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Kāpēc jārunā/jāzina par jaunajiem riska faktoriem un 
problēmām?  

Darba vide nemitīgi attīstās, parādās jauni riska faktori, tiek  

pārvērtēti esošie 

Iepriekšējā EK stratēģija darba aizsardzības jomā paredzēja 

veikt pasākumus, lai ES būtu gatava “sagaidīt jaunus un 

pārvērtēt esošos darba vides faktorus – gan tehnoloģiju, gan 

sociālu faktoru izraisītos” – vai esam gatavi? 

Pētnieki pēta ne tikai esošās problēmas, daudz pētījumi vērsti 

tieši uz «jaunajiem» riskiem vai «veco» risku pārvērtēšanu 

Gan Bilbao aģentūra, gan ILO pēdējo gadu laikā ir veikusi 

mērķtiecīgu analīzi ar nolūku apzināt t.s. “jaunos” un 

“pieaugošos” darba vides riska faktorus  
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“Jaunie” riska faktori? 

“Jaunie” riska faktori ir tādi, kuri:  
»Iepriekš nav zināmi, radušies sakarā ar jauniem procesiem, 

tehnoloģijām, jauna veida darba vietām (veidiem) vai darba 

organizācijas izmaiņām 
-Piemērs: 3D drukāšana, benzofenoni 

»Ir sen zināmi riska faktori, par kuriem būtiski mainījušies 

uzskati un informācija 
-Piemērs: E-glikolietilēnglikola šķīdinātāji, bisfenols 

»Jauni pētījumu dati (esošu risku pārvērtēšana) apliecina, ka 

kāds sen zināms darba vides apstāklis (risks?) tiešām rada 

risku veselībai un drošībai 
-Piemērs: HBM4EU projekts (svins, dzīvsudrabs, kadmijs, hroms) 
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“Pieaugošie” riska faktori? 

“Pieaugošie” riska faktori ir tādi, kuriem: 

»Aug faktoram pakļautais nodarbināto skaits vai pati faktora 

ekspozīcija 

-Piemērs: Robotizācijas ietekme 

»Pieaug riska faktora ietekme uz nodarbināto veselību 

(seku smagums vai skarto cilvēku skaits) 

-Piemērs: Fiziskās aktivitātes trūkums/ICT tehnoloģiju 

ietekme 
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Kāpēc būtu par to jārunā?  

Darba vide mainās, mainot riska faktorus un to 

iedarbību, radot jaunas kombinācijas utmldz. 

Mainīgie riska faktori liek mainīt pieeju darba videi un 

tās novērtēšanai, pārvērtēt iedarbību un sekas 

Politkas plānotājiem, mācībspēkiem, DA 

speciāliem un konsultantiem – laicīgi un 

mērķtiecīgi jāgatavojas pārmaiņām! 

»Piemērs: Jaunās prasības t.s. «sīko» putekļu 

novērtēšanā, Hr(6) novērtēšana u.tml. 
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Globalizācijas ietekme uz ekonomiku: servisa sektora attīstība, 

ekonomiskās pārmaiņas, vairāk īstermiņa darbu ar zemām 

sociālām garantijām 

Darba vides/vietu izmaiņas: tehnoloģiskās inovācijas/servisa 

sektoru attīstība noved izmaiņām darba paradumos un «work-

liffe» balansa pazušanas, stresa dēļ nemitīgām izmaiņām 

tehnoloģijās (un jauniem riskiem) un prasībās, biežākas 

saskarsmes ar klientiem (augstāki psihoemocionālie riski) u.tml. 

Novecošana: demogrāfiskās izmaiņas jau spiež meklēt 

risinājumus (arī Latvijā), tāpat mainīsies darba spēka struktūra 

uzņēmumos (t.sk. paaudžu konflikti) un lielāku uzmanību nāksies 

pievērst veselībai, jo būs ilgāk jāstrādā un jāspēj mācīties 

 

Būtiskākās izmaiņas kopumā un īsumā? 
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Mainās ergonomiskie (fiziskie) darba vides riska faktori:  
»Piaug fiziskā inaktivitāte  

»Augstākas prasības un darba intensitāte  

»Augstākas emocionālās prasības +mobins/bosings/stress 

»Daudz būtiski pieaugošu psihoemocionālo risku – nedrošība par 

darbu, ļoti augstas prasības, informācijas pārbagātība, mobings un 

bosings, darba un privātās dzīves disbalanss 

»Rezultāts: būtiski slimības lapu skaita pieaugums, darba spēju 

zudums 

Jaunās tehnoloģijas nes līdzi arī jaunas ekspozīcijas un riskus: 
»Virkne ķīmisko vielu/produktu – gan jauni / gan labi zināmi (dīzeļa 

kvēpi / nanodaļiņas) 

»Bioloģiskie aģenti 

 

Tiešā ietekme uz darba vidi nākotnē?  
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OECD dati - Latvija 

Dati: OECD, 2017 



9 

OECD dati - Latvija 

Dati: OECD, 2017 
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Globālās vides izmaiņas – ietekmē(s) arī darba vietas 

»Temperatūras pieaugums – par karstu lai strādātu, slimību 

paasinājumu pieaugums! 

»Ekstrēmi laika apstākļi (sarežģīti apstākļi, avāriju novēršanu 

riski u.tml.) 

»T.s. «zaļās ekonomikas» attīstība (jauna veida darbi un 

riski) 

»Gaisa kvalitātes pasliktināšanās/piesārņojums 

 

Paralēli darba vietām notiekošais:  
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10 biežākie nāves iemesli pasaulē, 2016 
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Gaisa piesārņojuma ietekme (telpas/vide) 
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The Guardian, 2019 
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Vai tā varētu būt?  
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Temperatūras ietekme uz darba stundu skaitu 
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“Jaunie” vai “Pieaugošie” ķīmiskie riska faktori 

Nanodaļinas un «sīkie putekļi» 
»Vērtēts kā viens no svarīgākajiem “jaunajiem” riska 
faktoriem! 

»Bīstamība: - izmērs ļauj nokļūt šūnās un tur uzkrāties, to 
ietekme – pagaidām līdz galam neizpētīta... 

»Nanodaļiņas kļūst plaši izplatītas – IT ražošana, 3D 
drukas,  kosmētika, medicīna, lauksaimniecība, pārtikas 
rūpniecība u.c.  

»Daudz iepriekš neapzinātu nanodaļiņu (metināšanas 
aerosols, iekšdedzes dzinēju izmeši, biroja tehnika)  



19 

 



20 

“Jaunie” vai “Pieaugošie” ķīmiskie riska faktori 

Dīzeļdegvielas sadegšanas produkti  
Cilvēku radītās minerālās šķiedras 

Epoksīda līmes 

Izocianātu materiāli (izolācijas putas, krāsas, lakas 

u.c.) 

Ķīmisko vielu iedarbība uz ādu (būtiska arodslimību 

grupa ES)  

Ķīmisko maisījumu ietekme u.tt. 
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“Jaunie” vai “Pieaugošie” ķīmiskie riska faktori 

Tikai daži piemēri: Krāsas un lakas uz ūdens bāzes - 

glikolu ēteru šķīdinātāju lietošana 

»Praksē aizvieto naftas ogļūdeņražus 

»Universāls šķīdinātājs (labi sajaucas ūdens/ organiskie 

šķīdinātāji) 

»E-glikolietilēnglikola atvasinājumi (t.s. E-sērija) var būt 

ļoti toksiski: kancerogēni, neauglību veicinoši vai 

jaundzimušo defektus izraisoši  
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“Jaunie” vai “Pieaugošie” bioloģiskie riska faktori 

Globālo epidēmiju (SARS, putnu gripas, holēras u.c.) 

radītie darba vides riski 

Darbs attīrīšanas iekārtās, atkritumu izgāztuvēs, 

dedzinātavās (zaļā ekonomika) 

Antibiotiku rezistento mikroorganismu izplatība 

Nepietiekams vai nekvalitatīvs bioloģisko riska faktoru 

novērtējums  

Iekštelpu gaisa kvalitāte (g.k. pelējuma sēnes) 

(mikotoksīni kā viena no HBM4EU prioritātēm) 
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Secinājumi? 

Vai tas mums patīk vai nē (un vai to pieņemam vai 

nē…)  – DARBA VIDE MAINĀS un turpinās mainīties!!! 

Darba vidi ļoti ietekmē(s) arī globālās izmaiņas – gan 

ekonomikā, gan klimatā un vidē! 

Būtu nepieciešams laicīgi gatavoties izmaiņām un to 

radītajām sekām: 

»Zināt, kas gaidāms! 

»Pietiekama informācija par to, kas sagaidāms! 

»Pārdomāta valsts politika un atbalsts, ja nepieciešams! 

 


