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Darba aizsardzDarba aizsardzīības normatbas normatīīvie akti vie akti 
attiecattiecīībbāā uz darbu ar buz darbu ar bīīstamstamāām vielm vielāāmm

Kancerogēnās vielas
(MK not. Nr.539)

Bioloģiskās vielas
(MK not. Nr.189)

Azbests
(MK not. Nr.373)

Ķīmiskās vielas
(MK not. Nr.399)



Darba aizsardzDarba aizsardzīības normatbas normatīīvie akti, kas vie akti, kas 
regulregulēē darbu ar darbu ar ķīķīmiskajmiskajāām vielm vielāāmm

Darba aizsardzDarba aizsardzīības likumsbas likums (Pie(Pieņņemts Saeimemts Saeimāā 2001.gada 20.j2001.gada 20.jūūnijnijāā; St; Stāājjāās s 
spspēēkkāā ar 2002.gada 1.janvar 2002.gada 1.janvāārrīī))

MK 2001.gada 23.augusta noteikumi MK 2001.gada 23.augusta noteikumi Nr.379 Nr.379 ““Darba vides iekDarba vides iekššēējjāās s 
uzraudzuzraudzīības veikbas veikššanas kanas kāārtrtīībaba”” (St(Stāājas spjas spēēkkāā ar 2002.gada 1.janvar 2002.gada 1.janvāāri)ri)

Ministru kabineta 2002.gada 3.septembra noteikumi Ministru kabineta 2002.gada 3.septembra noteikumi Nr.399 Nr.399 ““Darba Darba 
aizsardzaizsardzīības prasbas prasīības, saskaroties ar bas, saskaroties ar ķīķīmiskajmiskajāām vielm vielāām darba m darba 
vietvietāāss”” (St(Stāājas spjas spēēkkāā ar 2002.gada 7.septembri)ar 2002.gada 7.septembri)

Latvijas valsts standarts Latvijas valsts standarts LVS 89:1998 LVS 89:1998 ““ĶīĶīmisko vielu aroda misko vielu aroda 
ekspozekspozīīcijas cijas roberobežžvvēērtrtīībasbas darba vides gaisdarba vides gaisāā””



Darba aizsardzDarba aizsardzīības likumsbas likums
Darba aizsardzDarba aizsardzīības bas vispvispāārrīīgie principi gie principi (4.pants)

-- darba vidi izveido tdarba vidi izveido tāā, lai izvair, lai izvairīītos no darba vides riska vai mazintos no darba vides riska vai mazināātu tu 
nenovnenovēērrššama darba vides riska ietekmi;ama darba vides riska ietekmi;

-- novnovēērršš darba vides riska cdarba vides riska cēēloloņņus;us;
-- bbīīstamo aizststamo aizstāāj ar droj ar droššo vai mazo vai mazāāk bk bīīstamo;stamo;
-- dod priekdod priekššroku kolektroku kolektīīvajiem darba aizsardzvajiem darba aizsardzīības pasbas pasāākumiem salkumiem salīīdzindzināājumjumāā

ar individuar individuāālajiem darba aizsardzlajiem darba aizsardzīības pasbas pasāākumiem (IAL);kumiem (IAL);

Darba vides Darba vides iekiekššēējjāā uzraudzuzraudzīība ba (7.pants)
Darba vides Darba vides riska novriska novēērtrtēēššana ana (8.pants)
KonsultKonsultēēššananāāss, nodarbin, nodarbināāto to informinformēēššanaana un un llīīdzdaldzdalīība ba 
darba aizsardzdarba aizsardzīībbāā (10.pants)

NodarbinNodarbināāto un uzticto un uzticīības personu bas personu instruktinstruktāžāžaa un un apmapmāāccīība ba 
(14.pants)
ObligObligāāta veselta veselīības pbas pāārbaude rbaude (15.pants)



““Darba vides iekDarba vides iekššēējjāās uzraudzs uzraudzīības bas 
veikveikššanas kanas kāārtrtīībaba”” Nr.379Nr.379

darba vides iekdarba vides iekššēējjāās uzraudzs uzraudzīības bas plplāānonoššanaana;;
darba vides riska darba vides riska novnovēērtrtēēššanaana;;
darba vides iekdarba vides iekššēējjāās uzraudzs uzraudzīībasbas īīstenostenoššanaana;;
darba vides iekdarba vides iekššēējjāās uzraudzs uzraudzīības bas ppāārbaude un rbaude un 
pilnveidopilnveidoššana.ana.



ĶīĶīmiskmiskāās vielass vielas
Padomes 1991.gada 29.maija Padomes 1991.gada 29.maija 
DirektDirektīīva va 91/322/EEC91/322/EEC par par 
orientorientēējojoššo robeo robežžvvēērtrtīību bu 
ievieievieššanuanu

Padomes 1996.gada Padomes 1996.gada 
18.decembra Direkt18.decembra Direktīīva va 
96/94/EC96/94/EC par indikatpar indikatīīvo vo 
roberobežžvvēērtrtīībubu noteiknoteikššanuanu

Padomes 1998.gada 7.aprPadomes 1998.gada 7.aprīļīļa a 
DirektDirektīīvava 98/24/EC98/24/EC par par 
strstrāāddāājojoššo veselo veselīības un bas un 
drodroššīības aizsardzbas aizsardzīību pret bu pret 
risku, kas rodas, izmantojot risku, kas rodas, izmantojot 
darbdarbāā ķķimikimikāālijaslijas

Ministru kabineta Ministru kabineta 
2002.gada 3.septembra 2002.gada 3.septembra 
noteikumi noteikumi Nr.399 Nr.399 ““Darba Darba 
aizsardzaizsardzīības prasbas prasīības, bas, 
saskaroties ar saskaroties ar 
ķīķīmiskajmiskajāām vielm vielāām m 
darba vietdarba vietāāss”” (St(Stāājjāās sps spēēkkāā
ar 07.09.2002. Noteikumu ar 07.09.2002. Noteikumu 
24.4.apak24.4.apakššpunkts stpunkts stāājas spjas spēēkkāā ar ar 
01.07.2003.);01.07.2003.);



Ministru kabineta 2002.gada 3.septembra Ministru kabineta 2002.gada 3.septembra 
noteikumi noteikumi Nr.399 Nr.399 ““Darba aizsardzDarba aizsardzīības bas 

prasprasīības, saskaroties ar bas, saskaroties ar ķīķīmiskajmiskajāām vielm vielāām m 
darba vietdarba vietāāss””

NoteikumiNoteikumi nosakanosaka darbadarba aizsardzaizsardzīībasbas prasprasīībasbas, , 
nodarbinnodarbināātajiemtajiem saskarotiessaskaroties arar ķīķīmiskajmiskajāāmm vielvielāāmm ((taitai
skaitskaitāā ķīķīmiskajiemmiskajiem produktiemproduktiem) ) darbadarba vietvietāāss, ja , ja risksrisks
rodasrodas vaivai varvar rastiesrasties no no darbadarba vidvidēē esoesoššuu vaivai arar darbadarba
procesuprocesu saistsaistīītutu ķīķīmiskomisko vieluvielu iedarbiedarbīībasbas, , kkāā ararīī
īīpapaššusus ierobeierobežžojumusojumus unun aizliegumusaizliegumus attiecattiecīībbāā uz uz 
atseviatseviššķāķāmm bbīīstamstamāāmm ķīķīmiskajmiskajāāmm vielvielāāmm vaivai
ķīķīmiskajiemmiskajiem produktiemproduktiem..



Noteikumi Nr.399Noteikumi Nr.399

DarbDarbīības joma, atbildbas joma, atbildīība un kontroleba un kontrole
NoteikumiNoteikumi attiecas attiecas attiecasattiecas uz darba vietuz darba vietāām, kur m, kur 
nodarbinnodarbināātais tiek vai var tikt paktais tiek vai var tikt pakļļauts:auts:

bbīīstamo stamo ķīķīmisko vielu vai bmisko vielu vai bīīstamo stamo ķīķīmisko produktu misko produktu 
iedarbiedarbīībai;bai;
ķīķīmisko vielu vai misko vielu vai ķīķīmisko produktu iedarbmisko produktu iedarbīībai, kas savu bai, kas savu 
fizikfizikāālo, lo, ķīķīmisko un toksisko misko un toksisko īīpapaššīību dbu dēļēļ apdraud apdraud 
nodarbinnodarbināāttāā drodroššīību vai veselbu vai veselīību;bu;
ķīķīmisko vielu vai misko vielu vai ķīķīmisko produktu iedarbmisko produktu iedarbīībai, kam ir bai, kam ir 
noteikta aroda ekspoznoteikta aroda ekspozīīcijas cijas roberobežžvvēērtrtīībaba (AER);(AER);
ķīķīmisko vielu vai misko vielu vai ķīķīmisko produktu iedarbmisko produktu iedarbīībai, kam ir bai, kam ir 
noteikti biolonoteikti bioloģģiskiskāās ekspozs ekspozīīcijas rcijas rāāddīīttāāji (BER).ji (BER).

AtbildAtbildīīgais gais –– darba devdarba devēējsjs

KontrolKontrolēē –– Valsts darba inspekcija u.c. institValsts darba inspekcija u.c. institūūcijascijas



Noteikumi Nr.399Noteikumi Nr.399

AER un BERAER un BER
AERAER –– ttāāda da ķīķīmisko vielu un misko vielu un ķīķīmisko produktu koncentrmisko produktu koncentrāācija cija 
darba vides gaisdarba vides gaisāā, kas vis, kas visāā nodarbinnodarbināāttāā dzdzīīves laikves laikāā neizraisa neizraisa 
viviņņa saslima saslimššanu un veselanu un veselīības traucbas traucēējumus, kuri konstatjumus, kuri konstatēējami ar jami ar 
mmūūsdienu izmeklsdienu izmeklēēššanas metodanas metodēēm, ja attiecm, ja attiecīīggāās s ķīķīmiskmiskāās vielas s vielas 
un un ķīķīmiskie produkti iedarbojas uz nodarbinmiskie produkti iedarbojas uz nodarbināāto ne ilgto ne ilgāāk par k par 
astoastoņāņām stundm stundāām darba dienm darba dienāā vai ne ilgvai ne ilgāāk par 40 stundk par 40 stundāām m 
nednedēļāēļā

BERBER –– nodarbinnodarbināāttāā organismorganismāā uzuzņņemto emto ķīķīmisko vielu un to misko vielu un to 
metabolmetabolīītutu koncentrkoncentrāācijas un cijas un ķīķīmisko vielu izraismisko vielu izraisīīto bioloto bioloģģisko isko 
efektu refektu rāāddīīttāāji nodarbinji nodarbināāttāā biolobioloģģiskajiskajāā vidvidēē, kurus nosaka , kurus nosaka 
veseliem nodarbinveseliem nodarbināātajiem, kas ir paktajiem, kas ir pakļļauti auti ķīķīmisko vielu un misko vielu un 
ķīķīmisko produktu iedarbmisko produktu iedarbīībai aroda ekspozbai aroda ekspozīīcijas cijas roberobežžvvēērtrtīībasbas
(AER) l(AER) līīmenmenīī..



Noteikumi Nr.399Noteikumi Nr.399

Riska novRiska novēērtrtēēššanaana
ĶīĶīmisko vielu un misko vielu un ķīķīmisko produktu radmisko produktu radīīttāā riska riska 
novnovēērtrtēēššanu darba devanu darba devēējs nodrojs nodroššina atbilstoina atbilstošši i 
uzuzņēņēmuma darba vides iekmuma darba vides iekššēējjāās uzraudzs uzraudzīības un darba bas un darba 
vides risku novvides risku novēērtrtēēššanas kanas kāārtrtīībai, iesaistot uzticbai, iesaistot uzticīības bas 
personas un nodarbinpersonas un nodarbināātos.tos.

1 POSMS 1 POSMS –– Veic darba vietu pVeic darba vietu pāārbaudi, lai noteiktu rbaudi, lai noteiktu 
ttāās darba vietas, kurs darba vietas, kurāās s ķīķīmiskmiskāās vielas un s vielas un ķīķīmiskie miskie 
produkti rada vai var radprodukti rada vai var radīīt risku darbinieku drot risku darbinieku droššīībai bai 
un veselun veselīībai.bai.



Noteikumi Nr.399Noteikumi Nr.399

Riska novRiska novēērtrtēēššanaana
2 POSMS 2 POSMS –– Veic Veic ķīķīmisko vielu un misko vielu un ķīķīmisko produktu radmisko produktu radīīttāā
riska novriska novēērtrtēēššanu, anu, ņņemot vemot vēērrāā::

ķīķīmisko vielu un misko vielu un ķīķīmisko produktu dromisko produktu droššīības datu lapas informbas datu lapas informāāciju;ciju;
nodarbinnodarbināāto veselto veselīības pbas pāārbaurbaužžu rezultu rezultāātus;tus;
veikto vai veicamo preventveikto vai veicamo preventīīvo pasvo pasāākumu rezultkumu rezultāātus un prognozes;tus un prognozes;
citu informcitu informāāciju par ciju par ķīķīmisko vielu un misko vielu un ķīķīmisko produktu bmisko produktu bīīstamstamīību;bu;
Latvijas valsts standartus LVS 89:1998 un LVS EN 689:1995;Latvijas valsts standartus LVS 89:1998 un LVS EN 689:1995;
ķīķīmisko vielu un misko vielu un ķīķīmisko produktu BER;misko produktu BER;
ķīķīmisko vielu daudzumu darba vietmisko vielu daudzumu darba vietāā;;
konkrkonkrēētos darba apsttos darba apstāākkļļus un procesus darba vietus un procesus darba vietāā, k, kāā ararīī darba viddarba vidēē
esoesoššo o ķīķīmisko vielu un misko vielu un ķīķīmisko produktu bmisko produktu bīīstamstamāās s īīpapaššīības, kbas, kāā ararīī to to 
mijiedarbmijiedarbīību;bu;
ķīķīmisko vielu un misko vielu un ķīķīmisko produktu koncentrmisko produktu koncentrāāciju darba vides gaisciju darba vides gaisāā, to , to 
iedarbiedarbīības veidu un ilgumu;bas veidu un ilgumu;
citu riska novcitu riska novēērtrtēējumu rezultjumu rezultāātus;tus;
iespiespēējamo avjamo avāāriju risku, kas saistriju risku, kas saistīīts ar ts ar ķīķīmisko vielu un misko vielu un ķīķīmisko misko 
produktu lietoproduktu lietoššanu darbanu darbāā..



Noteikumi Nr.399Noteikumi Nr.399

Riska novRiska novēērtrtēēššanaana
Risku novRisku novēērtrtēē regulregulāāri atbilstori atbilstošši normati normatīīvajiem aktiem, kvajiem aktiem, kāā ararīī ja:ja:

notikunotikuššas bas būūtiskas ptiskas pāārmairmaiņņas darba vidas darba vidēē (piem(piemēēram, produkta sastram, produkta sastāāva, agregva, agregāātsttstāāvokvokļļa a 
vai izejvielu maivai izejvielu maiņņa), ieviestas jaunas darba), ieviestas jaunas darbīības vai pbas vai pāārveidots rarveidots ražžooššanas process;anas process;
darba vides pdarba vides pāārbaurbaužžu un mu un mēērrīījumu rezultjumu rezultāāti ir neapmierinoti ir neapmierinošši vai konstati vai konstatēētas tehnolotas tehnoloģģiskiskāā
procesa, iekprocesa, iekāārtu vai tehnisko partu vai tehnisko paņēņēmienu nepilnmienu nepilnīības;bas;
radusies radusies āārkrkāārtrtēēja situja situāācija, kas izraiscija, kas izraisīījusi vai veicinjusi vai veicināājusi nelaimes gadjusi nelaimes gadīījumu, jumu, 
ugunsgrugunsgrēēku, sprku, sprāādzienu vai bdzienu vai bīīstamo stamo ķīķīmisko vielu vai bmisko vielu vai bīīstamo stamo ķīķīmisko produktu misko produktu 
noplnoplūūdi;di;
apstiprinapstiprināāts akts akūūts ts arodsaindarodsaindēēššananāāss gadgadīījums vai jums vai ķīķīmiskmiskāā riska faktora izraisriska faktora izraisīīta ta 
arodslimarodslimīība;ba;
sasaņņemta jauna informemta jauna informāācija par attieccija par attiecīīggāās s ķīķīmiskmiskāās vielas vai s vielas vai ķīķīmiskmiskāā produkta kaitprodukta kaitīīgumu;gumu;

Risku novRisku novēērtrtēē ararīī tad, kad tiek veikta iektad, kad tiek veikta iekāārtu apkope un citas darbrtu apkope un citas darbīības, kuru laikbas, kuru laikāā
tiek apdraudtiek apdraudēēta nodarbinta nodarbināāto droto droššīība un veselba un veselīība un uz nodarbinba un uz nodarbināātajiem var tajiem var 
iedarboties iedarboties ķīķīmiskmiskāās vielas un s vielas un ķīķīmiskie produkti.miskie produkti.

Riska novRiska novēērtrtēēššanas rezultanas rezultāāti ir jti ir jāādokumentdokumentēē (j(jāāuzglabuzglabāā ne mazne mazāāk kk kāā 2 gadus).2 gadus).

JJāāsastsastāāda to nodarbinda to nodarbināāto saraksts, kuru darbs saistto saraksts, kuru darbs saistīīts ar ts ar ķīķīmiskajmiskajāām vielm vielāām un m un 
ķīķīmiskajiem produktiem, normiskajiem produktiem, norāādot informdot informāāciju par darba veidu, ciju par darba veidu, ķīķīmisko vielu un misko vielu un 
ķīķīmisko produktu, tmisko produktu, tāā koncentrkoncentrāāciju darba vides gaisciju darba vides gaisāā, iedarb, iedarbīības veidu un ilgumu. bas veidu un ilgumu. 



Noteikumi Nr.399Noteikumi Nr.399

Riska novRiska novēērrššana un samazinana un samazināāššanaana
3 POSMS 3 POSMS –– Riska vadRiska vadīīššana (ana (managementmanagement & & controlcontrol))
KolektKolektīīvie aizsardzvie aizsardzīības pasbas pasāākumi:kumi:

Ja iespJa iespēējams bjams bīīstamstamāās s ķīķīmiskmiskāās vielas un bs vielas un bīīstamos stamos ķīķīmiskos produktus miskos produktus 
aizstaizstāājj ar ar ķīķīmiskajmiskajāām vielm vielāām un m un ķīķīmiskajiem produktiem, kas konkrmiskajiem produktiem, kas konkrēētajos tajos 
darba apstdarba apstāākkļļos nav bos nav bīīstami vai ir mazstami vai ir mazāāk bk bīīstami nodarbinstami nodarbināāto droto droššīībai un bai un 
veselveselīībai. bai. 
apgapgāāddāā darba vietu ar attiecdarba vietu ar attiecīīgu aprgu aprīīkojumukojumu, k, kāā ararīī nodronodroššina tina tāādu darba du darba 
organizorganizāāciju, tehniskos paciju, tehniskos paņēņēmienus un tehnolomienus un tehnoloģģiskos procesu, kas nerada iskos procesu, kas nerada 
risku nodarbinrisku nodarbināāto droto droššīībai un veselbai un veselīībai;bai;
nodronodroššinaina tehnolotehnoloģģisko iekisko iekāārtu, darba vietu un aprrtu, darba vietu un aprīīkojuma kojuma regulregulāāru apkopiru apkopi;;
ierobeierobežžo to nodarbino to nodarbināāto skaituto skaitu, kuri str, kuri strāāddāā ar ar ķīķīmiskajmiskajāām vielm vielāām un m un 
ķīķīmiskajiem produktiem;miskajiem produktiem;
novnovēērršš iespiespēējas nodarbinjas nodarbināāto saskareito saskarei ar ar ķīķīmiskajmiskajāām vielm vielāām un m un ķīķīmiskajiem miskajiem 
produktiem vai produktiem vai llīīdz minimumam samazinadz minimumam samazina to iedarbto iedarbīības ilgumu un bas ilgumu un 
intensitintensitāāti;ti;
nodronodroššinaina, ka darba telp, ka darba telpāās atrodas tikai konkrs atrodas tikai konkrēēttāā darba veikdarba veikššanai anai 
nepiecienepiecieššamais amais ķīķīmisko vielu un misko vielu un ķīķīmisko produktu daudzums.misko produktu daudzums.



Noteikumi Nr.399Noteikumi Nr.399

Riska novRiska novēērrššana un samazinana un samazināāššanaana
OrganizOrganizēējojošša rakstura pasa rakstura pasāākumi:kumi:

nodronodroššinaina ķīmisko vielu un ķīmisko produktu pareizu glabpareizu glabāāššanuanu;
atdalaatdala ķīmisko vielu un ķīmisko produktu noliktavu no darba noliktavu no darba 
telptelpāām;m;
novnovēērršš ķīmisko vielu noplnoplūūdidi, bet, ja tā notikusi, paredz tūlītējus 
pasākumus noplūdes seku likvidēšanai vai samazināšanai;
klasificklasificēē un marun marķēķē ķīmiskās vielas un ķīmiskos produktus, kā arī
atkritumus, nodrošina to drošu un ātru savākšanu, uzglabāšanu, 
transportēšanu un utilizēšanu;
attiecīgi norobenorobežžoo darba vietasdarba vietas un lietolieto drodroššīības zbas zīīmesmes un 
brbrīīdindināājuma uzrakstusjuma uzrakstus;
izstrizstrāāddāā rrīīccīības pasbas pasāākumuskumus iespējamām ārkārtējām situācijām;
nodarbināto atpūtai un sadzīves vajadzībām iekiekāārto atbilstorto atbilstoššas as 
telpastelpas, kurās novērsts ķīmisko vielu un ķīmisko produktu radītais 
risks.



Noteikumi Nr.399Noteikumi Nr.399

Riska novRiska novēērrššana un samazinana un samazināāššanaana
Riska novRiska novēērrššanas un samazinanas un samazināāššanas pasanas pasāākumus veic kumus veic ššāāddāā
secsecīībbāā::

ķīķīmisko vielu un misko vielu un ķīķīmisko produktu radmisko produktu radīīttāā riska novriska novēērrššana vai ana vai 
maksimmaksimāāla samazinla samazināāššanaana darba vietdarba vietāā, izveidojot atbilsto, izveidojot atbilstoššu darba u darba 
procesu un tehniskprocesu un tehniskāās uzraudzs uzraudzīības sistbas sistēēmu;mu;
piempiemēērota darba aprrota darba aprīīkojuma, tehnolokojuma, tehnoloģģiju un materiiju un materiāālu izmantolu izmantoššanaana
un darba vides kontrole bun darba vides kontrole bīīstamo stamo ķīķīmisko vielu izplatmisko vielu izplatīības novbas novēērrššanai anai 
vai samazinvai samazināāššanai;anai;
kolektkolektīīvvāās aizsardzs aizsardzīības pasbas pasāākumu izvkumu izvēēlele un un ievieievieššana tieana tiešši pie riska i pie riska 
avotaavota (piem(piemēēram, saskaram, saskaņāņā ar projektu un aprar projektu un aprēķēķiniem iekiniem iekāārtota rtota 
vispvispāārrēējjāā un, ja nepiecieun, ja nepiecieššams, vietams, vietēējjāā nosnosūūcesces ventilventilāācija);cija);
individuindividuāālo darba aizsardzlo darba aizsardzīības pasbas pasāākumukumu, tai skait, tai skaitāā IAL (cimdi, IAL (cimdi, 
necaurlaidnecaurlaidīīgi zgi zāābaki, sejai piembaki, sejai piemēērojamas brilles, maskas, u.c.), rojamas brilles, maskas, u.c.), 
izmantoizmantoššanaana, ja , ja ķīķīmisko vielu un misko vielu un ķīķīmisko produktu iedarbmisko produktu iedarbīības bas 
ietekmi nevar novietekmi nevar novēērst ar iepriekrst ar iepriekššēējiem trim pasjiem trim pasāākumiem. IAL jkumiem. IAL jāābbūūt t 
drodroššiemiem (atbilsto(atbilstošša aizsardza aizsardzīība pret specifisko risku) un ba pret specifisko risku) un 
komfortabliemkomfortabliem..



Noteikumi Nr.399Noteikumi Nr.399

NodarbinNodarbināāto konsultto konsultēēššana, ana, 
informinformēēššana un apmana un apmāāccīībaba

Darba devDarba devēējsjs nodronodroššina nodarbinina nodarbināātos un nodarbintos un nodarbināāto to 
uzticuzticīības personas ar darba specifikai atbilstobas personas ar darba specifikai atbilstoššu u 
apmapmāāccīībubu un un nepiecienepiecieššamo informamo informāācijuciju par par 
attiecattiecīīgajiem darba aizsardzgajiem darba aizsardzīības pasbas pasāākumiem.kumiem.

Darba devDarba devēējsjs nodronodroššina to nodarbinina to nodarbināāto apmto apmāāccīību, bu, 
kuriem ir vai ir iespkuriem ir vai ir iespēējama saskare ar jama saskare ar ķīķīmiskajmiskajāām m 
vielvielāām vai m vai ķīķīmiskajiem produktiem:miskajiem produktiem:

-- pirms darba uzspirms darba uzsāākkššanas;anas;
-- regulregulāāri, ne retri, ne retāāk kk kāā reizi gadreizi gadāā;;
-- atkatkāārtoti, ja darba vidrtoti, ja darba vidēē notiek pnotiek pāārmairmaiņņas.as.



Noteikumi Nr.399Noteikumi Nr.399

NodarbinNodarbināāto veselto veselīības uzraudzbas uzraudzīībaba

NodarbinNodarbināātajiem, kuriem darba viettajiem, kuriem darba vietāā
iespiespēējama saskare ar jama saskare ar ķīķīmiskajmiskajāām vielm vielāām vai m vai 
ķīķīmiskajiem produktiem, veic miskajiem produktiem, veic obligobligāāttāās s 
veselveselīības pbas pāārbaudes rbaudes (pirms darba l(pirms darba līīguma guma 
noslnoslēēggššanas, mainoties darba vides kaitanas, mainoties darba vides kaitīīgajam gajam 
faktoram un periodiski).faktoram un periodiski).



Citi normatCiti normatīīvie akti, kas regulvie akti, kas regulēē darbu darbu 
ar ar ķīķīmiskajmiskajāām vielm vielāāmm

ĶīĶīmisko vielu un misko vielu un ķīķīmisko produktu likumsmisko produktu likums (02.04.1998.)(02.04.1998.)

MK 2002.gada 12.marta noteikumi MK 2002.gada 12.marta noteikumi Nr.107Nr.107 ““ĶīĶīmisko vielu misko vielu 
un un ķīķīmisko produktu klasificmisko produktu klasificēēššanas, maranas, marķēķēššanas un anas un 
iepakoiepakoššanas kanas kāārtrtīībaba””.. (St(Stāājjāās sps spēēkkāā ar 30.07.2002.) ar 30.07.2002.) 

MK 1998.gada 27.oktobra noteikumi MK 1998.gada 27.oktobra noteikumi Nr.418 Nr.418 ““KKāārtrtīība, ba, 
kkāāddāā aizpildaizpildāāmas un nosmas un nosūūttāāmas mas ķīķīmisko vielu un misko vielu un ķīķīmisko misko 
produktu droproduktu droššīības datu lapasbas datu lapas””. . (St(Stāājjāās sps spēēkkāā ar 01.01.1999.)ar 01.01.1999.)

MK 1997.gada 4.marta noteikumi Nr.86 MK 1997.gada 4.marta noteikumi Nr.86 ““Noteikumi Noteikumi 
par obligpar obligāāto veselto veselīības pbas pāārbaudi un apmrbaudi un apmāāccīību pirmbu pirmāās s 
palpalīīdzdzīības sniegbas sniegššananāā”” (St(Stāājjāās sps spēēkkāā ar 09.03.1997.)ar 09.03.1997.)



KancerogKancerogēēnnāāss vielasvielas

Padomes 1990.gada 28.jPadomes 1990.gada 28.jūūnija nija 
DirektDirektīīvava 90/394/EEC90/394/EEC par par 
strstrāādnieku aizsardzdnieku aizsardzīību pret bu pret 
kancerogkancerogēēnunu vielu iedarbvielu iedarbīības bas 
apdraudapdraudēējumu darbjumu darbāā

Padomes 1997.gada 27.jPadomes 1997.gada 27.jūūnija nija 
DirektDirektīīvava 97/42/EEC97/42/EEC par par 
darbinieku aizsardzdarbinieku aizsardzīību no bu no 
kancerogkancerogēēnunu iedarbiedarbīības darbbas darbāā

Padomes 1999.gada 29.aprPadomes 1999.gada 29.aprīļīļa a 
DirektDirektīīvava 1999/38/EEC1999/38/EEC par par 
darbinieku aizsardzdarbinieku aizsardzīību no bu no 
kancerogkancerogēēnunu iedarbiedarbīības darbbas darbā

Ministru kabineta Ministru kabineta 
2001.gada 27.decembra 2001.gada 27.decembra 
noteikumi noteikumi Nr.539 Nr.539 
““Noteikumi par darba Noteikumi par darba 
aizsardzaizsardzīības prasbas prasīībbāām, m, 
saskaroties ar saskaroties ar 
kancerogkancerogēēnnāāmm vielvielāām m 
darba vietdarba vietāāss”” (St(Stāājjāās s 
spspēēkkāā ar 01.01.2002.)ar 01.01.2002.)

ā



Ministru kabineta 2001.gada 27.decembra 
noteikumi Nr.539 “Noteikumi par darba 

aizsardzības prasībām, saskaroties ar 
kancerogēnām vielām darba vietās”

Noteikumi nosaka darba aizsardzNoteikumi nosaka darba aizsardzīības prasbas prasīības,   kas bas,   kas 
jjāāievievēēro, saskaroties ar ro, saskaroties ar kancerogkancerogēēnnāāmm vielvielāām darba m darba 
vietvietāās, lai aizsargs, lai aizsargāātu nodarbintu nodarbināātos pret risku, kas rodas tos pret risku, kas rodas 
viviņņu drou droššīībai un veselbai un veselīībai, ja nodarbinbai, ja nodarbināātie ir vai var btie ir vai var būūt t 
pakpakļļauti auti kancerogkancerogēēnunu vielu vielu –– kancerogkancerogēēnunu vai vai mutagmutagēēnunu
vielu vai produktu iedarbvielu vai produktu iedarbīībai bai 



AzbestsAzbests

Padomes 1983.gada Padomes 1983.gada 
19.septembra Direkt19.septembra Direktīīva va 
83/477/EEC83/477/EEC par strpar strāāddāājojoššo o 
aizsardzaizsardzīību no riskiem, kas bu no riskiem, kas 
saistsaistīīti ar pakti ar pakļļauauššanu azbesta anu azbesta 
ietekmei darba vietietekmei darba vietāāss

Padomes 1991.gada 25.jPadomes 1991.gada 25.jūūnija nija 
DirektDirektīīva va 91/382/EEC91/382/EEC par par 
strstrāāddāājojoššo aizsardzo aizsardzīību no bu no 
riskiem, kas saistriskiem, kas saistīīti ar ti ar 
pakpakļļauauššanu azbesta ietekmei anu azbesta ietekmei 
darba vietdarba vietāāss

Ministru kabineta Ministru kabineta 
2002.gada 20.augusta 2002.gada 20.augusta 
noteikumi noteikumi Nr.373 Nr.373 
““Darba aizsardzDarba aizsardzīības bas 
prasprasīības darbbas darbāā ar ar 
azbestuazbestu”” (St(Stāājjāās sps spēēkkāā ar ar 
24.08.2002.)24.08.2002.)



Ministru kabineta 2002.gada 20.augusta Ministru kabineta 2002.gada 20.augusta 
noteikumi noteikumi Nr.373 Nr.373 ““Darba aizsardzDarba aizsardzīības bas 

prasprasīības darbbas darbāā ar azbestuar azbestu””

Noteikumi nosaka darba aizsardzNoteikumi nosaka darba aizsardzīības prasbas prasīības darbbas darbāā ar ar 
azbestu, lai aizsargazbestu, lai aizsargāātu nodarbintu nodarbināāto droto droššīību un veselbu un veselīību bu 
pret risku, kas rodas vai var rasties, darba vietpret risku, kas rodas vai var rasties, darba vietāā
saskaroties ar azbesta vai azbestu saturosaskaroties ar azbesta vai azbestu saturošša materia materiāāla la 
putekputekļļiem.iem.



InformatInformatīīvie materivie materiāālili
GrGrāāmatasmatas ((““Darba higiDarba higiēēnana””, , ““Darba droDarba droššīībaba”” u.c.)u.c.)

VadlVadlīīnijasnijas (DAL, Darba vietas, IAL, (DAL, Darba vietas, IAL, ĶīĶīmiskmiskāās vielas, s vielas, KancerogKancerogēēnnāāss
vielas, Biolovielas, Bioloģģiskiskāās vielas u.c.)s vielas u.c.)

BroBroššūūrasras (Azbests, Dro(Azbests, Droššīības zbas zīīmes, mes, ““Darba aizsardzDarba aizsardzīības prasbas prasīības darbbas darbāā
ar ar kancerogkancerogēēniemniem””, , ĶīĶīmiskmiskāās vielas u.c.)s vielas u.c.)

AtgAtgāādnesdnes ((““ĶīĶīmijas rmijas rūūpniecpniecīības darbiniekiembas darbiniekiem”” u.c.)u.c.)

PlakPlakāātiti

VideokasetesVideokasetes ((““Virsmu apstrVirsmu apstrāādes darbides darbi””, , ““MetinMetināāššanas darbianas darbi””))



NoderNoderīīgas adresesgas adreses

Kur atrast informKur atrast informāāciju?ciju?
InformInformāāciju vai konsultciju vai konsultāāciju par darba ciju par darba 

aizsardzaizsardzīības jautbas jautāājumiem var sajumiem var saņņemt:emt:
Valsts darba inspekcijValsts darba inspekcijāā

K.ValdemK.Valdemāāra ielra ielāā 38,38,
RRīīggāā, LV , LV –– 10101010

TTāālr. 7021704 vai 7021751 lr. 7021704 vai 7021751 
www.vdi.lvwww.vdi.lv



NoderNoderīīgas adresesgas adreses

•• Eiropas Darba droEiropas Darba droššīības un veselbas un veselīības bas 
aizsardzaizsardzīības abas aģģententūūras nacionras nacionāālais lais 
kontaktpunktskontaktpunkts: : httphttp://://osha.lvosha.lv

•• LabklLabklāājjīības ministrija: bas ministrija: www.lm.gov.lvwww.lm.gov.lv
•• Latvijas darba devLatvijas darba devēēju konfederju konfederāācija: cija: 

www.lddk.lvwww.lddk.lv
•• Latvijas BrLatvijas Brīīvo arodbiedrvo arodbiedrīību savienbu savienīība: ba: 

www.lbas.lvwww.lbas.lv
•• Darba un vides veselDarba un vides veselīības institbas institūūta: ta: 

www.parks.lvwww.parks.lv//homehome//ioehioeh



NoderNoderīīgas adresesgas adreses

LikumdoLikumdoššanu darba aizsardzanu darba aizsardzīības jombas jomāā var var 
meklmeklēēt art arīī ppēēc adresc adresēēm:m:

•• www.likumi.lvwww.likumi.lv
•• www.mk.gov.lvwww.mk.gov.lv
•• www.saeima.lvwww.saeima.lv

InformInformāāciju par jaunciju par jaunāākajkajāām aktualitm aktualitāāttēēm, pm, pēēttīījumiem jumiem 
un situun situāāciju Eiropas Savienciju Eiropas Savienīības dalbas dalīībvalstbvalstīīs Js Jūūs varat s varat 
atrast Eiropas Darba Droatrast Eiropas Darba Droššīības un Veselbas un Veselīības bas 
AizsardzAizsardzīības Abas Aģģententūūras interneta mras interneta māājas lapjas lapāā::
httphttp://://europe.osha.eu.inteurope.osha.eu.int



Paldies par uzmanPaldies par uzmanīību!bu!
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