
Drošība ir katra cilvēka atbildība! 
 

Pirms trim gadiem - 2010. gada oktobrī -Mašīnbūves un metālapstrādes izstādes Tech Industry 
2010  laikā tika dots starts jaunai pilsoniskās atbildības iniciatīvai ”Droša skola- drošs darbs”. 
AS Severstaļlat aicinājumam atsaucās  Latvijas Darba devēju konfederācija (LDDK), Latvijas 
Mašīnbūves un metālapstrādes nozares uzņēmēju asociācija (MASOC), Valsts darba inspekcija 
(VDI), Labklājības ministrija, Izglītības un zinātnes ministrija, Latvijas Brīvo arodbiedrību 
savienība, AS „Inspecta Latvia”, SIA „Outloud”, Izglītības portāls prakse.lv. Iniciatīva 
turpinājumā pārrauga publiskās un privātās partnerības projektā, kura galvenais mērķis- 
samazināt nelaimes gadījumu skaitu darbā, uzlabojot jauno speciālistu sagatavošanu darba 
aizsardzībā. Projekta finansējumu nodrošina privātie partneri AS Severstaļlat, AS „Inspecta 
Latvia”, MASOC. 
Projekta pamatā ir vienotas izpratnes veidošana, kas nosaka drošu speciālista pieeju viņa 
darbam. Katram jaunajam darbiniekam ir savlaicīgi jāsaprot, ka par viņa drošību pirmkārt ir 
atbildīgs viņš pats – visus uzvedības lēmumus katrs cilvēks pieņem patstāvīgi. Projekts rosina 
jaunajiem speciālistiem saprast viņu darba riska faktorus, iegūt droša darba iemaņas, ļaujot 
pareizi veikt savus pienākumus – droši savai un kolēģu veselībai. 
Sabiedrībai projekts plašāk tika prezentēts 2011. gada 3. martā Ķīpsalā izstādes „Skola 2011” 
atklāšanas laikā, kurā notika divi pasākumi projekta „Droša skola – drošs darbs” ietvaros: 
projekta logotipa autoru apbalvošana un informācijas stendu prezentēšana profesionālajām 
izglītības iestādēm.  4. aprīlī AS Severstaļlat bija īstenojusi projektu, izgatavojot un uzstādot 
28darba aizsardzības stendus  14 PII Rīgā, Kandavā, Kuldīgā, Cīravā, Liepājā, Saldū, Viļānos, 
Zilupē, Malnavā, Daugavpilī. Stendos tika ievietota vispārēja informācija darba aizsardzībā, 
informācija par darba aizsardzības prasībām apgūstamajās profesijās PII un skolas direktora 
rīkojumi darba aizsardzībā. Katrā stendā izvietots arī spogulis, kura virsējā daļā, interesantam 
veroties un redzot sevi pašu spogulī, redzams uzraksts „Šis cilvēks atbild par Tavu drošību”. 
Katrā no stendiem izvietots informatīvs uzraksts „Drošība ir katra cilvēka atbildība”. Tikšanās 
laikā «Jauniešu konsultācijas»  PII  skolu audzēkņiem un pasniedzējiem prezentēja unikālu, 
Latvijā izstrādātu jauniešu karjeras un izglītības portālā www.prakse.lv ievietotu e-spēli darba 
drošībā un aizsardzībā, kas ļauj jauniešiem virtuālā vidē viesoties 7 Latvijas uzņēmumos un 
iejusties darba aizsardzības speciālista lomā- rast pareizos risinājumos 100  šo uzņēmumu 
darba vietās, kad tiek veikti konkrēti darbi. Iniciatīvas turpinājumā notika darba devēju 
organizēti semināri darba aizsardzības jautājumos. Projekta iniciatīvas Droša skola statistika 
2011-2013 gadiem norāda uz projekta visaptverošo virzību profesionālaja izglītībā.  

 
 



Ik gadu projektā tika noteiktas labākās izglitības iestādes drošas mācību vides jomā: Droša 
skola 2011 uzvarētājas balvu saņēma  Cīravas arodvidusskola, 2012. gadā galveno balvu 
saņēma Saldus Profesionālā vidusskola.  
2013. gada aprīlī un maijā tika veikta 28 profesionālo izglītības iestāžu apsekošana, lai izvērtētu 
to atbilstību ugunsdrošības, darba aizsardzības un civilās aizsardzības prasībām projekta 
"Droša skola - drošs darbs" konkursa "Droša skola 2013" ietvaros. Skolu izvērtējumus veica AS 
„Inspecta Latvia” sadarbībā ar SIA „FN Serviss” Pēc projektu partneru izvērtējuma 2013. gadā 
par Droša skola 2013 uzvarētāju kļuva Ogres valsts Tehnikums. 
Projekta aktivitāte „PII skolotāju vienas dienas mācības uz vietas uzņēmumos” tika iesāktas 

2011. gada septembrī, noorganizējot  profesionālās izglītības iestāžu pedagogiem speciālu 

praktisko apmācību kursu par darba aizsardzības jautājumiem, iesaistot labākos Latvijas 

uzņēmumu darba aizsardzības speciālistus. Trīs gadu laikā mācībās piedalījušies 641 dalībnieks 

no 36 PII, apmeklējot 52 uzņēmumus visos Latvijas reģionos. Par projekta aktivitātes 

pamatkoordinētāju un nodrošinātāju ir kļuvusi AS „Inspecta Latvia”.  

Projekta aktivitātes „PII skolotāju mācības uz vietas uzņēmumos” statistika par 2011.-2013. 

gadiem 

Rādītājs Gads 

2011 2012 2013 

Kopējais organizāciju, tai skaitā PII skaits, no kurām 
sanemti pieteikumi 

16 36 40 

Pārstāvēto PII skaits mācībās 10 36 28 

PII pieteikumi skolotāju mācībām, kopā 512 280 240 

Dalībnieku skaits, t.sk., skolotāji, DAS 176 249 216 

Uzrunāto uzņēmumu skaits n.d. 59 58 

Saņemtie dalības apstiprinājumi no uzņēmumiem 17 19 25 

Apmeklēto uzņēmumu skaits 9 19 24 

Saņemtās atsauksmes par apmeklējumu 35 34 35 

Saņemtie novērtējumi par apmeklēto uzņēmumu * * 140 

*novērtējumi netika veikti 

Lai izvērtētu Latvijas uzņēmumu labo praksi darba aizsardzības un darba vides jomās, kas no 
audzēkņa profesijas izvēles sākumbrīža līdz tās praktiskai apgūšanai un darba uzsākšanai 
profesijā ļauj novērtēt, izprast un izskaidrot droša darba apguves un izpildījuma prasības, 
mazinot un izskaužot jauno darbinieku nelaimes gadījumus mācību un darba vietās, ikgadus 
LDDK organizē konkursu Droša uzņēmuma apstiprinājuma simbols „Jauniešu drošam darbam 
draudzīgs uzņēmums”, kas tiek attiecināts un piemērots uzņēmumiem, kuriem ir droša darba 
prakse attiecībā uz jauniešu darbu to vecumā no 14- 25 gadiem. Par Drošs uzņēmums laureātu 
2011. gadā tika nominēts uzņēmums VAR C, SIA. Galvenā balva „Drošs uzņēmums 2012”    tika 
pasniegta AS Latvenergo. 2013. gada 6. decembrī izstādes Tech Industry 2013 laikā Ķīpsalas 
izstāžu centrā paredzēta „Drošs uzņēmums 2013” apbalvošana. 
Projekta iniciatīvas Drošs uzņēmums 2013 statistika par 2011.-2013. gadiem atspoguļota 
esošajā tabulā. 
 

Rādītājs Gads 

2011 2012 2013 

Organizāciju pieteikumi 3* 15 7 

Darbinieku skaits 281 10422 8646 

T.sk., darbinieki vecumā no 14 līdz 25 gadiem 42 1939 792 

Pieņemtie darbinieki atskaites periodā 86 2972 2429 

Tai skaitā, vecumā no 14-25 gadiem 21 1607 881 



Izbeigtās darba attiecības atskaites periodā 60 2663 2652 

Tai skaitā, vecumā no 14-25 gadiem 8 1284 624 

DAS uzņēmumā/skaits 3 23 18 

Informācija par traumatismu, nelaimes gadījumiem 

Kopējais nelaimes gadījumu skaits 2 93 62 

T.sk., darbinieku vidū vecumā līdz 25 gadiem 1 22 9 

Praktikantu vidū 0 0 1 

Informācija par audzēkņu , pasniedzēju prakses organizāciju 

Praktikantu skaits , kopā 28 1143 283 

No tiem PII audzēkņi 7 672 87 

No tiem augstskolu studenti 21 471 173 

No tiem, PII pasniedzēji 0 41 5 

Noslēgtie sadarbības līgumi ar izglītības iestādēm 14 23 15 

*- 2011. gadā aktivitāte kā pilotprojekts notika tikai MASOC biedriem 
 
Projekta norises laikā Latvijas Darba devēju konfederācija vērsas pie Izglītības un zinātnes 
ministrijas ar prasību veikt nepieciešamos grozījumus attiecīgos normatīvos aktos, lai 
paredzētu audzēkņu izziņas par veselības stāvokli pieprasīšanu, tiem stājoties profesionālās 
izglītības iestādē. 2012. gada 20. jūnijā IzM tika izdoti iekšējie noteikumi Nr.12, kas izmainīja 
iepriekš noteikto kārtību, nosakot, ka personas uzņemšana PII notiek pēc personas 
iesniegtajiem dokumentiem, dokumentu sarakstā iekļaujot medicīnas izziņu ar norādi par 
atlauju apgūt konkrētu profesiju. 
2012. gadā tika veiktas būtiskas izmaiņas jauniešu prakses organizēšanā. Patreiz profesionālās 
izglītības iestāžu izglītojamo mācību prakse tiek organizēta saskaņā ar Ministru kabineta 
2012.gada 20.novembra noteikumiem Nr.785 „Mācību prakses organizācijas un izglītojamo 
apdrošināšanas kārtība”. Noteikumi tika izstrādāti, lai noteiktu kārtību, kādā organizējama 
profesionālās izglītības iestāžu izglītojamo mācību prakse prakses vietā, un noteiktu 
profesionālās kvalifikācijas, kuras iegūstot praktikanti obligāti apdrošināmi pret nelaimes 
gadījumiem mācību prakses laikā  (apdrošinājuma summas minimālais apmērs ir 1000 latu). 
Šobrīd profesionālās izglītības iestādēm valsts budžeta līdzekļi audzēkņu apdrošināšanai pret 
nelaimes gadījumiem mācību prakses laikā tiek piešķirti tikai audzēkņiem, kas iziet 
kvalifikācijas praksi, bet, ja uzņēmumā notiek praktiskās mācības, audzēkņa apdrošināšanai 
līdzekļi netiek iedalīti, kas ir pretrunā ar minētajiem noteikumiem. 
Par nozīmīgākajiem projekta panākumiem uzskatāma drošības kā cilvēciskas vērtības 
nostiprināšana audzēkņu, studentu, pasniedzēju, darbinieku, darba devēju apziņā.  
Darba vides pievilcība sākas ar mācību vides pievilcību, un kopsadarbības turpmākie virzieni 
attiecināmi uz kvalifikācijas praksēm, audzēkņu 100% apdrošināšanu profesionālās 
kvalifikācijas iegūšanas laikā, darba risku ietekmes mazināšanai nepieciešamie IAL un to 
nodrošinājums. Nozīmīgs ir arī jautājums par vienotas kārtības noteikšanu un ieviešanu rīcībai 
gadījumos, kad ar audzēkņiem notikuši nelaimes gadījumi. Patreiz šis jautājums profesionālās 
izglītības iestādēs nav aprakstīts un nav sakārtots.  
Kāda būs turpmākā projekta attīstība, par to projekta partneri lems 2014. gada janvārī, kad 
tiks analizēti projekta trīs gadu norises rezultāti. 
 
Artūrs Graudiņš 
MASOC eksperts izglitības un nodarbinātības jautājumos 
 


