
Pielikums Nr. 7 
SIA «LatRosTrans» Darbuzņēmēju darbu veikšanas drošības nolikums 

 

VIDES AIZSARDZĪBAS, DARBA  AIZSARDZĪBAS  UN  UGUNSDROŠĪBAS 

ORGANIZĒŠANAS  NOTEIKUMI,  VEICOT  DARBUS   

SIA “LATROSTRANS” OBJEKTOS 

 

1. Izpildot darbus, Uzņēmējs ir atbildīgs par vides aizsardzības, darba aizsardzības, 

ugunsdrošības un elektrodrošības darba kārtības prasību ievērošanu, atbilstoši Latvijas 

Republikas normatīvo aktu un SIA „ LatRosTrans” prasībām. 

2. Vispārīgas prasības: 

2.1. Uzņēmējs apņemas izpildīt Darba aizsardzības likumā, MK 25.02.2003. noteikumos 

Nr. 92 "Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus" un citos darba aizsardzības, 

vides aizsardzības un ugunsdrošības normatīvajos aktos noteiktās prasības. 

2.2. Uzņēmējs informē SIA “LatRosTrans” pilnvaroto pārstāvi par Uzņēmēja 

kontaktpersonu darba aizsardzības jautājumos. 

2.3. SIA “LatRosTrans” norīko par projekta vadītāju Uzņēmēju. Ja būvobjektā darbus 

veiks vairāki darbuzņēmēji, Uzņēmējs apņemas iecelt projekta sagatavošanas un 

projekta izpildes koordinatoru. 

2.4. Uzņēmējs apņemas nosūtīt Valsts darba inspekcijai iepriekšēju paziņojumu par darbu 

veikšanu vienā no šādiem gadījumiem: 

2.4.1. ja paredzētais darbu ilgums pārsniegs 30 darbadienas un darbos vienlaikus tiks 

nodarbināti vairāk nekā 20 nodarbinātie; 

2.4.2. ja plānotais darbu apjoms pārsniegs 500 cilvēkdienas (viena vai vairāku 

nodarbināto kopā nostrādātas darbadienas). 

Iepriekšējā paziņojumā par darbu veikšanu sniegto informāciju Uzņēmējs novieto 

darbu veikšanas vietā un, ja nepieciešams, to regulāri atjauno. 

3. Uzņēmējs nodrošina, ka Uzņēmēja darbinieki ir: 

3.1. instruēti un apmācīti darba aizsardzībā (atbilstoši veicamajiem uzdevumiem); 

3.2. nodrošināti ar piemērotiem nepieciešamajiem individuālajiem aizsardzības līdzekļiem, 

t.sk. obligāto minimumu: aizsargķiveri, signālvesti, darba apaviem, aizsargbrillēm; šis 

minimums ir obligāti jālieto, atrodoties teritorijā, neatkarīgi no tā, kādi darbi un cik 

ilgi tiek veikti; darbam augstumā drīkst izmantot tikai drošības sistēmas (drošības 

jostas ir aizliegtas); 

3.3. atbilstoši apmācīti, t.sk., ieguvuši attiecīgās atļaujas, sertifikātus vai apliecības, kas 

nepieciešamas konkrētā darba veikšanai; 

3.4. izgājuši obligātās veselības pārbaudes; 

3.5. noklausījušies SIA „LatRosTrans” darba aizsardzības un ugunsdrošības 

ievadinstruktāžu. 

4. Uzņēmējs apņemas pirms darbu uzsākšanas būvobjektā veikt darba vides riska 

novērtējumu un izstrādāt Darba aizsardzības plānu, atbilstoši normatīvo aktu prasībām. 

5. Uzņēmējs nodrošina: 

5.1. SIA „LatRosTrans” pilnvarotam pārstāvim vai attiecīgās nozares speciālistiem pieeju 

darba vietām, lai veiktu vides un darba aizsardzības un ugunsdrošības prasību 

ievērošanas kontroli; 

5.2. ka izmantotais darba aprīkojums ir darba kārtībā un pārbaudīts, atbilst normatīvo aktu 

prasībām; darba laikā visam aprīkojumam jāveic ikdienas pārbaudes;  

5.3. ka pielietotās darba metodes ir drošas un neapdraud ne Uzņēmēja darbiniekus, ne SIA 

„LatRosTrans” darbiniekus, ne citas personas, kas var atrasties darba vietas tuvumā; 



5.4. ka veiktie darbi ir saskaņoti ar SIA „LatRosTrans” pilnvaroto pārstāvi vai attiecīgo 

darbu veikšanas vadītājiem, nepieciešamības gadījumā ir sagatavotas attiecīgās darbu 

atļaujas, piemēram, ugunsbīstamiem darbiem, paaugstinātas bīstamības darbiem, 

riska novērtējums pirms darba u.c.; 

5.5. ka ir norīkota atbilstoši apmācīta par darba drošību atbildīgā persona. 

6. Pirms darba uzsākšanas SIA „LatRosTrans” objektos Uzņēmējs nosūta savus darbiniekus 

uz darba aizsardzības un ugunsdrošības instruktāžu. Kamēr darbinieki nav saņēmuši 

instruktāžu, darbus uzsākt nedrīkst. Jautājumu gadījumā detalizētāku informāciju var 

saņemt pie SIA “LatRosTrans” pilnvarotā pārstāvja. 

7. Uzņēmēja darba kontroli veic SIA „LatRosTrans” pilnvarotais pārstāvis, kura pārziņā 

darbi tiek veikti, kā arī Uzņēmēja darba kontroli veic drošības daļas vides, darba 

aizsardzības un ugunsdrošības speciālisti. 

8. Pēc SIA „LatRosTrans” pārstāvju pieprasījuma Uzņēmējs uzrāda darba aizsardzības 

dokumentāciju, piemēram, instrukcijas, instruktāžu reģistrācijas žurnālus, obligāto 

veselības pārbaužu kartes, darba aizsardzības plānu, darba vides riska novērtējumu, 

darbinieku kvalifikācijas apliecinājumus u.c. 

9. Par konstatētajiem pārkāpumiem SIA „LatRosTrans” informē Uzņēmēju, aprakstot 

pārkāpumu, norādot tā laiku, vietu, iesaistītās personas. Pārkāpumi Uzņēmējam Pušu 

saskaņotajā laikā ir jānovērš. 

10. Ja pārkāpums ir nopietns un apdraud cilvēku dzīvības vai veselību, SIA „LatRosTrans” ir 

tiesības nekavējoties pārtraukt Uzņēmēja darbus un izraidīt pārkāpējus no teritorijas. Tādā 

gadījumā darbus drīkst uzsākt tikai pēc SIA „LatRosTrans” atļaujas, kad ir veikta 

pārkāpuma novēršana un attiecīgo darbinieku ārpuskārtas instruktāža. 

11. Uzņēmējs ir atbildīgs un atlīdzina SIA “LatRosTrans” zaudējumus par darba 

kavējumiem, kas radušies vides un darba aizsardzības, ugunsdrošības un elektrodrošības 

prasību neievērošanas dēļ. 

12. Konstatējot vides vai darba aizsardzības pārkāpumus vai kavēšanos ar to novēršanu, SIA 

„LatRosTrans” ir tiesības, atkarībā no pārkāpuma smaguma, piemērot sekojošas sankcijas: 

12.1. nepielaist pie darba darbiniekus, kuri regulāri pārkāpj darba aizsardzības prasības; 

12.2. piemērot līgumsodus atbilstoši šī pielikuma 18.punktam; 

12.3. vienpusējā kārtā atkāpties no līguma, paziņojot par to Uzņēmējam 3 (trīs) darba 

dienas iepriekš, un pārtraukt sadarbību ar Uzņēmēju. 

13. Uzņēmējs apņemas nekavējoties informēt SIA „LatRosTrans” pilnvaroto pārstāvi par: 

13.1. bīstamām situācijām, kas radušās darba gaitā un kā rezultātā var tikt vai tiek 

apdraudēta Uzņēmēju darbinieku drošība un veselība; 

13.2. darbinieku traumām, incidentiem, avārijām vai notikušu nelaimes gadījumu darbā; 

13.3. jebkuriem citiem apstākļiem, kas var apdraudēt vai apdraud darbinieku drošību un 

veselību, vai apgrūtina darba izpildi. 

14. Notikušos nelaimes gadījumus Uzņēmējs izmeklē saskaņā ar normatīvo aktu prasībām. 

15. Ja Uzņēmējs darbu izpildei vēlas piesaistīt citus apakšuzņēmējus, tad ir jāsaņem SIA 

“LatRosTrans” piekrišana. Pēc SIA „LatRosTrans” pieprasījuma Uzņēmējs apņemas 

rakstiski informēt SIA “LatRosTrans” par noslēgtajiem līgumiem ar apakšuzņēmējiem un 

citiem nepieciešamajiem dokumentiem (darbu grafiki, kvalifikācijas dokumenti u.c.). 

16. SIA „LatRosTrans” ir tiesības pārbaudīt arī Uzņēmēja piesaistīto apakšuzņēmēju darbu 

atbilstoši šim pielikumam. 

17. Uzņēmēja pienākums ir nodrošināt šo noteikumu ievērošanu no Uzņēmēja piesaistīto 

apakšuzņēmēju puses, kontrolēt Uzņēmēja piesaistīto apakšuzņēmēju par vides, darba 

aizsardzības un ugunsdrošības prasību ievērošanu. Par konstatētajiem pārkāpumiem 

Uzņēmēja piesaistīto apakšuzņēmēju darbā SIA „LatRosTrans” ir tiesības vērst sankcijas 

pret Uzņēmēju šī pielikuma 12.punktā norādītajā kārtībā. 



18. Par vides aizsardzības, darba aizsardzības un ugunsdrošības normatīvo aktu neievērošanu, 

kā arī SIA “LatRosTrans” iekšējās darba kārtības neievērošanu SIA „LatRosTrans” ir 

tiesības vienpusēji un bezstrīda kārtībā piemērot pret Uzņēmēju līgumsodu, ieskaitot 

(ieturot) šajā punktā norādīto līgumsoda summu no Uzņēmējam līgumā paredzētās 

samaksas pirms tās izmaksas, sekojošā apmērā: 

 

Nr. Pārkāpuma apraksts 

Līgumsoda 

apmērs,  

EUR 

1. 

Individuālo aizsardzības līdzekļu nelietošana vai darbinieku 

nenodrošināšana ar piemērotiem un kvalitatīviem individuālajiem 

aizsardzības līdzekļiem. 

30.00 

2. 
Darba aizsardzības, vides aizsardzības, ugunsdrošības, elektrodrošības 

un iekšējās darba kārtības prasību neievērošana. 
70,00 

3. 
Uzņēmējs 24 stundu laikā nespēj uzrādīt pieprasītos darba aizsardzības 

dokumentus. 
115,00 

4. 

Uzņēmējs nav nosūtījis darbinieku uz SIA „LatRosTrans” 

ievadinstruktāžu pirms darba uzsākšanas vai arī uz atkārtotu instruktāžu, 

ja instruktāžu kartiņai beidzies derīguma termiņš. 

70,00 

5 Caurlaižu režīma neievērošana. 30,00 

6 

Uzņēmējs nav veicis darbinieku instruktāžu, apmācību, veselības 

pārbaudes, riska novērtējumu vai citas darba aizsardzības normatīvajos 

aktos noteiktās prasības. 

70,00 

7 Bojāta, nepārbaudīta vai nepiemērota darba aprīkojuma izmantošana. 70,00 

8. 

Ar SIA „LatRosTrans” pārstāvi (piemēram, projekta vadītāju, 

struktūrvienības vadītāju) nesaskaņotu darbu vai darbu, kas nav 

paredzēti projekta plānā, veikšana. 

70,00 

9. 
Darbu veikšana bez nepieciešamajām atļaujām (paaugstinātas bīstamības 

darbi, uguns darbi, rakšanas darbi u.c.). 
140,00 

10. 
Darbiniekam nav darbam nepieciešamā sertifikāta vai apliecības, t.sk. 

šofera vai mobilās iekārtas vadītāja apliecība. 
140,00 

11. 
SIA „LatRosTrans” noteikto darba aizsardzības pasākumu savlaicīga 

neizpilde. 
140,00 

12. 
Savlaicīgi nav paziņots par darba gaitā notikušām traumām, incidentiem, 

avārijām, nelaimes gadījumiem. 
140,00 

13. 

Fotografēšana un filmēšana tehnoloģiskā procesa zonā 

(ražošanas/cauruļvadu) bez SIA „LatRosTrans” drošības daļas pārstāvja 

atļaujas. 

140,00 

 

19. Ja vienlaikus tiek fiksēti vairāki pārkāpumi, tad Līgumsodi tiek summēti par katru 

atsevišķu gadījumu vai par katru darbinieku, kurš izdarījis pārkāpumu. 

20. Līgumsods tiek aprēķināts tikai par tādu gadījumu, kurš ir fiksēts rakstveidā (protokola-

paziņojuma formā), norādot konkrētu pārkāpuma laiku, vietu, raksturu, iesaistītos 

darbiniekus u.c. pārkāpuma apstākļus. 

21. Līgumsods tiek aprēķināts arī par Uzņēmēja piesaistītā apakšuzņēmēja izdarīto 

pārkāpumu. 

 

 

 


