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Darba vides trokšņa un vibrācijas noteikšana un to 

radītā riska novērtēšana. 

Preventīvo pasākumu plānošanas principi.  

Optiskais starojums. 

Saturs 
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Laboratorijas darbība 

HASL darbojas kopš 1966. gada; 

Laboratorija ir akreditēta kopš 1996. gada; 

Ieviesta kvalitātes sistēma pēc standarta  

 ISO 17025:2005; 

HASL galvenie darbības virzieni: 

»izglītība; 

»zinātniski pētnieciskā darbība; 

»darba vides mērījumu pakalpojumi. 
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Troksnis 
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Troksnis definējams kā nevēlama un traucējoša skaņa.  

Troksnis ir dažādu frekvenču un dažādas intensitātes 

skaņu haotisks sakopojums. 

Tas pārtrauc klusumu, traucē dzirdēt vajadzīgo 

informāciju, izraisa nelabvēlīgu iedarbību uz cilvēka 

organismu, samazina darba spējas. 

Troksnis apgrūtina skaņas signālu uztveršanu, traucē 

sadzirdēt daudzas svarīgas darba vai darba aizsardzības 

instrukcijas un tādējādi veicina nelaimes gadījumus 

darbā. 
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Atkarībā no trokšņa ilguma laikā, tas var būt pastāvīgs, mainīgs un 

impulsveida (piemēram, sitienu trokšņi). 

 Pastāvīgs troksnis – troksnis, kas, neņemot vērā savas 

intensitātes izmaiņas, pastāv ilgā laika posmā, piemēram, tāds, ko 

rada mehānismi, kas tiek darbināti ar elektromotoriem: dzirnavas, 

apkures katli u.c.  

 Mainīgs troksnis – troksnis darba vidē mainās ar dažādiem 

pārtraukumiem un izmaiņas vērojamas plašā frekvenču spektra 

diapazonā (> 5 dB), piemēram, ķēžu zāģa vai pneimatiskā urbja 

darbība u.c.  

 Impulsa veida troksnis ir, kad viena vai vairāku skaņu impulsu 

ilgums ir mazāks par 1 sekundi, piemēram, šāviena troksnis. 

 Tonālais troksnis – kādā no frekvenču joslām pārsvarā dzirdams 

atsevišķs tonis, kas vismaz par 10 dB pārsniedz trokšņa spiediena 

līmeni blakus frekvenču joslās. 

Trokšņa veidi 
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Bruel & Kjær «Type 2238» un «Type 2270»  

Troksnis 

http://www.google.lv/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=XPxQCJYhV57MSM&tbnid=L77--2vfdsjNUM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.maximinstruments.com%2Fcategory%2Fmeter&ei=bo6MU4fnKomn4gTk94HADg&bvm=bv.67720277,d.bGQ&psig=AFQjCNEJgccCO56E0OZ2XBCPdTOn_PugKA&ust=1401806810305247
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Trokšņa mērījumu metodes 

• Troksnis darba vidē 
• LVS ISO 9612:2009 «Akustika. Darba vides trokšņa 

ekspozīcijas noteikšana. Tehniskā metode»; 

• Troksni izvērtē atbilstoši MK not. Nr. 66 «Darba aizsardzības 
prasības nodarbināto aizsardzībai pret darba vides trokšņa 
radīto risku» (04.02.2003.) 

• Troksnis apkārtējā vidē  
• LVS ISO 1996-1:2004 L, «Akustika. Vides trokšņa 

raksturošana, mērīšana un novērtēšana. 1. daļa: Pamatlielumi 
un novērtēšanas procedūras»; 

• LVS ISO 1996-2:2008 L, «Akustika. Vides trokšņa raksturošana 
un mērīšana. 2. daļa: Vides trokšņa līmeņu noteikšana»; 

• MK not. nr.16 «Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kartība» 
(07.01.2014.). 

• Troksnis telpās  
• LVS ISO 1996-2:2008 L «Akustika. Vides trokšņa raksturošana 

un mērīšana. 2. daļa: Vides trokšņa līmeņu noteikšana»; 

• MK not. nr.16 «Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kartība» 
(07.01.2014.). 
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Grozījumi (jaunākie): 

 18. punkts: Pamatojoties uz riska novērtējumu un iekārtu tehniskās 

dokumentācijas, tai skaitā tehniskās apkopes dokumentācijas, 

pārbaudi, trokšņa līmeni mēra, ja ir pamats domāt, ka, salīdzinot ar 

iepriekšējiem darba vietas pārbaudes rezultātiem, trokšņa līmenis ir 

paaugstinājies un rada vai var radīt risku nodarbināto drošībai un 

veselībai, bet ne retāk kā reizi trijos gados. 

Grozītais (bija iepriekš): 

 reizi gadā, ja iepriekšējos mērījumos trokšņa līmenis darba vietā 

pārsniedza augstāko ekspozīcijas darbības vērtību (85 dB(A)) vai pīķa 

līmenis pārsniedza 140 dB;  

 reizi trijos gados, ja iepriekšējos mērījumos trokšņa līmenis darba vietā 

pārsniedza zemāko ekspozīcijas darbības vērtību (80 dB(A)), bet bija 

zemāks par augstāko ekspozīcijas darbības vērtību (85 dB(A)) un pīķa 

līmenis nepārsniedza 140 dB. 

 

MK noteikumi Nr. 66 – grozījumi 
(18.12.2012.) 
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Troksnis darba vidē - parametri 

LpAeqT – ekvivalentais nepārtrauktais A-izsvarotais 

skaņas spiediena līmenis, dB(A); 

LpCPeak – maksimālais pīķa līmenis kopš mērījuma 

sākšanas; 

LpAmax – maksimālais A-izsvarotais skaņas spiediena 

līmenis; 

LpAmin – minimālais A-izsvarotais skaņas spiediena 

līmenis;  

L EX, 8h – 8 stundu nominālas darba dienas trokšņa 

ekspozīcijas līmenis.  
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Vai Jūs esat pakļauts tik skaļam troksnim, 
ka nākas pacelt balsi, runājot ar cilvēkiem? 

Fenomenāli ir tas, ka no tiem, kuri atzīst, ka ir pakļauti troksnim (n=504), 

26% uzskata, ka viņiem nav nepieciešams lietot IAL (austiņas)! 

23 % atzīmē, 

ka ir pakļauti 

troksnim! 
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Vai darba devējs Jums nodrošina darbam 
nepieciešamos individuālās aizsardzības līdzekļus? 
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Troksnim pakļauto respondentu vecums 

Sadalījums pa dzimumiem arī nepārsteidz, 66,6% no troksnim 

pakļautiem ir vīrieši un 33,4% sievietes.  
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Apdzīvotās vietas tips, kur strādā respondents   

(kurš ir pakļauts troksnim) 

  skaits procenti 
Rīga 154 30,6 

8 lielākās pilsētas 62 12,2 

Rajona centrs 45 8,8 

Cita pilsēta 51 10,1 

Neliels ciemats, ciems, lauki 193 38,3 
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Kāds ir darbinieku skaits uzņēmumā? 

  skaits procenti 
1 - 10 darbinieki 

364 72,1 

11 - 49 darbinieki 
91 18,1 

50 - 249 darbinieki 
46 9 

≥250 darbinieku 
4 0,8 

Total 
504 100 
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Vibrācija 
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 "Brüel & Kjaer 4447“ 
  

Vibrācija 
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• Plaukstas - rokas vibrācija:  

• LVS EN 5349/1:2005L «Mehāniskā vibrācija - Uz cilvēka roku 

pārvadītas vibrācijas ekspozīcijas mērīšana un novērtēšana - 1.daļa: 

Vispārīgās prasības» 

• LVS EN 5349/2:2005L «Mehāniskā vibrācija - Uz cilvēka roku 

pārvadītas vibrācijas ekspozīcijas mērīšana un novērtēšana - 2.daļa: 

Praktiski norādījumi mērījumu veikšanai darba vietā» 

• Visa ķermeņa vibrācija:  

• LVS ISO 2631/1:2003L «Mehāniskās vibrācijas un triecieni. Cilvēka 

ķermeņa vispārējās vibroeksponētības izvērtēšana. 1.daļa: Vispārīgās 

prasības»  

• Vibrācijas rezultāti tiek novērtēti pēc MK not. Nr. 284 "Darba aizsardzības 

prasības nodarbināto aizsardzībai pret vibrācijas radīto risku darba vidē”.  

• OVP veikšana saskaņā ar MK noteikumu Nr. 219 “Obligātās veselības 

pārbaudes veikšanas kārtība” (reizi 3 gados, ja vibrācijas līmenis pārsniedz 

ekspozīcijas darbības vērtību, vai reizi gadā – ja vibrācijas līmenis pārsniedz 

ekspozīcijas robežvērtību). 

 

 

Vibrācijas mērījumu metodes 
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Vibrācijas līmeņa parametri  

• ax–vibrācijas frekvenču izsvarota paātrinājuma vidējā 

kvadrātiskā vērtība x ass virzienā (m/s2); 

• ay - vibrācijas frekvenču izsvarota paātrinājuma vidējā 

kvadrātiskā vērtība y ass virzienā (m/s2); 

• az - vibrācijas frekvenču izsvarota paātrinājuma vidējā 

kvadrātiskā vērtība z ass virzienā (m/s2); 

• as– vibrācijas kopējā vērtība frekvenču izsvarotam vidējam 

kvadrātiskam paātrinājumam, kas ir vidējā kvadrātiskā vērtība 

no vibropaātrinājuma kvadrātu vērtībām trīs mērījumu asīs (x; 

y; z) (m/s2); 

• ahv(eq, 8h)– vibrācijas ikdienas ekspozīcija (vibrācijas kopējās 

vērtības 8 stundu ekvivalents) (m/s2). 
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*Vīrieši 80% un sievietes 20% 

PRV pakļauto respondentu vecuma grupas 

VĶV pakļauto respondentu vecuma grupas 

*Vīrieši 86% un sievietes 14% 

Pētījuma dati «Darba apstākļi un riski Latvijā» 
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 Lai gūtu pareizu priekšstatu par vidējo ikdienas vibrācijas 

ekspozīciju, ir nepieciešams identificēt:  

 tehniskais stāvoklis, braukšanas paradumi, segums 

 visus vibrācijas avotus (pielietotās, izmantotās mašīnas un 

instrumentus) 

 darbarīku operācijas veidus (piem., brīvgaita, zem slodzes, 

apstrādājamais materiāla, ātrumu maiņas, režīmus) 

 operāciju apstākļu izmaiņas (piem., cietkoksnes, skaidu 

plates vai finiera plāksnes apstrāde, netipiski darba 

apstākļi) 

 palīgmateriāli, iekārtas, kas var ietekmēt vibrācijas 

ekspozīciju (piem., abrazīvais papīrs, iekārtas uzgaļi vai 

motorzāģa ķēde).  

 



23 



24 

Preventīvie pasākumi 



25 

Lielāko daļu no šiem fizikāliem faktoriem var novērst 

vai vismaz samazināt līdz pieņemamam līmenim, 

tādējādi uzlabojot gan nodarbināto veselību un 

labklājību, gan darba ražīgumu un kopējos 

ekonomiskos rādītājus. 

Nevienā nozarē darba procesus nav iespējams 

uzturēt pilnīgi bez riska faktoru ietekmes, tomēr tos 

var samazināt un kontrolēt. 
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Darba organizācija: nodrošinot dzirdes orgāna atpūtu 

darba pārtraukumos (ieteicams 20 min. ik pēc 2 

stundām). Jāņem vērā pieļaujamais ekspozīcijas laiks 

Strādājošo izglītošana: dzirdes higiēna no darba 

brīvajā laikā. Pēc 8 h 85 dB  jāievēro trokšņa līmenis 

< 70dB 10 h. 

 

Trokšņa svarīgākie preventīvie pasākumi (1) 
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Kolektīvie pasākumi trokšņa samazināšanai: 

 

 inženiertehniskie (piem., skaņas izolācija: 

iekārta vai darbinieks, pretvibrācijas platformas,  

ražošanas tehnoloģijas, mašīnu un ierīču 

konstrukcijas uzlabošana); 

organizatoriskie (iekārtu izvietojums, darbinieku 

izvietojums, darbinieku rotācija) 

 

Individuālā aizsardzība (piemēroti IAL); 

 

Trokšņa svarīgākie preventīvie pasākumi (2) 
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Trokšņa samazināšanos darba telpās tehniski panāk:  

 novietojot iekārtas uz izolēta pamata  

 izmantojot skaņu slāpējošus materiālus – izolējošas starpsienas, 

klusinātāji 

 lielas ražošanas telpas pārdala sektoros ar troksni izolējošām 

starpsienām 

 trokšņainās mašīnas norobežo ar akustiskiem ekrāniem 

 vibrējošu mašīnu trokšņa samazināšanos panāk, metāla detaļas 

nomainot ar plastmasas detaļām.  
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Trokšņa svarīgākie preventīvie pasākumi (3) 
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Troksni slāpējošas sienas - ekrāni 

30 mm 
absorbējošs 
materiāls 

balsti 

~ - 37 dB 

 

~ - 47 dB 

 

~ - 55 dB 

 

13 mm plāksne 
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Nodarbināto informēšana (ne tikai formāli) par: 

 faktoru kaitīgo ietekmi uz veselību; 

drošām darba metodēm; 

riska novērtējuma nepieciešamību un lietderīgumu. 

 Iekārtu tehniskā stāvokļa uzturēšana: 

rokas instrumentu apkopes; 

 tehnikas apkope (amortizatori, riepas, sēdeklis). 

 Iekārtu pareiza uzglabāšana un transportēšana (gan 

PRV, gan troksnim), jo tās var tikt bojātas. 
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Preventīvo darbību plāns un tā reāla pildīšana; 

 

OVP veikšana saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 

219 “Obligātās veselības pārbaudes veikšanas 

kārtība” (10.03.2009.); 

 

Laboratorisko mērījumu veikšana situācijas 

apzināšanai un kontrolēšanai, kā arī, iespējams 

naudas ekonomēšanai (OVP); 
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Kā var nopirkt 

atbilstošāku – respektīvi 

labāko? 

Piemērs IAL iepirkumam 
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Dzirdes aizsardzības IAL (vienkāršāk – austiņas) 

nepieciešams nodrošināt, ja darba laikā trokšņa 

ekspozīcija ir lielāka par 80 dB! 

Bet vai visas austiņas ir vienādi labas un atbilstošas 

tieši šim darbam? 
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Dažādu iekārtu radītā trokšņa spektrs (frekvences) 

atšķiras, tāpēc arī efektīvāko IAL veids atšķiras! 
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IAL iegāde pēc frekvenču analīzes 

Frekvence, Hz
Mērītais 

troknis, dB

IAL 1 aizsardzība pa 

frekvencēm, dB

Troksnis pēc 

slāpēšanas, dB

63 70.8 14.3 56.5

125 84.7 13 71.7

250 88.3 17.7 70.6

500 86.6 30.2 56.4

1000 85.4 37.2 48.2

2000 82.6 34 48.6

4000 79.8 30.4 49.4

8000 72.8 37.9 34.9

54.5

Frekvence, Hz
Mērītais 

troknis, dB

IAL 2 aizsardzība pa 

frekvencēm, dB

Troksnis pēc 

slāpēšanas, dB

63 70.8 10.1 60.7

125 84.7 7.3 77.4

250 88.3 15.1 73.2

500 86.6 25 61.6

1000 85.4 30.1 55.3

2000 82.6 30.2 52.4

4000 79.8 33.2 46.6

8000 72.8 32 40.8

58.5
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Skaņas spiediena atšķirības un dB(A)... 

85 dB(A) 

+ 85+3 =  

88 dB(A) 
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Vibrācijas preventīvie pasākumi (1)  

Lai novērstu vibrācijas kaitīgo ietekmi, var veikt 

pasākumus, kas samazinātu plaukstas un rokas vai visa 

ķermeņa vibrāciju. Tos iedala: 

organizatoriski tehniskajos, 

sanitārhigiēniskajos, 

ārstnieciski preventīvajos. 
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Vibrācijas preventīvie pasākumi (2)  

 Iekārtu un instrumentu pilnveidošana, lai samazinātu vai novērstu 

vibrācijas ietekmi uz nodarbinātā organismu. Tā, piemēram: 

−sitienu un rotāciju mehānismus, kniedēšanu un valcēšanu 

nomaina ar citiem tehnoloģiskiem procesiem;  

−uzlabo detaļu nostiprināšanu apstrādes laikā;  

−rada iekārtas, kam nav kritiskās frekvences (35–200 Hz) un kas 

darbojas ar lielu apgriezienu skaitu.  

 Iegādājoties vibroinstrumentus, jāpārbauda to kvalitāte. Regulāri 

jāizdara preventīvais kārtējais un kapitālais remonts, jo nolietojušās 

detaļas rada lieku vibrāciju un troksni.  

 Jāizmanto vibroizolācija, lietojot amortizējošus gumijas rokturus, 

atsperes vai citas mehāniskas, pneimatiskas, hidrauliskas ierīces. 
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Vibrācijas preventīvie pasākumi (3)  

 Ja vibrācija, ko rada mašīnas vai cita veida iekārtas un 

instrumenti, pārsniedz pieļaujamās higiēnas normas un to nav 

iespējams novērst, tad jāsamazina darba laiks (vai kontakta 

laiks). 

 Nodarbinātajiem ir jābūt informētiem par vibrācijas līmeni, kuriem 

viņi tiek pakļauti, kā arī par tehniskajiem līdzekļiem, kas izmantoti 

šo apstākļu uzlabošanai.  

 Svarīgi ir lietot individuālos aizsardzības līdzekļus (cimdus ar 

speciālu oderējumu, apavus ar biezu, mīkstu zoli, amortizējošus 

gumijas vai termoplastu paliktņus).  
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Vibrāciju slāpējoši paliktņi 

http://images.google.lv/imgres?imgurl=http://www.rubberimpex.com/images/RubberParts/SXRAS1/RubberAirSpringHighFrequencyVibrationIsolationSoundInsulationAirDampingApplicationLongLifeServices.jpg&imgrefurl=http://www.rubberimpex.com/RubberParts/SXRAS1.htm&usg=__kv81Fq3G2GK0YUqwnwD847gBNAo=&h=449&w=334&sz=66&hl=lv&start=25&tbnid=9ANctV56L7fYeM:&tbnh=127&tbnw=94&prev=/images?q=vibration+isolation&start=20&gbv=2&ndsp=20&hl=lv&sa=N
http://images.google.lv/imgres?imgurl=http://images.netshops.com/mgen/master:MEAD053.jpg&imgrefurl=http://www.telescopes.com/telescopescom/5-stars-highest-rated/8197+8197+11751.cfm&usg=__9s73HIZ0DESRkX6QCyzzYPuqrDs=&h=500&w=500&sz=26&hl=lv&start=31&tbnid=Xipg8I_vFXmlTM:&tbnh=130&tbnw=130&prev=/images?q=vibration+isolation&start=20&gbv=2&ndsp=20&hl=lv&sa=N
http://images.google.lv/imgres?imgurl=http://www.farrat.com/img/products/neoprene01.jpg&imgrefurl=http://www.farrat.com/neoprene.html&usg=__iHx9GwEUU_yK_YMpw_cI-Ab9bCM=&h=406&w=300&sz=21&hl=lv&start=57&tbnid=AEe_kpiQdY5TyM:&tbnh=124&tbnw=92&prev=/images?q=vibration+isolation&start=40&gbv=2&ndsp=20&hl=lv&sa=N
http://images.google.lv/imgres?imgurl=http://ecx.images-amazon.com/images/I/41aKyrjVjgL._SL500_AA280_.jpg&imgrefurl=http://www.amazon.com/Meade-Vibration-Isolation-supplied-LX200GPS/dp/B0001DZ8V2&usg=__dFcJa4CR0kPKhhPNUzG8EbKhDCc=&h=280&w=280&sz=15&hl=lv&start=178&tbnid=eSUV7dm3N-uDlM:&tbnh=114&tbnw=114&prev=/images?q=vibration+isolation&start=160&gbv=2&ndsp=20&hl=lv&sa=N
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Mikroautobusu būvkonstrukcija var būt paredzēta kā 

kravu pārvadāšanai, tā arī pasažieru pārvadāšanai. 

Atkarībā no tā var atšķirties vibrācijas lielums kabīnē. 

Mums ir pieprasījums 3 dažādu konstrukciju 

mikroautobusu salīdzināšanai (attiecībā uz vibrācijas 

līmeni), braucot pa dažāda veida Latvijas ceļiem. 

Pārdomāti iepirkumi... 
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Visiem darba vides mērījumiem ir jābūt 

piesaistītiem nodarbinātajam, kurš veic konkrēto 

uzdevumu; 

Svarīgs nosacījums ir veikt mērījumus laikā, kad 

notiek raksturīgākais darba process; 

Plānojot trokšņa mērījumus, ir svarīgi iegūt pēc 

iespējas plašāku informāciju par darba procesiem 

un trokšņa avotiem; 

Laboratorisko mērījumu plānošana (1) 
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Vibrācijas līmenis vienai iekārtai vai tehnikai var 

mainīties atkarībā no darba procesa, piemēram, no 

apstrādājamā materiāla (PRV) vai no ceļa seguma 

(VĶV), tāpēc mērījumam jāizvēlas raksturīgākās 

situācijas; 

Pirms mērījumu izdarīšanas jāpārbauda iekārtu 

tehniskais stāvoklis, jo tas var ietekmēt rezultātus. 

Laboratorisko mērījumu plānošana (2) 
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Optiskais 
starojums 
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Optiskais starojums ir jebkurš elektromagnētiskais 

starojums ar viļņa garumu diapazonā no 100 nm līdz 

1 mm.  

 

Kas ir optiskais starojums? 
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Elektromagnētisko viļņu skala 
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1. neviendabīgais starojums – jebkurš optiskais starojums, 

kas nav lāzera starojums (var būt dabisks un mākslīgs): 

 

ultravioletajā (viļņa garums 100–400 nm); 

 redzamajā (380–780 nm); 

 infrasarkanajā starojumā (780 nm līdz 1 mm). 

 

2. lāzera starojums – optiskais starojums no lāzera ierīces 

 

Optiskā starojuma veidi: 
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Optiskais starojums 
(mērogs nav vienāds) 
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 Noteikumi nosaka darba aizsardzības prasības 

nodarbināto aizsardzībai pret risku, ko darba vidē 

rada vai var radīt mākslīgā optiskā starojuma 

iedarbība uz nodarbinātajiem darba laikā, īpaši uz 

viņu acīm un ādu. 

 

 Noteikumi attiecas uz visām nodarbinātības jomām, 

kurās nodarbinātie darba vidē tiek vai var tikt pakļauti 

optiskā starojuma iedarbībai. 

Svarīgākās MK 30.06.2009. noteikumu Nr.731 "Darba 
aizsardzības prasības nodarbināto aizsardzībai pret 
mākslīgā optiskā starojuma radīto risku darba 
vidē"  prasības. 
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 Darba vietās izvieto attiecīgas drošības zīmes (MK 

400):  

 

 

 

 

 

Nejonizējoša radiācija vai starojums  Lāzera stars 

 

 Nodrošina bīstamo zonu norobežošanu un 

ierobežotu piekļūšanu šīm zonām, ja pakļaušana 

optiskā starojuma radītajam riskam ir pamatota un 

ierobežojumi ir tehniski iespējami. 
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Mākslīgā UV starojuma iedarbībai pakļauti lielākoties 

ražošanā strādājošie, kas:  

• veic metālu autogēno griešanu un elektrometināšanas 

darbus, strādā ar plazmu;  

• medicīnas darbinieki (fizioterapijas kabinetos, 

zobārstniecībā); 

• kinooperatori, televīzijas darbinieki; 

• solāriju darbinieki; 

• kokapstrādes darbinieki (piem., lakas UV žāvēšanas līnijas); 
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 Infrasarkanais starojums (mākslīgais) kā riska faktors 

galvenokārt pastāv karstajos cehos, kur infrasarkanā 

starojuma avoti var būt sakarsēts metāls, izkausēts 

stikls, atklāta liesma, sakarsētas virsmas u. tml.  

Dabīgajiem infrasarkanajam (siltumstarojumam) un 

UV starojumam ir pakļauti darbinieki, kuri strādā ārpus 

telpām (būvniecība, lauksaimniecība, mežistrāde u.c.) 
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Lāzerstarojums: 

• Lielas jaudas lāzera starojums (> 100 kW) raksturīgs 

metālu griešanā, metināšanā, mikroelektronikā un 

radioelektronikā, punktveida metināšanā.  

• Vidēji jaudīgus lāzerus lieto tekstilrūpniecībā audumu 

precīzai griešanai, plastmasu apstrādei u. c. gadījumos.  

• Mazjaudīgus lāzerus izmanto aviācijā un flotē (tālmēri, 

augstuma mērītāji, sakaru kanāli u. tml.).  

• Plaši attīstās lāzeru lietošana medicīnā 

(oftalmoķirurģijā, neiroķirurģijā u. c.). 
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Attiecībā uz lāzeru drošību... 

1 klases – Droši, parasti lāzera stars ir “noslēpts” iekārtā. 

Piemēri: lāzerprinteri, CD&DVD, optiskie kabeļi. Bīstami – ja 

spēcīgi optiski palīglīdzekļi (lupas, binokļi) vai apkopju laikā 

2 klases – nav paredzēti kā “muļķu droši”, bet parasti 

aizsardzībai pietiek ar mirkšķināšanu un novēršanos. 

Piemēri: kases skeneri, lāzermērinstrumenti ģeodēzijai. 

Bīstami – ja spēcīgi optiski palīglīdzekļi 

3 klases -  ir bīstami, lieto brilles aizsardzībai.  

1 

1M 

2 

2M 

Ieskatīšanās 2 klases lāzeros var izsaukt īslaicīgus 

redzes traucējumus un radīt cita veida riskus! 

Strādājot ar 3 klases lāzeriem jālieto redzes 

aizsardzības IAL. 

3 

 

3M 
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Optiskā starojuma mērījumi 

• Lāzestarojumi, IS, UV, 

spektrālie mērījumi 

(konkrētos diapazonos) 
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Elektromagnētiskā lauka (EML) mērījumi 

• Elektriskā lauka 

intensitāte, E (V/m) 

 
• Magnētiskā indukcija, 

B (μT) 
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Sakiet, lūdzu, cik daudzi no Jūsu uzņēmumā (iestādē) nodarbinātajiem 
ir pakļauti optiskajam starojumam? 

Darba devēju aptauja pētījumā “Darba apstākļi un riski Latvijā” 

 



67 67 

Sakiet, lūdzu, cik lielā mērā Jūs esat ir pakļauti optiskajam 
starojumam? 

Nodarbināto aptauja pētījumā “Darba apstākļi un riski Latvijā” 
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Preventīvie pasākumi (1) 

Pamatprincips iekārtu ražotājiem – ja OS ir iespējams 
novērst ar tehniskiem līdzekļiem – tā ir vislabāk! 

Līdz ar to – ļoti daudzām iekārtām, kuras rada 
paaugstinātu OS, ražotāji jau ir nodrošinājuši 
aizsardzības mehānismus (piem., DVD lāzers būs 
slēgts) vai noteikuši lietošanas veidu, kas samazina 
OS (medicīnā iekārtai būs noteikts, ka nepieciešama 
nodalīta kabīne vai attālināta vadība) 
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Preventīvie pasākumi (2) 

Prioritāšu secība:  

»Samazināt vai novērst OS rašanos kā tādu 

»Mainīt iekārtas/apgaismojumu pret tādām iekārtām, 

kurām ir zemāks OS līmenis 

»Ieviest inženiertehniskus risinājumus OS 

samazināšanai izcelsmes avotā 

»Ieviest administratīvus risinājumus un kontroles 

mehānismus (nodarbināto apmācība, pieejas kontrole, 

drošības zīmes u.c.) 

»IAL lietošana 
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Inženiertehniskie risinājumi 

»Iekārtu norobežošana (aizsegi, sienas u.c.) 

»Drošības slūžu sistēmas 

»Slēdži ar taimeriem 

»Brīdinājuma gaismas un audiosignāli 

»Distances vadība 

»Vizuālās pārbaudes lūkas ar speciāliem filtriem 

»Atstarojošu virsmu novēršana 

»Darba telpu iekārtošana jāizmantojot UV absorbējošas 

krāsas, kas satur titāna vai cinka oksīdus 

»Izmantojot UV starojuma lampas, jāierīko efektīva 

ventilācija, kas nodrošinātu regulāru gaisa apmaiņu (3–

4 reizes stundā). 
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Preventīvie pasākumi (3) 

Lai novērstu vai samazinātu UV starojuma kaitīgo iedarbību, 

darba vietās jāizstrādā pasākumu komplekss: 

 darbinieki jānodrošina ar individuālajiem aizsardzības 

līdzekļiem (brillēm, aizsegiem vai maskām ar tumšiem stikliem, 

spectērpiem); 

 darba telpu iekārtošanai jāizmanto UV starojumu absorbējošas 

krāsas, kas satur titāna vai cinka oksīdus; 

 grīdas pārklājumam jābūt no materiāla, kas nerada statisko 

elektrību; 

 telpās, kur tiek izmantotas UV starojuma lampas, jāierīko 

efektīva ventilācija, kas nodrošinātu regulāru gaisa apmaiņu (3–

4 reizes stundā). 
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Preventīvie pasākumi - dabīgais OS 

Nodarbināto acu (brilles ar UV filtriem) un ādas 

aizsargāšana (UV filtra krēmi, atbilstošs apģērbs) 

 Izsargāšanās no pārkaršanas: 

»Galvas aizsargi (cepures) 

»Dzeramā ūdens nodrošināšana 

»Atpūtas telpas (ne ārā, iekštelpās ar atbilstoši mikroklimatu) 

Svarīgi, ka UV starojumam nodarbinātie ir pakļauti arī 

ziemā.. 
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Paldies par uzmanību! 


