
Bīstamu vielu 
aizstāšana 
darbavietā

Drošība un veselība darbā skar ikvienu no mums. Ieguvums jums. Ieguvums jūsu uzņēmumam.

Veselīgās darbavietās turi grožos 
bīstamās vielas
Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūra 
(EU-OSHA) 2018. un 2019. gadā īstenos Eiropas mēroga 
kampaņu, lai veicinātu ar bīstamo vielu izmantošanu 
saistītā riska novēršanu darbavietās. Kampaņas mērķis 
ir samazināt bīstamo vielu izplatību un iedarbību 
darbavietās, vairojot izpratni par risku, ko rada bīstamās 
vielas, un sniedzot informāciju par efektīvām riska 
novēršanas metodēm.

Galvenie apsvērumi
• Saskare ar bīstamām vielām darbavietā joprojām 

ir viens no būtiskākajiem darba aizsardzības 
jautājumiem. Bīstamo vielu ietekme uz  
veselību var radikāli mainīt cilvēka dzīvi vai pat 
izrādīties nāvējoša.

• Vislabākais veids, kā mazināt ar bīstamo vielu 
izmantošanu saistīto risku, ir šo vielu izskaušana 
vai aizstāšana, proti, attiecīgo vielu neizmantošana, 
mainot tehnoloģisko procesu vai produktu, kurā  
tās tiek izmantotas, vai aizstājot tās ar mazāk  
bīstamām vielām.

• Aizstāšana ir pakāpenisks process, kurā liela nozīme 
ir vispusīgam riska novērtējumam.

• Vadība un darbinieki var kopīgi veidot spēcīgu 
riska novēršanas kultūru, iekļaujot bīstamo vielu 
aizstāšanu kā tipisku darba aizsardzības pasākumu.

Visas informācijas lapas un citi kampaņas materiāli 
ir pieejami lejupielādei EU-OSHA Drošu un veselībai 
nekaitīgu darbavietu kampaņu vietnē  
https://healthy-workplaces.eu
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PIEMĒRS 

Metināšanas aizstāšana ar  
cauruļu saspiešanu
Cauruļu metināšanas un lodēšanas laikā rodas 
izgarojumi, kas satur vairākas bīstamas vielas. Metinātāji 
darbā saskaras arī ar lielu karstumu, spilgtu gaismu, 
troksni un paaugstinātu ugunsbīstamību. Tomēr 
no cauruļu metināšanas un lodēšanas var daļēji 
izvairīties, ja caurules tiek savienotas, tās saspiežot ar 
augstu spiedienu (skat. attēlu). Šādi var izvairīties no 
bīstamajām vielām, kas rodas metinot. Turklāt šo darba 
paņēmienu var izmantot ātri un viegli, un tas ir būtisks 
panākumu priekšnoteikums.

Problēma
Eiropas Savienībā ir izstrādāti vispusīgi tiesību akti, lai kontrolētu un 
samazinātu darbinieku saskari ar bīstamām vielām, taču tas joprojām 
ir viens no būtiskākajiem darba aizsardzības jautājumiem.

Saskare ar bīstamām vielām var izraisīt gan īslaicīgus un vieglus 
veselības traucējumus, piemēram, ādas iekaisumu, gan smagas 
akūtas vai hroniskas slimības, piemēram, obstruktīvā plaušu slimība, 
un potenciāli nāvējošas slimības, piemēram, azbestozi un vēzi. 
Vairākas bīstamas vielas ir viegli uzliesmojošas vai sprādzienbīstamas, 
kas rada papildu risku drošībai. Dažas vielas, piemēram, gāzes, kas 
rodas notekūdeņu tvertnēs vai izplūst no dzesēšanas sistēmām, var 
būt ļoti toksiskas vai pat nāvējošas.

Rīcība
Bīstamo vielu radītā riska noteikšanā un novēršanā izšķiroša nozīme 
ir riska novērtējumam. Savstarpēja sadarbība un kopīga atbildība ļauj 
darbavietā izveidot spēcīgu riska novēršanas kultūru.

Ieguvumi
Novēršot bīstamo vielu iedarbības risku, ieguvēji ir visi — 
darbiniekiem tiek nodrošināta lielāka darba drošība un labāka 
veselības aizsardzība, savukārt vadībai ir vieglāk izpildīt tiesību aktu 
prasības; samazinās darbnespējas dienu skaits, kontroles pasākumu 
izmaksas un uzlabojas organizācijas reputācija. Citi ieguvumi:

• uzlabojas bīstamo vielu iedarbībai pakļauto darbinieku pašreizējais 
veselības stāvoklis un veselības stāvokļa perspektīvas ilgtermiņā. 
Tas var būtiski samazināt slimības dienu skaitu;

• mazāk bīstamu vielu izmantošana parasti ļauj samazināt atkritumu 
apsaimniekošanas izmaksas, kā arī notekūdeņus, kas nonāk 
kanalizācijas sistēmā, vai emisijas, kas nonāk gaisā;

• samazinās kontroles pasākumu, individuālo aizsardzības līdzekļu 
un/vai veselības pārbaužu izmaksas;

• ir vieglāk izpildīt tiesību aktu prasības;

• samazinās ugunsdrošības un sprādzienaizsardzības izmaksas;

• bieži vien samazinās ķīmisko vielu un maisījumu patēriņš, kas ļauj 
samazināt izmaksas;

• uzlabojas organizācijas reputācija gan tās darbinieku, gan klientu 
un patērētāju acīs.

Noderīgas saites: riska identificēšana
•  ECHA (Eiropas Ķimikāliju aģentūra) sniedz informāciju 

par ķimikāliju bīstamajām īpašībām, klasifikāciju, 
marķēšanu un drošu izmantošanu:  
https://echa.europa.eu/information-on-chemicals

• RISCTOX ir ķīmisku vielu radītā vides un veselības 
apdraudējuma datubāze: 
https://www.etui.org/Services/RISCTOX-database

•  Haz-Map ir ASV datubāze, kurā ir apkopoti dati par 
ķīmisku un bioloģisku vielu ietekmi uz veselību, 
strādājot dažādās profesijās un veicot dažādus darba 
uzdevumus: https://hazmap.nlm.nih.gov
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Bīstamo vielu praktiska izskaušana un 
aizstāšana: STOP
Saskaņā ar Eiropas Savienības Ķīmisko vielu direktīvu (CAD) ir ieteicams 
ievērot noteiktu kontroles pasākumu hierarhiju jeb “prioritātes 
kārtību”, lai novērstu vai mazinātu saskari ar bīstamām vielām. 
Kontroles pasākumu hierarhijas augšgalā atrodas pilnīga bīstamo vielu 
izskaušana, kurai seko pārējie hierarhijā iekļautie pasākumi:

• S = Substitution (aizstāšana) = pilnīga bīstamās vielas izskaušana 
vai tās aizstāšana ar mazāk bīstamu alternatīvu;

• T = Technological measures (tehnoloģiski pasākumi) = bīstamās 
vielas koncentrācijas samazināšana iedarbības zonā; 

• O = Organisational measures (organizatoriski pasākumi) = 
bīstamās vielas iedarbībai pakļauto darbinieku skaita un/vai 
iedarbības ilguma un intensitātes samazināšana;

• P = Personal protective equipment (individuālie aizsardzības 
līdzekļi) = aizsargtērpa vai aizsardzības līdzekļu, piemēram, 
aizsargbriļļu un cimdu, izmantošana, lai mazinātu saskari ar 
bīstamām vielām.

Plašāku informāciju skat. informācijas lapā par tiesību aktiem, kas 
attiecas uz bīstamām vielām darbavietā.

https://echa.europa.eu/information-on-chemicals
https://www.etui.org/Services/RISCTOX-database
https://hazmap.nlm.nih.gov/


Bīstamo vielu praktiska izskaušana  
un aizstāšana 
Bīstamas vielas aizstāšana ar citu, mazāk bīstamu vielu vai pāreja 
uz alternatīvu tehnoloģisko procesu, kurā bīstamas vielas netiek 
izmantotas, notiek pakāpeniski. Ir izstrādāti īpaši norādījumi par 
bīstamu vielu un procesu aizstāšanu (skat. turpmāk atsauci uz EK, 
2012). Šajos norādījumos īpaša uzmanība ir pievērsta mazo uzņēmumu 
vajadzībām. Plaša informācija un uzņēmumu pieredze saistībā ar 
bīstamu vielu aizstāšanu ir atrodama arī tīmekļa portālā SUBSPORT.

1. Apziniet iespējamos riskus un apdraudējumu

Lai to izdarītu, būs nepieciešams bīstamo vielu saraksts. Izmantojot 
minēto sarakstu, varēsiet salīdzināt bīstamo vielu drošības datus un 
sakārtot izskaužamās un aizstājamās vielas prioritārā secībā.

Ziņas par jūsu uzņēmuma iepirkto ķīmisko vielu un maisījumu 
drošību un ietekmi uz veselību atradīsiet attiecīgo ķīmisko maisījumu 
pārdevēja iesniegtajās drošības datu lapās. Savukārt drošības 
informāciju, piemēram, tehniskos dokumentus un apstrādes un 
lietošanas instrukcijas, par dabā sastopamiem materiāliem (piemēram, 
graudu vai miltu putekļiem, marmoru vai smagajiem metāliem) un 
vielām, kas rodas tehnoloģisko procesu laikā (piemēram, putekļiem 
vai tvaikiem), nodrošinās attiecīgo produktu piegādātāji.

2. Meklējiet informāciju par bīstamo vielu  
izmantošanas ierobežojumiem

Tiesību aktos un starptautiskajos līgumos vai līgumos, kas 
attiecas uz konkrētām nozarēm, var būt noteikti atsevišķu vielu 
izmantošanas ierobežojumi. Daudzas vielas vispār nedrīkst izmantot, 
jo to izmantošana ir aizliegta. Citu vielu izmantošanu, piemēram, 
elektronikas, automobiļu un tekstilrūpniecības nozarē, var ierobežot 
lielās organizācijas vai asociācijas, kas ir piegādes ķēdes dalībnieces.

Arī brīvprātīga marķēšana palīdz apzināt iespējamo apdraudējumu 
un rast alternatīvas. Būvniecības nozarē divi labi piemēri ir Dānijas 
MAL-KODE sistēma un Vācijas GISBAU sistēma.

3. Sagatavojiet vispusīgu riska novērtējumu

Saskaņā ar pamata tiesību aktiem darba aizsardzības jomā ir 
jāsagatavo vispusīgs riska novērtējums. Novērtējot ar bīstamu 
vielu izmantošanu saistīto risku, ir jāapzina un jāapraksta radītais 
apdraudējums un apstākļi, kādos attiecīgās vielas tiek izmantotas. Tas 
ietver šādus faktorus:

• bīstamo vielu iedarbībai pakļauto darbinieku skaits;

• iedarbības līmenis;

• izmantošanas vieta — atklāta vai noslēgta telpa;

• risks, ka bīstamās vielas varētu nonākt saskarē ar ādu;

• risks, ka bīstamās vielas varētu izplatīties vai nonākt gaisā, piemēram, 
izsmidzināšanas dēļ.

Juridiski saistošu vai brīvprātīgu 
ierobežojumu kontrolsaraksti
• REACH: https://echa.europa.eu/regulations/

substituting-hazardous-chemicals

• SUBSPORT: http://www.subsport.eu/list-of-lists- 
database

• Automobiļu rūpniecības nozare:  
http://www.mdsystem.com/index.jsp

• Tekstilrūpniecības nozare:  
http://www.roadmaptozero.com 

• EAI. Kancerogēnas un reproduktīvajai sistēmai 
toksiskas vielas: https://www.etui.org

• SIN-List: http://chemsec.org/business-tool/sin-list

Noderīgas saites: riska  
novērtēšanas rīki
• SEIRICH (franču val.): http://www.inrs.fr/publications/

outils/seirich.html
• EMKG (angļu un vācu val.): https://www.baua.de/EN/

Service/Publications/Guidance/EMKG-2.html 
• COSHH Essentials (angļu val.): http://www.hse.gov.

uk/coshh/essentials/coshh-tool.htm
• Stoffenmanager (angļu, nīderlandiešu, poļu, somu, 

vācu un zviedru val.): https://stoffenmanager.nl/
• OiRA (daudzvalodu): https://oiraproject.eu/oira-tools

https://echa.europa.eu/regulations/substituting-hazardous-chemicals 
https://echa.europa.eu/regulations/substituting-hazardous-chemicals 
http://www.subsport.eu/list-of-lists-database
http://www.subsport.eu/list-of-lists-database
http://www.mdsystem.com/index.jsp
http://www.roadmaptozero.com/
https://www.etui.org
http://chemsec.org/business-tool/sin-list/
http://www.inrs.fr/publications/outils/seirich.html
http://www.inrs.fr/publications/outils/seirich.html
https://www.baua.de/EN/Service/Publications/Guidance/EMKG-2.html
https://www.baua.de/EN/Service/Publications/Guidance/EMKG-2.html
http://www.hse.gov.uk/coshh/essentials/coshh-tool.htm
http://www.hse.gov.uk/coshh/essentials/coshh-tool.htm
https://stoffenmanager.nl/
https://oiraproject.eu/oira-tools
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Atsauces

EK, 2012, Minimising chemical risk to workers’ health and safety through 
substitution. Nodarbinātības ģenerāldirektorāts. Pieejams:  
https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/

c94c5caf-fca6-498e-8dff-f75c6e20147f 

ES, 1998, [Padomes] 1998. gada 7. aprīļa Direktīva 98/24/
EK par darba ņēmēju veselības un drošības aizsardzību 
pret risku, kas saistīts ar ķimikāliju izmantošanu darbā. 
Pieejams: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/lv/
TXT/?uri=CELEX:31998L0024

4. Meklējiet alternatīvas un salīdziniet tās

Apziniet iespējamās alternatīvas: meklējiet informāciju internetā, 
lūdziet padomu atbildīgajām iestādēm, profesionālajām apvienībām 
un arodbiedrībām. Lūdziet piegādātājiem ieteikt drošāku alternatīvu.

Meklējiet alternatīvus tehnoloģiskos procesus, kuros vispār nav 
jāizmanto nekādas vielas, vai, ja tas nav iespējams, procesus, kuros 
var izmantot aizstājējvielas.

Izmantojiet vienu un to pašu metodi, lai novērtētu visus alternatīvos 
risinājumus. Ņemiet vērā apdraudējuma kritērijus un rūpīgi apsveriet 
iespējamās izmaksas un ieguvumus.

Ideālā alternatīva ir tāds risinājums, kas ļauj samazināt visus 
iespējamos riskus. Tomēr lielākoties risinājumi ļauj samazināt tikai 
dažus no apzinātajiem riskiem — varat izvēlēties alternatīvu, kas ir 
visdrošākā un vislabāk atbilst konkrētajai situācijai.

5. Mēģiniet īstenot pilotprojektu

Samaziniet risku, ka bīstamo vielu aizstāšana varētu nebūt 
sekmīga, vispirms īstenojot mazāka apjoma pilotprojektu. 
Īstenojot pilotprojektu, ir jāpievērš uzmanība tehnoloģiskajām 
un organizatoriskajām izmaiņām, jo īpaši tam, kā varētu mainīties 
riski un kontroles pasākumi. Lai gūtu pilnīgu priekšstatu par visām 
iespējamajām izmaiņām, šajā procesā ir jāiesaista darbinieki.

6. Ieviesiet un uzlabojiet alternatīvos risinājumus

Iespējams, ka pilnīgai aizstājējvielas ieviešanai būs jāmaina arī darba 
kārtība, izejmateriāli un aprīkojums. Lai bīstamo vielu aizstāšana 
noritētu sekmīgi, liela uzmanība ir jāpievērš darbinieku un  
klientu atsauksmēm.

7. Ieviesiet ķīmisko vielu pārvaldības sistēmu

Lai bīstamo vielu aizstāšana kļūtu par ikdienas darba neatņemamu 
daļu, ir jāievieš ķīmisko vielu pārvaldības sistēma, kas liek pastāvīgi 
pārbaudīt, kādas vielas tiek izmantotas, un attiecīgā gadījumā aizstāt 
bīstamās vielas.

Noderīgi avoti: risinājumi un 
paraugprakses piemēri
• Alternativas (spāņu val.): http://www.istas.net/web/

index.asp?idpagina=3468

• PIUS (angļu val.): http://www.dguv.de/medien/ifa/
en/pra/ghs_spaltenmodell/spaltenmodell_2017_
en.pdf; (vācu val.): http://publikationen.dguv.de/
dguv/pdf/10002/spaltenmodell_2017.pdf 

• Safer Choice: http://epa.gov/dfe

• SOLUB (franču val.): http://irsst.qc.ca/solub

• SUBSPORT: http://www.subsport.eu

• Kancerogēnu, mutagēnu vai reproduktīvajai 
sistēmai toksisku vielu aizstāšana (franču val.):  
https://www.substitution-cmr.fr/index.php?id=112 

• TURI (Masačūsetsas Toksisko vielu izmantošanas 
samazināšanas institūts): dažādas nozares  
http://sustainableproduction.org, http://turi.org un 
slimnīcas http://sustainablehospitals.org

Noderīgi avoti: alternatīvas 
novērtēšanas metodes
• ESAO (Ekonomiskās sadarbības un attīstības 

organizācija): http://www.oecdsaatoolbox.org

• ECHA licences: https://echa.europa.eu/
applications-for-authorisation-previous-consultations

•  COLUMN Model (angļu valodā): http://www.
dguv.de/medien/ifa/en/pra/ghs_spaltenmodell/
spaltenmodell_2017_en.pdf 
(vācu valodā) http://publikationen.dguv.de/dguv/
pdf/10002/spaltenmodell_2017.pdf 

Aizstāšana
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