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Kāpēc ISO 45001?



Kas ir LVS ISO 45001:2018 «Arodveselības un darba drošības 
pārvaldības sistēmas. Prasības un lietošanas norādījumi»?

• pirmais globālais ADD pārvaldības sistēmu standarts;

• nosaka ADD pārvaldības vadības sistēmas prasības, kā arī sniedz 
norādījumus standarta lietošanai;

• piemērots visām organizācijām;

• ietver strukturētu, uz uzlabojumiem vērstu pieeju;

• koncentrējas uz pārvaldības sistēmas izveidi un uzturēšanu nevis 
specifisku apdraudējumu vai risku vadību.



ISO 45001:2018 pamatā:

• OHSAS 18001;

• ILO-OSH 2001 vadlīnijas;

• dalībvalstu nacionālās pamatnostādnes arodveselības un darba 
drošības jomā 



ISO 45001 izstrāde
ISO/TC 283 «Occupational health and safety management»



ISO 45001 izstrāde

• ISO/TC 283 eksperti no 69 valstīm;

• «International Labour Organization» (ILO), 

«International Trades Union Confederation» (ITUC), 

«International Organisation of Employers» (IOE) pārstāvji

ISO/TC 283 darba plānā:

ISO/AWI 45003 «Occupational health and safety management -
Psychological Health and Safety in the Workplace – Guidelines»
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Ne tikai drošība



ISO 45001:2018

• ne vien darbinieku, bet arī organizācijas apmeklētāju drošība;

• riskos balstīta domāšana;

• identifikācija, kuras darbības vai procesi var radīt 
apdraudējumu darbiniekiem un citām personām un kādi ārēji 
normatīvi akti ir jāievēro ADD jomā



Nepilnīgi nodrošināta ADD ietekmē arī 
organizāciju
• darbinieku lojalitātes samazināšanās;

• biznesa darbības apturēšana;

• sūdzības un pretenzijas;

• tiesvedība;

• izmaksas nelaimes gadījumos;

• reputācijas pasliktināšanās;

• investoru zaudēšana;

• peļņas samazināšanās



ISO 45001 struktūra



4. Organizācijas konteksts

• Ārējo un iekšējo faktoru noteikšana;

• Darbinieku un citu ieinteresēto pušu prasību apzināšana;

• ADD pārvaldības sistēmas sfēras noteikšana;

• ADD pārvaldības sistēmas uzturēšana



5. Līderība un apņemšanās

• Augstākās vadības loma;

• ADD politikas izveide;

• Organizatorisko lomu, atbildību un pilnvaru noteikšana;

• Konsultācijas un darbinieku iesaiste;



6. Plānošana

• Rīcība ar riskiem un iespējām
• apdraudējumu identificēšana;

• risku izvērtēšana;

• iespēju izvērtēšana;

• ārējo normatīvo aktu un norādījumu apzināšana;

• darbību plānošana

• ADD mērķu un to sasniegšanas plānošana
• ADD mērķi;

• ADD mērķu sasniegšanas plāns



7. Atbalsts

• Resursi

• Kompetence

• Izpratne

• Komunikācija

• Dokumentēta informācija
• izveide un aktualizācija

• kontrole



8. Darbība

• Darbības plānošana un kontrole
• Procesu plānošana, ieviešana, kontrole un uzturēšana;

• Apdraudējumu un ADD risku mazināšana;

• Pārmaiņu vadība;

• Iepirkumu process

•Gatavība ārkārtas situācijām un reaģēšana



9. Snieguma novērtēšana

• Monitorings, mērījumi, analīze un snieguma novērtēšana
• Ko novērtēt;

• Novērtēšanas metodes;

• Kritēriji;

• Novērtēšanas biežums;

• Rīcība ar rezultātiem

• Atbilstības novērtēšana;

• Iekšējais audits



9. Snieguma novērtēšana

• Vadības pārskats
• Iepriekšējos vadības pārskatos noteikto darbību statuss;
• Izmaiņas ārējos un iekšējos faktoros;
• ADD politikas un mērķu sasniegšanas pakāpe;
• ADD pārvaldības sistēmas efektivitāte:

• negadījumi, neatbilstības, korektīvās darbības un nepārtraukta pilnveide;
• monitoringa mērīšanas rezultāti;
• atbilstības novērtējumu rezultāti (ārējo normatīvo aktu un citu prasību izpilde);
• auditu rezultāti;
• konsultācijas un darbinieku dalība;
• riski un iespējas

• Resursu pietiekamība;
• Komunikācija ar ieinteresētajām pusēm;
• Nepārtrauktas pilnveides iespējas



10. Uzlabošana

• Negadījumi, neatbilstības un  korektīvās darbības
• Reaģēšana negadījumu gadījumos;
• Korektīvo darbību nepieciešamības novērtēšana 

• negadījuma izmeklēšana;

• cēloņa identificēšana;

• līdzīgu negadījumu konstatēšana, potenciālu negadījumu novērtēšana

• Esošo ADD un citu organizācijas risku pārskatīšana;
• Darbību noteikšana un īstenošana;
• Ar jauniem vai izmainītiem apdraudējumiem saistīto risku izvērtēšana;
• Darbību efektivitātes novērtēšana;
• Nepieciešamo pārmaiņu ieviešana ADD pārvaldības sistēmā

• Nepārtraukta pilnveide





Kādi ir organizācijas ieguvumi?

• Negadījumu skaita samazināšanās darba vietā;

• Samazināta darbinieku prombūtne un mainība, paaugstināta 
produktivitāte;

• Samazinātas ar negadījumiem saistītās izmaksas;

• Veselības un drošības kultūras veidošana organizācijā, kas 
iedrošina darbiniekus sniegt ieguldījumu ADD pasākumos;

• Pastiprināta līderība proaktīvai ADD snieguma uzlabošanai;

• Normatīvo prasību izpilde;

• Uzlabota reputācija





Standartizācija arodveselības un darba drošības jomā 
Latvijā - LVS/STK 24 Ugunsdrošība un darba vide

LLU Vides un būvzinātņu
fakultāte

RTU Darba aizsardzības un civilās 
aizsardzības institūts

UCAK Ugunsdrošības un civilās 
aizsardzības katedra

Valsts ugunsdzēsības un 
glābšanas dienests

Bērnu un jauniešu digitālās 
izglītības biedrība

Būvmateriālu ražotāju asociācija

Darba aizsardzības kompetento 
institūciju biedrība

Latvijas Brīvprātīgo ugunsdzēsēju 
biedrību apvienība

Latvijas Būvinženieru savienība

Latvijas Jumiķu apvienība

Latvijas Ugunsdzēsības asociācija



Standartizācija arodveselības un darba drošības jomā 
Latvijā - LVS/STK 24 Ugunsdrošība un darba vide

Inspecta Latvia AS

ArcoFire SIA

FN Serviss SIA

KNAUF SIA

Komfovent SIA

Latvijas ugunsdrošība SIA

Monier SIA

Rockwool SIA

SB Development SIA

Sels SIA

Serteks SIA

Valpro SIA



Standartizācija arodveselības un darba drošības jomā 
Latvijā - LVS/STK 24 Ugunsdrošība un darba vide

2018. gadā pārskatīts: LVS 402:2018 “Ugunsdzēsības aparātu apkopes vietas. 
Vispārējās prasības”

Darba plāns 2019 gadam:

Pārskatīt:
• LVS 187:2007 "Ugunsdzēsības hidrantu nacionālās prasības»;
• LVS 446:2004 "Ugunsdrošībai un civilajai aizsardzībai lietojamās drošības

zīmes un signālkrāsojums" 

Izstrādāt:
• projekts “Ekspluatācijā esošu ēku ugunsdrošības novērtējums. Vispārīgi”; 
• projekts “Būvprojektu Ugunsdrošības pasākumu pārskata un citu būvprojekta

daļu ugunsdrošības risinājumu ekspertīze”;
• LVS ISO 45001:2018 "Arodveselības un darba drošības pārvaldības sistēmas. 

Prasības un lietošanas norādījumi" - tulkojuma rediģēšana.



Standartizācija arodveselības un darba drošības jomā 
Latvijā - LVS/STK 24 Ugunsdrošība un darba vide

Rediģēt tulkojumu:

LVS ISO 45001:2018 "Arodveselības un darba drošības pārvaldības
sistēmas. Prasības un lietošanas norādījumi"
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