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Noteikumu prasības 

• 12.10.2004. MK not.Nr.852 «Darba aizsardzības 
prasības darbā ar azbestu», kuri nosaka darba 
aizsardzības prasības darbā ar azbestu, lai aizsargātu 
nodarbināto drošību un veselību pret risku, kas rodas 
vai var rasties, darba vietā saskaroties ar azbestu vai 
azbestu saturoša materiāla putekļiem. 

• Sadaļas: azbesta radītā riska novērtēšana; darba devēja 
pienākumi; azbesta ietekmei pakļauto nodarbināto 
uzskaite; darba devēja sadarbība ar nodarbinātajiem; 
nodarbināto veselības uzraudzība; VDI informēšana. 
Pielikumā – metode azbesta šķiedru ekspozīcijas 
noteikšanai darba vides gaisā. 
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Noteikumu prasības 

• Darba devējs 10 darbdienas pirms darba ar azbestu 
sākšanas iesniedz Valsts darba inspekcijā iesniegumu 
par paredzēto darbu ar azbestu (turpmāk — 
iesniegums). Iesniegumā norāda šādas ziņas (37.p.): 

• darba devēja rekvizīti (nosaukums, reģistrācijas 
numurs un juridiskā adrese); 

• vieta, kur tiek veikts darbs ar azbestu; 

• laiks, kad tiek sākts darbs ar azbestu, un darba ilgums; 

• lietojamā azbesta veids un daudzums gada laikā; 

• izmantojamie tehnoloģiskie procesi un darba metodes; 

• darbā ar azbestu nodarbināto skaits; 

• darba aizsardzības prasību izpildes nodrošinājuma 
pasākumu apraksts. 

 

2015. gada 22. oktobris Drošs darbs ar azbestu 3 



Noteikumu prasības 

• Ja darba devējs gatavojas demontēt azbestu saturošus 
materiālus, viņš 10 darbdienas pirms demontāžas 
sākšanas papildus iesniedz Valsts darba inspekcijā 
demontāžas darba plānu. Plānā papildus norāda šādas 
ziņas (39.p.): 

• 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; 

• 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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Iesniegumi 

• Iesniegumi VDI (MK not.Nr.852 37.p.): 2010.g. – 5; 
2011.g. – 20; 2012.g. – 5; 2013.g. – 7; 2014.g. – 22; 
2015.g. 9 mēn. – 14. 

 

• Pārkāpumu skaits par MK not.Nr.852: 2009.g. – 12; 
2010.g. – 25; 2011.g. – 16; 2012.g. – 17; 2014.g. – 11; 
2015.g. 9 mēn. – 6. 

 

• Piemēroto administratīvo sodu skaits: 2009.g. – 1; 
2010.g. – 2; 2011.g. – 6; 2012.g. – 4; 2013.g. – 2. 
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