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Darba vides riska faktoru identificēšana 

 

KURŠ FAKTORS BĪSTAMĀKS? 
Izpēti attēlus! Pārdomā, kādi darba vides riska faktori 

redzami attēlos. Uzraksti 5 būtiskākos.  

Atbildi pamato! 
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Praktiskais uzdevums. Darba vides riska faktoru identificēšana „Kurš faktors 

bīstamāks?” 
 

Mērķis: 

 pilnveidot izpratni un prasmes atpazīt bīstamās situācijas, noteikt darba vides 

riska faktorus, novērtēt riska līmeni, kā arī noteikt piemērotus veicamos darba 

aizsardzības pasākumus (konkrētajā gadījumā nevis vienā stacionārā darba 

vietā, bet darba veidam, kad darba vide ir ļoti mainīga); 

 veidot attieksmi nesamierināties ar bīstamo situāciju, bet aktīvi rīkoties, lai to 

novērstu. 

 

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

 

Uzdevuma veikšana - izglītojamie, izpēta darba lapā "Darba vides riska faktoru 

identificēšana „Kurš faktors bīstamāks?”” dotos attēlus un pārdomā, kādi darba 

vides riska faktori redzami attēlos. Izglītojamie pieraksta, viņuprāt, 5 būtiskākos riska 

faktorus, atbildi pamatojot. Ieteicamais laiks atbilžu sagatavošanai ir 20 minūtes, 

grupu darbam iespējams nepieciešams ilgāks laiks. Kad šis darbs pabeigs, pedagogs 

dod uzdevumu katram no uzrakstītajiem riska faktoriem noteikt vismaz vienu 

veicamo pasākumu, ko darbinieks var darīt pats, lai riska faktoru novērstu. 

Nobeigumā visi kopā pārrunā darba rezultātus.  

 

Iespējas uzdevumus kombinēt ar šādiem praktiskajiem uzdevumiem: nekombinē. 

 

PAREIZĀS ATBILDES 

 

Doti tikai daži piemēri: 

1. Uz grīdas atrodas banāna miza. Ja uz tās uzkāpj, tad var paslīdēt un nokrist, 

gūstot dažādas traumas. Riska pakāpe augsta. Risinājums vienkāršs – darbinieks 

var pacelt mizu un izmest. Ieteicams pārliecināties, vai tuvumā ir pieejama 

miskaste. Ja nav, ierosināt darba devējam iegādāties un izvietot papildus miskasti. 

2. Risks ciest satiksmes negadījumā. Netiek lietoti individuālās aizsardzības līdzekļi 

(aizsargķivere, atstarojoša signālveste, cimdi). Darbiniekam ir tiesības atteikties 

veikt darbu, ja darba devējs nenodrošina iespēju droši veikt darbu, tomēr sākt 

vajadzētu ar jautājumu tiešajam vadītājam par individuālo aizsardzības līdzekļu 

pieejamību. 

3. Darbs pie datora, ja darba vietā nav darbam pie datora piemērota krēsla. 

Piemērots krēsls ir viegli pārvietojams, uz pieciem ritenīšiem ar regulējamu 

sēdekļa augstumu un muguras atzveltni (šīs prasības attiecas uz tām darba 

vietām, kurās vismaz 2 stundas dienā darbinieki strādā pie datora). Ieteicams 

vērsties pie darba devēja, lai informētu viņu par normatīvajiem aktiem 

neatbilstošu darba vietu. 

 

Šis materiāls ir sagatavots ar Valsts Sociālās apdrošināšanas aģentūras atbalstu kā daļa 

no Darba aizsardzības preventīvo pasākumu plāna. 

 



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

2014. Bezmaksas izdevums. 

 

 

 
 


