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Izglītojamā ievadīšana darbā
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Šī mācību moduļa nepieciešamība

Darbinieki, kas uzsāk darbu jaunā darba vietā, ierodas nepazīstamā vidē, ar citādiem noteikumiem, 

darba specifiku un kolēģiem. Tādēļ ir īpaši svarīgi katru darbinieku iepazīstināt ar darba vietu, darba 

drošības noteikumiem un jauno vidi.

Skaidra informācija par to, kā darbiniekam jārīkojas un kā jāveic darba pienākumi jaunajā darba vidē, 

var palīdzēt viņam/viņai ātrāk adaptēties un kļūt efektīvam.
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Iegūstamās zināšanas un prasmes

Es saprotu izglītojamā ievadīšanas darbā svarīgumu un nepieciešamību.

Es zinu, kā izglītojamo iepazīstināt ar darba vidi.

Es varu nodrošināt izglītojamo ar nepieciešamajam individuālajiem drošības līdzekļiem.

Es varu definēt un izskaidrot šādus tematus izglītojamajam:

- Veselība un drošība

- Briesmu noteikšana, risku novērtējums un risku kontrole

- Darba instrukciju pārvaldīšana

- Bīstamas vielas 

- Troksnis

- Elektrība

- Mehāniskais aprīkojums

- Kritieni no augstuma

- Personīgā drošība

- Individuālie drošības līdzekļi 

- Kā tikt galā ar ārkārtas situācijām



Kā ievadīt izglītojamo darba vietā
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Ir ļoti svarīgi jau no paša sākuma neradīt izglītojamajam stresu un spriedzi. Lai to nodrošinātu, 

Jūs varat viņam/viņai uzdot šādus jautājumus:

• Cik tālu Tu dzīvo?

• Vai bija grūti atrast šo vietu?

Pēc tam iepazīstiniet ar sevi:

• Jūs varat pastāstīt, cik ilgi strādājat uzņēmumā;

• Jūs varat pastāstīt, kas Jums uzņēmumā visvairāk patīk un kas vismazāk;

• Jūs varat pastāstīt par Jūsu personīgo dzīvi, hobijiem utt.

Visbeidzot parādiet izglītojamajam uzņēmuma telpas, ko viņš/viņa var lietot savām ērtībām un 

vajadzībām:

• Parādiet viņam/viņai virtuvi;

• Parādiet viņam/viņai tualeti;

• Parādiet viņam/viņai pārģērbšanās telpu;

• Paskaidrojiet uzņēmuma paražas un tradīcijas.



Izglītojamā iepazīstināšana ar darba vidi 

5

Pēc izglītojamā sagaidīšanas ir ieteicams viņu iepazīstināt ar darba vidi.

• Parādiet viņam/viņai uzņēmumu;

• Parādiet viņam/viņai viņa/viņas darba vietu;

• Iepazīstiniet viņu ar kolēģiem.
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1. Kādus jautājumus Jūs varat uzdot izglītojamajam pašā mācību sākumā?

2. Ko Jūs varat pastāstīt izglītojamajam par sevi?

3. Ko Jūs varat darīt pēc tam, kad esat sagaidījis izglītojamo un iepazīstinājis 

ar sevi?

4. Ko Jums vajadzētu darīt pēc tam, kad esat sagaidījis izglītojamo?

Pašpārbaudes jautājumi



Sniegt izglītojamajam vispārīgi nepieciešamos 

darba drošības norādījumus un prasības 
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Pēc izglītojamā sagaidīšanas un iepazīstināšanas ar darba vidi Jūs varat sākt viņu 

apmācīt par vispārīgajiem darba drošības noteikumiem un prasībām.

Ieteicamie temati:

• Veselības un drošības prasības

• Briesmu identifikācija, risku novērtējums un risku kontrole

• Norādījumu apstrāde

• Bīstamas vielas un bīstamas preces

• Troksnis

• Elektrība

• Mehāniskais aprīkojums

• Kritieni no augstuma

• Personīgā drošība

• Personīgais aizsardzības aprīkojums

• Kā tikt galā ar ārkārtas situācijām

• Likumi un noteikumi par veselību un drošību


