
Online interactive Risk Assessment 
Riska interaktīvā novērtēšana tiešsaistē 

 

 



• ATMETAM STEREOTIPUS, KĀ IR 

JĀVEIC DARBA VIDES RISKA 

NOVĒRTĒŠANA 

 

• ATMETAM STEREOTIPUS, KĀDAM IR 

JĀIZSKATĀS DARBA VIDES RISKA 

NOVĒRTĒJUMAM 

 

• ŠIS IR RĪKS, KURŠ PAREDZĒTS 

MAZAJIEM UZŅĒMUMIEM: 

• Rīks birojam 

• Rīks izglītības iestādēm 

• Rīks veikaliem 

• Rīks lauksaimniecības uzņēmumiem 



Kāpēc OiRA?  

Uzņēmumiem ir jāpalīdz identificēt darba vides riski  

(ESENER pētījums) 

 

Veiktie pētījumi Eiropā liecina, ka mazajiem un vidējiem 

uzņēmumiem ir jāpārvar vairāki stereotipi, lai veiktu darba vides riska 

novērtēšanu: 

 

• “Darba vides riska novērtēšana mums nav nepieciešama, jo 

mums jau nav risku” 

• “Mēs nezinām kā....; mums nav nepieciešamo zināšanu...; tas ir 

sarežģīti” 

• “Mums nav pieejams atbalsts un vadlīnijas” 

 

 

 



Kāpēc OiRA Latvijā?  
Uzņēmumu īpatsvars, kuros nav veikts darba vides riska novērtējums, atkarībā 

no nodarbināto skaita 

Darba devēju aptauja (pētījums «Darba apstākļi un riski Latvijā»)  
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Kas ir OiRA? 

Online interactive Risk Assessment 

Riska interaktīvā novērtēšana tiešsaistē: 

1. Risku identifikācija 

2. Risku novērtēšana 

3. Veicamo pasākumu noteikšana 

 



Nīderlandes piemērs – OiRAs sākums 

“RI&E MKB” 2004, Nīderlandes mazo darba 
devēju organizācijas projekts 

Finansē Nīderlandes sociālo lietu ministrija, 
izstrādā pētījumu uzņēmums TNO 

Mērķis atvieglot darba vides riska 
novērtēšanas procesu dažādu nozaru 
mazajos uzņēmumos 

172 dažādu rīku izstrāde – pieejami  
www.rie.nl 



ES- Sociālā dialoga  

partneri 

Mikro &  

Mazie uzņēmumi 

OiRA mērķa auditorija 

• ES sektoru sociālie partneri 

~ 20 miljoni mikro un mazie uzņēmumi ES 

Valstiskais līmenis 
• 27 ES Dalībvalstis+ Norvēģija, Islande + 

kandidātvalstis 

• Valsts pārvaldes iestādes (darba 

aizsardzības jomā) 

• Sociālie partneri 



EU-OSHA aģentūra 
OiRA  

Uzraudzības 

komiteja 

EU-OSHA 

 VDI 

Mikro &  

Mazie uzņēmumo 

 

OiRA rīku 

izstrāde 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OiRA rīki 

1.rīks Latvijā – 

darbs birojā (2013) 

1.rīks – frizētavas 

Kiprā (2012) 



Projekta vērtības 

OiRA filozofija: 

 

• Nodrošināt bezmaksas piekļuvi datorprogrammai 

  

• Izveidot riska novērtēšanas metodi, kuru izstrādājuši / novērtējuši 

nozares eksperti un sociālie partneri 

  

• Gala lietotāji produktu lieto bez maksas 

 

• Izveidot OiRA interesentu grupu: 

 Lai dalītos rīkos (klonēšanas iespējas, tulkošana, adaptēšana 

starp sektoriem, valstīm) 

 Dalīties labajā praksē 

 

 

 



Rīku attīstības stratēģijas – jeb kā izvēlas nozares? 

No apakšas: 

Sociālie partneri, valsts institūcijas, nozaru 
asociācijas nolemj izveidot specifisku rīku 

No augšas:  

Aģentūra attīsta datorprogrammu un 
specifiskus moduļus un piedāvā visām 
dalībvalstīm ieviest 



Un tagad pie praktiskās daļas! 

Vairāk informācijas: 

 

http://www.oiraproject.eu 

 

Vai kontakti Latvijā 

 

VDI Sadarbības un attīstības nodaļas vadītāja Linda Matisāne 

Linda.Matisane@vdi.gov.lv 

 

 

 



www.vdi.gov.lv 







 

 

Jāveic tikai 1.reizi! 

E-pasts un parole tiks 

izmantoti nākamajā 

reizē ielogojoties (no 

cita datora, darba, 

mājām) 



Jaunā riska 

novērtējuma 

nosaukums 

piemēram 

Zaļā iela 

Visi izveidotie 

novērtējumi 





Šobrīd 

izvēlamies 1 

Piemēram 

struktūrvienības 

adrese 



1. Risku identifikācija 

2. Risku novērtēšana 

3. Rīcības plāna sagatavošana (veicamo pasākumu noteikšana) 

4. Dokumentu sagatavošana 

 









Negatīvs apgalvojums 

Pozitīvs apgalvojums vai 

neattiecas 

Atlikts jautājums 

Neatbildēts jautājums 



Izvēlamies atbilstošo 

variantu 

NĒ – tālāk būs 

jānovērtē, jāizvēlas 

pasākums 

Skaidrojums no 

normatīvajiem aktiem 

Papildus informācija 

Sekas 

Saite uz normatīvajiem 

aktiem 

Vieta komentāriem, kas 

tiks iekļauti pārskatā 



Vieta komentāriem, kas 

tiks iekļauti pārskatā 



Var precizēt riska 

pakāpi 
Izvēle no tipveida 

risinājumiem 

Pievienot papildus 

preventīvos 

pasākumus 



Var precizēt standarta 

risinājumus 

XXXXX 



Informācija tiks 

iekļauta pārskata 

sākumā 





Iekļaujama tikai 

statistiskiem mērķiem 

NAV OBLIGĀTA 



JAUTĀ: info@vdi.gov.lv 

 

ZIŅO: nekvalitativs@vdi.gov.lv 

nelegals@vdi.gov.lv 

 

SEKO: @darbaizsardziba 

             @darbainspekcija 

 

SKATIES: 
http://www.youtube.com/user/LMVDI#p/u 

 

IEPAZĪSTIES: 

http://www.slideshare.net/Valsts_darba_inspekcija 

 



Jautājumi?!? 

 

Paldies par uzmanību! 


