras ir lietošanas 

kārtībā, ievērot to lietošanas noteikumus, uzturēt 

kārtībā savu darba vietu;

❑ zināt ugunsdzēšamo līdzekļu izvietojumu un mācēt 

rīkoties ar tiem (skat. evakuācijas plānus);

❑ zināt tuvākās evakuācijas izejas; (skat. 

evakuācijas plānus);

❑ zināt, kur atrodas AUS (skat. evakuācijas plānus).



Darbinieku pienākums 

ugunsdrošības jomā ir:

❑ aizliegts izliet īpaši viegli uzliesmojošus, viegli 
uzliesmojošus vai uzliesmojošus šķidrumus 
kanalizācijas sistēmās;

❑ neierobežot teritoriju tā, ka tiek traucēta 
ugunsdzēsības automobiļu piekļūšana ēkām;

❑ evakuācijas ceļus (izejas, koridorus, kāpnes) 
aizliegts pieblīvēt ar priekšmetiem, kā arī izmantot 
tos citiem nolūkiem;

❑ darba dokumentu uzglabāšanai izmantot skapjus, 
rakstāmgaldus, nepieļaut nekārtīgu dokumentu 
uzglabāšanu;

❑ neizvietot mantas tuvāk par 0,5 m no apgaismes 
ķermeņiem.





GALVENIE UGUNSGRĒKA 

IZCELŠANĀS IEMESLI

❑elektrība  - īssavienojumi - laicīgi nav veikti

zemes pretestības mērījumi (1 x 6 gados)

❑pārslogoti elektrotīkli

❑ svecīšu dedzināšana ( piem. svētkos)

❑smēķēšana, atklāta uguns u.c.



IESPĒJAMI UGUNSGRĒKA RISKA FAKTORI

dūmi, indīgi sadegšanas 

produkti gaisā –

saindēšanās, 

nosmakšana, augsta 

temperatūra - apdegumi, 

ķermeņa daļu 

traumēšana – krītoši 

priekšmeti, konstrukciju 

sabrukšana, 

pārvietošanās sliktas 

redzamības apstākļos -

neredzami šķēršļi u.c.



APZIŅOŠANA

PAR UGUNSGRĒKU

❑Informēt mutiski

❑ Informēt telefoniski

❑Iedarbināt automātisko 

ugunsgrēka atklāšanas un 

trauksmes signalizācijas 

sistēmu



Atklātas liesmas gadījumā, ikviena darbinieka

pienākums NEKAVĒJOTIE informēt arī Valsts

ugunsdzēsības un glābšanas dienestu.



Kad zvanīt Valsts ugunsdzēsības un 

glābšanas dienestam, kad 

mēģināt dzēst liesmu ar 

ugunsdzēsības aparātu?



UGUNSDZĒSĪBAS

APARĀTI



Divu veidu

ugunsdzēsības 

aparāti:

❑Pulvera ugunsdzēsības aparāti.

❑Ogļskābās gāzes 

ugunsdzēsības aparāti



NEAIZKRAUT 

PAPILDUS 

EVAKUĀCIJAS 

IZEJAS!



Izgaismota IZEJAS zīme avārijas 
gadījumā jādeg 30 min.

(Standarts 466 “Ugunsdrošībai un civilai aizsardzībai 

lietojamās drošības zīmes un signālkrāsojums”)



❑ Pēc Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta 

ierašanās, jāpilda tā amatpersonu norādījumi un 

turpmāk rīkoties saskaņā ar ugunsgrēka 

dzēšanas darbu vadītāja prasībām

❑ Informēt Valsts ugunsdzēsības un glābšanas 

dienestu pārstāvjus par veiktajiem glābšanas 

darbiem

❑ Evakuētie cilvēki ēkā atgriezties var tikai pēc 

ugunsgrēku dzēšanas darbu vadītāja atļaujas!





Paldies par uzmanību!

SIA “Media Control”

Darba aizsardzības un

ugunsdrošības speciālists

Anita Garkalne

Blaumaņa iela 5 – 5a, Rīga 

Tālr. +371  22013148

www.mediacontrol.lv


