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Pērnā gada nogalē Latvijā tika or-

ganizēti vairāki pasākumi, kuru mēr-

ķis bija paskatīties uz darba aizsar-

dzības jautājumiem ar citām acīm – 

ne caur normatīvo aktu prasībām, ne 

caur inspektoru veiktajām pārbau-

dēm, ne ar skaudro nelaimes gadīju-

mu statistiku. 

Novembrī apbalvoti labas prakses 

balvas konkursa “Zelta ķivere” lau-

reāti. Otro reizi (šoreiz spraigā cīņā) 

galveno balvu saņēma uzņēmums 

“Statoil Fuel & Retail Latvia”, kura 

piemērs bija saistīts ar darba aizsar-

dzības instrukciju vizualizēšanu, sa-

darbojoties darbiniekiem un uzņē-

muma vadības pārstāvjiem. Par labās 

prakses piemēriem šajā Darba aizsar-

dzības ziņu numurā lasiet vairāk – 

pārņemiet, īstenojiet un dalieties  

paši! Sadarbībā ar vienu no labās 

prakses balvas pretendentiem SIA 

“Coca-Cola HBC Latvia” 2012. gada 

nogalē izdoti plakāti, kuri drukātā 

veidā ir pieejami Valsts darba in-

spekcijā, bet elektroniski – Eiropas 

darba drošības un veselības aizsar-

dzības aģentūras mājaslapā http://

osha.lv/lv/publications/index.stm/

#Plakati. 

Rudenī notika vairākas filmu pēc-

pusdienas, kurās uzņēmumi demon-

strēja filmas par darba aizsardzību 

(paldies AS “Latvenergo”, SIA 

“Cemex“, SIA “Statoil Fuel & Retail 

Latvia“, SIA “Stora Enso Packa-

ging“, SIA “NCC Konstrukcija”, 

SIA “Ruukki Latvija”). Ņemot vērā 

lielo interesentu skaitu, plānojam šo 

pasākumu pavasarī atkārtot. Ja esat 

kāda uzņēmuma pārstāvis, kas savā 

darbā izmanto pašu radītas filmas 

par darba aizsardzību un esat gatavi 

tās parādīt plašākai auditorijai, lūdzu 

sazinieties ar mums  elektroniski: 

linda.matisane@vdi.gov.lv 

2012. gada nogalē atsākām publicēt 

aprakstus par darbā notikušajiem 

nelaimes gadījumiem. Interaktīvā 

veidā ir izveidotas kartes par letā-

liem un smagiem nelaimes gadīju-

miem. Tās pieejamas Valsts darba 

inspekcijas mājaslapā http://

w w w . v d i . g o v . l v / l v / d a r b a -

aizsardziba/nelaimes-gadijumu-

karte/, kā arī jaunumu sadaļā tiek 

ievietota operatīvā informācija. Ko 

tā liecina? Jau ceturto gadu pēc kār-

tas Latvijā pieaug kopējais nelaimes 

gadījumu skaits. Letālo nelaimes 

gadījumu skaits 2011. gadā bija 34, 

pērn – 34; smago nelaimes gadījumu 

skaits 2011. gadā bija 196, pērn – 

213. Vai šie rādītāji liecina, ka, at-

jaunojoties ekonomiskajai aktivitā-

tei, nelaimes gadījumu skaits turpi-

nās pieaugt? Viennozīmīgas atbildes 

uz šo jautājumu nav. 

Sadarbībā ar RSU Darba drošības 

un vides veselības institūtu šogad ir 

plānots būtiski mainīt semināru orga-

nizēšanas kārtību. To saturs būs 

vērsts uz bīstamības atpazīšanu, ne-

drošu un pārgalvīgu cilvēku uzvedī-

bu, gandrīz notikušajiem nelaimes 

gadījumiem. Tas ļaus biežāk pamanīt 

vienkāršas situācijas, kurās var no-

tikt nelaimes gadījumi, lai varētu 

rīkoties un tās novērst. Arvien vairāk 

semināru tiks rīkoti reģionos, lai ie-

saistītu arī tos darba aizsardzības 

speciālistus un darba devējus, kuri 

retāk seko jaunumiem un izmaiņām. 

Savukārt Valsts darba inspekcija 

arvien biežāk izmantos dotās tiesības 

apturēt bīstamos objektus, darbus un 

iekārtas (piemēram, darbus uz sastat-

nēm, iekārtas bez aizsargiem, neno-

stiprinātas tranšejas), jo šī rīcība ir 

visefektīvākā, lai panāktu, ka darba 

devējs nodrošina drošas un veselībai 

nekaitīgas darba vietas. 

Paldies par pacietību, gaidot jauno 

Darba aizsardzības ziņu numuru! 

Atskats pagātnē.  

Kas gaidāms nākotnē? 

       2013. gada februāris                             28. numurs 



Statoil Fuel & Retail Latvia pamat-

darbība Latvijā saistīta ar dažādu 

degvielas produktu vairumtirdzniecī-

bu un mazumtirdzniecību degvielas 

uzpildes stacijās (DUS), kā arī ar citu 

produktu un pakalpojumu tirdzniecī-

bu. Tādējādi pastāv pietiekami augsti 

negadījumu riski, ņemot vērā pro-

duktu un pakalpojumu specifiku: 

* degvielas produktu riski - viegli 

uzliesmojoši, sprādzienbīstami un 

videi kaitīgi; 

* pārtikas produktu riski uzglabāša-

nas un pagatavošanas laikā; 

* pakalpojumu riski - darbinieku, 

sadarbības partneru un klientu savai-

nojumi.  

 

Identificējot negadījumu cēloņus 

Jau vairākus gadus risku novēršanai 

izmantoti ne tikai tehnoloģiskie risi-

nājumi, bet arī mērķtiecīgi izstrādā-

tas programmas. No 2008. gada, ie-

viešot Drošas uzvedības programmu, 

visi uzņēmuma darbinieki tika padzi-

ļināti iepazīsti-

nāti ar starptau-

tisku un vietēju 

negadījumu pie-

mēriem un gūta-

jām mācībām 

pēc negadījumu 

izmeklēšanas.     

  P r og r am mas 

laikā, kas ilga 

līdz 2010. ga-

dam, atvērtā 

dialogā starp 

darbiniekiem un 

vadītājiem tika 

identificēti da-

žādi  riski un 

meklēti kopīgi 

risinājumi. No-

drošinot ikviena 

darbinieka iesaisti, tika samazināts 

ne tikai negadījumu skaits un to radī-

tās sekas, tostarp materiālie zaudēju-

mi, bet arī būtiski uzlabota ziņošana 

par visa veida negadījumiem, bīsta-

miem apstākļiem un gandrīz notiku-

šiem negadījumiem. Kā viens no bū-

tiskiem negadījumu cēloņiem tika 

identificēts tas, ka darbinieki ne 

vienmēr atceras drošības prasības, ar 

kurām tiek iepazīstināti ikgadējās 

darba aizsardzības instruktāžās.  

 

Risinājumi  

Lai padarītu ikgadējās DUS darba 

aizsardzības apmācības atmiņā palie-

košas, tika nolemts izveidot Instruk-

ciju vizualizācijas projektu. Izstrādā-

jot projektu, ņemtas vērā jaunākās 

komunikāciju tendences, kur arvien 

lielāku nozīmi iegūst attēli un grafi-

kas, nevis rakstītais teksts. 

Projekta ietvaros katrai no DUS 

tika piešķirta viena no darba aizsar-

dzības instrukcijām (piemēram, 

ugunsdrošības instrukcija) un dots 

uzdevums sagatavot konkrētās in-

strukcijas vizualizēto versiju intere-

santā un radošā veidā, paturot prātā, 

ka sagatavotais materiāls neaizstās 

darba aizsardzības instrukcijas, bet 

gan kalpos kā papildinošs mācību 

materiāls. Lai projekts būtu vēl sais-

tošāks, katra DUS piedalījās konkur-

sā par labāko vizualizāciju, kurā bal-

vā varēja iegūt apmaksātu atpūtas 

pasākumu savam DUS kolektīvam.  

 

Rezultāti un turpmākie soļi 

Instrukciju vizualizācijas projekta 

rezultātā uzņēmuma vadības ideja 

tika īstenota, saņemot vizualizācijas 

no visām DUS, tādejādi ikviens dar-

binieks padziļināti izprata iedalītās 

instrukcijas būtību, riskus un nepie-

ciešamo rīcību negadījumu novērša-

nai. Projekta laikā darbinieku vidū 

arī pozitīvi mainījās priekšstats par 

darba aizsardzību.  

Filmās, prezentācijās un foto kolā-

žās caur humoru tika iekļautas node-

rīgas mācības, pielāgojot vizualizētās 

instrukcijas reāliem darba apstāk-

ļiem. Visi sagatavotie vizuālie mate-

riāli, tai skaitā 15 videofilmas, tagad 

tiek demonstrēti uzņēmuma darbinie-

kiem, informējot par drošu darbu gan 

ikdienā, strādājot ar pārtikas vai deg-

vielas produktiem, gan paaugstinātas 

bīstamības situācijās.  

Kopš šī projekta uzsākšanas nav 

noticis neviens negadījums ar sma-

gām sekām. Iedvesmojoties no ko-

lektīva aizrautības, uzņēmuma vadī-

ba kopā ar DUS darbiniekiem šobrīd 

veido jaunas darba aizsardzības fil-

mas. 

– Edgars Medisons 

SIA “Statoil Fuel &  

Retail Latvia” 
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Statoil darbinieku un vadības iesaiste darba   

aizsardzības prasību vizualizēšanā 

Saņemot “Zelta ķiveri” 2012.gada novembrī 



“Aldara darbinieki vienmēr ir gata-

vi iesaistīties, lai veicinātu alus darī-

tavas izaugsmi, tāpēc man nebija ne 

mazāko bažu, ka Kaizen iniciatīva 

uzņēmuma darbības efektivitātes 

uzlabošanai būs veiksmīga,” par 

Kaizen projekta ieviešanas pirmsā-

kumiem stāsta Aldara ražošanas  

vadītājs Valdis Ilguns. 

Kaizen projekts Aldarī tika ieviests 

2012. gada sākumā ar mērķi iesaistīt 

darbiniekus darba drošības, kvalitā-

tes un efektivitātes uzlabošanā.    

Aldarī strādā vidēji 300 darbinieku, 

tādēļ sākotnēji “pārbaudes režīmā” 

jaunā iniciatīva ieviesta tikai pildīša-

nas nodaļā, kurā strādā ap 30 darbi-

nieku.  

Īsā laikā projekts guva lielu Aldara 

darbinieku atsaucību, tādēļ Kaizen 

iniciatīva tika ieviesta visā uzņēmu-

mā. “Esmu īpaši gandarīts, ka darbi-

nieki no citām Aldara nodaļām paši 

jautāja, kad beidzot Kaizen būs ie-

viests arī viņu nodaļā. Tas liecina, ka 

darbiniekiem ir daudz ideju, kā pa-

darīt ikdienas darba dienu kvalitatī-

vāku un efektīvāku. Tas ir pašsapro-

tami, ka, veicot ikdienas darbu, katrs 

no mums var saskatīt nozīmīgas ni-

anses, kuru mainīšana var būtiski 

uzlabot mūsu sniegumu. Protams, 

priecājos arī par finanšu ietaupīju-

mu, ko sniegušas idejas,” stāsta 

V.Ilguns. 

Kā darbojas Kaizen? 

Pirms uzņēmumā ieviest Kaizen 

iniciatīvu, vadībai jānosaka jomas, 

kādās tā vēlas rast uzlabojumus.  

Aldaris sākotnēji izvēlējās trīs priori-

tāros virzienus:  kvalitāti, efektivitāti 

un darba drošību. 

Pēc tam tika nokomplektēta Kaizen 

projektu vērtēšanas komisija, kuru 

pārstāvēja darbinieki no ražošanas 

un personāla vadības departamen-

tiem. Tālāk komisija veica pieteiku-

ma anketas izstrādi, komunikāciju 

plāna un balvu kataloga izveidi. 

Lai projekts gūtu popularitāti, ir 

ļoti svarīgs komunikāciju atbalsts. 

Aldarī informācija par projektu tika 

sniegta iekšējos medijos – darbinie-

ku žurnālā un iekšējā mājas lapā, kā 

arī projektā iesaistītajiem darbinie-

kiem informācija par Kaizen sniegta-

jām iespējām tika prezentēta klātie-

nē. Vienlaikus tika apmācīta pildīta-

vas vadītāja, jo tiešais vadītājs ir pir-

mais “filtrs” darbinieka idejas izvēr-

tēšanā. 

Svarīgi, ka projektā iespējams pie-

dalīties ikvienam darbiniekam, ku-

ram nav padoto.  
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Turpinājums 3.lpp. 

AS “Aldaris” darbinieki. 

KAIZEN - mainies uz labāko!    

 

 

1. SOLIS: darbinieks, palīdzot tiešajam vadītājam,  aizpilda anketu; 

2. SOLIS: vadītājs to izskata un saskaņo ar citām iesaistītajām nodaļām/

departamentiem; 

3. SOLIS: darbinieka tiešais vadītājs iesniedz ideju (KAIZEN formu) Novēr-

tēšanas komisijai;      

4. SOLIS: Novērtēšanas komisija novērtē ideju (piešķir punktus) atbilstoši 

novērtēšanas kritērijiem; 

5. SOLIS: darbinieka tiešais vadītājs sniedz atgriezenisko saiti darbiniekam – 

vai iniciatīva ir apstiprināta.  

Iesniedzot idejas, iespējams sakrāt punktus, savukārt, sakrājot noteiktu skaitu 

punktu, tos var  izmantot, iegūstot savā īpašumā dažādas vērtīgas balvas. 

KĀ DARBOJAS KAIZEN? 

 “kaizen” japāņu         

valodā nozīmē         

“mainies uz labāko” 



Pret darba aizsardzību var izturēties 

divējādi. Var precīzi izpildīt, ievērot 

visas normatīvajos aktos paredzētās 

prasības un strādāt ar pārliecību, ka 

neviena pārbaude nekādus nopietnus 

darba aizsardzības pārkāpumus neat-

radīs. Šajā gadījumā darba aizsardzī-

bas sistēma, mūsuprāt, tiek radīta un 

uzturēta kontrolējošajām institūci-

jām. Bet var arī patiesi gribēt izdarīt 

visu iespējamo, lai darba vide cilvē-

kiem būtu vēl ērtāka un drošāka, ne-

kā to paredz obligātais prasību mini-

mums. Tas atkarīgs no domāšanas, 

attieksmes vai pat darba filozofijas. 

To nav iespējams klasificēt un ie-

kļaut kā obligātu normu darba aizsar-

dzības normatīvajos aktos. 

Uzņēmums “Arčers” dalībai labas 

prakses konkursā izvēlējās piemērus, 

kas, mūsuprāt, raksturo veidu, kā ar 

salīdzinoši nelieliem pasākumiem 

var izdarīt vairāk, efektīvāk un dro-

šāk. Protams, ja vien ir vēlme domāt 

ārpus reglamentējošajiem rāmjiem.  

Pašu iniciatīva risku identificēšanā 

un novēršanā - vadmotīvs, ko izvēlē-

jāmies sešiem labas prakses piemē-

riem. Tie, mūsuprāt, atspoguļo cen-

tienus papildināt un ieviest uzlaboju-

mus labi funkcionējošā darba aizsar-

dzības sistēmā. Turklāt šādiem papil-

dus pasākumiem ne vienmēr nepie-

ciešami lieli līdzekļu ieguldījumi. 

Pārfrazējot teicienu par lielo laimi kā 

mazo laimes brīžu kopsummu, mēs 

sakām, ka lielo darba aizsardzības 

sistēmu veido arī mazo pasākumu 

kopsumma.  

   Gandrīz visu 

piemēros minēto 

pasākumu ievieša-

na ir uzņēmuma 

darbinieku un dar-

ba aizsardzības  

speciālista kopīgs 

darbs. Bieži vien 

pasākumu iniciato-

ri un ieviesto pa-

līglīdzekļu testētāji 

ir paši darbinieki.  

   Viens no piemē-

riem ir veids, kā 

uzņēmuma stikloto 

būvkonstrukciju montētājiem, kuru 

darba specifika saistīta ar lielu slodzi 

mugurai, radīta iespēja pēc izvēles 

strādāt ar speciālajām industriālajām 

muguras jostām. Problēmu aktualizē-

ja paši montētāji. Pēc konsultācijām 

ar darba aizsardzības speciālistu, uz-

ticības personu un arodārstu tika sa-

gatavots argumentēts priekšlikums 

uzņēmuma vadībai par nepieciešamī-

bu iegādāties industriālās muguras 

jostas – vispirms testēšanai, pēc tam 

arī turpmākajai lietošanai. Pēc šā 

pasākuma ieviešanas saņemtas ļoti 

labas darbinieku atsauksmes. Pagai-

dām jostas nav noteiktas par obligāto 

individuālās aizsardzības līdzekli 

smagumu celšanai, tās tiek lietotas 

pēc katra darbinieka paša izvēles. 

 

– Ņina Krutjko 

SIA “Arčers” 

darba aizsardzības speciāliste 
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Lai piedalītos, nepieciešams aizpil-

dīt ļoti vienkāršu anketu, izklāstot 

savas idejas būtību. Tāpat būtiski, ka 

atgriezeniskā saite par ideju tiek 

sniegta ne ilgāk kā divu nedēļu laikā. 

Pretējā gadījumā 

idejas autors var 

sajusties neno-

vērtēts. 

“Projekta nozī-

mīgākais iegu-

vums ir komuni-

kācijas uzlaboša-

nās dažādos   

līmeņos: darbi-

n ieku  v idū ,        

starp vadītājiem 

un padotajiem, 

kā arī starp no-

daļām un depar-

tamentiem.  

Uzlabojot sadarbību, mēs veicinām        

arī darbinieku motivāciju un savstar-

pējo uzticību, kas palīdzēs uzlabot 

darba procesu efektivitāti. Ne velti 

tulkojumā no japāņu valodas vārds 

“kaizen” nozīmē “mainies uz labā-

ko”,” piebilst projekta idejas autors 

V.Ilguns. 

  

KAIZEN – piedalās ikviens! 

Kaizen galvenā priekšrocība ir tā 

pieejamība – ikvienam ir iespēja iz-

veidot savu pieteikumu un oficiāli to 

iesniegt savam tiešajam vadītājam un 

tālāk Novērtēšanas komisijai, kas 

pēc īpašiem kritērijiem izskatīs 

priekšlikuma pamatotību. Ne mazāk 

svarīga ir arī komunikācijas uzlabo-

šanās dažādos līmeņos. 

 

– Laura Krastiņa, 

AS “Aldaris” 

komunikāciju direktore 

Domāt plašāk,  

redzēt tālāk, darīt vairāk 
Turpinājums no 3.lpp. 

KAIZEN -       

mainies uz          

labāko!    

 

             Seko 

@darbainspekcija 
 

Uzzini jaunumus pirmais!  

Ziņo par pārkāpumiem! 

Jautā! 
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Viena no uzņēmuma Coca-Cola 

Hellenic Latvia lielākajām vērtībām 

ir darbinieki. Lai sasniegtu savus 

biznesa mērķus un rūpētos par savu 

darbinieku labklājību, uzņēmums ir 

radījis drošu un radošu darba vidi. 

Darba devējs, sadarbojoties ar dar-

biniekiem, 2012. gadā  turpinājis 

pilnveidot uzņēmuma “Veselības & 

darba drošības” programmu, ievie-

šot darba aizsardzības pasākumus 

un veicot vairākus uzlabojumus 

darba vidē. 

Ikviena darbinieka uzdevums ir 

rūpēties par savu drošību un veselī-

bu darba vietā. Uzņēmums ir radis 

iespēju, kā saviem darbiniekiem 

draudzīgi atgādināt par šī pienāku-

ma pildīšanu, uzņēmuma vestibilā 

novietojot spoguli ar norādi: 

“Persona, kuru jūs redzat spogulī, ir 

atbildīga par drošību darbā!”. Tāde-

jādi ikviens mūsu darbinieks jūtas 

atbildīgs par savu labklājību, pildot 

darba pienākumus. 

Arī saviem viesiem uzņēmums ir 

radis iespēju, kā atgādināt un aktu-

alizēt ar veselību un darba drošību 

saistītās tēmas. Ikvienam uzņēmu-

ma viesim tiek izsniegta informatī-

va brošūra, kurā ir norādītas galve-

nās veselības (higiēnas) un drošības 

prasības, kuras jāievēro atrodoties 

uzņēmuma teritorijā. Uzņēmuma 

telpās un teritorijā viesiem ir atļauts 

uzturēties tikai uzņēmuma pārstāvju 

klātbūtnē (iespēja uzturēties vienam 

ir samazināta līdz minimumam). 

Informatīvā brošūra ir līdzvērtīga 

ievadinstruktāžai, kādu saņem jaun-

ie darbinieki, uzsākot savas darba 

gaitas uzņēmumā. Uzņēmums pie-

vērš būtisku nozīmi darba drošības 

instruktāžām. Apgūstamā informā-

cija ir apjomīga, tādēļ, lai nostipri-

nātu darbinieku zināšanas un atgā-

dinātu par dzirdēto, uzņēmums ir 

ieviesis tematiskās ikmēneša in-

struktāžas. Tās ir izstrādātas noteik-

tām amatu grupām, piemēram, no-

liktavas darbiniekiem, tirdzniecības 

pārstāvjiem un dzesēšanas iekārtu 

tehniķiem. Instruktāžu plāns tiek 

izveidots gada sākumā un aptver 

vienu kalendārā gada periodu. Tiešā 

darba vadītājs veic instruktāžu un 

nepieciešamības gadījumā asistē arī 

darba drošības speciālistam, ja pār-

runu temats ir specifisks un nepie-

ciešams iegūt papildus komentārus. 

Instruktāža parasti ilgst 15-30 mi-

nūtes, kuru laikā stāstījumā nododa-

mais vēstījums tiek papildināts ar 

vizuālās uzskates līdzekļiem 

(fotogrāfijām, animācijām, videofil-

mām, u.c.), ar mērķi nostiprināt ie-

gūtās zināšanas. 

Uzņēmums ir gandarīts par darbi-

nieku atsaucību un līdzdalību darba 

vides sakārtošanā un uzlabošanā. 

Pateicoties vairākiem darbinieku 

ieteikumiem, ir izdevies laikus no-

vērst potenciālos riskus un izvairī-

ties no nelaimes gadījumiem darbā. 

Piemēram, noliktavā ir iespējams 

norobežot iekraušanas un izkrauša-

nas darbu zonu, kas šķērso arī gājē-

ju ceļu. Īpašais norobežojums mudi-

na būt uzmanīgākus darbiniekus, 

kuri ikdienā veic darba pienākumus 

noliktavā, bet nav tieši saistīti ar 

kravu kustības procesu. 

Barjeras balsti noliktavā, kas atda-

la darbinieku kabinetus no nolikta-

vas zonas, ir nosegti ar īpaši apzī-

mētiem kartona apvalkiem. Preven-

tīvais pasākums, kas pasargā no 

savainošanās iespējām, ir darbinie-

ku iniciatīva, kas atzinīga novērtēta 

ne tikai Baltijas vadības līmenī, bet 

arī citu Hellenic grupas uzņēmumu 

starpā. 2011. gada laikā Hellenic 

grupā ietilpstošajiem uzņēmumiem 

ir izdevies samazināt negadījumu 

skaitu par 27% (salīdzinājumā ar 

2010. gadu). 

– Liene Borherte 

darba aizsardzības speciāliste 

SIA “Coca-Cola HBC Latvia” 

Darbinieki – uzņēmuma lielākā vērtība 

Seko Darba aizsardzības ziņām: www.twitter.com/darbaizsardziba 

Noliktavā ir iespējams   

norobežot iekraušanas un 

izkraušanas darbu zonu, kas 

šķērso arī gājēju ceļu.  
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Pērn pirmo reizi VAS 

“Starptautiskā lidosta “Rīga”” tika 

atzīmēta Starptautiskā darba aizsar-

dzības diena, kas bija papildināta ar 

veselīga dzīvesveida veicinošiem 

pasākumiem. Laikā no 23. līdz 28. 

aprīlim katra diena uzņēmumā bija 

veltīta kādai citai tēmai – darba 

aizsardzībai, veselībai, sportam, 

veselīgam uzturam, personiska-

jiem rekordiem un vienkārši – mū-

su darbinieku priekam. 

Šīs nedēļas ietvaros aicinājām vai-

rāk pievērst uzmanību ne tikai ik-

dienišķiem darba aizsardzības pasā-

kumiem, bet īpaši piedomāt arī par 

veselību veicinošām nodarbēm at-

pūtas pauzēs – fiziskām aktivitātēm 

un atslodzes vingrinājumiem, kā arī 

veselīgas pārtikas lietošanu ēdien-

reizēs, pozitīvu gaisotni savā kolek-

tīvā un citām lietām. 

Dažas no aktivitātēm, kas bija pie-

ejamas darbiniekiem: 

* Konkursi ar iespēju izcīnīt bal-

vas; 

* Valsts darba inspekcijas lekcija 

“Neviens nelaimes gadījums nav 

nejaušība”; 

* Donoru diena un Medicīnas/

vakcinācijas punkts – iespēja sa-

ņemt ārsta internista konsultāciju, ar 

ekspresmetodēm pārbaudīt veselības 

stāvokli, vakcinēties; 

* Sadarbībā ar CSDD pārstāvjiem – 

noguruma mērīšana atsevišķu gru-

pu darbiniekiem; 

* Ķīpsalas peldbaseina un Sporta 

klubu apmeklējums bez maksas 

vai ar atlaidi; 

* Augļi darbiniekiem virtuvēs un 

“Lido” speciālais piedāvājums 

veselības nedēļai; 

* Kopīga izkustēšanās “Zumba fit-

ness” deju ritmos. 

Gan plānošanas un organizēšanas 

darbos, gan dažādos 

pasākumos un aktivi-

tātēs šīs nedēļas laikā 

piedalījās visu līme-

ņu, struktūrvienību un 

dažādu amatu darbi-

nieki, kā arī Lidostu 

darbinieku arodbied-

rības pārstāvji. 

Iecerot pasākumus, 

apspriedām dažādus 

variantus un secinā-

jām, ka ir lietas, ko 

var noorganizēt par 

minimāliem līdzek-

ļiem vai pat par velti, 

ko arī lielākoties iz-

mantojām. Pārējos 

nepieciešamos līdzek-

ļus guvām no darba 

aizsardzībai paredzētā 

budžeta, kā arī sadar-

bībā ar Lidostu darbi-

nieku arodbiedrību. 

Pēc šādas aktīvi un 

veiksmīgi aizvadītas 

nedēļas varam apgal-

vot, ka ir pieaugusi 

darbinieku izpratne 

par darba aizsardzību 

un viņi labprāt ar sa-

vām idejām iesaistās 

darba vides uzlaboša-

nā. 

Noslēgumā gribam 

teikt, ka plānojam arī 

turpmāk organizēt 

šādas nedēļas, ievie-

šot to uzņēmumā kā 

tradīciju. 

 

 

– Gints  

Nikolajevs 

“Starptautiskā lidosta “Rīga”” 

Darba aizsardzības un  

veselīga dzīvesveida nedēļa  

Seko Darba aizsardzības ziņām: www.twitter.com/darbaizsardziba 

Valsts darba inspekcijas lekcija. Darbinieki vingro. 

“Darba aizsardzības cirks” pie administrācijas ēkas. 

Noguruma mērīšana. 

Darbinieki dejo “Zumbu”. 
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Kas ir “SPOCIŅŠ”? 

* “SPOCIŅŠ” dzīvo katrā brigādē, 

ražošanas iecirknī uz SIM tāfeles; 

* “SPOCIŅU” drīkst ņemt un no-

vietot jebkurš darbinieks, vadītājs 

vai viesis, ja viņš pamana kādu bīs-

tamu riska faktoru (vietu, aprīkoju-

mu, vai situāciju), kas 

var apdraudēt darbi-

nieku drošību un vese-

lību.  

“SPOCIŅŠ” pilda 

trīs funkcijas: 

* Brīdina citus par bīs-

tamību, jo ir spilgtā 

krāsā; 

* Informē vadību un 

atbildīgos darbiniekus, 

ka jānovērš bīstamību; 

* Norāda uz prioritāti. 

 

Tā kā sapulces brigā-

dēs un departamentos 

notiek katru dienu, 

informācija ļoti opera-

tīvi par “SPOCIŅA” atrašanās vietu 

tiek nodota atbildīgajām personām 

par novēršanu.  

Kad riska faktors ir novērsts, 

“SPOCIŅŠ” atgriežas savās mājās 

uz SIM tāfeles. 

–  Gunita Greiliha 

Darba aizsardzības speciāliste  

SIA “Lexel Fabrika” 

Seko Darba aizsardzības ziņām: www.twitter.com/darbaizsardziba 

“Lexel Fabrikas” 

Spociņš 

 

 

* Mazas ieviešanas izmaksas; 

* Viegli uztverams; 

* Darbiniekiem patīk un labprāt iesaistās; 

* Vadībai jāvada process un jārosina darbinieki; 

* Vadībai obligāti operatīvi jānovērš identificētie riski. 

VEIKSMES FAKTORI 

Novērstie riski 

Latvijas Darba devēju konfederāci-

jas (LDDK) konkursā “Droša uzņē-

muma apstiprinājuma simbola no-

teikšana un piešķiršana” droša uzņē-

muma simbolu un statusu ieguva AS 

“Latvenergo”, kas ieguldījis ievēro-

jamu darbu un resursus labvēlīgas 

darba vides izveidē. Pateicoties šiem 

ieguldījumiem, uzņēmums lepojas ar 

to, ka pagājušajā gadā tajā nav noti-

cis neviens nelaimes gadījums. 

AS “Latvenergo” galveno apbalvo-

jumu ieguva par drošas darba un mā-

cību vides stratēģijas īstenošanu ilg-

termiņā, kas attiecināma uz visiem 

uzņēmumā strādājošajiem darbinie-

kiem. Apbalvošanas ceremonijas 

noslēgumā konkursa sadarbības   

partnera AS “Severstaļlat” pārstāvis 

Artūrs Graudiņš uzsvēra, ka šāda 

veida balvas iegūšana parāda uzņē-

muma attieksmi pret līdzstrādnie-

kiem, jo ne jau uzņēmuma kvantita-

tīvie rezultāti – piemēram, saražotās 

tonnas vai nopelnītie lati – ir tā dar-

bības kvalitātes rādītāji, bet gan dar-

binieku drošība un labsajūta. 

AS “Latvenergo” personāla vadī-

bas direktore Inga Kola un vides un 

darba aizsardzības direktore Irēna 

Upzare – izklāstīja darbaudzinātāju 

jeb prakšu vadītāju iniciatīvu, kas 

labi kalpo jauniešu iesaistei uzņēmu-

mā – šogad jau 62 uzņēmuma darbi-

nieki bijuši darbaudzinātāji 77 prak-

tikantiem. Uzņēmuma pārstāves no-

rādīja, ka darba drošība ir nevis tikai 

viena cilvēka veikums, bet gan visu 

kolēģu kopdarbs, turklāt svarīgi ir 

ieklausīties arī jauniešu idejās un 

piedāvātajos risinājumos. 

Konkursam kopumā bija iesniegti 

15 pieteikumi, no kuriem tālākai iz-

vērtēšanai tika izvirzīti četri uzņē-

mumi – AS “Latvenergo”, SIA 

“Vidzemes slimnīca”, SIA “Fortum 

Jelgava” un SIA “SilJa”. 

 

– Agnese Alksne 

korporatīvās sociālās atbildības 

un komunikāciju eksperte 

LDDK 

Drošs uzņēmums – 

AS “Latvenergo” 
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Seko Darba aizsardzības ziņām: www.twitter.com/darbaizsardziba 



Veselības veicināšana darbavietā 

ir vairāk nekā vienkārša normatīvo 

aktu prasību ievērošana attiecībā uz 

veselības aizsardzības un darba dro-

šības normām, tajā ietilpst arī aktīvs 

uzņēmuma sniegtais atbalsts darbi-

niekiem saistībā ar viņu veselību un 

labklājību. Šajā procesā ir svarīgi 

iesaistīt darbiniekus un ņemt vērā 

viņu vajadzības un viedokļus par to, 

kā organizēt darbu un darba vietu. 

 

Arī AS “Cēsu alus” jau vairākus 

gadus atbalsta veselības veicinā-

šanu uzņēmumā: 

1. Darba apstākļu tālāku uzlabo-

šanu (nodrošinot labākus apstāk-

ļus salīdzinājumā ar minimālo 

prasību izpildi): 

* mikroklimata uzlabošana biroja 

telpās (gaisa mitrinātāju iegāde); 

* darba vietu iekārtojuma pilnveido-

šana produktu pildīšanas iecirkņos. 

2. Fiziskās aktivitātes: 

* darbinieku sporta nodarbību ap-

meklējumus (daļēja apmaksa); 

* darbinieku līdzdalības veicināšana 

sporta pasākumos (uzņēmuma ko-

mandas); 

* speciālu vingrojumu kompleksu 

apmācība biroja un loģistikas darbi-

niekiem (atslodzes vingrinājumi); 

* ikgadējie sporta svētki. 

3. Sociālo kontaktu veicināšana: 

* kopīgu pasākumu organizēšana 

(tematiskās Jaunā gada balles, atse-

višķi pasākumi struktūrvienībās); 

* sociālo kontaktu veicināšana ār-

pus darba laika un vietas, ģimeņu 

iesaistīšana (Ziemassvētku labo do-

mu tirdziņš). 

 

 Atkarību profilakse 

un mazināšana: 

* pretsmēķēšanas kam-

paņas, vispārējās ne-

smēķēšanas kultūras 

ieviešana; 

* informācijas kampa-

ņas par alkoholisma ra-

dītajām problēmām. 

 

2012. gada sākumā 

tika izstrādāts Veselīgo 

mēnešu projekts, kurš 

sekmīgi realizēts. 

 Un noslēgumā, pada-

rot darbiniekus laimīgā-

kus un veselīgākus, ve-

selības veicināšana dar-

ba vietā rada vairākas 

pozitīvas sekas: 

* samazinās personāla 

aprite; 

* mazāk darbinieku sli-

mo; 

* uzlabojas darbinieku 

motivācija un darba ra-

žīgums; 

* rada pozitīvu uzņēmu-

ma tēlu, kas rūpējas par 

saviem darbiniekiem. 

 

 

– Agita Baltbārde 

AS “Cēsu alus” 

sabiedrisko attiecību 

vadītāja 
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Veselības veicināšana “Cēsu alus” darba vietās 

Seko Darba aizsardzības ziņām: www.twitter.com/darbaizsardziba 

21. aprīlī talkojām ārpus uzņēmuma teritorijas, sa-

kārtojot pieguļošo teritoriju.  

Aprīlis – tīrības mēnesis 

Maijs – skriešanas mēnesis! 

Maija sākumā kino pilsētiņā Cinevilla notiekošajā 

Stipro skrējienā piedalījās arī Cēsu alus komandas, 

kas kopā ar citām 300 uzņēmumu komandām veik-

smīgi finišēja. Maija beigās notika gadskārtējais No-

rdea Rīgas maratons, kurā piedalījāmies arī mēs.  

Jūnijs – augusts  

nesmēķēšanas  

mēneši! 

31. maijs bija Pasaules pretsmēķēšanas diena, tādēļ 

jūniju mēs uzsākām kā nesmēķēšanas mēnesi. Uzai-

cinājām visus kolēģus, kuri smēķē – nesmēķēt! No-

slēdzām augustā veselīgo – nesmēķēšanas mēnesi! 

Un apsveicām Loģistikas daļas loģistikas speciālistu 

Andi Ceļmalu!  Gada nogale – vingrošanas mēneši 

Fizioterapeite ierā-

dīja darbiniekiem 

pareizus muskuļu 

atslodzes vingrinā-

jumus tiem darbi-

niekiem, kuru 

darbs saistīts ar 

piespiedu pozām 

un intensīvām kus-

tībām.  
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Darba aizsardzība un tās prasību 

noteikšana un ievērošana ir viena no 

vissvarīgākajām sadaļām veiksmīga 

u z ņ ē m u m a  d a r b ī b ā .  V A S 

“Starptautiskā lidosta “Rīga”” darba 

aizsardzības organizācijas procedūrā  

ir noteikta darba vides iekšējās uz-

raudzības kārtība un tas, kā tiek plā-

noti un veikti pasākumi, lai nodroši-

nātu darbiniekiem drošu un 

veselībai nekaitīgu darba 

vidi, ievērojot arī visus liku-

mus. Mūsu darba aizsardzī-

bas speciālisti, iesaistot uzti-

cības personas, pašus darbi-

niekus, kuri strādā attiecīgajā 

darba vietā un to pārzina la-

bāk par jebkuru citu, kā arī 

šo darbinieku tiešos vadītā-

jus, novērtē darba vides ris-

kus, pēc kā sagatavo novērtē-

juma pārskatu un aktualizē 

citu ar novērtējumu saistošo 

dokumentāciju.   

Pie mums strādā darba aiz-

sardzības speciālisti ar aug-

stāko izglītību šajā jomā, 

līdz ar to mūsu speciālisti 

var pilnībā veikt visas darba 

vides iekšējās uzraudzības 

funkcijas, tajā skaitā darba 

vides riska novērtēšanu. Tā 

kā speciālistiem ar augstāko 

izglītību ir jāatjauno sava kvalifikā-

cija ik pēc 5 gadiem, tad šajā laikā 

tiek apmeklēti semināri un konfe-

rences par dažādām ar darba aizsar-

dzību saistītām tēmām. Tāpat arī 

iepirkumu un sagādes speciālistiem, 

uzticības personām un citiem iesais-

tītajiem darbiniekiem ir iespēja ap-

meklēt kursus, seminārus un izstā-

des gan Latvijā, gan ārpus mūsu 

valsts, lai papildinātu savas profesi-

onālās zināšanas. Mūsu darbinieki 

ir apmeklējuši arī Safework seminā-

ru izglītības programmas ietvaros 

”Individuālie aizsardzības līdzekļi 

(IAL) - aktuālās prasības un izmai-

ņas standartos”. Protams, arī ap-

meklējot citas lidostas, pievēršam 

uzmanību tam, kā tiek domāts un 

kas tiek darīts darba aizsardzības 

jomā. 

VAS “Starptautiskā lidosta 

“Rīga”” Darba koplīgums paredz to 

darbinieku, kuru ikdienas darbs 

saistīts ar lielāku kaitīgo darba vi-

des riska faktoru ietekmi, apdroši-

nāšanu pret nelaimes gadījumiem 

darbā un arodslimībām. Bez tam 

visiem uzņēmuma pastāvīgajiem 

darbiniekiem tiek nodrošināta arī 

veselības apdrošināšanas polise. 

Jāatzīst, ka mūsu darbinieki ar sa-

pratni izturas pret obligātajām vese-

lības pārbaudēm un regulāri pārbau-

da savu veselības stāvokli, kā arī 

apzinīgi ikdienas darbā pielieto in-

dividuālos aizsardzības līdzekļus. 

Šo procesu palīdz kontrolēt gan tie-

šie vadītāji, gan darba aizsardzības 

speciālisti. Uzņēmums nodrošina 

iespēju saviem darbiniekiem regulā-

ri bez maksas apmeklēt sporta no-

darbības (basketbols, volejbols), kā 

arī ar atlaidēm izmantot sporta klu-

bu piedāvājumus (trenažieri, joga). 

Arī lidostas teritorijā ir ierīkota tre-

nažieru zāle mūsu darbiniekiem, ko 

iespējams apmeklēt jebkurā laikā.  

Lai vēl vairāk darbinie-

kiem radītu izpratni par 

darba aizsardzību un tās 

nozīmi, lidostā tiek rīko-

tas dažādas informatīvas 

kampaņas. Te var piemi-

nēt šajā gadā organizēto 

darba aizsardzības un 

veselīga dzīvesveida ne-

dēļu, kad katra diena uz-

ņēmumā bija veltīta kādai 

aktuālai tēmai, piemēram, 

vienā dienā bija iespē-

jams tikties ar VDI pār-

stāvjiem, kādā citā dienā 

bez maksas apmeklēt pel-

dbaseinu, bet vēl citā die-

nā pārbaudīt uzņēmumā 

uz vietas savu veselību, 

vakcinēties. Lidosta ie-

saistījās arī Vispasaules 

nesmēķēšanas dienas ak-

tivitātēs, šajā dienā arī 

uzņēmumā uz vietas in-

formējot darbiniekus par smēķēša-

nas kaitīgo ietekmi uz veselību un 

aicinājumu atmest smēķēšanu! 

Tā kā lidosta ir paaugstinātas dro-

šības objekts, tad arī lidostas darbi-

niekiem attiecībā uz darba apģērbu 

un individuālajiem aizsardzības lī-

dzekļiem ir īpašas prasības. Viena 

no būtiskākajām atšķirībām lidostas 

darba apģērbā ir tā, ka tam ir jābūt 

augstas redzamības apģērbam jeb-

kura gada un diennakts laikā.  

 

 

 

Individuālo aizsardzības līdzekļu izvēle 
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Līdz ar to gan ziemas, gan vasaras, 

gan lietus apģērbam ir jāatbilst vis-

maz EN 471 noteikumu X 2. klasei  

un Y 2. klasei. Ieteicams izmantot arī 

paaugstinātas redzamības darba cim-

dus un dzirdes aizsardzības līdzek-

ļus. 

Arī darba apavus izvēlamies bez 

metāliskām detaļām, jo ikdienas 

darbs saistīts ar vairākkārtēju doša-

nos caur drošības posteņiem, kuros 

uzstādīti arkveida metāla detektori, 

kas sāk signalizēt, uztverot metālis-

kas lietas. Tādēļ darbinieku ērtībai, 

lai darbs netiktu aizkavēts papildus 

drošības pārbaužu dēļ un lai nebūtu 

vairākkārt darba laikā jāvelk nost 

apavi, mēs nodrošinām darbiniekus 

ar apaviem, kuros ir nepieciešamie 

purngalu un pēdas aizsargslāņi no 

plastikāta vai kompozītmateriāla. 

Pateicoties darbinieku profesionali-

tātei, mums ir iespēja noteikt maksi-

māli korektas prasības individuāla-

jiem aizsardzības līdzekļiem atbilsto-

ši likumu un darba aizsardzības pra-

sībām mūsu uzņēmumā. Tomēr no-

nākt līdz rezultātam un izvēlēties 

atbilstošākos, darba procesam piemē-

rotākos IAL nav īss un vienkāršs 

process. Piemēram, runājot par ap-

ģērbu aizsardzībai pret lietu, jāsaka, 

ka esam “apēduši ne vienu vien sāls 

podu”. Sākotnēji tirgū nebija plašs 

piedāvājums apģērbam pret lietu un 

bijām spiesti izvēlēties no tā klāsta, 

kas ir. Pirmā izvēle bija divdaļīgi 

komplekti, kuri sastāvēja no jakas un 

biksēm. Tiem gan bija atstarojošās 

joslas, taču pamatmateriālā nebija 

iestrādāti augstas redzamības materi-

āla laukumi. Lai nodrošinātu apģērbā 

pietiekamu kvadratūru ar augstas 

redzamības materiālu, darbiniekiem 

bija jāvelk virsū paaugstinātas redza-

mības vestes, kas, protams, nebija 

ērti. Pie tam šie komplekti bija diez-

gan neizturīgi pret pārrāvumiem, un 

tos bieži nācās mainīt. Pēc tam bija 

mēģinājums iegādāties lietusmēteļus 

pēc mūsu izstrādātā dizaina. Tas bija 

pārbaudījums vietējiem ražotājiem. 

Diemžēl jāatzīst, ka lietusmēteļi gan 

izdevās glīti, toties savu pamatfukci-

ju tie neveica – vīles laida cauri mit-

rumu. Pēc laika nomainījās ražotājs, 

bet rezultāts palika tāds pats. Pašlaik 

lietojam beļģu kompānijas SIOEN 

ražoto Flexotane® pretlietusapģērbu 

no SIA GRIF klāsta, kurš, šķiet, ir 

zelta vidusceļš, jo apmierina mūsu 

dizainiskās prasības un prasības pēc 

augstas redzamības laukumiem, un 

vienlaicīgi ļoti labi pasargā darbinie-

kus no lietus. 

Esam pat saņēmuši pārmetumus no 

piegādātājiem, ka uzstādām pārāk 

augstas prasības. Savukārt no savas 

puses viennozīmīgi varam teikt, ka 

šīs prasības ir pamatotas un veidojas 

no pieredzes. Nevēlamies atkārtoti 

uzkāpt uz viena un tā paša grābekļa. 

Pēc šādas negatīvas pieredzes tagad 

regulāri piekopjam praksi, ka jebkurš 

piedāvājums tiek individuāli izvēr-

tēts un nodots darbiniekiem praktis-

kai testēšanai, lai noteiktu – tas    

atbilst vai neatbilst mūsu prasībām. 

Pēc tā droši varam zināt, vai prece ir 

sevi attaisnojusi un tiks iegādāta arī 

turpmāk. 

Ir pierādījies, ka nodrošinot darbi-

niekus ar atbilstošu, modernu, ērtu 

apģērbu un individuālās aizsardzības 

līdzekļiem, darbinieki mazāk slimo, 

kā arī negūst traumas. Darba apģērba 

un IAL izvēlē vienmēr vadāmies pēc 

noteiktiem standartiem un marķēju-

miem, lai būtu pārliecināti, ka darbi-

nieki saņems maksimālu aizsardzību, 

līdz ar to būs maksimāli pasargāti no 

kaitīgajiem riska faktoriem. Mūsu 

mērķis ir nodrošināt darbiniekus ar 

kvalitatīvu apģērbu un IAL un taupīt, 

iegādājoties zemas kvalitātes preci, 

nav mūsu prakse. 

Darbs lidostā ir dinamisks, un mai-

noties darba procesiem, metodēm vai 

aprīkojumam, arvien mainās pielieto-

jamo individuālo aizsardzības līdzek-

ļu klāsts. Darba aizsardzības speci-

ālisti regulāri seko līdzi jaunumiem 

darba aizsardzībā, apmeklē seminā-

rus un konferences, piedalās piere-

dzes apmaiņas pasākumos, attiecīgi 

pēc tam aktuālo informāciju integrē-

jot Lidostas darba aizsardzības sistē-

mā. Gadu no gada tiek pārskatīts pie-

lietojamo individuālo aizsardzības 

līdzekļu saraksts un nepieciešamības 

gadījumā tos nomainot pret moder-

nākiem, kvalitatīvākiem un ērtākiem. 

Viennozīmīgi varam teikt, ka arī 

nākotnē VAS «Starptautiskā lidosta 

«Rīga»» neapstāsies pie izaugsmes 

darba aizsardzības jomā, bet darīs 

visu, lai ieviestu pašas jaunākās un 

efektīvākās metodes drošas darba 

vides nodrošināšanai. Tāpat turpinā-

sim veicināt arvien aktīvāku sadarbī-

bu starp darbiniekiem, to vadītājiem 

un darba aizsardzības speciālistiem, 

lai, kopīgiem spēkiem lidostu «Rīga» 

padarītu par drošāko uzņēmumu mū-

su darbiniekiem.  

Pašlaik jau notiek darbs pie vien-

kāršotākas un saprotamākas amatam 

nepieciešamo individuālo aizsardzī-

bas līdzekļu izvērtēšanas sistēmas 

izveides. Bez tam 2013. gadā ir plā-

nots izstrādāt jaunu darba apģērbu 

standartu, iesaistot dažāda profila 

speciālistus, lai radītu mūsu darbības 

jomai un veicamajiem darbiem vis-

piemērotāko un drošāko darba apģēr-

bu. 

– Gints Nikolajevs  

vecākais darba aizsardzības     

speciālists 

– Ilze Mendziņa 

sagādes speciāliste 

VAS “Starptautiskā lidosta “Rīga”” 
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AS “VRC Zasulauks”  veic  elek-

trovilcienu, dīzeļvilcienu, manevru 

lokomotīvju un to agregātu remont-

u, ieskaitot modernizāciju un tehnis-

ko apkopi. Drošas darba vides izvei-

došana un uzturēšana mehāniķiem, 

metinātājiem, galdniekiem, krāsotā-

jiem, kalējiem, tehnologiem, meista-

riem, virpotājiem un citiem darbi-

niekiem viņu darba vietās ir AS 

“VRC Zasulauks” darba aizsardzī-

bas inženieres Jolantas Jurānes rū-

pes, jo procesa gaitā lielākajai daļai 

darbinieku ikdienas darba pienāku-

mi ir saistīti ar visdažādākajiem ris-

kiem veselībai, tādiem kā troksnis, 

vibrācija, putekļi, dažādu vielu un 

produktu ķīmiskie procesi, fiziskie, 

fizikālie u.c. 

60 gadu pieredze motorvagonu 

ritošā sastāva remonta darbos un 

tehniskajā apkalpošanā ir liels iegu-

vums, taču ilgo uzņēmuma pastāvē-

šanas gadu laikā radusies arī kāda 

traucējoša nianse. Proti, dzelzceļa 

nozarē strādājošie saskaras ar īpatnī-

bu darbinieku attieksmē pret IAL, 

ko radījis fakts, ka to lietošanas pra-

sības, normas un risinājumi pārdes-

mit gadus atpakaļ stipri atšķīrās no 

šī brīža situācijas. Visa darba aizsar-

dzības joma pēdējo gadu laikā ir 

spēcīgi attīstījusies. Darbinieki 40 

gadus atpakaļ bija pieraduši lietot 

mazāk IAL vai dažās darba vietās 

tos nelietot vispār. Tagad DA speci-

ālisti  saskaras ar situāciju, ka IAL 

lietošanas paradumi kavē pielāgo-

ties šī brīža IAL lietošanas prasī-

bām. Jolanta Jurāne uzsver: 

“Galvenais uzdevums ir panākt, lai 

darbinieki  IAL lietošanu uztvertu 

kā pašsaprotamu lietu, kas nepiecie-

šama viņu veselības un dažos gadī-

jumos pat dzīvības pasargāšanai. 

Lai motivētu darbiniekus tos lietot, 

regulāri apmācām par riskiem viņu 

darba vietās, skaidrojam IAL lieto-

šanas nepieciešamību, kā arī pie-

meklējam iespējami komfortablākos 

IAL”. 

Primāri darba vietas uzņēmumā 

tiek nodrošinātas ar kolektīvajiem 

aizsardzības līdzekļiem, tomēr ne 

reti vienīgais veids, lai pasargātu 

darbinieka drošību un veselību, vei-

cot ritošā sastāva remontu, ir lietot 

IAL. Taču liela nozīme darbinieku 

motivācijā tos lietot ir komforts IAL 

lietošanas laikā. Tādēļ ikdienā tiek 

veikta darbiniekiem piemērotāko un 

komfortablāko aizsardzības līdzekļu 

testēšana un atlase, ņemot vērā ne-

pārtrauktās izmaiņas IAL tirgū. Kā 

piemēru inženiere mina ķīmisko 

aizsargkombinezonu izvēles proce-

su. “Šie aizsargkombinezoni galve-

nokārt tiek lietoti aizsardzībai pret 

ķīmiskiem riskiem krāsošanas iecir-

knī, kur ar pulverizatoru tiek krāsoti 

vagoni un detaļas. Tos izmanto arī 

ar putekļiem saistītos darbos cehā, 

p i e m ē r a m , 

s l ī p ē š a n a s 

darbos. Izvē-

les gaitā dar-

bībā izmēģi-

nājām dažā-

du ražotāju 

ķ ī m i s k o s 

aizsargkom-

binezonus. 

  V ē r t ē j ā m 

visus kombi-

nezonus pēc pieciem kritērijiem: 

kombinezona spējas nelaist cauri 

krāsu, šuvju kvalitāti un blīvumu, 

spēju neierobežot kustības, termore-

gulācijas īpašības un izturību pret 

mehāniskiem riskiem. Lai gan aiz-

sardzības līmenis saskaņā ar EN 

standartiem visiem izmēģināšanai 

iesniegtiem IAL bija norādīts vie-

nāds, konstatējām dažādu ražotāju 

produktos būtiskas atšķirības kom-

forta un izturības ziņā. Pēc vairā-

kiem eksperimentiem vislabākās 

atsauksmes no darbiniekiem saņē-

mām par SIA GRIF piedāvāto aiz-

sargkombinezonu Microgard® 

2000. Materiāls bija visizturīgākais 

ar kvalitatīvi apstrādātām šuvēm, tai 

pašā laikā viskomfotablākais fizis-

kas slodzes laikā.” 

IAL piemērotība katram darbinie-

kam nodrošina ikdienā ērtāku, dro-

šāku un produktīvāku darbu.  Tāpēc 

ar izmēģināšanas un izvērtēšanas 

metodi  uzņēmumā tiek testēti un 

piemeklēti arī citu grupu IAL, pie-

mēram, elpošanas, acu, galvas aiz-

sarglīdzekļi, cimdi, apavi un apģēr-

bi. AS “VRC Zasulauks” uzņēmu-

ma vadība seko līdzi novitātēm DA 

jomā un atbalsta inovatīvus risināju-

mus, tajā skaitā veic IAL nomaiņu 

pēc reālā nolietojuma un nepiecieša-

mības principa nevis pēc normu 

principa konkrētā laika periodā, kas 

diemžēl vēl sastopams tik daudzos 

uzņēmumos.  

Droša un sakārtota darba vide uz-

ņēmumā ir svarīgs elements kvalita-

tīvu produktu un pakalpojumu ražo-

šanā, tāpēc AS “VRC Zasulauks”  

darba aizsardzības politika ir orien-

tēta uz rūpēm par darbiniekiem, 

meklējot iespējas padarīt viņu darba 

vietas drošākas un komfortablākas. 

 

– Laura Frafjord 

SIA “GRIF” 

Labā prakse dzelzceļa nozarē 

Seko Darba aizsardzības ziņām: www.twitter.com/darbaizsardziba 



Palielinoties ar gripu un citām vī-

rusu slimībām saslimušo skaitam, 

Valsts darba inspekcijā (turpmāk – 

Darba inspekcija) pieaug saņemto 

telefona zvanu un iesniegumu skaits 

no nodarbinātajiem par to, ka darba 

devēji pieprasa viņiem pildīt darba 

pienākumus, lai gan ārsts ir noteicis 

ārstēšanās režīmu mājās, izsniedzot 

par to darba nespējas lapu. 

Darba inspekcija uzsver, ka šāda 

darba devēja prasība ir prettiesiska 

– pacientam, lai pilnvērtīgi atvese-

ļotos, ir jāievēro ārstējošā ārsta no-

rādījumi. Turklāt atrodoties darba 

vietā, saslimušie darbinieki var arī 

aplipināt savus kolēģus. Neveseli 

darbinieki ir mazāk produktīvi, veic 

darbu nekvalitatīvi, kā arī pieļauj 

kļūdas, kas var izraisīt nelaimes 

gadījumus darbā. Kopumā darba 

devēja rīcība, liekot slimiem darbi-

niekiem strādāt, var radīt ekonomis-

kos zaudējumus arī uzņēmumam, jo 

darbiniekiem var attīstīties smagas 

komplikācijas, kuru ārstēšanai ne-

pieciešams papildus laiks un daudz 

ilgāks darba kavējums nekā slimī-

bas akūtajā periodā. 

Darba inspekcija aicina ikvienu 

darba devēju organizēt darbu tā, lai 

saslimušie darbinieki varētu ievērot 

ārstējošā ārsta noteikto ārstēšanās 

režīmu. Lai samazinātu saslimšanas 

riskus, iespēju robežās ieteicams 

izmantot attālinātā darba metodes, 

kā arī pārņemt labās prakses piemē-

rus no vairākiem Latvijas uzņēmu-

miem – darba vietās izvietot papil-

dus roku dezinfekcijas līdzekļus, 

bet sadzīves un atpūtas telpās – da-

biskos vitamīnus (piemēram, dzēr-

venes un medu). 

Darba inspekcija aicina ikvienu 

darbinieku, kuram ir izdota darba 

nespējas lapa, bet darba devējs liek 

viņam pildīt darba pienākumus, par 

to ziņot Darba inspekcijai. Šādos 

gadījumos tiks veikts uzņēmuma 

apsekojums, darbinieks tiks nosūtīts 

mājās ārstēties, bet darba devējam 

var tikt piemērotas administratīvās 

sankcijas. Arī gadījumos, ja darba 

devējs atsakās apmaksāt darba ne-

spējas lapas, Darba inspekcija aici-

na darbiniekus vērsties pēc palīdzī-

bas reģionālajās inspekcijās. 

Vienlaikus Darba inspekcija atgā-

dina, ka darba devējiem ir aizliegts 

sodīt vai citādi tieši radīt darbinie-

kam nelabvēlīgas sekas tāpēc, ka 

darbinieks izmantojis savas tiesības 

slimot un nav devies pildīt darba 

pienākumus. Tāpat darbinieku nav 

tiesības sodīt par to, ka viņš ir infor-

mējis kompetentās institūcijas par 

administratīva pārkāpuma izdarīša-

nu darba vietā. 

Darba inspekcijas konsultatī-

vie tālruņi: 67186522 un 

67186523. 

 

– Aivis Vincevs, 

Valsts darba inspekcijas  

eksperts ārējo sakaru jautājumos 
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“Darba aizsardzības ziņas” 

Sagatavoja Aivis Vincevs, Valsts darba inspekcijas eksperts ārējo sakaru jautājumos. 

Darba aizsardzības ziņas pieejamas interneta mājas lapās www.vdi.gov.lv un www.osha.lv. 

Pieteikties izdevuma saņemšanai, kā arī sūtīt savus ieteikumus vai jautājumus var elektroniski 

aivis.vincevs@vdi.gov.lv. Darba aizsardzības ziņas tapušas sadarbībā ar Eiropas Darba drošības un 

veselības aizsardzības aģentūras Latvijas nacionālo kontaktpunktu, kura darbību nodrošina Valsts 

darba inspekcija.  

AKTUĀLI 

Darba devēji pieprasa slimiem                

darbiniekiem strādāt 

 

             Seko 

@darbainspekcija 
 

Uzzini jaunumus pirmais!  

Ziņo par pārkāpumiem! 

Jautā! 


