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Obligātā veselības pārbaude 

Vairums cilvēku darbā pavada nozīmīgu daļu savas dzīves. Lai 
mazinātu darba vides kaitīgo faktoru ietekmi uz darbinieku 
veselību, darba devējam ir jānodrošina, ka nodarbinātie veic 
obligātās veselības pārbaudes  

• Darba aizsardzības likumā un MK noteikumos Nr. 219 
paredzētās obligātās veselības pārbaudes mērķis ir darba 
ņēmēja veselības aizsardzība.  

• OVP veic, lai arodslimību ārsts pēc iespējas agrāk atklātu 
veselības traucējumus, ko rada darba vides ietekme, un varētu 
uzsākt to savlaicīgu ārstēšanu. 









OVP veic 

• Arodslimību ārsti- individuāli 

• Arodslimību ārstu grupas 

- izbraukumā 

• Medicīnas iestādes-ārstu komisijas 

 

 

• valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Paula Stradiņa 
klīniskā universitātes slimnīca” Aroda un radiācijas medicīnas 
centra arodslimību ārsts 

 



Obligātā veselības pārbaude-  
kā vajag 

• Arodslimību ārsts, izmeklējot pacientu un izvērtējot 
izmeklējumu un citu speciālistu apskašu rezultātus, novērtē, vai 
darba vides faktori nav radījuši veselības traucējumus un vai 
nav nepieciešami papildu pasākumi, lai aizsargātu darbinieka 
veselību darba vietā, kā arī nosaka, vai personas veselības 
stāvoklis atbilst veicamajam darbam. 

• Pēc veselības pārbaudes AĀ aizpilda OVP kartes Atzinuma 
daļu 



LDDK biedru konstatētās problēmas 
OVP veikšanas procesā 

1. AĀ neaizpilda veselības Aptaujas veidlapu, tāpēc 
viņam pirms veselības pārbaudes nav nodarbinātā 
rakstiski apstiprināta informācija par viņa veselības 
stāvokli un ziņas par a/slimībām un invaliditāti. 

2. Analīžu neveikšana, iepriekšējo analīžu 
neizmantošana, citu speciālistu konsultāciju 
neizmantošana, kā tas ietekmē OVP kvalitāti 



LDDK biedru konstatētās problēmas 
OVP veikšanas procesā 
3.Atzinumā par nodarbinātā veselības stāvokli dažādi tiek 
sniegt informāciju par darbinieka par atbilstību darbam: 

• nepasvītro attiecīgo rindiņu 

• a/slimību pazīmju gadījumā netiek norādīts nākošais 
pārbaudes laiks, neizprotami norāda informāciju par 
aizsardzības līdzekļu lietošanu, nepietiekoši norāda darba 
veidus vai apjomus, kurus nodarbinātais nedrīkst veikt 

• neskaidras atzīmes par briļļu lietošanas nepieciešamību. 

4.Ja veselības stāvoklis neatbilst darba pienākumiem, nav 
skaidras norādes, kas darba devējam jāveic 







Komunikācija 

Iepriekšējie 2 slaidi: 

•DAS nesaprot Atzinumā pausto informāciju 

•Aā viss skaidrs 

 

OVP kvalitātes rādītājs ir atklāto slimību skaits, t. 
sk. arodslimību skaits, starp izmeklētajiem 
nodarbinātajiem, nevis apskatīto pacientu skaits. 



Materiāli 

IETEIKUMI ARODSLIMĪBU ĀRSTIEM 
OBLIGĀTĀS VESELĪBAS PĀRBAUDES 
SLĒDZIENA NOFORMĒŠANAI 
OVP KARTĒ 
 
 
 
 
 
https://www.rsu.lv/sites/default/files/book_download/20-2018_Ieteikumi_OVP_veiksanai.pdf 



Kas ir izdarīts 

• Veikta biedru aptauja, apkopota biedru sniegtā 
informācija par OVP pārbaudēm un kartēm  

• 19.02. notika LDDK un LAĀB tikšanās. Pārrunāti LDDK 
biedru priekšlikumi OVP kvalitātes uzlabošanai 

• Izveidota starpinstitucionāla darba grupa OVP 
jautājumu izvērtēšanai 

• Noorganizēta pirmā tikšanās 

• Veselības ministrijai nosūtīta LDDK vēstule par OVP 
uzlabošanas nepieciešamību  



Kādus jautājumus mainīt, grozīt 

Izveidot vienotu e datu bāzi, to saistīt ar  e medicīnas 
sistēmu,  mērķis- uzlabot arodslimību ārstu darbību, 
nodrošinot kvalitatīvu  obligātās veselības pārbaudes 
veikšanu.  
 

Izstrādāt un ierosināt grozījumus MK 219 »Obligātās veselības 
pārbaudes veikšanas kārtība»; 
 
Veikt grozījumus obligātās veselības pārbaudes kartē 
 
Uzlabot sadarbību starp LAĀB biedrību un darba devējiem, 
LDDK.   



Kādus jautājumus mainīt, grozīt 

1.Uzlabot darba ņēmēju uzticību OVP procesam (OVP kartes 12. punktā 

darba devējam sniegtās rekomendācijas nedrīkst izmantot ļaunprātīgi); 

2.Izvērtēt LAĀB konsultāciju iespēju, kur DAS varētu saņemt 
skaidrojumus par Atzinumiem; 

3.Uzlabot LAĀB biedru (arodārstu) pieredzi, organizējot iespēju 
viņiem apmeklējot uzņēmumus; 

4.DASiem regulāri  piedalīties arodārstu konferencēs, ar AĀ 
runāt nevis pārmest un rādīt materiālus  par OVP kartēs esošām 
problēmām (nākošā būs 10. maijā); 

5.Izvērtēt iespēju sagatavot drukātos materiālus par OVP kartēs 
esošām neprecizitātēm un Atzinumu izskaidrojumiem. 


