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Pārtikas ražošanas nozarei 

raksturīgākie darba procesi un 

tajos izmantotās ķīmiskās vielas  

Likumdošanas prasības 

 (REACH, CLP, drošības datu lapas) 
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Tipiskākie pārtikas ražošanas nozares darba procesi 

un tajos izmantotās ķīmiskās vielas 

Likumdošana 

»REACH, CLP, DDL regulas 

»Saistošie LR Ministru kabineta noteiktumi ķīmisko vielu riska 

novērtēšanas procesā 

Vielu aroda ekspozīcijas robežvērtības 

Situāciju uzdevumi un izvērtējums 

 

Plāns  

Darba drošības un vides veselības 

institūts 
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Ķīmisko vielu ceļš organismā 
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ĶV iedarbības efekts ir atkarīgs no:  

 vielas daudzuma/ koncentrācijas, 

 iedarbības laika, 

 iedarbības ceļa (ieelpojot, norijot, uzsūcoties caur ādu 

u.c.), 

 izplatības ķermeņa šķidrumos (asinīs, limfā, 

sekrēcijas sulās utt.), 

metabolisma procesiem organismā  un metabolītu 

toksicitātes, 

 iedarbības specifikas un individuālās jutības 



5 

Ķīmiskās vielas pārtikas ražošanas 
nozarē 

• Putekļi (milti, cukurs, sāls, garšvielas u.c.) 

• Gāzes (oglekļa oksīds, oglekļa dioksīds, slāpekļa oksīdi, 

hlors, amonjaks u.c.) 

• Skābes (sērskābe, forsforskābe u.c.)  

• Sārmi (nātrija hidroksīds, kālija hidroksīds u.c.) 

• Organiskie savienojumi (aldehīdi, terpēni, benzo[a]pirēns 

u.c.)  
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Ķīmisko vielu radītā ietekme uz veselību 

Ķīmisko vielu radītā iedarbība var būt ļoti 
daudzpusīga! 

Ķīmisko faktoru izraisītās arodslimības var 
attīstīties, ja: 

rodas traucējumi ventilācijas sistēmas darbībā, 

netiek ievērotas darba aizsardzības prasības darbam 
ar bīstamām vielām, 

netiek lietoti vispār vai tiek lietoti nepiemēroti 
individuālās aizsardzības līdzekļi, 

notiek kaitīgo ķīmisko vielu noplūdes, 

 Simptomi bieži nespecifiski un raksturīgi dažādu vielu 
iedarbībai 

 Izraisa arī akūtas arodslimības!!! 
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Kodīga iedarbība - ķīmiskais apdegums 

Nātrija hidroksīds (sārms) 

Skābes izraisīts 

apdegums 
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Kairinoša iedarbība 
 

Ādas un gļotādu kairinājums (nātrene, tūska, dermatīts); 
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Sensibilizējoša iedarbība 

 

Sensibilizējošās īpašības izraisa paaugstinātu 

jutīgumu un alerģiskas reakcijas (astma, 

kontaktdermatīts) 
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Kodīgas vielas 
Oksidējošas vielas Kalcija hipohlorīds 

Ūdeņraža peroksīds 

Nātrija hipohlorīds 

Korozīvās gāzes Hlors 

Sēra dioksīds 

Katlakmens noņēmēji Skudrskābe vai fosforskābe 

Cauruļu tīrītāji Nātrija vai kālija hidroksīds 

Tīrīšanas līdzekļi Nātrija karbonāts 

Amonija hidroksīds 

Tualetes tīrītāji Sērskābe 

Skābeņskābe 

Nātrija karbonāts 

Grīdu tīrītāji Nātrija karbonāts 

Nātrija hidroksīds 
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Kodīgo vielu toksiskās darbības 
vispārīgs raksturojums 

Audu bojājuma nopietnība ir 

saistīta ar: 

kodīgās vielas veidu un 

daudzumu 

pH līmeni 

viskozitāti 

saskares ilgumi 

orgānu sistēmu 

iesaistīšanos 

orgānu sistēmu stāvokli 

pirms saindēšanās 

ēdiena klātbūtni kuņģī 

»Stipru skābi (sērskābi, 

sālsskābi) vai stipru 

bāzi (nātrija hidroksīdu, 

kālija hidroksīdu) 

šķīdinot nelielā ūdens 

daudzumā, izdalās 

siltums. 

Jāatceras, ka, jaucot šķīdumus (šķidras 

vielas) kopā, lielāka blīvuma šķīdumi 

(šķidrumi) jāpievieno mazāka blīvuma 

šķīdumiem (šķidrumiem). Piemēram, 

pagatavojot skābju šķīdumus, skābi lej 

ūdenī, bet ne otrādi! 
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Skābju iedarbības raksturs un koncentrācija 

Korozīvas 

skābes 

ĻOTI BĪSTAMAS! 

Etiķskābe ≥ 50% 

Skudrskābe Konc. šķīdumi 

Sālsskābe > 10% 

Skābeņskābe > 10% 

Fosforskābe > 60% 

Sērskābe > 10% 

Stipri kairinātāji 

 

BĪSTAMAS! 

Etiķskābe 10 – 50% 

Sālsskābe 5 – 10% 

Skābeņskābe < 10% 

Fosforskābe 35 – 50% 

Sērskābe < 10% 
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Likumdošanas prasības 

 (REACH, CLP, drošības datu lapas) 
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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) 

14 
Darba drošības un vides veselības 

institūts 
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Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 

648/2004 (2004. gada 31. marts) par mazgāšanas 

līdzekļiem 

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

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

 

 Tajā pašā laikā neskarot REACH regulas 31. panta 9. 

punktu, drīkst izmantot DDL, kas jebkuram saņēmējam 

izsniegtas līdz 2015. gada 1. jūnijam, un līdz 2017. gada 31. 

maijam tās var neatbilst (ES) Nr. 2015/830 regulas 

pielikumam.  

(bet šīm izsniegtajām lapām jāatbilst 453/2010 regulas 

prasībām) 

Regulas (2) 
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REACH regula 

16 

Darba drošības un vides veselības 

institūts 
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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. 
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REACH regulas 31.pants «Prasības 
drošības datu lapām» 

  REACH regulas 31. pants 7. apakšpunkts: 
Jebkurš piegādes ķēdes dalībnieks, kam jāsagatavo 

ķīmiskās drošības pārskats saskaņā ar 14. vai 37. pantu, 

drošības datu lapai par apzinātiem lietošanas veidiem, 

pielikumā iekļauj svarīgākos iedarbības scenārijus 

(vajadzības gadījumā arī lietošanas veida un iedarbības 

kategorijas). 

 

Piegādes ķēdē iesaistītajiem dalībniekiem tiks sniegts viens 

vai vairāki iedarbības scenāriji (ES), kas pievienoti vielas 

vai maisījuma DDL, ja viela ir jāreģistrē, jo tās apjoms ir 10 

tonnas vai vairāk gadā.  

Darba drošības un vides veselības 

institūts 
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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. 

19 
Darba drošības un vides veselības 

institūts 
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REACH regulas 34.pants “Pienākums darīt zināmu 
informāciju par vielām un produktiem augšup pa 
piegādes ķēdi” 

piegādes ķēdes dalībnieki augšup pa piegādes 

ķēdi nākamajam dalībniekam vai izplatītājam dara 

zināmu šādu informāciju: 

»jaunu informāciju par bīstamām īpašībām, neatkarīgi no 

attiecīgiem lietošanas veidiem; 

»jebkuru citu informācija, kas var likt apšaubīt viņam 

nodotajā drošības datu lapā apzināto riska pārvaldības 

pasākumu piemērotību. 
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Darba drošības un vides veselības 

institūts 
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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. 

21 
Darba drošības un vides veselības 

institūts 
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CLP regula 

Darba drošības un vides veselības 

institūts 
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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) 

Aizstāj: 

»Direktīvu 67/548/EEK (Bīstamo vielu direktīva, DSD) 

»Direktīvu 1999/45/EK (Bīstamo preparātu direktīva, DPD) 

»REACH, XI sadaļu (Klasifikācija un marķēšana) 

  Pārejas periods no 2010. līdz 2015. gadam 

»Ir jāizmanto abas klasifikācijas sistēmas 

CLP regula 
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Bīstamības piktogrammas 
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Etiķetes piemērs - viela 

Darba drošības un vides veselības 

institūts 



26 

Bīstamības un drošības frāzes atbilstoši regulas 1272/2008 
prasībām 

26 

Tabula no  ECHA vadlīnijām 

H_frazes_CLP.xlsx


27 27 
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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 

28 

Oficiālā to 

dalībvalstu valodā, 

kurā vielu vai 

maisījumu laiž tirgū 

Darba drošības un vides veselības 

institūts 



29 

Drošības datu lapu saturs 

29 
Darba drošības un vides veselības 

institūts 
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Neskarot REACH regulas 31. panta 9. punktu, drīkst 

turpināt izmantot drošības datu lapas, kas jebkuram 

saņēmējam izsniegtas līdz 2015. gada 1. jūnijam 

saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 453/2010, un līdz 2017. 

gada 31. maijam tās var neatbilst (ES) Nr. 

2015/830 regulas pielikumam. 

Drošības datu lapas sagatavo 

Darba drošības un vides veselības 

institūts 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:133:0001:0043:lv:PDF
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DDL saturs (no 2007.gada jūnija!) (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; 

31 
Darba drošības un vides veselības 

institūts 
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DDL saturs (no 2007.gada jūnija!) (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; 
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Darba drošības un vides veselības 

institūts 
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DDL saturs (no 2007.gada jūnija!) (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 

33 
Darba drošības un vides veselības 

institūts 
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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) 
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Piemērs 
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Piemērs – Laboratorijas ķimikālija 
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DDL struktūra (turpinājums) 

2. 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 
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Piemērs – Acidplus 
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Piemērs - Hipohlorīts 
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Piemērs – Divosan Forte 
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DDL struktūra (turpinājums) 

3. 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  
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DDL struktūra (turpinājums) 

3. 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!) 
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Piemērs - Divosan Forte 
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DDL struktūra (turpinājums) 

4. 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 
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Piemērs – Divosan Hipochlorite 
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Divosan Forte 



47 



48 

DDL struktūra (turpinājums) 

5.Ugunsdzēsības pasākumi 

Dod atsauci uz prasībām tādu ugunsgrēku 
dzēšanai, kuru cēlonis ir viela vai preparāts vai kuri 
izceļas tā tiešā tuvumā, norādot: 

-piemērotos ugunsdzēsības līdzekļus, 

-ugunsdzēsības līdzekļus, kādus drošuma 
apsvērumu dēļ lietot nedrīkst, 

- īpašu bīstamību, ko izraisa pašas vielas vai 
preparāta, tā sadegšanas produktu un 
degšanas gāzveida produktu iedarbība, 

- īpašas ugunsdzēsēju aizsargierīces. 
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DDL struktūra (turpinājums) 

6. Pasākumi nejaušās izdalīšanās gadījumos: 

 informācija par: 

- personu drošuma pasākumiem, 

- vides drošības pasākumiem, 

- savākšanas paņēmieniem. 



50 

DDL struktūra (turpinājums) 
7. 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) 
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Mazgāšanas līdzekļu noliktava 
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AcidPlus 
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DDL struktūra (turpinājums) 
8. 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 
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Piemērs 
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Divosan Hypochlorite 
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Piemērs - Divosan Hypochlorite VT 3 
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Ieteicamie drošības pasākumi lietojot neatšķaidītu produktu 
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Ieteicamie drošības pasākumi lietojot atšķaidītu produktu 
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DDL struktūra (turpinājums) 
9.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), 
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Piemērs  - DIVOS 116 VM19 

Darba drošības un vides veselības 

institūts 
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DDL struktūra (turpinājums) 

10.  Stabilitāte un reaģētspēja: 

 

»Apstākļi no kādiem jāizvairās, 

 

»Materiāli no kā jāizvairās, 

 

»Bīstami noārdīšanās produkti. 
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Piemērs – Cipton VC11 
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Piemērs 



65 
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DDL struktūra (turpinājums) 
11. Informācija par toksiskumu 

» akūta toksicitāte, 

»  kairinājums un kodīgums, 

»  iekļauj informāciju par dažādiem iedarbības 
ceļiem (ieelpošanu, norīšanu, saskari ar ādu vai 
acīm), un apraksta simptomus, kas ir saistīti ar 
fizikāli ķīmiskām un toksiskām īpašībām; 

»  akūtas vai hroniskas iedarbības specifiski  efekti 
(sensibilizācija, kancerogenitāte,  atkārtotās 
devas toksiskums,  potenciāli mutagēna un 
reproduktīva ietekme); 
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DDL struktūra (turpinājums) 

12.  Ekoloģiskā informācija 

-  pastāvētspēja vidē, 

-  bioakumulēšanās, mobilitāte, 

-  toksiskā iedarbība uz organismiem, 

- toksicitāte notekūdeņu attīrīšanas iekārtu 

dūņām, 

-  cita informācija; 
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DDL struktūra (turpinājums) 

13.  Apsvērumi saistībā ar apglabāšanu 

 Ja vielas vai preparāta (pārpalikumu un paredzamā 
lietošanā radušos atkritumu) apglabāšana ir bīstama, 
nogulsnes apraksta un informē, kā droši ar tiem 
rīkoties, 

 Konkretizē pareizus gan vielas, gan preparāta un tā 
piesārņotā iesaiņojuma apglabāšanas paņēmienus 
(sadedzinot, pārstrādājot, apglabājot poligonā u. c.). 

 Atsauce uz visiem svarīgiem Kopienas noteikumiem 
par atkritumiem. Ja tādu nav, ir lietotājam der 
atgādināt, ka var būt spēkā attiecīgas valsts vai 
reģiona noteikumi. 



69 

DDL struktūra (turpinājums) 

14.  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). 
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DDL struktūra (turpinājums) 

15.  Reglamentatīva informācija 
 Norāda, vai vielai (vai vielai preparātā) ir veikts 

ķīmiskās drošības novērtējums 

 Sniedz veselības, drošuma un vides aizsardzības 
informāciju, kas norādīta uz etiķetes  

 Ja uz vielu vai preparātu, par ko izdod drošības datu 
lapu, saistībā ar cilvēku vai apkārtējās vides 
aizsardzību attiecas īpaši Kopienas noteikumi 
(licences vai ierobežojumi), norāda tos. 

 Ja iespējams, piemin arī attiecīgas valsts tiesību 
aktus, ar ko ievieš minētos noteikumus, un visus 
citus valsts pasākumus, kas var būt svarīgi. 
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DDL struktūra (turpinājums) 

16.  Cita informācija 

» Sniedz visu citu informāciju, ko piegādātājs 
uzskata par svarīgu lietotāja veselības 
aizsardzībai un drošumam, kā arī apkārtējās 
vides aizsardzībai, piemēram: 

- attiecīgo H 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). 



Saistošie LR Ministru kabineta noteiktumi 
ķīmisko vielu riska novērtēšanas procesā 

Darba drošības un vides veselības institūts 
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Ministru Kabineta noteikumi (1) 

„Ķīmisko vielu un maisījumu uzskaites kārtība 
un datubāze” (Nr.795/2015): 

»Nosaka kārtību, kāda uzņēmumos jāuzskaita lietotās 
ķīmiskās vielas – kā tās jāreģistrē, kas par tām jāzina.... 

»Nosaka kāda informācija Latvijas Vides, ģeoloģijas un 
meteoroloģijas centram jāsniedz Valsts darba 
inspekcijai u.c. kontrolējošām institūcijām 

 

Darba drošības un vides veselības 

institūts 



74 74 

Ministru Kabineta noteikumi (2) 

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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Ministru Kabineta noteikumi (3) 

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; 
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Darba drošības un vides veselības 

institūts 
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Mērījumu veikšana un bīstamības 
identificēšana (MK 325/2007) 

11. Darba devējs nosaka darba vietas un darba procesus, 

kuros ķīmiskās vielas un maisījumi rada vai var radīt 

risku nodarbināto drošībai un veselībai, un novērtē to 

risku, ņemot vērā: 

11.1. ķīmisko vielu un maisījumu drošības datu lapas informāciju, kas 

saņemta no piegādātāja vai importētāja; 

11.2. nodarbināto veselības pārbaužu rezultātus; 

11.3. veikto vai veicamo preventīvo pasākumu rezultātus un 

prognozes; 

11.4. citu informāciju par ķīmisko vielu un maisījumu bīstamību; 

11.5. ķīmisko vielu aroda ekspozīcijas robežvērtības (AER) darba 

vides gaisā; 
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Mērījumu veikšana (MK 325/2007) 

11.6. ķīmisko vielu un maisījumu bioloģiskās 
ekspozīcijas rādītājus (BER); 

11.7. konkrētos darba apstākļus un procesus darba 
vietā un telpā (tai skaitā blakus darba vietās), kā 
arī darba vidē esošo ķīmisko vielu un maisījumu 
bīstamās īpašības, kuru dēļ rodas vai palielinās 
risks nodarbināto veselībai un drošībai attiecīgajos 
darba apstākļos un avārijas situācijās; 

11.8. ķīmisko vielu aroda ekspozīcijas koncentrāciju 
darba vides gaisā, kas noteikta kā astoņu stundu 
vai īslaicīgā aroda ekspozīcijas koncentrācija 
(vienu vai abas no šīm vērtībām), kā arī vielu 
iedarbības veidu un ilgumu; 

11.9. ķīmisko vielu un maisījumu daudzumu darba vietā; 
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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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EI= C/AER <1  (pēc MK 325/2007) 

EI – ekspozīcijas indekss 

» rāda reālās koncentrācijas C 

attiecību pret ĶV normatīvo lielumu 

t.i. AER; 

Darba drošības un vides 

veselības institūts 
80 
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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 
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MK noteikumi  Nr. 163 / 2015.gada 7. aprīlis 

(Noteikumi stājas spēkā 2015. gada 1. jūnijā.) 

Ķīmisko vielu arodekspozīciju saraksts ir papildināts 

ar arodekspozīcijas robežvērtībām: 

Izmaiņas MK noteikumos 2015 gadā 

Darba drošības un vides veselības 

institūts 

CAS Viela mg/m3 ppm 

511. 74-98-6 

  

 

Propāns 1800 1000 

523. Kūdras putekļi  5 

543.   

Minerālšķiedras, 

t.sk.akmensvate, 

stiklašķiedras   

 

3 šķ./cm3 

gaisa   
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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 

Darba drošības un vides veselības 

institūts 

Nr. 

  

  

EINECS1 

  

  

CAS2 

  

  

Vielas 

nosaukums 

(t.sk. sinonīmi) 

  

  

Aroda ekspozīcijas robežvērtības 

(AER) 

Piezīmes 

  

  

8 st. Īslaicīgi 

(15 min) 

mg/m³ 

  

ppm 

(ml/m3) 

mg/m³ ppm 

(ml/m3) 

549. 
  100-42-5 

  
Stirols 

(vinilbenzols) 

10 

  

  30   Ietekme 

uz dzirdi 

566. 

  

  7439-92-

1 
Svins un tā 

neorganiskie 

savienojumi, 

 (pēc svina) 

0,005   0,01   Ietekme 

uz dzirdi 

595. 203-625-9 108-88-3 

  
Toluols 

(metilbenzols) 

50 

  

14 150 40 Āda; 

Ietekme 

uz dzirdi 
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BER organiskiem šķīdinātājiem – ĶV vai 
metabolīts (Nr.325/2007) 

 Benzols 

»Urīnā fenolu maiņas 

beigās  

»BER 25 µg /g 

kreatinīna  

 Toluols 

»Urīnā hipūrskābe 

maiņas beigās – BER 

1,6 g/g kreatinīna, 

»Asinīs toluols  

 BER 0,05 mg/l 

 Stirols 

»Urīnā mandeļskābe 

maiņas beigās  

»BER 0,8 g /g kreatinīna, 

»Asinīs stirols  

 BER 0,55 mg/l  
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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;  
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• 19. Darba vietas, kur iespējama saskare ar 
kancerogēniem, darba devējs norobežo un normatīvajos 
aktos par drošības zīmju lietošanu noteiktajā kārtībā 
uzstāda brīdinājuma un drošības zīmes, arī zīmi 
“Nesmēķēt”. 

• 20. Darba devējs sastāda un pastāvīgi aktualizē to 
nodarbināto sarakstu, kuriem ir saskare ar 
kancerogēniem, un dokumentē (papīra formā vai 
elektroniski) informāciju par kancerogēnu faktisko 
ekspozīcijas līmeni (saskares veidu, kancerogēnu 
koncentrāciju darba vidē, saskares ilgumu). 

 1.pielikums «Kancerogēni un to aroda ekspozīcijas robežvērtības 
(AER)» 

 
 

«Darba aizsardzības prasības, 
saskaroties ar kancerogēnām vielām 
darba vietās»  (MK not. Nr. 803/2008) 
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• 27. Risku novērtē ne retāk kā reizi gadā, kā arī 

rodoties jebkurām pārmaiņām (piemēram, 

tehnoloģijas, darba apstākļu, darba aprīkojuma, 

aizsardzības līdzekļu maiņa), kas var ietekmēt 

nodarbināto pakļaušanu kancerogēnu iedarbībai. 

 

• 28. Novērtējot kancerogēnu radīto risku, darba devējs 

ņem vērā kancerogēnu ietekmi uz īpašām riska 

grupām (piemēram, pusaudži, grūtnieces, sievietes 

pēcdzemdību periodā), ņemot vērā, ka šādus 

darbiniekus nedrīkst nodarbināt darba vietās, kur ir vai 

ir iespējama saskare ar kancerogēniem. 
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• 14.3. reizi gadā, ja: 

–14.3.1. …; 

–14.3.2. ķīmisko vielu ekspozīcijas indekss ir lielāks par 

1,0; 

–14.3.3. … 

–14.3.4. darba vietā uz nodarbināto iedarbojas vairākas 

ķīmiskās vielas ar līdzīgu (sinerģisku) darbību un šo 

vielu ekspozīcijas indeksu summa ir lielāka par 1,0; 

–14.3.5. nodarbinātā veselības stāvokli darbā ietekmē 

kancerogēnas vielas. 

Obligātās veselības pārbaudes 
(MK not. 219/2009) 
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Kategorijas Kritēriji 

1. kategorija  

 

 

 

1.A kategorija 

 

 

1.B kategorija  

Zināmi vai iespējami kancerogēni 

Vielu pieskaita 1. kategorijas kancerogēniem, 

pamatojoties uz epidemioloģiskiem datiem un/vai datiem, 

kas iegūti pētījumos ar dzīvniekiem.  

ja ir zināms par tās kancerogēno potenciālu attiecībā uz 

cilvēku (klasifikācijas pamatā lielākoties ir pētījumos ar 

cilvēkiem gūti dati), vai 

ja ir pieņēmumi par tās kancerogēno  potenciālu attiecībā 

uz cilvēku (klasifikācijas pamatā lielākoties ir pētījumos ar 

dzīvniekiem gūti dati). 

Klasificēšana 1.A un 1.B kategorijā pamatojas uz 

pierādījumu spēku un citiem apsvērumiem  

2. kategorija  Aizdomas par kancerogenitāti cilvēkiem  

Vielu pieskaita 2. kategorijai, balstoties uz pieredzi, kas ir 

gūta pētījumos ar cilvēkiem un/vai dzīvniekiem, bet kas 

nav pietiekama, lai vielu pieskaitītu 1.A vai 1.B kategorijai. 

Kancerogēnu bīstamības kategorijas 
(saskaņā ar ES normatīvo regulējumu (Regula 
1272/2008)) 
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• Saskaņā ar EK (Eiropas Komisijas) Direktīvas 
2004/37/EC prasībām, kuras Latvijā pārņemtas MK 
(Ministru kabineta) noteikumos Nr. 803 “Darba 
aizsardzības prasības, saskaroties ar kancerogēnām 
vielām darba vietās” (pieņemti 29.09.2008.), Latvijā 
par kancerogēnām vielām uzskatāmas vielas vai 
maisījumi, kas atbilst 1.A vai 1.B kategorijas 
kancerogēnu klasifikācijas kritērijiem, kuri noteikti 
EK Regulas 1272/2008 par vielu un maisījumu 
klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu I pielikumā 
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Maisījumu klasificēšanas kritēriji 

Maisījumu pieskaita kancerogēniem, ja vismaz 

viena no sastāvdaļām ir pieskaitāma 1.A 

kategorijas, 1.B kategorijas vai 2. kategorijas 

kancerogēnam 
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Marķējuma zīmju elementi kancerogēniem 
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https://echa.europa.eu/substance-information/-/substanceinfo/100.014.129 

DINĀTRIJA TETRABORĀTS 


