
1

Profesionālās pilnveides seminārs

„ĶĪMISKO darba vides riska faktoru novērtēšana 

būvniecībā” 

30.09.2020, Rīga

Inese Mārtiņsone

Darba drošības un vides veselības institūts

inese.martinsone@rsu.lv

Likumdošanas prasības

(REACH, CLP, drošības datu lapas)



2

◼Likumdošana

»REACH, CLP, DDL regulas

»Saistošie LR Ministru kabineta noteiktumi ķīmisko vielu riska 

novērtēšanas procesā

◼Vielu aroda ekspozīcijas robežvērtības

◼Tipiskākie kokapstrādes darba procesi un tajos 

izmantotās ķīmiskās vielas

◼Situāciju uzdevumi un izvērtējums

Plāns 

Darba drošības un vides veselības 

institūts
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Regulas

◼Eiropas Parlamenta un Padomes Regula Nr. 1907/2006 -

REACH (ķīmisko vielu reģistrācija, novērtēšana, atļauju

sistēma un ierobežojumi) (pieņemta 2006.gada

18.decembris)

◼Eiropas Parlamenta un Padomes Regula Nr. 1272/2008 –

par vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un

iepakošanu ar ko groza un atceļ Direktīvas 67/548/EEK un

1999/45/EK un groza Regulu (EK) Nr. 1907/2006 (CLP

regula) (pieņemta 2008.gada 16.decembris)

3
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◼Kopš 2015. gada 1. jūnija drošības datu lapām (DDL) 

piemēro Komisijas regulu (ES) Nr. 2015/830. 

Regulas (2)
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REACH regulas 31.pants «Prasības
drošības datu lapām»

◼ REACH regulas 31. pants 5.

apakšpunkts:
Drošības datu lapu izsniedz tās(-o) attiecīgās(-o)

dalībvalsts(-u) valodā, kurā vielu vai preparātu laiž

tirgū, ja vien dalībvalsts neparedz neko citu.

5
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REACH regulas 33.pants “Pienākums paziņot
informāciju par vielām izstrādājumos”

1. Tāda izstrādājuma piegādātājs, kura sastāvā ir viela, kas

atbilst 57. panta kritērijiem un kas saskaņā ar 59. panta

1. punktu ir konstatēta lielākā koncentrācijā par 0,1 %

(w/w), izstrādājuma saņēmējam dara zināmu pietiekamu

informāciju, kas piegādātājam pieejama, lai izstrādājumu

varētu droši lietot, un vismaz vielas nosaukumu.

2. Pēc patērētāja pieprasījuma tāda izstrādājuma

piegādātājs, patērētājam dara zināmu pietiekamu

informāciju, kas piegādātājam pieejama, lai izstrādājumu

varētu droši lietot, un vismaz vielas nosaukumu.

Attiecīgo informāciju bez maksas sniedz 45 dienās pēc

pieprasījuma saņemšanas.

6
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REACH regulas 35.pants
“Informācijas pieejamība darba ņēmējiem”

◼Darba ņēmējiem un viņu pārstāvjiem darba devējs 

piešķir piekļuvi informācijai, ko saskaņā ar 31. un 

32. pantu nodrošina par vielām vai produktiem, ko 

viņi lieto vai kuru iedarbībai viņi var būt pakļauti 

darbā.
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◼GHS – ķīmisko vielu un ķīmisko produktu 

klasificēšanas un marķēšanas globāli harmonizētā 

sistēma

◼Regula (EK) Nr. 1272/2008 par klasificēšanu,

marķēšanu un iepakošanu stājās spēkā 2009. gada 

20. janvārī (CLP)

CLP regula

L. Persson et all. Sustainability 2017, 9(12), 2176; doi:10.3390/su9122176

https://www.mdpi.com/search?authors=Linn%20Persson&orcid=0000-0002-7110-7089
https://dx.doi.org/10.3390/su9122176
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Bīstamības piktogrammas
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Bīstamības un drošības frāzes atbilstoši regulas 1272/2008
prasībām

10

Tabula no  ECHA vadlīnijām

H_frazes_CLP.xlsx
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Etiķetes piemēri
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institūts
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Drošības datu lapas un to piegāde

◼Kas?
»Persona, kas laiž ķīmisko vielu vai 

maisījumu tirgū

◼Kam?
»Profesionālam ķīmisko vielu vai maisījumu 

lietotājam

◼Kad?
»Ne vēlāk, kā piegādes brīdī

»Izmaiņu gadījumā: 

- visiem, kas saņēmuši DDL

pēdējo 12 mēnešu laikā

12

Oficiālā to 

dalībvalstu valodā, 

kurā vielu vai 

maisījumu laiž tirgū

Darba drošības un vides veselības 

institūts
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No 2017.gada 1.jūnija tām jāatbilst (ES) Nr. 

2015/830 regulai.

Drošības datu lapas sagatavo

Darba drošības un vides veselības 

institūts
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DDL saturs  (1)

◼ DDL ir datēta un tajā ir šādas pozīcijas:

1. IEDAĻA. Vielas/maisījuma un 

uzņēmējsabiedrības/uzņēmuma apzināšana;

2. IEDAĻA. Bīstamības apzināšana;

3. IEDAĻA. Sastāvs / informācija par 

sastāvdaļām;

4. IEDAĻA. Pirmās palīdzības pasākumi;

5. IEDAĻA. Ugunsdzēsības pasākumi;

14
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DDL saturs  (2)

6. IEDAĻA. Pasākumi nejaušas noplūdes 

gadījumos;

7. IEDAĻA. Lietošana un glabāšana;

8. IEDAĻA. Iedarbības pārvaldība / individuālā 

aizsardzība;

9. IEDAĻA. Fizikālās un ķīmiskās īpašības;

10. IEDAĻA. Stabilitāte un reaģētspēja;

15
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DDL saturs (3)

11.IEDAĻA. Toksikoloģiskā informācija;

12. IEDAĻA. Ekoloģiskā informācija;

13.IEDAĻA. Apsvērumi, kas saistīti ar 

apsaimniekošanu;

14.IEDAĻA. Informācija par transportēšanu;

15. IEDAĻA. Informācija par regulējumu;

16. IEDAĻA. Cita informācija

16
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Drošības datu lapas (DDL) struktūra

1.IEDAĻA. Vielas/ maisījuma un 
uzņēmējsabiedrības / uzņēmuma apzināšana
Vielas/ maisījuma nosaukums,

Vielas/ maisījuma lietošanas veids,

Uzņēmējsabiedrības / uzņēmuma 
apzināšana

Tālruņa numurs, kur zvanīt ārkārtas 
situācijas

- 112 (visu diennakti)

- t.sk., Saindēšanās informācijas centra numurs 67042473 
(visu diennakti)

17
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Piemērs – Poliuretāna līme

18
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DDL struktūra (turpinājums)

2. IEDAĻA. Bīstamības apzināšana

 Norāda vielas vai preparāta (maisījuma) klasifikāciju

 Norāda bīstamību, ko viela vai preparāts rada 
apkārtējai videi

 Apraksta svarīgākās nelabvēlīgās ietekmes, kādas 
vielas fizikālajām un ķīmiskajām īpašībām ir uz cilvēku 
veselību un apkārtējo vidi, simptomus, kas raksturo 
vielas vai preparāta lietošanas veidu vai nepareizu 
lietošanas veidu, ko var loģiski paredzēt

19
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DDL struktūra (turpinājums)

3. IEDAĻA. Sastāvs / informācija par sastāvdaļām

 Nav obligāti pilnībā norādīt sastāvu, lai gan var būt 

lietderīgi sniegt sastāvdaļu vispārēju aprakstu un norādīt to 

koncentrācijas

 Preparātiem, kas klasificēti kā bīstami, norāda vielas un to 

koncentrāciju vai koncentrācijas diapazonu preparātā:

- veselībai kaitīgas vai apkārtējai videi bīstamas 

vielas, ja to koncentrācija  direktīvās 1999/45/EK un 

67/548/EEK norādītajām robežkoncentrācijām

21
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DDL struktūra (turpinājums)

3. IEDAĻA. Sastāvs / informācija par 

sastāvdaļām

Preparātiem (maisījumiem), kas nav klasificēti kā 

bīstami, norāda vielas un to koncentrāciju vai 

koncentrāciju diapazonu, ja to konkrēts daudzums 

ir vai nu:

- kas nav gāzveidā —  1 % preparāta svara, un 

0,2 % tilpuma gāzveida preparātos

 Konfidensialitātes atļauja noteiktu vielu 

nosaukumiem (īpašības jāapraksta!)

22
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DDL struktūra (turpinājums)

4. IEDAĻA. Pirmās palīdzības pasākumi

 Apraksta pirmās palīdzības pasākumus

 Informāciju grupē: 

- atkarībā no iedarbības ceļiem, t. i.: ieelpošana, 

saskare ar ādu un acīm, norīšana

 Dažām vielām vai preparātiem varbūt jāuzsver, 

ka darba vietā ir jābūt īpašiem līdzekļiem 

konkrētas un tūlītējas palīdzības sniegšanai

24
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DDL struktūra (turpinājums)

7. IEDAĻA. Lietošana un glabāšana

 Šajā iedaļā sniegtā informācija attiecas uz veselības 

aizsardzību, drošumu un apkārtējās vides 

aizsardzību. 

 Pasākumi drošai pārkraušanai

- t.sk. apkārtējās vides aizsardzības pasākumi

 Pasākumi drošai glabāšanai

 Konkrēts(i) lietošanas veids(i)

25
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DDL struktūra (turpinājums)

8. IEDAĻA. Kaitīgās iedarbības ierobežošana / 

personu aizsardzība:

» Iedarbības robežvērtības

» Iedarbības kontroles pasākumi

- Aroda ekspozīcijas kontroles pasākumi (elpošanas 

orgānu aizsardzība, roku aizsardzība,  acu 

aizsardzība, ādas aizsardzība

» Vides apdraudējumu kontroles pasākumi

26
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DDL struktūra (turpinājums)

9. IEDAĻA. Fizikālās un ķīmiskās īpašības:

»Vispārējā informācija (agregātstāvoklis, krāsa un 
smarža),

»Svarīga veselības aizsardzības, drošuma un vides 
aizsardzības informācija (pH (vielai vai preparātam), 
kušanas, viršanas temperatūra, uzliesmošanas 
temperatūra, aizdegšanās un pašuzliesmošanās
temperatūras, eksplozijas robežas, tvaika spiediens, 
relatīvais blīvums, šķīdība: ūdenī / organiskos 
šķīdinātājos/ taukos, lipofilitātes raksturojums 
(sadalīšanās koeficients  n-oktanols/ūdens),

28
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DDL struktūra (turpinājums)

10. IEDAĻA. Stabilitāte un reaģētspēja:

»Apstākļi no kādiem jāizvairās,

»Materiāli no kā jāizvairās,

»Bīstami noārdīšanās produkti.

29
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DDL struktūra (turpinājums)

14. IEDAĻA. Informācija par transportēšanu

 Norāda visus īpašos piesardzības pasākumus, par 

ko lietotājam ir jāzina vai kas ir jāpiemēro saistībā ar 

transportēšanu vai pārvadāšanu telpās vai ārpus 

tām. 

 Vajadzības gadījumā sniedz informāciju par 

transporta klasifikāciju visu tipu pārvadājumiem: 

IMDG (jūras transports), ADR (autoceļi), RID 

(dzelzceļš), ICAO/IATA (aviotransports).

30
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DDL struktūra (turpinājums)

16. IEDAĻA. Cita informācija
» Sniedz visu citu informāciju, ko piegādātājs uzskata par 

svarīgu lietotāja veselības aizsardzībai un drošumam, kā
arī apkārtējās vides aizsardzībai, piemēram:

- attiecīgo bīstamības un drošības frāžu
sarakstu,

- norādījumus par mācībām,

- drošības datu lapas sastādīšanai izmantoto
galveno datu uzziņu avotus.

» Pārskatītās drošības datu lapās precīzi norāda, kāda
informācija ir papildināta, svītrota vai pārskatīta (ja to 
nenorāda citur).

31
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Ķīmisko vielu reģistrs - saraksts

• „Ķīmisko vielu un maisījumu uzskaites kārtība 
un datubāze” (MK noteikumi Nr.795/2015):
Izdoti saskaņā ar Ķīmisko vielu likuma 7. panta otro daļu

II. Ķīmisko vielu un maisījumu uzskaites kārtība

2. Persona, kura veic darbības ar ķīmiskām vielām vai maisījumiem

(turpmāk – darbību veicējs), nodrošina rakstisku šādas informācijas

uzskaiti:

2.1. ķīmiskās vielas vai maisījuma nosaukums, daudzums, klasifikācija

un marķējums;

2.2. ķīmiskās vielas vai maisījuma drošības datu lapa .....,

3. Darbību veicējs vismaz reizi gadā veic ķīmisko vielu un maisījumu

inventarizāciju, atjauno šo noteikumu 2. punktā minēto informāciju, kā

arī nodrošina šīs informācijas pilnīgumu un precizitāti.

https://likumi.lv/ta/id/47839-kimisko-vielu-likums
https://likumi.lv/ta/id/47839-kimisko-vielu-likums#p7
https://likumi.lv/ta/id/279100#p2
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Ministru Kabineta noteikumi

◼Darba aizsardzības prasības, saskaroties ar 

ķīmiskajām vielām darba vietās (Nr.325/2007)

»Svarīgākie noteikumi par ķīmisko vielu 

drošību 

»Nosaka, ka jānovērš vai līdz minimumam 

jāsamazina ar ķimikāliju izmantošanu saistītie 

riski veselībai un drošībai;

34
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Mērījumu veikšana (MK 325/2007)

15. Darba devējs nodrošina, lai darba vides gaisā

regulāri tiktu noteikta ķīmisko vielu koncentrācija un

salīdzināta ar aroda ekspozīcijas robežvērtību (AER),

un atbilstoši ekonomiskajām un tehniskajām iespējām

veic pasākumus aroda ekspozīcijas faktiskās vērtības

samazināšanai. Ķīmisko vielu ekspozīciju darba vides

gaisā darba devējs nosaka un izvērtē atbilstoši šo

noteikumu 4.pielikumā noteiktajai metodikai.
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Aroda ekspozīcijas robežvērtība
(AER pēc MK 325/2007)

◼Aroda ekspozīcijas robežvērtība (AER) ir tāda

ķīmiskās vielas koncentrācija darba vides gaisā, kas

visā darba laikā ar 8 stundu darba dienas ilgumu (vai arī

pie cita iedarbības ilguma, bet ne vairāk par 40 stundām

nedēļā) darbinieka organismā visā dzīves laikā neizraisa

saslimšanu un novirzes veselībā, kuras konstatējamas

ar mūsdienu izmeklēšanas metodēm.

Darba drošības un vides veselības 

institūts
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Ekspozīcijas indekss (pēc MK 325/2007)

EI – ekspozīcijas indekss, rāda reālās 

ķīmiskās vielas koncentrācijas C attiecību 

pret ĶV normatīvo lielumu t.i. AER);

Darba drošības un vides 

veselības institūts
37

EI =
𝐶

𝐴𝐸𝑅
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Intervāla noteikšana starp periodiskiem 
mērījumiem (MK 325/2007)

◼Ekspozīcijas indekss EI< 0,1 (zem 10% no AER 
vērtības) periodiskos mērījumus var neveikt; 
(19.punkts)

◼EI < 0,5 – atkārto 104 nedēļu periodā (2g);
◼EI 0,5 ÷ 0,75 - atkārto 52 nedēļu periodā (1g);
◼EI > 0,75 - atkārto 24 nedēļu periodā;
◼EI > 1 - veic uzlabojumus un novērtē to efektivitāti 

ar atkārtotiem  mērījumiem
(20.punkts)

Darba drošības un vides veselības 

institūts



39
39

Ķīmiskās vielas, kas pastiprina trokšņa 
ietekmi
◼Ar dzirdi saistītie veselības traucējumi:

»aroda vājdzirdība (troksnim ilgstoši iedarbojoties uz organismu)

»akustiskas traumas - pēkšņs skaļš, negaidīts troksnis (būvniecībā –
iespējamas!)

◼Ķīmiskās vielas & troksnis
»Stirols

»Toluols 

»Svins

»Dzīvsudrabs

»Oglekļa monoksīds (tvana gāze)

»Ksiloli 

»n-Heksāns
???
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MK not. 325/2007 1.pielikums

Nr.

EINECS1

CAS2

Vielas nosaukums

(t.sk. sinonīmi)

Aroda ekspozīcijas robežvērtības 

(AER)
Piezīmes8 st. Īslaicīgi

(15 min)

mg/m³ ppm

(ml/m3)

mg/m³ ppm 

(ml/m3)

543.

Silikāti un alumosilikāti:

abrazīvie putekļi 2

mākslīgās minerāl-

šķiedras ar silikātu un 

alumosilikātu stiklveida 

struktūru (stikla šķiedra, 

stikla vate, izdedži un 

minerālvate u. c.)

2

cements, apatīts, māls 6
595. 203-625-9

108-88-3
Toluols

(metilbenzols)

50 14 150 40 Āda;

Ietekme uz 

dzirdi
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Ministru kabineta noteikumi Nr.325 

◼Darba aizsardzības prasības saskarē ar
ķīmiskajām vielām darba vietās

»31. Ja tiek atklāts risks nodarbināto drošībai un 
veselībai, darba devējs novērš šo risku vai, ja tas, 
ņemot vērā konkrētā darba specifiku, nav iespējams, 
risku samazina, veicot šādus pasākumus: 

- 31.7.4. klasificē un marķē ķīmiskās vielas un
maisījumus, kā arī atkritumus, kas satur šīs
vielas vai maisījumus, nodrošina to drošu un ātru
savākšanu atbilstoši normatīvajiem aktiem par
ķīmisko vielu un maisījumu, kā arī bīstamo
atkritumu klasificēšanu, marķēšanu, iepakošanu,
uzglabāšanu, pārvadāšanu un utilizēšanu;

41
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Ministru Kabineta noteikumi

◼Par darba aizsardzības prasībām, 

saskaroties ar kancerogēnām vielām darba 

vietās (Nr.803/2008)

»Nosaka, darba aizsardzības prasības, kas 

jāievēro, saskaroties ar kancerogēnām vielām 

darba vietās

◼Darba aizsardzības prasības darbā ar 

azbestu (Nr. 852/2004)

Darba drošības un vides veselības 

institūts
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Latvijā visbiežāk sastopams

43

09.12.2020

Kā izolācijas 

materiāls

Grīdas, griestu 

segumi

Jumta segumi

Automašīnu, 

vilcienu bremžu 

kluči

Dārza 

dekorācijas/inventārs
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Azbestu saturošu materiālu 
identificēšana

◼Visbiežāk azbests būs pelēcīgā krāsā, samērā irdens (ja 

būs bojāts) un ar šķiedrainu struktūru

◼Ziņot par materiāla esamību kvalificētam speciālistam 

azbesta šķiedru klātesamības noteikšanai

◼Pareiza paraugu ņemšana

◼Paraugu testēšanai ņem no bojātā materiāla

◼ Ikviens, kurš ņem paraugus no iespējams azbestu 

saturošiem materiāliem, jābūt informācijai par azbestu, tā 

īpašībām, kaitīgumu

44

09.12.2020
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Valsts darba inspekcijas informēšana

◼ Ja paredz veikt demontāžas darbus, iesniedz arī 
demontāžas plānu

◼Plānā papildus norāda šādas ziņas:
»darba apraksts un ilgums;

»darba veikšanas vieta;

»dati par darba aizsardzības speciālistu, kompetento speciālistu 
vai kompetento institūciju, kas plānos, vadīs un uzraudzīs 
demontāžas darbu gaitu;
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Demontāžas plāns

»demontāžā izmantojamās darba 
metodes;

»nodarbināto veselības aizsardzības 
pasākumu apraksts un individuālo 
aizsardzības līdzekļu saraksts;

»vides un cilvēku (to nodarbināto, kuri 
neveic darbu ar azbestu, kā arī 
tuvākās apkārtnes iedzīvotāju) 
aizsardzības pasākumu apraksts.
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Darbinieku apmācība un informēšana

◼Nodarbinātajiem, kuriem ir vai var būt saskare ar 
azbestu, darba devējs apmācības nodrošina:

»pirms darba sākšanas;

»regulāri, ne retāk kā reizi sešos mēnešos;

»atkārtoti, ja notiek izmaiņas darba vidē, kas var 
ietekmēt nodarbinātā drošību un veselību.

◼Darba devējs nodrošina nodarbinātajiem, kuri 
darba procesā saskaras ar azbestu, un viņu 
pārstāvjiem vispārīgu informāciju par darba 
aizsardzības stāvokli uzņēmumā.

◼Darba devējs nodrošina nodarbinātajiem un viņu 
pārstāvjiem iepazīšanos ar Pieteikumu VDI un 
Demontāžas plānu, mērījumu rezultātiem, 
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Par ko jāinformē?

◼ Ja nodarbinātais darba procesā saskaras vai var saskarties 
ar azbestu, darba devējs nodrošina nodarbināto un viņu 
pārstāvju atbilstošu apmācību (arī praktisko apmācību), 
skaidrā un saprotamā veidā informējot viņus par:

»azbesta vai azbestu saturošu materiālu putekļu īpašībām, to 
ietekmi un radītajiem potenciālajiem draudiem veselībai (arī 
par pastiprinātu azbesta negatīvo ietekmi, ja cilvēks smēķē, 
un iespējamo azbesta izraisītu audzēju veidošanos);

»produktiem un materiāliem, kuri satur vai var saturēt azbestu;

»darbībām, kas varētu pakļaut nodarbināto azbesta ietekmei;

»rīcību darbā ar azbestu saturošiem atkritumiem;

»riska novērtējuma rezultātiem, faktiskajām azbesta 
ekspozīcijas vērtībām un aroda ekspozīcijas robežvērtībām 
(ja nepieciešams, sniedz attiecīgus paskaidrojumus);
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Par ko jāinformē?

»speciālajām higiēnas prasībām (arī par prasību 
atturēties no smēķēšanas, veicot darbu ar azbestu), 
darba telpu un iekārtu tīrīšanu un apkalpošanu;

»riska novērtēšanu un tās nozīmi, preventīvajiem 
pasākumiem un drošām darba metodēm, lai līdz 
minimumam samazinātu saskari ar azbestu darba vietā;

»kolektīvo un individuālo aizsardzības līdzekļu lietošanas 
nepieciešamību;

»aizsargapģērba un individuālo aizsardzības līdzekļu 
pareizu izvēli un lietošanu saskaņā ar normatīvajiem 
aktiem;

»rīcību ārkārtas situācijās;

»veselības pārbaudēm, to rezultātu nozīmi.

◼Var sagatavot kā instrukciju vai jebkurā citā veidā
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Azbestu saturošo materiālu aizvākšana

◼Azbestu glabā un pārvadā atbilstošā un slēgtā 
iepakojumā

◼Uz iepakojuma obligāti jābūt norādei, ka 
iepakojumā atrodas azbests

◼Jānodrošina lai, azbesta atkritumus 
nekavējoties vai (vēlākais) attiecīgā darba 
posma beigās no darba vietas savāktu 
atbilstošā un slēgtā iepakojumā

◼Azbesta atkritumus pārvadā un apsaimnieko 
atbilstoši attiecīgajām normatīvajām prasībām
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Veselības uzraudzība

◼Darba devējs normatīvajos aktos par nodarbināto 
obligātajām veselības pārbaudēm noteiktajā kārtībā 
nodrošina tās nodarbinātajiem, kuri darba procesā saskaras 
ar azbestu.

◼LR – MK noteikumi nr.219 1.pielikuma punkts 2.7.3.
◼Svarīgākais: 

»Jāiet reizi gadā, jo ir kancerogēns

» jāveic pārbaudes arī pēc azbesta iedarbības pārtraukšanas

»Salīdzinoši daudz pārbaudes (arodslimību ārsts, LOR)\

»Izmeklējumi: PAA, ĀEF, Rtg plaušām 

◼Ārstniecības iestādes normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā 
sniedz nodarbinātajiem, kuri darba procesā saskaras ar 
azbestu, un darba devējam informāciju par nodarbināto 
veselības pārbaužu rezultātiem, kā arī par ārstēšanu un 
veselības stāvokļa papildu izmeklēšanu.
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N.p.k. Kaitīgie

faktori

Piezīmes Obligāti 

nepiecieš.

speciālistu 

apskate

Papildus 

nepiec.

speciāl. 

apskate

Pirmreizējās 

veselības 

pārbaudes

Periodi

skās

veselīb

as 

pārbau

des

Ķīmisko 

vielu

noteikš. 

bioloģ. 

vidēs

2.7.3

.

Azbests Jāveic 

pārbaudes 

arī pēc 

azbesta 

iedarbības 

pārtraukša

nas

arodslimību 

ārsts, 

otorinola-

ringologs

- PAA, ĀEF, 

Rtg

plaušām

PAA, 

Rtg

plauš

ām

-

MK noteikumi nr. 219 “Kārtība, kādā 
veicamas obligātās veselības pārbaudes” 
(29.10.2010.) 1. pielikums
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Svarīgākie dokumenti un pieraksti

◼Azbestu saturošo materiālu inventarizācija vai 
līdzvērtīgs dokuments

◼Mērījumu rezultāti (pirms, demontāžas gadījumā –
pēc)

◼Demontāžas plāns
◼Pieteikums VDI
◼Datu bāze par nodarbināto ekspozīciju
◼Apliecinājumi par nodarbināto apmācību (reizi 6 

mēnešos)
◼Dati par nodarbināto obligātajām veselības 

pārbaudēm (OVP kartes)
◼Ārzemēs pievērš ļoti lielu uzmanību!!!


