
 

 

Pielikums Nr. 1 

SIA «LatRosTrans» Darbuzņēmēju darbu veikšanas drošības nolikums  
 

Paaugstinātas bīstamības darbu saraksts, kuru izpildei jānoformē norīkojums (atļauja) 

1. Naftas un naftas produktu rezervuāru un tvertņu, naftas un naftas produktu uztvērēju, 

nostādinātājdīķu, nostādinātājfiltru, kurtuvju, dūmvadu, aku, tranšeju un būvbedres 

iekšpuses apskates, tīrīšana un remonts, kā arī montāžas (demontāžas) darbi 

iepriekšminētajās vietās. 

2. Elektro / gāzes metināšanas darbi uzliesmojošu vai sprādzienbīstamu vielu rezervuāru 

vai tvertņu ārpusē un iekšpusē. 

3. Sūkņu montāža, demontāža un remonts uzpildes, pārsūknēšanas un kanalizācijas 

sūkņu zālēs un mezglos. 

4. Zemes darbi enerģētisko tīklu, gāzes, naftas un naftas produktu cauruļvadu 

aizsargjoslās ar zemes rakšanas mašīnām (ekskavators, buldozers, urbšanas iekārtas, 

atskaldīšanas āmurs u.c. triecieniekārtas) un zemes izņemšana ar rokām dziļāk par 90 

cm. 

5. Rezervuāru un naftas, naftas produktu cauruļvadu atvēršana. 

6. Maģistrālo cauruļvadu remontdarbi (nomainot maģistrālā cauruļvada pamatelementus, 

metinot elementus, kuru robežvērtības ir izmantotas cauruļvadu stiprības aprēķinos, 

vai līmējot stiklšķiedras epoksīda caurules) un rekonstrukcijas (mainot cauruļvada 

konstrukciju vai darba parametrus) darbi (MK 23.04.2002. noteikumu Nr. 164 

“Prasības maģistrālajiem cauruļvadiem un maģistrālo cauruļvadu tehniskās 

uzraudzības kārtība” 14.4.p., 39.p.). 

7. Rezervuāru remontdarbi (nomainot rezervuāra pamatelementus, metinot elementus, 

kuru robežvērtības ir izmantotas rezervuāra stiprības aprēķinos) vai rekonstrukcijas 

(mainot rezervuāra konstrukciju vai darba parametrus) darbi (MK 28.08.2001. 

noteikumu Nr. 384 “Bīstamo vielu uzglabāšanas rezervuāru tehniskās uzraudzības 

veikšanas kārtība” 14.4.p., 29.p.). 

8. Katliekārtu remontdarbi (nomainot katliekārtas pamatelementus, metinot elementus, 

kuru robežvērtības ir izmantotas stiprības aprēķinos) vai rekonstrukcijas (mainot 

katliekārtas konstrukciju vai darba parametrus) darbi (MK 16.10.2003. noteikumu Nr. 

518 “Spiedieniekārtu kompleksu tehniskās uzraudzības kārtība” 13.5.p., 39.p.). 

9. Darbi augstāk par 5 m no grunts, pārseguma, atbalsta platformas vai citas 

konstrukcijas, kam nav aizsargnožogojuma vai darba veikšanai jāiziet ārpus 

aizsargnožogojuma (augstkāpēja darbs), kā arī darbi uz ēku jumtiem (MK 18.03.2014. 

noteikumu Nr. 143 “Darba aizsardzības prasības, strādājot augstumā” 17.1.p.). 

10. Darbs augstāk par 1.5 m , ja darbu veic iekārtā stāvoklī, kurā nodarbinātais par pirmo 

drošības līdzekli, lai piekļūtu darba vietai, izmanto virvi vai citus stiprinājumus, 

izveidojot fiksētu darba vietu augstumā (industriālā alpīnista darbs) (MK 18.03.2014. 

noteikumu Nr. 143 “Darba aizsardzības prasības, strādājot augstumā” 17.2.p.). 

11. Lielgabarītu, smagu priekšmetu (svars virs 2 (divām) tonnām) pacelšana, nolaišana un 

pārvietošana bez attiecīgas celtspējas celtņiem. 

12. Ēku, būvju un metāla konstrukciju izjaukšana (sagraušana), avārijas stāvoklī esošo 

daļu vai elementu nostiprināšana un atjaunošana. 

13. Telpu, kurās atrodas bīstamas ķīmiskas vielas (ķīmisko laboratoriju u.c.), vilkmes 

ventilācijas sistēmas gaisa pārvadu, filtru un ventilatoru tīrīšana un remonts. 

14. Darbs ar kravas celtņiem: 

14.1.  kravas pacelšana un pārvietošana ar diviem vai vairākiem celtņiem; 



 

 

14.2.  darbs ar kravas celtņiem elektropārvades līniju aizsargjoslā un atklāto sadales 

ierīču teritorijā; 

14.3.  bīstamo kravu (sprādzienbīstamu, uzliesmojošu vielu) pacelšana un pārvietošana 

ar kravas celtni; 

14.4.  kravu pārvietošana ar kravas celtņiem virs telpām, kur atrodas cilvēki; 

14.5.  darbs ar kravas celtni ierobežotā kustības zonā; 

14.6.  darbs uz tilta celtņa sliežu ceļa. 

Darbiem ar kravas celtņiem, kuri minēti 14. punktā, tiek izsniegta norīkojuma forma 

saskaņā ar MK 09.02.2010. noteikumu Nr. 113 “Kravas celtņu tehniskās uzraudzības 

kārtība” 23.7.p.). 

15. Darbi sprādzienbīstamās zonās, izmantojot darba aprīkojumu, kas nav sprādziendrošā 

izpildījumā (piem., elektriskie mērījumi, zāles pļaušana ar trimmeri, darbs ar kravas 

celšanas mehānismiem, kuri nav sprādziendrošā izpildījumā u.c.). 

16. Ugunsbīstamo darbu un elektroietaišu ekspluatācijas organizācija un droša darbu 

veikšana, ieskaitot iepriekšminētos darbus, tiek veikta saskaņā ar MK 19.04.2016. 

noteikumu Nr. 238 “Ugunsdrošības noteikumi” un MK 08.10.2013. noteikumu Nr. 

1041 “Noteikumi par obligāti piemērojamo energostandartu, kas nosaka 

elektroapgādes objektu ekspluatācijas organizatoriskās un tehniskās drošības prasības” 

prasībām. 

 
 


