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Katrai nozarei raksturīgi vairāki riska faktori, turklāt visbiežāk tie darbojas vienlaikus, 
tādējādi pastiprinot ietekmi uz strādājošo veselību. Izņēmums nav arī atkritumu un 
notekūdeņu apsaimniekošanas nozare, kurā nodarbinātos skar ne tikai vispārējie riska faktori 
(troksnis, vibrācija vai saskare ar ķīmiskām vielām), bet arī jāsastopas ar daudziem specifis-
kiem darba vides riskiem, piemēram, bioloģiskajiem. Nodarbinātie pakļauti arī augstam ne-
laimes gadījumu riskam. 

Tomēr lielāko daļu faktoru var novērst vai vismaz samazināt to ietekmi līdz pieņemamam 
līmenim, tādējādi uzlabojot gan nodarbināto veselību un labklājību, gan darba ražīgumu un 
kopējos ekonomiskos rādītājus. Nevienā nozarē darba procesus nevar īstenot, lai tos pilnīgi 
neietekmētu riski, tomēr apdraudējumus iespējams samazināt un kontrolēt.

Diemžēl statistikas dati rāda, ka vairums nelaimes gadījumu Latvijā joprojām notiek 
nodarbināto nepietiekamas uzmanības un noteikto darba aizsardzības prasību neievērošanas 
dēļ. Arī daudzas nodarbinātajiem konstatētās arodslimības ir attīstījušās gan sliktu un bīstamu 
darba apstākļu, gan elementāru prasību un piesardzības trūkuma dēļ. Tieši tāpēc gan darba 
devējiem, gan darba aizsardzības speciālistiem un strādājošajiem ir svarīgi būt informētiem 
par svarīgākajām darba aizsardzības prasībām, par bīstamākajiem darba vides riska fakto-
riem un darba aizsardzības pasākumiem, arī veicot dažādus ar atkritumu apsaimniekošanu 
saistītus darbus. 

Šā materiāla mērķis ir informēt darba aizsardzības speciālistus un darba  
devējus par svarīgākajām darba aizsardzības prasībām un būtiskākajiem  

darba vides riska faktoriem atkritumu apsaimniekošanā. 

Kas ir atKritumu apsaimnieKošana?

Ar atkritumu un notekūdeņu apsaimniekošanu saskaras daudzas visai atšķirīgas nozares, 
kuras saistītas gan ar ūdens ieguvi, gan notekūdeņu apsaimniekošanu, gan atkritumu 
savākšanu, šķirošanu un pārstrādi. Saskaņā ar ekonomiskās darbības klasifikatoru (NACE 
2. redakciju, spēkā no 2008. gada 1. janvāra) ūdens apgādes, notekūdeņu, atkritumu apsaim-
niekošanas un sanācijas nozarei (E) pieder šādas nozares: 

1) ūdens ieguve, attīrīšana un apgāde (NACE klasifikatorā – Nr. 36);
2) notekūdeņu savākšana un attīrīšana (37);
3) atkritumu savākšana, apstrāde un izvietošana; materiālu pārstrāde (38):

• atkritumu savākšana (38.1),
 t. sk. bīstamo atkritumu savākšana (38.12);
• atkritumu apstrāde un izvietošana (38.2);
• otrreizējā pārstrāde (38.3);
• sanitārija un citi atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumi (39).

Jēdziens “ar atkritumu apsaimniekošanu saistīti darbi” var nozīmēt ļoti dažādus 
pienākumus un daudzveidīgu rīcību. Šajā materiālā galvenokārt tiks pievērsta uzmanība 
atkritumu savākšanai un pārstrādei, notekūdeņu savākšanai un attīrīšanai, kanalizācijas 
un notekūdeņu sistēmu apkopei, kā arī atkritumu šķirošanai un noglabāšanai, akcentējot 
svarīgākos darba vides riskus un problēmas. 
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Kādas ir galvenās darba aizsardzības prasību neievērošanas seKas? 

Raugoties no darba aizsardzības viedokļa, strādājošo drošību un veselību var apdraudēt 
dažādi darba vides riska faktori. Turklāt noteikti jāņem vērā, ka darba aizsardzības prasību 
neievērošana var radīt ekonomiskus zaudējumus uzņēmumam (var tikt bojāti automobiļi, 
iekārtas, konteineri u. tml.), kā arī var ciest citi nodarbinātie vai trešās personas. Tāpat var 
rasties arī apkārtējās vides piesārņojums (piemēram, ķīmisko vielu noplūde, citu bīstamo 
atkritumu vai bioloģiski piesārņotu atkritumu nonākšana vidē u. tml.). 

Atkritumu apsaimniekošanā nodarbinātajiem raksturīgākie riska faktori, kas būtiski var 
ietekmēt viņu drošību un veselību, ir šādi: 

• dažādi nelaimes gadījumi, kuros iespējams gūt veselības traucējumus (traumas), 
piemēram, salauzt potīti, lecot no automobiļa pakāpieniem, uzmest uz kājas smagu 
priekšmetu vai sadurties ar asiem priekšmetiem, kas izmesti atkritumos, u. tml.;

• dažādu darba vides riska faktoru iedarbība, kuras dēļ rodas akūti vai hroniski veselības 
traucējumi (arodslimības, kuru attīstībā galvenā nozīme ir darba videi), piemēram, 
regulāri stumjot atkritumu konteinerus un sabojājot muguru, inficējoties ar A hepatīta 
vīrusu un saslimstot ar akūtu hepatītu u. tml. 

Kādi ir svarīgāKie darba vides risKa faKtori, strādājot šajā nozarē? 

Veicot atkritumu apsaimniekošanas darbus, jāņem vērā, ka katram specifiskajam darba vei-
dam ir savi raksturīgie darba vides riska faktori, tomēr daudzi ir visai nozarei raksturīgi un 
svarīgi: 

•	 traumatisms (mehāniskais) jeb nelaimes gadījumu riska faktori (nelaimes gadījumi 
paklupšanas un pakrišanas dēļ, iekrišana tvertnēs vai krātuvēs, sadursme ar transporta 
līdzekļiem vai ceļu satiksmes negadījumi u. tml.); 

•	 fizikālie faktori (troksnis, nepiemērots mikroklimats un apgaismojums, ultravioletais 
starojums u. tml.);

•	 ergonomiskie faktori (darbs piespiedu pozās – stāvus, vai smagumu pārvietošana 
u. tml.); 

•	 ķīmiskie faktori – vielas, kas izdalās atkritumos un notekūdeņos notiekošo procesu 
rezultātā (metāns, sērūdeņradis u. c.), kā arī vielas, kas var būt nonākušas atkritumos 
(skābes, sārmi, azbests u. c.), vai ķīmiskās vielas, kas izdalās no šajā nozarē izmantota-
jiem transporta līdzekļiem (degvielas sadegšanas produkti u. c.);

•	 bioloģiskie faktori (leptospiroze, A hepatīts, ērču encefalīts, Laima slimība, suņu ko-
dumi u. c.);

•	 psihosociālie un organizatoriskie faktori (darba laika ilgums, nakts darbs, maiņu 
darbs u. c.).

Tāpat jāatceras, ka reizēm šiem riskiem var tikt pakļauti nodarbinātie, kuri paši neuz-
skata, ka viņi veic ar atkritumu apsaimniekošanu saistītus darbus, piemēram: 

•	 pašvaldību vai namu apsaimniekošanas uzņēmumu pārstāvji, kuri veic ūdens apgādes 
un kanalizācijas sistēmu kontroli un uzraudzību; 

•	 celtniecības uzņēmumos strādājošie (santehniķi u. c.), kuri veic funkcionējošu ūdens-
apgādes un kanalizācijas sistēmu apkopi vai remontu; 

•	 lauksaimniecībā nodarbinātie, kuri var saskarties ar fermu notekūdeņiem u. c.
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Arī šajās nozarēs ir ļoti daudzi un dažādi riska faktori, kas visbiežāk iedarbojas vien-
laikus un savstarpēji spēj pastiprināt kaitīgo ietekmi, piemēram, atkritumu savākšanā 
iesaistītos vienlaikus skar gan visa ķermeņa vibrācija, gan pazemināta temperatūra un sma-
gumu pārvietošana, kā arī viņus apdraud vēl citi riska faktori. 

traumatisma un nelaimes gadījumu risKi

Augstais nelaimes gadījumu risks, veicot darbus šajā nozarē, saistīts gan ar potenciāli 
bīstamiem priekšmetiem (piemēram, atkritumos var atrasties asi priekšmeti), gan ar trans-
porta līdzekļu izmantošanu (darbu tajos, atrašanos to tuvumā, pārvietošanos ar tiem, at-
rašanos bīstamajās zonās u. tml.), gan ar darba aprīkojuma lietošanu (piemēram, uz trans-
porta līdzekļiem uzmontētu iekārtu vai dažādu kravas pārvietošanas palīglīdzekļu lietošanu 
u. tml.), gan ar nepareiziem un nepiemērotiem darba paņēmieniem. 

Augsto nelaimes gadījumu risku, strādājot atkritumu apsaimniekošanas nozarē, 
galvenokārt veicina: 

1) strādāšana, atrodoties uz ceļu braucamās daļas vai dažādās pārvietošanās zonās un 
tiešā smago transporta līdzekļu tuvumā; 

2) priekšmetu uzkrišanas drauds (nepareizi nostiprinātas kravas vai birstošu atkritumu 
dēļ u. tml.); 

3) ļoti daudzveidīga darba aprīkojuma izmantošana – gan dažādu transporta līdzekļu, 
gan cita veida darba aprīkojuma (šķirošanas konveijeru u. tml.);

4) ļoti liela iespēja gūt dažāda rakstura mehāniskās traumas atkritumu šķirošanas procesā 
(var sadurties, iespiest pirkstus, nobrāzt ādu u. tml. ar atkritumos esošiem priekšmetiem);

5) psihoemocionālie apstākļi, piemēram, darbs naktīs vai ļoti agri no rīta, kad nodarbinātie 
var zaudēt koncentrēšanās spēju un uzmanību; 

6) daudzi citi nelaimes gadījumu riska faktori. 
Veicot atkritumu apsaimniekošanas darbus, var notikt dažādi nelaimes gadījumi, un 

grūti noteikt vienu – svarīgāko – riska faktoru. 
Atkritumu (to skaitā notekūdeņu) savākšanā viens no pašiem būtiskākajiem nelaimes 

gadījumu cēloņiem ir ceļu satiksmes negadījumi. 

Metāla atkritumu šķirošanā ir augsts nelaimes 
gadījumu risks – var sadurties vai savainoties ar 
metāla daļām, gūt traumu darbā ar metāla presi

Sadzīves atkritumu savākšanā gadās, ka jāsalasa 
izbirušās drazas, bet šajā darbā ir iespējami nelaimes 
gadījumi, saduroties vai citādi savainojoties
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Jau paši transporta līdzekļi bieži var tikt iesaistīti satiksmes negadījumos, gan pārvieto-
joties uzņēmumu teritorijās (atkritumu apsaimniekošanas poligonos u. c.), gan arī piedalo-
ties satiksmē kopā ar citiem transporta līdzekļiem. Kravas automobiļi satiksmes negadījumos 
visbiežāk iekļūst, veicot kreiso pagriezienu, šaurās vietās apgriežoties un vietās, kurās var 
iebraukt tikai no vienas puses / viena gala, kā arī veicot apdzīšanas manevru, ja visi trans-
porta līdzekļi pārvietojas vienā virzienā. Papildus jāatzīmē, ka paaugstinātu bīstamību jeb-
kuram transporta līdzekļa vadītājam rada nogurums (par tā cēloņiem sk. šajā materiālā pie 
psihoemocionālajiem darba vides riska faktoriem). 

Satiksmes negadījumi var notikt arī uzņēmumu teritorijās vai noliktavās. Šādos gadījumos 
visbiežāk tie ir saistīti ar: 

• nepietiekami platiem pārvietošanās ceļiem vai cilvēka atrašanos pārāk tuvu trans-
porta līdzeklim (īpaši t. s. “aklajās zonās”), kā arī tā sadursmi ar gājēju (uzbraukšanu, 
aizķeršanu, saspiešanu u. tml.); 

• atļautā braukšanas ātruma neievērošanu; 
• sliktu pārredzamību un / vai nepareizi plānotiem pārvietošanās maršrutiem;
• pārāk smagu kravu pārvietošanu; 
• sliktu ceļa (virsmas) segumu (bedrēm, augstuma starpību, sliekšņiem u. c.); 
• neatbilstīgu iekrāvēju vai transporta līdzekļu izmantošanu tiem neparedzētam darbam 

(stumšanai, vilkšanai u. tml.); 
• transporta līdzekļu neapmierinošu tehnisko stāvokli; 
• neuzmanību. 
Tāpēc atkritumu pārvietošanas darbus veicot uzņēmuma teritorijās (gan telpās, gan ārpus 

tām), darba devējam nepieciešams nodrošināt, lai transporta līdzekļu pārvietošanās ceļi būtu 
tiem piemēroti, kā arī – labi uzturēti un apzīmēti (kur tas ir iespējams).

Uzņēmuma teritorijā izvietotajiem transporta ceļiem ieteicami šādi kustības ceļu un at-
statumu izmēri:

1) ceļiem, kas domāti tikai gājējiem, minimālajam platumam jābūt vismaz vienam 
metram;

2) ceļiem, kas domāti tikai transportam un kravu (atkritumu konteineru u. c.) 
pārvadāšanai: 
a) ja ceļš paredzēts vienvirziena kustībai, minimālo ceļa platumu nosaka, transporta 

līdzekļa vai tā pārvadājamo kravu platumam pieskaitot vienu metru; 
b) divvirzienu kustībai ceļa minimālo platumu aprēķina, diviem transporta līdzekļu 

vai to kravu platumiem pieskaitot 1,40 m;
3) satiksmes ceļu (paredzētu transporta kustībai) minimālajam augstumam jābūt par 

30 cm lielākam nekā transporta līdzeklim vai tā kravai;
4) jauktiem satiksmes ceļiem ir jāatbilst šādiem nosacījumiem:

a) ja nepieciešams veidot tādus ceļus, pa kuriem transporta kustība notiek vienā 
virzienā, bet gājēju kustība – divos virzienos, ceļa minimālo platumu veido trans-
porta līdzekļa vai tā kravas platums, kam pieskaitīti vēl divi metri (pa vienam 
metram katrā pusē);

b)  ja transporta un gājēju kustība notiek vienā virzienā, minimālo platumu nosaka 
transporta līdzekļa vai tā kravas platumam pieskaitot vienu metru un vēl 40 cm ma-
nevru veikšanai; 
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c) ja transporta un gājēju kustība notiek divos virzienos, minimālajam ceļa platumam 
jābūt divu transporta līdzekļu platumā, pieskaitot divus metrus un vēl 40 cm ma-
nevru veikšanai;

5) atstatumam starp iekārtām, kā arī starp iekārtām un ejām vai sienām jābūt lielākam 
par 80 cm, rēķinot no iekārtu vai to kustīgo daļu visizvirzītākā punkta un paredzot 
iekārtas tehniskas apkopes veikšanas iespēju.

Vienmēr pirms braukšanas uzsākšanas ar jebkura veida transporta līdzekli jāpārliecinās, 
ka tiešā tuvumā neatrodas nepiederošas personas un uz salona grīdas pie vadītāja kājām 
neatrodas priekšmeti (detaļas, instrumenti, darbarīki u. c.), kas traucē transporta līdzekļa 
vadīšanu.

Šajā nozarē bieži nelaimes gadījumu cēlonis saistās ar riskiem, kuri rodas, iekāpjot 
vai, īpaši, izkāpjot no kabīnes (darba specifikas dēļ to jādara ļoti bieži), kā arī uzkāpjot uz 
kravas kastes vai cisternas, lai, piemēram, nostiprinātu kravu vai tās drošības tīklu. Bieži 
vien pat kritieni no šķietami neliela augstuma var beigties ar smagām sekām. Svarīgi mācīt 
nodarbinātajiem, ka vienmēr jāizmanto pakāpieni, kāpšanas laikā jāturas un no kabīnes vai 
piekabes nedrīkst lēkt. 

Vēl viens faktors, kas mūsdienās paaugstina risku izraisīt un ciest satiksmes negadījumos, 
ir mobilo tālruņu lietošana brauciena laikā. Tā ļoti negatīvi ietekmē satiksmes drošību, tāpēc 

Darbs tiešā smagās tehnikas tuvumā var beigties ar nelaimes gadījumiem

Bieži vien kāpšana uz atkritumu 
izvešanas automobiļa pakāpiena un 
stāvēšana uz tā braukšanas laikā rada 
augstu nelaimes gadījumu risku
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saziņu pa tālruni braukšanas laikā vajadzētu samazināt līdz minimumam. Runāšana pa 
tālruni pasliktina koncentrēšanos un samazina reakciju. To varētu salīdzināt ar “aklumu” – 
autovadītājs skatās uz ceļu, tomēr nav koncentrējies uz notiekošo, tāpēc ne vienmēr pa-
mana bīstamas situācijas vai arī tās pamana pārāk vēlu. Bīstama ir ne tikai runāšana pa 
mobilo tālruni, bet arī citas darbības, piemēram, numura atrašanai vajag vidēji 12 sekundes 
autovadītāja uzmanības, savukārt atbildēšana uz zvanu paņem vidēji piecas sekundes. Latvijā 
mobilo tālruņu lietošana braucienā bez brīvroku (hand-free) sistēmas  ir aizliegta, un par to 
draud sods (MK noteikumu Nr. 571 “Ceļu satiksmes noteikumi” (pieņemti 29.06.2004.) 39.9. 
punktā noteikts, ka automobiļa vadītājam ir aizliegts “runāt pa tālruni, ja transportlīdzeklis 
atrodas kustībā (izņemot gadījumus, ja vadītājam, lai sarunātos, nav jāņem rokā tālruņa klau-
sule).” Tomēr runāšanu pa mobilo tālruni automobiļa vadīšanas laikā pilnībā novērst nav 
iespējams, jo bieži tā saistīta arī ar darba pienākumu veikšanu (maršruta izmaiņu, aizkavēšanās 
saskaņošanu u. tml.), tāpēc īpaši svarīgi atcerēties, ka nekad nedrīkst lietot mobilos tālruņus 
situācijās, kurās nepieciešama palielināta koncentrēšanās, piemēram, ielu krustojumos, ceļa 
remontdarbu vietās, pie gājēju pārejām. Vislabākais risinājums ir atrast drošu apstāšanās 
vietu, lai risinātu nepieciešamo sarunu. Tikpat bīstama kā runāšana pa mobilo tālruni ir arī 
īsziņu rakstīšana vai interneta lietošana tālrunī braukšanas laikā, jo tad autovadītājs noņem 
vienu roku no stūres un novērš uzmanību no ceļa. Pētījumi rāda, ka, piemēram, sešu sekunžu 
laikā, kas tiek veltītas īsziņas rakstīšanai, autovadītājs vismaz 4,6 sekundes neskatās uz ceļu 
(tas nozīmē, ka, braucot ar 90 km ātrumu, šajā laikā transporta līdzeklis nobrauc 115 metrus). 
Jāatceras, ka līdzīgu bīstamību rada arī navigācijas sistēmu vai līdzīgu iekārtu uzstādīšana 
braukšanas laikā. 

Svarīgākie preventīvie pasākumi:
• iekšējo satiksmes ceļu atbilstīga apzīmēšana un uzturēšana kārtībā, nepieciešamo 

brīdinājuma zīmju un nožogojumu izvietošana, sfērisko spoguļu izvietošana redzamības 
uzlabošanai krustojumos; 

• nodarbināto informēšana par ceļu satiksmes negadījumu risku, kā arī regulāra šādas 
informācijas atkārtošana;

• nodarbināto atbilstīga apmācība; 
• droša attāluma ievērošana, strādājot blakus smagajai transporta tehnikai vai kravu pār-

kraušanas vietām; 
• nestrādāšana zem transportieriem vai tuvu birstošai kravai, zem paceltiem konteineriem 

u. tml.; 
• brīdinošo skaņas un gaismas signālu lietošana; 
• pakāpienu un pieturēšanās vietu izmantošana, iekāpjot vai izkāpjot no transporta līdzekļa; 
• drošības jostu lietošana, arī pārvietojoties nelielā attālumā; 
• transporta līdzekļu tehnisko apkopju un pārbaužu veikšana; 
• visu nepieciešamo individuālās aizsardzības līdzekļu (labi saskatāma un gaismu atstarojoša 

apģērba, apavu, ķiveru u. c.) lietošana;
• nodarbināto informēšana par ceļu satiksmes noteikumiem un drošas braukšanas princi-

piem, drošajām darba zonām un nepieciešamajiem kolektīvās un individuālās aizsardzības 
līdzekļiem, kā arī regulāra šādas informācijas atkārtošana. 
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paKlupšana, paKrišana

Atkritumu apsaimniekošanas nozarē nodarbinātie ir pakļauti augstam paklupšanas vai pakri-
šanas riskam. Tas ir saistīts gan ar pārvietošanos pa nelīdzenu vai slidenu segumu (apledojušu 
ietvi vai slapju bruģi), gan ar kāpšanu pāri dažādiem priekšmetiem un šķēršļiem. 

Paklupšanas risku bieži rada arī dažādu priekšmetu atstāšana nepiemērotās vietās, kā arī 
tādas tradicionālas problēmas kā vadu un kabeļu izvietošana tieši darba zonā.

Svarīgākie preventīvie pasākumi:
• bīstamo vietu apzīmēšana ar signālkrāsojumu (dzelteni melnām vai sarkani baltām 

svītrām); 
• kārtības uzturēšana (t. sk. vadu un kabeļu pārdomāta novietošana, izmantotā darba aprīko-

juma nolikšana tam paredzētajās speciālās un apzīmētās vietās);
• grīdu un teritoriju segumu pareiza izvēle un regulāra kopšana, nodrošinot izlijušo eļļu un 

citu šķidrumu pareizu savākšanu, kā arī tīrīšanu, sevišķi – ziemas sezonā. 

Kritieni no augstuma un dažādu prieKšmetu uzKrišanas risKs

Atsevišķos gadījumos darbiniekiem jāstrādā augstumā, piemēram, pakāpjoties uz kravas 
kastēm, cisternām vai kādiem priekšmetiem. Šajā nozarē strādājošiem parasti nākas izmantot 
uz automobiļa esošas kāpnes vai kāpt, izmantojot paša transporta līdzekļa detaļas vai kravas 
kastes, vai konteineru malas, tāpēc nelaimes gadījumu risks ir ievērojams. 

Būtisku risku nodarbināto drošībai šajā nozarē var radīt kravu pārvietošana – dažkārt 
tiek izmantoti kravas celtņi, konteineri un dažādi mehānismi. Ja tie ietilpst bīstamo iekārtu 
kategorijā (piemēram, kravas celtņi, kuru celtspēja ir lielāka par vienu tonnu), tiem jābūt 
reģistrētiem un atbilstīgi pārbaudītiem. Īpaša uzmanība jāpievērš šajos kravu pārvietošanas 
līdzekļos izmantotajām trošu un ķēžu tricēm, kā arī to daļām (piemēram, āķiem, karabīnēm, 
stiprinājumiem u. c.). 

Šai nozarei raksturīga īpaša, specifiska problēma, kas saistīta ar nodarbināto nokāpšanu 
(nolaišanos) dažādās šahtās, akās vai noslēgtās tvertnēs. Nokāpšana zem zemes līmeņa vai 

Nelīdzens un slidens segums, īpaši strādājot 
smagās tehnikas tuvumā, ievērojami paaugstina 
nodarbināto paklupšanas risku  

Dažādu atkritumu daļu nokrišana uz pārvietošanās 
ceļiem un savlaicīga nesavākšana rada paklupšanas 
risku
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Atrašanās paceltu kravu tiešā tuvumā apdraud 
nodarbināto drošību

Nedrošu konteineru vai bojātu un nepiemērotu 
maisu izmantošana šķiroto materiālu pārvietošanai 
var beigties ar smagiem nelaimes gadījumiem

Prasībām neatbilstīga aprīkojuma lietošana, 
nolaižoties šahtās, var apdraudēt nodarbināto 
dzīvību

Nodarbinātajiem ir jābūt nodrošinātiem ar kritiena 
apturēšanas sistēmām, kā arī jānodrošina viņu 
evakuācijas iespējas

Notekūdeņu krātuves malas rada bīstamību personāla ieslīdēšanai krātuvē, 
tāpēc tās aprīkotas ar speciālām kāpnēm izkļūšanai
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iekļūšana slēgtās tvertnēs (rezervuāros u. c.) pati par sevi rada virkni risku (iekrišanas un 
traumu), taču vēl šajās vietās var uzkrāties gāzes, kas veidojas notekūdeņu sadalīšanās gaitā 
(metāns, sērūdeņradis u. c.) un var apdraudēt nodarbināto veselību un dzīvību, kā arī radīt 
sprādzienbīstamības risku. 

Vēl viens nozarei specifisks nelaimes gadījumu risks ir saistīts ar atrašanos dažādu aku, 
kanālu, dīķu un notekūdeņu krātuvju tuvumā. Lielākā bīstamība šeit ir tā, ka potenciāli var 
iekrist un noslīkt, kā arī pastāv draudi, ka nodarbinātais nespēs patstāvīgi izkļūt no krātuves. 

Svarīgākie preventīvie pasākumi:
• droša un pārbaudīta aprīkojuma lietošana darbam augstumā vai pieejas nodrošināšana 

šahtām, akām, tvertnēm, krātuvēm un līdzīgām vietām;
• kritiena apturēšanas sistēmu lietošana, strādājot šahtās un līdzīgās darba vietās, darbu 

plānošana, nodrošinot pietiekamu nodarbināto skaitu evakuācijai, signālierīces ķīmiskā 
piesārņojuma konstatēšanai un atbilstīgas saziņas ierīces (sprādziendrošas); 

• drošu un pārbaudītu kravas celšanas līdzekļu lietošana, kā arī drošu un pārbaudītu savieno-
jumu (trošu un ķēžu triču, āķu u. c.) lietošana; 

• pareiza materiālu (atkritumu, šķiroto otrreizējo izejmateriālu u. c.) novietošana, atbilstīgas 
kravnesības konteineru nodrošināšana.

troKsnis

Troksnis šajā nozarē ir ļoti izplatīts darba vides riska faktors. To galvenokārt rada smagās teh-
nikas (transporta līdzekļu, iekrāvēju, traktoru u. c.) darbība tiešā nodarbināto tuvumā (t. sk. 
kabīnēs). Katrs transporta līdzeklis strādājot rada troksni – dažādu frekvenču un intensitātes 
skaņu haotisku sakopojumu, kurš var ievērojami pārsniegt pieļaujamo (drošo) līmeni. 

Darba aizsardzības prasības, strādājot troksnī, reglamentē MK noteikumi Nr. 66 
“Darba aizsardzības prasības nodarbināto aizsardzībai pret darba vides trokšņa radīto 
risku” (pieņemti 4.02.2003.).

Ļoti intensīva akūta trokšņa iedarbība var izraisīt īslaicīgu vai pastāvīgu dzirdes zu-
dumu – akustisku traumu, savukārt pastāvīga, ilgstoša trokšņa iedarbības rezultātā var 
attīstīties aroda vājdzirdība – dzirdes neatgriezeniska un neārstējama pasliktināšanās, kas ir 
viena no visvairāk izplatītajām arodslimībām pasaulē. 

Dzirdes pavājināšanās pakāpe visbiežāk ir tieši proporcionāla darba stāžam trokšņainā 
vidē, tomēr tā var attīstīties jau dažu gadu laikā, īpaši strauji – pirmo piecu gadu laikā. 
Turklāt troksnis traucē savstarpēju sazināšanos, veicina balss saišu pārslodzi, apgrūtina 
brīdinošu skaņas signālu uztveršanu, traucē sadzirdēt dažādas norādes un tādējādi veicina 
nelaimes gadījumus darbā. Turklāt, ja darba vide ir trokšņaina, nodarbinātajam ir gandrīz 
neiespējami brīdināt citus par draudošām briesmām. Arī tas rada paaugstinātu nelaimes 
gadījumu risku.

Transporta līdzekļi visbiežāk rada trokšņa līmeni, kas nepārsniedz vai nedaudz pārniedz 
pieļaujamās normas, un, protams, radītais skaļums ir atkarīgs no to tehniskā stāvokļa (jo trans- 
porta līdzeklis ir sliktākā tehniskā kārtībā, jo tas ir skaļāks), kā arī no slodzes (motora apgrie-
zieniem). Nodarbināto ekspozīcijas līmenis ir tieši atkarīgs no darba plānošanas un darba 
paradumiem, piemēram, trokšņa līmenis kravas mašīnas kabīnē, atkarībā no tā, ir vai nav 
aizvērts kabīnes logs un durvis, atšķirsies par 3–5 dB(A). 
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Atsevišķu šAjā nozArē biežāk izmAntotu iekārtu rAdītAis trokšņA līmenis*

iekārtu grupa trokšņa līmenis, db(a)
kravas automobilis (kabīne) ��–��
Frontālais iekrāvējs (kabīne) ��–��
iekrāvējs ��–��

* mērījumu rezultāti ir atkarīgi no veiktā darba veida un iekārtas (rsu Higiēnas un arodslimību laborato-
rijas dati).

Svarīgākie preventīvie pasākumi:
• nodarbināto apmācība par troksni un tā iedarbību, kā arī individuālās aizsardzības līdzekļu 

pareizu lietošanu;
• drošības zīmju izvietošana par dzirdes aizsardzības līdzekļu lietošanas nepieciešamību, kur 

iespējams un nepieciešams; 
• dzirdes aizsardzības līdzekļu lietošana (austiņu, ausu ieliktņu); 
• durvju un logu aizvēršana, strādājot dažādu transporta līdzekļu kabīnēs.

vibrācija

Vibrācija, līdzīgi kā troksnis, atkritumu apsaimniekošanā ir samērā izplatīts darba vides riska 
faktors. Virkne lietoto iekārtu strādājot rada ne tikai troksni, bet arī vibrāciju, kuru visbiežāk 
izraisa nepietiekami nolīdzsvarotas rotācijas vai virzes kustībā esošas detaļas. Šajā nozarē 
nodarbināto veselību ietekmē gan plaukstas un rokas vibrācija, kas pa nodarbinātā rokām 
tiek pārvadīta ar aprīkojumu, kura darbība ir balstīta uz sitieniem un rotāciju (tiek saukta arī 
par “lokālo vibrāciju”), gan arī visa ķermeņa vibrācija (atrodoties transporta līdzekļu kabīnēs 
vai uz to platformām). Plaukstas un rokas vibrācija var izraisīt karpālā kanāla sindromu jeb 
saistaudu saaugumu plaukstas locītavā, kur saaugums nospiež nervus un asinsvadus, radot 
tirpšanas un sāpju sajūtu rokās, savukārt vispārējā vibrācija vairāk ietekmē locītavas un mu-
gurkaulu. Vispārējās darba aizsardzības prasības noteiktas MK noteikumos Nr. 284 “Darba 
aizsardzības prasības nodarbināto aizsardzībai pret vibrācijas radīto risku darba vidē” 
(pieņemti 13.04.2004.). 

Arī šajā nozarē izmantotās iekārtas var radīt ievērojamu vibrācijas līmeni, kas, līdzīgi 
kā trokšņa līmenis, ir atkarīgs no iekārtu tehniskās kārtības un veicamā darba. Tomēr 
saskaņā ar pieejamo laboratorisko mērījumu datiem vairums izmantojamo iekārtu parasti 
nerada vibrācijas līmeni, kas pārsniegtu dienas ekspozīcijas darbības vērtību vai ekspozīcijas 
robežvērtību, tomēr, ja tās nav darba kārtībā, vibrācijas līmenis var būt pietiekami augsts.

Atsevišķu šAjā nozArē biežāk izmAntoto iekārtu rAdītAis vibrācijAs līmenis*

iekārtu grupa plaukstas un rokas vibrācija, m/s2 visa ķermeņa vibrācija, m/s2

kravas automobilis (kabīne) 0,�–�,� 0,�–�
Frontālais iekrāvējs (kabīne) 0,�–�,� 0,�–�
iekrāvējs 0,�–�,� 0,��–�,0�

* mērījumu rezultāti ir atkarīgi no konkrēti veiktā darba veida un iekārtas (rsu Higiēnas un arodslimību 
laboratorijas dati).
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Svarīgākie preventīvie pasākumi: 
• darba devējam ir jāizstrādā pasākumu plāns, lai līdz minimumam samazinātu vibrācijas 

iedarbību un ar to saistītos riskus, ja vibrācijas līmenis pārsniedz dienas ekspozīcijas 
darbības vērtību;

• jāuzrauga iekārtu tehniskais stāvoklis un jāveic savlaicīga to apkope; 
• nodarbinātie jāinformē par darba vietās esošajiem vibrācijas līmeņiem, un viņiem jāmāca 

pareiza un droša darba aprīkojuma lietošana, lai līdz minimumam samazinātu viņu 
pakļaušanu vibrācijai; 

• jālieto pieejamie individuālās aizsardzības līdzekļi (vibrāciju samazinoši darba cimdi u. c.). 

dažādi starojumi

Ultravioletajam starojumam (UVS) atkritumu apsaimniekošanā nodarbinātie ir pakļauti, 
veicot darbus ārpus telpām, kur uz viņiem iedarbojas dabiskais ultravioletais starojums – 
saule. Pārāk ilga uzturēšanās saulē (it īpaši laikā no plkst. 10.00 līdz 14.00) var radīt ādas ap-
sārtumu, iekaisumu, ekzēmas, kā arī audzējus (melanomu). Ilgstošs darbs ultravioletā staro-
juma iedarbībā var veicināt galvassāpes, reiboņus, paaugstinātu temperatūru un nogurumu. 

Infrasarkano jeb siltuma starojumu rada visi sakarsētie ķermeņi, piemēram, krāšņu 
virsmas vai arī saule. Lielu ķermeņa laukumu apstarošana izraisa vispārēju pārkaršanu, var 
būt galvassāpes, vājums, troksnis ausīs, slikta dūša, vemšana, paaugstināta temperatūra, 
paātrināts pulss u. tml. 

Svarīgākie preventīvie pasākumi:
• jāseko līdzi laika apstākļiem un iespēju robežās jāplāno darbus tā, lai laikā, kad saules 

aktivitāte ir visaugstākā, nebūtu jāstrādā ārpus telpām; 
• jāvalkā lina vai kokvilnas darba apģērbs (atbilstošu arī aizsardzībai pret citiem riska fakto-

riem), jālieto individuālos aizsardzības līdzekļus (galvassegu, kreklu ar garām piedurknēm, 
garās bikses, saulesbrilles, kas aizsargā no UVS);

• strādājot saulē, jālieto ādas aizsargkrēms ar saules aizsardzības faktoru (SPF), kas nav 
mazāks par 30 (SPF 30), atkārtoti uzklājot to ne retāk kā reizi divās stundās; 

• jānodrošina darbinieki ar dzeramo ūdeni.

miKroKlimats

Veicot atkritumu apsaimniekošanas darbus, strādājošie nozares īpatnību dēļ samērā bieži ir 
pakļauti klimatiskajiem apstākļiem, jo, piemēram, atkritumu savākšana vai apstrāde poli-
gonos notiek neatkarīgi no laika apstākļiem, tāpat arī nodarbinātie strādā caurvējā (piemēram, 
noliktavās, kam abos noliktavas galos ir vārti, kas tiek vienlaicīgi atstāti atvērti, vai noliktavu 
durvis tiek turētas vaļā) un kad ir pārāk zema gaisa temperatūra. Ar šādiem apstākļiem īpaši 
jāsaskaras, veicot atkritumu savākšanu u. tml. 

Strādājot pazeminātā temperatūrā (zemākā par 10 °C), pazeminās organisma tempe-
ratūra, visbiežāk – roku un kāju. Ciešot asinsrites sistēmai un nervu sistēmai, var attīstīties 
apsaldējumi. Darbs lietū, sniegā, caurvējā vai neapsildītās telpās var izraisīt saaukstēšanos 
(piemēram, veicot šķirošanas darbus nojumēs), kā arī veicināt muguras sāpju attīstību. 
Strādāšana lielā vējā samazina arī dažādu kravu pārvietošanas drošību un ietekmē darbu 
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augstumā (pārvietojot lielgabarīta kravas). Ja dažādi savākšanas un šķirošanas darbi tiek 
veikti ārpus telpām (uz ielas, atkritumu poligonos u. tml.) un nodarbinātie tiek pakļauti vēja 
ietekmei, jāņem vērā, ka tā ievērojami palielina subjektīvo sajūtu par gaisa temperatūru, kā 
arī tās reālo ietekmi uz veselību. MK noteikumu Nr. 359 “Darba aizsardzības prasības darba 
vietās” (pieņemti 28.04.2009.) 4. pielikumā ir temperatūras korekcijas tabula, kas rāda, ka, 
piemēram, ja ārā ir 0 °C, bet vēja ātrums – 15 m/s, tad subjektīvā sajūta būs kā –18 °C salā.

 
temperAtūrAs korekcijAs tAbulA AtkArībā no vējA ātrumA

nr. 
p. k. vēja ātrums, m/s

gaisa temperatūra ārpus telpām, °c
0 –5 –10 –15 –20 –25 –30

faktiskā temperatūra, °c
�. �,� 0 –� –�0 –�� –�0 –�� –�0
�. � –� –� –�� –�� –�� –�� –��
�. � –� –�0 –�� –�� –�� –�� –��
�. � –� –�� –�� –�� –�� –�0 –��
�. � –�� –�0 –�� –�� –�� –�� –��
�. �� –�� –�� –�� –�� –�� –�� –�0
�. �� –�� –�� –�� –�� –�� –�� –��

Savukārt, veicot darbu karstā saulē, piemēram, savācot sadzīves atkritumus dzīvojamo 
māju rajonos un strādājot dienas vidū, var parādīties nogurums, nespēks, galvassāpes, 
sāpes muskuļos, slikta dūša un vemšana. Līdzīgas sūdzības novēro, ja nodarbinātajam 
ilgstoši jāatrodas automobiļa kabīnē, kur nav iespējams atvērt logu un nav nodrošināta 
gaisa kondicionēšana / apmaiņa. Veselības traucējumi saistāmi ar nodarbinātā ķermeņa 
temperatūras paaugstināšanos, kas izraisa organisma siltumapmaiņas traucējumus. Šo ie-
meslu dēļ strādājošajiem, kas ilgstoši atradušies paaugstinātā temperatūrā, biežāk novēro sirds 
un asinsvadu sistēmas slimības (paaugstinātu asinsspiedienu, koronāro sirds slimību u. c.), kā 
arī nervu sistēmas slimības. 

Svarīgākie preventīvie pasākumi:
• siltās sezonas laikā jāseko līdzi laika apstākļu prognozei un atkarībā no tās iespēju robežās 

jāplāno darbi tā, lai tie nebūtu jāveic dienas karstākajā laikā (no plkst. 11.00 līdz 15.00), kad 
saules aktivitāte ir visaugstākā, kā arī jānodrošina strādājošajiem iespēja padzerties; 

• pareizi jāplāno darba laiks ziemas periodā, paredzot iespēju sasildīties (atbilstoši MK no-
teikumu Nr. 359 “Darba aizsardzības prasības darba vietās” 4. pielikuma prasībām); 

• nodarbinātie jāinformē par karstuma iedarbību uz organismu un pirmajām karstuma 
dūriena pazīmēm;

• pareizi jālieto darba apģērbs (atkarībā no sezonas), kā arī jānodrošina nepieciešamā 
aizsardzība pret nokrišņiem un vēju.

ĶīmisKās vielas atKritumu apsaimnieKošanas nozarē

Viens no būtiskākajiem riska faktoriem atkritumu apsaimniekošanas nozarē ir dažādas ķīmiskās 
vielas un maisījumi – lai arī bieži nepietiekami novērtēti, tomēr tie ir ikdienišķa parādība. 
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Izplatītākās ķīmiskās vielas, kuras visbiežāk apdraud šajā jomā strādājošos, ir dažādi 
degvielas sadegšanas produkti jeb izplūdes gāzes, kas satur oglekļa monoksīdu CO, 
oglekļa dioksīdu CO2, slāpekļa oksīdus NOx, sēra dioksīdu SO2, ogļūdeņražus, kvēpus u. c. 
Dīzeļdegvielas sadegšanas produkti ir kancerogēni, t. i., spēj izraisīt ļaundabīgos audzējus, 
tāpēc darba vietās, kur iekštelpās (vai telpās ar ierobežotu gaisa apmaiņu, piemēram, daļējās 
nojumēs u. c.) tiek darbināti transporta līdzekļi ar iekšdedzes dzinējiem (kravas automobiļi, 
iekrāvēji u. c.), telpas jāaprīko ar lokālās nosūces ventilācijas sistēmām. Savukārt, ja šādās 
telpās jālieto autoiekrāvēji, tad ieteicams izvēlēties t. s. “elektroiekrāvējus” vai autoiekrāvējus, 
kas darbojas, izmantojot gāzi, lai telpu gaisā neizdalītos degvielas sadegšanas produkti. 
Dīzeļdegvielas sastāvā kaitīgā sastāvdaļa ir kvēpu nanodaļiņas. To izmērs ir mazs (10–50 nm 
diametrā), tomēr iespējama vairāku šādu nanodaļiņu savienošanās, veidojot aglomerātus, kuru 
diametrs ir līdz 100 nm. Šīs daļiņas satur oglekli un absorbētās organiskās vielas (piemēram, 
ogļūdeņražus) un neorganiskās vielas (galvenokārt – sulfātus). Automobiļu vadītāji vai to 
tuvumā strādājošie (atkritumu savākšanā nodarbinātie) degvielas sadegšanas produktiem ir 
pakļauti arī visos tajos gadījumos, ja atrodas vietās, kur ir vēl kāds automobilis, kura motors 
darbojas (it īpaši, ja jāapstājas aiz šādas mašīnas vai jāstāv tai blakus).

Otra svarīgākā ķīmisko vielu grupa, ar kuru var saskarties šajā nozarē nodarbinātie, 
ir vielas, kuras izdalās dažādos atkritumos notiekošajos procesos – tās var būt ļoti kaitīgas 
veselībai, uz to iedarbojoties tieši vai arī izspiežot gaisā esošo skābekli un tādējādi pakļaujot 
riskam nodarbinātos, kuriem jāuzturas slēgtās tvertnēs. Svarīgākās no šīm vielām ir 
sērūdeņradis, metāns, amonjaks un oglekļa monoksīds. 

Sērūdeņradis ir viegli uzliesmojoša gāze, ar raksturīgu smaku. Tā iedarbība uz cilvēku var 
būt ļoti atšķirīga atkarībā no koncentrācijas – zemā koncentrācijā ir kairinošs acīm un elpo-
šanas ceļiem, lielākā koncentrācijā – var radīt arī ilgstošas galvassāpes, sāpes kājās vai īslaicīgu 
samaņas zudumu, bet ļoti lielā koncentrācijā – var izraisīt elpošanas apstāšanos. Sērūdeņraža 
bīstamība ir saistīta arī ar to, ka tas var būt sprādzienbīstams. 

Metāns ir gāze bez garšas un smaržas. Tas var veidot sprādzienbīstamus maisījumus ar 
skābekli, tādējādi radot augstu risku. 

Amonjaks ir ļoti kairinoša un kodīga viela, kura normālā temperatūrā ir gāzveida stāvoklī. 
Tas ir toksisks, raksturīgā iedarbība – acu asarošana, klepus, galvassāpes, koordinācijas zu-
dums un krampji. Smagākas saindēšanās gadījumos iespējama arī elpošanas apstāšanās un 
sirds mazspēja. 

Oglekļa monoksīds (tautā saukts par tvana gāzi) ir gāze bez garšas un smaržas, iekļūstot 
asinīs, tas neļauj sarkanajiem asinsķermenīšiem transportēt skābekli, tādējādi radot gan 
skābekļa deficītu, gan sirds ritma traucējumus, miokarda infarktu un insultu. 

Trešā bīstamo ķīmisko vielu grupa, kas var apdraudēt šajā nozarē nodarbinātos, ir 
ārkārtīgi plašais to ķīmisko vielu un maisījumu klāsts, kas var atrasties ne tikai bīstamajos, 
bet arī sadzīves atkritumos – sākot no dažādām krāsām, šķīdinātājiem un azbesta un beidzot 
ar smagajiem metāliem (svinu, dzīvsudrabu, kadmiju u. c.). Lai gan jebkura veida bīstamie 
atkritumi ir jānodod atsevišķi no sadzīves atkritumiem, praksē tā var nebūt, un pirmie, kas ar 
tiem saskarsies, būs tieši šajā nozarē strādājošie. 

Papildu bīstamība var rasties gadījumos, ja atkritumi (tvertnē vai poligonā) ir aizdegu-
šies –, atkritumiem degot zemā temperatūrā, gaisā var nokļūt milzīgs daudzums kaitīgu vielu. 

Protams, īpašas prasības jāievēro bīstamo atkritumu apglabāšanas vai pārstrādāšanas 
poligonos. 
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Svarīgākie preventīvie pasākumi: 
• piemērotu individuālās aizsardzības līdzekļu (piemēram, darbam ar konkrētām ķīmiskām 

vielām piemērotu cimdu, elpošanas aizsardzības līdzekļu jeb respiratoru, sejas aizsarg-
masku u. tml.) nodrošināšana un lietošana;

• nodarbināto informēšana par ķīmiskajiem darba vides riska faktoriem, īpaši uzsverot rīcību 
ārkārtas situācijās, kā arī regulāra šādas informācijas atkārtošana;

• nodarbināto (īpaši to, kuru darbs saistīts ar nolaišanos šahtās vai akās) apgādāšana ar 
speciāliem ķīmisko vielu detektoriem, kuri brīdina par ķīmisko piesārņojumu. 

ergonomisKie risKa faKtori

Arī atkritumu apsaimniekošanas darbu veikšanā nodarbinātie var saskarties ar vairākiem 
raksturīgiem ergonomiskiem riskiem – visbiežāk sastopamie un būtiskākie ir darbs piespiedu 
pozās un smagumu pārvietošana. Šie riska faktori var radīt dažādus veselības traucējumus 
gan mugurai, gan locītavām, kā arī saitēm un muskuļiem. 

Biežāk sastopamais un būtiskākais ergonomiskais riska faktors šīs nozares darbos ir 
atrašanās t. s. “piespiedu pozās” – ķermenis vai tā daļas  ilgstoši atrodas nemainīgā stāvoklī 
(ilgstoša sēdēšana un stāvēšana). 

Ilgstoša sēdēšana raksturīga dažādu mašīnu vadītājiem, piemēram, sēdēšana traktoros, 
iekrāvējos, buldozeros, atkritumu savākšanas automobiļos u. tml., kur tā dažkārt var ilgt 
praktiski visu darba laiku. Šāda vienveidība var nelabvēlīgi ietekmēt mugurkaula jostas, 
kakla–plecu daļu, kā arī elkoņus, plaukstas un kājas. Piespiedu pozas iedarbību vēl vairāk pa-
stiprina visa ķermeņa vibrācija. 

Savukārt ilgstoša stāvēšana kājās raksturīga, piemēram, atkritumu šķirotājiem. Arī ilg-
stošai stāvēšanai, tāpat kā ilgstošai sēdēšanai, raksturīga nelabvēlīga ietekme uz organismu. 

Otrs biežākais šajā nozarē sastopamais ergonomiskais riska faktors ir smagumu 
pārvietošana – visbiežāk nodarbinātajiem vai nu jāveic vai jāpiedalās dažāda gabarīta atkritumu 
vai atkritumu konteineru iekraušanā, izkraušanā vai pārvietošanā – gan tieši ar savu fizisko spēku 
(nesot vai ceļot), gan ar dažādu palīgierīču palīdzību (ceļot ar kādu celšanas ierīci, pārvietojot ar 
konteineriem, ratiem u. tml.). Nepareiza smagumu pārvietošana vai palīgierīču neizmantošana 
var novest pie smagām muskuļu un skeleta slimībām, traumām (mugurkaula diska trūces u. c.). 

Azbesta atkritumu nedroša savākšana un nepareiza 
noglabāšana poligonos var radīt risku nodarbināto 
veselībai

Piemērotu individuālās aizsardzības līdzekļu 
lietošana var pasargāt nodarbinātos no saindēšanās
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Svarīgākie preventīvie pasākumi:
• nodarbināto apmācība par pareizu stāvēšanu / sēdēšanu un darba vietas (transporta līdzekļa 

krēsla) pielāgošanu, kā arī iespējamiem atslodzes vingrinājumiem; 
• nepieciešamo smagumu pārvietošanas palīglīdzekļu apzināšana un lietošana, veicot arī 

nodarbināto apmācību un informēšanu par to lietošanas svarīgumu;
• nodarbināto apmācība par smagumu pārvietošanas pamatprincipiem, kā arī par iespēja-

miem atslodzes vingrinājumiem.

bioloģisKie risKa faKtori

Bioloģiskie riska faktori ir vieni no visizplatītākajiem riskiem atkritumu apsaimniekošanā 
nodarbinātajiem, turklāt tie var būt ļoti dažādi atkarībā no konkrētā darba un atkritumu 
vai notekūdeņu veida. Bioloģiskie riski galvenokārt ir saistīti ar dažādu mikroorganismu vai 
vīrusu attīstību atkritumos vai notekūdeņos, kā arī ļoti bieži – ar dažādu dzīvnieku (grauzēju 
u. c.) pārnēsātām infekcijām, kuru izraisītāji nonāk atkritumos ar šo dzīvnieku urīnu 
(piemēram, leptospiroze). 

Nodarbinātajiem galvenais inficēšanās ceļš ir vai nu bīstamo mikroorganismu ieelpošana 
vai to nokļūšana mutē ēšanas / dzeršanas laikā, vai nepareizus darba paņēmienus izvēloties, 
ko savukārt veicina izpratnes trūkums par iespējamo inficēšanos – piemēram, noslaukot 
sviedrus ar netīrām rokām (vai netīriem cimdiem), izberzējot acis vai kaut vai aplaizot lūpas. 
Otrs biežākais ceļš, kā var inficēties, ir infekciozo mikroorganismu iekļūšana caur ādu – caur 
brūcītēm vai gļotādām. 

Biežākie mikroorganismi, ar kuriem var saskarties nodarbinātie, ir insektu un parazītu 
pārnēsātās infekcijas slimības – leptospiroze, bruceloze, ērču encefalīts, Laima borelioze, šis-
tosomoze u. c. Ar ērču encefalīta vīrusu var inficēties visi nodarbinātie, kuri ikdienā atrodas 
zaļajā zonā (piemēram, strādā apstādījumos u. c.).

Leptospiroze ir akūta infekcijas slimība, kuras izplatībā liela nozīme ir žurkām, pelēm 
un citiem grauzējiem, kuri rudeņos pārvietojas uz mājokļiem (noliktavām, kūtīm, šķūnīšiem, 
pagrabiem) un bieži barojas dažādos sadzīves atkritumos. Cilvēks inficējas, ja uz bojātas ādas 
vai gļotādas, kā arī kuņģa un zarnu traktā nokļūst leptospiras. 

Darbs atkritumu šķirošanā var būt saistīts arī ar ļoti smagu priekšmetu, piemēram, 
akumulatoru, pārvietošanu bez smagumu celšanas palīgierīcēm
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Samērā bieži šajā nozarē nodarbinātie var inficēties arī ar A hepatītu – joprojām samērā 
plaši izplatītu vīrusu infekciju, kura var izraisīt akūtu hepatītu. Atsevišķos gadījumos, sadu-
roties ar inficētiem priekšmetiem (piemēram, šļircēm), iespējama arī inficēšanās ar B hepatītu 
vai HIV / AIDS. 

Vēl viens drauds šajā nozarē strādājošajiem ir arī zarnu parazīti (piemēram, cērmes u. c.), 
kas var būt kanalizācijas notekūdeņos. 

Nozīmīgs bioloģiskais riska faktors atkritumu apsaimniekošanas nozarē nodarbinātajiem 
ir mikroskopiskās sēnes, piemēram, Penicillium, Aspergillus, Claviceps purpurea u. c., kas ir 
toksiskas un alerģiskas (piemēram, pelējuma sēnītes izraisa ļoti spēcīgas alerģiskas reakcijas 
ar drudzi un izteiktu elpas trūkumu). 

Svarīgākie preventīvie pasākumi:
• atbilstīgu individuālo aizsardzības līdzekļu (cimdu, apģērbu) lietošana;
• nepieciešamo vakcināciju (piemēram, pret A hepatītu, ērču encefalītu, trakumsērgu u. c.) 

izdarīšana;
• nodarbināto informēšana par iespējamiem bioloģiskiem riskiem un veselības traucējumiem; 
• stingra personīgās higiēnas ievērošana (regulāra roku mazgāšana, kā arī neēšana un nesmē-

ķēšana darba vietā, roku mazgāšanas vai dezinfekcijas nodrošināšana, apmācība par pa-
reizu darba paņēmienu lietošanu, piemēram, neslaucīt seju un muti ar rokām u. tml.); 

• piesardzības ievērošana saskarē ar mājdzīvniekiem (suņiem u. c.) un savvaļas dzīvniekiem 
(dažādiem grauzējiem vai lapsām u. c.). 

psihoemocionālie risKa faKtori

Arī atkritumu apsaimniekošanā nodarbinātajiem ir virkne apstākļu, kas var radīt  paaugstinātu 
psihoemocionālu risku, – darba laika plānošanas īpatnības šajā nozarē (darbs agrās rīta stundās, 
vakaros, naktīs, nemainīgs darba grafiks u. c.), pārāk liels darba apjoms (garas darba stundas un 
virsstundas), pārmērīga slodze, nepietiekama atpūta, darbs bieži jāveic arī brīvdienās, kā arī tas, 
ka darbs šajā nozarē sabiedrībā bieži vien netiek pienācīgi novērtēts u. tml.

Daudzi pasaules pētījumi pierāda, ka psihosociālie un organizatoriskie faktori darba 
vietā ir saistīti ar psihoemocionālo stresu, neapmierinātību ar darbu un rada nomāktību un 
pat paliekošus veselības traucējumus. 

Darba vietā jānovērš pārējie darba vides riska faktori, jo bieži psihoemocionālo riska 
faktoru iedarbība pastiprina tradicionālo riska faktoru iedarbību un otrādi. Piemēram, ja 
nodarbinātais veic vienveidīgu, monotonu darbu, kuru viņš pats nespēj ietekmēt, ergonomisko 
riska faktoru iedarbība biežāk izraisīs veselības traucējumus. Savukārt strādāšana troksnī 
palielinās nelaimes gadījumu risku, ja nodarbinātajam papildus būs arī laika trūkums. 

Svarīgākie preventīvie pasākumi: 
• pareizi organizēt darbu un darba laiku, nodrošināt sekmīgu komunikāciju ar nodarbi-

nātajiem vai viņu pārstāvjiem darba aizsardzības jomā;
• informēt nodarbinātos par iespējamiem darba vides riska faktoriem, to iedarbības sekām 

un pasākumiem, kas tiek veikti, lai samazinātu riska faktoru iedarbību, tādējādi novēršot 
baumas, pārpratumus un pieņēmumus.
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