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Arodorganizācijas (šūniņas, pamat-) 
līmenis

▪Viens otru biedri labi pazīst

▪Viens otram ir draugs un palīgs

▪Kopā aizstāv savas intereses

▪Viens otram grib palīdzēt
▪ Darbā
▪ Ikdienā

Sakalsim sirdis

Visas par vienu

Tad lieli un stipri

Būsim ikdienu.

/Latvijas Pasta, Telefona, un 

Telegrāfa arodbiedrības moto/ -

1927…



▪Darba apstākļi

▪Darba vide

▪Darba organizācija

▪Atpūtas laiks

▪Atvaļinājums



▪Koplīgums

▪Vienošanās 

▪Darba vides iekšējā uzraudzība
• Darba vides risku noteikšanas procedūra
• Pasākumu plāna sastādīšana un realizācija

• Obligāto veselības pārbaužu rezultāti

• Nelaimes gadījumu darbā izmeklēšana 
un secinājumi

• Arodslimību cēloņu noteikšana
▪…



▪Arodorganizācijas vadītājs

▪Uzticības persona

▪Atbildīgais DA jautājumos

▪Ikviens biedrs



• MK not.359. «Darba aizsardzība darba vietās»

• MK not.660. «Darba vides iekšējās uzraudzības veikšanas 

kārtība»

• MK not. Nr.66. «Darba aizsardzības prasības nodarbināto 

aizsardzībai pret darba vides trokšņa radīto risku»

• MK not.Nr.950. «Nelaimes gadījumu darbā izmeklēšanas 

un reģistrācijas kārtība»

• …

• MK not. Nr.427. «Uzticības personu ievēlēšanas 

un darbības kārtība»



21.Pants

Uzticības personai ir šādas tiesības:

• brīvi izteikt pamatotu nodarbināto viedokli;

• saņemt no darba devēja iekšējos darba aizsardzības

normatīvos aktus;

• ierosināt darba devējam veikt darba vides riska faktoru

mērījumus;

• ierosināt veikt atkārtotu darba vides risku novērtēšanu;

• pieprasīt, lai darba devējs veic darba aizsardzības

pasākumus, un izteikt priekšlikumus;

• piedalīties sarunās par darba koplīguma nosacījumiem un

grozījumiem darba aizsardzības jomā;

• piekļūt darba vietām saskaņā ar uzņēmumā noteikto

kārtību.



Punkts 21.1

Uzticības personai ir šādi pienākumi:

• piedalīties darba vides iekšējās uzraudzības

veikšanā, tai skaitā darba vides riska novērtēšanā,

darba aizsardzības pasākumu plānošanā un

efektivitātes pārbaudē;

• piedalīties:

▪ darbā notikušu nelaimes gadījumu

izmeklēšanā;

▪ ražošanas iekārtu un objektu nodošanā

ekspluatācijā;

▪ darba aprīkojuma atbilstības novērtēšanā.



• Darba devējs, darba aizsardzības speciālists,

kompetentais speciālists vai kompetentā

institūcija, veicot darba vides iekšējo

uzraudzību, sadarbojas ar uzticības personu

vai nodarbināto pārstāvi un iesaista

nodarbinātos.

• Darba vides risku uzņēmumā var novērtēt …,

iesaistot riska novērtēšanā uzticības personu

vai nodarbināto pārstāvi un nodarbināto, kurš

strādā attiecīgajā darba vietā un to pārzina.



Darba devējs informē visus nodarbinātos un uzticības

personas vai nodarbināto pārstāvjus par:

• riska faktoriem un no tiem izrietošo darba vides

risku, kas pastāv uzņēmumā un katrā darba vietā;

• ieguvumu, kas nodarbinātajiem un uzņēmumam

rodas no riska faktoru likvidēšanas un darba vides

riska samazināšanas;

• viņu uzdevumiem un pienākumiem darba vides

iekšējās uzraudzības veikšanā (arī par nepieciešamo

rīcību ārkārtas situācijā);

• iespējamām sekām, kas var rasties, neievērojot

noteikto darba procesu;

• darba aizsardzības pasākumiem;

• darba vides riska novērtēšanas rezultātiem, uz to

pamata izdarītajiem secinājumiem, darba

aizsardzības pasākumu plānu un veiktajiem vai

veicamajiem darba aizsardzības pasākumiem.
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