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LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETS 

 
08.02.2005          Noteikumi nr. 99 
Rīgā  

Noteikumi par komercdarbības veidiem, kuros darba devējs iesaista kompetentu 
institūciju 

 
 

 Grozījumi: MK 11.11.2008. not. nr.931 (L.V., 14.nov., nr.178) 
 

 
(prot. Nr.8  25.§) 

  
Izdoti saskaņā ar 

Darba aizsardzības likuma 
9.panta piekto daļu 

  
1. Noteikumi nosaka tos komercdarbības veidus, kuros darba devējs iesaista kompetentu 

institūciju, kompetentās institūcijas iesaistīšanas kārtību, kā arī gadījumus, kad darba devējs, 
veicot komercdarbību, drīkst neiesaistīt kompetentu institūciju. 

  
2. Darba devējs darba aizsardzības sistēmas izveidē un uzturēšanā iesaista kompetentu 

institūciju, ja viņš atbilstoši vispārējās ekonomiskās darbības klasifikācijai NACE veic kādu 
no šo noteikumu 1.pielikumā minētajiem komercdarbības veidiem. 

  
3. Kompetentā institūcija, pamatojoties uz vienošanos ar darba devēju, izveido un uztur 

uzņēmumā darba aizsardzības sistēmu, veicot vismaz šādas darbības: 
3.1. novērtē darba vides risku uzņēmumā; 
3.2. nosaka uzņēmuma atbilstību darba aizsardzības normatīvo aktu, kā arī ar darba 

aizsardzību saistīto normatīvo aktu prasībām (piemēram, ugunsdrošība, ķīmisko vielu un 
ķīmisko produktu drošība, bīstamo iekārtu drošība); 

3.3. izstrādā darba aizsardzības pasākumu plānu, lai novērstu atklātos darba vides riskus 
vai samazinātu tos līdz pieļaujamam līmenim, kā arī nodrošina uzņēmuma atbilstību darba 
aizsardzības normatīvo aktu prasībām. 

  
4. Kompetentā institūcija uzdevumu veikšanai ir tiesīga no darba devēja pieprasīt un 

saņemt šādu informāciju: 
4.1. uzņēmumu raksturojoša vispārēja informācija (nodarbināto skaits, darbības veids, to 

ēku (filiāļu) skaits un apraksts, kurās kompetentajai institūcijai būs jāveic līgumā noteiktie 
uzdevumi); 

4.2. esošās situācijas raksturojums (piemēram, darba vietu skaits, darba process, lietotais 
darba aprīkojums un tehnoloģijas); 

4.3. plānotās izmaiņas darba vidē; 
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4.4. darba aizsardzības pasākumi uzņēmumā un darba vietās, kā arī darba vides riska 
faktori, kuri rada vai var radīt risku nodarbināto drošībai un veselībai; 

4.5. cita informācija par uzņēmumu, kas nepieciešama kompetento institūciju darba 
uzdevumu veikšanai (piemēram, akti un atzinumi par nelaimes gadījumiem darbā, nelaimes 
gadījumu darbā izmeklēšanas materiāli, Valsts darba inspekcijas brīdinājumi, lēmumi un 
norādījumi). 

  
5. Darba devējs drīkst neiesaistīt kompetentu institūciju, ja uzņēmumā nav vairāk par 

pieciem nodarbinātajiem. Ja uzņēmumā ir vairāk par pieciem nodarbinātajiem, darba devējs 
drīkst neiesaistīt kompetentu institūciju, ja viņš nodrošina šādu prasību izpildi: 

5.1. uzņēmumā ir izveidota un darbojas darba aizsardzības sistēma, par kuru darba devējs 
ir paziņojis Valsts darba inspekcijai; 

5.2. darba vides iekšējo uzraudzību un risku novērtēšanu uzņēmumā veic darba 
aizsardzības speciālists, kas ieguvis profesionālo augstāko izglītību darba aizsardzībā. 

  
6. Lai darba devējs apliecinātu šo noteikumu 5.1. un 5.2.apakšpunktā minēto prasību 

izpildi, tas iesniedz Valsts darba inspekcijā: 
6.1. paziņojumu par darba aizsardzības sistēmas izveidi uzņēmumā (2.pielikums); 
6.2. šo noteikumu 5.2.apakšpunktā minētā darba aizsardzības speciālista izglītību 

apliecinošo dokumentu un darba līguma kopiju; 
6.3. darba vides riska novērtēšanas rezultātus un darba aizsardzības pasākumu plānu. 
  
7. Valsts darba inspekcija pēc šo noteikumu 6.punktā minēto dokumentu saņemšanas 

izvērtē tajos sniegto informāciju un, ja nepieciešams, apmeklē uzņēmumu un pārbauda 
dokumentos sniegto ziņu patiesumu un darba aizsardzības sistēmas atbilstību normatīvo aktu 
prasībām. 

  
8. Noteikumu ievērošanu kontrolē Valsts darba inspekcija. 
  
9. Līdz 2012.gada 1.janvārim šo noteikumu 5.2.apakšpunktā minēto darba vides iekšējo 

uzraudzību un riska novērtēšanu uzņēmumā ir tiesīgs veikt darba aizsardzības speciālists ar 
augstāko izglītību dabaszinātnēs, inženierzinātnēs, veselības aizsardzības jomā vai tiesību 
zinātnēs un vismaz piecu gadu darba pieredzi attiecīgajā profesijā vai darba aizsardzībā, ja 
viņš ir apguvis darba aizsardzības pamatlīmeņa profesionālās pilnveides programmu. 

(MK 11.11.2008. noteikumu nr.931 redakcijā) 
  
10. Noteikumi stājas spēkā ar 2006.gada 1.janvāri. 
  

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvu 

  
Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no Padomes 1989.gada 12.jūnija 

Direktīvas 89/391/EEK par pasākumiem, kas ieviešami, lai uzlabotu darbinieku darba drošību 
un veselības aizsardzību. 
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Ministru prezidents                                                     A.Kalvītis 
  
Labklājības ministre                                                   D.Staķe 

 
1.pielikums 

Ministru kabineta 
2005.gada 8.februāra 

noteikumiem Nr.99 
  

Komercdarbības veidi atbilstoši vispārējās ekonomiskās darbības klasifikācijai NACE, 
kuros darba devējam darba aizsardzības sistēmas izveidē un uzturēšanā jāiesaista 

kompetenta institūcija 

  

 Nr. 
p.k.  Darbības apraksts 

 A  Lauksaimniecība, medniecība un mežsaimniecība 

 1.  02.01 Mežsaimniecība un kokmateriālu sagatavošana 

 2.  02.02 Ar mežsaimniecību un kokmateriālu sagatavošanu saistītie pakalpojumi 

 B Zvejniecība 

 3.  05.01 Zvejniecība 

 4.  05.02 Zivjaudzētavu un zivsaimniecību darbība 

 C Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde 

 CA Enerģijas ražošanai izmantojamo izrakteņu ieguve 

 5.  10.30 Kūdras ieguve un aglomerācija 

 CB Ieguves rūpniecība, izņemot enerģijas ražošanai izmantojamo izrakteņu ieguvi 

 6.  14.12 Kaļķakmens, ģipša un krīta ieguve 

 D Apstrādes rūpniecība 

 DA Pārtikas produktu, dzērienu un tabakas ražošana 

 7.  15.61 Graudu malšanas produktu ražošana 

 8.  15.71 Gatavās lopbarības ražošana 

 9.  15.84 Kakao ražošana; šokolādes un cukuroto konditorejas izstrādājumu ražošana, 
saldumi 
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 10.  15.92 Etilspirta ražošana no raudzētiem materiāliem 

 11.  15.96 Alus ražošana 

 DB Tekstilizstrādājumu ražošana 

 12.  17.11 Kokvilnas šķiedru sagatavošana un vērpšana 

 13.  17.12 Vilnas šķiedru sagatavošana un vērpšana 

 14.  17.13 Ķemmdzijas sagatavošana un vērpšana 

 15.  17.14 Linšķiedras sagatavošana un vērpšana 

 16.  17.21 Kokvilnas audumu ražošana 

 17.  17.25 Pārējo tekstilaudumu ražošana 

 18.  17.30 Audumu apdare 

  

 DD Koka izstrādājumu ražošana 

 19.  20.1 Koka zāģēšana, ēvelēšana un impregnēšana 

 20.  20.20 Finiera lokšņu (finierskaidas un lobskaidas) ražošana, saplākšņa ražošana, 
līmēto plātņu, skaidu plātņu, šķiedru plātņu un citu paneļu un plātņu ražošana 

 DE Celulozes, papīra un papīra izstrādājumu ražošana; izdevējdarbība un iespiešana 

 21.  21.12 Papīra un kartona ražošana 

 22.  22.21 Laikrakstu iespiešana 

 23.  22.22 Citur nekvalificētu izdevumu iespiešana 

 24.  22.23 Grāmatu iesiešana un apdare 

 25.  22.24 Salikšana un iespiedformu izgatavošana 

 26.  22.25 Citas ar poligrāfiju saistītas darbības 

 DG Ķīmisko vielu, to izstrādājumu un ķīmisko šķiedru ražošana 

 27.  24.11 Rūpniecisko gāzu ražošana 

 28.  24.12 Krāsvielu un pigmentu ražošana 

 29.  24.13 Pārējo neorganisko ķīmisko vielu ražošana 

 30.  24.14 Pārējo organisko ķīmisko pamatvielu ražošana 

 31.  24.15 Minerālmēslu un slāpekļa savienojumu ražošana 

 32.  24.20 Pesticīdu un citu agroķīmisko preparātu ražošana 

 33.  24.30 Krāsu, pernicu un tamlīdzīgu pārklājumu, tipogrāfijas krāsu un mastikas 
ražošana 

 34.  24.41 Farmaceitisko pamatvielu ražošana 
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 35.  24.42 Farmaceitisko preparātu ražošana 

 36.  24.51 Ziepju un mazgāšanas, tīrīšanas un spodrināšanas līdzekļu ražošana 

 37.  24.52 Smaržu un kosmētisko līdzekļu ražošana 

 38.  24.61 Sprāgstvielu ražošana 

 39.  24.62 Līmju un želatīna ražošana 

 40.  24.63 Ēterisko eļļu ražošana 

 41.  24.64 Ķīmisko fotomateriālu ražošana 

 42.  24.65 Ierakstīšanai paredzēto līdzekļu ražošana bez ieraksta 

 43.  24.66 Pārējo citur neklasificēto ķīmisko vielu ražošana 

 44.  24.70 Sintētisko šķiedru ražošana 

 DI Pārējo nemetālisko minerālu izstrādājumu ražošana 

 45.  26.15 Pārējo stikla izstrādājumu ražošana, ieskaitot tehniskā stikla izstrādājumu 
ražošanu 

 46.  26.40 Apdedzināto māla ķieģeļu, flīžu un citu apdedzināto būvmateriālu ražošana 

 47.  26.51 Cementa ražošana 

 48.  26.82 Pārējo citur neklasificēto nemetālisko minerālu izstrādājumu ražošana 

 DJ Metālu un metāla izstrādājumu ražošana 

 49.  27.5 Metālu liešana 

 50.  28.21 Metāla cisternu, rezervuāru un konteineru ražošana 

 51.  28.22 Centrālapkures radiatoru un katlu ražošana 

 52.  28.40 Metāla kalšana, presēšana, štancēšana un velmēšana, pulvermetalurģija 

 DK Citur neklasificētu mašīnu un iekārtu ražošana 

 53.  29.22 Pacelšanas un pārvietošanas iekārtu ražošana 

 54.  29.24 Pārējo citur neklasificētu vispārējas lietošanas mašīnu ražošana 

 55.  29.32 Pārējo lauksaimniecības un mežsaimniecības mašīnu ražošana 

 56.  29.52 Mašīnu ražošana ieguves rūpniecībai, karjeru izstrādei un būvniecībai 

 57.  29.54 Mašīnu ražošana tekstilizstrādājumu, apģērbu un ādas izstrādājumu ražošanai 

 DM Transportlīdzekļu ražošana 

 58.  35.11 Kuģu būve un remonts 

 DN Citur neklasificēta ražošana 

 59.  37.10 Metāla atkritumu un lūžņu otrreizējā pārstrāde 
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 E Elektroenerģija, gāzes un ūdens apgāde 

 60.  40.20 Gāzes ražošana; gāzveida kurināmā sadale pa gāzes vadiem 

 61.  40.30 Tvaika un karstā ūdens piegāde 

 F Būvniecība 

 62.  45.11 Ēku demontāža un nojaukšana, zemes darbi 

 63.  45.25 Pārējie būvniecības darbi, kuru veikšanai nepieciešama speciāla profesionāla 
sagatavotība 

 64.  45.33 Sanitārtehniskie darbi 

 65.  45.44 Krāsotāju un stiklinieku darbi 

 66.  45.45 Citas būvdarbu pabeigšanas operācijas 

 G Vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība; automobiļu, motociklu, individuālās 
lietošanas priekšmetu un sadzīves aparatūras un iekārtu remonts 

 67.  50.20 Automobiļu tehniskā apkope un remonts 

 I Transports, glabāšana, sakari* 

 68.  60.10.2 Kravas pārvadājumi pa dzelzceļu 

 69.  60.24.12 Naftas produktu pārvadājumi ar šim nolūkam specializētiem transporta 
līdzekļiem 

 70.  60.24.13 Pārējo šķidrumu vai gāzu pārvadājumi ar specializētiem transporta 
līdzekļiem vairumā 

 71.  61.10.22 Jēlnaftas pārvadājumi pa jūras vai piekrastes ūdeņiem 

 72.  61.10.23 Pārējo šķidrumu vai gāzu pārvadājumi vairumā pa jūras un piekrastes 
ūdeņiem 

 K Operācijas ar nekustamo īpašumu, noma un citi komercdarbības pakalpojumi* 

 73.  74.70.11 Dezinfekcijas un kaitēkļu iznīcināšanas pakalpojumi 

 74.  74.70.12 Logu tīrīšanas pakalpojumi 

 75.  74.70.15 Kamīnu un skursteņu tīrīšanas pakalpojumi 

  
Piezīme. 
* Klasifikācija atbilstoši darbības veidam CPA. 
  
  
Labklājības ministre                                                   D.Staķe 

 
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 11.11.2008. noteikumiem nr.931) 
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2.pielikums 
Ministru kabineta 

2005.gada 8.februāra 
noteikumiem Nr.99 

  

Paziņojums 
par darba aizsardzības sistēmas izveidi uzņēmumā 

  

Uzņēmuma nosaukums 
  

  
Uzņēmumu reģistra numurs un datums l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l 
__________________ 

dd/mm/gggg       

   
Juridiskā adrese 
______________________________________________________________ 

             
  

Komercdarbības veikšanas vieta  
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

  
Uzņēmuma vadītājs __________________________________________________________
                                                                                         (vārds, uzvārds) 

  
Tālrunis, fakss ______________________________________________________________
  

 Pamatojoties uz Ministru kabineta 2005.gada 8.februāra noteikumu Nr.99 "Noteikumi par 
komercdarbības veidiem, kuros darba devējs iesaista kompetentu institūciju" 5.punktu, 
paziņoju, ka: 
1. Uzņēmums nodarbojas ar 
___________________________________________________________________________

              (komercdarbības kods un darbības apraksts pēc NACE  klasifikācijas) 
___________________________________________________________________________ 

 2. Uzņēmumā ir izveidota un darbojas darba aizsardzības sistēma, kura atbilst Darba 
aizsardzības likuma un citu darba aizsardzības normatīvo aktu prasībām, tai skaitā: 
2.1. uzņēmumā ir veikta darba vides iekšējā uzraudzība un darba vides risku novērtēšana; 
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2.2. uzņēmumā ir izveidota šāda darba aizsardzības organizatoriskā struktūra (vajadzīgo 
atzīmēt ar X): 

? uzņēmumā norīkots darba aizsardzības speciālists; 
? uzņēmumā ir vairāki darba aizsardzības speciālisti vai darba aizsardzības 

organizatoriskā struktūrvienība; 
2.3. uzņēmumā ir izstrādāts darba aizsardzības pasākumu plāns darba vides risku novēršanai 
un samazināšanai. 

  

 Apliecinu, ka uzņēmumā ir izpildītas šādas prasības: 
1. Uzņēmuma darbinieki ir apmācīti un saņēmuši instruktāžu darba aizsardzības jautājumos 
2. Speciālo darbu izpildītāji (piemēram, metinātāji, kurinātāji) un šo darbu vadītāji ir apmācīti 
un atestēti 
3. Uzņēmumā ir visas nepieciešamās darba aizsardzības instrukcijas 
4. Uzņēmumā ir veikti nepieciešamie kolektīvie darba aizsardzības pasākumi, un darbinieki ir 
nodrošināti ar individuālajiem aizsardzības līdzekļiem 
  

Papildu informācija 
  

 Ar uzņēmējdarbību saistītie līgumi (piemēram, ar ekspertu, sertifikācijas institūcijām) un cita 
informācija 
  

  

 Paziņojuma iesniedzējs    

    (amats, vārds, uzvārds, tālrunis) 

 Datums          

          (paraksts) 

      

Z.v. 
  
  
Labklājības ministre                                                   D.Staķe 


