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LATVIJAS UNIVERSITĀTE 

SENĀTA LĒMUMS 

Rīgā 

    

 

LATVIJAS UNIVERSITĀTES 

DARBA DROŠĪBAS UN ARODVESELĪBAS POLITIKA 

 

Ar grozījumiem, kas izdarīti līdz 25.01.2021.  
Grozījumi: 25.01.2021. Senāta lēmums Nr. 9 

       

APSTIPRINĀTS 
ar LU Senāta  

28.12.2020. 

lēmumu Nr. 191 

 

  
1. Latvijas Universitātes (turpmāk – LU) Darba drošības un arodveselības politika papildina 

LU kā sociāli atbildīgas institūcijas mērķus un vērtības, kas balstās tās Satversmē, Attīstības 

stratēģijā, Kvalitātes politikā un citos LU darbību reglamentējošos dokumentos.  

2. LU Darba drošības un arodveselības politika darbojas, lai nodrošinātu LU personāla 

arodveselības aizsardzību un novērstu nelaimes gadījumus. Tās mērķis ir savlaicīgi apzināt 

darba vides un veidu kaitīgo faktoru radītos iespējamos riskus un nodrošināt nepieciešamo 

preventīvo pasākumu veikšanu, tādējādi iespējami mazinot šo risku iespējamību un ietekmi. 

3. LU apņemas veidot drošu un iekļaujošu darba vidi, ņemot vērā nozares novitātes, labo 

praksi, ISO 45001:2018, normatīvo aktu prasības, LU personāla un ieinteresēto pušu 

vajadzības, kā arī rūpējoties par apkārtējās vides aizsardzību. 

4. LU Darba drošības un arodveselības politika aptver visu LU darbību un ir saistoša visam LU 

personālam.  

5. LU Darba drošības un arodveselības politikas uzdevumi ir: 

5.1. sniegt darbiniekiem drošai darba veikšanai nepieciešamās instruktāžas un 

apmācības, rūpējoties par šo zināšanu aktualitāti un atbilstību veicamajiem darba 

uzdevumiem; 

5.2. nodrošināt darba vides iekšējo uzraudzību, sekojot līdzi darba vietu aprīkojumam un 

iekārtojumam, veicot regulāru darba vides un veida risku novērtēšanu un pārliecinoties 

par darba vietu atbilstību normatīvo aktu prasībām un darbinieka vajadzībām; 

5.3. uzlabot darba vidi, ņemot vērā darbinieku vajadzības, darba organizācijas metožu un 

darba aprīkojuma attīstību; 
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5.4. piedāvāt LU darbiniekiem veselības veicināšanas pasākumus; 

5.5. nodrošināt notikušo nelaimes gadījumu darbā un incidentu izmeklēšanu un analīzi, 

izprast to cēloņus un veikt pasākumus, lai novērstu to atkārtošanos. 

6. Lai īstenotu Darba drošības un arodveselības politiku, LU: 

6.1. rūpējas par LU personāla informētību un veicina personāla līdzatbildību par darba 

drošības un arodveselības nosacījumu ievērošanu; 

6.2. motivē LU personālu iesaistīties savas darba vietas, veicamā darba un apkārtējās 

vides pilnveidē, lai to padarītu drošāku sev un apkārtējiem; 

6.3. plāno un nodrošina Darba drošības un arodveselības sistēmai nepieciešamo atbalstu 

un resursus; 

6.4. sadarbojas ar ieinteresētajām pusēm, nodrošinot savstarpēju komunikāciju un 

atgriezenisko saiti; 

6.5. veic regulāru sasniegto rezultātu, pastāvošo risku un iespēju novērtēšanu, gūtos 

rezultātus izmantojot par pamatu turpmākai darba drošības pilnveidei. 

7. LU Darba aizsardzības sistēmas vadītājs nodrošina LU ar arodveselības un darba drošības 

jomu saistīto pasākumu kopuma plānošanu, īstenošanu un pilnveidi, kā arī nepieciešamo 

dokumentu sagatavošanu LU Darba drošības un arodveselības politikas mērķa sasniegšanai. 

  

  

Senāta priekšsēdētājs                                          (paraksts)                                    M. Auziņš 

  

  

S. Ķestere, 67033950 

Izsūtīt: visām struktūrvienībām. 
  

 
  ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU 

UN SATUR LAIKA ZĪMOGU 

  
 


