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PAMATS

Darba aizsardzība –
nodarbināto drošība un veselība darbā

Konsultēšanās—
viedokļu apmaiņa un dialoga veidošana
starp nodarbināto pārstāvjiem un darba
devēju, lai panāktu vienošanos



SOCIĀLAIS DIALOGS UN STARPTAUTISKĀ DA DIENA



SOCIĀLAIS DIALOGS – PAR KO?

Darba devēja pienākums ir darba aizsardzības jomā konsultēties ar
nodarbinātajiem vai uzticības personām, kā arī nodrošināt uzticības personām
iespēju piedalīties apspriedēs par jautājumiem, kas attiecas uz:
• pasākumiem, kuri var ietekmēt nodarbināto drošību un veselību;
• darba aizsardzības organizatoriskās struktūras izveidošanu un darbību;
• to nodarbināto norīkošanu, kuriem uzticēta pirmās palīdzības sniegšana, 

ugunsdzēsības un nodarbināto evakuācijas pasākumu veikšana;
• darba vides iekšējo uzraudzību, nodarbināto informēšanu par darba 

aizsardzību, arī gadījumos, kad darbs ir pie cita darba devēja vai vairākiem 
darba devējiem;

• instruktāžas un apmācības plānošanu un organizēšanu darba aizsardzības 
jomā;

• citiem darba aizsardzības jautājumiem.

DAL 10.pants pirmā daļa



SOCIĀLAIS DIALOGS – PAR KO?

Darba devējs informē nodarbinātos un uzticības personas par darba
vides risku, par darba aizsardzības pasākumiem uzņēmumā kopumā un
tiem darba aizsardzības pasākumiem, kas tieši attiecas uz katru darba
vietu un darba veidu, kā arī par pasākumiem, kas veicami

• pirmās palīdzības sniegšanai,
• bīstamo iekārtu avārijas seku ierobežošanai vai likvidēšanai,
• ugunsdzēšanai,
• nodarbināto un citu personu evakuēšanai.

DAL 10.pants otrā daļa



SOCIĀLAIS DIALOGS – PAR KO?

Darba devējs nodrošina, lai darba aizsardzības speciālistiem, uzticības 
personām un nodarbinātajiem būtu pieejama informācija par:
• darba vides riska novērtēšanas rezultātiem;
• darba devēja noteiktajiem darba aizsardzības pasākumiem un 

izmantojamiem aizsardzības līdzekļiem;
• nelaimes gadījumiem darbā un arodslimību gadījumiem;
• Valsts darba inspekcijas paskaidrojumiem, atzinumiem un norādījumiem 

darba aizsardzības jautājumos, kā arī par Valsts darba inspekcijas 
brīdinājumiem, rīkojumiem un lēmumiem, kas attiecas uz darba 
aizsardzības sistēmu uzņēmumā;

• citiem darba aizsardzības jautājumiem uzņēmumā.

DAL 10.pants trešā daļa



SOCIĀLA DIALOGA LĪMEŅI

Eiropas Savienībā

Valstī

Nozare

Uzņēmums

Uzņēmuma struktūrvienības



SOCIĀLA DIALOGA DALĪBNIEKI

Uzņēmuma struktūrvienības
Struktūrvienību vadītāji, speciālisti Darbinieki, vietējā arodorganizācija, uzticības peronas

Uzņēmums
Darbinieki , arodorganizācijas, galvenās uzticības peronasDarba devējs, vadītāji

Nozare

Nozaru asociācijas Nozaru arodbiedrības, uzticības personu padomes

Valstī
Latvijas Darba devēju konfederācija Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība, DA padome

Eiropas Savienībā
DD organizācijas ETUC, 



SOCIĀLA DIALOGA VEIDI/METODES

Konsultēšanās

Instrukcijas, instruktāžas, darba vides iekšējās uzraudzības procesi

Darba kārtības noteikumi, Rīkojumi, nolikumi

Vienošanās darba aizsardzībā, Koplīgumi

Ģenerālvienošanās

Vienošanās LDDK LBAS

Darbība NTSP, DLTSA, MK, Saeimas komisijās

Darbība ES institūcijās, ES un EP



SOCIĀLA DIALOGA REZULTĀTI

LABA UN DROŠA DARBA VIDE

• Nelaimes gadījumu skaits samazinās
• Noteikto arodslimnieku skaits samazinās
• Dalība dažādos DA konkursos
• Apmierināts nodarbinātais
• Veiksmīgs uzņēmējs



VARAM PALĪDZĒT

Caurskatīt un sniegt priekšlikumus
• Darba līgumos
• Amata aprakstos
• Darba aizsardzības instrukcijas
• Darba kārtības noteikumos
• Nolikumi
• Vienošanās
• Koplīgumi

Konsultācijas darba tiesībās un darba aizsardzībā
Darba devējiem                          Darba ņēmējiem



PALDIES!
Jautājumi?

Bruņinieku ielā 29/31, Rīgā, LV – 1001

www.lbas.lv lbas@lbas.lv

Irina Semjonova, 29159642, irina.semjonova@lbas.lv
Mārtiņš Pužuls, 29108231, martins@lbas.lv


