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INSTRUKCIJA 

Rīgā  

Darba aizsardzība personām, kuras veic darbus uz pakalpojumu 

(uzņēmuma) līguma pamata vai saistībā ar preču piegādi vai saņemšanu

       

 

Spēkā no parakstīšanas brīža 

  

 

Šī instrukcija- turpmāk tekstā – Instrukcija, ir izstrādāta saskaņā ar Darba aizsardzības likuma 

16. panta nosacījumiem un paredzēta nodarbinātajiem - fiziskām personām vai juridisko 

personu darbiniekiem, kas atrodas SIA „Troja” (turpmāk tekstā – Uzņēmums) teritorijā un veic 

darbus uz pakalpojuma (uzņēmuma) līguma pamata, kā arī darbus, kas saistīti ar preču piegādi 

vai saņemšanu (turpmāk tekstā – Pakalpojumu sniedzēji). 

Šī instrukcija tiek pievienota jebkuram pakalpojuma (uzņēmuma), pirkšanas, pārdošanas vai 

citam līgumam kā pielikums, ja saskaņā ar līguma noteikumiem tiek pieļauta Pakalpojumu 

sniedzēja pārstāvju atrašanās Uzņēmuma teritorijā. Parakstot līgumu, Pakalpojuma sniedzējs 

apliecina, ka ir iepazinies ar šo instrukciju un apņemas ievērot tajā noteikto, kā arī iepazīstināt 

visas personas, kas uz šī līguma pamata atradīsies un izpildīs darbus Uzņēmuma teritorijā. 

Pakalpojumu sniedzējs ir atbildīgs par to, lai tā darbinieki un citas Pakalpojumu sniedzēja 

piesaistītās personas Uzņēmuma teritorijā ievērotu darba aizsardzības prasības. 

 

1. Vispārīgās prasības 

1.1. Izpildīt tikai tos darbus, kas nolīgti Pakalpojumu sniedzēja un Uzņēmuma savstarpējos 

līgumos. 

1.2. Uzņēmuma teritorijā nav pieļaujamas jebkādas darbības, kas varētu kaitēt ražošanas 

procesam, traucēt Uzņēmuma darbiniekiem veikt savus ikdienas pienākumus, izraisītu 

ugunsgrēku, radītu sprādzienu vai kaitējumu videi. 

1.3. Uzņēmuma teritorijā aizliegts lietot alkoholiskos dzērienus, narkotiskās vai cita veida 

apreibinošās vielas, kā arī atrasties Uzņēmuma teritorijā reibuma stāvoklī. Personas, 

kuras ir alkohola, narkotiku vai psihotropo vielu reibuma stāvoklī , nekavējoties tiek 

izraidītas no Uzņēmuma teritorijas. 

1.4. Nav pieļaujama slimu personu uzturēšanās Uzņēmuma teritorijā. 

1.5. Lai neradītu draudus personīgajai veselībai, kategoriski aizliegts staigāt un klaiņot pa 

cehiem, koklaukumiem un pārējo Uzņēmuma teritoriju. 

1.6. Smēķēt atļauts tikai vietās, kas ir speciāli tam paredzētas. 



2. Drošības prasības 

2.1. Pārliecināties, ka rīcība nav bīstama jums un citiem nodarbinātajiem. 

2.2. Atrodoties Uzņēmuma teritorijā vai cehos, ievērot ceļu satiksmes noteikumus un 

palaist garām pretim braucošo transportu, pavirzoties sāņus. 

2.3. Kāpjot pa kāpnēm ievērot piesardzību, nesteigties. 

2.4. Ieklausīties kravas celšanas mašīnu un transporta līdzekļu signālos, sekot drošības 

zīmēm un precīzi izpildīt to prasības. 

2.5. Kategoriski aizliegts: 

2.5.1. stāvēt un iet zem paceltas kravas, atrasties tuvāk par 10 m no vietas, virs kuras 

celtnis vai cits iekraušanas – izkraušanas mehānisms pārvieto kravu;  

2.5.2. šķērsot transportierus un konveijerus neparedzētās vietās; 

2.5.3. ieiet iekārtu un mehānismu iespējamās kustības zonā, ja tās nav izslēgtas un 

atslēgtas, vai ieiet cita darbinieka darbības zonā, kad viņš strādā; 

2.5.4. pieskarties neizolētiem vai bojātiem vadiem un elektriskajām iekārtām, atvērt 

elektrisko spēka un apgaismes sadales skapju durvis; 

2.5.5. ieslēgt vai apturēt (izņemot avārijas gadījumus) darbgaldus, mašīnas, 

mehānismus, ja nav uzdots darbs, kas saistīts ar to izmantošanu; 

2.5.6. patstāvīgi labot bojātās elektroiekārtas, mainīt izdegušās spuldzes un 

drošinātājus;vērst saspiestā gaisa strūklu pret sevi vai citiem darbiniekiem, 

izmantot saspiesto gaisu apģērba tīrīšanai, kā arī putekļu un gružu nopūšanai no 

iekārtām un sienām; 

2.5.7. iet caur vārtiem, kas paredzēti transporta līdzekļiem, izņemot gadījumus, ja tiek 

ar rokām pārvietota krava vai stumti rokas ratiņi. Par to nepieciešams brīdināt 

dežurējošo sargu, kurš darbina vārtu atvēršanas un aizvēršanas mehānismu. 

2.5.8. uzturēties auto vai elektroiekrāvēja vai cita transporta līdzekļa priekšā vai 

aizmugurē. Ja iekrāvējs strādā, jāstāv tikai sānos un ne tuvāk par 1 metru. Ja krava 

ir pacelta, netuvoties iekrāvējam tuvāk par 5 metriem.  

3. Ugunsdrošības prasības 

3.1. Lai novērstu sprādziena vai ugunsgrēka izcelšanās draudus: 

3.1.1. aizliegts aizdegt sērkociņus, lietot atklātu uguni, smēķēt Uzņēmuma teritorijā, 

izņemot speciāli paredzētās tam vietas; 

3.1.2. nepieļaut putekļu un gružu uzkrāšanos uz iekārtām un darba vietā; 

3.1.3. aizliegts lietot elektriskās sildiekārtas, izņemot gadījumus, kad sildierīces 

pielietošana paredzēta darbu projektā; 

3.1.4. aizliegts tīrīt apģērbu ar benzīnu vai citiem viegli uzliesmojošiem šķidrumiem. 

3.2. Veicot savu darbu jāraugās, lai netiktu aizšķērsota piekļūšana ugunsdzēšanas 

līdzekļiem un elektrosadales skapjiem. 

3.3. Atklājot ugunsgrēku vai aizdegšanos, nekavējoties par to paziņot Uzņēmuma 

amatpersonām un uzsākt ugunsdzēšanu ar rīcībā esošajiem ugunsdzēsības līdzekļiem. 

4. Iespējamie bīstamie un kaitīgie ražošanas faktori, kas var izraisīt darba traumas vai 

kaitējumu veselībai: 

4.1. Kravas pārvietošanas mehānismi – celtņi, automašīnas, auto un elektroiekrāvēji, kas 

pārvietojas ar un bez kravas;  



4.2. Ražošanas iekārtu kustīgās daļas; 

4.3. Gatavais produkts un izstrādājumi, kas tiek pārvietoti; 

4.4. Iekārtu virsmas paaugstināta temperatūra; 

4.5. Sagatavju, finieru, saplākšņu un iepakojamā materiāla krāvumi; 

4.6. Iespējama avārijas situācija (cauruļvadu plīsums vai traucējumi nosūces ventilācijā), 

kas var darba zonā radīt paaugstinātu gaisa piesārņojumu ar koksnes putekļiem, 

formaldehīdu, fenolu vai citām ķīmiskām vielām; 

4.7. Nepietiekošs apgaismojums; 

4.8. Paaugstināta ugunsgrēka izcelšanās iespējamība. 

5. Nodarbinātā pienākumi 

5.1. Ievērot darba disciplīnu un šīs instrukcijas prasības. 

5.2. Ievērot sava darba devēja darba aizsardzības instrukcijas, kas paredz darba izpildes un 

uzvedības noteikumus darba vietās, lai neapdraudētu savu un apkārtējo cilvēku 

drošību, veselību un dzīvību. 

5.3. Izpildīt Uzņēmuma pārstāvju un/ vai Valsts Darba inspekcijas prasības darba 

aizsardzības jautājumos. 

5.4. Izmantot darba procesā sava darba devēja izsniegtos individuālās aizsardzības 

līdzekļus. 

5.5. Darbus izpildīt tā, lai neradītu traucējumus Uzņēmuma normālam darba procesam. 

5.6. Saudzīgi izturēties pret Uzņēmuma mantu. Nav pieļaujama Uzņēmumam piederošās 

mantas patvaļīga lietošana vai bojāšana. 

5.7. Neuzsākt vai pārtraukt darbu, ja radušies apstākļi, kas var radīt kaitējumu personiskajai 

vai apkārtējo cilvēku drošībai, veselībai vai dzīvībai, Uzņēmumam vai apkārtējai videi. 

Par šādiem apstākļiem, kā arī par nelaimes gadījumu darbā nekavējoši ziņot 

Uzņēmuma amatpersonām. 

6. Atbildība par darba drošības prasību neievērošanu. 

6.1. Pakalpojumu sniedzējs ir atbildīgs, lai tā darbinieki un citas Pakalpojumu sniedzēja 

piesaistītās personas Uzņēmuma teritorijā ievērotu darba aizsardzības, ugunsdrošības 

un vides aizsardzības, kā arī šīs instrukcijas prasības. 

6.2. Par darba drošības, kā arī par darba aizsardzības instrukciju prasību neievērošanu, 

vainīgās personas tiek sauktas pie disciplinārās, administratīvās vai kriminālās 

atbildības saskaņā ar LR spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. 

 


