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Laboratorisko mērījumu veikšana 

praksē – novērotās problēmas, 

ieteikumi, risinājumi 

 

“DARBA AIZSARDZĪBAS AKTUALITĀTES DARBA 

AIZSARDZĪBAS PAKALPOJUMU SNIEGŠANĀ" 

27.02.2020, Rīga 

 

Darba drošības un vides veselības institūts,  

Higiēnas un arodslimību laboratorija,  

Rīgas Stradiņa universitāte 
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Fizikālie faktori 

»Troksnis (skaņas spiediena līmenis) 

»Mikroklimats (gaisa temperatūra, relatīvais mitrums, gaisa 

plūsmas ātrums) 

»Apgaismojums 

»Vibrācija (visa ķermeņa un plaukstas – rokas vibrācija) 

Ķīmiskie faktori 

Bioloģiskie faktori 

 

Darba vides riska faktoru laboratoriskie 
mērījumi 
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http://www.rsu.lv/petnieciba/petniecibas-organizesana/struktura/instituti-un-laboratorijas/higienas-un-arodslimibu-laboratorija/piedavatie-pakalpojumi-un-ekspertizes/fizikalie-faktori
http://www.rsu.lv/petnieciba/petniecibas-organizesana/struktura/instituti-un-laboratorijas/higienas-un-arodslimibu-laboratorija/piedavatie-pakalpojumi-un-ekspertizes/fizikalie-faktori
http://www.rsu.lv/petnieciba/petniecibas-organizesana/struktura/instituti-un-laboratorijas/higienas-un-arodslimibu-laboratorija/piedavatie-pakalpojumi-un-ekspertizes/kimiskie-faktori
http://www.rsu.lv/petnieciba/petniecibas-organizesana/struktura/instituti-un-laboratorijas/higienas-un-arodslimibu-laboratorija/piedavatie-pakalpojumi-un-ekspertizes/biologiskie-faktori
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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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Kas laboratorijām ir svarīgi, saņemot 
pieteikumu testēšanai 

Darba drošības un vides veselības 

institūts 
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Realitāte 

Darba drošības un vides veselības 

institūts 

Uzņēmuma darba aizsardzības speciālists 

Uzņēmumu konsultējošs kompetentais 

speciālists 
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Realitāte 

Darba drošības un vides veselības 

institūts 

Risku vērtēšanai nolīgta kompetentā institūcija 

– pieteikumu testēšanai aizpilda uzņēmuma 

pārstāvis. Laboratorijas darbinieki palīdz 

uzņēmumam identificēt nosakāmās vielas… 
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Gaisa paraugu paņem tieši 

elpošanas zonā, netraucējot 

darbam 
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Šķīdinātāju 

tvaikus uztver 

ogles caurulītēs 
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 Problēmas sagādā ķīmisko vielu mērījumu 

identificēšana  

 Bieži nākas saskarties ar formālu risku 

vērtēšanas pieeju 

 Kompetents  viszinošs 

 Atgriezeniskā saite darbinieku 

informēšanā pēc mērījumu veikšanas 

 Neskaidra darba aizsardzības speciālista 

misija 

 
 

Secinājumi 
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Vēlme uzkrātās zināšanas pielietot praksē 

Uzņēmumos esošā darba procesa pārzināšana 

Komunikācija ar uzņēmumu pārstāvjiem (vadību, 

darbiniekiem): 

»Tikai sarunā ar darbinieku iespējams noskaidrot, cik ilgs laiks 

tiek veltīts atsevišķiem darba procesiem 

»Tikai vērojot darbu izpildi klātienē, iespējams pamanīt 

bīstamas darbības  

Regulāras vizītes darba vietās, lai identificētu vietas, 

kur mērījumi nepieciešami pēc būtības 

Risinājumi 
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Darba drošības un vides veselības 

institūts 


