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2.2.Vienkāršotā risku vērtēšanas metode

Šī darba vides risku vērtēšanas metode ir pasaulē un Latvijā

visplašāk pielietotā un literatūrā tā ir aprakstīta ar dažādām

modifikācijām. Aprakstītajai vērtēšanas metodei piemērojams arī

Somijas 5 ballu metodes skaidrojums.

Lai iedalītu potenciālo nelaimes gadījumu riska faktorus pēc

to svarīguma ir jāiegūst potenciāli iespējamā kaitējuma varbūtība.

Vienkāršotā metode nosaka kaitējuma un rašanās varbūtības

savstarpējo saistību. Šo saistību vislabāk parāda riska pakāpju tabula

sk. 2.2. tabulu.

2.2. tabula

Riska pakāpes

Iespējamība Sekas
Vieglas Vidēji smagas Smagas

zema Nenozīmīgs risks Pieļaujams risks Mērens risks
vidēja Pieļaujams risks Mērens risks Nozīmīgs risks
liela Mērens risks Nozīmīgs risks Nepieļaujams

risks
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Katram no tabulā minētajiem riska veidiem ir noteikts laiks,

kādā attiecīgais risks jānovērš vai maksimāli jāmazina tā iedarbība.

Sk. 2.3.tabulu

2.3. tabula

Riska faktori un to novēršanas darbības

Riska faktors Darbības
Nenozīmīgs Rīcība nav nepieciešama
Pieļaujams Nepieciešamas papildus pārbaudes, vai veiktie

pasākumi ir efektīvi
Mērens Konkrētā laika jāveic riska novēršanas pasākumi

Nozīmīgs Riska faktors novēršams iespējami īsā laikā
Nepieļaujams Bez riska faktoru mazināšanas pasākumiem

turpināt darbu nav pieļaujams

Tabulā 2.2. minētās sekas un iespējamība būtu klasificējami

sekojoši:

2.4. tabula

Seku iedalījums pēc nodarītā kaitējuma
Vieglas nelieli savainojumi, sasitumi, ādas vai acu

iekaisumi, diskomforts
Vidēji smagas Apdegumi, sasitumi, sastiepumi, nelieli lūzumi,

riska faktoru izraisītās slimības
Smagas Ekstrimitāšu amputācija, saindēšanās, smagi

savainojumi, slimības

1
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2.5. tabula

Varbūtības iedalījums pēc iespējamā notikuma biežuma
NelielaIr iespējams, bet notiks reti
VidējaAtsevišķos gadījumos var tikt nodarīts kaitējums
LielaKaitējums būs nodarīts vienmēr vai bieži

Risku vērtēšanas rezultāti ir apkopojamirisku vērtēšanas

tabulā. Sk. 2.6.tabulu

Tabulā ir apkopoti tabulā 2.3. „Riska faktori un to novēršanas

darbības”, tabulā 2.4. „Seku iedalījums pēc nodarītā kaitējuma” un

tabulā2.5.„Varbūtības iedalījums pēc iespējamā notikuma biežuma”

fiksētie riska faktoru vērtējumu rezultāti
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vērtēšanu tiek noteikti visi iespējamie riska faktoru radītie nelaimes

gadījuma cēloņi un iespējamās nelaimes gadījuma radītās sekas.
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kvalitatīvām metodēm ir jāņem vērā gan cēloņu, gan seku aptuvenais

lielums, lai varētu noteikt preventīvo darbību pēctecību.

Veicot riska faktori darba vietā novērtējumu ar kvalitatīvām

metodēm pieraksti tiek apkopoti tabulā. Iespējamās tabulas paraugu

skatīt tabulā 2.1.

2.1. tabula

Risku vērtēšana ar kvalitatīvo risku vērtēšanas metodi
Darba vides risku vērtēšana

Anketa Nr.
Organizācija
Darba vieta
Vērtēšanas datums
Vērtēšanu veica
(amats, vārds, uzvārds)

Veicamais
darbs

Riska
faktors

Iespējamie
cēloņi

Iespējamās
sekas

Nepieciešamie
pasākumi

Darba vides riska faktoru vērtējums tiek veikts atsevišķi katrā

darba vietā un riska faktori tiek noteikti katrai konkrētajā darba vietā

veicamajai darbībai, kura tiek ierakstīta tabulā. Veicot risku
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2.6. tabula

Risku vērtēšanas tabula
Darba vides risu vērtēšana

AnketaNr.
Organizācija
Darba vieta
Vērtēšanas

datums
Vērtēšanu

veica
(amats, vārds,

uzvārds)

Konstatētais
riska faktors

Varbūtība Sekas Riska faktora novērtējums

Z V L Viegl. Vid. Sm. N P M Noz. Nep.

Ja darba vides risks ir novērtēts, kā mērens (M), nozīmīgs

(Noz) vai nepieļaujams (Nep) ir jāveic pasākumi riska faktoru

novēršanas, ja tas nav iespējams, tad mazināšanas pasākumi.

Sk. 2.7. tabulu.

3
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2.7.tabula

Riska faktoru novēršanas un darbu izpildes plāna tabula.
Riska faktoru novēršanas plāns

Risku vērtēšanas anketa Nr.
Plānu sastādīja
(amats, vārds, uzvārds)

Datums
Riska
faktors

Atbildīgā
persona

Nepieciešamais
pasākums

Izpildes
termiņš

Atzīme
par
izpildi

Kontroles
rezultāti
pēc
izpildes

Atkātotas
kontroles
termiņš
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- nodarbinātā zināšanas par iespējamiem riska faktoriem un

pasākumiem, kas veicami, lai aizsargātu sevi no ķīmisko

vielu un produktu kaitīgās iedarbības;

- ķīmiskās viela un produktus saturošo atkritumu savākšana

un utilizācija;

- preventīvo aizsardzība pasākumu veikšanas un

uzraudzības iespēja;

- ekspozīcijas līmeņa noteikšana;

- obligāto veselības pārbaužu rezultātu izpēte.

2.1.Kvalitatīvā risku vērtēšanas metode

Nelaimes gadījumu darba vietā var izraisīt daudz dažādi

apstākļi, kurus rada konkrēti riska faktori darba vietā.

Par nelaimes gadījuma, darba vietā, riska faktoru sauc

jebkuru priekšmetu, vielu, enerģijas veidu vai darba organizācijas

īpatnību, kas var veicināt nelaimes gadījuma rašanos darba vietā.

Ar kvalitatīvām risku vērtēšanas metodēm tiek noskaidroti

cēloņi un sekas, ko var radīt konkrētie riska faktori. Kvalitatīvās

risku vērtēšanas metodes nenosaka nelaimes gadījuma seku apjomu

un notikumu iespējamo varbūtību. Vērtējot darba vides riskus
ISBN 978-9984-49-457-9
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- jānosaka iespējamie ķīmisko vielu un produktu iekļūšanas

ceļi cilvēka organismā;

- jānosaka minimālā ķīmisko vielu un produktu koncentrācija,

kas var atstāt negatīvu ietekmi uz darbinieka veselību, nodarbinātā

saskarsmes ilgumu un intensitāti;

- zināšanas par arodslimībām un ar veicamo darbu saistītajām

slimībām, ko izraisa darba vietā izmantojamās ķīmiskās vielas un

produkti;

- jānosaka iespējamos ārstniecības un profilakses pasākumus

pēc darba vietā izmantojamo ķīmisko ielu produktu kaitīgās

iedarbības uz cilvēka organismu.

Riskam pakļauto darba vietu novērtēšana. Šajā posmā ir

jāveic precīza darbavietas izpēte un apstākļu analīze:

- darba vietas apraksts;

- iespējamie ķīmisko vielu un produktu iekļūšanas ceļi

cilvēka organiskā;

- ekspozīcijas ilgums un biežums;

- darba organizācija un darba metodes;

- ugunsbīstamas un sprādzienbīstamas vides veidošanās

apstākļi;
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3 ĶĪMISKO RISKU NOVĒRTĒŠANAS

REZULTĀTI

3.1.Aptaujas anketu analīze

Uzņēmumā X tika veikta ķīmisko risku ietekmei pakļauto

darbinieku anketēšana. Anketēšanā izmantotās anketas formu (sk.

1.piel.) Par cik uzņēmumā ķīmisko vielu iedarbībai ir pakļauti tikai

četri darbinieki, lai rezultāti būtu objektīvi anketēšana veikta citos,

līdzīgos uzņēmumos, kopā 60 respondentu.

Veiktās anketēšanas rezultātā tika noskaidrots, ka 80%

darbinieku ir vecuma posmā no 51 līdz 65 (sk. 3.1.att.), kuru stāžs

šajā profesijā ir no 21 līdz 35 gadi un vairāk (sk. 3.2.att.).

5
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3.1.attēls Darbinieku vecums [autors]
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2. ĶĪMISKO RISKU VĒRTĒŠANAS

METODOLOĢIJA

Lai novērtētu risku nodarbināto drošībai un veselība, kurš ir

saistīts ar viņu pakļautību ķīmisko vielu un produktu kaitīgo

iedarbību, veicamās darbības iedalās divos posmos:

- teorētiskā riska faktoru noteikšana;

- riskam pakļauto darba vietu novērtēšana.

Teorētiskā faktoru noteikšana. Lai darba vides risku

vērtēšanas procesā nodrošinātu labāku risku identifikāciju ir jāizskata

sekojoši jautājumi:

- jānoskaidro visas uzņēmumā izmantojamās ķīmiskās vielas

un produkti;

- jānosaka darba vietā izmantojamo ķīmisko vielu bīstamību,

ņemot vērā pieejamo zinātnisko un drošības datu lapās sniegto

informāciju;

- jānosaka darba vietā izmantojamo ķīmisko vielu un

produktu iedarbība uz cilvēka organismu;
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Ievads

Ķīmisko vielu un produktu pielietojums pēdējo desmit gadu

laikā ir strauji pieaudzis daudzās tautsaimniecības nozarēs. Pasaulē ir

reģistrēti aptuveni seši miljoni ķīmisko produktu. Apmēram 70 000

no tiem tiek regulāri izmantoti ražošanā, un to skaits ar katru gadu

pieaug. Nav noslēpums, ka ķīmiskās vielas un produkti var ietekmēt

gan cilvēku, gan vidi. Latvijā ķīmisko vielu izraisītās slimības

(hroniskas akūtas saindēšanās, elpceļu, nervu sistēmas, kā arī

alerģiskās slimības) no visām pirmreizēji diagnosticētām

arodslimībām, pēc statistiskā pieejamās informācijas 2008. gadā šādu

gadījumu bija 148, bet 2009. gadā šādu gadījumu, kur ķīmiskais

faktors ir arodslimību izraisītājs, jau sasniedza 218 gadījumus.[22]

Lai organizētu profilaktiskos pasākumus ķīmisko vielu iespējamā

veselības riska novēršanai, aroda veselības speciālistiem, darba

devējiem un darbiniekiem nepieciešama informācija par ķīmisko

vielu dabu un iespējamo iedarbību uz organismu.
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Ķīmisko vielu iedarbība var negatīvi atsaukties uz darbinieku, 

ja netiek ievēroti drošības darbā noteikumi. Lai noskaidrotu 

attiecīgas ķīmiskas vielas vai produkta klātbūtni darba vidē, būtiska 

nozīme ir laboratoriskiem mērījumiem, kā arī tās iespējamo ietekmi 

uz strādājošā veselību. Tāpēc ir svarīgi izstrādāt pasākumus, lai 

izvairītos no kaitīgās ietekmes.  

Nereti darbinieki un darba devēji, strādājot ar ķīmiskām 

vielām, nepievērš pienācīgu uzmanību darba drošības un veselības 

aizsardzības jautājumiem, nepārzina droša darba noteikumus. Tajā 

pašā laikā jāsecina, ka Latvijā trūkst pētījumu par ķīmisko vielu 

iedarbību uz cilvēka organismu un preventīviem pasākumiem.  

Grāmatai ir trīs daļas: 

1. pirmajā daļā analizēta literatūra par ķīmiskiem 

riskiem darbā un to ietekmi uz nodarbinātiem; 

2. otrajā daļā  izklāstīta pētījumā izmantotā metodoloģija 

3. trešajā daļā apkopoti un analizēti iegūtie rezultāti un 

piedāvāti atklāto problēmu iespējamie aizsardzības un 

preventīvie pasākumi. 
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kaitīgiem faktoriem, cik bieži darbinieki pakļauti šiem faktoriem, uz

darba vietas raksturojumu un aizsardzības līdzekļa efektivitāti.

Aizsardzības līdzekļus lieto tikai ražotāja instrukcijā paredzētiem

mērķiem un saskaņā ar instrukcijā noteiktajām drošības prasībām.

Saskaņā ar IAL ražotājfirmu instrukcijās dotajiem norādījumiem

darba devējam ir jānodrošina šo aizsardzības līdzekļu pareiza

uzglabāšana, to regulāra pārbaude, tīrīšana, dezinfekcija, remonts,

mazgāšana un nomaiņa, ja to prasa ekspluatācijas nosacījumi. Ja

nepieciešams darba devējam ir jāizglīto darbiniekus IAL lietošanā.

IAL iedalās aizsardzības līdzekļos visa ķermeņa aizsardzībai

un aizsardzības līdzekļos atsevišķu ķermeņa daļu aizsardzībai.
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3.2.attēls Darbinieku stāžs profesijā [autors]

Analizējot anketēšanas ceļā iegūtos rezultātus (salīdzinot 3.2.

attēlu un 3.3. attēlu) autors secina, ka darbinieku darba stāžs profesijā

sakrīt ar kopējo darba stāžu, tātad darbineki vienreiz iegūstot

izglītību konkrētajā nozarē savu nodarbošanās veidu nav mainījuši

(sk. 3.3.att.)
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3.3.attēls Darbinieku kopējais darba stāžs [autors]

Anketēšans ceļā autors ieguva informāciju, ka darbinieki

savas darbības laikā savā darbā izmanto ļoti plašu ķīmisko vielu

klāstu, bet dažādiem darbiniekiem darbā izmantojamās ķīmiskās

vielas ir atšķirīgas.

Apkopojot anketās norādīto ķīmisko vielu sarakstu, autors

secina, ka anketēšanā aptaujātie darbinieki visvairāk strādā ar

toluolu, dietilēteri, sērskābi un hloroformu. (sk. 3.4.att.)
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darbinieki, veicami atbilstoši pasākumi, lai neietekmētu atsevišķo

lietotāju veselību un nerastos higiēniska rakstura problēmas.

IAL iedalās trīs kategorijās:

- pirmā IAL kategorija: vienkāršas uzbūves aizsardzības

līdzekļi, kas paredzēti aizsardzībai no minimāli kaitīgiem

vai bīstamiem faktoriem, kurus lietotājs pats spēj laikus

novērst (virspusēja mehāniska iedarbība, vājas iedarbības

ķīmiskās tīrīšanas līdzekļi).

- trešā IAL kategorija: sarežģītas uzbūves aizsardzības

līdzekļi aizsardzībai no cilvēka dzīvībai kaitīgiem un

bīstamiem faktoriem, kuri apdraud cilvēka dzīvību vai

negatīvi un neatgriezeniski ietekmē cilvēka veselību

(aerosoli, kairinošas vai toksiskas gāzes un radioaktīvās

vielas, bīstamas ķīmiskās vielas un jonizējošais starojums,

augsta vai zema temperatūra, kritiens no augstuma,

elektriskā strāva un tml.)

- otrā IAL kategorija: visi pārējie aizsardzības līdzekļi, kas

neatbilst ne pirmajai, ne trešajai kategorijai.

Iegādājoties aizsarglīdzekļus, kuru marķējumā ir „CE”

simbols, tiek garantēta to kvalitāte (optimālais kalpošanas laiks un

lietošanas komfortabilitāte). IAL izmantošanas apstākļus, jo īpaši

lietošanas laiku, nosaka darba devējs, pamatojoties uz bīstamiem un
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1. ĶIMISKIE RISKI DARBĀ UN TO IETEKME UZ

NODARBINĀTIEM

1.1. Īss ieskats ķīmisko vielu un produktu pielietošanas
vēsturē

Ķīmija ir veidojusies cilvēkam izzinot - novērojot, pētot -

dabas procesus un parādības. Par vienu no pirmajiem ķīmijas

pielietojumiem varētu tikt uzskatīta apzināta uguns lietošana.

Modernā ķīmija ir tikai aptuveni divsimt gadus veca. Pirms

tam ķīmija tika iedalīta trīs periodos: maģijā, alķīmijā un "primitīvi

modernajā" ķīmijā, kas bija pārejas periods no alķīmijas uz patiesi

moderno ķīmiju.

Maģijas periods bija no aizvēstures līdz aptuveni 1. gadsimta

sākumam. Lielākā daļā cilvēku ticēja, ka dabas procesus kontrolē

gari. Viņi uzskatīja, ka tikai ar maģijas palīdzību var lūgt gariem
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palīdzību ikdienišķos procesos. Šajā laikā ļoti lēni attīstījās izpratne

par dabu. Iespējams aptuveni pirms 9000 gadiem cilvēki izstrādāja

metodes, kā droši iegūt uguni. Pakāpeniski viņi iemācījās izmantot

uguni, lai apstrādātu keramiku, no rūdas iegūtu metālus, kā arī pēc

tam iegūtu sakausējumus. Pēc tam uguns tika arī izmantots, lai

ražotu stiklu. Dažus ķīmiskos elementus, kuri bija sastopami tīrā

veidā, piemēram, zelts, varš un sērs, tika augsti novērtēti viņu

ķīmisko īpašību dēļ. Šis periods galvenokārt attiecas uz šūmeru,

babiloniešu, ēģiptiešu un grieķu kultūrām.

Aptuveni 400. gadā p.m.ē. grieķu filozofs Dēmokrits izvirzīja

teoriju, ka visi ķermeņi sastāv no niecīgām daļiņām, tas ir, atomiem,

kas ir radušies nejaušības dēļ, atomu virpulī. Viņa izvirzīto teoriju

tajā laikā nevarēja eksperimentāli pierādīt. Citi grieķu filozofi, kā

Taless un Aristotelis, arī pievērsās šim jautājumam, bet viņu teorijām

ir maz kopīgu lietu ar mūsdienu ķīmijas zināšanām. Viņi uzskatīja,

ka visa pamatelementi ir zeme, gaiss, ūdens un uguns (daži vēl

minēja piekto elementu, kas bija kvintesence). Pēc viņu domām no

šiem elementiem varēja iegūt jebkuru citu elementu. Kā piemērus

viņi minēja dzelzs iegūšanu no netīras, mālainas klints un bronzas

iegūšanu, sakausējot varu ar alvu. Tāpēc šķita, ka kaut kādā veidā no

dažādiem elementiem var iegūt arī vērtīgo zeltu. Vēlāk tieši šī teorija
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- pieplūdes-noplūdes ventilācija – noteiktu gaisa daudzumu

telpā ievada un no telpas izvada organizēti ar ventilācijas

sistēmu.

Atkarībā no gaisa apmaiņas organizēšanas paņēmiena izšķir

vietējo, vispārējo un kombinēto ventilāciju.

Individuālie aizsardzības līdzekļi (IAL) ir izstrādājumi,

ierīces, iekārtas un sistēmas, kuras darbinieks valkā vai citādi lieto,

lai aizsargātu savu drošību un veselību pret bīstamu vai kaitīgu

faktoru iedarbību darbā.

IAL kalpo kā barjera starp strādājošo un iespējamo riska

faktoru. Tie jālieto gadījumos, kad ar kolektīvajiem aizsardzības

līdzekļiem (atbilstošas ventilācijas ierīkošana, tehnoloģiju un

tehnoloģiskā aprīkojuma modernizācija, darba procesu mehanizācija)

nav iespējams nodrošināt veselīgu darba vidi un drošus darba

apstākļus. Darba devējam ir jāinformē darbinieki par bīstamiem un

kaitīgiem faktoriem, pret kuriem viņus aizsargā attiecīgais

aizsardzības līdzeklis, un par nepieciešamajiem darba drošības un

veselības aizsardzības pasākumiem, lietojot IAL.

Individuālie aizsardzības līdzekļi ir paredzēti katra darbinieka

personiskai lietošanai, un ar tiem strādājošos nodrošina darba devējs.

Ja vienus un tos pašus aizsardzības līdzekļus pārmaiņus lieto vairāki

Juris Kusiņš  Ķīmisko risku vērtēšana

61

3.4.attēls Darbā izmantojamās ķīmiskās vielas [autors]

Tātad, balstoties uz iegūtajiem anketēšanas rezultātiem autors

savā darbā veiks ķīmisko vielu kaitīgās iedarbības uz cilvēka

organismu risku novērtējumus strādājot ar četrām ķimiskajām vielām

(toluolu, dietilēteri, sērskābi un hloroformu).

Uz anketas jautājumu vai darbinieks pēdējā gada laikā ir

informēts par darba vides ķīmiskajiem riskiem 60% aptaujāto

9
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atbildēja apstiprinoši, bet pārējie vai nav informēti, vai uzskata,

viņiem tas nav nepieciešams (sk. 3.5.att.).

3.5.attēls Darbinieku informētība par darba vides riskiem [autors]

Juris Kusiņš  Ķīmisko risku vērtēšana

43

Ja telpās ievadāmā gaisa apstrāde ir pilnīgi automatizēta un

ventilācijas sistēma spēj uzturēt telpās visu gadu nemainīgu

(normēto) gaisa temperatūru un relatīvo mitrumu, tad to sauc par

gaisa kondicionēšanas sistēmu. Ražotņu un laboratoriju telpās

ventilācijas sistēmas jāierīko, tāpēc ka daudzu moderno

radioelektronikas, ķīmijas, tekstilrūpniecības un pārtikas rūpniecības

uzņēmumu iekārtas var efektīvi darboties tikai noteiktas gaisa

temperatūras un noteikta relatīvā mitruma apstākļos. Noliktavās

ventilācijas sistēmām ir jānodrošina tādi apstākļi, ilgstošu

produkcijas un izejmateriālu (ķīmisko vielu un produktu,

būvmateriālu) saglabāšanu noteiktos apstākļos.

Siltums, mitrums, atsevišķas gāzes un tvaiki, putekļi,

baktērijas un dažādas smakas var izraisīt diskomfortu vai pat kaitēt

cilvēka veselībai, kā arī radīt apstākļus, kas nav vēlami konkrētu

tehnoloģisko procesu norisei.

Organizētu ventilāciju iedala:

- noplūdes ventilācija – ar ventilācijas sistēmu pastāvīgi

novada no telpas noteiktu gaisa daudzumu, bet tā

ieplūšana notiek neorganizēti;

- pieplūdes ventilācija – ventilācijas sistēma pastāvīgi

ievada telpā noteiktu gaisa daudzumu, bet tā noplūšana no

telpas notiek neorganizēti;
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bija alķīmijas pamatā. Ķīmijas, kā zinātnes attīstību varētu attēlot

šādi:

 Alķīmija (500. gads līdz 1500. gads).

 Liek pamatus ķīmijai, filozofijai, metalurģijai, fizikai,

mākslai, medicīnai un astroloģijai.

 Alķīmija sākusies ar mērķi atklāt filozofu akmeni.

 Jatroķīmija- virziens medicīnā, kas izskaidro slimību

rašanos un ārstēšanu.

 Zinātnes veidošanās (1500. gads - 1800. gads)

 Tiek izveidota pirmā zinātņu akadēmija Londonā.

 Tiek atklāts likums par Moltilpumu.

 Izveido atomu tabulu.

 Zinātnes nostiprināšanās (no 1800. gada).

 Atklāti elementi polonijs un rādijs.

 Apstiprina teoriju par radioaktivitāti.

 Pierāda kodola (pozitīvi lādētā) pastāvēšanu atomos

un neitrona pastāvēšanu.

 Sastāda metālu savstarpējās izplešanās rindu.

 Izveido Mendeļējeva ķīmisko elementu periodisko

tabulu.

 Izgudro kā ražot slāpekli.

 Pierāda, ka pastāv D vitamīns.
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