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DARBA AIZSARDZĪBAS INSTRUKCIJA Nr.2
Tēma: vispārējās darba aizsardzības prasības izglītības iestādes darbiniekiem
Izdota saskaņā ar Darba aizsardzību likumu,
Ministru kabineta 2010.gada 10.augusta noteikumiem Nr. 749
„Apmācības kārtība darba aizsardzības jautājumos”

1. Nosacījumi darbu veikšanai
1.1. Katram darbiniekam nepieciešams iziet apmācību darba aizsardzībā:
1.1.1. ievadapmācību pirms darba pienākumu pildīšanas, tai skaitā ievadinstruktāžu,
kuru veic darba aizsardzības speciālists, (par to paraksts ievadinstruktāžas reģistrācijas
žurnālā),
1.1.2. apmācību, tai skaitā instruktāžu darba vietā, kuru veic darbu vadītājs (direktora
vietnieks mācību darbā, direktora vietnieks saimnieciskajā darbā vai izglītības iestādes
direktors), pārliecinoties, vai darbinieks sapratis instrukcijās minētās prasības, (par to paraksts
darba vietā veiktās instruktāžas reģistrācijas žurnālā);
1.1.3. darba vietā veiktās instruktāžas jāveic ne retā kā reizi gadā.
1.2. Patstāvīgu darbu izglītības iestādē drīkst veikt tikai pēc elektrodrošības instruktāžas
saņemšanas.
1.3. Izglītības iestādes darbiniekiem regulāri jāiziet obligātās medicīniskās pārbaudes saskaņā
ar izglītības iestādes direktora rīkojumu.
1.4. Darbiniekiem darba aizsardzības jomā ir šādi pienākumi:
1.4.1. rūpēties par savu drošību un veselību,
1.4.2. rūpēties par to apkārtējo personu drošību un veselību, kuras ietekmē vai var
ietekmēt veicamais darbs,
1.4.3. lietot darba iekārtas, instrumentus un tehniskos līdzekļus, ievērojot iekārtas
ražotāja sastādītajā lietošanas instrukcijā dotos norādījumus,
1.4.4. lietot kolektīvos un individuālos aizsardzības līdzekļus (IAL), atkarībā no darba
vidē kaitīgo faktoru iespējamības, prasīt no administrācijas nodrošinājumu ar citiem IAL, ja
jūtams, ka tie ir nolietojušies un nav iespējams droši pildīt darbu,
1.4.5. pēc lietošanas individuālos aizsardzības līdzekļus novietot tiem paredzētā vietā,
1.4.6. rūpēties par individuālo aizsardzības līdzekļu tīrību,
1.4.7. ievērot darba vietās izvietotās drošības zīmes,
1.4.8. būt uzmanīgam, veicot darbu;
1.4.9. nekavējoties ziņot izglītības iestādes vadībai par nelaimes gadījumu vai situāciju,
kura apdraud cilvēku veselību vai dzīvību, kā arī jebkuriem darba vides riska faktoriem, kuri
rada vai var radīt risku darbinieku drošībai un veselībai, par trūkumiem izglītības iestādes
darba aizsardzības sistēmā,
1.4.10. sadarboties ar izglītības iestādes vadību un darba aizsardzības speciālistu drošu
un veselībai nekaitīgu darba apstākļu uzturēšanā, radīšanā, apmācībās un citos darba
aizsardzības pasākumos saskaņā ar darba devēja norādījumiem.
1

1.5. Darbinieks drīkst veikt tikai to darbu, kura veikšanai viņš ir apmācīts, saņēmis
instruktāžu un ir nodarbināts saskaņā ar darba līgumu.
1.6. Darba vietā nepieciešams ievērot ugunsdrošības prasības, kādas noteiktas izglītības
iestādes teritorijā, kas iekļautas ugunsdrošības instrukcijā, ar kuru darbinieks ir iepazīstināts un
parakstījies.
1.7. Uzticētos darbus veikt, ievērojot personīgo higiēnu. Uzturēt kārtību un tīrību, darba vietā.
1.8. Darbiniekam jāievēro izglītības iestādes iekšējās kārtības noteikumi, darba kārtības
noteikumi, kā arī citi iekšējie tiesību akti.
1.9. Izglītības iestādes ierasties darbā alkohola un narkotisko vielu reibumā. Iestādes telpās un
teritorijā aizliegts smēķēt, izņemot vietās, kur tas paredzēts.
1.10. Pirms ikdienas darba uzsākšanas, katru reizi izvērtēt, vai pašreizējais veselības stāvoklis
atļauj un pašam pietiek spēka veikt paredzētos dienas darbus, vai skaidri saprotams darba
uzdevums, vai zināms kā to izpildīt.
1.11. Ja ir slikta pašsajūta vai citu iemelsu dēļ nav iespējams pildīt darba pienākumus, tad
jāvēršas pie izglītības iestādes vadības ar lūgumu meklēt aizvietotāju veicamajam darbam vai
palīdzēt rast citu optimālu risinājumu.
1.12. Darba laikā koncentrēties uz veicamo darbu, neveikt blakusdarbus, nekavēt laiku
sarunās, netraucēt darbā citus.
1.13. Novērojot, ja kāds cits darbinieks neievēro droša darba pamatprincipus, brīdināt šo
darbinieku par darba aizsardzības instrukcijas prasību ievērošanu.
1.14. Izglītības iestādes vadībai, organizējot darbu, jāveic viss nepieciešamais, lai nodrošinātu
strādājošiem veselībai nekaitīgus un drošus darba apstākļus.
1.15. Par katru nelaimes gadījumu, kas noticis ar Jums vai citu darbinieku, ziņot izglītības
iestādes vadībai, kā arī griezties pēc medicīniskās palīdzības.
1.16. Personas, kuras pieļāvušas darba aizsardzības noteikumu pārkāpumus, saucamas pie
disciplinārās atbildības saskaņā ar darba līguma vai uzņēmuma iekšējiem kārtības noteikumiem
likumā noteiktajā kārtībā.
2. Rīcība ārkārtas situācijās
2.1. Avārijas cēlonis darba vietā var būt:
2.1.1. elektriskā īssavienojuma izsaukts ugunsgrēks,
2.1.2. elektrotraumas no pieskaršanās neizolētiem strāvas vadītājiem, piemēram,
bojātiem vadiem,
2.1.3. traumēšanās no kustīgu mehānismu daļām,
2.1.4. ķīmiski apdegumi rīkojoties ar kodīgiem šķidrumiem,
2.1.5. saindēšanās no kaitīgām vielām.
2.2. Pārtraukt darbu un izslēgt elektrificētos darba rīkus vai ierīces pēkšņas elektroenerģijas
padeves vai apgaismojuma trūkuma gadījumos.
2.3. Pie elektrificēto darba rīku normālas darbības traucējumiem (troksnis, dzirksteļosana,
strāvas noplūde vai deguma smaka), pārtraukt to darbību un atvienot strāvas pievadu no
kontaktligzdas.
2.4. Darba rīku, instrumentu, ierīču bojājumu vai lūzumu gadījumos pārtraukt darbu ar tiem
līdz attiecīgā darba rīka vai instrumenta bojājuma novēršanai vai nomaiņai pret jaunu (derīgu).
2.5. Savā darbībā nepieļaut tādas rīcības, kas var novest līdz ugunsbīstamībai, līdz ugunsgrēka
izcelšanās iespējai.
2.6. Ugunsgrēka gadījumā atkarībā no degšanas apstākļiem, darīt visu iespējamo, lai
ugunsgrēku likvidētu, kā arī rīkoties atbilstoši ugunsdrošības instrukcijas prasībām par darbinieku
rīcību ugunsgrēka gadījumos. Glābšanas dienesta izsaukšana pa tālrunis 112.
2.7. Par katru nelaimes gadījumu cietušais vai aculiecinieks nekavējoties ziņo izglītības
iestādes vadībai. Uz vietas jāorganizē pirmās palīdzības sniegšanu cietušajam. Nepieciešamības
gadījumā jāizsauc izglītības iestādes medmāsa vai neatliekamā medicīniskā palīdzība pa tālruni 113
vai 112. Ja iespējams, darba vieta jāatstāj tādā pašā stāvoklī, kādā noticis nelaimes gadījums. Pat
nelielas traumas gadījumā par to jāziņo izglītības iestādes administrācijai.
2.8. Ventilācijas sistēmas darbības pārtraukumu defektu vai elektroapgādes pārtraukuma dēļ
jāuzskata par nopietnu avāriju un, ja tā netiek atjaunota 20 minūšu laikā, darbs darba vietā
jāpārtrauc.
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Izstrādāja Direktora vietnieks saimnieciskājā jomā Jefims Davidovičs _________________
(vārds, uzvārds, amats)
(paraksts)
Rīga, 18.01.2012

IEPAZĪŠANOS AR KONKRĒTO INSTRUKCIJU DARBINIEKS APLIECINA AR
PARAKSTU INSTRUKCIJU REĢISTRĀCIJAS ŢURNĀLĀ !
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