
Online interactive Risk Assessment
Riska interaktīvā novērtēšana tiešsaistē



Normatīvie dokumenti

 Darba aizsardzības likums

 MK not.nr.660 «Darba vides iekšējās uzraudzības veikšanas 

kārtība» (pieņemti 02.10.2007.):

 Jāveic katram darba devējam

 Jāveic ne retāk kā vienu reizi gadā

 Darba devējs var izvēlēties metodi



• ATMETAM STEREOTIPUS, KĀ IR 

JĀVEIC DARBA VIDES RISKA 

NOVĒRTĒŠANA

• ATMETAM STEREOTIPUS, KĀDAM IR 

JĀIZSKATĀS DARBA VIDES RISKA 

NOVĒRTĒJUMAM:

• Risku secība

• Word, Excel



RĪKS PAREDZĒTS MAZAJIEM UZŅĒMUMIEM

• birojam

• izglītības iestādēm

• veikaliem

• lauksaimniecības uzņēmumiem

• uzkopšanas darbu veicējiem

• sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumiem 

(restorāni, kafejnīcas, bistro)

• viesnīcām un viesu mājām

• skaistumkopšanas uzņēmumiem

• autoservisiem

• būvdarbu veicējiem (darbs telpās)

• autotransporta uzņēmumiem

• ārstu praksēm



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”



Kas ir OiRA?

Online interactive Risk Assessment

Riska interaktīvā novērtēšana tiešsaistē:

1. Risku identifikācija + Risku novērtēšana

2. Veicamo pasākumu noteikšana



Kas ir nepieciešams, lai lietotu OiRA?

• aprīkojums (dators, viedtālrunis vai planšete);

• internets;

• derīga e-pasta adrese;

• laiks.



Cik sarežģīta ir OIRA? Vai nepieciešams reģistrēties?

• Nav nepieciešamas īpašas priekšzināšanas un prasmes – ja 

protat lietot sociālos tīklus, piemēram, draugiem.lv, Twitter, 

Facebook, problēmu nebūs.

• Rīku iespējams izmēģināt bez reģistrēšanās, taču tad nebūs 

iespējams sagatavot atskaites. 

• Pilnībā visas iespējas, ko sniedz OiRA, var novērtēt, 

tikai reģistrējoties. 

• Lai reģistrētos, ir vajadzīga tikai derīga e-pasta adrese un paša 

izdomāta parole.



www.vdi.gov.lv



Izvēlamies to rīku, ar 

kuru strādāsim



Atkārtotiem 

lietotājiem

Pirmo reizi lietojot







Izvēlamies atbilstošo 

variantu

NĒ – tālāk būs jāizvēlas 

pasākums

Saite uz normatīvajiem 

aktiem



Saites uz plakātiem, ko 

iespējams izdrukāt

Saites uz filmām, ko var 

atvērt jaunā logā





Izvēle no tipveida 

risinājumiem

Pievienot papildus 

preventīvos 

pasākumus



Pasākumu plāna izveide





Jautājumi?!?

Paldies par uzmanību!


