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Valsts darba inspekcija veic būvniecības 
inspicēšanas kampaņu 
Mārtiņš Pozņaks, VDI Sabiedrisko attiecī-
bu nodaļas speciālists 
 
 Maijā Valsts darba inspekcija (VDI) 
visā valstī uzsāka vērienīgu būvniecības 
nozares  inspicēšanas  kampaņu,  kuras 
mērķis ir preventīvi apsekot būvlauku-
mus un izvērtēt būvuzņēmēju faktisko 
darbību drošas darba vides izveidē. 
 
 “Atšķirībā no pagājuša gada, kad VDI 
ieguldīja  darbu  un  līdzekļus,  informējot 
darba devējus par darba likumdošanas un 
darba aizsardzību reglamentējošo normatī-
vo aktu prasībām, šogad VDI neinformē, uz 
kuriem būvuzņēmumiem inspektori dosies, 
jo pagājušā gada pieredze liecina, ka ļoti 
daudzi  darba  devēji,  nesakārtojot  darba 
vidi, aizbildinās ar vārdiem - Mēs cerējām, 
ka Jūs neatnāksiet,” skaidro VDI direktore 
Rita Elce. 
 VDI arī šogad pastiprināti kontrolē dar-
ba  aizsardzības  normatīvo  aktu  prasību 
ievērošanu un piemēro adekvātas soda san-
kcijas, jo tās sevi attaisno ar statistikas da-
tiem - VDI šogad būvniecības nozarē ir 
reģistrējusi 65 nelaimes gadījumus, no ku-
riem 19 ir bijuši ar smagām sekām, bet 
neviens  nav  bijis  letāls.  Salīdzinoši 
2007.gadā kopumā būvniecības nozarē tika 
reģistrēts 251 nelaimes gadījums darbā, no 
kuriem 21 darbinieks traumu rezultātā bija 
gājis bojā, bet 75 gadījumos bija gūtas sma-
gas traumas.  
 Atgādinām, ka saskaņā ar apstiprināta-
jiem grozījumiem,  darbuzņēmējam jāno-
drošina, lai būvobjektā atrodas tajā nodar-
bināto saraksts, kurā norādīts nodarbināto 
vārds,  uzvārds,  personas kods vai  darba 

atļaujas  numurs  Latvijā  nodarbinātajiem 
ārzemniekiem, darba vai uzņēmuma līgu-
ma noslēgšanas datums un numurs, kā arī 
darbuzņēmēja  nosaukums.  Papildus  tam, 
darbuzņēmējam vai galvenajam būvuzņē-
mējam būs pienākums sagatavot katra būv-
objektā nodarbinātā apliecību, kurā papil-
dus augstākminētajai informācijai iekļaus 
arī  strādājošā  fotogrāfiju.  Pēc  apliecību 
izgatavošanas tās, uzrādot personu aplieci-
nošu dokumentu vai transportlīdzekļa va-
dītāja apliecību, saņems ikviens attiecīgajā 
objektā strādājošais. Nodarbinātajiem būs 
pienākums glabāt apliecību pieejamā vietā, 
nepieciešamības gadījumā to uzrādot kon-
trolējošo institūciju pārstāvjiem. 
 

Turpinājums 2.lpp. 

„Darba aizsardzības ziņas” 
      Sagatavoja Sarmīte Bunka-Brilijonka, Valsts darba inspekcijas Sabiedrisko attiecību nodaļas speciāliste. 
Ieteikumus un informāciju, kā arī e-pasta adreses, ja turpmāk vēlaties saņemt elektronisko izdevumu “Darba 
aizsardzības ziņas”, sūtīt uz e-pastu: Sarmite.Bunka@vdi.gov.lv.  
 “Darba aizsardzības ziņu” elektroniskā versija pieejama arī internetā - http://osha.lv/about  

Sveicināti! 
Dace Avena, Eiro-
pas Darba drošības 
un veselības aizsar-
dzības aģentūras 
Latvijas nacionālā 
kontaktpunkta koor-
dinatore 
 
 Maijā viena no būtiskākajām 
aktualitātēm gan darba aizsardzī-
bas, gan darba tiesisko attiecību 
jomā ir grozījumi Latvijas admi-
nistratīvo pārkāpumu kodeksā, kas 
stājušies spēkā  mēneša vidū un 
paredz bargākus naudas sodus par 
konstatētajiem pārkāpumiem 
(2.lpp.). 
 Savukārt Valsts darba inspekci-
ja pašlaik veic būvniecības noza-
res inspicēšanu, un par kampaņas 
rezultātiem plašāk jūs informēsim 
kādā no nākamajiem “DAZ” izde-
vumiem (1., 2.lpp.). 
 Jāpiebilst, ka būvniecības noza-
re rudenī tiks inspicēta atkārtoti 
saistībā ar smagumu pārvietošanu 
ar rokām (3.lpp.).  
 Vēl šajā izdevumā turpinām 
rubriku “No tiesas zāles” (4., 
5.lpp.), informējam jūs par arod-
slimību un nelaimes gadījumu 
darbā  statistiku (6., 7.lpp.) un 
citām aktualitātēm. 
 Iestājoties vasarai, aicinu tos 
darba devējus, kuri nodarbina bēr-
nus un pusaudžus, īpaši pievērst 
uzmanību un ievērot darba aizsar-
dzības un citas normatīvajos aktos 
noteiktās prasības, kas attiecas uz 
minēto personu nodarbināšanu! 



Grozījumi Latvijas Administratīvo 
pārkāpumu kodeksā: par darba līguma 
nenoslēgšanu rakstveidā sods līdz 
5000 latiem  

jaunie  Administratīvo  pārkāpumu 
kodeksa  grozījumi  paredz  būtisku 
soda sankciju pieaugumu.  
 Kodeksa grozījumi paredz lielāku 
atbildību arī darba aizsardzības pakal-
pojumu sniedzējiem -  kompetenta-
jiem speciālistiem un kompetentajām 
institūcijām. 
 „Ceram,  ka  administratīvo  sodu 
sankciju palielinājums liks darba de-
vējiem  aizdomāties  un  saprast,  ka 
izdevīgāk ir slēgt darba līgumus un 
maksāt  nodokļus  nevis  maksāt  so-
dus,” skaidro Valsts darba inspekcijas 
direktore Rita Elce. 
 Plašāka  informācija  par  Latvijas 
Administratīvo  pārkāpumu  kodeksa 
grozījumiem,  kā  arī  darba  tiesisko 
attiecību un darba aizsardzības nor-
matīvajiem aktiem pieejami VDI mā-
jas  lapas  www.vdi.gov.lv  sadaļā 
„Normatīvie akti”. 

Mārtiņš Pozņaks, VDI Sabiedrisko 
attiecību nodaļas speciālists 

 
 2008. gada 14. maijā stājās spē-
kā grozījumi Latvijas administra-
tīvo pārkāpumu kodeksā. Saskaņā 
ar  minētajiem  grozījumiem  tiek 
paaugstināts  administratīvā  nau-
das soda apmērs gadījumos, kad ir 
pārkāpti  darba tiesisko attiecību 
vai darba aizsardzības regulējošie 
normatīvie  akti.  Piemēram,  par 
darba līguma nenoslēgšanu rakst-
veida  formā naudas  sods  darba 
devējam būs - fiziskajai personai 
vai amatpersonai no 100 līdz 350 
latiem, savukārt juridiskajai per-
sonai no 750 līdz 5000 latiem. 
 
 Informējam, ka par darba tiesisko 
attiecību un darba aizsardzības regu-
lējošo normatīvo aktu pārkāpumiem 

Turpinājums no 1.lpp. 
 
 Savukārt  grozījumi  Būvniecības 
likumā paredz, ka būvuzņēmējam, par 
darba izpildi vai pakalpojumu sniegša-
nu,  ar  darbinieku  jāslēdz  rakstveida 
darba vai uzņēmuma līgums, izņemot 
gadījumus, kad darbinieks ir ģimenes 
loceklis vai radinieks pirmajā / otrajā 
radniecības pakāpē. 
 „Būvniecības inspicēšanas kampaņa 
sakrīt ar pieņemtajiem Latvijas Admi-
nistratīvo pārkāpumu kodeksa grozīju-
miem, kas paredz būtisku soda sankci-
ju  palielinājumu,  tāpēc  aicinu  darba 
devējus ieguldīt naudu savu darbinieku 
drošībā nevis nomaksāt sodus,” uzsver 
R.Elce. 
 Būvniecības inspicēšanas kampaņas 
laikā VDI mājas lapas www.vdi.gov.lv 
apmeklētājiem būs iespēja piedalīties 
balsošanas aptaujās, kā arī izteikt savu 
viedokli par situāciju būvniecības no-
zarē. Sabiedrības viedoklis ir ļoti nozī-
mīgs VDI tālākai likumdošanas sakār-
tošanai nelegālās nodarbinātības sama-
zināšanas jomā.   
Papildus informācija:  
 Kampaņas ietvaros VDI inspektori 
būvlaukumos pievērsīs uzmanību seko-
jošu Ministru kabineta noteikumu pra-
sību ievērošanā: 

• 25.02.2003.  MK  noteikumi  Nr.92 
“Darba aizsardzības prasības, veicot 
būvdarbus”; 

• 02.10.2007. MK noteikumi Nr.660 
“Darba vides iekšējās  uzraudzības 
veikšanas kārtība”; 

• 09.12.2002. MK noteikumi Nr.526 
“Darba aizsardzības prasības, lieto-
jot  darba aprīkojumu un strādājot 
augstumā; 

• 17.06.2003. MK noteikumi Nr.323 
“Noteikumi  par  apmācību  darba 
aizsardzības jautājumos”; 

• 08.06.2004. MK noteikumi Nr.527 
“Kārtība,  kādā  veicama  obligātā 
veselības pārbaude”; 

• 20.08.2002. MK noteikumi Nr.372 
“Darba aizsardzības prasības , lieto-
jot individuālos aizsardzības līdzek-
ļus”; 

• 03.09.2002 MK noteikumi Nr.400 
“Darba aizsardzības prasības drošī-
bas zīmju lietošanā”. 
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Būvniecības inspicēšanas kampaņas laikā joprojām tiek konstatēti vieni 
un tie paši darba aizsardzības prasību pārkāpumi: starpstāvu kāpnēm 
nav margu, nav izveidoti nožogojumi un barjeras, liftu šahtas un atveres 
nav norobežotas ar aizsargbarjerām vai aizsargsietiem. Arī attēlā redza-
majā uzņēmuma “RBC trans” būvobjektā Slokas ielā 84 tika konstatēta 
virkne darba aizsardzības prasību pārkāpumi, par kuriem uzņēmumam 
tika piemērots sods Ls 1000 apmērā.  



Darba inspekcija īstenos kampaņu “Stop – pārslodze!” 
veikalos un būvlaukumos 

ceru, ka 2007. un 2008. gada kam-
paņas ir tikai sākums Eiropas kam-
paņu ciklā par šo ļoti svarīgo tēmu 
–  smagumu  pārvietošanu  ar  ro-
kām”. 
 Latvijā pagājušajā gadā kampa-
ņas laikā tika apsekoti 103 trans-
porta nozares un 103 veselības ap-
rūpes nozares uzņēmumi. Pārbau-
dot transporta nozares uzņēmumus, 
inspektori izsniedza 59 rīkojumus 
(tai skaitā, brīdinājumus par aptu-
rēšanu), kuros fiksēti 274 pārkāpu-
mi, un piemēroja 9 administratīvos 
sodus. 
 Pārbaudot veselības aprūpes noza-
res uzņēmumus, inspektori izsniedza 
62 rīkojumus, kuros fiksēti 306 pār-
kāpumi, un piemēroja 5 administratī-
vos sodus.  
 Būvniecības un mazumtirdzniecī-
bas nozaru uzņēmumiem pirms in-
spektoru  pārbaudēm  tiks  izsūtītas 
aptaujas anketas. Papildus informā-
cija par kampaņu būs pieejama VDI 
mājas lapā www.vdi.gov.lv, kā arī 
reģionālajās valsts darba inspekcijās 
pie kampaņas koordinatoriem. 
 

Sagatavots pēc šī gada kampaņas 
koordinatoru sniegtās informācijas 

 Būvlaukumi un veikali  ir  vietas, 
kur smagumu pārvietošana saistīta ar 
lielu  fizisku  slodzi  un  var  izraisīt 
muskuļu, balsta un kustību traucēju-
mus. Tie rada ar darbu saistītās vese-
lības problēmas.  
 Pēdējos divus gadus Eiropas Savie-
nības  dalībvalstu  darba  inspekcijas 
realizē kampaņu “Stop – pārslodze!”, 
lai samazinātu smagumu pārvietoša-
nu  ar  rokām.  Latvijā  šo  kampaņu 
2008.gada septembrī-oktobrī jau otro 
gadu īstenos Valsts darba inspekcija 
(VDI). 
 Eiropā 24% strādājošo sūdzas par 
muguras sāpēm, un 22% cieš no mus-
kuļu sāpēm. Jaunajās dalībvalstīs šo 
sūdzību izplatība ir vēl lielāka – attie-
cīgi 39% un 36%.  Pusi no priekšlai-
cīgas pensionēšanās Eiropā izraisīju-
šas patoloģiskas izmaiņas mugurkau-
lā. 15% no visiem darba nespējas ga-
dījumiem ir saistīti ar muguras trau-
cējumiem. Šie traucējumi ir viens no 
galvenajiem darba kavējumu iemes-
liem visās ES dalībvalstīs. Strādājo-
šiem tie izraisa ne vien ciešanas, dar-
ba  nespēju  un  finansiālus  zaudēju-
mus, bet rada arī lielas izmaksas dar-
ba devējiem un nacionālai ekonomi-
kai. 
 Informēšanas un inspicēšanas kam-
paņu par smagumu pārvietošanu ar 
rokām 2007. gadā ierosināja Vecāko 
darba  inspektoru  komiteja  (VDIK). 
VDIK apvieno darba inspekcijas no 
dažādām ES dalībvalstīm un Eiropas 
Brīvās  tirdzniecības  asociācijas 
(EFTA) valstīm. Kampaņas mērķis ir 
paaugstināt informētību par riskiem, 
kas saistīti ar smagumu pārvietošanu 
ar  rokām,  un  veicināt  risinājumus, 
kas novērš vai lielā mērā samazina 
smagumu pārvietošanu ar rokām. 
 Šogad kampaņa aptver augsta riska 
sektorus  –  mazumtirdzniecību  un 
būvniecību, kur smagumu pārvietoša-
na ar rokām ir ļoti izplatīta. Lai pie-
vērstos šo sektoru vajadzībām, tiks 
publicēti speciāli informācijas materi-
āli, kuros parādīti labas prakses pie-
mēri  par smagumu pārvietošanu ar 
rokām. Darba inspektori veiks pār-

baudes vairākos tūkstošos uzņēmu-
mu  visā  Eiropā,  pamatojoties  uz 
vienotiem kritērijiem. Tas ļaus no-
vērtēt un salīdzināt situāciju dažā-
dās valstīs, kā arī reģistrēt labāko 
praksi attiecībā uz smagumu pār-
vietošanu ar rokām. Visas Eiropas 
kampaņas rezultātus varēs izmantot 
arī sociālā dialoga attīstībai Eiro-
pas līmenī – gadījumā, kad darba 
apstākļu uzlabošana var būt saistī-
ta ar pārmaiņām starptautisko kor-
porāciju  korporatīvajā  politikā  – 
pēc Boženas Boris-Šopas (Bożena 
Borys-Szopa), Polijas galvenās dar-
ba inspektores viedokļa. Polija ko-
ordinē šī gada SPAR aktivitātes. 
 Pagājušajā gadā darba inspekciju 
inspicēšanas un informēšanas akti-
vitātes bija vērstas uz veselības ap-
rūpes un transporta sektoru. Projek-
tā bija iesaistītas 26 valstis. Gandrīz 
2000 Eiropas darba inspektoru vei-
ca  pārbaudes  medicīnas  centros, 
pārkraušanas centros, lidostās. Pa-
gājušajā gadā Eiropas darba inspek-
ciju  kopīgās  darbības  koordinēja 
Nīderlande. Jāps Uilenbroks (Jaap 
Uijlenbroek),  Nīderlandes  darba 
inspekcijas  ģenerāldirektors:  “Es 

DA R B A  AI Z S A R D Z Ī B A S  ZI Ņ A S                                        3

Pērn smagumu pārvietošana ar rokām tika pārbaudīta transporta un veselī-
bas aprūpes nozarē. 



No tiesas zāles... 

miem.   
 -  Administratīvā rajona tiesa 
atzina, ka SIA „Niks” inkasen-
tiem nebija nodrošināta apmācī-
ba darba aizsardzības jautājumos 
atbilstoši  MK  2003.gada 
17.jūnija  noteikumu  Nr.323 
„Noteikumi par apmācību darba 
aizsardzības  jautājumos” 
20.punktam, kas paredz, ka pēc 
apmācības, izņemot instruktāžu, 
nodarbinātais kārto apgūto zinā-
šanu praktisko iemaņu pārbaudi, 
kā arī inkasenti nebija informēti 
par riska faktoriem darba vietā. 
Tiesa secināja, ka personas ie-
spējas izvairīties no uzbrukuma 
ir tieši saistītas ar to, vai tā bija 
informēta par iespējamo bīstamī-
bu darbā un iepazīstināta ar ne-
pieciešamajiem piesardzības pa-
sākumiem. 
 Administratīvās  rajona  tiesas 
spriedumu SIA „Niks” pārsūdzē-
ja  Administratīvā  apgabaltiesā. 
Apelācijas sūdzībā SIA „Niks” 
norādīja  uz  turpmāk  minētiem 
argumentiem.   
 SIA „Niks” bija veikts darba 
vides risku novērtējums, ko ap-
liecina pielikums Darba aizsar-
dzības  instrukcijai  inkasentiem, 
bija veikta apmācība darba aiz-
sardzības jautājumos (bija veikta 
apgūto zināšanu praktisko iema-
ņu  pārbaude),  un  SIA  „Niks” 
darbiniekiem bija pieejami indi-
viduālie  darba  aizsardzības  lī-
dzekļi.   
 2008.gada 30.aprīlī  Adminis-
tratīvās  apgabaltiesas  tiesneši 
pieņēma spriedumu, kurā norādī-
ja, ka SIA „Niks” apelācijas sū-
dzība  ir  nepamatota  un  pietei-
kums ir noraidāms tālāk minēto 
apsvērumu dēļ.       
   

 Turpinājums 5.lpp. 

Inga Jonikāne, VDI 
Juridiskās nodaļas va-
dītāja vietniece 
 
 

2005.gada 18.augustā plkst.14.06 
Rīgā, daudzstāvu nama iekšpagal-
mā, nelielā laukumiņā, blakus spēļu 
automātu zālei SIA „NIKS” inka-
senti nesa no spēļu zāles somu ar 
naudu uz automašīnu. Inkasentiem 
nebija bruņu vestes. Kad inkasenti 
pienāca pie automašīnas un atvēra 
bagāžnieku, lai tajā ieliktu somu ar 
naudu, pēkšņi notika bruņots uzbru-
kums  laupīšanas  nolūkā.  Nezinā-
mais  uzbrucējs  inkasentu  virzienā 
raidīja vairākus šāvienus. No šauta-
jiem  ievainojumiem  SIA  „Niks” 
inkasenti notikuma vietā mira. 

Rīgas  reģionālās  Valsts  darba 
inspekcijas  izveidota  komisija  iz-
meklēja nelaimes gadījumus darbā, 
par kuriem sastādīja Aktus. Nepie-
krītot Aktiem par nelaimes gadīju-
miem darbā, SIA „Niks” iesniedza 
sūdzību  Valsts  darba  inspekcijā 
(VDI), kurā norādīja, ka nepiekrīt 
Aktu 16., 17., 18.punktam, jo darbi-
niekiem tika veikta darba drošības 
instruktāža,  inkasentu  darba  vietā 
bija noteikts, novērtēts un novērsts 
vardarbības  risks,  kā  arī  iepriekš 
minētā uzņēmuma darbinieki rupji 
pārkāpa Darba drošības instrukcijas 
inkasentam vairākus punktus.       

VDI  direktore,  izskatījusi  lietas 
materiālus,  pieņēma  lēmumus,  ar 
kuriem Rīgas reģionālās VDI amat-
personu Aktus par nelaimes gadīju-
miem  darbā  16.,  17.  un 
18.apakšpunktus grozīja un izteica 
citā redakcijā, bet pārējā daļā atstāja 
Aktus par nelaimes gadījumiem dar-
bā negrozītus.       

Ar  VDI  direktores  lēmumiem 
Aktu par nelaimes gadījumiem dar-

bā  16.  punkts  tika  grozīts  šādi: 
„Darbiniekiem nav veikta pietiekoša 
apmācība darba drošībā, lai pildītu 
inkasenta darbu un veiktu naudas 
inkasāciju, darba drošības instrukci-
ja inkasentam nav sastādīta atbilsto-
ši  Ministru  kabineta  (MK) 
2003.gada  17.jūnija  noteikumiem 
Nr. 323 ”Noteikumi par apmācību 
darba aizsardzības jautājumos”. Nav 
veikta darba vides iekšējā uzraudzī-
ba.  Cietušie  nebija  nodrošināti  ar 
individuāliem  aizsardzības  līdzek-
ļiem.”                     

Ar  VDI  direktores  lēmumiem 
Aktu 17.punkts tika papildināts ar 
darba  aizsardzību  regulējošajiem 
normatīvajiem  aktiem,  kurus  bija 
pārkāpis darba devējs.            

SIA „Niks” Aktus par nelaimes 
gadījumiem darbā un VDI direkto-
res  lēmumus pārsūdzēja Adminis-
tratīvā rajona tiesā.           

Ar Administratīvās rajona tiesas 
spriedumu SIA „Niks” pieteikumi 
par VDI direktores lēmumiem tika 
noraidīti šādu apsvērumu dēļ:                                  

- Administratīvā rajona tiesa kon-
statēja, ka nav pamatots SIA „Niks” 
prasījums atcelt VDI direktores Lē-
mumus, jo inkasentiem instruktāžas 
darba aizsardzībā tika veiktas pēc 
instrukcijas, kurā nebija atspoguļoti 
darba vides riska faktori un pasāku-
mi to novēršanai. Tādējādi tiesa at-
zīst  par  pamatotu  VDI  direktores 
Lēmumos norādīto, ka nav ievērots 
MK 2003.gada 17.jūnija noteikumu 
Nr.323  „Noteikumi  par  apmācību 
darba  aizsardzības  jautājumos”  1. 
pielikuma 8.3.apakšpunkts, kas reg-
lamentē,  ka  sākotnējā  instruktāža 
darba vietā iekļauj informāciju atbil-
stoši konkrētā darba veida vai profe-
sijas  darba  aizsardzības  instrukci-
jām, papildus iekļaujot informāciju 
par darba vides riska faktoriem, to 
novēršanas vai mazināšanas pasāku-
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Valsts darba inspekcija (VDI) turpina pagājušajā “DAZ” izdevumā uzsākto darba devēju infor-
mēšanu par tiesas spriedumiem, kuri stājušies spēkā un kuros kā atbildētāja ir VDI. 



Saistībā ar sniegto informāciju par 
nelaimes gadījumu darbā, aicinām 
pievērst uzmanību grozījumiem ap-
sardzes darbības likumā, īpaši 
7.8.pantā. Šie grozījumi stāsies spēkā 
01.07.2008. 

Grozījumi Apsardzes 
darbības likumā 

“7. 8.pantā:  
izteikt panta nosaukumu šādā redak-
cijā:  
“8.pants.  Apsardzes  komersanta 
tiesības un pienākumi”;  
papildināt  pantu  ar  otro  un  trešo 
daļu šādā redakcijā:  
“(2) Apsardzes komersantam ir pie-
nākums:  
1) novērtēt, vai darbinieku pienāku-
mu veikšana ir saistīta ar īpašu ris-
ku, un līdz minimumam samazināt 
visus riskus, kuriem, veicot amata 
pienākumus, ir pakļauti darbinieki;  
2) novērtējot, vai darbinieku pienā-
kumu veikšana ir saistīta ar īpašu 
risku, ņemt vērā, ka īpašam riskam 
ir pakļauti darbinieki, kuri 50 pro-
centus un vairāk no sava darba laika 
velta naudas savākšanai, pārnēsāša-
nai, pārvadāšanai vai citu lielu ma-
teriālo  vērtību  pārvietošanai,  kuri 
veic darba pienākumus paaugstinā-
tas fiziskās un psiholoģiskās slodzes 
apstākļos vai citos paaugstināta ris-
ka apstākļos, ko nevar novērst vai 
samazināt  līdz  pieļaujamam līme-
nim.  
(3)  Darbiniekus,  kuru  pienākumu 
veikšana ir  saistīta ar  īpašu risku 
(darbs saskaņā ar darba vides riska 
novērtējumu ir saistīts ar paaugsti-
nātu fizisko slodzi vai paaugstinātu 
darbinieku  drošības  un  veselības 
risku, ko nevar novērst vai samazi-
nāt  līdz  pieļaujamam  līmenim  ar 
darba  aizsardzības  pasākumiem), 
nedrīkst  nodarbināt  ilgāk  par  12 
stundām, un viņiem izmaksājama 
piemaksa 20—40 procentu apmērā 
no noteiktās stundas vai dienas al-
gas  likmes.  Konkrētos  piemaksas 
piešķiršanas  nosacījumus  un  pie-
maksas  apmēru  nosaka  darba  de-
vējs.”;  
uzskatīt līdzšinējo tekstu par panta 
pirmo daļu.” 

Turpinājums no 4.lpp. 
 Administratīvā  apgabaltiesa 
konstatēja, ka SIA „Niks” uz ne-
laimes  gadījuma  izmeklēšanas 
brīdi neiesniedza VDI atbilstošus 
dokumentus par  to,  ka cietuša-
jiem darbiniekiem bija veikta pie-
tiekama apmācība darba drošībā, 
lai pildītu inkasentu darba pienā-
kumus, un darba drošības instruk-
cija nebija sastādīta atbilstoši MK 
noteikumu  prasībām.  Cietušie 
darbinieki nebija kārtojuši apgūto 
zināšanu  un  praktisko  iemaņu 
pārbaudi,  kā  to  apgalvoja  SIA 
„Niks”  pārstāvis  tiesas  sēdē.           
  
 Administratīvā  apgabaltiesa 
secināja,  ka  SIA „Niks” nebija 
veikusi darba vides iekšējās uz-
raudzības plānošanu. Līdz ar to 
SIA „Niks” nebija iespējams iz-
pildīt  likuma prasību par darba 
vides  riska  novērtēšanu,  darba 
aizsardzības  pasākumu  izstrādā-
šanu, darba vides un tajā esošo 
darba  vietu  pārbaudi,  nosakot 
tajās pastāvošos darba vides riska 
faktorus, darba vides riska novēr-
tēšanu, nosakot tos riska faktorus, 
kurus  nepieciešams  novērst  vai 
samazināt, lai nodrošinātu nodar-
bināto drošību un veselības aiz-
sardzību. Kā uzskata Administra-
tīvā apgabaltiesa, primārais doku-
ments darba vides iekšējās uzrau-
dzības plānošanā ir darba vides 
iekšējās uzraudzības plāns.                                                 
 Administratīvā  apgabaltiesa 
konstatēja, ka darba drošības in-
strukcijā inkasentam nebija norā-
dīts, ka instrukcijai ir pielikums. 
Aktu  par  nelaimes  gadījumiem 
darbā  20.punktā  par  pievienoto 
izmeklēšanas  materiālu  sarakstu 
norādīts,  ka  darba  drošības  in-
strukcija inkasentam ir uz 1 lapas. 
Arī iesniedzot sūdzību par apstrī-
dētajiem aktiem, SIA „Niks” nav 
norādījusi uz dokumenta iztrūku-
mu.           
 Ņemot  vērā,  ka  SIA  „Niks” 
darbinieks kā komisijas loceklis 
iepazinās ar aktiem un viņam bija 
tiesības izteikt iebildumus, ņemot 

vērā, ka SIA „Niks” neskaidrī-
bu gadījumā bija tiesības iepa-
zīties ar VDI lietas materiāliem 
un pārliecināties,  ka visi SIA 
„Niks” iesniegtie dokumenti ir 
pievienoti  lietas  materiāliem, 
Administratīvā  apgabaltiesa 
apšauba darba drošības instruk-
cijas inkasentam pielikuma esa-
mību SIA „Niks” rīcībā nelai-
mes gadījuma dienā un pirms 
tam. Tā kā SIA „Niks” nebija 
nodrošinājusi  normatīvajiem 
aktiem atbilstošās  dokumentā-
cijas izstrādi, līdz ar to apgabal-
tiesa uzskata, ka cietušie darbi-
nieki  nebija  noteiktā  kārtībā 
instruēti  par  darba  vides  ris-
kiem un pasākumiem to novēr-
šanā, jo tādus darba devējs ne-
bija izstrādājis.      
 Tādējādi Administratīvā ap-
gabaltiesa  nosprieda  noraidīt 
SIA  „Niks”  pieteikumu  par 
VDI direktores lēmumu atcelša-
nu.               
 VDI vērš uzmanību, ka darba 
devējam ir jāveic darba vides 
iekšējā  uzraudzība  atbilstoši 
MK 2007.gada 2.oktobra notei-
kumiem Nr.660 „Darba vides 
iekšējās uzraudzības veikšanas 
kārtība” un atkarībā no darba 
vides riska faktoriem ir jāno-
drošina darbinieki ar individu-
ālajiem aizsardzības līdzekļiem, 
kā arī  apmācība darbiniekiem 
darba  aizsardzības  jautājumos 
jāveic atbilstoši MK 2003.gada 
17.jūnija  noteikumiem Nr.323 
„Noteikumi par apmācību darba 
aizsardzības  jautājumos”. 
 Šajā  gadījumā  varam droši 
apgalvot, ka, neizvērtējot bīsta-
mību un vardarbības risku un 
neizsniedzot  inkasentiem  vai 
apsardzes  darbiniekiem,  kuri 
pārvadā naudu, bruņu vestes kā 
individuālos  aizsardzības  lī-
dzekļus, darba devējs tieši pa-
kļāva darbiniekus dzīvībai bīs-
tamam riskam, kā rezultātā ie-
stājās letālas sekas. 
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Visvairāk nelaimes gadījumu darbā 
notikuši Rīgas reģionā 

1.ceturksnī atklātie slēptie 
nelaimes gadījumi darbā: 
• SIA „Ēriks OVV” (mazumtirdzniecība) 
• Sporta klubs „BLĀZMA” (sporta nodarbī-
bas) 
• SIA „Pūdži” (koksnes pārstrāde) 
• SIA „Lateo” (ēku būvniecība) 
• SIA „Santehkomplekts” (vairumtirdznie-
cība) 
• SIA „Armitana” (mazumtirdzniecība) 
• SIA „Aston Baltic” (datorprogrammēšana, 
konsultēšana un saistītas darbības) 
• SIA „Darba spars” (gatavo metālizstrādāju-
mu ražošana) 
• SIA „Palink” (mazumtirdzniecība) 
• SIA „Dzega-FG” (ēku būvniecība) 
• KS „Lada RAF” (operācijas ar nekustamo 
īpašumu) 
• Kandavas internātvidusskola Grenču skola 
(izglītība) 
• SIA „M.T.Z. – Serviss” (automobiļu un mo-
tociklu vairumtirdzniecība, mazumtirdzniecība 
un remonts) 
• ZS „Stūrīši” (mežsaimniecība) 
• SIA „ALS 3” (transporta pakalpojumi) 
• IK „ARKIKA” (transporta pārvadājumi) 
• SIA „Golions” (kokapstrāde) 
• SIA „Arzimets” (metālu ražošana) 
• AS „Rīgas dīzelis agregāti” (metālu ražoša-
na) 
• SIA „SKAI BALTIJA” (2 NG) 
(vairumtirdzniecība) 
• SIA „Europa Group” (ēdināšanas pakalpoju-
mi) 
• SIA „Oriflame Latvija” (vairumtirdzniecība) 
• Tumes vidusskola (izglītība) 
• SIA „Liepājas auto” (transporta pakalpoju-
mi) 
• SIA „Mārtiņa mēbeles” (kokapstrāde) 
• SIA „Betes” (kokapstrāde) 
• SIA „Serviks” (citi profesionālie , zinātniskie 
un tehniskie pakalpojumi) 
• SIA „RS Betons” (inženierbūvniecība) 
• SIA „Gemmi” (vairumtirdzniecība) 
• SIA „Autotransporta firma Jūrmala 
SV” (transporta pakalpojumi) 
• SIA „Oktāns A” (automobiļu un motociklu 
vairumtirdzniecība, mazumtirdzniecība un re-
monts) 
• SIA „G.L.A.” (kokapstrāde) 
• SIA „Kursa MRU” (mežsaimniecība) 
• SIA „Poligrain” (vairumtirdzniecība) 
• SIA „EUROAPTIEKA” (mazumtirdzniecī-
ba) 

Agnija Beča, VDI Stratēģijas un analī-
zes nodaļas vecākā referente 

 

 

2008.  gada 1.ceturksnī  VDI  darba 
vietās veica 80 notikušo nelaimes gadī-
jumu (NG) darbā speciālo izmeklēšanu 
(no tiem sastādīti 18 Atzinumi), kā arī 
reģistrējusi 444 darba devēju sastādītos 
NG aktus (no tiem 34 Atzinumi). Kopu-
mā valstī 1.ceturksnī  NG darba vietās 
cieta 524 darbinieki. 

Analizējot  notikušos  NG  pa  reģi-
oniem, var secināt, ka visvairāk to ir 
bijis Rīgas reģionā – 53%, Ziemeļvi-
dzemes reģionā – 13%, Kurzemes reģi-
onā – 12%. Rīgas reģionā visvairāk NG 
darbā notikuši kokapstrādes, veselības 
aizsardzības, kā arī būvniecības nozarē; 
Ziemeļvidzemes reģionā – kokapstrādes 
un veselības aizsardzības nozarē, savu-
kārt Kurzemes reģionā – būvniecības 
un veselības aizsardzības nozarē. 

Visvairāk NG notikuši kokapstrādes 
nozarē – 13%, būvniecībā – 12%, kā arī 
veselības un sociālās aprūpes nozarē – 
11%, kas galvenokārt saistīts ar to, ka 
ārstniecības iestāžu darbiniekiem darba 
pienākumu  veikšanas  laikā,  nonākot 
saskarē  ar  asinīm vai  citiem šķidru-
miem,  vai  priekšmetiem,  kas  ir  vai, 
iespējams, ir inficēti, bet nav iestājusies 
tūlītēja  darb-nespēja,  tiek  sastādīts 
“Akts  par  nelaimes  gadījumu darbā” 
par iespējamo saslimšanu turpmāk. To 
nosaka  MK  noteikumi  Nr.  585 
“Nelaimes gadījumu darbā izmeklēša-
nas un uzskaites kārtība” 4.3. punkts. 
Galvenie cēloņi veselības aizsardzības 
nozarē notikušajiem NG ir  nepietieka-
ma darbinieka uzmanība un vardarbība, 
pildot darba pienākumus. 

Visbiežāk NG veselības aizsardzības 
nozarē  notiek,  veicot  procedūras  pa-
cientiem  un  saduroties  ar  izlietotām 
šļircēm. VDI reģistrējusi tādus gadīju-
mus, kad šo gadījumu sekas ir inficēša-
nās ar C hepatītu vai pat HIV vīrusu. 

Tāpat jāatzīmē, ka salīdzinoši bieži 
iepriekš minētajā nozarē tiek reģistrēti 
nelaimes gadījumi, kuru cēlonis ir pa-
cientu vardarbība pret medicīnas perso-
nālu.  Piemēram,  sniedzot  palīdzību 
pacientam, viņš kļūst agresīvs un medi-
ķim nodara veselības traucējumus. 

Saistībā ar augstākminēto aicinām 
medicīnas  darbiniekus,  pildot  darba 
pienākumus, pievērst lielāku uzmanī-
bu darba drošības un veselības aizsar-
dzības jautājumiem.   

Savukārt  kokapstrādē  NG  cēloņi 
visbiežāk ir darba drošības instrukciju 
neievērošana un nepietiekama uzmanī-
ba no darbinieku puses. 

Analizējot NG sadalījumā pēc dar-
ba stāža, jāsecina, ka visbiežāk cietuši 
darbinieki, kuriem darba stāžs ir bijis 
līdz 1 gadam (180 NG jeb 38%) un no 
1 – 3 gadiem (136 NG jeb 29%). Ar 
darba stāžu līdz 1 gadam un no 1 līdz 
3 gadiem visvairāk cietuši darbinieki, 
kuri strādāja būvniecības un kokap-
strādes nozarē. 

Visvairāk  NG  cietuši  darbinieki 
vecumā no 35 – 44 gadiem (106 NG 
jeb 22%) un no 45 – 54 gadiem (106 
NG jeb 22%).  Analizējot  notikušos 
NG, kas notikuši ar darbiniekiem šajās 
vecuma grupās, ir redzams, ka visvai-
rāk cietuši tie darbinieki, kuri strādāja 
kokapstrādes, būvniecības un veselī-
bas aizsardzības nozarē. Jāpiebilst, ka 
kokapstrādes  un  būvniecības  nozarē 
pārsvarā  cietuši  ir  vīrieši,  savukārt 
veselības aizsardzības nozarē – sievie-
tes. 

Analizējot NG cietušos pēc profesi-
jām, var secināt, ka kokapstrādes no-
zarē visvairāk cietuši iekārtu un mašī-
nu operatori un izstrādājumu montieri 
(montētājs,  kokapstrādes  operators 
u.c.), būvniecības nozarē – kvalificēti 
strādnieki  un  amatnieki  (būvnieks, 
atslēdznieks, jumiķis, elektriķis u.c.), 
savukārt veselības aizsardzības nozarē 
–  speciālisti  (ārsts,  medicīnas  māsa 
u.c.). 

Galvenie NG cēloņi ir: 
-  darba  drošības  noteikumu vai 

instrukciju neievērošana no darbinieku 
puses – 1202 gadījumi jeb 37%; 

- nepietiekama uzmanība no dar-
binieku  puses  –  139  gadījumi  jeb 
26%; 

- trūkumi darba vadībā, nepietie-
kama kontrole – 20 gadījumi jeb 4%; 

- neapmierinoša darbinieku instru-
ēšana un apmācība – 23 gadījumi jeb 
4%; 

-  vardarbība – 21 gadījums jeb 
4%. 
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Pārskats par 2008.gada         
1.ceturksnī reģistrētajām 
arodslimībām 
Lilija Vancāne, 
VDI vecākā eks-
perte arodveselī-
bas jautājumos           
            
 2008.gada  1.ceturksnī 
VDI  no  Paula  Stradiņa 
Klīniskās  universitātes 
slimnīcas Aroda un radi-
ācijas  medicīnas  centra 
Centrālās Ārstu komisijas 
arodslimībās  saņēma 206 
darba  vietas  higiēniskā 
raksturojuma  pieprasīju-
mus. Pamatojoties uz tiem, 
tika  sastādīti  187  darba 
vietas  higiēniskie  rakstu-
rojumi. 
 Šā gada 1.ceturksnī Lat-
vijā konstatēti  199 pirm-
reizējie arodslimnieki. Tas 
ir par 16 jeb 7% mazāk kā 
iepriekšējā gadā. 
 Par 8 gadījumiem palie-
linājies arodslimnieku sie-
viešu  skaits  (117  siev. 
2008.g.1.cet.  -  109 
2007.g.1.cet.),  bet  arod-
slimnieku  vīriešu  skaits 
samazinājies  par  21  (83 
vīr.  2008.g.1.cet.  -  104 
2007.g. 1.cet.). 
 Tāpat kā iepriekšējā ga-
dā, visvairāk saslimušo ir 
iekārtu un mašīnu operato-
ru un izstrādājumu mon-
tieru grupā 66 jeb 33%, 
pēc tam ir kvalificēti strād-
nieki un amatnieki 54 jeb 
27% un speciālisti 19 jeb 
10%. 
 Izvērtējot  arodslimību 
gadījumus  pa  ekonomis-
kās darbības veidiem, re-

dzams,  ka  vislielākais 
arodslimnieku skaita pie-
augums ir apstrādes rūp-
niecībā – par 20 jeb 34%. 
Arodslimnieku skaits sa-
mazinājies,  bet  paliek 
augsts veselības un soci-
ālās  aprūpes  nozarē  un 
transporta  un  glābšanas 
nozarē. 
 Izskatot  gadījumus pa 
arodslimību grupām, var 
secināt, ka  arodslimnie-
ku skaits pieaudzis skele-
ta – muskuļu - saistaudu 
sistēmas  slimību  grupā 
par 20 gadījumiem, ausu 
slimības  par  diviem  un 
elpošanas sistēmas slimī-
bu grupā par vienu gadī-
jumu.  Pārējās  slimību 
grupās  vērojama  arod-
slimnieku skaita samazi-
nāšanās - nervu sistēmas 
slimību grupā par 18 un 
ievainojumu, saindēšanās 
un  citu  ārējo  iedarbību 
seku  grupā  par  18 
(vibrācijas  slimība),  in-
fekcijas par 4. 
 Lielākais  arodslimnie-
ku skaits ir vecumā no 55 
līdz 64 gadiem – 89 jeb 
45%, no 45 līdz 54 ga-
diem – 74 jeb 37% un no 
35 līdz 44 gadiem  - 17 
jeb 9%.  
 60  arodslimnieki  jeb 
30% nostrādājuši kaitīgā 
faktora  ietekmē  no  21 
līdz  30  gadiem,  43  jeb 
22% no 31 līdz 35 ga-
diem, no 36 līdz 40 ga-
diem – 29 jeb 15%. 
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Lasītāji jautā 
 
Ja, aizejot dekrēta atvaļinājumā, neti-
ka izņemts atvaļinājums, vai to var 
izņemt tūlīt pēc mazuļa piedzimšanas, 
ja bērna kopšanas pabalstu ņem bēr-
na tētis? 
 Grūti saprast, kas tiek domāts ar jē-
dzienu dekrēta atvaļinājums, jo likumdo-
šanā šāds jēdziens nepastāv. Tautā ar šo 
jēdzienu saprot gan grūtniecības, gan 
dzemdību, gan bērna kopšanas atvaļinā-
jumu.  
 Jebkurā gadījumā ikgadējo apmaksāto 
atvaļinājumu var izmantot tieši pirms vai 
tieši pēc grūtniecības un dzemdību atva-
ļinājuma, neatkarīgi no nostrādātā laika 
pie attiecīgā darba devēja un neatkarīgi 
no tā, vai bērna kopšanas pabalstu saņem 
bērna tēvs. Ņemot vērā to, ka bērna kop-
šanas atvaļinājumu var izmantot līdz brī-
dim, kad bērns sasniedz astoņu gadu ve-
cumu, tad ikgadējo apmaksāto atvaļinā-
jumu var izmantot tieši pēc grūtniecības 
un dzemdību atvaļinājuma un pēc tam 
doties bērna kopšana atvaļinājumā, arī 
neatkarīgi no tā, ka arī bērna tēvs, iespē-
jams, ir paņēmis bērna kopšanas atvaļi-
nājumu un saņem bērna kopšanas pabal-
stu.  
 Jāatgādina, ka bērna kopšanas atvaļi-
nājumu var izmantot abi vecāki vienlai-
kus, bet bērna kopšanas pabalstu var sa-
ņemt tikai viens no vecākiem. 
 
Vai atvaļinājuma dienas tiek rēķinātas 
arī par dekrētā pavadīto laiku? 
 Grūtniecības un dzemdību atvaļināju-
ma laiks dod tiesības uz ikgadējo apmak-
sāto atvaļinājumu, bet bērna kopšanas 
atvaļinājuma laiks nē. 
  
 

Atbildes sagatavoja  
Valsts darba inspekcijas  

Juridiskās nodaļas vadītājs  
Guntars Staune 



Putekļi darba vietā 
• darbinieku instruktāžas veikšana 

darba aizsardzībā; 
• individuālo  aizsarglīdzekļu 

(respiratoru, aizsargkombinezo-
nu, aizsargbriļļu, cimdu) lietoša-
na; 

• obligāto  veselības  pārbaužu 
regulāra veikšana un rezultātu 
izvērtēšana; 

• personīgās  higiēnas  ievērošana 
(mazgāšanās pēc darba un pār-
traukumos); 

• pirmās palīdzības  nodrošināša-
na, tai skaitā nodrošināšana ar 
acu skalošanas ierīcēm. 

  
 Iepriekš minētos pasākumus nav 
grūti saplānot un noorganizēt, tomēr 
tie prasa zināmus līdzekļus. Tomēr 
ieguldītie līdzekļi preventīvos pasā-
kumos ir nesalīdzināmi mazāki par 
zaudējumiem, kas var rasties saistī-
bā  ar  nelaimes  gadījumiem darba 
vietā vai aroda slimībām. Darbinie-
ka prombūtne, kas saistīta ar elpce-
ļu, acu un citām arodslimībām, ne-
laimes  gadījumu  izmeklēšana,  pa-
balstu maksāšana, papildus piemak-
sas par saslimušo darbinieku aizvie-
tošanu,  darbinieku  meklēšana,  lai 
aizvietotu cilvēku, kas guvis arodsli-
mību un vairs nevar veikt darbu pu-
tekļainā vidē, prasīs naudas līdzek-
ļus, laiku un cilvēkresursus! 

Iveta Bizune 
„GRIF.LV” 
darba aisardzī-
bas speciāliste 
 
  
 
 
 
 Ļoti  aktuāla 
vides problēma 
ir gaisa piesār-
ņojums.  Lielā-
ko daļu piesār-
ņojuma  veido 
putekļi,  jo  tie 
rodas visos darba procesa posmos. Pu-
tekļi ir cietu vielu smalku daļiņu ko-
pums, kas veidojas darba procesā un 
atrodas ilgāku laiku gaisā līdzsvara stā-
voklī. Atmosfēras gaisā putekļi atrodas 
pastāvīgi, visvairāk to ir zemei pieguļo-
šajā gaisa slānī. Tie rodas, organiskām 
vai neorganiskām vielām sabrūkot, sa-
beržoties, sprādzienā izjūkot vai salūs-
tot. Kokmateriālu apstrāde un mēbeļu 
ražošana, cementa ražošana, ādas ap-
strāde,  tekstilrūpniecība,  porcelāna, 
fajansa un māla apstrāde, metālapstrā-
de, ceptuves un maiznīcas,  putnu un 
mājlopu fermas, akmens apstrāde, māk-
slīgo šķiedru apstrāde, materiālu grieša-
na vai pārkraušana ir galvenie putekļus 
radošie darba procesi. Putekļi izraisa ne 
tikai alerģijas, bet arī aroda slimības, 
piemēram,  pnei-
mokoniozi  un 
bronhītu.  Izplatī-
tākā  ir  silikoze, 
kas  rodas  vidē, 
kur  putekļi  satur 
brīvo  silīcija  di-
oksīdu (sastopami 
karjerās,  akmens 
skaldīšanas  pro-
cesā). Mūsu valstī 
sastopama  arī 
azbestoze,  ko 
izraisa  azbesta 
šķiedras,  un  ce-
mentoze, ko izrai-
sa cementa putek-
ļi.  Kaitējumu 
cilvēka  veselībai 
nodara  arī  stikla 
putekļi un šķied-
ras.  Galvenais 
putekļu  iekļūša-

nas ceļš organismā ir to ieelpoša-
na,  bet  jāņem  vērā  arī  šādas   
iespējamās kairinošās iedarbības: 
augšējo elpceļu iekaisumi, ādas 
kairinājums (izsitumi, nieze, ne-
miers, sausa sasprēgājusi āda) un 
acis  karinoša  iedarbība 
(konjunktivīts,  strutaini  iekaisu-
mi,  acu  asarošana).  Nopietnos 
gadījumos mēdz notikt saindēša-
nās ar toksiskiem putekļiem. Pre-
ventīvo  pasākumu  plānošanā 
jāņem vērā informāciju par darba 
vides  iedarbības  faktoriem:  pu-
tekļu īpašībām un tā koncentrāci-
ju gaisā; ekspozīcijas intensitāti 

un ilgumu; aroda ekspozīcijas robež-
vērtībām (AER). Ja pat kādu iemeslu 
dēļ uzņēmumā vai objektā nav iespē-
jams regulāri kontrolēt putekļu koncen-
trāciju darba vidē un sekot, lai tā ne-
pārsniegtu pieļaujamās AER, obligāti 
jāīsteno sekojošie preventīvie pasāku-
mi: 

• darba vides riska vērtēšana;  
• putekļaino darba vietu norobežoša-

na un sauso putekļu uztvērēju ierī-
košana; 

• vietējās nosūces sistēmu ierīkošana 
un gaisa mitrināšana; 

• putekļaino  darba  vietu  vai  vielu 
apsmidzināšana ar ūdeni; 

• darbinieku izglītošana par putekļu 
kaitīgo  iedarbību  uz  organismu, 
sevis aizsargāšanas paņēmieniem,  
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Pretputekļu elpošanas aizsardzības līdzekļu izvēle 

Ķermeņa aizsardzība no putekļiem un netīrumiem 

savienojuma ērtumu, mīkstumu tām 
detaļām, kas saskaras ar seju, respirato-
ra „izturību”. 
 Respiratoru ražotāji piedāvā dažādus 
risinājumus lietotāju komfortam un 
aizsardzībai. Piemēram, vācu ražotājs 
MoldexMetric AG & Co. KG piedāvā: 
Ventex® — izelpas vārsts samazina 
temperatūru, mitrumu un CO2 zem 
maskas, kas rada komfortu strādājot. 
Duramesh® — visiem Moldex respira-
toriem ir plastmasas siets, kas pasargā 
respiratoru no nosmērēšanas ar netīrām 
rokām darba procesā, tas ievērojami 
paildzina respiratora kalpošanas laiku. 
ActivForm® — ergonomiskais dizains 
ļauj pielāgot visus Moldex respiratorus 
jebkuram sejas tipam bez liekiem degu-
na klipšiem. 
 Papildus informāciju par elpošanas 
a i z s a r g l ī d z e k ļ i e m  v a r  a t r a s t 
w w w . o s h a . l v  u n 
www.moldexeurope.com  

“GRIF.LV” 
 
 Nodarbināto elpošanas ceļu aizsardzī-
ba nepieciešama darba vidē, kur ar tehno-
loģiskajiem līdzekļiem (ventilācija, kon-
dicionieri, gaisa mitrinātāji) nav iespē-
jams panākt gaisa tīrību. Lai izvēlētos 
pareizos individuālos aizsardzības līdzek-
ļus, jāņem vērā, ka elpošanas aizsarglī-
dzekļi pēc to darbības principa tiek sada-
līti 2 grupās (sk. tabulu): 
1. aizsarglīdzekļi, kas attīra vai filtrē 
gaisu, t.i. pretputekļu maskas, pusmaskas 
ar filtriem un pilnas maskas ar filtriem; 
2. aizsarglīdzekļi, kas piegādā tīru gai-
su no nepiesārņotā avota, piemēram, el-
pošanas aparāti. 
 Savukārt, filtrējošu pretputekļu aizsar-
dzības līdzekļu izvēle pamatojas uz infor-
māciju par bīstamā piesārņojuma veidu 
un saturu (cietas vai šķidras daļas, daļu 
izmērs, koncentrācija), AER, kā arī infor-
māciju par dažādām aizsarglīdzekļu at-
šķirībām. Pēc filtrācijas spējām pretpu-
tekļu aizsarglīdzekļi tiek sadalīti trijās 
klasēs un atbilstoši marķēti P1, P2 un P3. 
 Klase P1 
 Netoksiskie putekļi: smilts, grants, 
skaidas, metālu putekļi, ogles, sausās 
darvas putekļi, sausie mēslojumi, polimē-
ri, kokvilna, stikla vate, pelējuma sēnīte. 
Migla, kas veidojas pie izsmidzināšanas 
un kondensācijas, ja neizdalās kaitīgi 
tvaiki. 
 Klase P2 
 Smalki un/vai toksiski putekļi: metālu 

saturošās rūdas putekļi, ogles putekļi, 
svins, cements, azbestu saturošas vielas, 
celuloze, kokvilna, milti. Metālu dūmi 
un migla, ieskaitot kobaltu, alumīniju, 
svinu, alvu, hromu; oksīdi, cinks, meti-
nāšanas dūmi. 
 Klase P3 
 Smalki un/vai toksiski putekļi: dolo-
mīts, kvarcs, azbests, milti, kofeīns; 
efedrīns, metālu saturošie putekļi, ieskai-
tot mangānu, hromu, svinu. Metālu dūmi 
un migla: kadmijs, gumijas dūmi. Baktē-
rijas, kancerogēnie aerosoli, radioaktīvie 
atkritumi. 
 Respiratoru izvēles laikā jāpievērš 
īpaša uzmanība ergonomiskajam aspek-
tam, proti, jāizvēlas tāda maska, kas 
vislabāk nodrošina lietotāja aizsardzību 
+ komfortu. Ir pierādīts, ka darbinieki 
izvairās no neērtu respiratoru pielietoša-
nas, un tādā gadījumā nav pat vērts runāt 
par cenām! Tāpēc izvēles laikā iesakām 
ņemt vērā arī sekojošus „sīkumus”: izel-
pas vārsta esamību, galvas stiprinājuma 

materiāls neveido plūksnas un pasargā 
ārējo vidi no nēsātāja apģērba putek-
ļiem. Šuvju konstrukcija nodrošina 
nēsātājam papildus drošību, kombine-
zonam — izturību viengabalainību. 
Tyvek® kombinezoni nodrošina aiz-
sardzību darbinieka ādai no dažādiem 
alergēniem, piemēram, augsnes, māla, 
augu materiālu daļiņām (siens, salmi, 
kokvilna, vilna, spalvas utt.), kā arī 
garšvielām, miltiem. Tyvek® Classic 
modelis ir ar kapuci un īpašas formas 
piegrieztni vidukļa daļā, kas nodrošina 
labāku piekļaušanos. Ir pieejams arī 
Tyvek® Industry modelis ar apkakli 
bez kapuces, Tyvek® Classic Plus ar 
papildus šuvju aizsardzību, kā arī 
Tychem® C un Tychem® F aizsarg-
kombinezons darbam ķīmiskajā un 
bioloģiskajā rūpniecībā ar augstu aiz-
sardzību pret gaisā esošām un izsmi-
dzinātām ķīmiskām daļiņām.  
 
 

 Gan telpās, gan ārpus tām, strādājot 
putekļainā un netīrā vidē, ar vieglām ķī-
miskām vielām, ir jānodrošina ķermeņa 
aizsardzība no putekļiem. Garantētu aiz-
sardzību nodrošina vieglie aizsargkombi-
nezoni, kas attiecīgi testēti un sertificēti. 
Vieglos aizsargkombinezonus lieto: 

- pārtikas rūpniecībā, farmācijā; 
- veselības aģentūrās un inspekcijās;  
- speciālajos dienestos;  
- pulēšanas un krāsošanas darbos;  
- celtniecības un apdares darbos;  
- kokapstrādē;  
- būvmateriālu ražošanā;  
- naftas produktu pārstrādē;  
- rūpnieciskā tīrīšanā un apkopē;  
- kravu pārkraušanā;  
- miglošanā lauksaimniecībā;  
- dzīvnieku barības ražošanā;  
- dārzkopībā;  
- atkritumu pārstrādē.  

 Viena no Latvijas klientu iecienītāka-
jām ir ražotāja DuPont™ Tyvek® preču 
grupa, jo šis ražotājs ir radījis kombine-

zonu ar svarīgām priekšrocībām attiecī-
bā pret tirgū pieejamiem analogiem. 
Tyvek® materiāls izgatavots no miljo-
niem liela blīvuma smalku, nepārtrauktu 
polietilēna pavedienu, kas veidots ar 
liela ātruma metodi un sastiprināts 
augstas temperatūras iedarbībā. Šīs me-
todes pielietošanas rezultātā ir radīts ļoti 
izturīgs, viegls materiāls, kas aiztur pu-
tekļus. Tajā pat laikā materiāls laiž cauri 
gaisu un ūdens tvaikus un nodrošina 
nēsātājam komfortu. Tyvek® materiāls 
ir antistatiski apstrādāts no abām pusēm, 
tam ir augsta aizsardzība pret baktērijām 
un asinīm, tas aiztur līdz 30% šķidra 
veida neorganiskas ūdensbāzes skābes 
un sārmus. Tā virsmai piemīt īpašība 
aizkavēt daļiņu pielipšanu. Tyvek® 
Classic paredzēts aizsardzībai pret gaisā 
esošām ķīmisko vielu cietām daļiņām — 
putekļiem — un daļēji tas nodrošina 
aizsardzību pret izsmidzinātiem šķidru-
miem, piemēram, zema līmeņa šķidriem 
aerosoliem ar ķīmiskām vielām. Pats 
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