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Arodbiedrību DA galvenie darbības virzieni

• ISO standartu ieviešanas pamats ir sakārtota DA vide uzņēmumos, kas skar 
visus darbiniekus;

• ES turpinās DA kampaņa «Turi grožos bīstamās vielas»

• Plašāk informācija par ES valstu arodbiedrību darbību kaitīgo vielu 
pielietošanas ierobežošanas pasākumos.

• AB īpaša uzmanība Direktīvai 2004/37/EC – par darba ņēmēju aizsardzību 
pret risku, kas saistīts ar kancerogēnu vai mutagēnu vielu iedarbību darbā

• Direktīva ir novecojusi un ierobežo tikai 3 vielu pieļaujamās robežvērtības 
– Benzolam,  Vinilhlorīda monomēram un Cietkoksnes putekļiem;

• Reālā darbā uz darbiniekiem iedarbojas simtiem kancerogēnu vielu;

• Eiropas Savienībā katru gadu ap 100000 cilvēku mirst ar vēža slimībām, ko 
izraisa kancerogēno un mutagēno vielu pielietošana darba procesos (LAT ~ 
500).

• Vielu arodekspozīciju robežvērtību ievērošana darba procesos  ir viena no 
svarīgākām metodēm lai samazinātu to kaitīgo  ietekmi;



Papildinājumi Kancerogēnu direktīvā

• Eiropas Arodbiedrību konfederācija (ETUC) kopā ar Eiropas ārstu biedrību 
bija sagatavojusi vairāk kā 50 kaitīgāko vielu sarakstu un pieprasīja Eiropas 
komisijai : Papildināt Direktīvu ar 50  kaitīgāko vielu arodekspozīcijas
robežvērtībām, kas izraisa vēža slimības un  vīriešu un sieviešu neauglību, 
bet reakcija bija noraidoša.

• Latvijas 2015.g  ES prezidentūras laikā , ETUC  un LBAS iesniedza 
arodbiedrību rezolūciju  ar daudzu tūkstošu arodbiedru parakstiem 
Valdībai ar mērķi iesaistīt Eiropas komisiju problēmas risināšanā, EK 
izveidoja speciālistu darba grupu.

• EK ir noskaņota par daļēju kaitīgo vielu saraksta paplašināšanu. Uz šodienu 
ir saskaņotas 12 vielas, ar ko papildināt direktīvu;

• ETUC aicina – pēc 14 gadu nepārtrauktas diskusijas “nenoņemt kāju no 
gāzes pedāļa” un turpināt spiedienu kamēr būs sasniegts pozitīvs rezultāts 

• Varam mācīties neatlaidīgu un konsekventu darbību svarīgu mērķu 
sasniegšanai

• Nākošais solis – jauns ES pētījums (Austrālijā – 2012.g)- darbinieku 
aptauja, attiecību uz kancerogēnu vielu iedarbību darba vietās, iekļauta 
Bilbao DA Informācias aģentūras 2020.-2022.gada darbības programmā. 
(DD neatbalstīja).



Bīstamas vielas darba vietās

• Daudzi darbinieki darbavietās Latvijā ir pakļauti bīstamo vielu iedarbībai

• Informētība par šo problēmu bieži ir nepietiekama

• Bīstamas vielas var radīt:

– akūtas un hroniskas veselības problēmas, piemēram, ādas kairinājumu, 
elpošanas orgānu un onkoloģiskas slimības;

– drošības riskus darba vietā, piemēram, ugunsbīstamību, sprādzienbīstamību 
un nosmakšanas risku;

– ievērojamas izmaksas uzņēmumiem saistībā ar veicamajiem pasākumiem un 
atbildību. 

– Jāievieš efektīvi preventīvi darba aizsardzības pasākumi 

– Darbinieki regulāri jāinformē par 

– riska novērtējuma rezultātiem;

– darba vides riska faktoriem un to iespējamo ietekmi;

– kas jādara, lai viņi paši un citi būtu drošībā;

– kā rīkoties, ja notiek avārija, nelaimes gadījums vai rodas veselības problēmas.

– Darba devējiem ir jānosaka efektīvi preventīvi darba aizsardzības pasākumi

– Darbavietās ir pilnīgi jāaizstāj bīstamu vielu un procesu izmantošana 
(piemēram, izstrādājot jaunus tehnoloģiskos darba procesus) 



Vietējie pasākumi

• No 2019.gada februāra VDI LABAS PRAKSES BALVAS KONKURSS “ZELTA ĶIVERE”

• Konkurss «Turi grožos bīstamās vielas» tiks rīkots sadarbībā ar Valsts 
ugunsdzēsības un glābšanas dienestu un tā laikā tiks meklēti Latvijas uzņēmumu 
un valsts iestāžu labas prakses piemēri par dažādu ārkārtas situāciju pārvaldību. –
konference oktobrī.        Vērtēšanas kritēriji -

• visaptverošu pieeju darba aizsardzībai, ugunsdrošībai un/vai civilajai aizsardzībai;

• reālus un pierādāmus darba vides uzlabojumus attiecībā uz ārkārtas situācijām;

• prioritātes piešķiršanu kolektīviem pasākumiem salīdzinājumā ar pasākumiem, kas 
vērsti uz vienu konkrētu darbinieku; 

• darbinieku un viņu pārstāvju efektīvu līdzdalību un iesaistīšanos,   u.c; 

• Nolikumu izsūtīsim nozarēm

• 25. aprīlī LBAS DA konference – Vispasaules DA diena, SDO tēma martā;

• LBAS un VDI seminārs oktobra sākumā  - Bīstamas vielas darba vietā, rīcība ārkārtas 
situācijās;

• Grozījumi Darba aizsardzības likumā,  kad pieņems Saeima ? 

• Šodienas semināra prezentācijas tiks ievietotas LBAS web – Darba drošība 


