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Darba aizsardzības sistēma ir pasākumu kopums, kuru 
mērķis ir izveidot drošu un veselībai nekaitīgu darba vidi.

Darba aizsardzības sistēmā ietilpst:
1. darba aizsardzības organizatoriskās struktūras
izveidošana,
2. darba vides iekšējā uzraudzība, tai skaitā darba vides
riska novērtēšana, konsultējoties ar nodarbinātajiem par
viņu ierosinājumiem darba procesa uzlabošanā,

3. uzņēmuma uzticības personu un nodarbināto iesaistīšana 
darba aizsardzības sistēmas uzturēšanā



Bīstamās nozares ir: būvniecība, ceļu būves darbi, 
meliorācija, mežsaimniecība, zvejniecība, 
lauksaimniecība, visa veida ražošana, pasts, transports, 
noliktavu saimniecības, dzelzceļa transports, pārstrādes 
rūpniecība, slimnīcu darbība, gaisa transports, 
poligrāfija, tabakas, dzērienu ražošana ...

Uzņēmumā, ja vairāk par 10 darbiniekiem, jābūt:

1. DA speciālists ar augstāko izglītību darba aizsardzībā

2. Kompetenta institūcija darba aizsardzības jautājumos





Darba vides risks ir komplekss jēdziens, kas aptver 
nelaimes gadījuma vai cita gadījuma (trauma, slimība, 
ugunsgrēks, sprādziens ...) varbūtību un šī notikuma 

izraisīto nevēlamo seku rezultātu:

Risks = varbūtība x negadījuma sekas



DVR 
Izvērtējums

paraksta DA vec. speciālists 

+ arodveselības ārsts

Darbinieku saraksts pēc 

profesijām, kuri pakļauti 

obligātajām veselības 

pārbaudēm (OVP)

Darba aizsardzības

instrukcijas (DAI)

Individuālie aizsardzības 

līdzekļi (IAL) personālam, darba 

videi un amatam

Kolektīvie DA pasākumi 

darba vidēm

Darba vietu un darbinieku 
saraksts, kas strādā kaitīgos 

un īpašos apstākļos

Instrumentu 
pielietojums personālam 

pēc profesijām





DVR novērtēšanai tiek pielietota datorprogramma „Risk Assessment & 
Safety”. DVR tiek izvērtēti ar Somijas Tamperes tehnoloģiskajā universitātē 
izstrādātā 5 baļļu matricu. DVR tiek drukāti klasiskajā tabulas veidā + 
sekojoši pavadošie dokumenti:

1) darba aizsardzības instrukcijas (DAI), kur norādītas visas DAI katrai profesijai 
(amatam),
1)2) darba vietu un darbinieku saraksts, kas strādā kaitīgos un īpašos apstākļos,

2)3) darbinieku saraksts pēc profesijām, kuri pakļauti obligātajām veselības 

pārbaudēm, norādīti veselībai kaitīgie faktori,

3)4) darba aizsardzības pasākumi darba vietās,

4)5) individuālie aizsardzības līdzekļi (IAL) – grupu novērtējums personālam, kur tiek 

norādīti visi IAL darba videi un amatam,

5)6) kolektīvie DA pasākumi darba vidēm,

6)7) DVR faktoru novērtēšanu, ko prasti izmanto uzņēmuma telpu un darba apstākļu 

novērtēšanai,

7)8) instrumentu pielietojums personālam pēc profesijām,

8)9) riska faktoru novērtējums personālam.



Sastādīts brīvā formā.

To apstiprina uzņēmuma 
vadītājs

Paraksta:
DA vecākais speciālists

+ Arodveselības ārsts

Darba aizsardzības pasākumu plāns nosaka darba 
aizsardzības pasākumus, to īstenošanas termiņus, par 
izpildi atbildīgās personas, kā arī tiem nepieciešamos 
materiālus vai finanšu līdzekļus...

Sadaļas: Pasākumi, Īstenošanas termiņš, Līdzekļi (EUR), 
Atbildīgais par izpildi, Atzīme par izpildi, (riska pakāpe)





Mūsu klienti pārsvarā darbojas tā saucamajās smagajās 
nozarēs kā: 

- būvniecībā, darbos dzelzceļa insfrastruktūrā, 

- ceļu, tiltu, pārvadu, viaduktu būve, 

- meža ceļu, polderu, dambju būve, meliorācijas izbūvē, 

- rūpnieciskajā ražošanā, pārstrādes rūpniecībā, kokapstrādē, 

- ūdens-kanalizācijas tīklu izbūvē, 

- karjeru izstrādes darbos, 

- spridzināšanas darbos dolomīta un ģipšakmens ieguvei  karjeros...

kā arī: 

- autoservisos, remontdarbnīcās, tehnikas nomā, 

- namu apsaimniekošanā, tirdzniecībā, 

- projektēšanas birojos, un citos darbos ...



Saviem klientiem lasām 
lekcijas un izvedam apmācības 

arī uz vietas objektos
Lekcijas ilgums ~1,5 stundas

Lekciju tēmas:

– Ievadapmācība biroja darbiniekiem

– Ievadapmācība nodarbinātajiem objektos 

– Galvenie darba vides riski būvniecībā 

– Galvenie darba vides riski ceļu būvē

– Darbs augstumā

– Darbs uz satatnēm

– Darbs ar rokas instrumentiem
– ...



Kvalitātes kontroles būvniecībā trūkums noved pie situācijas, 
kad būvniecības kvalitāte būvobjektos laika gaitā krītas 
acīmredzami. Veikto darbu neregulāra kvalitātes kontrole 
būvobjektos ir viens no iemesliem. Taču būvuzrauga 
pakalpojumi ir ļoti dārgi. 

Mēs piedāvājam vienkāršotu kvalitātes kontroli būvobjektos, 
kas tiek veikta kopā ar objekta apsekošanu. Šai gadījumā 
apsekošana ir komplekss pasākums – tiek veikta darba 
aizsardzības, vides aizsardzības, ugunsdrošības, 
elektrodrošības ... un arī kvalitātes kontroles apsekošana 
vienlaicīgi. Šis pakalpojums neaizstāj būvuzrauga 
pakalpojumus, bet dod neatkarīgu skatījumu uz būvniecībā 
veikto darbu kvalitāti.



Saviem klientiem palīdzam sertificēt uzņēmumus, sagatavoties un 
izvest auditus

Sadarbojamies ar auditorkompāniju BUREAU VERITAS

Serticējam uz:

– ISO 9001:2015 kvalitātes vadība

– ISO 14001:2015 vides pārvaldība (+ energo paplašinājums)

– OHSAS 18001:2008 darba drošuma standarts





Veidosim vidi sev apkārt!

Paldies!www.aina.lv


