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Dace Avena, Eiropas Darba 
drošības un veselības aizsardzī-
bas aģentūras Latvijas nacionā-
lā kontaktpunkta koordinatore 
 
 
 
 Aprīlī darba aizsardzības nozarē norisinā-
jušies vairāki būtiski notikumi. Viens no 
tiem ir jauno Darba aizsardzības pamatno-
stādņu apstiprināšana valdībā pagājušajā 
nedēļā. Par šo un citām aktualitātēm plašāk 
varat lasīt šajā “Darba aizsardzības ziņu” 
izdevumā.  
 Vēl vēlos atgādināt, ka 28.aprīlis ir Vispa-
saules darba drošības un veselības diena, kā 
arī piemiņas diena darbā bojā gājušiem un 
cietušiem darbiniekiem. Tādēļ aicinu apmek-
lēt šajā dienā organizētos pasākumus, kas 
būs veltīti darba aizsardzībai. 
 Savukārt Valsts darba inspekcija aicina 
pieteikties Labās prakses balvas konkursam, 
kam šogad jāiesniedz piemēri par ievēroja-
miem un inovatīviem risinājumiem darba 
vides risku novērtēšanā. 
 Noslēgumā saku jums lielu paldies par to, 
ka lasāt “Darba aizsardzības ziņas” un ap-
meklējat Eiropas Darba drošības un veselī-
bas aizsardzības aģentūras (OSHA) Latvijas 
nacionālā kontaktpunkta mājaslapu 
www.osha.lv. Šī mājaslapa ir trešā apmeklē-
tākā (rēķinot uz iedzīvotāju skaitu) OSHA 
lapa Eiropā! Paldies par izrādīto interesi un 
aktivitāti!  
 Uz tikšanos nākamajās “Darba aizsardzī-
bas ziņās”! 

Sveicināti  
pavasarī! 

Tiks uzlabota situācija darba 
aizsardzības jomā 
Renārs Lūsis, Labklājības minis-
trijas Darba departamenta direkto-
ra vietnieks 
 

Lai uzlabotu situāciju darba 
aizsardzības jomā, Ministru ka-
binets 2008.gada 15.aprīlī apstip-
rināja Labklājības ministrijas 
izstrādātās Darba aizsardzības 
jomas attīstības pamatnostādnes 
2008.-2013.gadam.  

Pamatnostādnes nosaka Latvijas 
darba aizsardzības sistēmas attīstī-
bas virzienus un veicamos pasāku-
mus, lai nodrošinātu sekmīgu dar-
ba aizsardzību regulējošo normatī-
vo aktu ieviešanu praksē un tuvo-
tos mērķim par drošas un veselībai 
nekaitīgas darba vides nodrošinā-
šanu visiem darbiniekiem. 

Plānots, ka pamatnostādņu īste-
nošanas rezultātā darba vietās bojā 
gājušo darbinieku skaits tiks 
samazināts par 30%!  

Galvenās problēmas darba aiz-
sardzības  jomā,  kuras  ir  plānots 
risināt ar šo pamatnostādņu palī-
dzību, ir informācijas un kapacitā-
tes  trūkums  darba  aizsardzības 
politikas attīstībai, zemais normatī-
vo aktu ievērošanas līmenis uzņē-
mumos un sabiedrības neinformē-
tība par darba aizsardzību. 

Lai novērstu šīs problēmas, pa-
matnostādnes paredz četrus galve-
nos darbības virzienus:  

1) darba aizsardzības politikas 
plānošanas pilnveidošana, nodroši-

not  nepieciešamo  zinātnisko  un 
informācijas atbalstu, atgriezenis-
ko saiti un savlaicīgu reaģēšanu uz 
izmaiņām darba vidē;  

2) valsts uzraudzības un kontro-
les mehānisma (Valsts darba in-
spekcijas) kapacitātes un efektivi-
tātes paaugstināšana;  

3) „Preventīvās kultūras” iedzī-
vināšana sabiedrībā  un uzņēmu-
mos, paaugstinot sabiedrības, bet 
jo īpaši darba devēju un nodarbi-
nāto  zināšanas  un  informētības 
līmeni par darba aizsardzības jau-
tājumiem;  

4) darba apstākļu uzlabošana ar 
likumdošanas  un  citām  iniciatī-
vām,  veicinot  sociālo  dialogu, 
samazinot administratīvās prasības 
uzņēmumiem un motivējot darba 
devējus  un  darbiniekus  ievērot 
normatīvo aktu prasības. 

Attiecībā  uz  pēdējo  darbības 
virzienu pamatnostādnēs paredzē-
ta  virkne  pasākumu  uzņēmumu 
atbalstam  darba  aizsardzības  li-
kumdošanas  ieviešanai,  piemē-
ram, bīstamo nozaru uzņēmumiem 
būs iespēja bez maksas pieteikties 
uz darba vides risku novērtēšanu 
kompetentās  institūcijās,  kas  ne 
tikai novērtēs riskus un sastādīs 
uzņēmumam  darba  aizsardzības 
pasākumu plānu, bet arī apmācīs 
uzņēmuma vadību un darbiniekus 
par darba drošības jautājumiem. 

 
Turpinājums 2.lpp. 
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Starptautiskajai darba aizsardzības 
dienai veltīts seminārs 28.aprīlī 

mes gadījumiem darbā un arodslimībām, 
biežāk konstatētajiem pārkāpumiem un 
problēmām. 

Semināra turpinājumā LM pārstāvji 
sniegs informāciju par jaunajām darba 
aizsardzības jomas attīstības pamatnostād-
nēm 2008. – 2013.gadam, tajās plānota-
jiem pasākumiem, kā arī informēs par 
gaidāmajām izmaiņām darba aizsardzības 
normatīvajos aktos. 

Latvijas Darba aizsardzības speciālistu 
asociācijas pārstāvis informēs klātesošos 
par asociācijas plānotajām aktivitātēm 
2008.gādā. 

Semināra noslēgumā ir paredzēta dis-
kusija par izskatītajiem jautājumiem.  
  Seminārs notiks 28.aprīlī Labklājī-
bas ministrijā (Skolas ielā 28), 6. stāva 
zālē. Semināra sākums ir paredzēts 
plkst.13.00. Semināra ilgums 3-4 stundas. 
Maksimālais dalībnieku skaits – 80.  
  Ņemot vērā dalībnieku skaita ierobežo-
jumu, lūgums visus interesentus savlaicīgi 
reģistrēties semināram, sūtot savus pietei-
k u m u s  u z  e - p a s t a  a d r e s i :                   
Dace.Kalnina@lm.gov.lv vai zvanot pa 
tālruni: 67021522. Pieteikumā lūdzu norā-
dīt semināra dalībnieka vārdu, uzvārdu un 
uzņēmumu, kuru tas pārstāv. Lūgums no 
viena uzņēmuma pieteikt ne vairāk kā trīs 
pārstāvjus. Semināru varēs apmeklēt tikai 
dalībnieki, kuri būs reģistrējušies.   
 Ar semināra programmu būs iespējams 
iepazīties Eiropas Darba drošības un vese-
lības aizsardzības nacionālā kontaktpun-
kta mājas lapā (www.osha.lv) sadaļās 
„Ziņas” un „Pasākumi”. 

Turpinājums no 1.lpp. 
 
Par galveno sabiedrības, t.sk. 

darba devēju un darbinieku infor-
mācijas centru attiecībā uz darba 
aizsardzības  jautājumiem  kļūs 
Rīgas Stradiņa universitātes aģen-
tūra  “Darba  drošības  un  vides 
veselības  institūts”  (RSU 
DDVVI), kurā tiks izveidots gan 
zvanu centrs un darba aizsardzī-
bas materiālu bibliotēka, gan ne-
liela izstāde par darba drošības un 
veselības  aizsardzības  jautāju-
miem, ko bez maksas varēs ap-
meklēt  jebkurš  interesents,  pie-
mēram, skolēniem varētu organi-
zēt izglītojošas vizītes uz šo izstā-
di. Šāds informācijas centrs nā-
kotnē varētu atvieglot Valsts dar-
ba inspekcijas darbu, kas šobrīd ir 
galvenā  sabiedrības  informētāja 
attiecībā  uz  darba  aizsardzības 
jautājumiem.  
 Pamatnostādņu īstenošanai no 
valsts  budžeta  ir  nepieciešami 
gandrīz 16 miljoni latu, bet gan-
drīz puse no šīs summas tiks fi-
nansēta  no  Eiropas  Savienības 
struktūrfondu līdzekļiem.  
 Pamatnostādnes  uzskatāmas 
par Latvijas nacionālo stratēģiju 
darba aizsardzības jomā, un pa-
matnostādņu darbības virzieni ir 
vērsti arī uz Eiropas Savienības 
(ES) darba aizsardzības stratēģijā 
2007. – 2012.gadam „Kvalitātes 
un  produktivitātes  uzlabošana 
darbā” noteikto mērķu un priori-
tāšu  sasniegšanu.  ES  stratēģija 
izvirza par mērķi samazināt kopē-
jo nelaimes gadījumu darbā skai-
tu ES līdz 2012.gadam par 25%. 
 Latvija ir viena no pirmajām 
jaunajām ES  dalībvalstīm,  kam 
šāda darba aizsardzības stratēģija 
ir  izstrādāta, un cerams, ka tās 
īstenošana tiešām būtiski uzlabos 
darba apstākļus Latvijas uzņēmu-
mos. 
 Pamatnostādņu  izstrādāšanā 
piedalījās arī sociālie partneri – 
Latvijas darba devēju konfederā-
cija un Latvijas Brīvo arodbiedrī-
bu  savienība,  kā  arī  RSU 
DDVVI.  
 Ar pamatnostādņu pilno tekstu 
varat  iepazīties  Eiropas  Darba 
drošības un veselības aizsardzības 
nacionālā  kontaktpunkta  mājas 
lapā  (www.osha.lv)  sadaļā 
„Tiesību akti”. 

Renārs Lūsis, Labklā-
jības ministrijas Darba 
departamenta direktora 
vietnieks 
 
 
 
 

Starptautiskā darba aizsardzības 
diena tiek atzīmēta katru gadu 28.aprīlī 
kopš 2001.gada, kad to pirmo reizi atzīmē-
ja Starptautiskā darba organizācija (SDO). 
Šīs dienas mērķis - pievērst valdības, dar-
ba devēju, nodarbināto un visas sabiedrī-
bas uzmanību nelaimes gadījumiem darba 
vietās un nodarbināto sliktajai veselībai. 

Šogad arī Latvijā, līdzīgi kā daudzās 
citās valstīs, notiks Starptautiskajai darba 
aizsardzības dienai veltīti pasākumi, lai 
pievērstu sabiedrības, bet jo īpaši darba 
devēju un darbinieku uzmanību darba aiz-
sardzības jautājumiem. 

Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība 
28.aprīlī organizē konferenci nozaru arod-
biedrībām un darba aizsardzības uzticības 
personām. Savukārt Labklājības ministrija 
(LM) sadarbībā ar Valsts darba inspekciju 
(VDI), Rīgas Stradiņa universitātes aģen-
tūru Darba drošības un vides veselības 
institūtu (DDVVI) un Latvijas Darba aiz-
sardzības speciālistu asociāciju 28.aprīlī 
organizēs semināru darba aizsardzības 
speciālistiem par aktuāliem darba aizsar-
dzības jautājumiem. 

Semināra programmā paredzēta VDI un 
DDVVI sagatavota informācija par situāci-
ju darba aizsardzības jomā, t.sk. par nelai-

Notiks konference „Drošs darbs veselības un  
sociālās aprūpes institūcijās” 
 20.maijā Latvijas Veselības un sociālās aprūpes darbinieku arodbiedrība sadarbībā ar 
RSU aģentūru „Darba drošības un vides veselības institūts” un PSI „Darba Medicīna” 
SIA organizē konferenci „Drošs darbs veselības un sociālās aprūpes institūcijās”, kas 
notiks viesnīcā “REVAL Hotel Latvija”. Konferencē paredzēts runāt par aktuālākajiem 
drošības un veselības jautājumiem veselības un sociālās aprūpes institūcijās. Konferen-
ces darbs plānots 4 sesijās: 
- Situācijas raksturojums veselības un sociālās aprūpes institūcijās 
- Ievainojumi ar asiem priekšmetiem un inficēšanās risks   
- Citi nelaimes gadījumi veselības un sociālajā aprūpē, trešo personu vardarbība 
- Ar pacientu pārvietošana saistītās problēmas veselības un sociālās aprūpes institūcijās 
 Katrā no sesijām paredzēts gan iepazīstināt ar konkrētām problēmām, gan sniegt te-
orētisku ieskatu problēmu lokā, gan arī iepazīstināt ar t.s. „Labās prakses piemēriem” 
par to, kā iespējams uzlabot darba apstākļus un drošību veselības un sociālās aprūpes 
institūcijās. Konferencē piedalīsies arī Labklājības ministrijas, Valsts darba inspekcijas, 
Slimnīcu biedrības un Pasaules Veselības organizācijas pārstāvji, kā arī uzņēmumu pār-
stāvji, kuri demonstrēs dažādus tehniskos risinājumus darba apstākļu un drošības uzla-
bošanai. Dalība konferencē ir bez maksas, tomēr vietu skaits ir ierobežots, līdz ar to obligāta ir 
dalībnieku reģistrācija. Sīkāka informācija par programmu un pieteikšanos: www.lvsada.lv 
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Noslēgusies apstrādes rūpniecības uzņēmumu 
inspicēšanas kampaņa 
Mārtiņš Pozņaks, VDI Sabiedrisko attiecību 
nodaļas speciālists  
Sarmīte Bunka-Brilijonka, VDI Sabiedrisko 
attiecību nodaļas speciāliste 

 
Noslēgusies Valsts darba inspekcijas (VDI) 

īstenotā tekstilizstrādājumu un apģērbu ražo-
šanas uzņēmumu inspicēšanas kampaņa, ku-
ras mērķis bija preventīvi apsekot uzņēmumus 
un izvērtēt faktiskos darba apstākļus.  
 

Kampaņas ietvaros darba inspektori pārbaudī-
ja,  vai  apstrādes  rūpniecības  uzņēmumos  tiek 
ievērotas prasības attiecībā uz darbinieku apmācī-
bu, obligāto veselības pārbaužu veikšanu, indivi-
duālo aizsardzības līdzekļu lietošanu un darba 
vides risku izvērtējumu. 

Kampaņas laikā VDI apsekoja 188 tekstiliz-
strādājumu un apģērbu ražošanas sektora uzņē-
mumus (tai skaitā 5 pašnodarbinātas personas), 
kuros tika konstatēti 1041 pārkāpumi, sakarā ar 
kuriem tika izdoti 139 rīkojumi. Savukārt par 
būtiskiem darba  aizsardzības  pārkāpumiem 45 
darba devēji tika saukti pie administratīvās atbil-
dības,  piemērojot  naudas sodu kopsummā par 
4190 Ls. 

Inspicēšanas laikā tika konstatēts, ka 53% ap-
sekoto uzņēmumu darbinieki nebija iepazīstināti 
ar darba vides risku novērtējumu. Individuālie 
aizsardzības līdzekļi bija izsniegti tikai 50% apse-
koto uzņēmumu, savukārt darbinieku obligātās 
veselības pārbaudes bija veiktas tikai 51% apse-
koto uzņēmumu. 

„Inspicējot uzņēmumus, VDI vērtēja arī līme-
ni, kādā darbiniekiem ir iespēja piedalīties darba 
vides iekšējās uzraudzības veikšanā. Pēc kampa-
ņā iegūto datu analīzes, varam secināt, ka šajos 
uzņēmumos, kuros arī darbinieki bija iesaistīti 
risku  novērtēšanas  procesā,  darba  aizsardzības 
pārkāpumu bija mazāk,” skaidro VDI direktore 
Rita Elce. 

VDI arī šogad savu darbu veic kampaņveidīgi, 
šobrīd  turpinās  frizētavu  un  skaistumkopšanas 
salonu pārbaudes. Atgādinām, ka pērn plaša mē-
roga inspicēšanas kampaņas tika veiktas tādās 
nozarēs kā pasts un telekomunikācijas, būvniecī-
ba, kokapstrāde, transports un veselības aprūpe. 

Aktualitātes  attiecībā  uz  VDI  inspicēšanas 
kampaņu norisi un informatīvie materiāli par dar-
ba  aizsardzību  pieejami  mājas  lapā 
www.vdi.gov.lv, kā arī darba aizsardzības mājas 
lapā www.osha.lv. 

VDI statistikas dati liecina, ka 2007.gadā ap-
strādes rūpniecības nozarē reģistrēti 583 nelaimes 
gadījumi darbā - 8 darbinieki traumu rezultātā 
bija gājuši bojā, bet 72 gadījumos bija gūtas sma-
gas traumas. Vēl 2007.gadā tekstilizstrādājumu 
ražošanas  nozarē  reģistrēti  39  arodsaslimšanas 
gadījumi, bet apģērbu ražošanas nozarē – 24.  
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LM pārskata darba aizsardzības prasības, saskaroties ar 
kancerogēnām vielām darba vietās  

LM rosina uzlabot darba aizsardzības speciālistu kvalifikāciju 

pašreiz nav spēkā. 
Tāpat  noteikumu  projektā  pilnībā 
pārņemtas  Eiropas  Parlamenta  un 
Padomes  Direktīvas  2004/37/EK 
prasības par darba ņēmēju aizsardzī-
bu pret risku, kas saistīts ar kancero-
gēnu vai mutagēnu iedarbību darbā. 
 Atbilstoši  noteikumu  projektam, 
nodarbināto  uzskata  par  pakļautu 
kancerogēnu iedarbībai, ja viņš veic 
ar kancerogēnu ražošanu, izmantoša-
nu,  glabāšanu,  transportēšanu,  pār-
strādi,  savākšanu  vai  iznīcināšanu 
saistītu darbu vai darbu, kura procesā 
rodas kancerogēns. 
 Par šo noteikumu izpildi un ievē-
rošanu  būs  atbildīgs  darba  devējs. 
Savukārt  to  ievērošanu  kontrolēs 
Valsts  darba  inspekcija,  bet  at-
sevišķas kontroles funkcijas atbilstoši 
saviem nolikumiem veiks Veselības 
inspekcija un Vides valsts inspekcija, 
kā arī Aizsardzības ministrija. 
 Kancerogēnas vielas ir kancerogē-
nas vai  mutagēnas ķīmiskas vielas 
vai produkti, kas atbilstoši normatī-
vajiem aktiem par ķīmisko vielu un 
ķīmisko produktu klasifikācijas, mar-
ķēšanas un iepakošanas kārtību un 
bīstamo ķīmisko vielu sarakstu tiek 
klasificēti kā 1. un 2.kategorijas kan-
cerogēnās  vai  1.  un  2.kategorijas 
mutagēnās vielas un produkti. 

Vineta  Bērziņa,  LM  Komunikācijas 
departamenta direktore  
Marika Kupče, sabiedrisko attiecību 
speciāliste  
 
 Lai aizsargātu to darbinieku drošī-
bu un veselību, kuri ir vai var būt 
pakļauti kancerogēno vielu iedarbī-
bai, Labklājības ministrija (LM) no-
teikusi darba aizsardzības prasības, 
kas jāievēro, saskaroties ar kancero-
gēnām vielām darba vietās. 
 Šīs prasības iekļautas LM izstrādāta-
jā Ministru kabineta noteikumu projektā 
Noteikumi par darba aizsardzības pra-
sībām,  saskaroties  ar  kancerogēnām 
vielām darba vietās, kas 27.martā izslu-
dināts Valsts sekretāru sanāksmē. No-
teikumu  projekts  jāsaskaņo  ar  citām 
ministrijām un jāapstiprina valdībā. Pēc 
projekta apstiprināšanas valdībā spēku 
zaudēs pašreiz spēkā esošie Noteikumi 
par darba aizsardzības prasībām, sa-
skaroties ar kancerogēnām vielām dar-
ba vietās. 
 Noteikumu  projektā  nav  mainītas 
pamatprasības,  kuras  ir  noteiktas  jau 
pašreiz spēkā esošajos noteikumos. Tā, 
piemēram,  lai  novērstu  kancerogēnu 
ietekmi uz strādājošo veselību un drošī-
bu, darba devējam ir jāveic vairāki pa-
sākumi: iespēju robežās jānovērš kance-
rogēnu lietošana, aizvietojot tos ar ma-
zāk bīstamām vielām strādājošo drošī-

bai un veselībai. Tāpat darba devējiem 
ir  pienākums maksimāli  automatizēt 
un hermetizēt tehnoloģiskos procesus, 
ieviest automatizētu tālvadību un kon-
troli,  kā arī  ierobežot to darbinieku 
skaitu, kuri darba vietās saskaras ar 
kancerogēniem. 
 Savukārt gadījumos, kad darbinie-
kam tomēr nākas saskarties ar kance-
rogēniem, darba devējam ir jānodroši-
na, lai šīs saskares līmenis nepārsnieg-
tu  noteikumu  projekta  1.pielikumā 
norādītās aroda ekspozīcijas robežvēr-
tības - ķīmisko vielu un ķīmisko pro-
duktu koncentrāciju darba vides gaisā. 
Turklāt, saskaroties ar kancerogēnām 
vielām  darba  vietā,  darba  devējam 
jānodrošina strādājošie  ar  kolektīva-
jiem vai individuālajiem aizsardzības 
līdzekļiem. 
 Lai atvieglotu noteikumu piemēro-
šanu,  noteikumu  projektā  iekļautas 
kancerogēno  un  mutagēno  ķīmisko 
vielu definīcijas. Atbilstoši speciālistu 
priekšlikumiem, projektā iekļauts kan-
cerogēnu saraksts, kurā ietvertas 1. un 
2.kategorijas kancerogēnas un muta-
gēnas vielas, to riska fāzes un aroda 
ekspozīcijas robežvērtības tām vielām, 
kurām tādas ir noteiktas. Iepriekš kan-
cerogēno vielu saraksts bija iekļauts 
Latvijas Valsts standartā LVS 89:1998 
Ķīmisko vielu aroda ekspozīcijas ro-
bežvērtības darba vides gaisā, kurš 

biedrību savienības un Rīgas Stradi-
ņa universitātes. 
 Atgādinām,  ka  atbilstoši  Darba 
aizsardzības likumam uzņēmumā ir 
jābūt  cilvēkam,  kas  nodarbojas  ar 
darba aizsardzības jautājumu risinā-
šanu - veic darba vides iekšējo uz-
raudzību, darba vides risku novērtē-
šanu, īsteno darba aizsardzības pasā-
kumus. Atsevišķos gadījumos tas var 
būt pats darba devējs vai arī viņa 
norīkots darbinieks (darba aizsardzī-
bas speciālists), bet jebkurā gadījumā 
šim speciālistam ir jābūt apmācītam 
darba  aizsardzības  jautājumos.  Par 
uzņēmuma darba aizsardzības speci-
ālistu var strādāt tikai tāds cilvēks, 
kuram ir iegūtas pamatlīmeņa (160 
stundas) vai augstākā līmeņa (1. un 
2.līmeņa profesionālā augstākā izglī-
tība) zināšanas, ir pieredze un izprat-
ne par konkrēto sfēru.  

Vineta Bērziņa, LM Komunikācijas 
departamenta direktore 
Marika Kupče, sabiedrisko attiecību 
speciāliste 
 
 Labklājības ministrijas (LM) spe-
ciālisti 20.martā ar ekspertiem disku-
tēja par iespējām, kā uzlabot pamat-
līmeņa izglītību ieguvušo darba aiz-
sardzības speciālistu kvalifikāciju. 
 Viens no LM priekšlikumiem paredz 
līdz 2011.gada 31.decembrim pagarināt 
pārejas periodu, līdz kuram darba aiz-
sardzības  speciālisti  ar  pamatlīmeņa 
zināšanām (160 stundas) var veikt visus 
darba aizsardzības speciālista pienāku-
mus, tajā skaitā darba vides risku no-
vērtēšanu. Līdz ar to visiem interesen-
tiem būtu nodrošināta iespēja šajā laikā 
iegūt augstāko izglītību darba aizsardzī-
bā. Šobrīd minētais pārejas periods ir 
noteikts līdz 2008. gada 31. decembrim. 

 LM  speciālisti  norāda,  ka  darba 
aizsardzības speciālisti ar pamatlīmeņa  
(160 stundu) izglītību arī turpmāk, pēc 
2011.gada 31.decembra, varēs strādāt 
tajos uzņēmumos, kas nenodarbojas ar 
komercdarbības veidiem, kuri no dar-
ba  aizsardzības  viedokļa  uzskatāmi 
par bīstamiem, piemēram, būvniecībā, 
kokapstrādē, metālapstrādē. 
 Tāpat plānots, ka darba aizsardzības 
speciālistiem ar pamatlīmeņa zināša-
nām, regulāri (ik pēc 5 gadiem) būtu 
jāveic atkārtota apmācība vai zināšanu 
pārbaude. Tādējādi būtu iespēja regu-
lāri pārbaudīt speciālista zināšanu lī-
meni darba aizsardzībā. 
 Par  iepriekšminētiem  priekšliku-
miem LM šobrīd notiek diskusijas ar 
iesaistītajiem ekspertiem no Izglītības 
un zinātnes ministrijas, Valsts darba 
inspekcijas,  Latvijas  Darba  devēju 
konfederācijas,  Latvijas  Brīvo  arod-



DA R B A  AI Z S A R D Z Ī B A S  ZI Ņ A S                                        5

Noslēgusies frizētavu un skaistumkopšanas 
salonu inspicēšanas kampaņa 

LM plāno par 15% samazināt darba attiecību un darba 
drošības pārkāpumu skaitu uzņēmumos 

izvirzītajām prasībām, piemēram, 
SIA „Taleo” un Skaistuma institūts 
„Liora” Rīgā,” norāda R. Elce. 

Atgādinām, ka VDI arī šogad 
savu darbu veic kampaņveidīgi. 
Šogad bez frizētavu un skaistum-
kopšanas salonu inspicēšanas veikta 
arī apstrādes rūpniecības uzņēmumu 
inspicēšana, bet drīzumā tiks uzsāk-
ta vērienīga būvniecības nozares 
inspicēšanas kampaņa. 

 

Sarmīte Bunka-Brilijonka, VDI Sa-
biedrisko attiecību nodaļas speciāliste  

 
Aprīlī noslēgusies Valsts darba 

inspekcijas (VDI) īstenotā frizētavu 
un skaistumkopšanas salonu inspicē-
šanas kampaņa, kuras mērķis bija 
preventīvi apsekot uzņēmumus un 
izvērtēt faktiskos darba apstākļus. 
 

Kampaņas ietvaros darba inspektori 
pārbaudīja, vai frizētavās un skaistum-
kopšanas salonos tiek ievērotas prasības 
attiecībā uz darbinieku apmācību, obli-
gāto veselības pārbaužu veikšanu, indi-
viduālo aizsardzības līdzekļu lietošanu 
un darba vides risku izvērtējumu. 

Kampaņas laikā VDI apsekoja 222 
frizētavas un skaistumkopšanas salonus 
(tai skaitā 81 pašnodarbinātas perso-
nas), kuros tika konstatēti 798 pārkāpu-
mi, kā rezultātā tika izdoti 147 rīkoju-
mi. Savukārt par būtiskiem darba aiz-
sardzības pārkāpumiem 27 darba devēji 
tika saukti pie administratīvās atbildī-
bas, piemērojot naudas sodu. 

Inspicēšanas laikā tika konstatēts, ka 
48% apsekoto frizētavu un skaistum-
kopšanas salonu nebija veikts darba 
vides risku novērtējums un 76% apse-
koto uzņēmumu nebija veiktas darbinie-

ku obligātās 
veselības pār-
baudes. Savu-
kārt individuālie 
a i z s a r d z ī b a s 
līdzekļi bija iz-
sniegti 82% no-
darbināto. 

„Tā kā izvēlē-
jāmies apsekot 
u z ņ ē m u m u s , 
kurus pēdējos 
gados neesam 
p ā r b a u d ī j u š i , 
frizētavu un 
skaistumkopša-
nas salonu inspi-
cēšanas kampa-
ņas rezultāti 
mums nebija pārsteigums – darba vides 
riski joprojām netiek novērtēti, obligā-
tās veselības pārbaudes netiek veiktas, 
līdz ar to darbinieki nav informēti par 
viņiem nākotnē draudošajām potenci-
ālajām arodslimībām, piemēram, hro-
nisko bronhītu, astmu, balsta un kustī-
bas aparāta slimībām,” skaidro VDI 
direktore Rita Elce. 

“Neraugoties uz to, bija patiess 
prieks redzēt, ka ir arī frizētavas, kas 
aprīkotas atbilstoši darba aizsardzības 

sistēma un datubāze par darba koplī-
gumiem.  Datubāzi  varēs  apskatīt 
jebkurš interesents. 
 Iesniegtie LBAS un LDDK pro-
jekti tiks izvērtēti ne ilgāk kā triju 
mēnešu laikā. 
 Darba attiecību un darba drošības 
normatīvo aktu praktiskai ievēroša-
nai  nozarēs  un  uzņēmumos  pare-
dzēts  ieguldīt  gandrīz  7  miljonus 
latu. Līdz 85% no projekta izmak-
sām segs ESF, bet pārējo – valsts 
budžets. Tā kā izsludinātā pieteikša-
nās ir ierobežotas projektu atlases 
ietvaros,  tajā  var  piedalīties  tikai 
LM uzaicinātie  pretendenti.  Savu-
kārt  atklātos  projektu  konkursos 
varēs  piedalīties  plašs  interesentu 
loks. 

Vineta Bērziņa,   LM Komunikācijas 
departamenta direktore  
Liene  Zvereva,  sabiedrisko  attiecību 
speciāliste  
 
 Lai par 15% samazinātu darba attie-
cību un darba drošības pārkāpumu skai-
tu uzņēmumos, Labklājības ministrija 
(LM)  izsludina  konkursu  un  līdz 
28.aprīlim aicina Latvijas Brīvo arod-
biedrību savienību (LBAS) un Latvijas 
Darba  devēju  konfederāciju  (LDDK) 
iesniegt projektus Eiropas Sociālā fonda 
(ESF) līdzekļu saņemšanai.  
 Tas nozīmē, ka īstenojot projektus, 
piecu gadu laikā 100 tūkstoš darba vie-
tās plānots novērtēt darba vides riskus, 
kā arī  par darba aizsardzību apmācīt 
tikpat lielu skaitu atbildīgos speciālistus 
uzņēmumos.  
 Tāpat  reģionos  būs  izveidoti  pieci 

konsultatīvie centri darbinieku un dar-
ba devēju informēšanai, organizēti 165 
informatīvi  izglītojoši  pasākumi,  lai 
veicinātu sabiedrības izpratni par darba 
tiesībām un darba aizsardzību. 
 Savukārt 100 darba devēju organizā-
ciju vadītājiem paaugstinās kvalifikāci-
ju, bet darba devējiem visā Latvijā būs 
iespēja apmeklēt kādu no 198 mācību 
pasākumiem darba aizsardzības jomā. 
 Lai veicinātu arī  jauniešu izpratni 
par darba drošību, profesionālās izglītī-
bas iestādēs plānots ieviest jaunas dar-
ba aizsardzības apmācību programmas. 
Tāpat 500 arodorganizāciju vadītājiem 
paaugstinās kvalifikāciju. 
 Projektu realizēšanas rezultātā būs 
izstrādāti ne tikai pētījumi un analītiski 
materiāli par darba apstākļiem un ris-
kiem Latvijā, bet arī izveidota elektro-
niska darba vides risku novērtēšanas 

Attēlā redzamais manikīra galds aprīkots atbilstoši darba 
aizsardzības prasībām 



Turpmāk trokšņa mērījumi būs jāveic ar kalibrētu 
mēraparatūru 

Ar sociālajiem partneriem diskutē par paveikto 
nereģistrētās nodarbinātības izskaušanā   

riski Latvijā” datiem, troksnim 
kopumā ir pakļauti 45% nodarbinā-
to, visvairāk troksnim ir pakļauti 
nodarbinātie koksnes, koka izstrādā-
jumu un mēbeļu ražošanā (80,5%), 
būvniecībā (65,4%), apstrādes rūp-
niecībā (65,2%) un izglītībā 
(62,1%). Troksnim biežāk pakļauti 
vīrieši (57,7%) nekā sievietes 
(34,6%). 

Paaugstināts troksnis darba vietā 
var radīt akustisku traumu, bet, ja 
nodarbinātais darba vietā ilgstoši ir 
pakļauts paaugstinātam trokšņa lī-
menim, viņam var attīstīties aroda 
vājdzirdzība. Trokšņa izraisīta aroda 
vājdzirdība ir viena no visvairāk 
izplatītajām arodslimībām pasaulē 
un Latvijā tā ir gandrīz divas reizes 
biežāk sastopama nekā vidēji Eiro-
pas Savienībā. 

Tādējādi būtiski ir novērtēt darba 
vidē pastāvošo trokšņa līmeni un 
savlaicīgi novērst tā ietekmi uz no-
darbināto drošību un veselību. 
 Ar jaunajām izmaiņām noteiku-
mos Nr.66 var iepazīties mājas lapā 
www.osha.lv, sadaļā „Tiesību akti”. 

Jolanta Kanča, Lab-
klājības ministrijas 
Darba departamenta 
Darba aizsardzības 
politikas nodaļas vecā-
kā referente 
 
 

2008.gada 8.februārī tika akceptēti 
Ministru kabineta noteikumi Nr.249 
„Grozījumi Ministru kabineta 2003. 
gada 4. februāra noteikumos Nr.66 
“Darba aizsardzības prasības nodar-
bināto aizsardzībai pret darba vides 
trokšņa radīto risku””. 

Grozījumi noteikumos izstrādāti, lai 
redakcionāli precizētu Ministru kabine-
ta noteikumus atbilstoši izmaiņām citos 
normatīvajos aktos un standartos.  

Izmaiņas noteikumos, galvenokārt, 
bija nepieciešamas, jo pagājušajā gadā 
apstiprinātajā valsts metroloģiskai kon-
trolei pakļauto mērīšanas līdzekļu sa-
rakstā nav iekļauti akustiskie mērīšanas 
līdzekļi – audiometri un trokšņmēri. 
Tādējādi turpmāk trokšņa mērījumi būs 
jāveic ar kalibrētu mēraparatūru verifi-
cētas aparatūras vietā, kā bija noteikts 

iepriekš. Trokšņa mērījumus darba vidē 
veic sertificēti speciālisti vai akreditētas 
laboratorijas. 

Attiecībā uz trokšņa radītā riska no-
teikšanu darba vidē, noteikumos preci-
zēta norma, ka novērtējot, vai nodarbi-
nātais netiek pakļauts trokšņa līmenim, 
kas pārsniedz trokšņa ekspozīcijas ro-
bežvērtību (87 dB(A)), ir jāņem vērā 
individuālā dzirdes aizsardzības līdzek-
ļa lietošanas ietekme. Turklāt, lai no-
drošinātu, ka nodarbināto drošība un 
veselība netiek pakļauta trokšņa radīta-
jam riskam, darba devējam ir jāpārbau-
da nodarbinātajiem piešķirto individu-
ālo aizsardzības līdzekļu lietošanas 
efektivitāte. Šī norma ir jāsaprot, ka 
darba devējam, jau izsniedzot individu-
ālos aizsardzības līdzekļus, jāpārlieci-
nās, vai tie nav bojāti un vai tie sniegs 
pietiekami efektīvu trokšņa līmeņa, kam 
pakļauts nodarbinātais, pazeminājumu.  

Samazinot administratīvo slogu dar-
ba devējiem, noteikumos svītrota nor-
ma, kas nosaka pienākumu darba devē-
jam sastādīt nodarbināto sarakstu, kuri 
pakļauti trokšņa ietekmei. 

Pēc LM pētījuma „Darba apstākļi un  

kas palielinājis valsts budžeta ieņē-
mumus  par  588,8  tūkst.  latu.  Ar 
1828 nelegāli nodarbinātajiem cilvē-
kiem darba attiecības netika turpinā-
tas. 
 Atgādinām, ka Darba lietu trīspu-
sējās  sadarbības  apakšpadomi  uz 
paritātes pamatiem veido valdības, 
Latvijas Darba devēju konfederāci-
jas un Latvijas Brīvo arodbiedrību 
savienības  izvirzītie  pārstāvji. 
DLTSA nodrošina un veicina valsts, 
darba devēju organizāciju un darbi-
nieku  arodbiedrību  sadarbību  un 
līdzdalību  darba  aizsardzības  un 
darba tiesisko attiecību regulēšanā. 
 Sociālās drošības apakšpadomes 
mērķis  ir  nodrošināt  un  veicināt 
valsts, darba devēju organizāciju un 
darbinieku  arodbiedrību  sadarbību 
un līdzdalību valsts sociālās drošī-
bas sistēmas pilnveidošanā, lai ga-
rantētu sociālo stabilitāti un paaug-
stinātu sociālo partneru līdzatbildību 
par pieņemto lēmumu izpildi. 

Vineta  Bērziņa,  LM  Komunikācijas 
departamenta direktore  
Marika Kupče,  sabiedrisko  attiecību 
speciāliste  
 
 Labklājības  ministrijā  16.aprīlī  
notika kopējā Darba lietu trīspusējās 
sadarbības  apakšpadomes un Soci-
ālās  drošības  apakšpadomes  sēde, 
kurā speciālisti ar sociālajiem partne-
riem diskutēja par 2007. gadā pa-
veikto  nereģistrētās  nodarbinātības 
izskaušanā. 
 
 Tikšanās laikā Valsts darba inspekci-
jas (VDI) un Valsts ieņēmumu dienesta 
(VID) pārstāvji iepazīstināja klātesošos 
ar  2007.  gadā  veiktajām  aktivitātēm 
nereģistrētās  nodarbinātības  un 
„aplokšņu” algu samazināšanā.  
 Pērn VDI kopīgi ar VID veikušas 
629 tematiskās  pārbaudes,  kurās  306 
gadījumos konstatēti pārkāpumi. Pagā-
jušajā gadā VDI organizējusi 9 infor-
mēšanas un inspicēšanas kampaņas par 
darba apstākļiem, kā arī 587 konsultatī-

vos pasākumus darba devējiem un dar-
biniekiem. 
 Savukārt  VID speciālisti  informēja 
klātesošos par dienesta rīcību, adminis-
trējot  valsts  sociālās  apdrošināšanas 
obligātās  iemaksas,  kā  arī  to  parāda 
piedziņas rezultātiem. 
 Pēc statistikas datiem, VDI pērn ko-
pumā  veikusi  13,5  tūkst.  uzņēmumu 
apsekojumus, no tiem 3987 apsekoju-
mus saistībā ar nereģistrētās nodarbinā-
tības samazināšanu. To laikā inspekcija 
atklājusi  2846  nelegāli  nodarbinātus 
cilvēkus. Tas ir par 61,7% vairāk nekā 
bija plānots 2007.gadā (plānots atklāt 
1760 cilvēkus). Visvairāk nelegāli no-
darbinātie cilvēki strādājuši būvniecības 
nozarē  –  1453  ēnstrādnieki  (51% ), 
koksnes, korķa un korķa izstrādājumu 
ražošanā – 241 (8,5%), vairumtirdznie-
cībā  un  mazumtirdzniecībā  –  211 
(7,4%), kā arī sabiedrisko, sociālo un 
individuālo pakalpojumu jomā – 171 
(6%). 
 Ar 1018 atklātajiem ēnstrādniekiem 
darba devēji noslēguši darba līgumus, 
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Aicina pieteikties Labās prakses balvas konkursam 
“Zelta ķivere 2008” 

šanas komisijai pirms tās pār-
stāvju tikšanās. 

A pielikums: kas ir laba prakse? 
 Izvēlētajam labas prakses piemē-
ram  pēc  iespējas  jāparāda  reāls 
(nevis  teorētisks  vai  hipotētisks), 
identificējams uzlabojums, kas pa-
līdz izslēgt un novērst risku darba 
vietā. Šim uzlabojumam: 

• jāuzlabo vispārējie  darba ap-
stākļi; 

• jābūt efektīvam veselības, dro-
šības  un  darba  efektivitātes 
veicināšanā; 

• jābūt  vērstam uz  identificētā 
riska izslēgšanu vai novēršanu 
tā pirmavotā; 

• jābūt īstenotam pašā uzņēmu-
mā, veicot pašiem savu risku 
novērtējumu; 

• jāveicina uzstādījums, ka riska 
novērtējums  ir  visa  pamatā; 
par to ir atbildīgs ikviens savā 
darbavietā,  nevis  tikai  darba 
devēji (vai eksperti); 

• jābūt  skaidri  identificējamam 
kā rīcībai, kas izraisījusi riska 
samazinājumu; 

• jāpanāk identificējams un pa-
stāvīgs ieguvums; 

• jāatbilst attiecīgajām tās dalīb-
valsts likumu prasībām, kurā tā 
ir īstenota, un, vēlams, jāpār-
sniedz šie minimālie standarti; 

• jābūt vienādam gan darba de-
vēju, gan darbinieku sniegta-
jam ieguldījumam; 

• jāsaņem augstākā līmeņa vadī-
bas atbalsts. 

  Aģentūras  labas  prakses 
definīciju var atrast: 
h t t p : / / e u r o p e . o s h a . e u . i n t /
good_practice/background.stm 
 Iepriekšējos Eiropas Labas prak-
ses balvu ieguvējus var atrast ziņo-
jumos: http://agency.osha.eu.int/
publications/reports/. 
 Novērtējuma  anketa  un  kon-
kursa pieteikuma anketa publicē-
ta internetā: http://osha.lv sadaļā 
Ziņas  un  www.vdi.gov.lv  sadaļā 
Aktualitātes. 

Labās prakses balvas konkursa nolikums 
 

Eiropas kampaņa 2008-09:  
risku novērtēšana 

Eiropas Labas prakses balvu atlases 
procedūra 

 
Pamatinformācija 
 Eiropas kampaņu organizē Eiropas 
Darba drošības un veselības aizsardzības 
aģentūra sadarbībā ar dalībvalstīm un 
Eiropas Savienības prezidentūru. Viena 
no šīs kampaņas atbalsta darbībām ir 
Eiropas Labas prakses balva, ko piešķir 
par labas prakses piemēru, novēršot risku 
darba vietās, saistībā ar izvēlēto tēmu 
(risku novērtēšana). 
 
Mērķi 
 Eiropas Labas prakses balvas noliku-
ma mērķi ir: 

• atbalstīt un popularizēt Eiropas 
kampaņu un Eiropas darba drošības 
un veselības aizsardzības nedēļu; 

• parādīt ar piemēriem visiem Eiropas 
darba devējiem un darbiniekiem, kā 
arī starpniekiem, ieskaitot sociālos 
partnerus, DDVA speciālistus, 
praktizētājus un citus, sniedzot palī-
dzību un informāciju darbavietas 
līmenī; 

• palielināt labas prakses informācijas 
pieejamību, kā arī atbalstīt apmaiņu 
ar šādu informāciju; 

• kā mērķi nostiprināt laba risku no-
vērtējuma veikšanu, sniedzot skaid-
ru apliecinājumu praksē paveikta-
jam, lai panāktu efektīvu un prag-
matisku risku pārvaldību; 

• identificēt uzņēmumos darbības, 
kas sekmē risku novērtēšanu; 

• izteikt atzinību uzņēmumiem vai 
organizācijām, kas sniegušas izcilu 
un radošu ieguldījumu, lai uzlabotu 
risku novērtējumu un risku pārval-
dību. 

Struktūra 
 Eiropas nedēļas Labas prakses balvas 
konkurss notiek divās kārtās; vispirms 
notiek atlase valsts līmenī, un pēc tam 
Eiropas žūrija apstiprina un novērtē 
Aģentūrai iesniegtos piemērus. 

 Izvērtēšanas laikā kontaktpunktiem 
jānosaka tie labas prakses piemēri, kas 
atbilst attiecīgajiem kritērijiem: 

• priekšmeta kritēriji, kas ietverti 
Eiropas kampaņas informācijas 
lapā; 

• labas prakses kritēriji, kas ie-
tverti A pielikumā; 

• balvas piešķiršanas kritēriji, kas 
ietverti izvērtēšanas anketas C 
pielikumā. 

Lūdzu, ņemiet vērā, ka piemēri NE-
TIKS pieņemti, ja: 

• uzlabojums ir paredzēts tikai atse-
višķām personām un tā nav plašā-
ka riska pārvaldības metodes daļa, 
kas izslēdz vai novērš atklāto ris-
ku jau pirmsākumā; 

• labas prakses piemērs nepārprota-
mi ir veidots vienīgi peļņas nolū-
kā; tas jo īpaši attiecas uz precēm, 
ražojumiem vai pakalpojumiem, 
kurus tirgo vai kurus iespējams 
tirgot. 

Papildu informācija 
 Aģentūra gaida papilddokumentāci-
ju, lai palīdzētu izvērtēšanas darba gru-
pai novērtēt uzlabojuma kvalitāti un 
darbības vērienu. 

Papilddokumentācijā, piemēram, 
varētu būt: 

• rokasgrāmatas vai cita dokumen-
tācija, kas ir piemēra daļa; 

• fotogrāfijas, ilustrācijas, grafiki, 
diagrammas utt., kas palīdz pa-
skaidrot piemēru (bieži vien pār-
veidotās darba vietas fotoattēls ir 
īpaši noderīgs). 

• fotogrāfijas jāiesniedz atseviš-
ķi .jpeg vai .gif formātā; 

• var būt lietderīgi pievienot arī 
uzņēmuma stratēģijas vai mācību 
materiālu ilustrācijas; 

 Papildu materiālus vēlams iesniegt 
elektroniskā formātā, taču  

• var tikt pieņemti materiāli arī pa-
pīra formātā; 

• papildu materiāli netiks tulkoti; 
• papildu materiāli, kas saņemti pēc 

galīgā iesniegšanas termiņa bei-
gām (augusts), angļu vai citās 
valodā var nebūt pieejami izvērtē-
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 Valsts darba inspekcija aicina pieteikties Labās prakses balvas konkursam "Zelta ķivere 2008", iesniedzot ievēroja-
mus un inovatīvus risinājumus darba vides risku novērtēšanai. 
 Pieteikumi līdz šī gada 12.septembrim ir jāiesniedz Valsts darba inspekcijā, Rīgā, Kr. Valdemāra ielā 38 k-1, LV 1010. 
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Pagarina darba aizsardzības prasību 
ieviešanu saistībā ar 
elektromagnētisko lauku radītajiem 

Vineta Bērziņa, LM Komunikā-
cijas departamenta direktore 
Marika Kupče, sabiedrisko at-
tiecību speciāliste 
 
 Lai novērstu grūtības praksē 
nodrošināt strādājošo aizsar-
dzību pret elektromagnētisko 
lauku radīto risku iedarbību, 
plānots, ka attiecīgās darba 
aizsardzības prasības stāsies 
spēkā no 2012.gada 30.aprīļa, 
nevis ar šī gada 30.aprīli, kā 
bija noteikts līdz šim.  
 
 Šāds pagarinājums saistīts ar 
to,  ka Eiropas Savienības (ES) 
direktīvā  noteiktās  ekspozīciju 
robežvērtības  veselības  nozarē 
strādājošiem  ierobežo  iespējas 
izmantot un attīstīt magnētiskās 
rezonanses attēlu veidošanas teh-
niku. Minētā tehnika ir neaizstā-
jama vairāku slimību diagnostikā 
un ārstēšanā.  
 Šobrīd Eiropas Komisija (EK) 
ir uzsākusi pētījumu par direktī-
vas  ietekmi  uz  medicīniskām 
procedūrām. Līdz ar to, lai iegūtu 
laiku nepieciešamās informācijas 
ieguvei un analīzei, kā arī jaunu 
priekšlikumu  izstrādei,  EK  ir 
ierosinājusi  pagarināt  direktīvas 
pārņemšanas  termiņu  līdz 
2012.gada 30.aprīlim. 2008.gada 
7.aprīļa sēdē Eiropas Parlaments 
ir  atbalstījis  iepriekšminēto  EK 
priekšlikumu. 
 Tas noteikts  Labklājības mi-
nistrijas (LM) sagatavotajos gro-
zījumos noteikumos Darba aiz-
sardzības  prasības  nodarbināto 
aizsardzībai  pret  elektromagnē-
tiskā  lauka  radīto  risku  darba 
vidē, kas šodien, 10.aprīlī, izslu-
dināti Valsts sekretāru sanāksmē. 
Tie vēl būs jāsaskaņo ar citām 
ministrijām un jāapstiprina valdī-
bā. 
 Noteikumi  attiecas  uz  visām 
nodarbinātības  jomām,  kurās 
nodarbinātie  var  tikt  pakļauti 
elektromagnētisko  lauku  ietek-
mei.  Tomēr  lielāku  ietekmi  uz 
nodarbināto  veselību  var  atstāt 
elektromagnētiskie lauki televīzi-
jas, radiosakaru nozarē, medicī-

nā,  piemēram,  magnētiskās 
rezonanses iekārtas un metālu 
apstrādē. Bet tas ir atkarīgs no 
izmantotajām  iekārtām,  un 
katrā  konkrētajā  gadījumā 
darba devējam ir jānodrošina 
risku novērtējums un jānosa-
ka, vai nodarbinātie ir pakļau-
ti riskam. 
 Darba  devējs  ir  atbildīgs 
par  nodarbināto  aizsardzību 
pret elektromagnētiskā lauka 
radīto risku darba vidē, turklāt 
viņam  ir  jānosaka  elektro-
magnētiskā lauka radītā iedar-
bība, kā arī jānovērtē tā radī-
tais risks – jānosaka, vai tajā 
ir  elektromagnētiskā  lauka 
kaitīgā starojuma avoti, kuri 
varētu  izraisīt  traucējumus 
cilvēka veselībai.  Vienlaikus 
darba  devējam  jāveic  visi 
iespējamie pasākumi, lai no-
vērstu vai mazinātu iepriekš-
minēto risku.  
 Savukārt,  lai  pēc iespējas 
ātrāk  konstatētu  elektromag-
nētiskā lauka radītos veselības 
traucējumus, darba devējam ir 
noteikts  pienākums  nodroši-
nāt  strādājošo,  kuri  pakļauti 
elektromagnētiskā  lauka  ie-
tekmei,  obligātās  veselības 
pārbaudes. Turklāt darba de-
vējam  jānodrošina  ārstniecī-
bas speciālistu iepazīstināšana 
arī ar riska novērtējuma rezul-
tātiem. 
 Elektromagnētiskā  lauka 
mērījumus var veikt kompe-
tentas institūcijas, kompetenti 
speciālisti, akreditētas labora-
torijas, ES akreditētas institū-
cijas, darba aizsardzības spe-
ciālisti  un  citas  personas  ar 
atbilstošu kvalifikāciju mērī-
jumu  veikšanai.  Mērījumus 
veic,  izmantojot  kalibrētu 
mēraparatūru. Par noteikumu 
kontroli un uzraudzību ir at-
bildīga Valsts darba inspekci-
ja. 
 Elektromagnētiskie lauki ir 
statiski un mainīgi elektriskie, 
magnētiskie un elektromagnē-
tiskie lauki, kuru frekvences 
ir līdz 300 GHz. 

Labklājības ministrijas  
Valsts darba inspekcija 

izsludina atklātu konkursu uz vakanto in-
spektora amatu Ziemeļvidzemes reģionālajā 

valsts darba inspekcijā Valmierā. 
 Prasības: augstākā tehniskā, medicīniskā vai 
juridiskā izglītība, vai augstākā izglītība darba 
aizsardzībā, priekšzināšanas un pieredze iegūta-
jā izglītībā, pieredze darbā ar cilvēkiem, organi-
zatora spējas, prasme strādāt ar datoru - MS 
Word, Excel - labā lietotāja līmenī, atbilstība 
Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām. 
 Konkursam - motivācijas vēstule, autobio-
grāfija (CV) un izglītības dokumenta kopija - 
jāiesniedz personīgi līdz 30.aprīlim Ziemeļvi-
dzemes reģionālajā valsts darba inspekcijā Val-
mierā, Cēsu ielā 19, tālr. 64224284, vai Valsts 
darba inspekcijā Rīgā, K.Valdemāra ielā 38/1, 
321.kabinetā; tālr. 67021733. 

*** 
Labklājības ministrijas  
Valsts darba inspekcija 

izsludina atklātu konkursu uz vakanto in-
spektora amatu Ziemeļvidzemes reģionālajā 

valsts darba inspekcijā Limbažu birojā. 
 Prasības: augstākā tehniskā, medicīniskā vai 
juridiskā izglītība, vai augstākā izglītība darba 
aizsardzībā, priekšzināšanas un pieredze iegūta-
jā izglītībā, pieredze darbā ar cilvēkiem, organi-
zatora spējas, prasme strādāt ar datoru - MS 
Word, Excel - labā lietotāja līmenī, atbilstība 
Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām. 
 Konkursam - motivācijas vēstule, autobio-
grāfija (CV) un izglītības dokumenta kopija - 
jāiesniedz personīgi līdz 30.aprīlim Ziemeļvi-
dzemes reģionālajā valsts darba inspekcijā Val-
mierā, Cēsu ielā 19, tālr. 64224284, vai Valsts 
darba inspekcijā Rīgā, K.Valdemāra ielā 38/1, 
321.kabinetā; tālr. 67021733. 

*** 
Labklājības ministrijas  
Valsts darba inspekcija 

izsludina atklātu konkursu uz vakanto in-
spektora jurista amatu Kurzemes reģionālās 
valsts darba inspekcijas Ventspils sektorā. 

 Prasības: augstākā juridiskā izglītība, priekš-
zināšanas un pieredze iegūtajā izglītībā, piere-
dze darbā ar  cilvēkiem,  organizatora spējas, 
prasme strādāt ar datoru - MS Word, Excel, labā 
lietotāja līmenī, atbilstība Valsts civildienesta 
likuma 7.panta prasībām. 
 Konkursam - motivācijas vēstule, autobio-
grāfija (CV) un izglītības dokumenta kopija - 
jāiesniedz personīgi līdz 30.aprīlim Kurzemes 
reģionālajā  valsts  darba  inspekcijā  Liepājā, 
Peldu ielā 5, tālr. 63427443, vai Valsts darba 
inspekcijā  Rīgā,  K.Valdemāra  ielā  38/1, 
321.kabinetā; tālr. 67021733. 



No tiesas zāles... 

 Līdz ar to tiesa atzīst, ka Rīgas 
RVDI amatpersonas lēmumā par ad-
ministratīvā soda uzlikšanu pamatoti 
secināts, ka A/S „Staburadze”, nein-
formējot SIA „Akvastrim” un SIA 
„Dzidars” par sava uzņēmuma darba 
vides riskiem, ir pārkāpusi Darba aiz-
sardzības likuma 16.panta otro daļu.  
 Turklāt tiesa atzīst, ka VDI pama-
toti secināja, ka viens no nelaimes 
gadījuma, kas notika ar SIA 
„Akvastrim” valdes priekšsēdētāju, 
cēloņiem ir A/S „Staburadze” Darba 
aizsardzības likuma normas pārkā-
pums, tas ir, ka sekas un pārkāpums ir 
cēloniski saistīti.  
 Tiesa atzīst, ka administratīvā pār-
kāpuma lietā ir konstatēti visi priekš-
nosacījumi – darba aizsardzības regu-
lējošo normatīvo aktu pārkāpums, 
īstenojušies draudi nodarbināto drošī-
bai un veselībai, sakars starp subjekta 
rīcību (noteikuma pārkāpums) un 
sekām (tiešie draudi nodarbināto dro-
šībai un veselībai), lai kvalificētu pie-
teicējas rīcību saskaņā ar Latvijas 
administratīvo pārkāpumu kodeksa 
41.panta trešo daļu.        
 
          VDI vērš uzmanību, ka darba 
devējam, kura teritorijā darbus veic 
cita uzņēmuma darbinieki vai arī cita 
uzņēmuma darbinieki apskata poten-
ciālo darba vietu, ir laikus jāinformē 
cita uzņēmuma nodarbinātie par darba 
vides riskiem un darba aizsardzības 
pasākumiem uzņēmumā kopumā un 
tiem darba aizsardzības pasākumiem, 
kas tieši attiecas uz katru darba vietu 
un darba veidu atbilstoši Darba aiz-
sardzības likuma 16.panta otrajai da-
ļai.  

Inga Jonikāne, VDI Juridiskās nodaļas 
vadītaja vietniece 
 
 2005.gada 4.oktobrī Rīgas reģionālās 
Valsts darba inspekcijas (Rīgas RVDI) 
inspektors pieņēma Lēmumu par admi-
nistrat īvā soda uzlikšanu A/S 
„Staburadze” Ls 500 apmērā par Darba 
aizsardzības likuma 16.panta otrās daļas 
prasību neievērošanu, kas ir uzskatāms 
par administratīvo pārkāpumu atbilstoši 
Latvijas administratīvo pārkāpumu ko-
deksa 41.panta trešajai daļai.   
 Darba aizsardzības likuma 16.panta 
otrā daļa reglamentē, ka darba devējs 
veic nepieciešamos pasākumus, lai tā 
uzņēmumā no cita uzņēmuma iesaistīto 
nodarbināto darba devējs laikus (pirms 
šādas iesaistīšanas) saņemtu informāci-
ju par darba vides risku, par darba aiz-
sardzības pasākumiem uzņēmumā ko-
pumā un tiem darba aizsardzības pasā-
kumiem, kas tieši attiecas uz katru dar-
ba vietu un darba veidu. 
 A/S „Staburadze” apstrīdēja Rīgas 
RVDI amatpersonas pieņemto lēmumu 
par administratīvā soda uzlikšanu VDI 
direktorei.   
 Ar 2006.gada 6.februāra VDI direk-
tora lēmumu Rīgas RVDI amatpersonas 
lēmums atstāts negrozīts.  
 2 0 0 6 . g a d a  1 0 . m a r t ā  A / S 
“Staburadze” iesniedza pieteikumu Ad-
ministratīvajā rajona tiesā ar lūgumu 
atcelt VDI direktora 2006.gada 
6.februāra Lēmumu un izbeigt lietu. 
 2007.gada 17.septembrī Administra-
tīvās rajona tiesas tiesnese pieņēma 
spriedumu, kas ir stājies spēkā, norādot 
šādus lietas apstākļus: 
 - A/S „Staburadze” teritorijā strādāja 
cita uzņēmuma, proti, SIA „Dzidars”, 

darbinieki, un potenciālo darba vietu 
apskatīja SIA „Akvastrim” darbinie-
ki. SIA „Akvastrim” valdes priekšsē-
dētājs bija ieradies A/S „Staburadze”, 
lai kopā ar sava uzņēmuma darbinie-
ku apskatītu A/S „Staburadze” pasūtī-
tā pakalpojuma izpildes vietu. SIA 
„Akvastrim” valdes priekšsēdētājs, 
ejot pa A/S „Staburadze” teritoriju, 
A/S „Staburadze” ražošanas nodroši-
nājuma vadītāja pavadībā, apskatot 
pasūtījuma izpildīšanas vietu ražoša-
nas iecirkņa otrajā stāvā, caur nepie-
tiekami droši noklāto lūku izkrita uz 
pirmo stāvu, gūstot smagas traumas. 
 Tiesas ieskatā pasūtījuma izpildes 
vietas izpēte, kas tiek veikta A/S 
„Staburadze” teritorijā un telpās, ir 
uzskatāma par pakalpojuma sniegša-
nas sagatavošanas stadiju. Tādējādi 
pakalpojuma sniedzēja uzņēmuma 
nodarbināto rīcība, īstenojot šo darba 
procesa stadiju, ir atzīstama par ie-
saistīšanos citā uzņēmumā. No ie-
priekš minētā secināms, ka SIA 
„Akvastrim” nodarbināto rīcība, ap-
skatot pasūtījuma izpildes vietu A/S 
„Staburadze” telpās ir uzskatāma par 
viena uzņēmuma nodarbināto iesaistī-
šanos citā uzņēmumā.  
 Darba aizsardzības l ikuma 
16.panta otrā daļa uzliek uzņēmumam 
pienākumu laikus brīdināt no cita 
uzņēmuma iesaistīto nodarbināto dar-
ba devēju par darba vides riskiem.  
 T iesa  kons ta tē ja ,  ka  SIA 
„Akvastrim” un SIA „Dzidars” kā 
darba devēji informāciju par darba 
vides riskiem no A/S „Staburadze” 
nesaņēma nedz pirms iesaistīšanās 
uzņēmumā, nedz darbu izpildes pro-
cesā.  

DA R B A  AI Z S A R D Z Ī B A S  ZI Ņ A S                                        9

 Ir pagājuši četri gadi kopš administratīvās tiesu sistēmas izveides, un ir pieņemti arī pirmie spriedumi. Ar šo lapas-
pusi „No tiesas zāles” Valsts darba inspekcija (VDI) uzsāk darba devēju informēšanu par tiesas spriedumiem, kuri 
stājušies spēkā un kuros kā atbildētāja ir VDI. 
 Šo publikāciju mērķis ir vērst darba devēju uzmanību uz tiem darba aizsardzības un darba likumdošanas normatī-
vo aktu pantiem, kuru piemērošanā darba devēji ne vienmēr ieklausās VDI viedoklī līdz brīdim, kad nelaimes gadī-
jums jau noticis. 
 Šāds precedents ir arī Darba aizsardzības likuma 16.pants „Vairāku darba devēju sadarbība”. Darba devēji bieži 
inspektoriem jautā, kādā formā jāizpaužas šai sadarbībai, mutiski jau viss notiekot, bet dokuments– tā ir tikai kārtējā 
VDI formalitāte, nekur nav rakstīts, ka tā vajag. Tomēr, kad lieta skar nelaimes gadījumu ar smagām vai letālām 
sekām, tad visa mutiskā formā izteiktā sadarbība tiek aizmirsta pat starp vislabākajiem darba devējiem. Kādai jābūt 
šai sadarbības formai – rakstiskai vai mutiskai, tas lai paliek darba devēju ziņā, galvenais, lai tā nav formāla, bet tie-
šām reāla sadarbība, kuras rezultātā neiet bojā nodarbinātie. 
 Saistībā ar iepriekš minēto atcerieties, ka no Darba aizsardzības likuma 16.panta līdz Krimināllikuma 146.pantam 
„Darba aizsardzības noteikumu pārkāpšana” ir tikai viens solis, tādēļ aicinu jūs lasīt šo rubriku un izdarīt secināju-
mus. Mācieties no citu kļūdām, lai nav jāmācās no savas rūgtās pieredzes! 

VDI direktore Rita Elce 



“Mainījusies izpratne par darba aizsardzības jēdzienu un 
nozīmību, un tas atspoguļojas izstādē “Drošam darbam”.” 

arī apmācības darba aizsardzības jautāju-
mos.  
  
Kā tematiski ir mainījusies izstāde šo 
gadu laikā?  
 Izstāde atbilstoši tematikai ir paplaši-
nājusies. Ja pirmos gadus izstādē vairāk 
tika uzsvērta darba apģērbu, individuālo 
aizsardzības līdzekļu nozīmība un pakal-
pojumi darba drošībā, tad tagad izpratne 
par darba aizsardzības jēdzienu un nozī-
mību ir mainījusies un paplašinājusies, 
kas atspoguļojas arī izstādē.  

Pagājušajā gadā izstādes tematikā 
ieviesta jauna sadaļa par to, kā veikt pro-
filaksi balsta un kustību aparāta slimību 
novēršanai darbavietā. Šī ir ļoti svarīga 
un nozīmīga problēma, ņemot vērā, ka 
Latvijā pēdējos gados notikušas būtiskas 
izmaiņas riska faktoru nomaiņā no tradi-
cionālajiem uz modernajiem. Šo riska 
faktoru izraisītāji galvenokārt saistīti ar 
kravu pārvietošanu ar rokām, ar biežu 
liekšanos un pagriešanos, atkārtotu kustī-
bu veikšanu, smagu fizisku darbu un 
vibrāciju, kas veicina balsta un kustību 
aparāta slimības. Turklāt balsta un kustī-
bu aparāta slimību risku var paaugstināt 
darba temps, neapmierinātība ar darbu, 
augstas prasības, ko grūti piepildīt un 
stress.  

Stabilu vietu izstādē ieņem arī objektu 
tehniskās apsardzes joma, kurā tiek iz-
mantotas signalizācijas iekārtas, jaunākie 
sakaru līdzekļi un drošības tehnoloģijas.  
  
Cik lielu atsaucību “Drošam darbam” 
guvis speciālistu vidū, un ko speciālisti 
var iegūt no izstādes?  

Izstāde ir domāta profesionāļiem un to 
tiešām arī apmeklē speciālisti, mazāk – tā 
sauktie “tūristi”. Līdz ar to profesionāla-
jiem apmeklētājiem ir iespēja iegūt vis-
pusīgu un plašu informāciju un neformā-
lā gaisotnē noskaidrot sasāpējušus jautā-
jumus par to, kā risināt darba aizsardzī-
bas problēmas. Šeit, izstādē, informācija 
pieejama bez papildu maksas. Pārrunas 
norit lietišķā atmosfērā, piedaloties kom-
petentiem speciālistiem. Turklāt speci-
ālisti vienuviet var iegūt daudzpusīgu 
informāciju par plaša spektra aizsardzī-
bas līdzekļiem, to izvēli un pareizu lieto-
šanu, drošības un aizsardzības sistēmām 
un to organizēšanu un uzraudzību, risku 
novērtēšanu, ergonomiskas darbavietas 
iekārtošanu un darba organizāciju, ērtas 
datoru darbavietas izveidošanu, veselības 
aizsardzību darbā, stresa un kaitīgo iera-
dumu profilaksi, dzīvības un veselības 
apdrošināšanu, plaša spektra pakalpoju-
miem, kas nodrošina drošību darbā, mā-
jās un uz ielas.   

Liene Papēde, BT1 Sabiedrisko attiecību 
projektu vadītāja  
 
 Šajā “Darba aizsardzības ziņu” numu-
rā piedāvājam interviju ar Ilzi Avotu – 
izstādes “Drošam darbam” projekta vadī-
tāju.  
 Izstāde “Drošam darbam” ir Baltijas 
valstīs vienīgā specializētā izstāde, kas 
šogad no 27. līdz 29. novembrim Starptau-
tiskajā izstāžu centrā Ķīpsalā notiks jau 
piekto reizi. 
 
Kāda ir izstādes “Drošam darbam” nozī-
me darba drošības uzlabošanā Latvijā? 

Šādas tematikas izstāde noteikti veicina 
gan darba devēju, gan darba ņēmēju izpratni 
par darba apstākļu uzlabošanu un risku sa-
mazināšanu. Izstāde arī palīdz darba devējam 
izvērtēt situāciju savā uzņēmumā, padomāt 
par visiem tiem produktiem un pakalpoju-
miem, kurus piedāvā pasaules lielākās kom-
pānijas. Izstādē ir arī iespēja klātienē redzēt, 
kā darba vides un strādājošo aizsardzības 
produkti un pakalpojumi tiek regulāri uzla-
boti un pilnveidoti ar vienu mērķi – uzlabot 
savu un savu līdzpilsoņu dzīvi, padarīt jeb-
kuru darbu patīkamu, pievilcīgu un cienīja-
mu.  

Eiropas Savienības attīstītajās valstīs uz-
ņēmēji jau sen ir sapratuši, ka darba vides 
sakārtošanai un veselībai nekaitīgu darba 
apstākļu nodrošināšanai ne vienmēr ir nepie-
ciešami milzīgi līdzekļi. Toties rezultāts jū-
tams uzreiz – uzlabojas strādājošo garastā-
voklis, paaugstinās pozitīva attieksme pret 
darba devēju un veicamo darbu. Līdz ar to 
ceļas arī darba ražīgums, palielinās peļņa un 
uzņēmuma stabilitāte. 

Izstāde “Drošam darbam” noteikti veicina 
sociālo dialogu starp darba ņēmēju un darba 
devēju, tā veicina izpratni, ka par savu drošī-
bu un veselību jārūpējas arī katram pašam. 
Katrs interesents izstādē var uzzināt par sa-
vām tiesībām, un par to, kur vērsties pēc 
padoma, ja darbinieks uzskata, ka darba de-
vēja veiktie darba aizsardzības pasākumi nav 
pietiekami, lai nodrošinātu darba drošības un 
veselības aizsardzību uzņēmumā. Tāpat ap-
meklētājs var uzzināt, vai ir iespējams un kur 
var pieprasīt atlīdzību par veselības apdrau-
dējumu darbā, kādos gadījumos var atteikties 
no darba veikšanas utt. 
  
Kāds ir valsts un nevalstisko organizāciju 
atbalsts izstādei? 

Mums ir izveidojusies cieša sadarbība ar 
Valsts darba inspekciju, kas katru gadu izstā-
dē rīko virkni aktivitāšu un atbalsta pasāku-
mu. Latvijas Republikas Labklājības minis-
trija izstādē piedāvā iepazīties ar darba aiz-
sardzības normatīvo aktu izstrādi, informē 
sabiedrību par jautājumiem, kas skar nodar-

b i n ā t o 
d r o š ī b u 
un veselī-
bas aiz-
sardzību. 
V a l s t s 
d a r b a 
inspekcija 
veic sa-
biedrības 
informē-
šanu par 
d a r b a 
t i e s i s k o 
attiecību, 
d a r b a 
aizsardzī-
bas un 
industr i -
ālo iekār-
tu uzraudzību. Darba drošības un vides 
veselības institūts rīko seminārus par aktu-
alitātēm darba aizsardzības jomā, savukārt 
Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība īste-
no arodbiedrības biedru un darba ņēmēju 
interešu profesionālo aizstāvību. 

Izstādes “Drošam darbam” sadarbības 
partneris ir arī Latvijas Darba devēju kon-
federācija, kas ir darba devēju intereses 
pārstāvoša organizācija uzņēmējdarbības 
vides uzlabošanas, izglītības, nodarbinātī-
bas, sociālās drošības, veselības aprūpes, 
darba tiesību un darba aizsardzības jomās. 
  
Kā izstāde ir augusi šo gadu laikā, un vai 
var meklēt korelācijas starp nozares 
attīstību un izstādes izaugsmi? 

Būtu nepieciešams saistīt ekonomikas 
izaugsmi ar augošo pieprasījumu uzlabot 
darba apstākļus un konkurenci darba tirgū. 
Protams, arī ar pieaugošo konkurenci pie-
dāvājuma ziņā un atvērto Eiropas Savienī-
bas tirgu.  

Pēdējos gados izstādē pieaug dalībnieku 
skaits un piedāvājuma kvalitāte – ar katru 
gadu izstādes ekspozīcija kļūst plašāka, 
paralēli vairāk zināmajiem individuālajiem 
aizsardzības līdzekļiem arvien vairāk tiek 
piedāvāts daudzveidīgāks darba aizsardzī-
bas produktu klāsts visdažādākajos darba 
aizsardzības aspektos. Gan evakuācijas 
sistēmas augstceltnēs, evakuācijas izeju un 
durvju drošības aprīkojums, ergonomiskās 
mēbeles, ergonomiskas darba vietas iekār-
tošana darbam pie datora, noliktavu aprīko-
jums, kontroles, videonovērošanas un ap-
sardzes sistēmu instalācija, komunikāciju 
iekārtas.  

Dalībnieku vidū arvien vairāk ir kompā-
niju, kas piedāvā darba vides risku novērtē-
šanu, iekšējo uzraudzību, konsultācijas 
darba drošībā un veselības aizsardzībā, kā 
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Labklājības ministrijas        
 Valsts darba inspekcija 

izsludina atklātu konkursu uz vakanto 
Iekšējā audita nodaļas  

vecākā referenta amatu. 
Prasības: augstākā izglītība (vēlams eko-
nomikā), labas latviešu un angļu valodas 
zināšanas, labas analītiskās spējas, pras-
me strādāta ar datoru - MS Word, Excel, 
Outlook, Internet Explorer - labā lietotāja 
līmenī,  atbilstība  Valsts  civildienesta 
likuma 7.panta prasībām. 
 Konkursam  -  motivācijas  vēstule, 
autobiogrāfija (CV) un izglītības doku-
menta kopija - jāiesniedz personīgi līdz 
30.aprīlim Valsts darba inspekcijā Rīgā, 
K.  Valdemāra  ielā  38/1,  321.kabinetā; 
tālr. 67021733. 

*** 
Labklājības ministrijas  
Valsts darba inspekcija 

izsludina atklātu konkursu uz vakan-
to Stratēģijas un analīzes nodaļas 

vecākā referenta amatu. 
 Prasības:  augstākā  izglītība  (vēlams 
sociālajās  zinātnēs  vai  ekonomikā), 
priekšzināšanas un darba pieredze iegūta-
jā izglītībā, labas latviešu un angļu valo-
das zināšanas, prasme strādāt ar datoru- 
MS  Word,  Excel,  Outlook,  Internet 
Explorer,  Power Point  -  labā lietotāja 
līmenī, atbildības un pienākuma sajūta, 
atbilstība  Valsts  civildienesta  likuma 
7.panta prasībām. 
 Konkursam  -  motivācijas  vēstule, 
autobiogrāfija (CV) un izglītības doku-
menta kopija - jāiesniedz personīgi līdz 
30.aprīlim Valsts darba inspekcijā Rīgā, 
K.  Valdemāra  ielā  38/1,  321.kabinetā; 
tālr. 67021733. 

*** 
Labklājības ministrijas           
Valsts darba inspekcija 

izsludina atklātu konkursu uz vakan-
tajiem inspektoru amatiem Rīgas 

reģionālajā valsts darba inspekcijā 
(tālr. 67021717). 

 Prasības: augstākā tehniskā, medicīniskā 
vai juridiskā izglītība, vai augstākā izglītība 
darba aizsardzībā, priekšzināšanas un piere-
dze  iegūtajā  izglītībā,  pieredze  darbā  ar 
cilvēkiem,  organizatora  spējas,  prasme 
strādāt ar datoru - MS Word, Excel - labā 
lietotāja līmenī, atbilstība Valsts civildie-
nesta likuma 7.panta prasībām. 
 Konkursam - motivācijas vēstule, auto-
biogrāfija  (CV)  un  izglītības  dokumenta 
kopija - jāiesniedz personīgi līdz 30.aprīlim 
Valsts darba inspekcijā Rīgā, K.Valdemāra 
ielā 38/1, 321.kabinetā; tālr. 67021733. 
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