
Pielikums Nr.2 

Pie Līguma Nr ___________ 
 

 
 DARBA AIZSARDZĪBAS UN DROŠĪBAS PRASĪBAS  

 
Darbu izpildes laikā darbu veicējam ir jāievēro šādas SELF noteiktās darba aizsardzības un drošības 

prasības: 
 

1. Visos darba procesos ir jābūt izvērtētiem darba vides riskiem. Darbiniekiem ir jābūt iepazīstinātiem ar šiem darba 

vides riskiem darbu veikšanas vietā un pasākumiem to samazināšanai vai novēršanai, ko apliecina darbinieka paraksts. 

2. Visām personām ir jābūt apmācītām un instruētām par drošiem darba paņēmieniem un darba metodēm, ko apliecina 

paraksti Darba aizsardzības instruktāžu žurnālā.  

3. Visām personām ir jāiziet obligātā veselības pārbaude MK noteikumi 219 „Kārtība, kādā veicama obligātā veselības 

pārbaude”| (10.03.2009). 

4. Kokmateriālu transportēšanas un kraušanas darbus var veikt tikai personas, kas ieguvušas atbilstošu kvalifikāciju, ko 

apliecina iegūtās tiesības, licences.  

5. Kokmateriālu transportēšanas un kraušanas darbos izmantotajai tehnikai ir jābūt labā tehniskā stāvoklī un jāatbilst 

izgatavotāja noteiktajām ekspluatācijas prasībām.  

6. Tehnika un aprīkojums ir jālieto atbilstoši darba veidam un darba paņēmieniem. 

7.  Darba aprīkojuma drošības ierīcēm ir jāatbilst ražotāja tehniskās ekspluatācijas instrukcijā noteiktajām prasībām.  

8. Tehnikas vienības jānodrošinas ar ugunsdzēšamajiem aparātiem atbilstoši ugunsdrošības prasībām.  

9. Tehnikas vienības jānodrošina ar sakaru ierīcēm.  

10. Visām personām kas veic kraušanas darbus, ir jābūt ekipētām ar individuālajiem aizsardzības līdzekļiem un jālieto tie 

darbu veikšanas laikā, ja tas ir nepieciešams. 

11. Atrodoties krautuvju teritorijās, visām personām jālieto atstarojošās vestes un aizsargķiveres. 

12. Darbu veikšanas vietā jābūt pieejamai pirmās palīdzības sniegšanas aptieciņai. 

13. Bīstamās zonās, kurās var tikt apdraudēta nodarbināto un citu personu drošība un veselība ir jābūt apzīmētām ar 

atbilstošām drošības zīmēm saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 400 „Darba aizsardzības prasības drošības zīmju 

lietošanā” (03.09.2002).  

14. Nekavējoties ir jāpārtrauc kraušanas darbi, ja bīstamajā zonā tiek pamanīts cilvēks. 

15. Bīstamības zonai jābūt norādītai un hidromanipulatora izlices.  

16. Nav pieļaujama tehnikas pārslodze un kravnesības normu pārsniegšana.  

17. Ja darba laikā rodas neparedzēti bīstamības faktori, kas neļauj darbu veikt izmantojot drošas darba metodes, darbs ir 

jāpārtrauc un par to jāinformē darbu pasūtītājs.  

18. Par notikušu nelaimes gadījumu nekavējoties ziņot darbu pasūtītājam, izsaukt neatliekamo medicīnisko palīdzību 

(tālr. 03 vai 112) un vienlaicīgi cietušajam sniegt pirmo medicīnisko palīdzību. 

19. Ugunsgrēka gadījumā nekavējoties paziņot Ugunsdzēsības un glābšanas dienestam (tālr. 112), kā arī nekavējoties 

ziņot darbu pasūtītājam.  

20. Pasūtītājs ir tiesīgs veikt pārbaudes darbu veikšanas laikā, kas saistītas ar šo augstākminēto noteikumu ievērošanu, kā 

arī pie atklātajām neatbilstībām ir tiesīgi izteikt aizrādījumus. 

 

 

 

    Ar šīm prasībām esmu iepazinies un apņemos tās ievērot: ______________________________________ 

                                                                                                                         (darbu izpildītājs) 


