Mūsdienās jebkura uzņēmuma vai jaunas biznesa idejas lielākais kapitāls ir veseli un
darba spējīgi darbinieki, jo tikai šādi viņi spēs kvalitatīvi un efektīvi izpildīt noteiktos
uzdevumus, mērķus un nodrošināt augstāku produktivitāti. Darba vide ieņem lielu lomu
darbinieka dzīvē, ar visiem tajā esošajiem riska faktoriem un apstākļiem un notikumiem, kas
ietekmē un var ietekmēt mūsu veselību un drošību.
Katrā demokrātiskā valstī katram darba spējīgam cilvēkam ir tiesības uz darbu un
drošiem un veselībai nekaitīgiem darba apstākļiem. Problēmas, kas rodas ar darba vietas
drošību, ietekmē ne tikai darbinieku veselību, bet arī darbinieku morālo stāvokli, un tas var ne
tikai apdraudēt darbinieka veselību, bet arī rezultēties ar letālu nelaimes gadījumu.
Saskaņā ar Starptautiskās Darba organizācijas un Pasaules Veselības organizācijas
arodveselības k o m i t e j a s 1950. gada 1. sesijas definīciju - darba aizsardzība jeb aroda
veselība un darba drošība ir pasākumu sistēma, kas vērsta uz darbinieku aizsardzību un
profilaksi pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām. Tās mērķis ir:
-

veicināt un saglabāt visās profesijās strādājošiem augstu fiziskās, garīgās un
sociālās labklājības līmeni,

-

veikt preventīvus pasākumus darba vietās, lai novērstu iespējamos veselības
traucējumus, kuri radušies darba dēļ,

-

izveidot un saglabāt darba vidi, kas ir piemērota strādājošo fizioloģiskajām un
psiholoģiskajām iespējām.
Darba aizsardzības pasākumi un to pilnveidošana ir aktuāls jautājums jebkurā valstī, it

sevišķi mūsu valstī - Latvijā, jo te ir augsts nelaimes gadījumu un arodslimību skaits, ko
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veicina arī uzņēmumu un organizāciju ekonomiskais stāvoklis, nevēlēšanās ieguldīt līdzekļus
darba aizsardzības pasākumos, tā cerot ietaupīt, kā arī paša darbinieka attieksme pret šo
pasākumu nozīmi un svarīgumu.
Latvijā par darba aizsardzības sistēmas juridisko pamatu kalpo 2001. gada 20.
jūnijā pieņemtais “Darba aizsardzības likums”, kurš ir stājies spēkā 2002. gada 1. janvārī.
Likuma mērķi darba aizsardzības sistēmas izveidošanā ir:
–

nodrošināt drošu darba vidi;

–

nodrošināt darba drošību;

–

nodrošināt darbinieka kā subjekta drošību.
Latvijas likumdošana nosaka katrā, pat mazākajā uzņēmumā, izveidot darba

aizsardzības sistēmu, kas atbilst Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. Jebkuram, pat
tikko nodibinātam uzņēmumam, šī darba aizsardzības sistēma ir jāizveido.
Katra uzņēmuma interesēs ir izveidot tādu darba aizsardzības sistēmu, kas
sekmīgi darbotos konkrētajā uzņēmumā, - ka darba aizsardzības sistēmas uzturēšanā
jāpiedalās ne tikai darba aizsardzības speciālistam, bet arī uzņēmuma vadītājam,
struktūrvienību vadītājiem un struktūrvienību speciālistiem, kas nodarbojas ar darbinieku
apmācībām, materiālo un tehnisko nodrošinājumu u.c.
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Darba aizsardzības sistēma Latvijā
Darba aizsardzības sistēmas galvenais uzdevums ir noteikt tiesisko pamatu sociālo,
ekonomisko, tehnisko, ārstnieciski profilaktisko un organizatorisko pasākumu realizēšanai, kā
arī nodrošināt normatīvajos aktos definēto prasību ieviešanu. Tā spēj nodrošināt darba vides
atveseļošanu, darba drošību, nelaimes gadījumu darbā un arodslimību skaita samazināšanu, kā
arī no darba attiecībām izrietošo sociālo garantiju stabilas sistēmas darbību.
Darba

aizsardzībai

ir

būtiska

loma

darbinieku

labklājības

un

labsajūtas

nodrošināšanai darba vietās, jo pareizi un efektīvi veidota darba aizsardzības sistēma
gan valsts, gan uzņēmumu līmenī nodrošina darbiniekiem drošus un veselībai nekaitīgus
darba apstākļus. Nodrošinot darbinieku drošību un veselības aizsardzību darbā, tiek
samazināta iespēja notikt nelaimes gadījumam, tādējādi tiek novērsta arodslimību rašanās
iespējamība un paildzinās darbinieku darba mūžs, ļaujot darbiniekiem pēc darba beigšanas
pilnvērtīgi atpūsties nevis pavadīt atlikušo mūžu ārstniecības iestādēs, lai dziedētu darba
mūža laikā gūtās traumas vai arodslimības.
Latvijas Republikā par galveno atbildīgo valsts institūciju, kas pārvalda darba aizsardzības
normatīvo aktu ievērošanu uzņēmumos, kā arī organizē darba aizsardzības likumdošanas
aktu izstrādi, ir nozīmēta Labklājības ministrija.
1992. gadā tika atjaunota Valsts darba inspekcija (VDI), kas ir visus šos gadus
rūpējusies par uzlabojumiem darba aizsardzības jomā, kā arī r ū p ē j u s i e s ne tikai par darba
aizsardzības ieviešanu un uzturēšanu uzņēmumos, bet arī Darba aizsardzības likuma,
normatīvo aktu izstrādi un ievērošanu.
Darba

aizsardzības sistēmas pilnveidošana notiek nepārtraukti, izstrādājot jaunus

normatīvos aktus, papildinot esošos, veicot sociālo partneru (darba devēju un darbinieku)
un plašākas

sabiedrības

izglītošanu

un

informēšanu

par

darba

aizsardzības

jautājumiem, pilnveidojot trīspusējo sadarbību ar sociālajiem partneriem, realizējot Darba
aizsardzības jomas pamatnostādņu

nospraustos

mērķus,

īstenojot

Valsts

darba

inspekcijas administratīvās kapacitātes un darba efektivitātes celšanu un sadarbojoties ar
Eiropas Savienības valstīm dažādu projektu ietvaros.
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Šobrīd Latvijā darbojas 2001.gada 20. jūnijā pieņemtais un 2002. gada 1. janvārī stājies
spēkā jaunais Darba aizsardzības likums, kas kalpo par galveno darba aizsardzības sistēmas
juridisko pamatu. Šis likums balstās uz “darba vides kaitējuma novēršanas principu”, un šī
likuma mērķis ir garantēt un uzlabot nodarbināto drošību un veselības aizsardzību darba
vietā, nosakot darba devēju, nodarbināto un viņu pārstāvju, kā arī valsts institūciju
pienākumus, tiesības un savstarpējās attiecības darba aizsardzībā. Lai nodrošinātu šīs darba
aizsardzības sistēmas darbību valsts un privāto uzņēmumu līmenī, ir svarīgi panākt, lai
likumdošana darba aizsardzības jomā tiktu ieviesta un darbotos tieši uzņēmumu līmenī.

Darba aizsardzības mērķis un nozīme
Ņemot vērā, ka cilvēks ļoti lielu savas dzīves daļu pavada strādājot un atrodoties darba
vietā, darba drošība un veselības aizsardzība ir viens no galvenajiem aspektiem, kas ir jāņem
vērā. Daudzās Eiropas Savienības valstīs netiek pilnībā ievērotas izstrādātās Eiropas
Savienības darba aizsardzības direktīvas.
Likums ir svarīgākais normatīvais akts darba aizsardzībā, tas nosaka galvenās
prasības un principus uzņēmumu darba aizsardzības sistēmas organizēšanā. Protams, likums
pats par sevi negarantē nodarbināto darba apstākļu uzlabošanu. Tas ir atkarīgs no šajos
procesos iesaistītajām pusēm — nodarbinātajiem un darba devējiem, cik lielā mērā un
cik precīzi tiks prasības ievērotas, tāds rezultāts arī sagaidāms. Likuma mērķis - nodrošināt
nodarbinātajiem drošus un veselībai nekaitīgus darba apstākļus.
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Likumā ir iestrādātas Eiropas Savienības darba aizsardzības “jumta” direktīvas
89/391/EEC “Par pasākumiem, kas ieviešami, lai uzlabotu darbinieku drošību un veselības
aizsardzību” prasības, ņemot vērā Latvijas apstākļus un stāvokli tautsaimniecībā.
Darba aizsardzības mērķis - nodrošinot darbinieku drošību un veselības aizsardzību
darbā, tiek samazināta iespēja notikt nelaimes gadījumam darbā, tiek novērsta arodslimību
rašanās iespējamība un paildzinās darbinieku darba mūžs, ļaujot darbiniekiem pēc darba
beigšanas pilnvērtīgi atpūsties un nevis pavadīt atlikušo mūžu ārstniecības iestādēs, lai dziedētu
darba mūža laikā gūtās traumas vai arodslimības.
Darba aizsardzības galvenais uzdevums ir noteikt tiesisko pamatu sociālo, ekonomisko,
tehnisko, ārstnieciski profilaktisko un organizatorisko pasākumu realizēšanai (att.), kā arī
nodrošināt normatīvajos aktos definēto prasību ieviešanu. Tas spēj nodrošināt darba vides
atveseļošanu, darba drošību, nelaimes gadījumu darbā un arodslimību skaita samazināšanu,
kā arī no darba attiecībām izrietošo sociālo garantiju stabilas sistēmas darbību.
Viena no būtiskākajām kļūdām ir nodalīt darba aizsardzību no uzņēmuma vadības.
Dažkārt darba aizsardzības speciālisti nevar vai neprot pierādīt, ka viņi cenšas izpildīt darba
aizsardzības normatīvo aktu prasības un uzlabot darba apstākļus uzņēmumā. Lai to īstenotu,
uzņēmumā ir jāveido darba aizsardzības sistēma, kurā liels uzsvars jāliek uz darba vides
iekšējo uzraudzību. Sistemātiski jānovērtē darba vides riski un jāplāno darba aizsardzības
preventīvie pasākumi.

Att.: Nodarbināto drošību un veselību ietekmējošie faktori

Darba aizsardzība – sociālā disciplīna, tā kā darba apstākļus nosaka uzņēmuma
ekonomiskie rādītāji, profesijas prestižs, psiholoģiskais klimats kolektīvā, kadru mainība
un darba disciplīna uzņēmumā.
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Darba aizsardzības sistēmas raksturojums un elementi
Darba aizsardzības sistēma ir pasākumu kopums, kuru mērķis ir izveidot drošu un
veselībai nekaitīgu darba vidi.
Darba aizsardzības sistēmā ietilpst:
– darba aizsardzības organizatoriskās struktūras izveidošana;
– darba vides iekšējā uzraudzība, tai skaitā darba vides riska novērtēšana, konsultējoties
ar nodarbinātajiem par viņu ierosinājumiem darba procesa uzlabošanā;
– uzņēmuma uzticības personu un nodarbināto iesaistīšana darba aizsardzība
sistēmas uzturēšanā.
Darba aizsardzības sistēmas izveidošanas galvenie mērķi ir:
– nodrošināt darbinieka drošību;
– nodrošināt darba drošību;
– nodrošināt drošu darba vidi.
Ņemot vērā visus šos galvenos Likuma mērķa punktus, darbinieks ir uzskatāms
par pašu galveno darba aizsardzības sistēmas objektu, un darba aizsardzības sistēmas
uzdevums ir pēc iespējas maksimāli labāk izveidot darbinieka apkārtējo darba vidi.
Lai to īstenotu, ir jāveic galvenie pamatelementi darba aizsardzības sistēmas
izstrādē, kurā ietilpst iepriekšminētie darba aizsardzības sistēmas elementi, un tie ir sekojoši:
- darba aizsardzības organizatoriskās struktūras izveidošana;
-

darba vides iekšējā uzraudzība;

- darba vides riska novērtēšana.
Attiecīgi izpildot šos sistēmas elementus un balstoties tieši uz darba vides riska
novērtēšanas rezultātiem, tiek īstenoti atbilstoši darba aizsardzības pasākumi (atklāto risku
un trūkumu novēršanai), un tiek veikta nodarbināto apmācības un instruktāžas darba
aizsardzības jautājumos, un atkarībā no katra darbinieka darba riska faktoriem, kuriem viņi
darot darbu ir pakļauti, nodarbinātie tiek nosūtīti uz obligātajām veselības pārbaudēm (OVP).
Ieviešot darba aizsardzības sistēmu uzņēmumā, ir svarīgi, ka gan darba devējs, gan
nodarbinātais izprot šīs sistēmas nozīmi, jo praksē bieži novērots, ka uzņēmumos darba
aizsardzības sistēmu ievieš formāli, izpildot normatīvo aktu prasības, bet tiek aizmirsta darba
aizsardzības praktiskā nozīme. Ja šī sistēma nav izveidota vai ir nepilnīga, tad tas
uzreiz palielina nodarbināto iespējamību gūt traumas darba vietā, gan ar smagām traumām,
kas var atstāt sakropļojumu, gan ar letāliem iznākumiem.
Visbiežākās sekas, ko var izraisīt darba aizsardzības sistēmas neieviešanā uzņēmumā vai
nepilnvērtīga darba aizsardzības sistēmas uzturēšanā, ir:
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– arodslimības un nelaimes gadījumi,
– vispārējo slimību saasināšanās vai ar darbu saistītas slimības parādīšanās (piemēram,
redzes traucējumi metinātājiem, dzirdēs traucējumi kokzāģētavās);
– psiholoģiskais klimats kolektīvā;
– pazemināts darba ražīgums;
– darbinieka neesamība darbā;
– naudas sodi;
– uzņēmuma mantiskais zaudējums.

Darba devēja pienākumi un tiesības
Darba devēja pienākums ir ne tika izveidot un ieviest darba aizsardzības
sistēmu uzņēmumā, bet arī nodrošināt tās darbību, atvēlot un paredzot tam nepieciešamos
finansiālos, tehniskos un cilvēka resursus. Lai nodrošinātu darba vides uzlabošanu
uzņēmumā, nepietiek tikai ar darba aizsardzības sistēmas izveidi, bet nepieciešama arī tās
efektīva darbība.
Saskaņā ar Darba aizsardzības likuma 5. panta trešo daļu, darba devējs ir atbildīgs par
darba aizsardzību, saistītos izdevumus sedz darba devējs,

tai skaitā nodarbināto

nodrošināšanu ar individuālajiem aizsardzības līdzekļiem, obligāto veselības pārbaužu izmaksu
segšanu u.c.
Darba devējs nav tiesīgs prasīt nodarbinātajiem pilnīgu vai daļēju samaksu par
izdevumiem, kas saistīti ar darba aizsardzību, ja vien tas nav noteikts atsevišķos
normatīvajos aktos.
Lai nodrošinātu darba aizsardzības sistēmas efektīvu darbību, darba devējam ir tiesības
arī sodīt nodarbinātos, kas neievēro darba aizsardzības noteikumus. Darba aizsardzības
likuma 6. panta pirmā daļa nosaka, ka darba devējs

var piemērot nodarbinātajiem

disciplināros sodus par darba aizsardzības normatīvo aktu vai uzņēmuma iekšējās kārtības
noteikumu pārkāpumiem, kā arī par darba devēja prasību neizpildi darba aizsardzības
jautājumos.
Darba devējam ir arī tiesības atbrīvot nodarbināto pēc 101. panta pirmās daļas 5. punkta
nosacījumiem, - darbinieku, kurš ir rupji pārkāpis darba aizsardzības noteikumus

un

apdraudējis citu personu drošību un veselību. Vēl - ja darba devējs nav ieinteresēts atlaist
nodarbināto uz 6. panta otrās daļas pamata, darba devējam ir tiesības “noteikt papildu
apmācību darba aizsardzības jautājumos nodarbinātajam, kurš pārkāpis darba aizsardzības
normatīvos aktus vai citus darba aizsardzības noteikumus, ja šāds pārkāpums nav radījis risku
citu cilvēku drošībai un veselībai, apmācības laikā nodarbinātajam saglabājot minimālo
darba algu”
Darba aizsardzības likuma 6.panta punkti paredz:
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Organizējot darba aizsardzību uzņēmumā, darba devējam ir šādas tiesības:
1) saskaņā ar likumu piemērot nodarbinātajiem disciplinārsodus par darba aizsardzības
normatīvo aktu un citu darba aizsardzības noteikumu pārkāpumiem, kā arī darba devēja
prasību neizpildi darba aizsardzības jautājumos;
2) noteikt papildu apmācību darba aizsardzības jautājumos nodarbinātajam, kurš
pārkāpis darba aizsardzības normatīvos aktus vai citus darba aizsardzības noteikumus, ja
šāds pārkāpums nav radījis risku citu cilvēku drošībai un veselībai, apmācības laikā
nodarbinātajam saglabājot minimālo darba algu;
3) piemērot darba vides riska novērtēšanai metodi un standartus, kas atbilst
uzņēmuma tehniskajiem un ekonomiskajiem resursiem, komercdarbības veidam un
darba apstākļiem;
4) noteikt nodarbinātajiem garantijas un atvieglojumus darba aizsardzības jomā papildus
normatīvajos aktos noteiktajām garantijām un atvieglojumiem;
5) ierosināt noslēgt vienošanos ar nodarbinātajiem darba aizsardzības pasākumu, tiem
nepieciešamo līdzekļu apjoma un to izmantošanas kārtības noteikšanai saskaņā ar darba
aizsardzības normatīvo aktu prasībām;
6) apstrīdēt Valsts darba inspekcijas amatpersonu brīdinājumus, rīkojumus vai
lēmumus likumā noteiktā kārtībā (Darba aizsardzības likums, 2001).
Darba devējam būtu pašam savās interesēs pildīt darba aizsardzības sistēmas un Latvijas
Republikas normatīvos aktus, tādējādi pasargājot savu darbinieku, kas ir galvenais uzņēmēja
instruments uzņēmuma attīstībā.

Darba vides risku novērtēšana un iekšējā uzraudzība
Darba vides iekšējā uzraudzība ir uzņēmuma plānošana, organizēšana un v a d ī š a n a
tādā veidā, lai garantētu drošu un veselībai nekaitīgu darba vidi. Darba vides iekšējās
uzraudzības pamatā ir darba vides riska novērtēšana, kuras mērķis ir laicīgi konstatēt darba
vides riska faktorus, kas var kaitēt vai apdraudēt nodarbināto drošību vai veselību. Līdz ar to
darba vides riska novērtēšanas laikā notiek konsultācijas ar pašiem nodarbinātajiem, ņemot
vērā viņu ierosinājumus konkrētā darba procesa vai darba vietas uzlabošanā.
Darba vides iekšējās uzraudzības būtiskākie mērķi ir:
- savlaicīgi atklāt darba vietās pastāvošos riskus un veikt pasākumu to novēršanai, kas
samazinās nelaimes gadījumu un arodslimību rašanās iespēju;
- nodrošināt darba apstākļu uzlabošanos uzņēmumā un līdz ar to arī nodarbināto pašsajūtas
uzlabošanos, jo drošā un sakārtotā darba vidē nodarbinātie jutīsies komfortablāk nekā bīstamā,
netīrā un nesakārtotā darba vidē, kas apdraud viņu drošību un veselību;
- paaugstināt veiktā darba efektivitāti, jo optimālos un veselībai nekaitīgos darba apstākļos
nodarbinātais veiks darbu produktīvāk. Viņu nenomāks un netraucēs kaitīgi darba apstākļi,
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piemēram, skaļš troksnis, piesārņots gaiss, nepietiekams apgaismojums, stress utt., kas traucē
strādāt;
- samazināt nodarbināto saslimstību un ar to saistītos darba kavējumus, ko izraisīja neveselīgie
darba apstākļi (vēsas telpas, caurvējš, pārslodzes, nepareizi iekārtota darba vieta, stress u.tml.);
- palīdzēt izvairīties no darba aprīkojuma ekspluatācijas traucējumiem, bojājumiem un
avārijām;
- samazināt gan tiešās (samaksa par pirmajām 10 nodarbinātā slimības dienām, iekārtu
bojājumu izmaksas, izejmateriālu zudumi, dīkstāve utt.), gan netiešās (zaudēts nodarbinātā
darba laiks, darba vietu atjaunošana, aizvietojošā nodarbinātā apmācība, jauna kvalificēta
darbaspēka meklēšana utt.) izmaksas;
- ietaupīt darba devēja finanšu līdzekļus, jo lētāk ir kaut ko mainīt pašā sākumā, nekā pēc
tam, kad jau ir noticis nelaimes gadījums;
- pozitīva uzņēmuma tēla veidošana – sakārtota darba vide palīdz veidot pozitīvu
uzņēmuma tēlu un uzņēmumam ir vieglāk paturēt un piesaistīt labākos speciālistus.
Lai šie darba vides uzraudzības būtiskākie mērķi efektīvi darbotos, ir nepieciešams
periodiski veikt uzņēmuma darba vides riska novērtēšanu un arī citus ar darba vides iekšējo
uzraudzību saistītos procesus. No tā izriet, lai pēc iespējas ātrāk konstatētu iespējamo
darba vides risku, kas var kaitēt nodarbinātā drošībai un veselībai, ir jāveic darba vides iekšējā
uzraudzība.
Darba vides iekšējā uzraudzība ietver uzņēmuma darbības plānošanu, organizēšanu,
īstenošanu un vadīšanu, un, izpildot šos nosacījumus, uzņēmuma vadītājs samazina iespēju uz
darba traumām, kā arī palielina garantiju uz drošu un veselībai nekaitīgu darba vidi.
Darba vides iekšējās uzraudzības (tai skaitā darba vides risku novērtēšana)
kārtību nosaka Ministru kabineta noteikumi Nr.660 “Darba vides iekšējās uzraudzības
veikšanas kārtība” 14 , kas stājušies spēkā 2007. gada 2. oktobrī, un tā sastāv no šādiem
posmiem:
− darba vides iekšējās uzraudzības plānošana;
− darba vides riska novērtēšana, ieskaitot riska novērtēšanu darbā, kuru
veic grūtnieces un sievietes pēcdzemdību periodā;
− darba vides iekšējās uzraudzības īstenošana;
− darba vides iekšējās uzraudzības pārbaude un pilnveidošana.
Darba vides iekšējās uzraudzības pārbaudēs un pilnveidošanas noteikumus nosaka Ministru
kabineta noteikumi Nr.660 “Darba vides iekšējās uzraudzības veikšanas kārtība” 2. punkts,
kas sevī ietver sekojošus noteikumus.
Darba devējs ne retāk kā reizi gadā plāno darba vides iekšējo uzraudzību, lemjot par
darba aizsardzības jautājumu organizēšanu uzņēmumā, darba aizsardzībai nepieciešamajiem
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resursiem, atbildīgajām personām un citiem ar darba vides iekšējo uzraudzību saistītajiem
jautājumiem.
Darba vides iekšējo uzraudzību darba devējs plāno sadarbībā ar darba aizsardzības
speciālistu un uzticības personu vai nodarbināto pārstāvi, ņemot vērā:
- uzņēmuma darbības veidu, darba raksturu un darba apstākļus;
- uzņēmumā pastāvošos darba vides riska faktorus un darba vides riska
novērtēšanas rezultātus;
- Valsts darba inspekcijas brīdinājumus, rīkojumus un lēmumus, kas attiecas uz
darba aizsardzības jautājumiem uzņēmumā;
- uzņēmuma tehniskos un finanšu līdzekļus.
Šeit ir svarīgi arī minēt Ministru kabineta noteikumu Nr.660 “Darba vides iekšējās
uzraudzības veikšanas kārtība” 2. punkta 1. apakšpunktā minēto par atbildīgajām personām.
Ieviešot uzņēmumā darba aizsardzības sistēmu, darba devējam ir tiesības uzņemties pašam
uzraudzīt darba aizsardzības sistēmu vai arī norīkot tam darba aizsardzības speciālistu ar
atbilstošu kvalifikāciju, vai arī piesaistot kompetentu institūciju vai kompetentu speciālistu.
Bet ne visos gadījumos darba devējs drīkst uzraudzīt darba aizsardzības sistēmu.
Ja uzņēmumā ir vairāk par 10 darbiniekiem, tad darba devējs nedrīkst uzraudzīt
darba aizsardzības sistēmu, un šajā gadījumā darba devējam ir jāpiesaista darba
aizsardzības speciālists ar atbilstošu kvalifikāciju, vai arī jāpiesaista kompetenta institūcija vai
kompetents speciālists. Ja uzņēmumā ir mazāk par 10 darbiniekiem, tad darba devējs var veikt
darba vides iekšējo uzraudzību, bet attiecīgi noklausoties 160 stundu kursus darba aizsardzībā.
Darba devējs vai viņa norīkotais darba aizsardzības speciālists pats var izvēlēties
kādu darba vides risku novērtēšanas metodi piemērot, vērtējot darba vides riskus. Tomēr,
neatkarīgi no izvēlētās metodes, ir jāveic visu darba vides risku faktoru novērtēšana.
Ministru Kabineta noteikumos Nr.660 “Darba vides iekšējās uzraudzības veikšanas
kārtība” 1. pielikumā dota darbu vietas pārbaudes un darba vides risku faktoru noteikšanas
parauga veidlapa, ko var izmantot darba vides risku apzināšanai.
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Darba vides faktorus novērtē, izmantojot dažādas metodes, un tās ir:
-

pārrunas,

-

aptaujas anketas,

-

kvantitatīvās novērtēšanas metodes,

-

nelaimes gadījumu rašanās iespējamību un to seku nopietnības prognozes.

Novērtējot darba vides riskus, ņem vērā:
-

riska iestāšanās varbūtību un riska seku nopietnības pakāpi;

-

esošo mijiedarbību starp nodarbinātajiem un viņu veicamo darbu uzņēmumā;

-

vai darba vietā uzturas arī citas personas (ārpakalpojumu uzņēmējs, apmeklētāji),

-

darbā notikušos nelaimes gadījumus un konstatētās arodslimības,

-

darba vietās, kurās ir nemainīgi darba apstākļi, specifiskos un ierastos darba apstākļus;

-

darba vietās, kurās ir mainīgi darba apstākļi, arī paredzētās darba apstākļu izmaiņas.

Pēc darba vides risku novērtēšanas un darba vietu pārbaudes:
- nosaka darba vides riskam pakļautās darba vietas un darba veidus, kuros
nepieciešams veikt darba aizsardzības pasākumus;
-

izstrādā darba aizsardzības pasākumu plānu, kurā nosaka darba aizsardzības
pasākumus, - sagatavo darba aizsardzības normatīvajos aktos noteiktos dokumentus
sarakstus (OVP pārbaudes, profesiju un amatus kur ir pakļauti kaitīgai darba videi).

Biežāk sastopamie darba vides riska faktori:
- ķīmiskās vielas (krāsas, sintētiskie mazgāšanas līdzekļi, lakas, eļļas),
- fizikālie faktori (troksnis, vibrācija, mikroklimats, apgaismojums),
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- putekļi (koka, abrazīvie),
- bioloģiskie faktori (ērču encefalīts, vīrusa hepatīta B un C, HIV,AIDS),
- mehāniskie faktori (bīstamās iekārtas, darbs augstumā),
- ergonomiskie faktori (neērta darba poza, vienveidīgas kustības, smaguma
pārvietošana),
- psihosociālie faktori (laika trūkums, konflikti, virsstundu darbs, sliktas attiecības
ar vadību un kolēģiem) (darba vides iekšējā uzraudzība).
Kad esošie riski ir novērtēti, ir jāpieņem lēmums,

kā esošos riskus samazināt vai

novērst. Nobeigumā ir svarīgi minēt, ka, lai arī Latvijas Republikas Ministru Kabineta
normatīvajos aktos ir noteikts, kādā kartībā ir jāveic darba aizsardzības sistēmas izveide un
uzturēšana, tas nenozīmē, ka praksē tas vienmēr tiek darīts. Šo noteikumu ievērošana ir
atkarīga no darba devēja godprātības un rūpēm par saviem uzņēmuma darbiniekiem un viņu
veselību. Nereti darba devēji riskus izvērtē tīri

formāli (jo likums to liek)

un domā

veidus, kā lētāk novērst vai noslēpt šos trūkums.
Te jāmin, ka darba vides iekšējās uzraudzības īstenošanas mērķis ir vērsts uz
darba vides riska novērtēšanās laikā atklāto darba vides risku novērtēšanu vai samazināšanu
līdz līmenim, kas neapdraud darbinieku drošību un veselību, sadalot šo darbību sekojošos
soļos:
1.rezultātu izvērtēšana,
2.pasākumu noteikšana,
3.termiņi un atbildīgo iecelšana,
4.pasākumu realizēšana,
5.pasākuma pārbaude.
Tajā pašā laikā, novēršot darba vides riskus, ir jānovērš tie tā, lai neradītu jaunus
riskus. Lai veiksmīgi novērstu

darba vides riskus, tie ir gan jāapzina, gan jāinformē

darbinieki, gan struktūrvienību vadītāji, kā arī jākonsultējas ar tiem un jāpiesaista šie cilvēki
riska novēršanas plāna izstrādē.
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Darba aizsardzības speciālista loma un funkcijas
Darba aizsardzības likuma definīcija nosaka, ka darba aizsardzības speciālists ir
nodarbinātais, kura pienākums ir organizēt un kontrolēt darba aizsardzības pasākumus un
veikt darba vides iekšējo uzraudzību. Profesiju standarts skaidro, ka darba aizsardzības
speciālists strādā komercsabiedrībā, valsts vai pašvaldību dibinātā institūcijā vai sabiedriskā
organizācijā, kurā viņš veic darba aizsardzības sistēmas organizēšanu un darba vides iekšējo
uzraudzību, kā arī darba aizsardzības pasākumu plānošanu un izpildes uzraudzību, atbilstoši
kvalitātes un resursietilpības nosacījumiem. Kā kompetents speciālists pārzina darba
aizsardzības un ar to saistītos normatīvos aktus, darba vides riskus, spēj tos novērtēt un
veikt darba vides iekšējo uzraudzību uzņēmumā, kā arī pastāvīgi pilnveidot zināšanas un
prasmes.
Darba aizsardzības speciālista funkcijas, uzdevumi:
1. Nodrošināt darba aizsardzības un darba vides iekšējās uzraudzības pasākumu vadīšanu.
1.1. Izveidot un uzturēt atbilstošā kvalitātē darba aizsardzības vadīšanas organizatorisko
struktūru un sistēmu, tai skaitā darba vides iekšējo uzraudzību.
1.2. Noteikt konkrētas tiesības un pienākumus organizācijas atbildīgajām personām
par darba aizsardzību.
1.3. Izveidot un uzturēt organizācijā LR Darba aizsardzības un ar to saistīto normatīvo aktu
bāzi atbilstoši organizācijas specifikai.
2. Izstrādāt darba aizsardzības un darba vides iekšējās uzraudzības pasākumu plānus.
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2.1. Noteikt un novērtēt organizācijā darba vides riska faktorus atbilstoši LR normatīvajiem
aktiem, organizācijai saistošiem normatīviem dokumentiem un iekārtu tehniskajiem
dokumentiem.
2.2. Veikt darba vides un nodarbināto veselības analīzi
organizācijā.
2.3. Prognozēt iespējamos darba vides riskus sakarā ar reorganizāciju vai jaunu
tehnoloģiju ieviešanu.
2.4. Noteikt darba vides risku prioritātes, kā arī organizēt to novēršanas vai samazināšanas
pasākumu plānu izstrādāšanu.
3. Organizēt un koordinēt darba aizsardzības pasākumus organizācijā.
3.1. Organizēt un koordinēt darba vides risku novēršanas vai samazināšanas pasākumu
realizēšanu un veikt to izpildes uzraudzību.
3.2. Nodrošināt operatīvu informatīvo bāzi un komunikāciju sistēmu ārkārtēju darba
vides risku palielināšanās, avāriju un nelaimes gadījumu novēršanai.
3.3. Organizēt operatīvu palīdzību cietušajiem nelaimes gadījumos.
3.4. Organizēt operatīvu nelaimes gadījumu izmeklēšanu.
3.5. Veikt pasākumus, kuri nodrošina darbinieku kvalifikācijas paaugstināšanu
darba aizsardzības jomā.
4. Sekmēt un kontrolēt organizācijā darba vides uzlabošanas pasākumus un darba aizsardzības
ievērošanu.
4.1. Plānveidīgi apsekot organizācijas darba vidi, apzināt un novērtēt riskus darba vietās.
4.2. Uzraudzīt organizācijā risku novēršanas vai samazināšanas plāna realizācijas gaitu
un kvalitāti, kā arī kontrolēt nepieciešamo uzlabošanas pasākumu realizācijas termiņus.
4.3. Kontrolēt atbildīgo personu par darba aizsardzību organizācijā, t.sk. uzticības
personu, darbības kvalitāti.
4.4. Kontrolēt darbinieku kvalifikāciju kā arī veikt konsultācijas darba aizsardzības jomā.
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Nodarbināto loma darba aizsardzībā
Saskaņā ar Darba aizsardzības likuma definīciju, nodarbinātais ir jebkura
fiziska persona, kuru nodarbina darba devējs, arī valsts civildienesta ierēdņi un personas, kuras
nodarbinātas ražošanas vai mācību prakses laikā. Darba likums

vēsta, ka nodarbinātais

ir fiziska persona, kas uz darba līguma pamata par nolīgto darba samaksu veic noteiktu
darbu darba devēja vadībā. Vadoties no šiem diviem likumiem, var secināt, ka nodarbinātais ir
tā persona, par kura veselību un drošību rūpējas darba devējs un visa darba aizsardzības
sistēma kopumā - gan institucionālā, gan likumdošana. Darba aizsardzības sistēma norāda,
ka viss ir vērsts tieši uz to, lai nodarbinātais savā darba vietā justos droši un netiktu nodarīts
kāds kaitējums veselībai, taču nodarbinātajam arī ir noteikti pienākumi darba aizsardzībā, šos
noteikumus ievērojot, - ne tikai darba aizsardzības sistēma un darba devējs parūpējas par
drošību, bet arī nodarbinātais pats.
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Nodarbinātajam darba aizsardzības jomā ir pienākums:
1.

rūpēties par savu drošību un veselību un to personu drošību un veselību, kuras
ietekmē vai var ietekmēt nodarbinātā darbs;

2.

lietot darba aprīkojumu, bīstamas vielas, transportu un citus ražošanas līdzekļus
saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto dokumentāciju (ražotāja instrukcijas, ķīmisko
vielu un ķīmisko produktu drošības datu lapas u.c.);

3.

lietot

kolektīvos

individuālos

aizsardzības

aizsardzības

līdzekļus,

līdzekļus

saskaņā

kā
ar

arī

viņa

normatīvajos

rīcībā

nodotos

aktos

noteikto

dokumentāciju (ražotāja instrukcijas, ķīmisko vielu un ķīmisko produktu drošības
datu

lapas

u.c.) un pēc lietošanas attiecīgos aizsardzības līdzekļus novietot tiem

paredzētajā vietā;
4.

ievērot drošības zīmes, kā arī lietot drošības ierīces, ar ko apgādāts darba aprīkojums
un darba vieta, saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto dokumentāciju (ražotāja
instrukcijas, ķīmisko vielu un ķīmisko produktu drošības datu lapas u.c.) un atturēties
no attiecīgo drošības ierīču patvaļīgas iedarbināšanas, mainīšanas vai pārvietošanas;

5.

nekavējoties

ziņot

darba

devējam,

tiešajam

darba

vadītājam

vai

darba

aizsardzības speciālistam par nelaimes gadījumu darbā, kā arī par jebkuriem darba
vides faktoriem, kuri rada vai var radīt risku personu drošībai un veselībai, arī par
trūkumiem uzņēmuma darba aizsardzības sistēmā;
6.

piedalīties darba devēja rīkotajās instruktāžās un apmācībās darba aizsardzības jomā;

7.

sadarboties ar darba devēju vai darba aizsardzības speciālistu, lai izpildītu prasības,
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kas ietvertas Valsts darba inspekcijas atzinumos, brīdinājumos, rīkojumos vai lēmumos
par uzņēmuma darba aizsardzības sistēmu;
8.
sadarboties ar darba devēju vai darba aizsardzības speciālistu drošas darba vides
un darba apstākļu nodrošināšanā, lai neradītu risku nodarbinātā drošībai un veselībai;
9.

apmeklēt obligātās veselības pārbaudes saskaņā ar darba devēja rīkojumu.

10.

ievērot elektrodrošības un ugunsdrošības noteikumus.

Tajā pašā laikā darbiniekiem darba aizsardzības jomā ir tiesības atteikties no darba
veikšanas, ja:
-

attiecīgā darba veikšana rada vai var radīt risku darbinieku vai citu cilvēku drošībai
un veselībai, un šāds risks nav novēršams citādā veidā;

-

lietojamais darba aprīkojums vai darba vieta nav apgādāta ar nepieciešamajām
drošības ierīcēm, vai darbinieka rīcībā nav nodoti nepieciešamie individuālie
aizsardzības līdzekļi;

-

attiecīgā

darba

veikšana

saistīta

ar

darbinieka

profesionālajai

sagatavotībai

neatbilstoša darba aprīkojuma lietošanu vai darba devēja sniegtajai instruktāžai darba
aizsardzības jomā;
-

nav ievēroti VDI brīdinājumi, rīkojumi vai lēmumi par darba aizsardzības
organizāciju attiecīgajā darba vietā;

-

vērsties VDI ar iesniegumiem, ja darbinieks un uzticības persona uzskata, ka
darba devēja veiktie darba aizsardzības pasākumi, kā arī piešķirtie un izmantotie
līdzekļi nav pietiekami, lai nodrošinātu darbinieku drošību un veselības aizsardzību
darbā;

-

uz atlīdzību, ja darba vai civildienesta attiecības tiek pārtrauktas saistībā ar drošības
un veselības apdraudējumu darbā;

-

uz darba devēja noteiktiem papildu atvieglojumiem. Šādas tiesības, atbilstoši darba
vides riska novērtējumam, kā arī ārsta atzinumam, ir jauniešiem līdz 18 gadu vecumam,
grūtniecēm, sievietēm pēcdzemdību periodā, invalīdiem un citiem Darba aizsardzības
likumā minētajiem darbiniekiem
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Lai arī Darba aizsardzības likums skaidri norāda gan nodarbināto pienākumus, gan
nodarbināto tiesības, realitātē ne visi tos ievēro. Pēc Valsts darba inspekcijas rīcībā esošās
informācijas laikā no 2016.gada 1.janvāra līdz 22.augustam nelaimes gadījumos darbā
bojā gājuši 27 nodarbinātie un vēl 14 darbinieki atrasti miruši (iespējamas dabiskās nāves darba
vietās). 2015. gadā šajā laika posmā bojā bija gājuši 17 nodarbinātie. Vēl 94 cilvēki 2016. gadā
ir guvuši smagas traumas darbā (2015. gadā šajā laika periodā – 109). Tādejādi te var secināt ,
ka šeit daļēju atbildību jāuzņemas pašiem nodarbinātajiem, bet tajā pašā laikā Latvijas
statistikas dati liecina, ka ir pietiekami liels uzņēmuma skaits , kuri nepievērš pietiekamu
lielu uzmanību darba aizsardzības jautājumos. Šo var skaidrot ar to, ka daudziem darba
ņēmējiem nav īsti skaidrs, kādi ir tieši viņu pienākumi, vai tiesības darba aizsardzības
jautājumos.

18

Obligātā veselības pārbaude
Lai veiksmīgi vadītu uzņēmumu un varētu attīstīt biznesu, ir svarīgi veseli darbinieki,
tādējādi darba devējam ir svarīgi rūpēties par savu nodarbināto veselību, un šeit darba devējam
talkā nāk obligātās veselības pārbaudes, kas parāda darbinieka veselības stāvokli un to, vai
darbinieks vispār var veikt noteikto darbu. Šādas obligātās veselības pārbaudes ļauj
laikus noteikt iespējamos riskus veselībai.
Obligātā

veselības pārbaude ir

veselības pārbaude, kuru darba devējs nodrošina,

sedzot ar obligāto veselības pārbaudes saistītos izdevumus.
Latvijas Republikā Darba aizsardzības likums un

normatīvie noteikumi

NR.

219 “Kārtība, kādā veicama obligātā veselības pārbaudes’’ nosaka pārbaužu kārtību.

Darba aizsardzības likums norāda, ka obligātās veselības pārbaude ietver:
− pirms darba līguma noslēgšanas (pirmreizējā veselības pārbaude);
− periodiski (periodiskā veselības pārbaude);
− mainoties veselībai kaitīgajiem darba vides faktoriem (ārpuskārtas veselības pārbaude);
− pēc darba devēja iniciatīvas;
− pēc darba aizsardzības speciālista vai uzticības personas ieteikuma (Darba
aizsardzības likums).
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Obligātās veselības pārbaudes tiek veiktas personām, kuras strādā darbos, kas saistīti ar
iespējamu risku citu cilvēku veselībai. Tāpat obligātās veselības pārbaudes jāveic
personām, kuru veselības stāvokli var ietekmēt kaitīgi darba vides faktori. Ja persona
nodarbināta darbā īpašos apstākļos vai arī viņas veselības stāvokli var ietekmēt kaitīgie
darba vides faktori, gan pirmreizējā, gan atkārtotā veselības pārbaude jāiziet obligāti.
Obligātā veselības pārbaude tiek veikta personām:
1.

kuru veselības stāvokli ietekmē veselībai kaitīgie darba vides faktori (2009.gada
10. marta MK noteikumi Nr.219 1. pielikums),
kuras strādā īpašos apstākļos – bīstamos darbos, kur pastāv augsts nelaimes

2.

gadījumu risks pašam darbiniekam (2009.gada 10.marta MK notiekumiem Nr..219
2.pielikums).
Darba devējs, ņemot vērā normatīvajos aktos minētajos noteikumos par obligāto
veselības pārbaužu veikšanas kārtību dotajos sarakstos, sastāda to nodarbināto sarakstu, kuri ir
viņa uzņēmumā pakļauti obligātajām veselības pārbaudēm un nodrošina, ka šie nodarbinātie
veic šo pārbaudi. Obligātā veselības pārbaude ne tikai parāda darbinieku veselības stāvokli, bet
ļauj arī agri atklāt arodslimības iespējamību, un tas savukārt nodrošina efektīvu ārstēšanu un
rehabilitāciju. Arodslimības ir atsevišķu darbinieku kategorijām raksturīgas slimības, kuru
vienīgais

vai galvenais cēlonis ir darba vietas faktori (fizikālie, ķīmiskie, bioloģiskie,

psiholoģiskie u.c.).
Valsts darba inspekcija (VDI) uzrauga un kontrolē, kā darba devēji ievēro
noteikumus par obligātajām pārbaudēm darbiniekiem, kas nodarbināti īpašos apstākļos, bet
Veselības inspekcija (VI) uzrauga un kontrolē personu profesionālo darbību.
Svarīgi minēt, ka praksē ne vienmēr obligāto veselības pārbaužu veikšana tiek veikta
atbilstoši noteikumiem, pareizāk tā tiek veikta tikai kā formāla normatīvo aktu izpilde no darba
devēja un nodarbinātā puses, jo darba devējam ir vajadzīgs darbinieks, un darbiniekam ir
vajadzīgs darbs. Šeit kā piemēru var minēt, ka darbinieks, lai tik izietu ārsta pārbaudes un
obligātajā veselības pārbaudes kartē dabūtu zīmogu un atzinumu, ka var strādāt noteikto darbu,
melo, ka jūtas pilnīgi vesels un nav nekādu sūdzību, lai arī

patiesībā viņam ir

veselības

traucējumi. Tāpat ir arī gadījumi, kad nodarbinātais neizstāsta pilnībā visus darba apstākļus,
piemēram, darbiniekam

ikdienas darbos ietilps koku konstrukciju būvniecība, bet

dažādu apstākļu dēļ viņa pienākums ir arī šo konstrukciju krāsošana, līdz ar to mainās darba
vide. Šādu informāciju darbinieks noklusē, lai nepazaudētu darbu.
Ir svarīgi atklāti pateikt aroda ārstam par saviem darba apstākļiem, jo vislielākā vērtība
ir mūsu pašu veselība, un nekāds darbs nav vērts, lai pakļautu savu veselību briesmām. Bet
jebkurā gadījumā, ja arī ir kaut mazi un minimāli kaitīgie faktori, ir svarīgi lietot visus
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individuālos aizsardzības līdzekļus.

Individuālie un kolektīvie darba aizsardzības līdzekļi
Drošai un veselīgai darba videi ir liela nozīme katra nodarbinātā ikdienā. Katram darba
devējam ir

pienākums nodrošināt maksimālu darba vides aizsardzību viņu uzņēmumā

strādājošiem, lai arī tiek veiktās darba vides risku vērtēšana un to iespējamo seku novēršana,
kā arī tiek veiktas obligātas veselības pārbaudes, tas nenodrošina pilnīgu darba vides
aizsardzību. Un tad šeit talkā nāk individuālie un kolektīvie darba aizsardzības līdzekļi.
Latvijā Darba aizsardzības likums, kas norāda normatīvos aktus par individuālajiem
aizsardzības līdzekļiem (turpmāk tekstā – IAL) ir 2002. gada 20. augustā pieņemtie MK
noteikumi Nr. 372. ‘’Darba aizsardzības prasības, lietojot individuālos aizsardzības līdzekļus’’.
Šie Noteikumi nosaka darba aizsardzības prasības, lietojot individuālos aizsardzības līdzekļus
– ierīces, iekārtas, sistēmas un izstrādājumus, tai skaitā darba apģērbu un apavus, kurus
nodarbinātais valkā vai citādi lieto darbā, lai aizsargātu savu drošību un veselību no viena
vai vairāku darba vides riska faktoru iedarbības.
IAL var uzskatīt kā pēdējo posmu, lai novērstu darba vides risku faktorus. Sākumā
ir jānovērš darba vides riski kā tādi, un, ja pastāv vēl kādi darba vides riski, kurus nevar
novērst, tad izvēlas kolektīvos individuālos aizsardzības līdzekļus, jo dažkārt tā ir vienīgā
iespēja kā pasargāt nodarbināto.
Eiropas PADOMES DIREKTĪVA (1989. gada 21. decembris) par dalībvalstu tiesību
aktu tuvināšanu attiecībā uz individuālajiem aizsardzības līdzekļiem (89/686/EEK) skaidro, ka
IAL ir arī:
−

komplekts, ko veido vairākas ierīces, kuras ražotājs ir savienojis personas
aizsardzībai pret vienu vai vairākiem iespējami vienlaicīgiem apdraudējumiem;

−

aizsardzības ierīce, kas ir atdalāmi vai neatdalāmi apvienota ar iekārtu, ko persona
nēsā vai tur konkrēta darba veikšanai un kas nav paredzēta personas aizsardzībai;

−

maināmas IAL detaļas, kuras ir būtiskas to darbībai un tiek izmantotas tikai

konkrētā iekārtā. Jebkuru sistēmu, kas piedāvāta tirgū kopā ar IAL tā pievienošanai citai ārējai
papildu ierīcei, pat tad uzskata par šīs iekārtas neatņemamu sastāvdaļu, ja lietotājam nav
paredzēts sistēmu nēsāt vai turēt pastāvīgi visā apdraudējuma laikā.
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 IZMANTOTI MĀRTIŅA PUŽULA GATAVOTIE MATERIĀLI
PAR DARBA AIZSARDZĪBU.
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