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Darbinieku nedroša rīcība 
 

KĀPĒC ŽANIS TĀ STRĀDĀ? 

 
Žanim nav ne individuālo aizsardzības līdzekļu, ne darba apģērba.  

Palīdzi noskaidrot, kāpēc viņš tā strādā! 
 

Atbildes pieraksti, izmantojot piemēru: 

1. Darba devējs neiedeva. 
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Praktiskais uzdevums. Darbinieku nedroša rīcība „Kāpēc Žanis tā strādā?” 

 

Mērķis – pilnveidot izpratni un prasmes noteikt cēloņsakarību starp darbinieku nedrošu rīcību un 

iespējamām sekām. 

 

Mācību organizācijas forma – grupu darbs, pāru darbs, individuāls darbs ar diskusiju un  

 

Uzdevuma veikšana - izglītojamie, izmantojot darba lapu "Darbinieku nedroša rīcība „Kāpēc 

Žanis tā strādā?”” pieraksta skaidrojumus, kāpēc darbinieks konkrētajā brīdī nelieto individuālos 

aizsardzības līdzekļus un darba apģērbu. Ieteicamais laiks atbilžu sagatavošanai ir 10 minūtes, 

lūdzot katram pārim, grupai vai indivīdam uzrakstīt vismaz 10 iemeslus. Kad šis uzdevums ir 

pabeigts, tad pedagogs uz tāfeles pieraksta iemeslus, kurus dalībnieki sauc pa vienam (neatkārtojot 

iepriekš nosauktos). Kad vairāk ideju nav, tad iespējams sarakstu papildināt, dodot grupām vai 

indivīdiem laiku vēl 5 minūtes pierakstīt sīkākus paskaidrojumus vienam konkrētam cēlonim 

(piemēram, precizējot, kāpēc darba devējs neiedeva individuālos aizsardzības līdzekļus un darba 

apģērbu – atbilžu piemēri varētu būt šādi: darba devējs nezināja, viņam nebija naudas, viņš nopirka 

neīsto izmēru utt.). Kad vairāk ideju nav, tad pedagogs uzdod jautājumu, kas var notikt, ja 

darbinieki nedroši rīkojas, un diskusiju rezultātā nonāk līdz atbildei – nelaimes gadījums. Pedagogs 

precizē, ka sliktākais notikumu scenārijs ir letāls nelaimes gadījums, kurā kāds cilvēks iet bojā. 

Tālāk pedagogs paskaidro, ka saraksts, ko izglītojamie ir izveidojuši ir nevis cēloņi, kāpēc 

darbinieki rīkojas nedroši, bet gan atbildes uz jautājumiem, kāpēc cilvēki darba vietā iet bojā. 

Atkarībā no situācijas, iespējams tālākas diskusijas ar reāliem darbā notikušo nelaimes gadījumu 

piemēriem vai piemēriem no pašu izglītojamo dzīves, kur bijusi nedroša rīcība, kas varēja novest, 

bet nenoveda pie traumas. 

 

Iespējas uzdevumus kombinēt ar šādiem praktiskajiem uzdevumiem: netiek piedāvātas.. 

 

PAREIZĀS ATBILDES 
 

Nav. 

 

Šis materiāls ir sagatavots ar Valsts Sociālās apdrošināšanas aģentūras atbalstu kā daļa no Darba 

aizsardzības preventīvo pasākumu plāna. 

 

Materiālu sagatavoja: Rīgas Stradiņa universitātes Darba drošības un vides veselības institūts, 2014. 

Bezmaksas izdevums. 

 


