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Kompetento darba aizsardzības speciālistu
periodiskā sertificēšana
I. nodaļa
Kompetento darba aizsardzības speciālistu periodiskai sertificēšanai paredzētās
zināšanu pārbaudes jautājumu apjoms (teorija)
Darba aizsardzība un ar to saistītie normatīvie akti - 5 jautājumi.
Apkārtējās vides aizsardzība un ar to saistītie normatīvie akti - 1 jautājums.
Ražošanā pielietojamo tehnoloģiju drošība - 3 jautājumi.
Darba vides riska faktori un to ietekme uz nodarbināto drošību un veselību - 3
jautājumi.
5. Darba vides riska faktoru noteikšana, mērīšana un novērtēšana - 4 jautājumi.
6. Darba procesā pielietojamie kolektīvie un individuālie aizsardzības līdzekļi - 2 jautājumi.
7. Darba ergonomikas pamati - 2 jautājumi.
8. Bīstamo vielu uzglabāšana un drošības pasākumi darbā ar tām - 2 jautājumi.
9. Pedagoģija - 1 jautājums.
10. Nelaimes gadījumu izmeklēšana un cēloņu noteikšanas pamatprincipi - 3 jautājumi.
11. Arodslimību cēloņi un sakarību noteikšana - 3 jautājumi.
12. Darba tiesiskās attiecības un sociālais dialogs uzņēmumā - 1 jautājums.
1.
2.
3.
4.

II. nodaļa
Kompetento speciālistu sertificēšanas kārtība
Kompetentā speciālista sertificēšana sastāv no teorētiskās daļas 30 jautājumiem pēc
sertificēšanas komisijas izvēles, ievērojot katras nodaļas (skatīt I. nodaļa) ierobežojumu un
praktisko risinājumu daļas no 5 darba vietu fotoatēliem, kuriem jāveic situācijas analīze un
jādod sertificēšanas komisijas uzdoto jautājumu vai risinājumu atbildes.
Kompetentā speciālista sertificēšanas jautājumus sertificēšanas komisija izvēlas no
izstrādātās jautājumu programmas un praktiskos piemērus sertificēšanas komisija izvēlas no
sertificēšanas komisijas sastāvā esošā Biedrības „Latvijas darba aizsardzības speciālistu
asociācija” pārstāvja piedāvātiem darba vietu fotoatēliem.
Paskaidrojums:
1. Katram jautājumam ir no 3 līdz 5 atbildēm.
2. Uz katru jautājumu drīkst atzīmēt tikai vienu atbildes variantu (iezīmēt rūtiņu pirms atbildes
varianta). Vairāku atbilžu variantu atzīmēšana pie viena jautājuma tiks uzskatīta par kļūdu.
3. Norāde uz normatīviem aktiem ir informatīva un nav obligāta.

III. nodaļa
Testa jautājumi kompetento speciālistu sertificēšanai
(teorētiskā daļa)
1. Darba aizsardzība un ar to saistītie normatīvie akti
5 jautājumi
1.

Kurās no minētajām jomām Darba aizsardzības likums un citi darba aizsardzības
normatīvie akti nav piemērojami?
(Darba aizsardzības likuma 3.pants)

2.

Par kuriem no minētajiem jautājumiem darba devējam ir pienākums konsultēties ar
nodarbinātajiem vai uzticības personām?
(Darba aizsardzības likuma 10.panta (1) daļa)

3.

Kādus dokumentus nepieciešams sastādīt, veicot darba vides iekšējo uzraudzību
uzņēmumā?
(Darba aizsardzības likuma 7.panta (2) daļas 2.punkts,
MK 2007.gada 2.oktobra noteikumu Nr.660
„Darba vides iekšējās uzraudzības veikšanas kārtība” 24.punkts un 33.2.apakšpunkts)

4.

Kas var piedalīties darba vides iekšējā uzraudzībā un darba vides risku novērtēšanā
uzņēmumā?
(Izriet no Darba aizsardzības likuma,
MK noteikumiem Nr.660 „Darba vides iekšējās uzraudzības veikšanas kārtība” un
MK noteikumiem Nr.749 „Apmācības kārtība darba aizsardzības jautājumos”)

5.

Kas var veikt darba vides iekšējo uzraudzību un darba vides risku novērtēšanu uzņēmumā?
(Izriet no Darba aizsardzības likuma,
MK noteikumiem Nr.660 „Darba vides iekšējās uzraudzības veikšanas kārtība” un
MK noteikumiem Nr.749 „Apmācības kārtība darba aizsardzības jautājumos”)

6.

Kādas personas ir jāiesaista darba vides risku novērtēšanā?
(Darba aizsardzības likuma 8.panta (2) daļa)

7.

Ar kādu metodi veic darba vides risku novērtēšanu?
(MK 2007.gada 2.oktobra noteikumu Nr.660
„Darba vides iekšējās uzraudzības veikšanas kārtība” 15.punkts)

8.

Kāds ir minimālais darba aizsardzības normatīvajos aktos noteiktais termiņš darba vides
risku novērtēšanai uzņēmumā?
(MK 2007.gada 2.oktobra noteikumu Nr.660
„Darba vides iekšējās uzraudzības veikšanas kārtība” 18.punkts)

9.

Cik ilgi nepieciešams glabāt uzņēmumā darba vides riska novērtēšanas rezultātus?
(MK 2007.gada 2.oktobra noteikumu Nr.660
„Darba vides iekšējās uzraudzības veikšanas kārtība” 24.punkts)

10.

Kuriem no minētajiem darba vides ķīmiskajiem faktoriem aizliegts pakļaut sievietes, kas
baro bērnu ar krūti?
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(MK 2007.gada 2.oktobra noteikumi Nr.660
„Darba vides iekšējās uzraudzības
veikšanas kārtība” 3.pielikuma 2.punkts)
11.

Ar ko kompetentajam speciālistam jāsadarbojas, sniedzot pakalpojumus darba aizsardzības
jomā?
(MK 2008.gada 8.septembra noteikumu Nr.723
„Noteikumi par prasībām kompetentām institūcijām un
kompetentiem speciālistiem darba aizsardzības jautājumos
un kompetences novērtēšanas kārtību” 3.punkts)

12.

Kam nepieciešams nekavējoties paziņot par apstākļiem, kas apdraud nodarbināto drošību
un veselību, ja kompetentais speciālists tādus konstatē uzņēmumā, kurā veic darba vides
risku novērtēšanu?
(MK 2008.gada 8.septembra noteikumu Nr.723
„Noteikumi par prasībām kompetentām institūcijām un
kompetentiem speciālistiem darba aizsardzības jautājumos
un kompetences novērtēšanas kārtību” 4.punkts)

13.

Kam no minētajiem nepieciešams nekavējoties paziņot par apstākļiem, kas apdraud
nodarbināto drošību un veselību, ja kompetentais speciālists tādus konstatē uzņēmumā,
kurā veic darba vides risku novērtēšanu?
(MK 2008.gada 8.septembra noteikumu Nr.723
„Noteikumi par prasībām kompetentām institūcijām un
kompetentiem speciālistiem darba aizsardzības jautājumos
un kompetences novērtēšanas kārtību” 4.punkts)

14.

Kādiem jābūt kompetentā speciālista veiktā darba vides riska novērtējuma rezultātiem?
(MK 2008.gada 8.septembra noteikumu Nr.723
„Noteikumi par prasībām kompetentām institūcijām un
kompetentiem speciālistiem darba aizsardzības jautājumos
un kompetences novērtēšanas kārtību” 8.punkts)

15.

Kurām no minētajām institūcijām kompetentais speciālists ir tiesīgs izpaust informāciju, ko
tas ieguvis, pildot darba uzdevumus?
(MK 2008.gada 8.septembra noteikumu Nr.723
„Noteikumi par prasībām kompetentām institūcijām un
kompetentiem speciālistiem darba aizsardzības jautājumos
un kompetences novērtēšanas kārtību” 44.punkts)

16.

Vai kompetentajam speciālistam ir jāapdrošina sava civiltiesiskā atbildība, lai segtu
zaudējumus pakalpojuma saņēmējam, kas varētu rasties kompetentā speciālista darbības
dēļ?
MK 2008.gada 8.septembra noteikumu Nr.723
„Noteikumi par prasībām kompetentām institūcijām un
kompetentiem speciālistiem darba aizsardzības jautājumos
un kompetences novērtēšanas kārtību” 45.punkts)
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17.

Cik lielā apmērā kompetentajam speciālistam ir jāapdrošina sava civiltiesiskā atbildība, lai
segtu zaudējumus pakalpojuma saņēmējam, kas varētu rasties kompetentā speciālista
darbības dēļ?
MK 2008.gada 8.septembra noteikumu Nr.723
„Noteikumi par prasībām kompetentām institūcijām un
kompetentiem speciālistiem darba aizsardzības jautājumos
un kompetences novērtēšanas kārtību” 45.punkts)

18.

Vai kompetentais speciālists drīkst veikt darba vides risku novērtējumu bīstamo nozaru
uzņēmumā, kurā darba devējam jāiesaista kompetenta institūcija?
(MK 2005.gada 8.februāra noteikumi Nr.99
„Noteikumi par komercdarbības veidiem, kuros
darba devējs iesaista kompetento institūciju”)

19.

Kādas ir normatīvajos aktos noteiktās prasības telpās esošām evakuācijas durvīm?
(MK 2009.gada 28. aprīļa noteikumu Nr.359
„Darba aizsardzības prasības darba vietās” 9.apakšpunkts)

20.

Kāda ziemā ir rekomendējamā gaisa temperatūra darba telpā, kurā darbinieks veic darbu,
kas nav saistīts ar fizisku piepūli?
(MK 2009.gada 28. aprīļa noteikumi Nr.359
„Darba aizsardzības prasības darba vietās” 15.punkts)

21.

Kāda vasarā ir rekomendējamā gaisa temperatūra darba telpā, kurā darbinieks veic darbu,
kas nav saistīts ar fizisku piepūli?
(MK 2009.gada 28. aprīļa noteikumi Nr.359
„Darba aizsardzības prasības darba vietās” 15.punkts)

22.

Kāda ziemā ir rekomendējamā gaisa temperatūra darba telpā, kurā darbinieks veic darbu,
kas ir saistīts ar vidēji lielu vai lielu fizisku piepūli?
(MK 2009.gada 28. aprīļa noteikumi Nr.359
„Darba aizsardzības prasības darba vietās” 15.punkts)

23.

Kāda vasarā ir rekomendējamā gaisa temperatūra darba telpā, kurā darbinieks veic darbu,
kas ir saistīts ar vidēji lielu vai lielu fizisku piepūli?
(MK 2009.gada 28. aprīļa noteikumi Nr.359
„Darba aizsardzības prasības darba vietās” 15.punkts)

24.

Kāda ziemā ir rekomendējamā gaisa temperatūra darba telpā, kurā darbinieks veic smagu
darbu (piemēram, - pastāvīga smagumu, kas sver vairāk par 10 kg, celšana un
pārvietošana)?
(MK 2009.gada 28. aprīļa noteikumi Nr.359
„Darba aizsardzības prasības darba vietās” 15.punkts)

25.

Kāda vasarā ir rekomendējamā gaisa temperatūra darba telpā, kurā darbinieks veic smagu
darbu (piemēram, - pastāvīga smagumu, kas sver vairāk par 10 kg, celšana un
pārvietošana)?
(MK 2009.gada 28. aprīļa noteikumi Nr.359
„Darba aizsardzības prasības darba vietās” 15.punkts)
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26.

Kāds ziemā ir rekomendējamais relatīvais gaisa mitrums darba telpā, kurā darbinieks veic
darbu, kas nav saistīts ar fizisku piepūli?
(MK 2009.gada 28. aprīļa noteikumi Nr.359
„Darba aizsardzības prasības darba vietās” 15.punkts)

27.

Kāds vasarā ir rekomendējamais relatīvais gaisa mitrums darba telpā, kurā darbinieks veic
darbu, kas nav saistīts ar fizisku piepūli?
(MK 2009.gada 28. aprīļa noteikumi Nr.359
„Darba aizsardzības prasības darba vietās” 15.punkts)

28.

Kāds ziemā ir rekomendējamais relatīvais gaisa mitrums darba telpā, kurā darbinieks veic
darbu, kas ir saistīts ar vidēji lielu vai lielu fizisku piepūli?
(MK 2009.gada 28. aprīļa noteikumi Nr.359
„Darba aizsardzības prasības darba vietās” 15.punkts)

29.

. Kāds vasarā ir rekomendējamais relatīvais gaisa mitrums darba telpā, kurā darbinieks veic
darbu, kas ir saistīts ar vidēji lielu vai lielu fizisku piepūli?
(MK 2009.gada 28. aprīļa noteikumi Nr.359
„Darba aizsardzības prasības darba vietās” 15.punkts)

30.

Kāds ziemā ir rekomendējamais gaisa kustības ātrums darba telpā, kurā darbinieks veic
darbu, kas nav saistīts ar fizisku piepūli?
(MK 2009.gada 28. aprīļa noteikumi Nr.359
„Darba aizsardzības prasības darba vietās” 15.punkts)

31.

Kāds vasarā ir rekomendējamais gaisa kustības ātrums darba telpā, kurā darbinieks veic
darbu, kas nav saistīts ar fizisku piepūli?
(MK 2009.gada 28. aprīļa noteikumi Nr.359
„Darba aizsardzības prasības darba vietās” 15.punkts)

32.

Kāds ziemā ir rekomendējamais gaisa kustības ātrums darba telpā, kurā darbinieks veic
darbu, kas ir saistīts ar vidēji lielu vai lielu fizisku piepūli?
(MK 2009.gada 28. aprīļa noteikumi Nr.359
„Darba aizsardzības prasības darba vietās” 15.punkts)

33.

Kāds vasarā ir rekomendējamais gaisa kustības ātrums darba telpā, kurā darbinieks veic
darbu, kas ir saistīts ar vidēji lielu vai lielu fizisku piepūli?
(MK 2009.gada 28. aprīļa noteikumi Nr.359
„Darba aizsardzības prasības darba vietās” 15.punkts)

34.

Kāds ziemā ir rekomendējamais gaisa kustības ātrums darba telpā, kurā darbinieks veic
smagu darbu (piemēram, - pastāvīga smagumu, kas sver vairāk par 10 kg, celšana un
pārvietošana)?
(MK 2009.gada 28. aprīļa noteikumi Nr.359
„Darba aizsardzības prasības darba vietās” 15.punkts)
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35.

Kāds vasarā ir rekomendējamais gaisa kustības ātrums darba telpā, kurā darbinieks veic
darbu, kas ir saistīts ar vidēji lielu vai lielu fizisku piepūli?
(MK 2009.gada 28. aprīļa noteikumi Nr.359
„Darba aizsardzības prasības darba vietās” 15.punkts)

36.

Kurš no minētajiem apgaismojuma lielumiem būtu uzskatāms par optimālu biroja darbā
(darbs ar datoru un dokumentiem)?
(MK 2009.gada 28. aprīļa noteikumi Nr.359
„Darba aizsardzības prasības darba vietās” 16.punkts)

37.

Kurā no minētajiem darbiem 500 luksu apgaismojuma līmenis būtu uzskatāms par
optimālu?
(MK 2009.gada 28. aprīļa noteikumi Nr.359
„Darba aizsardzības prasības darba vietās” 16.punkts)

38.

Kurā no minētajiem darbiem 1500 luksu apgaismojuma līmenis būtu uzskatāms par
optimālu?
(MK 2009.gada 28. aprīļa noteikumi Nr.359
„Darba aizsardzības prasības darba vietās” 16.punkts)

39.

Kurus no minētajiem pasākumiem nepieciešams izstrādāt/ieviest sprādzienbīstamās darba
vietās?
(MK 2003.gada 10.jūnija noteikumu Nr.300
„Darba aizsardzības prasības darbā sprādzienbīstamā vidē” 24.punkts)

40.

Kas jānosaka azbestu saturošo materiālu demontāžās plānā?
(MK 2004.gada 12.oktobra noteikumu Nr.852
„Darba aizsardzības prasības darbā ar azbestu” 26.punkts)

41.

Cik darbadienu pirms darba ar azbestu uzsākšanas ir jāiesniedz Valsts darba inspekcijā
iesniegums par paredzēto darbu ar azbestu?
(MK 2004.gada 12.oktobra noteikumu Nr.852
„Darba aizsardzības prasības darbā ar azbestu” 37.punkts)

42.

Kādā augstumā veicamais darbs uzskatāms par augstkāpēju darbu?
(MK 2014.gada 18.marta noteikumu Nr.143
„Darba aizsardzības prasības, strādājot augstumā” p.17.1.)

43.

Kad jāveic pirmreizējā veselības pārbaude?
(MK 2009.gada 10.marta noteikumu Nr.219
„Kārtība, kādā veicama obligātā veselības pārbaude” 4.1.punkts.

44.

Kuras personas ir jānosūta uz obligāto veselības pārbaudi?
(MK 2009.gada 10.marta noteikumu Nr.219
„Kārtība, kādā veicama obligātā veselības pārbaude” 3. un 4. punkts.
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45.

Uz kādām obligātajām veselības pārbaudēm (OVP) jānosūta nodarbinātais, ja viņš darbā
pakļauts vairākiem kaitīgiem faktoriem?
(MK 2009.gada 10.marta noteikumu Nr.219
„Kārtība, kādā veicama obligātā veselības pārbaude”
2. nodaļa un 1. pielikums)

46.

Kādā veidā aizpildāmas obligātās veselības pārbaudes (OVP) kartes?
(MK 2009.gada 10.marta noteikumu Nr.219
„Kārtība, kādā veicama obligātā veselības pārbaude” 2. nodaļa un 3. pielikums)

47.

Kurš no minētajiem darbiem uzskatāms par darbu augstumā?
(MK 2014.gada 18.marta noteikumu Nr. 143
„Darba aizsardzības prasības, strādājot augstumā” 2. punkts)

48.

Kāda ir normatīvajos aktos noteiktā robeža, sākot ar kuru uzskatāms, ka nodarbinātais veic
augstkāpēju darbu?
(MK 2014 gada 18. marta noteikumi Nr. 143
„Darba aizsardzības prasības strādājot augstumā” 17.1. punkts

49.

Kas jāņem vērā nodrošinot pārvietojamo darba vietu, kas atrodas augstumā (piemēram,
sastatnes), stabilitāti?
(MK 2014 gada 18. marta noteikumi Nr. 143
„Darba aizsardzības prasības strādājot augstumā” 5. nodaļa)

50.

Cik stundas vidēji dienā jāstrādā darbiniekam pie displeja, lai uz viņu attiektos normatīvie
akti par darba aizsardzības prasībām, strādājot ar displeju?
(MK 2002.gada 6.augusta noteikumu Nr.343
„Darba aizsardzības prasības, strādājot ar displeju” 2.punkts)

51.

Kuri nodarbinātie ir jānosūta uz obligāto veselības pārbaudi?
(2002.gada 6.augusta MK noteikumu Nr.343
„Darba aizsardzības prasības strādājot ar displeju” 11.punkts)

52.

Ja trokšņa līmenis pārsniedz 85 dB(A), tad akustiskā trokšņa mērījumi jāveic:
(MK 2003.gada 4.februāra noteikumi Nr.66
„Darba aizsardzības prasības nodarbināto aizsardzībai pret darba vides radīto troksni”
18.1.apakšpunkts)

53.

Kādā gadījumā var neveikt darba vides gaisa periodiskos mērījumus?
(MK 2007.gada 15.maija noteikumu Nr.325
„Darba aizsardzības prasības saskarē ar ķīmiskajām vielām darba vietās” 19.punkts)

54.

Kāds ir maksimālais laika periods līdz nākošajam ķīmiskās vielas periodiskajam
mērījumam darba vides gaisā, ja tās ekspozīcijas indekss (EI) ir vienāds vai mazāks
par 0,5?
(MK 2008.gada 15.maija noteikumu Nr.325
„Darba aizsardzības prasības saskarē ar ķīmiskajām vielām darba vietās” 20.1.apakšpunkts)
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55.

Kāds ir maksimālais laika periods līdz nākošajam ķīmiskās vielas periodiskajam
mērījumam darba vides gaisā, ja tās ekspozīcijas indekss (EI) ir lielāks par 0, 5, bet mazāks
par 0,75?
(MK 2008.gada 15.maija noteikumu Nr.325
„Darba aizsardzības prasības saskarē ar ķīmiskajām vielām darba vietās” 20.2.apakšpunkts)

56.

Kāds ir maksimālais laika periods līdz nākošajam ķīmiskās vielas periodiskajam
mērījumam darba vides gaisā, ja tās ekspozīcijas indekss (EI) ir lielāks par 0,75, bet mazāks
par 1?
(MK 2008.gada 15.maija noteikumu Nr.325
„Darba aizsardzības prasības saskarē ar ķīmiskajām vielām darba vietās” 20.3.apakšpunkts)

57.

Kādam ir jābūt minimālajam attālumam starp blakus strādājošām personām, kas zāģē
augošus kokus?
(MK 2012.gada 02.maija noteikumu Nr.310
„Darba aizsardzības prasības mežsaimniecībā” 14.punkts)

58.

Kāds ir minimālais bīstamās zonas rādiuss mežizstrādē?
(MK 2012.gada 02.maija noteikumu Nr.310
„Darba aizsardzības prasības mežsaimniecībā” 21.punkts)

59.

Kādos gadījumos mežizstrādes darbi ir jāpārtrauc?
(MK 2012.gada 02.maija noteikumu Nr.310
„Darba aizsardzības prasības mežsaimniecībā” 26. un 27.punkti)

60.

Kurā no minētajiem gadījumiem koki, kas atrodas nogāzē, jāgāž tikai nogāzes virzienā?
(MK 2012.gada 02.maija noteikumu Nr.310
„Darba aizsardzības prasības mežsaimniecībā” 42.punkts)

61.

Kāds ir minimālais attālums no atklātas uguns, kādā drīkst uzpildīt degvielu motorzāģim?
(MK 2012.gada 02.maija noteikumu Nr.310
„Darba aizsardzības prasības mežsaimniecībā” 55.punkts)

62.

Kurā no minētajiem gadījumiem nav atļauts nocirst vai nozāģēt zarus?
(MK 2012.gada 02.maija noteikumu Nr.310
„Darba aizsardzības prasības mežsaimniecībā” 65.punkts)

63.

Kāds ir maksimāli pieļaujamais kokmateriālu grēdas augstums, kas krauta ar rokām?
(MK 2012.gada 02.maija noteikumu Nr.310
„Darba aizsardzības prasības mežsaimniecībā” 108.3.punkts)

64.

Pret ērču encefalītu obligāti vakcinējami sekojošu profesiju pārstāvji:
(MK 2000.gada 26.septembra Noteikumi Nr. 330
"Vakcinācijas noteikumi" 37.punkts)

65.

Uz kādiem darbu veidiem neattiecas normatīvie akti par darba aizsardzības prasībām, veicot
būvdarbus?
(MK 2003.gada 25.februāra noteikumu Nr.92
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„Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus” 2.punkts)
66.

Kuri no nosauktajiem ir paaugstinātas bīstamības darbi būvniecībā?
(MK 2003.gada 25.februāra noteikumu Nr.92
„Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus” 3.punkts)

67.

Kas drīkst pildīt darba aizsardzības koordinatora pienākumus projekta sagatavošanas
posmā?
(MK 2003.gada 25.februāra noteikumu Nr.92
„Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus” 7.1 punkts)

68.

Kas drīkst pildīt darba aizsardzības koordinatora projekta izpildes posmā pienākumus?
(MK 2003.gada 25.februāra noteikumu Nr.92
„Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus” 8.1 punkts)

69.

Kādos gadījumos jāieceļ darba aizsardzības koordinators projekta sagatavošanas posmā?
(MK 2003.gada 25.februāra noteikumu Nr.92
„Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus” 9.punkts)

70.

Kādos gadījumos obligāti jāieceļ divi vai vairāki darba aizsardzības koordinatori projekta
izpildes posmā?
(MK 2003.gada 25.februāra noteikumi Nr.92
„Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus” 9. punkts)
Kādos gadījumos obligāti jāieceļ viens vai vairāki darba aizsardzības koordinatori projekta
izpildes posmā?
(MK 2003.gada 25.februāra noteikumi Nr.92
„Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus” 9. punkts)

71.

72.

Kādas drošības prasības jāievēro būvobjektā, lai nepieļautu nepiederošu personu iekļūšanu
tajā?
(MK 2003.gada 25.februāra noteikumu Nr.92
„Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus” 28.1 punkts)

73.

Kādai informācijai jābūt minētai uz būvobjektā nodarbinātā apliecības?
(MK 2003.gada 25.februāra noteikumu Nr.92
„Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus” 28.3 punkts)

74.

Vai būvobjektā drīkst ielaist nodarbināto bez nodarbinātā apliecības?
(MK 2003.gada 25.februāra noteikumu Nr.92
„Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus” 28.5 punkts)

75.

Cik ilgi būvobjektā drīkst ielaist nodarbinātos bez nodarbinātā apliecības, ja apliecība vēl
nav izsniegta?
(MK 2003.gada 25.februāra noteikumu Nr.92
„Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus” 28.5 punkts)

2. Apkārtējās vides aizsardzība un ar to saistītie normatīvie akti
1 jautājums
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76.

Kuras no minētajām darbībām uzņēmumam ir jāveic, ja tā profesionālā darbība ir
izraisījusi vai varētu būt izraisījusi kaitējumu videi?
(Vides aizsardzības likuma 28.panta (1) daļa)

77.

Kuram no minētajiem objektiem ir nepieciešams veikt ietekmes uz vidi novērtējumu?
(Likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu”
1.pielikums)

78.

Kurām no minētajām darbībām ir nepieciešams sākotnējais (ietekmes uz vidi) novērtējums?
(Likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 2.pielikums)

79.

Kurā no minētajiem gadījumiem saistībā ar rūpnieciskām avārijām ir jāizstrādā drošības
pārskats un civilās aizsardzības plāns?
(MK 2005.gada 19.jūlija noteikumu Nr.532
„Noteikumi par rūpniecisko avāriju riska novērtēšanas kārtību un riska samazināšanas
pasākumiem” 14., 15. un 16. punkti)

80.

Cik bieži jāveic atkārtota drošības pārskata izvērtēšana saistībā ar iespējamām
rūpnieciskajām avārijām?
(MK 2005.gada 19.jūlija noteikumu Nr.532
„Noteikumi par rūpniecisko avāriju riska novērtēšanas kārtību un riska samazināšanas
pasākumiem” 48.3.apakšpunkts)

81.

Kurš ir atbildīgs par iespējamo rūpniecisko avāriju ārpusobjekta civilās aizsardzības plāna
izstrādāšanas organizēšanu un vadību?
(MK 2005.gada 19.jūlija noteikumu Nr.532
„Noteikumi par rūpniecisko avāriju riska novērtēšanas kārtību un riska samazināšanas
pasākumiem” 70.3.apakšpunkts)

82.

Kas no minētā ir jāņem vērā, novērtējot rūpniecisko avāriju risku un plānojot riska
samazināšanas pasākumus?
(MK 2005.gada 19.jūlija noteikumu Nr.532
„Noteikumi par rūpniecisko avāriju riska novērtēšanas kārtību un riska samazināšanas
pasākumiem” 9.punkts)
83.

Ja notiek nevēlams notikums, kas var izraisīt rūpniecisko avāriju, ražotnes vai objekta
atbildīgā persona nekavējoties:
(MK 2005.gada 19.jūlija noteikumu Nr.532
„Noteikumi par rūpniecisko avāriju riska novērtēšanas kārtību un riska samazināšanas
pasākumiem” 97.1.apakšpunkts)

84.

Atsevišķi noteikto bīstamo vielu daudzuma kritēriju saistībā ar rūpnieciskām avārijām
izmanto, lai novērtētu vispārējo apdraudējumu, kas saistīts ar bīstamo vielu:
(MK 2005.gada 19.jūlija noteikumu Nr.532
„Noteikumi par rūpniecisko avāriju riska novērtēšanas kārtību un riska samazināšanas
pasākumiem”
1.pielikuma 2.tabulas 23.punkts)
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85.

Vai Latvijā jaunu azbesta un to saturošo materiālu piedāvāšana tirgū un lietošana ir
atļauta?
(2011.aprīļa MK noteikumi Nr.301
"Noteikumi par azbesta un azbesta izstrādājumu ražošanas radīto vides piesārņojumu un azbesta
atkritumu apsaimniekošanu" 3. un 4. punkts)

3. Ražošanā pielietojamo tehnoloģiju drošība
3 jautājumi
MK 01.03.2014 noteikumi nr.1041
„Noteikumi par obligāti piemērojamo energostandartu, kas nosaka elektroapgādes
objektu ekspluatācijas organizatoriskās un tehniskās drošības prasības”
LEK-025 „Drošības prasības, veicot darbus elektroietaisēs”
ARĪ MK 82 „UGUNSDROŠĪBAS NOTEIKUMI ” 6.8. NODAĻA ELEKTROIETAISES
86.

Kā drīkst pārbaudīt sprieguma neesamību elektroietaisēs līdz 1000 V?

87.

Cik bieži ieteikts veikt pārvietojamo elektrometināšanas ietaišu izolācijas pretestības
mērījumi?

88.

Kāds ir elektroapgādes nominālā sprieguma lielums publiskajā vienfāzes elektrotīklā?

89.

Kāds ir elektroapgādes nominālā sprieguma lielums publiskajā trīsfāžu elektrotīklā starp
fāzēm?

90.

Kurus no minētajiem darbiem aizliegts turpināt, uznākot pērkona negaisam?

91.

Kurus no minētajiem darbiem atļauts veikt, uznākot pērkona negaisam?

92.

Kurus no minētajiem darbiem atļauts veikt, uznākot pērkona negaisam?

93.

Kurus no minētajiem darbiem atļauts veikt, uznākot pērkona negaisam?

94.

Kurās no minētajām telpām ir paaugstināta elektrobīstamība?

95.

Kurās no minētajām telpām ir paaugstināta elektrobīstamība?

96.

Kuras no minētajām telpām ir ar paaugstinātu elektrobīstamību?

97.

Kuras no minētajām telpām ir ar paaugstinātu elektrobīstamību?

98.

Kāda ir pirmā darbība, kas jāveic, sniedzot palīdzību cietušajam elektrotraumas gadījumā?

99.

Cik tuvu drīkst tuvoties trūkušam, zemē nokritušam 20 kV (kilovoltu) gaisvadu
elektrolīnijas vadam:

100. Kurš no minētajiem līdzstrāvas spriegumiem ir maksimālais spriegums, kas uzskatāms par
drošu spriegumu un kuram cilvēka ķermeni var pakļaut neierobežoti ilgi, neradot draudus
cilvēka organismam?
101. Kādi ir aizsardzības pasākumi, lai izvairītos no tiešiem elektriskiem kontaktiem iekārtās un
ietaisēs?
102. Kādi ir aizsardzības pasākumi, lai izvairītos no bīstamiem un tiešiem elektriskiem
kontaktiem iekārtās un ietaisēs?
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103. Ar kādu burtu marķētu darba aprīkojumu un aizsargsistēmas jāizvēlas, ja sprādzienbīstamo
vidi rada gāzes, tvaiki vai migla?
(MK 2003.gada 10.jūnija noteikumu Nr.300
„Darba aizsardzības prasības sprādzienbīstamā vidē” 40.punkts)
104. Ar kādu burtu marķētu darba aprīkojumu un aizsargsistēmas jāizvēlas, ja sprādzienbīstamo
vidi rada putekļi?
(MK 2003.gada 10.jūnija noteikumu Nr.300
„Darba aizsardzības prasības sprādzienbīstamā vidē” 40.punkts)
105. Kādā veidā jānovāc azbestu saturoši materiāli?
(MK 2004.gada 12.oktobra noteikumos Nr.852
„Darba aizsardzības prasības darbā ar azbestu” 16.3. apakšpunkts)
106. Elektroietaises projektē, ierīko un uztur tā, lai:
(MK 2009.gada 28.aprīļa noteikumu Nr.359
„Darba aizsardzības prasības darba vietās” 8.punkts)
107. Kādas bīstamas situācijas nedrīkst izraisīt mašīnas enerģijas padeves pārtraukumu,
enerģijas padeves atjaunošanu vai tās svārstības?
(MK 2008.gada 25.marta noteikumu Nr.195
„Mašīnu drošības noteikumi” 135.punkts)
108. Ar kuru no minētajiem dokumentiem ir jābūt apgādātām bīstamajām iekārtām?
(Likuma „Par bīstamo iekārtu tehnisko uzraudzību” 8.pants)
109. Kas ir tiesīgs veikt spiedieniekārtu kompleksu tehnisko pārbaudi?
MK 2003.gada 16.septembra noteikumu Nr.518
„Spiedieniekārtu kompleksu tehniskās uzraudzības kārtība” 5.1punkts)
110. Kurā no minētajiem gadījumiem spiedieniekārtu kompleksa vadītājam aizliegts lietot
spiedieniekārtu kompleksu?
(MK 2003.gada 16.septembra noteikumu Nr.518
„Spiedieniekārtu kompleksu tehniskās uzraudzības kārtība” 11. un 12.punkts)
111. Kurā no minētajiem gadījumiem nepieciešams apstādināt spiedieniekārtu kompleksa
darbību?
(MK 2003.gada 16.septembra noteikumu Nr.518
„Spiedieniekārtu kompleksu tehniskās uzraudzības kārtība” 16. un 161. punkti)
112. Kas ir tiesīgs veikt liftu tehnisko pārbaudi?
(MK 2010.gada 2.marta noteikumu Nr.195
„Liftu drošības un tehniskās uzraudzības noteikumi” 6.punkts)
113. Kurā no minētajiem gadījumiem lifta darbība nav pieļaujama?
(MK 2010.gada 2.marta noteikumu Nr.195
„Liftu drošības un tehniskās uzraudzības noteikumi” 15.punkts)
114. Kurā no minētajiem gadījumiem liftu lietot nedrīkst?
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(MK 2010.gada 2.marta noteikumu Nr.195
„Liftu drošības un tehniskās uzraudzības noteikumi” 15. punkts)
115. Kurā no minētajiem gadījumiem liftu lietot nedrīkst?
(MK 2010.gada 2.marta noteikumu Nr.195
„Liftu drošības un tehniskās uzraudzības noteikumi” 15. punkts)
137. UN 138. JAUTĀJUMS ATKĀRTOJAS!!!
116. Cik bieži jāveic cilvēku pacelšanai paredzēta pacēlāja pilnā tehniskā pārbaude?
(MK 2010.gada 16.febreāra noteikumu Nr.137
“Cilvēku celšanai paredzēto pacēlāju tehniskās uzraudzības kārtība” 35.punkts)
NAV TĀDA JĒDZIENA „PACĒLĀJA PILNĀ TEHNISKĀ PĀRBAUDE”, IZŠĶIR pacēlāja
pirmreizējo tehnisko pārbaudi, kārtējās tehniskās pārbaudes(VIZUĀLO, STATISKO,
DINAMISKO, DROŠĪBAS IERĪČU DARBĪBAS PĀRBAUDI), kā arī ārpuskārtas tehniskās
pārbaudes. Tāpēc jāmaina jautājuma formulējums- Cik bieži jāveic cilvēku pacelšanai paredzēta
pacēlāja KĀRTĒJĀ tehniskā pārbaude?
117. Kādi darbi nav pieskaitāmi pie darbiem ar uguni?
(MK 2004.gada 17.februāra noteikumu Nr.82
„Ugunsdrošības noteikumi” 96.1.apakšpunkts)
118. Kādi darbi ir pieskaitāmi pie darbiem ar uguni?
(MK 2004.gada 17.februāra noteikumu Nr.82
„Ugunsdrošības noteikumi” 96.1.apakšpunkts)
ATBILSTOŠI MK 82, PASTĀV JĒDZIENS „UGUNSBĪSTAMIE DARBI” NEVIS DARBI AR
UGUNI, SAVUKĀRT LEK 25,32UTT. IR JĒDZIENS „DARBS AR UGUNI”, TĀPĒC, JA
ATSAUCAMIES UZ MK 82, KOREKTI BŪTU JAUTĀJUMOS NR.140. UN NR.141
IZMANTOT JĒDZIENU „UGUNSBĪSTAMIE DARBI”
119. Ekspluatējot elektroietaises aizliegts:
(MK 2004.gada 17.februāra noteikumu Nr.82
„Ugunsdrošības noteikumi” 186.2.apakšpunkts VISI 186.PANTA APAKŠPUNKTI PAREDZ
AIZLIEGUMU, NE TIKAI 2.APAKŠPUNKTS)
120. Cik bieži jāveic elektroinstalācijas izolācijas pretestības mērījumus?
(MK 2004.gada 17.februāra noteikumu Nr.82
„Ugunsdrošības noteikumi” 182.pukts)

4. Darba vides riska faktori un to ietekme uz nodarbināto drošību un veselību
3 jautājumi
121. Kurās no minētajām telpām nav paaugstināta elektrobīstamība?
122. Kurās no minētajām telpām nav paaugstināta elektrobīstamība?
123. Kurās no minētajām telpām nav paaugstināta elektrobīstamība?
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124. Kurās no minētajām telpām nav paaugstināta elektrobīstamība?
125. Kurš no minētajiem faktoriem ir raksturīgs kokzāģētavās un kokapstrādes cehos?
126. Kurš no minētajiem faktoriem ir raksturīgs kokzāģētavās un kokapstrādes cehos?
127. Kurš no minētajiem faktoriem nav raksturīgs kokzāģētavās un kokapstrādes cehos?
128. Kurš no minētajiem faktoriem nav raksturīgs kokzāģētavās un kokapstrādes cehos?
129. Kādi bīstamie faktori pastāv liftu lietošanā?
130. Kādi bīstamie faktori pastāv liftu lietošanā?
131. Kādi bīstamie faktori pastāv liftu lietošanā?
132. Kuri no nosauktajiem faktoriem ietekmē trokšņa iedarbību uz organismu?
133. Kas raksturo elektriskās strāvas iedarbību uz cilvēka organismu?
134. Kādi faktori nosaka elektriskās strāvas iedarbības sekas, ja cilvēks, stāvot uz grīdas, ar
abām rokām pieskaras pie atkailinātiem elektrotīkla fāzes vadiem?
135. Kuras grupas bioloģiskie aģenti var izraisīt smagus veselības traucējumus un ir bīstami
nodarbinātajiem un citiem cilvēkiem?
(MK 2002.gada 21.maija noteikumi Nr.189
„Darba aizsardzības prasības, saskaroties ar bioloģiskajām vielām” 4. punkts)
136. Pret kuras grupas bioloģisko aģentu iedarbību ir iespējami efektīvi profilakses pasākumi un
ārstēšana?
(MK 2002.gada 21.maija noteikumi Nr.189
„Darba aizsardzības prasības, saskaroties ar bioloģiskajām vielām” 4. punkts)
137. Pret kuras grupas bioloģisko aģentu iedarbību nav iespējami efektīvi profilakses pasākumi
un ārstēšana?
(MK 2002.gada 21.maija noteikumi Nr.189
„Darba aizsardzības prasības, saskaroties ar bioloģiskajām vielām” 4. punkts)
138. Kura no sekojošām infekcijām Latvijā ir uzskatāma par arodinfekciju (slimību, ar kuru
cilvēks var inficēties, pildot darba pienākumus)?
(MK 2006.gada 6.novembra noteikumu Nr.908
„Arodslimību izmeklēšanas un uzskaites kārtība” 1.pielikuma 2.2.apakšpunkts un
5.pielikums)
139. Kura no minētajām infekcijas slimībām Latvijā netiek uzskatīta par arodinfekciju (slimību,
ar kuru cilvēks var inficēties, pildot darba pienākumus)?
(MK 2006.gada 6.novembra noteikumu Nr.908
„Arodslimību izmeklēšanas un uzskaites kārtība” 1.pielikuma 2.2.apakšpunkts un
5.pielikums)
140. Kādēļ azbestu saturoši materiāli ir bīstami nodarbināto un arī apkārtējo cilvēku veselībai?
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141. Kādas bīstamības sekas var radīt ķīmiskās vielas un ķīmiskie produkti?
142. Kura no minētajām iekārtām rada vispārējo (visa ķermeņa) vibrāciju?
143. Kura no minētajām iekārtām nerada vispārējo (visa ķermeņa) vibrāciju?
144. Kura no minētajām iekārtām nerada vispārējo (visa ķermeņa) vibrāciju?
145. Aukstuma ietekmi uz organismu var samazināt:
146. Aukstuma ietekmi uz organismu var samazināt:
147. Kādi darba vides faktori pastiprina ražošanas trokšņa nelabvēlīgo ietekmi uz cilvēka
organismu?
148. Kuri no minētajiem faktoriem ietekmē putekļu iedarbību uz organismu?
149. Kura no minētajām strāvām var radīt visbīstamāko elektriskās strāvas iedarbību?
150. Kādas sekas var būt ar elektrību saistītā nelaimes gadījumā, ja strāva izplūst caur cilvēka
ķermeni?
151. Kura ķīmisko vielu ekspozīcijas indeksa (EI) vērtība norāda uz vislielāko risku nodarbināto
veselībai?
(MK 2008.gada 15.maija noteikumi Nr.325
„Darba aizsardzības prasības saskarē ar ķīmiskajām vielām darba vietās” 18.punkts)
152. Kura ķīmisko vielu ekspozīcijas indeksa vērtība norāda uz vismazāko risku nodarbināto
veselībai?
(MK 2008.gada 15.maija noteikumi Nr.325
„Darba aizsardzības prasības saskarē ar ķīmiskajām vielām darba vietās” 18. un 20.punkts)
153. Pie kuras no minētajām ķīmisko vielu ekspozīcijas indeksa (EI) vērtībām nepieciešams veikt
atkārtotus periodiskos mērījumus?
(MK 2008.gada 15.maija noteikumi Nr.325
„Darba aizsardzības prasības saskarē ar ķīmiskajām vielām darba vietās” 19. un 20.punkts)
154. Pie kuras no minētajām ķīmisko vielu ekspozīcijas indeksa (EI) vērtībām atkārtotus
periodiskos mērījumus var neveikt?
(MK 2008.gada 15.maija noteikumi Nr.325
„Darba aizsardzības prasības saskarē ar ķīmiskajām vielām darba vietās” 19. un 20.punkts)
155. Nelabvēlīgie ražošanas faktori mēbeļu ražošanā ir:
156. Nelabvēlīgie ražošanas faktori mēbeļu ražošanā ir:
157. Kurš no minētajiem faktoriem nav sastopams mēbeļu ražošanā?
158. Kurš no minētajiem faktoriem nav sastopams mēbeļu ražošanā?
159. Kādas profesijas pārstāvjiem galvenokārt iespējama saindēšanās ar mangānu?
160. Kādas profesijas pārstāvjiem galvenokārt iespējama saindēšanās ar mangānu?
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161. Kādas profesijas pārstāvjiem galvenokārt iespējama saindēšanās ar mangānu?
162. Paaugstināts azbesta iedarbības risks pastāv:

5. Darba vides riska faktoru noteikšana, mērīšana un novērtēšana
4 jautājumi
163. Kas jāņem vērā novērtējot darba vides riskus uzņēmumā?
(Darba aizsardzības likuma 8.panta (3) daļa)
164. Kuros no minētajiem gadījumiem ir jāveic darba vides risku novērtēšana?
(MK 2007.gada 2.oktobra noteikumu Nr.660
„Darba vides iekšējās uzraudzības veikšanas kārtība” 18.punkts)
165. Kādiem viļņiem piemīt vislielākā bioloģiskā aktivitāte?
166. Kuri no nosauktajiem ir galvenie jonizējošā starojuma avoti?
167. Kāds strāvas ceļš caur cilvēka ķermeni ir visbīstamākais?
168. Kura ir visbīstamākā situācija?
169. Kādās mērvienībās nosaka trokšņa spiediena līmeni?
(MK 2003.gada 4.februāra noteikumi Nr.66
„Darba aizsardzības prasības nodarbināto aizsardzībai pret darba vides radīto troksni” 15.punkts)
170. Kurš no minētajiem starojumiem nav jonizējošs starojums?
(2000.gada 21.novembra „Likums par radiācijas drošību un kodoldrošību” 1.panta 2)punkts)
171. Kurš no minētajiem lielumiem raksturo vibrāciju?
(MK 2004.gada 13.aprīļa noteikumi Nr.284
„Darba aizsardzības prasības nodarbināto aizsardzībai pret vibrācijas radīto risku darba vidē”
15.punkts)
172. Kurš no minētajiem lielumiem raksturo vibrāciju?
173. Kurš no minētajiem lielumiem neraksturo vibrāciju?
174. Kurš no minētajiem faktoriem raksturo mikroklimatu darba vidē?
(MK 2009.gada 28. aprīļa noteikumi Nr.359
„Darba aizsardzības prasības darba vietās” 15.punkts)
175. Kurš no minētajiem faktoriem neraksturo mikroklimatu darba vidē?
(MK 2009.gada 28. aprīļa noteikumi Nr.359
„Darba aizsardzības prasības darba vietās” 15.punkts)
176. Kurš no minētajiem faktoriem raksturo mikroklimatu darba vidē?
(MK 2009.gada 28. aprīļa noteikumi Nr.359
„Darba aizsardzības prasības darba vietās” 15.punkts)
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177. Kurš no minētajiem faktoriem neraksturo mikroklimatu darba vidē?
(MK 2009.gada 28. aprīļa noteikumi Nr.359
„Darba aizsardzības prasības darba vietās” 16.punkts)
178. Kas jāņem vērā, novērtējot ķīmisko vielu kaitīgo ietekmi darba vidē?
(2007.gada 15.maija noteikumi Nr.325
„Darba aizsardzības prasības saskarē ar ķīmiskajām vielām darba vietās” 11.punkts)
179. Kurš no minētajiem faktoriem nevar radīt bioloģisku risku darba vidē?
(2007.gada 2.oktobra noteikumi Nr.660
„Darba vides iekšējās uzraudzības veikšanas kārtība” 1.pielikuma 6.punkts)
180. Kura no minētajām ķīmiskajām vielām var radīt visaugstāko bīstamības risku?
181. Kuras ķīmiskās vielas radītās sprādzienbīstamās vides risks ir visaugstākais?
182. Kas drīkst veikt gaisā esošā azbesta koncentrācijas mērījumus?
(MK 2004.gada 12.oktobra noteikumi Nr.852
„Darba aizsardzības prasības darbā ar azbestu” 11.punkts)
183. Kāds ir rekomendējošais trokšņa līmenis biroja telpās?
184. Kas no minētā ir uzskatāms par optisko starojumu?
185. Kas no minētā nav uzskatāms par optisko starojumu?
186. Kā koncentrācijas izteikšanai lieto apzīmējumu - ppm?
(MK 2007.gada 15.maija noteikumi Nr.325
„Darba aizsardzības prasības saskarē ar ķīmiskajām vielām darba vietās” 4.punkts)
187. Putekļu aroda ekspozīcijas koncentrāciju darba vides gaisā mēra:
(MK 2007.gada 15.maija noteikumi Nr.325
„Darba aizsardzības prasības saskarē ar ķīmiskajām vielām darba vietās” 4.punkts)
188. Gāzu un tvaiku aroda ekspozīcijas koncentrāciju darba vides gaisā mēra:
(MK 2007.gada 15.maija noteikumi Nr.325
„Darba aizsardzības prasības saskarē ar ķīmiskajām vielām darba vietās” 4.punkts)
189. Vai aroda ekspozīcijas koncentrācijas mērījumu rezultāti, kas izteikti ppm ir atkarīgi no
spiediena un temperatūras?
„Darba aizsardzības prasības saskarē ar ķīmiskajām vielām darba vietās” 4.punkts)
190. Vai aroda ekspozīcijas koncentrācijas mērījumu rezultāti, kas izteikti mg/m³ ir atkarīgi no
spiediena un temperatūras?
(MK 2007.gada 15.maija noteikumi Nr.325
„Darba aizsardzības prasības saskarē ar ķīmiskajām vielām darba vietās” 4.punkts)
191. Kurā no minētajām sprādzienbīstamās vides zonām ir vislielākais eksplozijas risks?
(MK 2003.gada 10.jūnija noteikumu Nr.300
„ Darba aizsardzības prasības darbā sprādzienbīstamā vidē” 7.punkts)
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192. Kurš no nosauktajiem faktoriem neapdraud biroja darbinieku veselību, strādājot ar
lieljaudas kopētājiem?
193. Kurš no nosauktajiem faktoriem apdraud biroja darbinieku veselību, strādājot ar lieljaudas
kopētājiem?
194. Kurš no minētajiem riska faktoriem ir sastopams, strādājot ar datoru?
195. Kurš no minētajiem darba vides riska faktoriem ir sastopams būvniecībā?
196. Kurš no minētajiem darba vides riska faktoriem ir sastopams mežistrādē?
197. Kuram no minētajiem speciālistiem ir tiesības un pienākums veikt darba vides riska
novērtēšanu būvlaukumā?

6.

Darba procesā pielietojamie kolektīvie un individuālie aizsardzības
līdzekļi
2 jautājumi

198. Kādi ir galvenie aizsardzības pasākumi pret jonizējošo starojumu?
199. Kurš no nosauktajiem aizsardzības līdzekļiem nav piemērots aizsardzībai pret vibrāciju?
200. Pie cik decibelu trokšņa līmeņa darbiniekam ir obligāti jālieto individuālie dzirdes
aizsardzības līdzekļi?
(MK 2003.gada 4.februāra noteikumi Nr.66
„Darba aizsardzības prasības nodarbināto aizsardzībai pret darba vides trokšņa radīto risku”
29.3.apakšpunkts)
201. Pie cik decibelu trokšņa līmeņa darbiniekam ir tiesības pieprasīt individuālos dzirdes
aizsardzības līdzekļus?
(MK 2003.gada 4.februāra noteikumi Nr.66
„Darba aizsardzības prasības nodarbināto aizsardzībai pret darba vides trokšņa radīto risku”
28.punkts)
202. Kādos gadījumos nodarbinātie jānodrošina ar individuālajiem aizsardzības līdzekļiem?
203. Kuram no respiratoru (gāzmaskas) filtriem ir augstākā aizsardzības pakāpe (ja tā
marķējuma apzīmējumā ir cipars)?
204. Kurā no minētajiem gadījumiem nav jālieto aizsargķivere?
205. Kurā no minētajiem gadījumiem ir jālieto aizsargķivere?
(MK 2002.gada 20.augusta noteikumi Nr.372
„Darba aizsardzības prasības, lietojot individuālos aizsardzības līdzekļus” 3.pielikums)
206. Kuri no minētajiem individuālajiem aizsardzības līdzekļiem jālieto veicot metināšanas
darbus?
207. Vai vienu un to pašu individuālo aizsardzības līdzekli var lietot vairāki nodarbinātie?
(MK 2002.gada 20.augusta noteikumi Nr.372
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„Darba aizsardzības prasības, lietojot individuālos aizsardzības līdzekļus” 11.punkts)
208. Izvēloties individuālo aizsardzības līdzekli, kuri no minētajiem faktoriem ir jāņem vērā?
(MK 2002.gada 20.augusta noteikumi Nr.372
„Darba aizsardzības prasības, lietojot individuālos aizsardzības līdzekļus” 4.punkts)
209. Kādi nosacījumi jāievēro, izvēloties individuālos dzirdes aizsardzības līdzekļus?
(MK 2002.gada 20.augusta noteikumi Nr.372
„Darba aizsardzības prasības, lietojot individuālos aizsardzības līdzekļus” 4.punkts)
210. Kādi individuālie aizsardzības līdzekļi jālieto, lai samazinātu vibrācijas negatīvo ietekmi?
211. Kādi individuālie aizsardzības līdzekļi jālieto šīfera jumta seguma demontāžas darbos?
212. Kam ir pienākums segt individuālo aizsardzības līdzekļu iegādes izmaksas?
(MK 2002.gada 20.augusta noteikumi Nr.372
„Darba aizsardzības prasības, lietojot individuālos aizsardzības līdzekļus” 6.punkts)
213. Kam ir pienākums segt individuālo aizsardzības līdzekļu iegādes izmaksas?
(MK 2002.gada 20.augusta noteikumi Nr.372
„Darba aizsardzības prasības, lietojot individuālos aizsardzības līdzekļus” 4.punkts)
214. Kas jāņem vērā, ja nodarbinātajam vienlaikus jālieto vairāki individuālie aizsardzības
līdzekļi?
(MK 2002.gada 20.augusta noteikumi Nr.372
„Darba aizsardzības prasības, lietojot individuālos aizsardzības līdzekļus” 10.punkts)
215. Kas jādara, ja nodarbinātajam vienlaikus jālieto vairāki individuālie aizsardzības līdzekļi?
(MK 2002.gada 20.augusta noteikumi Nr.372
„Darba aizsardzības prasības, lietojot individuālos aizsardzības līdzekļus” 4.punkts)
216. Kādus darba aizsardzības pasākumus un individuālos aizsardzības līdzekļus iespējams lietot
nodarbināto aizsardzībai pret dabīgo optisko starojumu (saules starojumu)?
217. Kāds ir maksimāli pieļaujamais attālums publiskās ēkās no jebkuras vietas līdz
ugunsdzēšamo aparātu atrašanas vietai?
(MK 2004.gada 17.februāra noteikumu Nr.82
„Ugunsdrošības noteikumi” 9. PIELIKUMA 7.1.apakšpunkts )
218. Kāds ir maksimāli pieļaujamais attālums ražošanas un noliktavu (sprādzienbīstamās) telpās
no jebkuras vietas līdz ugunsdzēšamo aparātu atrašanas vietai?
(MK 2004.gada 17.februāra noteikumu Nr.82
„Ugunsdrošības noteikumi” 9.PIELIKUMA 7.2.1.apakšpunkts)
219. Kāds ir maksimāli pieļaujamais attālums ražošanas un noliktavu (ugunsbīstamās) telpās no
jebkuras vietas līdz ugunsdzēšamo aparātu atrašanas vietai?
(MK 2004.gada 17.februāra noteikumu Nr.82
„Ugunsdrošības noteikumi” 9.PIELIKUMA 7.2.2.apakšpunkts)
220. Kāds ir maksimāli pieļaujamais attālums ražošanas un noliktavu (ugunsdrošās) telpās no
jebkuras vietas līdz ugunsdzēšamo aparātu atrašanas vietai?
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(MK 2004.gada 17.februāra noteikumu Nr.82
„Ugunsdrošības noteikumi” 9.PIELIKUMA 7.2.3.apakšpunkts)
221. Kurās vietās objektā ir atļauts smēķēt?
(MK 2004.gada 17.februāra noteikumu Nr.82
„Ugunsdrošības noteikumi” 55.10.apakšpunkts)

7. Darba ergonomikas pamati
2 jautājumi
222. Kādā augstumā jāatrodas displeja (datora ekrāna) augšējai malai, nodarbinātajam
strādājot ar displeju darbstacijā?
223. Kas jāievēro, ceļot smagumu ar rokām?
224. Kurš apgalvojums par darba galda atbilstību darbam ar displeju nav pareizs?
(MK 2002.gada 6.augusta noteikumi Nr.343
„Darba aizsardzības prasības, strādājot ar displeju” 18.1.apakšpunkts)
225. Kāds ir ieteicamais datorkrēsla atbalsta punktu skaits uz grīdas?
226. Kurš no minētajiem faktoriem, strādājot ar displeju, var radīt diskomfortu apakšstilbos
(sāpes, tirpšanas sajūta, nogurums u.c.)?
227. Kurā no minētajiem gadījumiem nodarbinātajam pastāv risks iegūt traumu, pārvietojot
smagumus?
228. Ceļot vai pārvietojot smagumus, svarīgi ievērot šādus principus:
229. Kāds ir ieteicamais smagumu celšanas augstums no grīdas virsmas?
230. Kurš smagumu celšanas paņēmiens ir vislabvēlīgākais mugurkaula skriemeļiem?

8. Bīstamo vielu uzglabāšana un drošības pasākumi darbā ar tām
2 jautājumi
231. Kādās zonās iedalāmas sprādzienbīstamas darba vietas, kur sprādzienbīstama vide pastāv
visu laiku, ilgstoši vai bieži?
(MK 2003.gada 10.jūnija noteikumu Nr.300
„Darba aizsardzības prasības sprādzienbīstamā vidē” 7.punkts)
232. Kādās zonās iedalāmas sprādzienbīstamas darba vietas, kur sprādzienbīstama vide var
rasties dažreiz normālos darba apstākļos, veicot tehnoloģiskajā (darba) procesā noteiktās
darbības?
(MK 2003.gada 10.jūnija noteikumu Nr.300
„Darba aizsardzības prasības sprādzienbīstamā vidē” 7.punkts)
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233. Kādās zonās iedalāmas sprādzienbīstamas darba vietas, kur sprādzienbīstama vide nevarētu
rasties normālos darba apstākļos, veicot tehnoloģiskajā (darba) procesā noteiktās darbības,
bet, ja tā rodas, pastāv tikai īsu laika posmu?
MK 2003.gada 10.jūnija noteikumu Nr.300
„Darba aizsardzības prasības sprādzienbīstamā vidē” 7.punkts)
234. Vai ir atļauta svina sulfātu saturošu krāsu izmantošana?
ES regula par ķīmiskām vielām
un ķīmisko vielu maisījumiem
235. Kas nosaka ražotņu, kur lieto ķīmiskās vielas un ķīmiskos produktus, bīstamību?
(MK 2007.gada 15.maija noteikumu Nr.325
„Darba aizsardzības prasības saskarē ar ķīmiskajām vielām darba vietās” 11.punkts)
236. Kādos gadījumos nepieciešams ierīkot signalizāciju, kas ziņo par AER pārsniegšanu?
(MK 2007.gada 15.maija noteikumu Nr.325
„Darba aizsardzības prasības saskarē ar ķīmiskajām vielām darba vietās” 22.punkts)
237. Kurai sprādzienbīstamās vides pašuzliesmošanas temperatūras klasei ir viszemākā
pašuzliesmošanas temperatūra?
(MK 2003.gada 10.jūnija noteikumu Nr.300
„Darba aizsardzības prasības sprādzienbīstamā vidē” 42.punkts)
238. Kādās mērvienībās izsaka ķīmisko vielu aroda ekspozīcijas robežvērtības (AER)?
(MK 2007.gada 15.maija noteikumi Nr.325
„Darba aizsardzības prasības saskarē ar ķīmiskajām vielām darba vietās” 4.punkts)
239. Kuru no minētajām mērvienībām neizmanto ķīmisko vielu koncentrācijas izteikšanai darba
vides gaisā?
(MK 2007.gada 15.maija noteikumi Nr.325
„Darba aizsardzības prasības saskarē ar ķīmiskajām vielām darba vietās” 4.punkts)
240. Kura no minētajām vielām ir kancerogēna?
(MK 2008.gada 29.septembra noteikumi Nr.803
„Darba aizsardzības prasības, saskaroties ar kancerogēnām vielām darba vietās” 1.pielikums)
241. Kāds ir visbīstamākais ķīmiskās vielas iekļūšanas ceļš cilvēka organismā?
242. Kura no nosauktajām vielām nav uzskatāma par toksisku ar kairinošu iedarbību?
243. Kurš no minētajiem metāliem un to saturošās vielas nav toksiskas?
244. Kuras no minētajām īpašībām piemīt sešvērtīgā hroma vielām?
245. Kuras no minētajām īpašībām nepiemīt kadmijam un tā savienojumiem?
246. Kurai no minētajām rūpniecības aerosolu sastāvdaļām piemīt kancerogēnas īpašības?
247. Kurai no minētajām rūpniecības aerosolu sastāvdaļām nepiemīt kancerogēnas īpašības?
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248. Kas ir ķīmiskās vielas ekspozīcijas indekss (EI)?
(MK 2008.gada 15.maija noteikumu Nr.325
„Darba aizsardzības prasības saskarē ar ķīmiskajām vielām darba vietās” 17.punkts)
249. Kur jāglabā darba aizsargapģērbs nodarbinātajiem, kas strādā ar bioloģiskajiem aģentiem
vai 1. vai 2. kategorijas kancerogēnām vai mutagēnām vielām?
(MK 2002.gada 21.maija noteikumu Nr.189
„Darba aizsardzības prasības, saskaroties ar bioloģiskajām vielām”19.4.apakšpunkts;
MK 2008.gada 29.septembra noteikumu Nr.803
„Darba aizsardzības prasības, saskaroties ar kancerogēnām vielām darba vietās” 37.4.apakšpunkts)
250. Vai nodarbinātie, kuriem ir saskare ar bioloģiskajiem aģentiem vai kancerogēnām vai
mutagēnām 1. vai 2. kategorijas vielām, darba aizsargapģērbu drīkst uzglabāt kopā ar
personīgo apģērbu?
(MK 2002.gada 21.maija noteikumu Nr.189
„Darba aizsardzības prasības, saskaroties ar bioloģiskajām vielām”19.4.apakšpunkts;
MK 2008.gada 29.septembra noteikumu Nr.803
„Darba aizsardzības prasības, saskaroties ar kancerogēnām vielām darba vietās” 37.4.apakšpunkts)
251. Kādai jābūt norādei uz iepakojuma, ja tajā atrodas azbests?
(MK 2004.gada 12.oktobra noteikumu Nr.852
„Darba aizsardzības prasības darbā ar azbestu” 22.punkts)
252. Kas darāms, ja kodīga viela (skābes vai sārmi) nokļuvusi barības traktā?
253. Kur jāmeklē vispilnīgākā informācija par konkrētās darba procesā pielietotās ķīmiskās
vielas vai ķīmiskā produkta īpašībām, bīstamību un drošības pasākumiem?
254. Ja, veicot azbesta demontāžas darbus, konstatē, ka faktiskā aroda ekspozīcija pārsniedz
noteikto aroda ekspozīcijas robežvērtību, darba devējs:
(MK 2004.gada 12.oktobra noteikumu Nr.852
„Darba aizsardzības prasības darbā ar azbestu” 19.punkts)
255. Ja, veicot darbus ar azbestu, paredzams, ka atsevišķos darba posmos aroda ekspozīcijas
robežvērtības tiks pārsniegtas, darba devējs:
(MK 2004.gada 12.oktobra noteikumu Nr.852
„Darba aizsardzības prasības darbā ar azbestu” 20.punkts)
256. Kas jādara, ja ir notikusi saskare ar materiālu, kurš, iespējams, satur azbestu?
257. Kurš no minētajiem pasākumiem ir profilaktisks iespējamās saindēšanās ar svinu
gadījumā?
258. Kurš no minētajiem pasākumiem ir profilaktisks iespējamās saindēšanās ar svinu
gadījumā?
259. Kurš no minētajiem pasākumiem nav profilaktisks iespējamās saindēšanās ar svinu
gadījumā?
260. Profilaksei pret saindēšanos ar svinu strādniekiem iesaka lietot:
261. Ķīmiskās vielas drošības datu lapā sniegto informāciju izmanto:
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MK 2007. gada 15. maija noteikumu Nr. 325
„Darba aizsardzības prasības saskarē ar ķīmiskajām vielām darba vietās” 45. Punkts
262. Profilaktiskie pasākumi, kas samazina akūtas vai hroniskas saindēšanās risku, strādājot ar
dzīvsudrabu, ir:
MK 2007. gada 15. maija noteikumi Nr. 325
„Darba aizsardzības prasības saskarē ar ķīmiskajām vielām darba vietās”
263. Putekļu izraisīto arodslimību profilaksē svarīga nozīme ir:
264. Kādi ir profilaktiskie pasākumi tajās darba vietās, kurās ir paaugstināts putekļu iedarbības
risks?
265. Bīstamām ķīmiskām vielām un maisījumiem ir jābūt:
MK 2007. gada 15. maija noteikumu Nr. 325
„Darba aizsardzības prasības saskarē ar ķīmiskajām vielām darba vietās”
266. Kādai informācijai jābūt darbu veicēja ar ķīmiskajām vielām rīcībā?
(Ķīmisko vielu likuma 9.panta (3) daļa)
267. Kādā valodā jābūt ķīmisko vielu un ķīmisko produktu marķējumam uz to iepakojuma, ja tas
paredzēts tālākai izplatīšanai Latvijā?
(Ķīmisko vielu likuma 12.panta (2) daļa)
268. Cik bieži jānotiek darbinieku mācībām, ja viņi darbā lieto ķīmiskās vielas vai ķīmiskos
produktus?
(MK 2008.gada 15.maija noteikumu Nr.325
„Darba aizsardzības prasības saskarē ar ķīmiskajām vielām darba vietās” 46.punkts)

9. Pedagoģija
1 jautājums
269. Cik bieži jāveic ugunsdrošības instruktāža?
(MK 2004.gada 17.februāra noteikumu Nr.82
„Ugunsdrošības noteikumi” 14.punkts)
270. Kurā no minētajiem gadījumiem ir jānodrošina to nodarbināto apmācība, kuriem ir vai ir
iespējama saskare ar ķīmiskajām vielām vai ķīmiskajiem produktiem?
(MK 2008.gada 15.maija noteikumi noteikumu Nr.325
„Darba aizsardzības prasības saskarē ar ķīmiskajām vielām darba vietās” 46.punkts)
271. Kādām ir jābūt darba aizsardzības instrukcijām un apmācībai?
(Darba aizsardzības likuma 14.panta (4) daļa)
272. Vai nodarbinātie ir jāapmāca par drošības zīmēm?
(MK 2002.gada 3.septembra noteikumu Nr.400
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„Darba aizsardzības prasības drošības zīmju lietošanā” 9.punkts)
273. Kuri no minētajiem tehniskajiem mācību un uzskates līdzekļiem ir izmantojami, veicot
nodarbināto apmācību un instruktāžu?
(MK 2010.gada 10.augusta noteikumu Nr.749
„Noteikumi par apmācību darba aizsardzības jautājumos” 13.punkts)
274. Kurus no minētajiem tehniskajiem mācību un uzskates līdzekļiem ir aizliegts izmantot,
veicot nodarbināto apmācību un instruktāžu?
(MK 2010.gada 10.augusta noteikumu Nr.749
„Noteikumi par apmācību darba aizsardzības jautājumos” 13.punkts)
275. Kuras no minētajām darbībām jāveic, veicot nodarbinātā instruktāžu darba vietā?
(MK 2010.gada 10.augusta noteikumu Nr.749
„Noteikumi par apmācību darba aizsardzības jautājumos” 15.punkts)
276. Kad ir jāveic atkārtotā nodarbinātā instruktāža darba vietā?
(MK 2010.gada 10.augusta noteikumu Nr.749
„Noteikumi par apmācību darba aizsardzības jautājumos” 23.punkts)
277. Kad ir jāveic atkārtotā nodarbinātā instruktāža darba vietā?
(MK 2010.gada 10.augusta noteikumu Nr.749
„Noteikumi par apmācību darba aizsardzības jautājumos” 23.punkts)
278. Kāda apmācība ir jāapgūst uzticības personai?
(MK 2010.gada 10.augusta noteikumu Nr.749
„Noteikumi par apmācību darba aizsardzības jautājumos” 7.punkts)
279. Kurā no minētajiem gadījumiem veic ievadapmācību (ievadinstruktāžu)?
(MK 2010.gada 10.augusta noteikumu Nr.749
„Noteikumi par apmācību darba aizsardzības jautājumos” 10.punkts)
280. Kurā no minētajiem gadījumiem veic mērķa instruktāžu?
(MK 2010.gada 10.augusta noteikumu Nr.749
„Noteikumi par apmācību darba aizsardzības jautājumos” 25.punkts)
281. Kurš no minētajiem ir tiesīgs veikt apmācību/instruktāžu darba vietā?
(MK 2010.gada 10.augusta noteikumu Nr.749
„Noteikumi par apmācību darba aizsardzības jautājumos” 17.punkts)
282. Kādos gadījumos veic neplānoto instruktāžu?
(MK 2010.gada 10.augusta noteikumu Nr.749
„Noteikumi par apmācību darba aizsardzības jautājumos” 24.punkts)

10.Nelaimes gadījumu izmeklēšana un cēloņu noteikšanas pamatprincipi
3

jautājumi

283. Kuros no minētajiem gadījumiem par nelaimes gadījumu darbā nekavējoties jāpaziņo
Valsts darba inspekcijai un Valsts policijai?
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(MK 2009.gada 25.augusta noteikumi Nr.950
„Nelaimes gadījumu darbā izmeklēšanas un uzskaites kārtība” 58. punkts)
284. Kādos gadījumos par nelaimes gadījumiem darbā ir jāziņo Valsts darba inspekcijai?
(MK 2009.gada 25.augusta noteikumi Nr.950
„Nelaimes gadījumu darbā izmeklēšanas un uzskaites kārtība”)
285. Kurā iestādē jāgriežas, lai saņemtu atlīdzību no valsts, ja nodarbinātais cietis nelaimes
gadījumā darbā?
MK 1999.gada 16.februāra noteikumu Nr.50
„Obligātās sociālās apdrošināšanas pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām
apdrošināšanas atlīdzības piešķiršanas un aprēķināšanas kārtība” 2.punkts)
286. Kādu atlīdzību nelaimes gadījuma darbā gadījumā var saņemt no Valsts sociālās
apdrošināšanas aģentūras?
(Likuma „Par sociālo apdrošināšanu pret nelaimes
gadījumiem darbā un arodslimībām” 14.pants)
287. Izmeklē nelaimes gadījumu, kurā:
(MK 2009.gada 25.augusta noteikumi Nr. 950
„Nelaimes gadījumu darbā izmeklēšanas un uzskaites kārtība” 5. punkts)
288. Kuram nodarbinātiem, kuriem ir noslēgts darba līgums – cietušam un lieciniekiem – ir
jāpaziņo par nelaimes gadījumu darbā?
(MK 2009.gada 25.augusta noteikumi Nr. 950
„Nelaimes gadījumu darbā izmeklēšanas un uzskaites kārtība” 12. punkts)
289. Nelaimes gadījumu izmeklē darba devēja izveidota izmeklēšanas komisija, ja:
(MK 2009.gada 25.augusta noteikumi Nr. 950
„Nelaimes gadījumu darbā izmeklēšanas un uzskaites kārtība” 24. punkts)
290. Nelaimes gadījumu neizmeklē darba devēja izveidota izmeklēšanas komisija, ja:
(MK 2009.gada 25.augusta noteikumi Nr. 950
„Nelaimes gadījumu darbā izmeklēšanas un uzskaites kārtība” 24. punkts)
291. Nelaimes gadījumu izmeklē Valsts darba inspekcijas izveidota izmeklēšanas komisija,
ja:
(MK 2009.gada 25.augusta noteikumi Nr. 950
„Nelaimes gadījumu darbā izmeklēšanas un uzskaites kārtība” 25. punkts)
292. Kādas darbības ir jāveic uzreiz pēc nelaimes gadījuma darbā?
(MK 2009.gada 25.augusta noteikumi Nr.950
„Nelaimes gadījumu darbā izmeklēšanas un uzskaites kārtība” 12.un 13. punkti)
293. Kas jādara, notiekot nelaimes gadījumam darbā?
(MK 2009.gada 25.augusta noteikumi Nr.950
„Nelaimes gadījumu darbā izmeklēšanas un uzskaites kārtība” 12.,13., 15.p)
294. Nav jāizmeklē nelaimes gadījumu darbā, kurā:
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(MK 2009.gada 25.augusta noteikumi Nr. 950
„Nelaimes gadījumu darbā izmeklēšanas un uzskaites kārtība” 5. un 6. punkti)
295. Izmeklē nelaimes gadījumu, kas notikuši ar cietušo:
(MK 2009.gada 25.augusta noteikumi Nr. 950
„Nelaimes gadījumu darbā izmeklēšanas un uzskaites kārtība” 5. un 6. punkti)
296. Neizmeklē nelaimes gadījumu, kas notikuši ar cietušo:
(MK 2009.gada 25.augusta noteikumi Nr. 950
„Nelaimes gadījumu darbā izmeklēšanas un uzskaites kārtība” 5. un 6. punkti)
297. Kam jāziņo par nelaimes gadījumu, ja cietušais un liecinieki nav nodarbinātie?
(MK 2009.gada 25.augusta noteikumi Nr. 950
„Nelaimes gadījumu darbā izmeklēšanas un uzskaites kārtība” 25. punkts)
298. Ko līdz nelaimes gadījuma izmeklēšanas sākumam jāievēro, saglabājot neskartu nelaimes
gadījuma notikuma vietu?
(MK 2009.gada 25.augusta noteikumi Nr. 950
„Nelaimes gadījumu darbā izmeklēšanas un uzskaites kārtība” 15. punkts)
299. Nelaimes gadījumu izmeklē Valsts darba inspekcijas izveidota nelaimes gadījuma
izmeklēšanas komisija, ja:
(MK 2009.gada 25.augusta noteikumi Nr. 950
„Nelaimes gadījumu darbā izmeklēšanas un uzskaites kārtība” 25. punkts)
300. Ko jāiekļauj darba devēja izveidotajā nelaimes gadījuma izmeklēšanas komisijā?
(MK 2009.gada 25.augusta noteikumi Nr. 950
„Nelaimes gadījumu darbā izmeklēšanas un uzskaites kārtība” 27. punkts)
301. Ko darba devēja izveidotajā nelaimes gadījuma izmeklēšanas komisijā jāiekļauj papildus, ja
nelaimes gadījumā cietis nodarbinātais, kurš veica darba pienākumus darba devēja
uzdevumā pie cita darba devēja?
(MK 2009.gada 25.augusta noteikumi Nr. 950
„Nelaimes gadījumu darbā izmeklēšanas un uzskaites kārtība” 28. punkts)
302. Kādam jābūt Valsts dara inspekcijas nelaimes gadījuma izmeklēšanas komisijas sastāvam?
(MK 2009.gada 25.augusta noteikumi Nr. 950
„Nelaimes gadījumu darbā izmeklēšanas un uzskaites kārtība” 29. punkts)
303. No kā nelaimes gadījuma izmeklēšanas komisija, kura izmeklē nelaimes gadījumu, nav
tiesīga pieprasīt paskaidrojumus saistībā ar nelaimes gadījumu?
(MK 2009.gada 25.augusta noteikumi Nr. 950
„Nelaimes gadījumu darbā izmeklēšanas un uzskaites kārtība” 30. punkts)
304. Kad nelaimes gadījuma izmeklēšanas komisija sastāda akta papildu eksemplāru?
(MK 2009.gada 25.augusta noteikumi Nr. 950
„Nelaimes gadījumu darbā izmeklēšanas un uzskaites kārtība” 31. punkts)
305. Kā sastāda nelaimes gadījuma aktu, ja nelaimes gadījumā cietuši vairāki nodarbinātie?
(MK 2009.gada 25.augusta noteikumi Nr. 950
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„Nelaimes gadījumu darbā izmeklēšanas un uzskaites kārtība” 31. un 32. punkti)
306. Kas jāapraksta/jānorāda, noformējot nelaimes gadījuma aktu?
(MK 2009.gada 25.augusta noteikumi Nr. 950
„Nelaimes gadījumu darbā izmeklēšanas un uzskaites kārtība” 33.2. punkts)
307. Kas jāapraksta/jānorāda noformējot nelaimes gadījuma aktu?
(MK 2009.gada 25.augusta noteikumi Nr. 950
„Nelaimes gadījumu darbā izmeklēšanas un uzskaites kārtība” 33.3. punkts)
308. Vai pamatojoties uz izmeklēšanas rezultātiem aktā jānorāda, ka nelaimes gadījuma ir
vai nav darba vides faktoru iedarbības rezultāts?
(MK 2009.gada 25.augusta noteikumi Nr. 950
„Nelaimes gadījumu darbā izmeklēšanas un uzskaites kārtība” 34 un 35. punkti)
309. Kādus izmeklēšanas materiālus pievieno pirmajam nelaimes gadījuma akta eksemplāram
(MK 2009.gada 25.augusta noteikumi Nr. 950
„Nelaimes gadījumu darbā izmeklēšanas un uzskaites kārtība” 38. punkts)
310. Kas pēc nelaimes gadījuma izmeklēšanas jāveic darba devējam?
(MK 2009.gada 25.augusta noteikumi Nr. 950
„Nelaimes gadījumu darbā izmeklēšanas un uzskaites kārtība” 39. punkts)
311. Kuros no minētajiem gadījumiem pieļaujama atvieglota nelaimes gadījuma izmeklēšana?
(MK 2009.gada 25.augusta noteikumi Nr. 950
„Nelaimes gadījumu darbā izmeklēšanas un uzskaites kārtība” 40.1. punkts)
312. Kuros no minētajiem gadījumiem pieļaujama atvieglota nelaimes gadījuma izmeklēšana?
(MK 2009.gada 25.augusta noteikumi Nr. 950
„Nelaimes gadījumu darbā izmeklēšanas un uzskaites kārtība” 40.3. punkts)
313. Kuros no minētajiem gadījumiem pieļaujama atvieglota nelaimes gadījuma izmeklēšana?
(MK 2009.gada 25.augusta noteikumi Nr. 950
„Nelaimes gadījumu darbā izmeklēšanas un uzskaites kārtība” 40.2. punkts)
314. Kāds ir darba devēja izveidotās izmeklēšanas komisijas sastādītā nelaimes gadījuma akta
iesniegšanas termiņš inspekcijā?
(MK 2009.gada 25.augusta noteikumi Nr. 950
„Nelaimes gadījumu darbā izmeklēšanas un uzskaites kārtība” 42. punkts)
315. Cik ilgā laikā darba devējam jānovērš inspekcijas atklātās neprecizitātes dokumentos par
nelaimes gadījumu?
(MK 2009.gada 25.augusta noteikumi Nr. 950
„Nelaimes gadījumu darbā izmeklēšanas un uzskaites kārtība” 45. punkts)
316. Cik ilgā laikā darba devējam jānosūta inspekcijai paziņojumu par darba devēja
zaudējumiem sakarā ar nelaimes gadījumu?
(MK 2009.gada 25.augusta noteikumi Nr. 950
„Nelaimes gadījumu darbā izmeklēšanas un uzskaites kārtība” 51. punkts)
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317. Kur darba devējs uzskaita un reģistrē nelaimes gadījumus darbā, par kuriem sastādīts
nelaimes gadījuma akts?
(MK 2009.gada 25.augusta noteikumi Nr. 950
„Nelaimes gadījumu darbā izmeklēšanas un uzskaites kārtība” 52. punkts)
318. Ko norāda Valsts darba inspekcija pēc nelaimes gadījuma reģistrācijas klasificējot
informāciju par nelaimes gadījumu?
(MK 2009.gada 25.augusta noteikumi Nr. 950
„Nelaimes gadījumu darbā izmeklēšanas un uzskaites kārtība” 54. punkts)
319. Cik ilgi darba devējs glabā aktu un izmeklēšanas materiālus par darbā notikušo nelaimes
gadījumu?
(MK 2009.gada 25.augusta noteikumi Nr. 950
„Nelaimes gadījumu darbā izmeklēšanas un uzskaites kārtība” 56. punkts)
320. Kas darba devējam jānodrošina, kad cietušajam iestājušies smagi vai iespējami smagi
veselības traucējumi vai cietušā nāve?
(MK 2009.gada 25.augusta noteikumi Nr. 950
„Nelaimes gadījumu darbā izmeklēšanas un uzskaites kārtība” 58. punkts)
321. Ko darba devējam jāpaziņo policijai un Valsts darba inspekcijai, kad cietušajam iestājušies
smagi vai iespējami smagi veselības traucējumi vai cietušā nāve?
(MK 2009.gada 25.augusta noteikumi Nr. 950
„Nelaimes gadījumu darbā izmeklēšanas un uzskaites kārtība” 58. punkts)
322. Cik ilgā laikā Valsts darba inspekcijas izveidotā izmeklēšanas komisija veic izmeklēšanu un
sagatavo nelaimes gadījuma aktu, ja nelaimes gadījumā iestājusies cietušā nāve (nav ceļu
satiksmes negadījums)?
(MK 2009.gada 25.augusta noteikumi Nr. 950
„Nelaimes gadījumu darbā izmeklēšanas un uzskaites kārtība” 60. punkts)
323. Kādus izmeklēšanas materiālus pēc nelaimes gadījumā cietušā nāves izmeklēšanas beigām
nelaimes gadījuma izmeklēšanas komisija akta pirmajam eksemplāram pievieno?
(MK 2009.gada 25.augusta noteikumi Nr. 950
„Nelaimes gadījumu darbā izmeklēšanas un uzskaites kārtība” 71. punkts)
324. Cik ilgā laikā pēc smaga nelaimes gadījuma vai cietušā nāves izmeklēšanas materiālu
saņemšanas darba devējs rakstiski paziņo inspekcijai par veicamajiem pasākumiem
nelaimes gadījuma cēloņu novēršanai?
(MK 2009.gada 25.augusta noteikumi Nr. 950
„Nelaimes gadījumu darbā izmeklēšanas un uzskaites kārtība” 73. punkts)
325. Kas veic nelaimes gadījuma izmeklēšanu, ja noticis ceļu satiksmes negadījums, ja
iestājusies cietušā nāve?
(MK 2009.gada 25.augusta noteikumi Nr. 950
„Nelaimes gadījumu darbā izmeklēšanas un uzskaites kārtība” 75. punkts)
326. Kas jānorāda ceļu satiksmes negadījuma izmeklēšanas aktā, ja iestājusies cietušā nāve?
Kompetento darba aizsardzības speciālistu periodiskā sertificēšana

Lapa 28. no 33

(MK 2009.gada 25.augusta noteikumi Nr. 950
„Nelaimes gadījumu darbā izmeklēšanas un uzskaites kārtība” 76. punkts)
327. Kas ceļu satiksmes negadījuma izmeklēšanas akta pirmajam eksemplāram jāpievieno?
(MK 2009.gada 25.augusta noteikumi Nr. 950
„Nelaimes gadījumu darbā izmeklēšanas un uzskaites kārtība” 77. punkts)
328. Kas ceļu satiksmes negadījuma izmeklēšanas akta pirmajam eksemplāram nav jāpievieno?
(MK 2009.gada 25.augusta noteikumi Nr. 950
„Nelaimes gadījumu darbā izmeklēšanas un uzskaites kārtība” 77. punkts)
329. Kas izmeklē nelaimes gadījumu un sastāda aktu, ja konstatēts inficēšanās risks?
(MK 2009.gada 25.augusta noteikumi Nr. 950
„Nelaimes gadījumu darbā izmeklēšanas un uzskaites kārtība” 79 punkts)
330. Kas izmeklē nelaimes gadījumu un sastāda aktu, ja konstatēts inficēšanās risks darba
devēja uzdevumā pie cita darba devēja?
(MK 2009.gada 25.augusta noteikumi Nr. 950
„Nelaimes gadījumu darbā izmeklēšanas un uzskaites kārtība” 80. punkts)
331. Cik eksemplāros sastāda nelaimes gadījuma izmeklēšanas aktu, ja konstatēts inficēšanās
risks?
(MK 2009.gada 25.augusta noteikumi Nr. 950
„Nelaimes gadījumu darbā izmeklēšanas un uzskaites kārtība” 82. punkts)
332. Kam nosūta sastādīto nelaimes gadījuma aktu, ja konstatēts inficēšanās risks?
(MK 2009.gada 25.augusta noteikumi Nr. 950
„Nelaimes gadījumu darbā izmeklēšanas un uzskaites kārtība” 83. un 85. punkti)
333. Kas izmeklē nelaimes gadījumu un sastāda aktu, ja cietušajam darbspēju zaudējums ir uz
laiku no vienas līdz trijām diennaktīm?
(MK 2009.gada 25.augusta noteikumi Nr. 950
„Nelaimes gadījumu darbā izmeklēšanas un uzskaites kārtība” 89. punkts)

11.Arodslimību cēloņi un sakarību noteikšana
3 jautājumi
334. Kādu atlīdzību arodslimības vai nelaimes gadījuma darbā gadījumā var saņemt no Valsts
sociālās apdrošināšanas aģentūras?
(Likuma „Par obligāto sociālo apdrošināšanu pret nelaimes
gadījumiem darbā un arodslimībām” 14.pants)
335. Kuras no minētajām kompensācijām var saņemt arodslimnieks?
(Likuma „Par obligāto sociālo apdrošināšanu pret nelaimes
gadījumiem darbā un arodslimībām” 14.pants)
336. Kurā iestādē jāgriežas, lai saņemtu atlīdzību no valsts, ja nodarbinātais saslimis ar
arodslimību?
MK 1999.gada 16.februāra noteikumu Nr.50
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„Obligātās sociālās apdrošināšanas pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām
apdrošināšanas atlīdzības piešķiršanas un aprēķināšanas kārtība” 2.punkts)
337. Kurā iestādē jāgriežas, lai saņemtu atlīdzību no valsts, ja nodarbinātais cietis nelaimes
gadījumā darbā vai saslimis ar arodslimību?
MK 1999.gada 16.februāra noteikumu Nr.50
„Obligātās sociālās apdrošināšanas pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām
apdrošināšanas atlīdzības piešķiršanas un aprēķināšanas kārtība” 2.punkts)
338. Kas pieņem lēmumu par arodslimības diagnozi?
(MK 2006.gada 6.novembra noteikumu Nr.908
„Arodslimību izmeklēšanas un uzskaites kārtība” 12.punkts)
339. Kādu atlīdzību arodslimības gadījumā var saņemt no Valsts sociālās apdrošināšanas
aģentūras?
(Likuma „Par obligāto sociālo apdrošināšanu pret nelaimes
gadījumiem darbā un arodslimībām” 14.pants)
340. Kura no sekojošām infekcijām Latvijā ir uzskatāma par arodinfekciju (slimību, ar kuru
cilvēks var inficēties, pildot darba pienākumus)?
(MK 2006.gada 6.novembra noteikumu Nr.908
„Arodslimību izmeklēšanas un uzskaites kārtība” 1.pielikuma 2.2.apakšpunkts un 5.pielikums)
341. Kura no minētajām infekcijas slimībām Latvijā netiek uzskatīta par arodinfekciju (slimību,
ar kuru cilvēks var inficēties, pildot darba pienākumus)?
(MK 2006.gada 6.novembra noteikumu Nr.908
„Arodslimību izmeklēšanas un uzskaites kārtība” 1.pielikuma 2.2.apakšpunkts un 5.pielikums)
342. Kādi veselības traucējumi var attīstīties, ja nodarbinātais ilgstoši pakļauts paaugstināta
trokšņa iedarbībai darbā?
343. Kādas nodarbinātā sūdzības liecina par paaugstinātu trokšņa līmeni darba vietā?
344. Kāda nodarbinātā uzvedība var liecināt par paaugstinātu trokšņa līmeni darba vietā?
345. Kādi veselības traucējumi nav raksturīgi ilgstošai trokšņa iedarbībai uz nodarbināto?
346. Kādi riska faktori var izraisīt veselības traucējumus darbiniekiem, kas birojā intensīvi
strādā ar datoru?
347. Kādus veselības traucējumus neizraisa darbs ar datoru?
348. Kura no minētajām nodarbināto kategorijām ir īpaši jūtīga pret smagumu pārvietošanas
risku?
349. Kas var veicināt balsta un kustību sistēmas slimību attīstību?
350. Kādā ķermeņa stāvoklī cilvēks ir jūtīgāks pret vertikālām svārstībām (vibrāciju)?
351. Kurš no minētajiem simptomiem nav raksturīgs lokālās vibrācijas slimībai?
352. Kuru no nosauktajām cilvēka organisma daļām negatīvi ietekmē intensīvs ražošanas
troksnis?
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353. Pie kura no minētajiem skaņas stiprumiem attīstās akutrauma (akūts dzirdes zudums)?
354. Kura no šīm plaušu slimībām (pneimokoniozēm - hroniskām, putekļu izraisītām plaušu
slimībām) visbiežāk izraisa ļaundabīgus audzējus?
355. Kurš no nosauktajiem simptomiem nav raksturīgs karpālā kanāla sindromam?
356. Kuram no nosauktajās profesijās strādājošajam aroda bronhiālā astma nebūs tipiska
arodslimība?
357. Līdz cik gadiem turpina augt kauli?
358. Saskare ar kuru no minētajiem faktoriem nerada paaugstinātu risku saslimt ar
vīrushepatītu B?
359. Kāda darba veikšanā visbiežāk iespējama saindēšanās ar mangānu?
360. Kura no minētajām slimībām var attīstīties kairinošu ķīmisko vielu iedarbības rezultātā?
361. Kura no minētajām slimībām var attīstīties ieelpojot kairinošas ķīmiskās vielas un
produktus augstā koncentrācijā?
362. Kuru organisma sistēmu neietekmē laima (boreliozi) slimība?
363. Kāda diametra daļiņas spēj sasniegt alveolas un sīkos bronhus?
364. Kādas ir tipiskākās sūdzības karpālā kanāla sindroma gadījumā?
365. Kurš no nosauktajiem variantiem nav raksturīgs metāliskā dzīvsudraba iekļūšanas ceļš
darbinieka organismā?
366. Veselības veicināšana darba vietās ietver:
367. Kādi priekšnoteikumi jāievēro, nodarbinot gados vecākus cilvēkus?
368. Sāpju sajūtu ausīs izsauc troksnis ar intensitāti:
369. Svins cilvēka organismā nenokļūst:
370. Kādiem kaitīgiem faktoriem vienlaicīgi iedarbojoties uz nodarbināto, paaugstinās iespēja
attīstīties veselības traucējumiem?
371. Kādi priekšnoteikumi jāievēro, nodarbinot jauniešus?

12.Darba tiesiskās attiecības un sociālais dialogs uzņēmumā
1 jautājums
372. Kāds ir normālais darba laiks darbiniekam, kurš ir pakļauts īpašam riskam?
(Darba likuma 131.panta (3) daļa)
373. Cik stundas (maksimums) nedēļā drīkst nodarbināt darbinieku, kurš ir pakļauts īpašam
riskam?
(Darba likuma 131.panta (3) daļa)
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374. Cik ilgs ikgadējais apmaksātais atvaļinājums gadā darbiniekam ir jāpiešķir?
(Darba likuma 149.panta (1) daļa)
375. Kurus no minētajiem jautājumiem var iekļaut darba koplīgumā?
(Darba likuma 17.panta (1) daļa)
376. No cik gadiem drīkst nodarbināt bērnus pastāvīgā darbā?
(Darba likuma 37.panta (1) daļa)
377. Kurš no minētajiem variantiem ir uzskatāms par nakts darbu?
(Darba likuma 138.panta (1) daļa)
378. Kurā no minētajiem gadījumiem darba devējam ir tiesības uzteikt darba līgumu
darbiniekam?
(Darba likuma 101.panta (1) daļa)
379. Pēc cik pēc kārtas nostrādātām stundām darbiniekam obligāti ir jāpiešķir pārtraukums?
(Darba likuma 145.panta (1) daļa)
380. Cik ilgam ir jābūt pārtraukumam, ja darbinieks pēc kārtas ir nostrādājis četras stundas?
(Darba likuma 145.panta (2) daļa)
381. 10. Vai darba koplīgumā un darba līgumā var noteikt tādus noteikumus darbiniekam, kas
pretēji normatīvajiem aktiem pasliktina darbinieka tiesisko stāvokli?
(Darba likuma 6.panta (1) daļa)
382. Vai ir spēkā darba līguma noteikumi, kas pretēji darba koplīgumam pasliktina darbinieku
tiesisko stāvokli?
(Darba likuma 6.panta (2) daļa)
383. Kāda veida diskriminācija ir pieļaujama, nodrošinot darbiniekiem drošus un veselībai
nekaitīgus darba apstākļus un darba samaksu?
(Darba likuma 7.panta (1) un (2) daļa)
384. Vai darba devējam ir pienākums pielāgot darba vidi, lai sekmētu invalīdu nodarbināšanu?
(Darba likuma 7.pants (3) daļa)
385. Kādas tiesības ir darbinieku ievēlētiem darbinieku pārstāvjiem?
(Darba likuma 11.panta (1) daļa)
386. Kādi noteikumi ir jāievēro attiecībā uz drošību, veselības aizsardzību un higiēnu
darbiniekiem, kas no citas valsts tiek nosūtīti veikt darbu Latvijā?
(Darba likuma 14.panta (3) daļa)
387. Kā tiek nodibinātas darba tiesiskās attiecības ?
(Darba likuma 35. panta (1) daļa)
388. Kādi dokumenti nepieciešami darba līguma noformēšanai?
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(Darba likuma 35. pants)
389. Kādi jautājumi nav pieļaujami darba intervijā.
(Darba likuma 33. panta (2) daļa)
390. Par kuriem no minētajiem jautājumiem darba devējam ir pienākums konsultēties ar
nodarbinātajiem vai uzticības personām?
(Darba aizsardzības likuma 10.panta (1) daļa)
391. Kurā no nosauktajiem darbiem iespējama saskare ar kancerogēnām vielām?
(MK 2007.gada 2.oktobra noteikumu Nr.660
„Darba vides iekšējās uzraudzības veikšanas kārtība” 1.pielikuma 5.punkts)

Kompetento darba aizsardzības speciālistu periodiskās sertificēšanas teorētiskās daļas jautājumus
sagatavoja biedrība „Latvijas darba aizsardzības speciālistu asociācija”
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