
Aktualitātes darba 
aizsardzības normatīvajā 

regulējumā 

2019.gada 2.maijā 



Aktualitātes darba aizsardzības 
normatīvajā regulējumā 

2 

• Grozījumi Darba aizsardzības likumā 

• Grozījumi MK noteikumos: 

 Arodslimību izmeklēšanas un uzskaites kārtība 

 Nelaimes gadījumu izmeklēšanas un uzskaites kārtība 

 Ķīmisko un kancerogēno vielu lietošana 

 

• Politikas plānošanas dokumenti  
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• Attālinātais darbs 

• Pašnodarbināto drošība un veselības aizsardzība 

• Elektronisko dokumentu sagatavošana 

• Darba devēju sadarbība 

• Darba aizsardzības organizatoriskā struktūra 
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• Attālinātais darbs: 

 pastāvīgs 

 regulārs 

 darbs, kuru nodarbinātais varētu veikt uzņēmuma 

ietvaros 

 informācijas un komunikāciju tehnoloģiju 

izmantošana, bet ne tikai 

 darba devēja un nodarbinātā vienošanās 
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• Attālinātais darbs 

 darba vides riska novērtēšana darba vietai vai veidam  

 privātās dzīves un mājokļa neaizskaramība 

 nodarbinātā un darba devēja sadarbība darba vides 

riska novērtēšanā 

 nodarbinātais sniedz darba devējam informāciju par 

apstākļiem attālinātā darba vietā 
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• Pašnodarbinātais - fiziska persona, kura veic darbu 

patstāvīgi un nav uzskatāma par nodarbināto šā likuma 

izpratnē 

• Pakalpojuma saņēmējs, kas noslēdzis līgumu ar 

pašnodarbināto, nodrošina pašnodarbinātajam tikpat drošu 

darba vidi kā savā uzņēmumā nodarbinātajiem, ja 

pašnodarbinātais veic darbu šā uzņēmuma darba vidē.  
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• Pakalpojuma saņēmējs, kas noslēdzis līgumu ar 

pašnodarbināto: 

 tiesīgs nepielaist viņu pie darba veikšanas vai apturēt 

viņa darbu; 

 noskaidro un izvērtē nelaimes gadījuma cēloņus, kā 

arī veic nepieciešamos preventīvos pasākumus  
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• Pašnodarbinātajam, veicot darbu pakalpojuma saņēmēja 

uzņēmuma darba vidē: 

 ir pienākums ievērot norādījumus darba aizsardzības 

jomā un informēt pakalpojuma saņēmēju par sava 

darba specifiku; 

 ievēro nodarbinātā pienākumus; 
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• Elektronisko dokumentu sagatavošana 

 

 Darba devējam tiesības izmantot informācijas 

tehnoloģiju risinājumus ar darba aizsardzību saistīto 

procesu dokumentēšanā 
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• Darba aizsardzības organizatoriskā struktūra 

 

 Svītrota organizatoriskās struktūrvienības izveidošana 
 

 Svītrota norma par to, ka mazajos uzņēmumos līdz 10 

nodarbinātajiem darba aizsardzības speciālista 

pienākumus var veikt darba devējs 
 

 Bīstamo nozaru uzņēmumā ar 250 vai vairāk 

nodarbinātajiem darba devējs norīko vai pieņem darbā 

vismaz divus darba aizsardzības speciālistus (ja nav 

piesaistīta kompetentā institūcija) 
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• Saskaņots ar:  
Tieslietu ministriju,  

Finanšu ministriju,  

Ekonomikas ministriju,  

Zemkopības ministriju, u.c. 

Valsts kanceleju,  

LTRK, LDDK, DAKIB, LBAS 

  
• 27.11.2019. pieņemts MK 

• 07.03.2019. pieņemts Saeimā 1.lasījumā 

• 23.04.2019. Saeimas Sociālo un darba lietu komisija 

 



Plānotās izmaiņas MK noteikumos 
2019.gadā 

• Grozījumi 06.11.2006. MK noteikumos Nr.908 “Arodslimību 

izmeklēšanas un uzskaites kārtība” 

 

 VDI iesaistes arodslimību izmeklēšanas procesā 

pārskatīšana, sagatavojot darba vides higiēniskos 

raksturojumus 
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Plānotās izmaiņas MK noteikumos 
2019.gadā 

• Grozījumi 25.08.2009. MK noteikumos Nr.950 

“Nelaimes gadījumu darbā izmeklēšanas un uzskaites 

kārtība” 

 

 LM iniciatīva, pamatojoties uz grozījumiem 

Darba aizsardzības likumā  

 

 Regulējums attiecībā uz nelaimes gadījumiem 

attālinātajā darbā 
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Plānotās izmaiņas MK noteikumos 
2019.gadā 

• Grozījumi 29.09.2008. MK noteikumos Nr.803 "Darba 

aizsardzības prasības, saskaroties ar kancerogēnām vielām darba 

vietās” 

 

• Grozījumi 15.05.2007. MK noteikumos Nr.325 ”Darba 

aizsardzības prasības saskarē ar ķīmiskajām vielām darba vietās” 

 

 ES direktīva 2017/2398 ar ko groza Direktīvu 2004/37/EK 

par darba ņēmēju aizsardzību pret risku, kas saistīts ar 

kancerogēnu vai mutagēnu iedarbību darbā  

 Pārskatītas robežvērtības - benzols, cietkoksnes putekļi, 

etilēna oksīds, u.c.  
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Politikas plānošanas dokumenti 

 

• Darba aizsardzības jomas attīstības plāns 2019.-

2020.gadam  

• Pieejams http://polsis.mk.gov.lv/documents/6416  

• Rīcības virzieni: 

– sabiedrības informēšana; 

– darba aizsardzības prasību efektīvas ieviešanas veicināšana; 

– nodarbināto veselības aizsardzības veicināšana; 

– darba aizsardzības jomas uzraudzība un kontrole; 

– drošas darba vides nodrošināšana nestandarta nodarbinātības 

formu ietvaros, kā arī pašnodarbināto darbā 
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Politikas plānošanas dokumenti 

 

 

• Līdz 30.09.2019. jāizstrādā Informatīvais ziņojums: 

–  par Darba aizsardzības politikas pamatnostādņu 2016.-

2020.gadam īstenošanas vidusposma novērtējumu; 

– iekļaujot informāciju arī par Darba aizsardzības plāna 

2016.-2018.gadam īstenošanu 
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Paldies! 

 
 

Māra Vīksne 

Mara.Viksne@lm.gov.lv 

www.lm.gov.lv 
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