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Anotācija 

 

Metodiskā materiāla “Individuālās aizsardzības līdzekļi metināšanā” mērķis 

ir veicināt darba aizsardzības apguvi un izpratni profesionālajā izglītībā, nodrošinot 

interesantu mācību stundu darbu, zināšanu un prasmju kopumu no katra izglītojamā 

par izpratni un zināšanām izmantot individuālās aizsardzības līdzekļus, veicot 

metināšanas darbus , kā arī savā praktiskajā nākotnes darbībā.  

Metodiskais materiāls tiek izmantots mācību procesā, sniedzot zināšanas 

mācību priekšmetos “Metināšana” un “Sabiedrības un cilvēka drošība”, ne tikai tēmā 

Darba aizsardzība, bet, gan apgūstot tēmas, kas cieši saistītas, lai nodrošināt pēctecīgu 

dažādu jautājumu apguvi.  

Metodiskajā materiālā iekļautas šādas tēmas: “Darba aizsardzība – darba 

vidē”, 

“Individuālās aizsardzības līdzekļi”, “Metināšanas pamati”. 

Metodiskajā materiālā “Individuālās aizsardzības līdzekļi metināšanā” iekļauts 

gan teorētiskais materiāls (prezentācijas stundas teorijas apguvei, videomateriāls), gan 

dažādu praktisko darbu apraksti (Darba lapas, Interaktīvie rīki, Spēle). 

Piedāvātās mācību metodes* ir ar ieteikuma raksturu, kā arī darba lapas un 

praktiskie uzdevumi ir papildināmi, ņemot vērā jauniešu dažādās uztveres.  

 

 

 

 

*Mācību metode ir skolotāja un skolēnu didaktiskās sadarbības paņēmienu sistēma, 

kuras ietvaros skolēni apgūst jaunas zināšanas, prasmes, attīsta izziņas spējas un uzskatu 

izklāsta formas. 
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Mācību stunda 

1. Darba aizsardzība – darba vidē 

 

Mācību priekšmets: Sabiedrības un cilvēka drošība 

Nodarbības auditorija: Profesionālās izglītības programmas – Siltuma, gāzes un 

ūdens tehnoloģijas kvalifikācijas – Inženierkomunikāciju tehniķis, 3.kursa 

izglītojamie 

Nodarbības ilgums: 80 minūtes ( 2 mācību stundas / 1 pāris) x 4  

Nodarbības tēma: Darba aizsardzība – darba vidē 

Nodarbības mērķis:  

1. Veidot izpratni par darba aizsardzības būtību, darba devēja un nodarbināto lomu 

veselības un dzīvības saglabāšanā, darba aizsardzības pamatjautājumus par darba 

vides riska faktoriem un to iespējamo kaitējumu. 

2. Veidot skolēna izpratni par savām tiesībām un pienākumiem darba aizsardzībā.  

Darba formas un metodes: Lekcijas, Diskusija, Video, Grupu darbs, Pāru darbs, 

individuāls darbs, izmantojot internetā bāzētu rīku „Kalkulatoru nelaimes gadījumu 

darbā izmaksu aprēķināšanai”. 

Nodarbībām nepieciešams: Interneta pieslēgums – informācijas meklēšanai, 

internetā bāzētu rīku „Kalkulatoru nelaimes gadījumu darbā izmaksu 

aprēķināšanai”, sagatavotas darba lapas 

Nodarbības struktūra (minūtēs): 

1.Ievads, Stundas plāna izklāsts – 10 min 

2.Teorija, prezentācija (1 – 24 slaids), video, diskusija – 20 min 

3.Praktiskais uzdevums – Darba lapas aizpildīšanas, izmantojot interneta pārlūku 

informācijas meklēšanai - 40 min 

4.Darba noslēgums – izvērtēt paveikto, diskusija, darba vietas sakārtošana – 10 min 

Kopā: 80 min x 4  
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Mācību stunda 

2. Individuālās aizsardzības līdzekļi (Metināšana) 

Mācību priekšmets: Rokas lokmetināšana MMA 

Nodarbības auditorija: Profesionālās izglītības programmas – Siltuma, gāzes un 

ūdens tehnoloģijas kvalifikācijas – Inženierkomunikāciju tehniķis, 3.kursa 

izglītojamie  

Nodarbības ilgums: 80 minūtes ( 2 mācību stundas / 1 pāris)  

Nodarbības tēma: Darba drošības tehnikas noteikumi, veicot elektrolokmetināšanas 

darbus. 

Nodarbības mērķis:  

1. Izskaidrot darba drošības noteikumus darbā ar elektrolokmetināšanas iekārtām 

(MMA). Individuālās aizsardzības līdzekļu nepieciešamība. 

2. Atbilstoši darbu vadītāja norādēm - izprast cauruļu metināšanas darbu 

specifiku, lai veidotu drošu darba vidi. 

Darba formas un metodes: Lekcijas, Diskusija, Video, Pāru darbs 

Nodarbībām nepieciešams: Interneta pieslēgums – informācijas meklēšanai 

Nodarbības struktūra (minūtēs): 

1.Ievads, Stundas plāna izklāsts – 10 min 

2.Teorija, prezentācija, video, diskusija – 20 min 

3.Praktiskais uzdevums – Tiešās uztveres metodes izmantošana mācību 

priekšmetu “Sabiedrība un cilvēka drošība” & “Metināšana” vērtēšanā – spēle 

“Cirks”- 40 min 

4.Darba noslēgums – izvērtēt paveikto, diskusija, darba vietas sakārtošana – 

10 min 

Kopā: 80 min x 4 
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Individuālās aizsardzības līdzekļi (Metināšana).Prezentācija. (I) 
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Individuālās aizsardzības līdzekļi (Metināšana).Prezentācija.(II) 
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Tiešās uztveres metodes izmantošana mācību priekšmetu 

“Sabiedrība un cilvēka drošība” un “Metināšana” 

vērtēšanā - “Cirks” 

Spēles noteikumi: 

Variants Nr.1 

1.Spēlē piedalās 4-5 izglītojamie. 

2.Izlozes secība notiek pēc uzvārda alfabēta burtiem. 

3.Pirmai spēli uzsāk, kam uz metamā kauliņa uzkrīt ‘’1’’ vai ‘’6’’. 

4.Pēdējais dalībnieks vada grupas darbu - seko līdzi spēlei un uzdod jautājumus. 

5.Ja spēles laikā figūra nonāk uz laukuma ar jautājuma zīmi, dalībnieks saņem 

jautājumu. 

6.Ja uz jautājumu atbild pareizi, dalībnieks turpina spēli. 

7. Ja uz jautājumu atbild nepareizi, dalībnieks izlaiž vienu gājienu. 

8.Uzvar dalībnieks, kurš pirmais sasniedz finišu. 

9.Nākamajā spēles kārtā samaina jautājumu variantu un izvēlas citu spēles vadītāju. 

Variants Nr.2 

1.Spēlē piedalās 4-5 izglītojamie. 

2.Izlozes secība notiek pēc uzvārda alfabēta burtiem. 

3.Spēli uzsāk, kam uz metamā kauliņa uzkrīt ‘’1’’ vai ‘’6’’. 

4.Pēdējais dalībnieks vada grupas darbu - seko līdzi spēlei un uzdod jautājumus. 

5.Ja spēles laikā figūra nonāk uz laukuma ar jautājuma zīmi, dalībnieks saņem 

jautājumu. 

6.Ja uz jautājumu atbild pareizi, dalībnieks turpina spēli. 

7. Ja uz jautājumu atbild nepareizi, dalībnieks izlaiž vienu gājienu. 

8.Ja dalībnieka figūra nonāk uz laukuma, kas to virza uz ‘’augšup’’ vai ‘’lejup’’, tiek 

uzdots jautājums. 

9.Ja jautājums atbildēts pareizi variantā ‘’augšup’’, figūru novirza bultiņas virzienā, ja 

nepareizi - turpina ceļu vienkārši tālāk. 

10. Ja jautājums atbildēts pareizi variantā ‘’lejup’’, figūra turpina ceļu (nepārvietojas 

bultas virzienā), ja nepareizi - pārvietojas bultas virzienā. 

11.Uzvar dalībnieks, kurš pirmais sasniedz finišu. 

12.Nākamajā spēles kārtā samaina jautājumu variantu un izvēlas citu spēles vadītāju. 
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Pedagogs izvēlas, kurš no spēles variantiem piemērots konkrētajai 

stundai un grupai. 

Pielikumos skatīt – jautājumu un atbilžu bāzi. 
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Mācību stunda 

3.Metināšanas pamati ( 7. - 8. stunda) 

 

Mācību priekšmets: Metināšanas pamati  

Nodarbības auditorija: Profesionālās izglītības programmas – Siltuma, gāzes un 

ūdens tehnoloģijas kvalifikācijas – Inženierkomunikāciju tehniķis, 3.kursa 

izglītojamie  

Nodarbības ilgums: 80 minūtes ( 2 mācību stundas / 1 pāris)  

Nodarbības tēma: Nodarbības mērķis:  

Darba formas un metodes: Lekcijas, Diskusija, Video, Individuāls darbs 

Nodarbībām nepieciešams: Interneta pieslēgums – informācijas meklēšanai 

Nodarbības struktūra (minūtēs): 

1.Ievads, Stundas plāna izklāsts – 10 min 

2.Teorija, prezentācija, video, diskusija – 20 min 

3.Praktiskais uzdevums – 40 min  

4.Darba noslēgums – izvērtēt paveikto, diskusija, darba vietas sakārtošana – 10 min 

Kopā: 80 min x 4 
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Metināšanas pamati. Prezentācija (I) 
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Metināšanas pamati. Prezentācija (II) 
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Metināšanas pamati. Prezentācija (III) 
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Pielikumi 

1.varianta jautājumi 

4 - Kas ir darba devējs? 

6 - Kas ir darba aizsardzība? 

10 - Kad veic sākotnējo instruktāžu darba vietā? 

13 - Personas, kuras ir jaunākas par 18 gadiem, pieņem darbā tikai pēc..... 

17 - Kādā veidā jānoslēdz darba līgums? 

21 - Pārbaudi pieņemot darbā nenosaka….. 

24 - Minimālā darba alga. 

28 - Darbinieks, kas veic virsstundu darbu vai darbu svētku dienā, saņem piemaksu ne 

mazāk.... 

33 - Darba samaksas izmaksas veids. 

37 - Piezīmi vai rājienu izsaka ne vēlāk kā ............laikā no pārkāpuma atklāšanas 

dienas 

41 - Darba devējam ir tiesības rakstveidā uzteikt darba līgumu..............., ja darbinieks, 

veicot darbu, rīkojies prettiesiski un tādēļ zaudējis darba devēja uzticību. 

44 - Darba devējam ir tiesības rakstveidā uzteikt darba līgumu............... dienu laikā, ja 

darbinieks, veicot darbu, rīkojies pretēji labiem tikumiem, un šāda rīcība nav 

savienojama ar darba tiesisko attiecību turpināšanu; 

47 - Darba devējam ir tiesības rakstveidā uzteikt darba līgumu............... laikā, ja 

darbiniekam nav pietiekamu profesionālo spēju nolīgtā darba veikšanai. 

54 - Darba devējam ir tiesības rakstveidā uzteikt darba līgumu............... laikā, ja tiek 

likvidēts darba devējs — juridiskā persona vai personālsabiedrība. 

55 - Kāds ir maksimālais summētais darba laiks nedēļā? 

60 - Kāds ir atlaišanas pabalsts, ja darbinieks pie attiecīgā darba devēja bijis 

nodarbināts desmit līdz divdesmit gadus? 

64 - Kāds normālais darba laiks ir darbiniekiem, kuru darbs saistīts ar īpašu risku? 

69 – Cik daudz var strādāt virsstundu darbu? 

73 – Cik stundas vismaz ir jānostrādā, lai tas attiektos uz nakts darbu? 

76 – Ikgadējais apmaksātais atvaļinājums nedrīkst būt īsāks par......... 

82 - Cik dienas papildatvaļinājuma pienākas darbiniekiem, kuru darbs saistīts ar īpašu 

risku? 
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85 - Metināšanas iekārtas sazemējums ar Cu vadu ne mazāku šķērsgriezumu par .... 

mm2 . 

89 – Cik bieži metinātājam jāveic obligātās veselības pārbaudes? 

93 - Pārnēsājamam apgaismojumam bīstamās vietās pievadītais spriegums nedrīkst 

būt lielāks par..... voltiem. 

95 - Metināšanas iekārtas barošanas kabeļa garums ne vairāk par...... m. 

 

99 - Kāds pieļaujamais metināšanas kabeļu attālums no degošu gāzu cauruļvadiem? 

103 – No kādiem parametriem vadoties izvēlas  metināšanas masku gaismas filtrus? 

106 – Kādā krāsā ir oglekļa dioksīda balons? 

110 – Kāda tipa uguns dzēšamos aparātus nedrīkst izmantot  neatslēgtu elektroierīču 

dzēšanai? 

113 - Soļa sprieguma darbības zona virs 1000 V. 

117 - Izmeklē nelaimes gadījumu, kurā cietušajam iestājies darbspēju zaudējums uz 

laiku, kas ir ilgāks........... 

118 – Pie kuras grupas pieder un kā sauc šo zīmi?  
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1.varianta atbildes 

4 – Darba devējs ir fiziskā vai juridiskā persona vai arī tiesībspējīga 

personālsabiedrība, kas uz darba līguma pamata nodarbina vismaz vienu darbinieku. 

6 - nodarbināto drošība un veselība darbā. 

10. 

1.Uzsāk darba vai amata pienākumu pildīšanu darba vietā, tai skaitā ražošanas un 

mācību prakses ietvaros. 

2.Ir norīkoti citā darbavietā vai cita darba veikšanai. 

3.Ir nosūtīti vai ieradušies komandējumā. 

4.Veic darbus cita uzņēmuma teritorijā. 

13- ......iepriekšējas medicīniskās apskates. 

17 - Darba līgums slēdzams rakstveidā pirms darba uzsākšanas. 

21 - personai, kura ir jaunāka par 18 gadiem. 

24 – 430 eiro 

28 - ne mazāk kā 100 procentu apmērā no viņam noteiktās stundas vai dienas algas 

likmes.  

33 - viena mēneša 

37 - mēneša 

41 - nekavējoties 

44 - 10 

47 - viens mēnesis 

54 – mēneša laikā 

55 – 56 stundas 

60 -  triju mēnešu vidējās izpeļņas apmērā 

64 – 35 stundas 

69 - Virsstundu darbs nedrīkst pārsniegt vidēji astoņas stundas septiņu dienu periodā, 

ko aprēķina pārskata periodā, kas nepārsniedz četrus mēnešus. 

73 – 2 stundas 

76 - četrām kalendāra nedēļām 

82 - ne mazāk kā trīs darba dienas; 

85 - 6mm2 

89 – 1X gadā 

93 – 42 voltiem 



26 
 

95 – 10m 

99 – 1,0m 

103 – metināšanas strāvas stipruma 

106 - pelēkā 

110 – putu tipa 

113 - 8÷20 m 

117 - par vienu diennakti 

118 - eksplozīva viela vai sprādzienbīstama telpa  
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2.varianta jautājumi 

4 - Kas ir darbinieks? 

6 - Kas ir darba vide? 

10 - Kad veic atkārtoto instruktāžu? 

13 - Pusaudzis Darba likuma izpratnē ir persona vecumā no....... 

17 - Uz noteiktu laiku noslēgta darba līguma termiņš nevar būt ilgāks par.......  

21 - Pārbaudes termiņš nedrīkst būt ilgāks par..... 

24 - Kāda ir piemaksa par papildus darbu? 

28 - Darba devējam ir pienākums izmaksāt darba samaksu ne retāk kā...... 

33 -  Darbiniekam ir tiesības prasīt piezīmes vai rājiena atcelšanu .......... no piezīmes 

vai rājiena izteikšanas dienas. 

37 - Darba devējam ir tiesības rakstveidā uzteikt darba līgumu............ , darbinieks, 

veicot darbu, ir alkohola, narkotiku vai toksiska reibuma stāvoklī. 

41 - Darba samaksa aprēķināma un izmaksājama........... veidā.  

44 - Darba devējam ir tiesības rakstveidā uzteikt darba līgumu ...... dienu laikā, ja 

darbinieks rupji pārkāpis darba aizsardzības noteikumus un apdraudējis citu personu 

drošību un veselību. 

47 - Darba devējam ir tiesības rakstveidā uzteikt darba līgumu ......  laikā, ja  ir 

atjaunots darbā darbinieks, kurš agrāk veica attiecīgo darbu. 

54 - Darba devējam ir tiesības rakstveidā uzteikt darba līgumu ......  laikā, ja 

darbinieks pārejošas darbnespējas dēļ neveic darbu vairāk nekā sešus mēnešus.   

55 - Kāds ir atlaišanas pabalsts, ja darbinieks pie attiecīgā darba devēja bijis 

nodarbināts mazāk nekā piecus gadus? 

60 - Kāds ir atlaišanas pabalsts, ja darbinieks pie attiecīgā darba devēja bijis 

nodarbināts vairāk nekā 20 gadus. 

64 -  Pusaudžus nedrīkst nodarbināt ilgāk par ..........stundām dienā. 

69 – Kādas personas nedrīkst nodarbināt virsstundu darbā? 

73 - Nakts darbiniekam normālais dienas darba laiks saīsināms par ............ 

76 - Personām, kuras ir jaunākas par 18 gadiem, piešķir........... ilgu ikgadējo 

apmaksāto atvaļinājumu. 

82 - Norobežojošo ekrānu, vairogu augstums metināšanas vietā ir .... m. 

85 - Metināšanas aparāta tukšgaitas U ne lielāks par ..... V. 

89 – Metināšanas aizsargmasku gaismas filtri aizsargā no........ starojuma. 
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93 - Kādā attālumā no metināšanas vietas metināšanas loka stari nerada kaitīgu 

iedarbību uz redzi? 

95 - Ko nozīmē marķējums CE uz elektroierīces? 

99  - Kas var notikt, ja skābekļa balona ventili atskrūvē vai aizskrūvē ar eļļainiem 

cimdiem? 

103 – Kāda ir metināšanas elektriskā loka augstākā temperatūra?  

106 - Kādā krāsā ir hēlija balons? 

110 - Kādā augstumā notiek visvairāk NGD ar nodarbinātajiem? 

113 -  Nelaimes gadījumu izmeklē un aktu sastāda.............  darbdienu laikā pēc 

nelaimes gadījuma. 

117 – Kad nelaimes gadījumu izmeklē darba devējs? 

118 - Pie kuras grupas pieder un kā sauc šo zīmi?   
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2.varianta atbildes 

4 – Darbinieks ir fiziskā persona, kas uz darba līguma pamata par nolīgto darba 

samaksu veic noteiktu darbu darba devēja vadībā. 

6 - darba vieta ar tās fizikālajiem, ķīmiskajiem, psiholoģiskajiem, bioloģiskajiem, 

fizioloģiskajiem un citiem faktoriem, kuriem nodarbinātais pakļauts, veicot savu 

darbu; 

10 - Nosaka darbu vadītājs pēc apstiprināta saraksta: 

pēc gada, 

pēc 6 mēnešiem, 

13 – no 15 līdz 18 

17 - pieciem gadiem. 

21 - 3 mēnešiem. 

24 - pēc abpusējas vienošanās. 

28 - kā divas reizes mēnesī. 

33 – mēneša laikā 

37 - nekavējoties 

41 - skaidrā veidā 

44 – 10 dienas 

47 – viens mēnesis 

54 – mēneša laikā 

55 – 1 mēneša vidējās algas apmērā 

60 - četru mēnešu vidējās izpeļņas apmērā 

64 – 7 stundām 

69 - kas ir jaunākas par 18 gadiem. 

73 - vienu stundu 

76 -  vienu mēnesi 

82 – 1,8m 

85 – 90 voltiem 

89 – ultravioletā starojuma;                   

93 – 20m 

95 - preces atbilstība Eiropas normatīvām prasībām 

99 – var notikt sprādziens 

103 - līdz 7000°C 
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106 - brūnā 

110 – 1,5m 

113 - 15 

117 - ja cietušajam konstatētie veselības traucējumi nav smagi; 

118 - degoša viela vai ugunsbīstama telpa; 
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3.varianta jautājumi 

4 - Kas ir uzticības persona? 

6- Kas ir darba vieta? 

10- Kad veic neplānoto instruktāžu? 

13 - Izņēmuma gadījumā bērnus vecumā no 13 gadiem no mācībām brīvajā laikā var 

nodarbināt vieglā, bērna drošībai, veselībai, tikumībai un attīstībai nekaitīgā darbā, 

ja........ 

17 - Termiņš, uz kādu noslēgts darba līgums, lai veiktu sezonas rakstura darbu 

nedrīkst būt ilgāks par.... 

21 - Pārbaudes laikā darba devējam un darbiniekam ir tiesības rakstveidā uzteikt 

darba līgumu.... 

24 - Piemaksa par nakts darbu. 

28 -  Ja darba samaksas izmaksas diena sakrīt ar nedēļas atpūtas dienu vai svētku 

dienu, darba samaksu izmaksā....... 

33 - lai atlīdzinātu darba devējam radušos zaudējumus, šie ieturējumi nedrīkst 

pārsniegt ........ procentus no darbiniekam izmaksājamās mēneša darba samaksas. 

37- Darbiniekam ir tiesības rakstveidā uzteikt darba līgumu .............iepriekš. 

41- Darba devējam ir tiesības rakstveidā uzteikt darba līgumu.......... dienu, ja 

darbinieks bez attaisnojoša iemesla būtiski pārkāpis darba līgumu vai noteikto darba 

kārtību 

44- Darba devējam ir tiesības rakstveidā uzteikt darba līgumu.......... dienu laikā, ja 

darbinieks nespēj veikt nolīgto darbu veselības stāvokļa dēļ, un to apliecina ārsta 

atzinums. 

47 - Darba devējam ir tiesības rakstveidā uzteikt darba līgumu.......... laikā, ja tiek 

samazināts darbinieku skaits. 

54 - Cik stundas skaitās normālais darba laiks nedēļā? 

55 - Kāds ir atlaišanas pabalsts, ja darbinieks pie attiecīgā darba devēja bijis 

nodarbināts  piecus līdz desmit gadus? 

60 - Darbinieks var celt tiesā prasību par darba devēja uzteikuma atzīšanu par spēkā 

neesošu ......... laikā no uzteikuma saņemšanas dienas. 

64 - Pirms svētku dienām darba dienas ilgums saīsināms par .......... 

69 - Nakts darba laiks skaitās no pulksten.......līdz........ 

73 – Pārtraukums darbā nedrīkst būt mazāk par......... 
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76 – Cik dienas papildatvaļinājuma pienākas darbiniekiem, kuru aprūpē ir trīs vai 

vairāki bērni vecumā līdz 16 gadiem vai bērns invalīds līdz 18 gadu vecumam? 

82 - Bērna tēvam ir tiesības uz ................ilgu atvaļinājumu. 

85 - Kādam apgaismojuma līmenim jābūt metināšanas postenī? 

89 - Pārnēsājamam apgaismojumam rezervuāros, kur veic metināšanas darbus, 

pievadītais spriegums nedrīkst būt lielāks par ..... voltiem. 

93 - Kādā attālumā no elektriskā metināšanas loka atrodas ozons? 

95 – Kāds pieļaujamais metināšanas kabeļu attālums no skābekļa cauruļvadiem? 

99 – Kādu ķīmisku savienojumu pievieno metināšanas aizsarggāzēm, lai samazinātu 

ozona daudzumu? 

103 - Kādā krāsā ir argona gāzes balons? 

106 - Kādā krāsā ir slāpekļa balons? 

110 – Soļa sprieguma darbības zona līdz 1000 V 

113 – Kādā maksimālā augstuma jāuzkar ugunsdzēšamie aparāti? 

117 – Kāda ir mākslīgās elpināšanas formula (spiediens uz krūšu kurvi un ieelpa caur 

muti)? 

118 - Pie kuras grupas pieder un kā sauc šo zīmi?   
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3.varianta atbildes 

4 - jebkura fiziskā persona, kuru nodarbina darba devējs, arī valsts civildienesta 

ierēdņi un personas, kuras nodarbinātas ražošanas vai mācību prakses laikā; 

6 - vieta, kurā nodarbinātais veic savu darbu, kā arī uzņēmuma ietvaros jebkura cita 

vieta, kura nodarbinātajam ir pieejama darba gaitā vai kur nodarbinātais strādā ar 

darba devēja atļauju vai rīkojumu; 

10 - 1.Ja ieviesti jauni darba aizsardzības normatīvie akti. 

2.Ja izmaina iekārtas vai darba tehnoloģisko procesu. 

3.Ja darbinieks nav ievērojis darba drošības prasības; noticis nelaimes gadījums vai 

konstatēta arodslimība. 

4.Ja bijis darba pārtraukums: 

 ilgāks par 60 kalendārām dienām, 

 ilgāks par 45 kalendārām dienām (darbā ar bīstamām iekārtām vai 

paaugstinātu bīstamību). 

5.pēc uzraudzības dienestu pieprasījuma. 

13 - ja viens no vecākiem (aizbildnis) devis rakstveida piekrišanu 

17 - ilgāks par 10 mēnešiem viena gada laikā. 

21 - trīs dienas iepriekš. 

24 - ne mazāk kā 50 procentu apmērā no viņam noteiktās stundas vai dienas algas 

likmes 

28 - izmaksā pirms attiecīgās dienas. 

33 - 20 

37 - vienu mēnesi 

41 - 10 

44 - 10 dienas 

47 – mēneša laikā 

54 - 40 

55 – 2 mēnešu vidējās algas apmērā 

60 - viena mēneša 

64 – 1 stundu 

69 - no pulksten 22 līdz 6 

73 – par 30 min 

76 – 3 dienas 
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82 - 10 kalendāra dienas 

85 - 300 lx 

89 – 12 voltiem 

93 – 15cm 

95 – 0,5m 

99 - NO 

103 - tumši zaļā 

106 - melnā 

110 - 5÷8m 

113 -  1,5m 

117 – 30:2 

118 – oksidējoša viela; 
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Darba lapa – kaitīgie riska faktori 
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Darba lapa – mainīgie riska faktori  
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Darba lapa _ Veselībai nekaitīgi darba apstākļi 
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