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Ieskaite 

    Darba  aizsardzība 

N.p.k. Jautājums Atbildes 

1. 

 

Pie kādas ugunsgrēka klases iedala 

degošus šķidrumus? 

1.A klase; 

2.C klase; 

3.D klase; 

4.B klase. 

2.  Kas ietilpst pulvera ugundzēšanas 

aparāta sastāvā? 

1.Kālija sāļi; 

2.Amofoss; 

3.Fosforīta milti; 

4.Amonija nitrāts. 

3. Ar kādu spiedienu ogļskābo gāzi 

iepilda ogļskābās gāzes 

ugunsdzēšanas aparātā? 

1.38 atmosfēras; 

2.52 atmosfēras; 

3.58 atmosfēras; 

4.64 atmosfēras. 

4. Arodslimības izraisa šādi 

faktori?(iespējami vairāki atbilžu 

varianti). 

1.Ķīmiskie faktori; 

2.Gripas epidēmija; 

3.Trokšņaina vide; 

4.Bioloģiskie faktori. 

5. Ārsniecības iestādei pēc darba devēja 

pieprasījuma jāizsniedz izziņa par 

cietušā veselības stāvokli saistībā ar 

NG darbā? 

1.2 dienu laikā; 

2.4 dienu laikā; 

3.3 dienu laikā; 

4.5 dienu laikā. 

6. Darba devējam no aktu sastādīšanas 

dienas par NG darbā ir jānosūta uz 

Valsts darba inspekciju? 

1.5 darba dienu laikā; 

2.8 darba dienu laikā; 

3.6 darba dienu laikā; 

4.7 darba dienu laikā. 

7. Kad jāveic neplānotā darba 

instruktāža? 

1.Darbinieks saslimst un pēc 30 dienām atgriežas darbā; 

2.Darbinieku sūta strādāt uz citu iecirkni; 

3.Noticis NG darbā ar nodarbināto; 

4.Darbinieks atgriežas darbā no komandējuma. 

8. Kādās vietās lieto signālkrāsojumu? 1.Vietās,kurās iespējama krišana; 

2.Vietās,kurās pazemināta temperatūra; 

3.Vietās .kurās paaugstināta remperatūra; 

4.Vietās ,kur notiek metināšana. 

9. NG darbā tiešais cēlonis ir? 1.Riskanta pārvietošanās; 

2.Neuzmanība; 

3.Liels nogurums; 

4.Palēlināts reakcijas ātrums. 

10. Kāda ir nozīme brīdinājuma zīmei? 1.Norāda uz konkrētu darbību; 

2.Sniedz informāciju par IAL; 

3.Brīdina par risku vai bīstamību; 

4.Aizliedz darbību. 

11. Pie kāda trokšņa līmeņa pārsniegšnas 

darbiniekiem obligāti jālieto IAL? 

1.81 dBA; 

2.85 dBA; 

3.77 dBA; 

4.73 dBA. 



12. Ugunsgrēka gadījumā jāzvana par 

telefona numuru? 

1.113; 

2.121; 

3.112; 

4.114. 

13. Ko nozīmē darba drošību zīmju 

krāsojums zilā krāsā? 

1.Ievēro piesardzību; 

2.Nav bīstams; 

3.Konkrētu uzvedību vai darbību; 

4.Avārijas izslēgšnas ierīce. 

14. Pēc cik ilga darba pārtraukuma 

nodarbinātiem jāveic neplānotā 

instruktāža? 

1.Pēc 60 kalendāra dienām; 

2.Pēc 55 kalendāra dienām; 

3. Pēc 65 kalendāra dienām; 

4. Pēc 50 kalendāra dienām. 

15. Uz cik ilgu laiku maksimāli drīkst 

piešķirt elektrodrošības grupu(līdz 

nākamajai zināšanu pārbaudei)? 

1.Līdz 5 gadiem; 

2.Līdz 3 gadiem; 

3.Līdz 2 gadiem; 

4.Līdz 1 gadam. 

16. Kādas darba telpas grīdas segums 

labi vada elektrību(iespējamas 

vairākas atbildes)? 

1.Dzelsbetons; 

2.kermikas flīzes; 

3.Koka dēlis 

4.Metāls; 

5.Parkets. 

17. Visi zemāk minētie faktori ietekmē 

elektriskās strāvas ieedarbības 

bīstamību uz cilvēka 

organism.Atzīmējiet 2 būtiskākos no 

tiem! 

1.Ādas mitrums; 

2.Strāvas frekvence; 

3.Caur ķermeni plūstošās strāvas stiprums; 

4.Strāvas ceļš cilvēka ķermenī; 

5.Ķermeņa elektriskā pretestība; 

6.Iedarbības ilgums; 

7.Kontakta virsmas lielums; 

8.Ārējie vides faktori; 

9.Nervu sistēmas stāvoklis. 

18. Pabeidziet teikumu-Darba 

aizsardzība…. 

…………………………………………………… 

19. Kā sauc ķīmisko vielu iekļūšanu 

ķermenī, ja tā iekļūst caur traumētu 

ādu? 

1.Dermālais; 

2.Digestīvais; 

3.Parenterālais; 

4.Placentārais. 

20. Kādā attālumā jāatrodas datora 

displejam no darbinieka acīm? 

1.45-65 cm; 

2.50-70 cm; 

3.40-60 cm; 

4.55-75cm. 

 

Vērtēšana 

Punkti 0-1 1-3 4-6 7-9 10-12 13-14 15-16 17 18 19 20 

Balles 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Lai veicas! 

 

 


