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Līdz šim, energosistēmās uzņēmumos pielietoja “Drošības noteikumos strādājot ar
instrumentiem un ierīcēm”, kuri ir novecojuši un neatbilst mūsdienu prasībām.
Jautājumu loks, ko apraksta šie noteikumi, apskatīts arī LR izdotajos normatīvajos
dokumentos, kuri sastādīti pamatojoties uz ES direktīvu nosacījumiem. Tās izdotas laikā no
1989. līdz 2001.gadam un ietver prasības gan jauna aprīkojuma ražošanai un atbilstības
novērtēšanai, gan arī ekspluatācijā esošam aprīkojumam.
Metodisko norādījumu mērķis ir atvieglot šo dokumentu prasību savstarpējo sakarību
izpratni, kā arī dot praktiskus ieteikumus darba aizsardzībai darbā ar aprīkojumu.
Metodiskie norādījumi sniedz ieteikumus par drošības prasībām un pārbaudes normām
ekspluatācijā esošam aprīkojumam.
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1. Vispārējā daļa
1.1. Standartā lietotie termini

1.1.1. darba aprīkojums – jebkura ierīce (mašīna, mehānisms), aparāts, darba rīks vai iekārta,
ko lieto darbā (attiecas arī uz bīstamām iekārtām).
1.1.2. darba vides risks – varbūtība, ka nodarbināto drošībai vai veselībai darba vidē var
rasties kaitējums, un šī kaitējuma iespējamās smaguma pakāpes novērtējums.
1.1.3. kompetenta institūcija – institūcija, kura ir pilnvarota veikt darba vides iekšējo
uzraudzību uzņēmumā un, kuras kompetence darba aizsardzības jautājumos novērtēta Ministru
kabineta noteiktajā kārtībā.

o.
lv

1.1.4. kompetents speciālists – speciālists, kurš ir kompetents veikt darba vides iekšējo
uzraudzību uzņēmumā un, kura kompetence novērtēta Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.

rg

1.1.5. preventīvie pasākumi – rīcība vai pasākumi, ko uzņēmumā veic vai plāno visos darba
posmos, lai novērstu vai mazinātu darba vides risku.

ne

1.1.6. darba aizsardzības speciālists – nodarbinātais, kura pienākums ir organizēt un
kontrolēt darba aizsardzības pasākumus un veikt darba vides iekšējo uzraudzību un, kurš ir apmācīts
LR spēkā esošos normatīvo aktu noteiktā kārtībā.

ke

1.1.7. mašīna – jebkura ierīce vai mehānisms, kas atbilst vienam no šādiem definējumiem:
savstarpēji saistītu daļu vai elementu kopums, kurā ir vismaz viens kustīgs elements ar
atbilstošām piedziņas, vadības un enerģijas padeves sistēmām, kas paredzēts mērķtiecīgai
lietošana, produkcijas izgatavošanai, apstrādei, pārvietošanai vai iesaiņošanai;



mašīnu agregāti, kas mērķtiecīgi apvienoti un kopīgi vadīti kopēja galamērķa sasniegšanai;



savstarpēji maināmas iekārtas, izņemot instrumentus vai rezerves daļas, kas maina mašīnu
lietošanas veidu, kuras ir piedāvātas iekšējā tirgū (turpmāk - tirgus), lai operators tās
varētu samontēt ar mašīnu, mašīnu sistēmu vai traktoru.
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1.1.8. operators – persona vai personu grupa, kas uzstāda, vada, regulē, uzrauga, tīra, remontē
vai transportē mašīnu.
1.1.9. vadītājs – atbilstoši apmācīta persona, kas vada mašīnas kustību un, kura var
pārvietoties ar mašīnu vai kājām, pavadot mašīnu, vai arī vadīt mašīnu no attāluma, izmantojot
tālvadības ierīces.
1.1.10. bīstamā iekārta – iekārta, uz kuru attiecas valsts normatīvo aktu prasības par bīstamām
iekārtām.
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1.2. Galvenie normatīvie dokumenti
1.2.1. LR MK 30.05.2000. noteikumi Nr.186. “Noteikumi par mašīnu drošību”
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Šie noteikumi ir sastādīti pamatojoties uz ES direktīvu 98/37/EC un reglamentē prasības
mašīnu projektēšanai, konstruēšanai, izgatavošanai, atbilstības apliecināšanai un tirgus uzraudzībai.
Noteikumu prasības ir attiecināmas uz mašīnām, kuras ir izgatavotas pēc noteikumu spēkā stāšanās
un tiek piedāvātas tirgū Latvijas Republikā. Mašīnām, kuras ir izgatavotas pirms noteikumu spēkā
stāšanās, noteikumu prasības nav obligātas. Jāņem vērā, ka šo noteikumu prasības jāievēro arī
gadījumā, ja mašīna tiek konstruēta un izgatavota uzņēmumā lietošanai savām vajadzībām,
nepiedāvājot to tirgū (ar piedāvāšanu tirgū jāsaprot: pārdošana, dāvināšana vai nodošana lietošanā
pret atlīdzību vai bez tās).
Noteikumu noteikto prasību izpildei var piemērot Latvijas nacionālā standarta statusā adaptētos
Eiropas harmonizētos standartus. Šim nolūkam LR Ekonomikas ministrija sastādījusi ieteikto
standartu sarakstu. Jāatzīmē, ka šis adaptēto Eiropas harmonizēto standartu saraksts neaptver visus
jautājumus attiecībā uz mašīnu drošību. Daļu specifisku jautājumu var atrast arī citos adaptētos
Eiropas standartos, kuru saraksts ir pieejams Nacionālajā Standartizācijas organizācijā “Latvijas
standarts”.
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1.2.2. LR MK 09.12.2002. noteikumi Nr. 526. “Darba aizsardzības prasības lietojot
aprīkojumu un strādājot augstumā”
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Noteikumos iekļautas pamatprasības no ES direktīvas 89/655/EEC, kā arī papildprasības no
direktīvas 2001/45/EC (par darbiem augstumā) un atsevišķas prasības no direktīvas 95/63/EC
(mobilās iekārtas un iekārtu pārbaudes).
Noteikumu II, III un IV nodaļa satur prasības darba aprīkojumam, papildu prasības mobilam
darba aprīkojumam un papildu prasības darba aprīkojumam, kas paredzēts smaguma celšanai.
Atšķirībā no “Noteikumiem par mašīnu drošību” šo noteikumu prasības ir attiecināmas arī uz
aprīkojumu, kura lietošana ir uzsākta līdz noteikumu spēkā stāšanās dienai un tas ir pārveidojams
atbilstoši šo noteikumu prasībām līdz 2004. gada 1. jūlijam.
1.2.3. Jāņem vērā, ka jēdziens “aprīkojums” ietver sevī arī bīstamās iekārtas, tādēļ šajā sfērā
jāievēro arī citu normatīvo dokumentu prasības, kas attiecas uz bīstamām iekārtām. Šādu patreiz
spēkā esošo dokumentu saraksts dots pielikumā 4.1.
Bīstamo iekārtu lietošanas laikā veicamo pārbaužu apjoms apkopotā veidā ir dots pielikumā 4.2..
1.2.4. Šajos metodiskajos norādījumos viss darba aprīkojums sagrupēts sekojoši:
1.2.4.1. Stacionārais aprīkojums – stacionāri uzstādīta iekārta, darbgaldi, ierīces.
1.2.4.2. Mobilais aprīkojums – mehāniski darbināma iekārta, kura var pārvietoties un var radīt
risku iekārtas kustības dēļ.
1.2.4.3. Darbarīki, instrumenti – mehāniski vai ar roku spēku darbināmas pārnēsājamas ierīces
un instrumenti, darbarīki.
1.2.4.4. Smaguma celšanas iekārtas – paredzētas kravas vai cilvēku celšanai.
1.2.4.5. Aprīkojums darbam augstumā – paredzēts darbam, ko veic 1,5 m un lielākā augstumā,
ja šos darbus nevar veikt no pastāvīgas, stabilas un drošas virsmas.
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1.3. Darba devēja pienākumi darba aprīkojuma lietošanas organizācijā
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1.3.1. LR MK 09.12.2002 noteikumu Nr.526. ”Darba aizsardzības prasības, lietojot darba
aprīkojumu un strādājot augstumā” p.32. nosaka, ka darba aprīkojums, kura lietošana uzsākta pirms
šo noteikumu spēkā stāšanās dienai pārveidojams atbilstoši šo noteikumu prasībām līdz 2004. gada
1. jūlijam.
Darba devējam jāorganizē attiecīgā aprīkojuma izvērtējums – vai tā konstrukcija atbilst
nosacījumiem, kuri norādīti minētajos noteikumos.
Jāņem vērā, ka šajos noteikumos, kuri ir sastādīti, pamatojoties uz Eiropas savienības
direktīvām, lielākā daļa minēto prasību, tikai citādā formulējumā, tika paredzētas arī citu valstu
standartos. Tādēļ, veicot aprīkojuma novērtējumu, esošā aprīkojuma atbilstība šo noteikumu
prasībām jāizvērtē pēc būtības, jānovērtē atsevišķu konstrukciju neatbilstības radītie riski un, ja tas
nepieciešams, jāieplāno preventīvie pasākumi šo risku novēršanai, kā arī darba aizsardzības
instrukcijās jāatspoguļo nenovērstie riski.
Minētajam aprīkojumam jāpārbauda un jānovērtē, vai tā konstrukcija atbilst šādiem
galvenajiem nosacījumiem:
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1.3.1.1. Darba aprīkojuma vadības ierīces, kuras ietekmē tā lietošanas drošību ir skaidri
saredzamas un atbilstoši saprotami marķētas, kur tas nepieciešams.
1.3.1.2. Darba aprīkojuma vadības ierīces ir izvietotas pēc iespējas ārpus bīstamās zonas (zona
ap darba aprīkojumu vai tajā, kur atrodoties ir apdraudēta nodarbināto drošība) un vadības ierīču
novietojums, lietojot tās, nerada papildu bīstamību.
Darba aprīkojuma vadības ierīce, kuras izsauktā darbība ir saistīta ar risku, ir konstruēta vai
aizsargāta tā, lai to varētu iedarbināt tikai ar apzinātu rīcību.
1.3.1.3. Operators, kas lieto aprīkojumu, atrodoties darba vietā, var pārliecināties, ka bīstamajā
zonā neatrodas cilvēki. Ja tāda iespēja nav, darba aprīkojumam nepieciešama drošības sistēma ar
skaņas un/vai gaismas signāliem, kura automātiski signalizē par aprīkojuma palaišanu, lai cilvēks,
kurš atrodas bīstamajā zonā, varētu savlaicīgi izvairīties no riska, kas rodas iedarbinot vai apturot
darba aprīkojumu (tajā skaitā novēršot aprīkojuma palaišanu).
1.3.1.4. Darba aprīkojuma vadības sistēmas ir drošas, ņemot vērā avāriju, kļūmju un
traucējumu iespējamību paredzētajos lietošanas apstākļos.
1.3.1.5. Darba aprīkojumu var iedarbināt tikai ar apzinātu rīcību, lietojot šim nolūkam
paredzētu vadības ierīci. Šī prasība attiecas arī uz darba aprīkojuma atkārtotu iedarbināšanu pēc tā
apturēšanas vai darbības režīma maiņas, atkārtota iedarbināšana un darbības režīma maiņa nedrīkst
radīt risku nodarbinātajiem. Šīs prasības neattiecas uz aprīkojumu, kas darbojas automātiskā režīmā.
1.3.1.6. Darba aprīkojumam ir droša apstādināšanas ierīce pilnīgai darba aprīkojuma
apturēšanai un, atkarībā no aprīkojuma bīstamības, arī apstādināšanas ierīce bīstamo (piemēram,
rotējošo) daļu apstādināšanai.
1.3.1.7. Darba aprīkojuma apturēšanas ierīce dominē salīdzinājumā ar palaišanas ierīci (krāsa,
novietojums, lielums vai citas iespējamās atšķirības).
Kad darba aprīkojums vai tā bīstamās daļas apstādinātas, tiek pārtraukta arī enerģijas padeve
darba aprīkojuma spēka pievadam.
1.3.1.8. Darba aprīkojums, atkarībā no tā normālā apstāšanās laika un bīstamības, ir aprīkots ar
avārijas apstādināšanas ierīci. Avārijas apstādināšanas ierīce nav vajadzīga, ja tā nesamazina risku
vai nesaīsina apstāšanās laiku, kā arī portatīvajiem rokas instrumentiem un ierīcēm.
1.3.1.9. Darba aprīkojumam, kurš var radīt risku krītošu objektu (sagataves, instrumenti,
atgriezumi utt.) vai izvirzījumu (asas malas un leņķi, rupjas virsmas u.c.) dēļ, ir veikti pasākumi, lai
novērstu šos riskus.
1.3.1.10. Darba aprīkojums, kurš ir bīstams gāzu tvaiku, šķidrumu vai putekļu izdalīšanas dēļ,
ir aprīkots ar piemērotām uztvērējierīcēm un/vai uzsūkšanas ierīcēm attiecīgā riska avota tuvumā.
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1.3.1.11. Darba aprīkojumam, kura kustīgās daļas var radīt risku nodarbināto drošībai un
veselībai, ir speciāli norobežojumi vai aizsargierīces, kas nepieļauj nodarbināto nokļūšanu bīstamajā
zonā. Pie tam šīm aizsargierīcēm jāatbilst sekojošām prasībām.

to konstrukcijai jābūt stabilai, lai tās nevarētu viegli noņemt vai padarīt neefektīvas;

tām jābūt izturīgām, un tās pašas nedrīkst radīt papildu bīstamību;

tām jābūt izvietotām pietiekamā attālumā no bīstamās zonas;

tās nedrīkst ierobežot redzamību darba aprīkojuma drošības zonā;

tās nedrīkst traucēt veikt darba aprīkojuma remontu un tehnisko apkopi, ja iespējams, tās
nav jānoņem remonta un tehniskās apkopes laikā.
1.3.1.12. Darba aprīkojuma darba un tehniskās apkopes zonas, kā arī zona ap aprīkojumu, ir
pietiekoši apgaismota atbilstoši darba raksturam.
1.3.1.13. Darba aprīkojumam, ja ir iespējama tā daļu salūšana vai sadalīšanās gabalos, radot
risku nodarbināto drošībai un veselībai (piem., slīpripas), ir speciālas aizsargierīces.
1.3.1.14. Darba aprīkojums vai tā daļas, kas darba procesā sakarst vai atdziest līdz
temperatūrai, kas rada risku nodarbināto drošībai un veselībai, ir attiecīgi izolētas vai norobežotas.
1.3.1.15. Darba aprīkojums ir atbilstoši marķēts un apzīmēts ar brīdinājuma zīmēm un
uzrakstiem un tie uz darba aprīkojuma ir pietiekami informatīvi, viegli uztverami un saprotami.
1.3.1.16. Darba aprīkojumam ir ierīces tā izslēgšanai un atvienošanai no enerģijas avota
tehniskās apkopes laikā (piem., ievada automāts vai drošinātāji mašīnām ar elektropiedziņu).
Enerģijas padeves izslēgšanas ierīces ir labi saredzamas un viegli sasniedzamas,
un darba aprīkojuma atslēgšana un atvienošana no enerģijas avota nerada risku nodarbināto
drošībai un veselībai.
1.3.1.17. Darba aprīkojums, ar kuru vai kurā tiek ražotas, izmantotas vai uzkrātas ķīmiskas
vielas, ķīmiski produkti vai citi uzliesmojoši un degoši produkti (materiāli), tajā skaitā ražošanas
atkritumi, ir nodrošināts pret darba aprīkojuma, attiecīgo vielu vai produktu sprādziena risku.
1.3.1.18. Darba aprīkojums ir ugunsdrošs un nodrošināts pret pārkaršanu, kā arī aprīkots tā, lai
aizsargātu nodarbinātos pret risku, kas rodas izdalot darba vidē gāzes, šķidrumus, tvaikus, putekļus
vai citas vielas, kas ar to vai tajā tiek ražotas, izmantotas vai uzkrātas.
1.3.1.19. Nodarbinātajiem nav iespējama tieša vai netieša saskare ar tām aprīkojuma daļām,
kuras var radīt elektriskas dabas risku.
Mobilajam aprīkojuma, arī pašgājējiem (turpmāk – iekārtai), kas var radīt risku iekārtas
kustības dēļ, papildus jānovērtē, vai to konstrukcija atbilst šādiem nosacījumiem:
1.3.1.20. Iekārta, uz kuras atrodas nodarbinātie, ir aprīkota tā, lai pārvietojoties neradītu risku
nodarbinātajiem saskaroties vai tikt saspiestiem ar iekārtas daļām (piem., riteņiem, kāpurķēdēm u.c.
mehānismiem).
1.3.1.21. Iekārta ir aprīkota tā, lai sakabe starp iekārtu un tās palīgierīcēm un/vai priekšmetiem,
kas tiek vilkti, neieķīlētos (nebloķētos). Ja šīs prasības nav iespējams pilnībā izpildīt, jāveic
pasākumi, lai novērstu risku nodarbināto drošībai un veselībai.
1.3.1.22. Energopiedziņas mehānismi starp iekārtas mobilajām daļām ir nostiprināti un
aizsargāti no smilšu, netīrumu iedarbības un mehāniskiem bojājumiem.
1.3.1.23. Iekārta, uz kuras atrodas nodarbinātie, ir konstruēta tā, lai nepieļautu tās apgāšanos,
vai arī tā ir aprīkota ar:


drošības konstrukciju, kas neļauj iekārtai sasvērties vairāk par vienu ceturtdaļu no kritiskā
apgāšanās leņķa;



konstrukcijai, kas nodrošina pietiekami lielu brīvu zonu ap nodarbinātajiem, ja sasvere ir
lielāka par vienu ceturtdaļu vai citu līdzvērtīgu ierīci.
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1.3.1.24. Iekārta ir aprīkota ar drošības konstrukciju, kas novērš risku nodarbinātajiem tikt
saspiestiem, ja apgāšanās risku nav iespējams pilnībā novērst.
1.3.1.25. Smaguma celšanai paredzētās iekārtas (piem., autoiekrāvēji), kuras darba laikā var
sasvērties, ir attiecīgi pielāgotas vai aprīkotas ar:





vadītāja kabīni;
konstrukciju, kas nepieļauj iekārtas sasvēršanos;
konstrukciju, kas, platformai sasveroties, nodrošina nodarbinātajiem pietiekami lielu
attālumu starp zemi un iekārtas daļām;
aizsargkonstrukcijām, kas novērš vadītāja sēdeklī esošā nodarbinātā saspiešanu ar
platformas daļām.

1.3.1.26. Pašgājējām iekārtām, lai tās neradītu risku nodarbināto drošībai un veselībai, ir
ievēroti šādi nosacījumi:

ne

rg



tās ir aprīkotas tā, lai novērstu neatļautu palaišanu (iedarbināšanu);
iekārta ir aprīkota ar bremzēšanas un apstādināšanas ierīci, ja nepieciešams, arī ar avārijas
ierīci ar automātisku sistēmu, kas apstādina iekārtu, ja bojāta galvenā bremzēšanas un
apstādināšanās ierīce;
ierīkotas piemērotas palīgierīces (spoguļi vai citas optiskas vai elektroniskas ierīces)
redzamības uzlabošanai, ja vadītāja tiešais redzeslauks nav pietiekams drošai darbu
veikšanai.

o.
lv




ke

1.3.2. Iegādājoties darba aprīkojumu no jauna, jāseko, lai šis darba aprīkojums atbilstu valstī
spēkā esošo normatīvo dokumentu prasībām.





iekārtas izmantošanas mērķa nepārprotama definīcija;
brīdinājums par nenovērstajiem riskiem, vēlams viegli saprotamu piktogrammu veidā;
norādes, kā bez apdraudējuma veikt visas operācijas iekārtas lietošanas laika dažādās fāzēs
(transportēšanu, montāžu, regulēšanu, izmantošanu, apmācīšanu darba procesā, tīrīšanu,
apkopi, bojājumu konstatēšanu, remontu, izņemšanu no aprites);
nepieciešamības gadījumā – to instrumentu vispārējs raksturojums, kurus var izmantot
kopā ar iekārtu;
brīdinājums, kā rīkoties avārijas situācijā;
nepieciešamības gadījumā – lietošanas kontrindikācijas.

ww
w





.le

1.3.3. Jāraugās, lai lietošanas instrukcijā, kura izgatavotājam noteikti jāpievieno attiecīgajam
izstrādājumam, būtu vismaz šādas norādes:

1.3.4. Tirgū piedāvātajam darba aprīkojumam, ja tas ietilpst reglamentētajā sfērā, jābūt
sastādītai atbilstības deklarācijai par produkta atbilstību attiecīgo ES direktīvu prasībām. Atkarībā no
iekārtas veida, atbilstības deklarācijai jāsatur šāda informācija:






izgatavotāja vai tā pilnvarotā pārstāvja nosaukums un adrese;
produkta apraksts /atpazīstamība/ identifikācija;
visas prasības, kuras ievērotas projektējot un izgatavojot produktu;
ja nepieciešams, pilnvarotās institūcijas nosaukums un adrese, kas veikusi produkta
pārbaudi;
ja nepieciešams, attiecīgi sertifikātu veidi un identifikācijas numuri, kurus attiecīgajam
produktam izsniegusi pilnvarotā institūcija ;
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ja nepieciešams, citi izmantotie tehniskie standarti un specifikācijas;
izgatavotāja vai tā pilnvarotā pārstāvja paraksts un atšifrējums.

Atbilstības deklarācijai jābūt valsts valodā.
Atsevišķos dokumentos var tikt noteikta papildu informācija, kura iekļaujama atbilstības
deklarācijā. Šādos gadījumos jāvadās pēc šiem dokumentiem.
1.3.5. Darba aprīkojums jāizvēlas ņemot vērā darba apstākļus uzņēmumā un katrā darba vietā,
kā arī risku nodarbināto drošībai un veselībai. Darba aprīkojumu drīkst lietot tikai tam paredzētajos
apstākļos un paredzētajām operācijām.
Uzstādot darba aprīkojumu jāievēro sekojošas prasības:

rg

o.
lv

1.3.5.1. Darba aprīkojumu montē vai demontē drošos apstākļos, ievērojot visas izgatavotāja
norādītās instrukcijas.
1.3.5.2. Darba aprīkojumu uzstāda, izvieto un lieto tā, lai līdz minimumam samazinātu risku
operatora un citu nodarbināto drošībai un veselībai, kā arī nodrošina enerģijas un izmantoto vai
ražoto vielu vai produktu drošu piegādi un pārvietošanu.
1.3.5.3. Darba aprīkojums, ja tas nepieciešams, jāaizsargā no tiešas zibens iedarbības un
atmosfēras pārspriegumiem.

ke

ne

1.3.6. Jāveic atbilstoša tehniskā apkope darba aprīkojumam visā tā darbības laikā. Tehniskai
apkopei jābūt noteiktai izgatavotāja dokumentācijā.
Darba aprīkojuma tehnisko apkopi veic tad, kad aprīkojums ir izslēgts un atvienots no
enerģijas avota. Ja aprīkojumu nevar izslēgt, tehnisko apkopi veic ārpus bīstamās zonas vai ievērojot
speciālus aizsardzības pasākumus.
Datus par mašīnu, aparātu un iekārtu tehnisko apkopi dokumentē darba devēja norīkotas
personas. Ja nepieciešams, tehniskās apkopes datus uzrāda Valsts darba inspekcijai.
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1.3.7. Ja darba aprīkojuma drošību nosaka tā uzstādīšanas apstākļi, jānodrošina darba
aprīkojuma pārbaude pēc uzstādīšanas pirms lietošanas, kā arī pēc montāžas citā vietā vai citā
izvietojumā.
1.3.8. Ja darba aprīkojums pakļauts apstākļiem, kas var izraisīt tā nolietošanos, tā radot risku
nodarbināto veselībai un drošībai, jāveic šādas darba aprīkojuma pārbaudes:
1.3.8.1. Periodiskas pārbaudes un, ja nepieciešams, arī testēšanu.
1.3.8.2. Speciālas pārbaudes, ja radušās ārkārtas situācijas (negadījumi, avārijas, nelabvēlīgi
laika apstākļi, kā arī ja darba aprīkojums pārveidots vai nav ilgstoši lietots.
1.3.8.3. Bīstamo iekārtu pārbaužu apjomu nosaka normatīvie dokumenti un tās veic
kompetentas inspicēšanas institūcijas (pielikums 4.2.). Bīstamo iekārtu pārbaudes protokoli jāglabā
darba devējam un inspicēšanas institūcijai. Pārbaužu protokoli jāglabā 10 gadus, pēc tam tos nodod
arhīvā.
1.3.8.4. Pārējam aprīkojumam pārbaužu apjomu nosaka ?iekšējos? dokumentos, ko sastāda,
ņemot vērā izgatavotāja dokumentācijas prasības un pieredzi darba aprīkojuma lietošanā. Pārbaudes
veic darba devēja norīkots, par aprīkojumu atbildīgs speciālists. Pielikumos 4.3. un 4.4. doti piemēri
vietējo dokumentu sastādīšanai darbnīcās pielietojamā darba aprīkojuma pārbaužu apjoma un
periodiskuma noteikšanai, kā arī ieteicamās normas.
Uzņēmuma personāla veiktās darba aprīkojuma pārbaudes ieteicams reģistrēt vietējos žurnālos.
Šādu žurnālu ieteicamās formas dotas pielikumos 4.5., 4.6. un 4.7..
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1.3.9. Nodarbinātie jānodrošina ar nepieciešamo informāciju un uzņēmuma vietējām (varbūt
iekšējām?) instrukcijām par darba aprīkojumu, kurās jāietver darba aizsardzības prasības, darba
aprīkojuma lietošanas noteikumi, iespējamie ārkārtas un avārijas situāciju apraksti un rīcības šādās
situācijās, ievērojot izgatavotāja instrukcijas un tehnisko dokumentāciju, kā arī pieredzi darba
aprīkojuma lietošanā. Šo metodisko norādījumu 3. nodaļā norādītas prasības atsevišķiem aprīkojuma
veidiem.
Nodarbinātajiem, kuri strādā ar aprīkojumu, attiecīgajās darba aizsardzības instrukcijās jāietver
šādi galvenie jautājumi:






nosacījumi, nodarbinātā pielaišanai pie darba ar attiecīgo aprīkojumu, ja tādi šim
aprīkojuma veidam pastāv (vecuma cenzs, veselības pārbaudes, kvalifikācija, apmācība,
zināšanu pārbaude u.c.);
brīdinājums par attiecīgajam aprīkojumam nenovērstiem riskiem un nepieciešamību lietot
aizsardzības līdzekļus;
nepieciešamības gadījumā, lietošanas kontrindikācijas;
darba aprīkojuma lietošanas noteikumi uzsākot darbu, darba laikā un beidzot darbu;
iespējamo ārkārtas un avārijas situāciju aprakstu un rīcību šādās situācijās.

o.
lv



rg

Pielikumā 4.8. dots iespējamais darba aizsardzības instrukcijas satura paraugs.
Enerģētisko iekārtu ekspluatācijas instrukcijās papildus jāiekļauj informācija atbilstoši arī
LEK 002 prasībām.
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1.3.10. Darba devējam jāsastāda un jāaktualizē (jāpārskata, ja ir mainījusies situācija, kā arī 1
reizi 3 gados) tā darba aprīkojuma sarakstu, kas var radīt palielinātu risku nodarbināto drošībai un
veselībai.
Šajā sarakstā jāiekļauj:
1.3.10.1. Bīstamās iekārtas un aprīkojuma veidi, kuri ir pieskaitāmi pie bīstamām iekārtām,
atbilstoši LR MK 07.11.2000. noteikumiem Nr.384 “Noteikumi par bīstamajām iekārtām”
1.3.10.2. Pārējais aprīkojums, kas var radīt palielinātu risku nodarbināto drošībai un veselībai.
Pie tam jāņem vērā, ka sakarā ar šī aprīkojuma radīto palielināto risku, ir noteiktas paaugstinātas
prasības personāla sagatavošanai un pielaišanai pie darba ar šo aprīkojumu (apmācības, zināšanu
pārbaudes).
Priekšlikumi šīs saraksta daļas sastādīšanai doti pielikumā 4.9..
1.3.10.3. Minētajā darba aprīkojuma sarakstā jānorāda:
vieta, kur uzņēmumā atrodas attiecīgais darba aprīkojums;
tā darbinieka vārds un uzvārds, kurš atbild par attiecīgā darba aprīkojuma drošu lietošanu
un apkopi;
datums, kad veikta pēdējā tehniskā pārbaude, pārbaudes veids un raksturs (obligāti
bīstamajām iekārtām, pārējam aprīkojumam – saskaņā ar izgatavotāja un vietējām
instrukcijām);
datums, kad tiks veikta nākamā tehniskā pārbaude (obligāti bīstamajām iekārtām, bet
pārējam aprīkojumam – saskaņā ar izgatavotāja un vietējām instrukcijām).

1.3.10.4. Sarakstu ieteicams sadalīt 2 daļās:



1.daļa - bīstamās iekārtas, kuras uzrauga Valsts darba inspekcija;
2.daļa - pārējais darba aprīkojums, kuru uzrauga attiecīgie uzņēmumā atbildīgie speciālisti.
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1.3.11. Ja sarakstā minēto darba aprīkojumu lieto ārpus uzņēmuma, tas jānodrošina ar
apliecinājumu (dokumentu, uzlīmi, zīmogu) par pēdējo drošības pārbaudi (ja tāda attiecīgajam darba
aprīkojumam ir paredzēta).
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1.3.12. Pārējo uzņēmumā lietojamo aprīkojumu, kurš nav iekļauts augstāk minētajā sarakstā,
var uzskatīt par vienkāršu aprīkojumu, kas nerada palielinātu risku nodarbināto drošībai un veselībai,
tādēļ netiek izvirzītas paaugstinātas prasības tā personāla apmācībai un pielaišanai pie darba, kurš
strādā ar šo vienkāršo aprīkojumu.
Pie šādiem vienkāršiem aprīkojumiem varētu pieskaitīt:

darbarīkus;

rokas instrumentus;

vienkāršas smaguma celšanas ierīces;

vienkāršu aprīkojumu darbam augstumā;

vienkāršus mehānismus (zāles pļāvējus, trimerus u.c.).

Tikai lasīšanai

Aprīkojuma
1.4. Aprīkojuma sadalījuma struktūra 1.4.
un rīcība
ar to sadalījuma struktūra un rīcība ar to
APRĪKOJUMS

Neatbilst LR MK
30.05.2000.
noteik. Nr.186
un nav marķēts
ar CE zīmi

Atbilst LR MK
30.05.2000.
noteik. Nr.186
un ir marķēts ar
CE zīmi

Jāveic preventīvie
pasākumi, ja tādi
nepieciešami

Jāveic preventīvie
pasākumi, ja tādi
nepieciešami

E. Darbarīki,
instrumenti

Ja tiek lietots
stacionārais
mobilais
aprīkojums vai
smaguma celšanas
ierīces, jārīkojas
atbilstoši A,B,C

Jāveic novērtējums
atbilstoši šo
metodisko
norādījumu
p.1.3.1.1.-1.3.1.19.
un, ja aprīkojums ir
mobils,
p.1.3.1.20.-1.3.1.26

w.

ww

Jāsastāda vietējās
instrukcijas
atbilstoši šo
metodisko
norādījumu
p.1.3.8.4. un
p.1.3.9.

Jāsastāda vietējās
instrukcijas
atbilstoši šo
metodisko
norādījumu
p.1.3.8.4. un
p.1.3.9.

Jāsastāda vietējās
instrukcijas
atbilstoši šo
metodisko
norādījumu
p.1.3.8.4. un
p.1.3.9.

Jāveic preventīvie
pasākumi, ja tādi
nepieciešami

Jāsastāda vietējās
instrukcijas
atbilstoši šo
metodisko
norādījumu
p.1.3.8.4. un
p.1.3.9. papildus
ņemot vērā p.3.8.
prasības

Jāsastāda vietējās
instrukcijas
atbilstoši šo
metodisko
norādījumu
p.1.3.8.4. un
p.1.3.9. papildus
ņemot vērā p.3.8.
prasības

Jāsastāda vietējās
instrukcijas
atbilstoši šo
metodisko
norādījumu
p.1.3.8.4. un
p.1.3.9. papildus
ņemot vērā p.3.9.
prasības

Jāsastāda vietējās
instrukcijas
atbilstoši šo
metodisko
norādījumu
p.1.3.8.4. un
p.1.3.9. papildus
ņemot vērā p.3.
prasības
attiecīgajam
aprīkojumam

019 © LEK: 2004

Jāsastāda vietējās
instrukcijas
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p.1.3.8.4. un
p.1.3.9.
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Jāveic novērtējums
atbilstoši šo
metodisko
norādījumu
p.1.3.1.1.-1.3.1.19.
un papildus vēl
p.1.3.1.20.-1.3.1.26

Atbilst LR MK
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noteik. Nr.186
un ir marķēts ar
CE zīmi

D. Aprīkojums
darbam augstumā
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Jāveic novērtējums
atbilstoši šo
metodisko
norādījumu
p.1.3.1.1.-1.3.1.19.

Neatbilst LR MK
30.05.2000.
noteik. Nr.186
un nav marķēts
ar CE zīmi
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Atbilst LR MK
30.05.2000.
noteik. Nr.186
un ir marķēts ar
CE zīmi

C. Smaguma celšanas ierīces
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Neatbilst LR MK
30.05.2000.
noteik. Nr.186
un nav marķēts
ar CE zīmi

B. Mobilais aprīkojums
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A. Stacionārais aprīkojums
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2. Nodarbināto apmācība un pielaišana pie darba ar aprīkojumu
2.1. Apmācība un pielaišana pie darba ar bīstamajām iekārtām
2.1.1. Darbam ar bīstamajām iekārtām nodarbinātos apmāca kārtībā, kāda noteikta LR spēkā
esošajos attiecīgajos normatīvajos dokumentos.
2.1.2. Saskaņā ar šiem dokumentiem bīstamo iekārtu apkalpojošais personāls ir bīstamās
iekārtas valdītāja norīkotas un saskaņā ar noteikto kārtību apmācītas un atestētas personas:


o.
lv



atbildīgie speciālisti – darbinieki, kas organizē un nodrošina bīstamo iekārtu tehniskā
stāvokļa un pareizas ekspluatācijas uzraudzību;
darbu izpildītāji – darbinieki, kas tieši izpilda bīstamo iekārtu vadības operācijas
(operatori) un citi ar iekārtu darbināšanu vai tehnisko apkopi saistīti darbinieki ( piem.,
stropētāji, kurinātāji, liftnieki u.c.).
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2.1.3. Bīstamo iekārtu apkalpojošā personāla apmācību (turpmāk – apmācību) un bīstamo
iekārtu apkalpojošā personāla atestāciju (turpmāk – atestāciju), kā arī zināšanu pārbaudi
atbildīgajiem speciālistiem veic juridiska persona, kura saņēmusi valsts darba inspekcijas licenci
darba aizsardzības apmācību veikšanai.
Bīstamo iekārtu apkalpojošā personāla atestācija un zināšanu pārbaude ir viņu zināšanu
novērtēšana, tās veidi ir sekojoši:

atbildīgajam speciālistam pēc apmācības pabeigšanas;
darbu izpildītājam – pēc apmācības pabeigšanas un vai vienlaicīgi ar sākotnējo instruktāžu
darba vietā, kuru veic saskaņā ar normatīvajos dokumentos par instruktāžu darba
aizsardzības jomā noteikto kārtību.
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2.1.3.1. Atestācija – zināšanu novērtēšana, kuru veic licencēta juridiska persona:




ww
w

2.1.3.2. Periodiskā zināšanu pārbaude, kuru:
atbildīgajam speciālistam veic ne retāk kā vienu reizi 5 gados licencēta juridiska persona;
darbu izpildītājam veic ne retāk, kā 1 reizi gadā, šo pārbaudi var veikt licenzēta juridiska
persona vai bīstamās iekārtas valdītāja zināšanu pārbaudes komisija, kurā ietilpst
atbildīgais speciālists un darba aizsardzības speciālists, vismaz 3 cilvēku sastāvā.

2.1.3.3. Ārpuskārtas zināšanu pārbaude, kas tiek pielietota gadījumos , kad mainās normatīvie
akti vai nodarbināto pienākumi.
2.1.4. Atestētām personām izsniedz noteikta parauga apliecības. Pēc katras periodiskās vai
ārpuskārtas zināšanu pārbaudes personai izsniedz zināšanu pārbaudes protokola kopiju, kura
apliecina personas zināšanu atbilstību šai kārtībai.
Energouzņēmums personālam, kurš ir attestēts un/vai, kuram ir veikta zināšanu pārbaude un
izsniegti attiecīgi dokumenti par tiesībām apkalpot bīstamās iekārtas, par to izdarāms informatīvs
ieraksts energouzņēmuma izsniegtajā zināšanu pārbaudes apliecībā. (Šis ieraksts paredzēts, lai
atvieglotu kontroli darba vietās, jo minētais Labklājības ministrijas dokuments neprasa, lai zināšanu
pārbaudes protokolu kopijas atrastos pie darbinieka darba veikšanas laikā).
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2.2. Apmācība un pielaišana darbam ar pārējo aprīkojumu, kas var radīt palielinātu
risku
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2.2.1. Darbam ar aprīkojumu, kas var radīt palielinātu risku nodarbināto drošībai un veselībai
un ir iekļauts aprīkojuma saraksta 2. daļā (atbilstoši šo metodisko norādījumu p.1.3.10.2.) norīko
tikai speciāli apmācītus darbiniekus, kuru zināšanas ir pārbaudījusi zināšanu pārbaudes komisija.
2.2.2. Darba devējs nodrošina šo darbinieku apmācību un instruēšanu jautājumos, kas saistīti ar
darba aprīkojuma lietošanu, kā arī informēšanu par jebkuru risku, kas saistīts ar darba aprīkojuma
lietošanu.
2.2.3. Personas, kurām nav nepieciešamās izglītības vai darba iemaņas darbam ar attiecīgo
aprīkojumu, ja to nosaka normatīvie dokumenti, sākotnēji apmāca organizācijās, kurām ir licence šo
apmācību veikšanai. Jāņem vērā arī aprīkojuma izgatavotāja dokumentācijas norādījumi par
apmācību darbam ar šo aprīkojumu (ja tādi ir).
2.2.4. Ja normatīvos dokumentos nav noteikta citāda kārtība un uzņēmumā ir attiecīgo
aprīkojumu zinoši speciālisti darbinieka apmācību darbam ar šo aprīkojumu var veikt uzņēmumā.
2.2.5. Lēmumu par apmācības veida izvēli un pietiekamību uz attiecīgo darbu pretendējošai
konkrētai personai, atbilstoši viņas profesionālai sagatavotībai, pieņem uzņēmuma vadītājs vai viņa
nozīmēts darbinieks, ņemot vērā šīs personas izglītību, iepriekšējo apmācību, darba pieredzi un
spējas, kā arī uzņēmuma specifiku.
2.2.6. Ja apmācību veic uzņēmumā, jāsastāda un jāapstiprina apmācību programma kā arī
zināšanu apjoms, bez kura darbinieks nevar uzsākt patstāvīgu darbu.
Apmācības programmā jāietver teorētiskās apmācības par drošām darba metodēm, attiecīgās
iekārtas uzbūvi, darba drošības prasībām un drošības principiem, kā arī praktiskas apmācības
pieredzējušu speciālistu vadībā.
Veicot darbinieku apmācību, tā jāreģistrē norādot nodarbību datumu, tematu, stundu skaitu un
apmācītāja atšifrētu parakstu.
Šim nolūkam var izmantot formu atbilstoši LEK-027 “Darbs ar enerģijas ražošanas, pārvades
un sadales uzņēmumu personālu” 9.6. pielikuma “Tehnisko mācību žurnāla forma” 2. sadaļu.
2.2.7. Pēc teorētisko un praktisko apmācību pabeigšanas jāveic apmācītās personas pirmreizējā
zināšanu pārbaude (atestācija) apstiprinātā zināšanu pārbaudes apjomā.
Zināšanu pārbaudi – atestāciju veic uzņēmuma zināšanu pārbaudes komisija, kurā jāiekļauj
darbinieks, kurš bija atbildīgs un/ vai veica attiecīgās personas apmācību.
Zināšanu pārbaudes rezultāti jāreģistrē “Darbinieku zināšanu pārbaudes žurnālā”, kura forma ir
LEK-027 “Darbs ar enerģijas ražošanas, pārvades un sadales uzņēmumu personālu” (9.4.
pielikumā).
Zināšanu pārbaudes rezultāti jāieraksta darbinieka zināšanu pārbaudes apliecībā sadaļā par
tiesībām veikt speciālos darbus.
2.2.8. Periodisko zināšanu pārbaudes darbiniekiem, kuri ir pielaisti darbam ar augstākminētā
aprīkojuma saraksta 2. daļā iekļauto aprīkojumu, veic ne retāk, kā reizi 3 gados. Atsevišķām
darbinieku kategorijām vai individuāliem darbiniekiem uzņēmuma vadītājs var noteikt citādu
zināšanu pārbaudes termiņu vai atbrīvot tos no periodiskām zināšanu pārbaudēm.
Šādas periodisko zināšanu pārbaužu termiņu izmaiņas, kā arī to atcelšanu ieteicams noformēt
attiecīgā dokumentā (uzņēmuma personāla zināšanu pārbaužu periodiskums), kurš glabājams kopā
ar zināšanu pārbaudes grafiku.
Periodisko zināšanu pārbaudes rezultāti jānoformē “Darbinieku zināšanu pārbaudes žurnālā un
darbinieka zināšanu pārbaudes apmācības sadaļā par speciāliem darbiem”.
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2.3. Pielaišana pie darba ar aprīkojumu, kas nerada palielinātu risku

Darbiniekiem, kurus pielaiž darbam ar pārējo aprīkojumu, kurš nav iekļauts tā aprīkojuma
sarakstā, kas var radīt palielinātu risku, normatīvos dokumentos noteiktā kārtībā veic:




ievadinstruktāžu;
instruktāžu darba vietā (sākotnējo un atkārtotās);
ārpuskārtas (neplānoto) instruktāžu.

Bez tam jāveic arī mērķa instruktāža pirms darba uzsākšanas, ja nodarbinātie:




likvidē avāriju vai katastrofu sekas;
veic vienreizēju darbu, kas nav saistīts ar nodarbinātā profesiju, amatu vai pastāvīgi
izpildāmiem pienākumiem;
veic vienreizēju darbu ārpus uzņēmuma teritorijas;
veic darbu, kura izpildei jānoformē norīkojums vai norīkojums – atļauja (saskaņā ar darba
devēja apstiprinātu sarakstu).
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Ziņas par mērķa instruktāžu reģistrē attiecīgajā norīkojumā vai norīkojuma atļaujā.
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2.4. Pasākumu apkopojums nodarbināto pielaišanai darbam ar aprīkojumu

Aprīkojums, kas var radīt
palielinātu risku nodarbināto
drošībai un veselībai

Pārējais aprīkojums,
kas nerada palielinātu
risku

Pārējais aprīkojums, kas
var radīt palielinātu risku

Apkalpojošā personāla
apmācību nosaka Labklājības
ministrijas rīkojums Nr.284
no 12.10.2000. (izdots
saskaņā ar likuma "Par
bīstamo iekārtu tehnisko
uzraudzību" 17.pantu)

Ja par attiecīgo aprīkojumu
ir normatīvie akti, kas
nosaka apmācības kārtību,
personāla apmācību veic
saskaņā ar šiem aktiem,
piemēram, autovadītāji,
traktoristi
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Bīstamās iekārtas

Nodarbinātos pielaiž
darbā pēc
instruktāžas
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Atbildīgā speciālista:

 Apmācību veic juridiska persona,
kura saņēmusi VDI licenci;
 Atestāciju veic apmācības
organizētāja zināšanu pārbaudes
komisija, kuras sastāvā ir VDI
inspektors;
 Periodiskās zināšanu pārbaudes, ne
retāk kā 1 reizi 5 gados veic juridiska
persona, kura saņēmusi VDI licenci

Ja normatīvos aktos
nav noteikta cita
kārtība, apmācību un
zināšanu pārbaudes
kārtību nosaka darba
devējs

Darbu izpildītāja:




Apmācību veic juridiska persona, kura
saņēmusi VDI licenci;
Atestāciju veic apmācības organizētāja
zināšanu pārbaudes komisija;
Periodiskās zināšanu pārbaudes, ne retāk
kā 1 reizi gadā veic:
- juridiska persona, kura saņēmusi
VDI licenci, vai
- bīstamās iekārtas valdītāja zināšanu
pārbaudes komisija, kurā ir ne mazāk kā
3 cilvēki, tajā skaitā atbildīgais
speciālists, darba aizsardzības speciālists
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3. Aprīkojuma un ar to veicamo darbu apraksti
Šajā nodaļā ietvertie materiāli ir pielietojami sastādot uzņēmuma vietējos dokumentus. Darba
devējs novērtējot konkrētu uzņēmumā pielietojamu aprīkojumu no šīs nodaļas var izvēlēties
attiecīgajam aprīkojumam piemērotus nosacījumus un izmantot tos savos vietējos dokumentos.
Atsevišķās sadaļās ar * apzīmētie punkti ir iekļauti spēkā esošos LR normatīvos dokumentos,
tādēļ šo nosacījumu izpilde ir obligāta.
3.1. Vispārējas prasības darbgaldiem un to elektroiekārtām

o.
lv

3.1.1. Katram darbgaldam jābūt identificējamam. Jābūt sastādītam to personu sarakstam,
kuriem ir tiesības strādāt uz šiem darbgaldiem. Jābūt nozīmētam speciālistam, kurš ir atbildīgs par
darba galdu uzturēšanu un drošu ekspluatāciju. Darba vietā jābūt pieejamam īsam izrakstam no
darba aizsardzības instrukcijas, kurā norādītas pamatprasības drošām darba metodēm, kā arī drošības
un bloķēšanas ierīcēm.

rg

3.1.2. Stacionāriem darba galdiem jābūt novietotiem uz izturīgas un stabilas pamatnes, droši
nostiprinātiem, tie jāaprīko ar drošības zīmēm un jākrāso saskaņā ar LR spēkā esošo normatīvo
dokumentu prasībām.
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3.1.3. No jauna uzstādītos vai atremontēto iekārtu (darba galdus) var ievest darbā tikai tad, kad
to pārbaudījis un pieņēmis atbildīgais speciālists, noformējot par to attiecīgu dokumentu.
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3.1.4. Darbagaldu vadības ierīču nozīmei jābūt norādītai uz ierīcēm blakus esošiem uzrakstiem
vai simboliem. Par veco izgatavotāju uzrakstu nomaiņu ar simboliem lemj attiecīgā iecirkņa vadītājs
kopā ar atbildīgo speciālistu.
Limbiem, skalām, uzrakstiem un simboliem jābūt novietotiem un izpildītiem tā, lai tie
nenodzistu un būtu labi salasāmi no ne mazāka kā 0,5 m attāluma.
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3.1.5. Iekārtu un darbagaldu rokas vadības ierīcēm jābūt izpildītām un novietotām tā, lai tās
būtu ērti lietot, lai tās lietojot roka netiktu iespiesta vai neuzgrūstos citām vadības ierīcēm vai
darbagalda daļām un, lai pēc iespējas būtu novērsta iespēja nejauši iedarboties uz šīm ierīcēm.
3.1.6. Nedrīkst strādāt, ja darba galdam ir bojājumi, kā arī, ja ir bojāti vai nav nostiprināti
aizsargnožogojumi.
3.1.7. Aizliegts remontēt iekārtas un mainīt darba ierīces (nažus, zāģus, abrazīvās ripas utt., ja
darba galds nav atslēgts, tā elektriskā shēma nav sagatavota atbilstoši LEK 025 “Drošības prasībām,
veicot darbus elektroietaisēs”, kā arī nav noslēgti eļļas, tvaika, gaisa, ūdens u.c. padeves ventiļi.
3.1.8. Vietās, kur elektrotīklam pieslēdz pārnesamās elektroierīces jābūt uzrakstiem ar norādi
par tīkla spriegumu un strāvas veidu.
3.1.9. Aizliegts lietot tīkla spriegumam neatbilstošas kontaktdakšas un rozetes.
3.1.10. Aizliegts lietot atklātus svirslēdžus, kā arī svirslēdžus ar izgriezumu korpusā.
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3.1.11. Iekārtas strāvu vadošām daļām jābūt izolētām, nožogotām vai jāatrodas cilvēkiem
nepieejamā vietā. Iekārtas metāliskās daļas, kuras izolācijas bojājuma rezultātā var nokļūt zem
sprieguma, jāzemē (jānullē) atbilstoši “Elektroietaišu ierīkošanas noteikumiem”.
3.1.12. Pārvietojamās darbnīcās elektroierīces metāliski jāsavieno ar furgona korpusu, kurš
savukārt jāpievieno tās elektroietaises aizsardzības zemējumam, kuras teritorijā notiek darbs, vai
speciālam pārnesamam zemējumam.
3.1.13. Siksnu, ķēžu, zobratu u.c. pārvadiem, kuri atrodas ārpus darbagalda korpusa un var
radīt bīstamību cilvēkiem, jābūt nožogotiem, nožogojumiem jābūt aprīkotiem ar ierīcēm (rokturiem,
skavām u.c.), lai tos ērti un droši varētu atvērt, pārvietot un uzstādīt.

ne

rg

o.
lv

3.1.14. Durtiņu iekšpusei, kuras nosedz darbiniekam bīstamus kustīgus darba galda elementus
(zobratus, skriemeļus), kuri ir periodiski jāapkalpo, jābūt ar dzeltenu signālkrāsojumu.
Ja šie kustīgie elementi ir nosegti ar noņemamiem nožogojumiem, tad dzeltenā krāsa pilnīgi
vai daļēji jākrāso pret nožogojumu vērstās, to kustīgo elementu un blakus esošo nekustīgo daļu
virsmas, kuras nosedz šis nožogojums.
Nožogojuma ārpusē jābūt brīdinājuma zīmei 4.9. “Vispārēja bīstamība” (vienādmalu dzeltens
trijstūris ar virsotni uz augšu, ar melnu ierāmējumu un melnu izsaukuma zīmi). Zem zīmes jābūt
uzrakstam “Darbagaldam strādājot neatvērt”.
Ja pastāv paaugstināts traumēšanas risks, aizsargājošiem nožogojumiem jābūt aprīkotiem ar
bloķēšanu, kura nožogojumu atverot, atslēdz darba galdu. Pie tam paliek spēkā arī prasība par
signālkrāsojumu un brīdinājuma zīmi.
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3.1.15. Iekārtām un darba galdiem jābūt aprīkotiem ar ierīcēm (ekrāniem), kas aizsargā pie
darba galda strādājošos un blakus esošos cilvēkus no lidojošām skaidām un dzesējošā šķidruma, kā
arī nepieļauj ar to pievārtīt grīdu. Ja tehnisku iemeslu dēļ, strādājot nav iespējams lietot
aizsargierīces, strādājot jālieto aizsargbrilles vai sejas aizsargmasku.
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3.1.16. Aizsargiežogojumi nedrīkst ierobežot darba galda tehniskās iespējas un radīt neērtības
darbam, regulēšanai un apkopei. Aizsargierīcēm jābūt droši nostiprinātām, lai tās patvaļīgi
neatvērtos. Ierīcēm, kas notur nožogojumus atvērtus, tie droši jānotur šādā atvērtā stāvoklī.
3.1.17. Strādājot pie darbagalda, strādājošam jāstāv uz koka restveida paliktņa, kuriem
attālums starp dēlīšiem nav lielāks par 30 mm.
3.1.18. Ja tas tehniski nepieciešams, darbagaldi jāaprīko ar individuālu pacelšanas ierīci, lai
uzstādītu par 8 kg smagākas sagataves, kā arī par 20 kg smagākus instrumentus un ierīces.
3.1.19. Ar darbagaldu apstrādājamās sagataves vai detaļas ir stingri un droši jānostiprina.
3.1.20. Gadījumā, ja tiek pārtraukta elektroenerģijas padeve, darba pārtraukumos, avārijas
situācijā, kura var izsaukt iekārtas vai apstrādājamās sagataves bojājumus, uzstādot vai nostiprinot
apstrādājamo detaļu, vai noņemot to, kā arī veicot tīrīšanu, eļļošanu, skaidu novākšanu, darba galds
jāatslēdz no tīkla ar roku darbināmu ievadslēdzi, kurš novietots drošā un apkalpošanai ērtā vietā.
3.1.21. Darba vieta vienmēr jāuztur tīra. Darba vietās jāparedz laukums, kur novietot plauktus,
galdus, taru un citas ierīces, kur novietot aprīkojumu, materiālus, detaļas, pusfabrikātus, gatavās
detaļas, kā arī ražošanas atkritumus.
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3.1.22. Darba vietām jābūt apgaismotām atbilstoši pastāvošajām normām.

3.1.23. Metāla skaidas no darbagalda jānovāc ar atbilstošām ierīcēm (āķiem, sukām). Nedrīkst
novākt skaidas ar rokām.
3.1.24. Darbagaldiem jābūt aprīkotiem ar vietējās apgaismošanas ierīcēm darba zonas
apgaismošanai, ierīču konstrukcijai jābūt tādai, lai gaismekļus ērti varētu novietot un fiksēt vajadzīgā
stāvoklī. Vietējo gaismas ķermeņu (ar kvēlspuldzēm) spriegums nedrīkst būt augstāks par 42 V.
Atļauts lietot spriegumu 127 V vai 220 V vietējā apgaismojuma gaismekļos ar luminiscētām
spuldzēm, pie tam šiem gaismekļiem nedrīkst būt strāvu vadošas daļas, kurām var nejauši
pieskarties.
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3.1.25. Darbgalda elektroierīces jāpārbauda izgatavotāja dokumentācijā norādītā apjomā un
termiņos. Ja šādas dokumentācijas nav, šo pārbaužu nepieciešamību, apjomu un periodiskumu
nosaka darba devējs vietējā dokumentā.
Šajā gadījumā ieteicams veikt sekojošas pārbaudes (pielikums 4.3.):
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starp spēka ķēdēm un aizsardzības ķēdi;
starp spēka ķēdēm un vadības un signalizācijas ķēdēm;
starp vadības un signalizācijas ķēdēm un aizsardzības ķēdi.
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3.1.25.1. Ievedot ekspluatācijā, pēc elektrodzinēja remonta, mainot tinumus, kā arī ne retāk kā
1 reizi 6 gados, darba galda elektroierīces jāpārbauda ar paaugstinātu spriegumu, jāmēra izolācijas
pretestība un jāpārbauda zemējuma (aizsardzības) ķēdes nepārtrauktību.
3.1.25.2. Darbagalda elektroierīcēm izolācijas pretestība, kuru mēra ar (500  1000) V
megommetru starp savstarpēji savienotiem spēka ķēdes un tai pievienotiem vadības un signalizācijas
ķēžu vadiem un aizsardzības ķēdi, (kurā ietilpst darbagalda korpuss), jābūt ne mazākai par 1 MΩ.
Ja vadības ķēdes nav tieši savienotas ar spēka ķēdi, tad jāveic atsevišķi mērījumi:
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3.1.25.3. Elektronu aparatūras elementiem, kuri var tikt bojāti ar pārbaudes spriegumu,
pārbaudes laikā jābūt atslēgtiem.
3.1.25.4. Vadības un signalizācijas ķēdes ar spriegumu zem 50V jāpārbauda, ja tajās nav
elektronikas elementi.
3.1.25.5. Darbgalda elektroierīces jāpārbauda 1 min. laikā ar paaugstinātu spriegumu, kurš
jāpievada:
starp īsslēgtiem spēka ķēžu vadiem, ieskaitot jebkuras ar spēka ķēdēm tieši saistītas
vadības un signalizācijas ķēdes, un aizsardzības ķēdi, ieskaitot darbagalda korpusu:
starp vadības un signalizācijas ķēdēm ar 50 V un augstāku spriegumu, kuras nav tieši
saistītas ar spēka ķēdi (ja tādas ir) un aizsardzības ķēdi.

Pārbaudes spriegumam jābūt ne mazākam, kā 1500 V maiņspriegumam. Ja ierīcēm izolācijas
pretestība nav mazāka par 10 MΩ, pārbaudi ar paaugstinātu spriegumu var aizvietot ar pārbaudi ar
2500 V megommetru. Pārbaužu rezultātus reģistrē žurnālā (pielikums 4.5.).
3.2. Atslēdznieku darbarīki un darbi
3.2.1. Āmuru un uzsitējveseru belžņiem jābūt ar gludu un viegli izliektu virsmu bez
nošķiebuma, robiem, plaisām un atskabargām.
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Āmuru, uzsitējveseru un citu sitieninstrumentu rokturus izgatavo no cietas lapukoku dzimtas
koksnes bez zariem un greizšķiedrainuma vai no sintētiskiem materiāliem. Rokturus nedrīkst
izgatavot no mīkstas koksnes ar rupju šķiedru (egle, priede u.c.), kā arī no mitras koksnes;
Rokturim brīvajā galā jābūt nedaudz resnākam (izņemot uzsitējveserus), lai vēzējot
instrumentu, tas neizslīdētu no rokām.
Uzsitējveserus uzsēdina rokturiem no tievāka gala uz resnāko bez ķīļiem.
Roktura asij jābūt perpendikulārai instrumenta garenajai asij. Ķīlim instrumenta
nostiprināšanai uz roktura jābūt no mīksta tērauda ar uzcirtumu.
3.2.2. Instrumentus ar spicu galu (vīles, kalti) iesēdina rokturos, kuriem galā noteikti ir
bandāžas gredzeni.
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3.2.3. Lāpstu kātus stingri nostiprina turētājos, kāta galu ārpus turētāja noslīpina pret lāpstas
plakni. Lāpstas kātus izgatavo no koksnes bez zariem un greizšķiedrainuma vai no sintētiskiem
materiāliem.
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čuguna un bronzas ciršanai –700;
vidējas cietības tēraudam – 600;
varam un misiņam 450;
alumīnijam un cinkam – 350.
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3.2.4. Sitieninstrumentiem (cirtņi, krustcirtņi, caursitņi, punktsitņi) jābūt ar gludu pakauša daļu
bez plaisām, atskarpēm, uzkaldes, nošļaupuma un darba gals nedrīkst būt bojāts. Sitieninstrumentu
garums nedrīkst būt mazāks par 150 mm.
Dažādu materiālu apstrādei lieto cirtņus ar dažādu smailinājuma leņķi:

.le

Cirtņu vidusdaļai jābūt ovālai vai daudzšķautnainai bez asām šķautnēm, bet trieciendaļai –
nošķelta konusa formā.
Lai sistu pa ķīļiem vai cirtņiem ar uzsitējveseri, jālieto ķīļu turētāji, kuru kāts nav īsāks par
0,7 m.
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3.2.5. Strādājot ar sitieninstrumentiem jālieto aizsargacenes, lai acīs neiekļūtu cietas šķembas.
3.2.6. Lietojot lūkšas to gredzeniem jāatbilst apstrādājamās sagataves izmēram. Lūkšu rokturu
iekšpusē jābūt atturiem, lai neiespiestu roku pirkstus. Lūkšu metāla rokturiem jābūt gludiem, bez
robiem un atskarpēm un attīrītiem no plāvas.
3.2.7. Skrūvgriežus izvēlas tā, lai to darba platums atbilstu skrūves izmēram.
3.2.8. Uzgriežņu atslēgu žokļu izmērs nedrīkst pārsniegt skrūves galviņas izmērus vairāk kā
par 0,3 mm. Nedrīkst lietot starplikas, ja šis attālums starp žokļu plaknēm un skrūves galviņu
pārsniedz pieļaujamo. Atskrūvējot skrūves nedrīkst pagarināt uzgriežņu atslēgas kātu ar papildus
svirām, caurulēm un tml. Vajadzības gadījumā lieto atslēgas ar garākiem rokturiem.
3.2.9. Instrumentus darba vietā novieto tā, lai tie nenoripotu un nenokristu. Nevar likt
instrumentus uz sastatņu vai kāpņu margām vai nenožogotām malām, kā arī atvērtu lūku un aku
tuvumā.
3.2.10. Pārnēsājot vai pārvadājot instrumentus to asajām daļām jābūt aizsargātām.
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3.2.11. Uzņēmumā jānozīmē atbildīgie speciālisti, kam jāseko lietojamo instrumentu stāvoklim
periodiski tos apskatot.
3.3. Kalēju darbarīki un darbi
3.3.1. Kalšanas telpas grīdu jāizveido no izturīga materiāla, kas ir noturīgs pret sakarsēta
materiāla iedarbību. Grīdai jābūt līdzenai un neslīdošai.
3.3.2. Lūkšām, āķiem un pincetēm jābūt izgatavotiem no materiāla, kas nepakļaujas rūdīšanai.
3.3.3. Instrumentu un ierīču atdzesēšanai darba vietas tuvumā jābūt novietotam traukam ar
ūdeni.
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3.3.4. Lai neiespiestu rokas, attālumam starp lūkšu rokturiem aizvērtā stāvoklī jābūt ne
mazākam par 35 mm.
3.3.5. Lakta jānostiprina uz stingras un izturīgas pamatnes, kuras darba virsmai jābūt 600-800
mm virs grīdas līmeņa. Lakta jānovieto ne tuvāk, kā 1,5 m no ēzes un ne tuvāk , kā 2 m no ejas.
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3.3.6. Kalšanas darbu veicot, lieto aizsargbrilles vai maskas.
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3.3.7. Nedrīkst kalt pārkarsētu vai atdzisušu metālu.

3.3.8. Lūkšas jālieto atbilstoši kaluma gabarītiem un profilam.
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3.3.9. Pirms kalšanas no sagataves ar metāla suku, skrāpi vai viegliem āmura sitieniem jānotīra
plāva. Plāvu un metāla atlikumus no laktas notīra ar speciālu slotu.
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3.4. Slīpmašīnas (smirģeļi) un darbi ar tiem
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3.4.1. Ja izgatavotāja dokumenti to paredz, tad pirms lietošanas veic slīpripu pārbaudes, griežot
tās ar pārbaudes ātrumu. Ja šādu norādījumu nav, pirms lietošanas slīpripas rūpīgi apskata un
slīpripas (ar keramisko saistvielu) pārbauda klaudzinot ar koka āmuriņu (slīpripai bez plaisām ir tīra
skaņa).
3.4.2. Uz slīpripām jābūt informācijai par tām pieļaujamo aploces ātrumu (apgriezienu skaitu)
un sastāvu.
3.4.3. Slīpripas, uzstādot uz darbagalda, balansē atbilstoši izgatavotāja norādījumiem. Ja šādu
norādījumu nav, tad balansē 125 mm un lielāka diametra slīpripas, kurām aploces ātrums lielāks par
50 m/s, kā arī visas slīpripas ar 250 mm un lielāku diametru.
3.4.4. Slīpmašīnas, kuras darbojas, lietojot dzesējošo šķidrumu, kā arī mašīnas, kurām darba
zonā rodas lielāka putekļu koncentrācija par pieļaujamo, aprīko ar atsūkšanas ierīcēm.
3.4.5. Pirms uzstādītas slīpripas sāk lietot, tās darbina tukšgaitā: ar diametru līdz 150 mm –
1 minūti, 150 mm līdz 400 mm – 2 minūtes, vairāk par 400 mm – 5 minūtes.
3.4.6. Pirms sākt darbu ar slīpmašīnu, aizsargapvalku nostiprina tā, lai griežot ripu ar roku, tas
nepieskartos ripai.
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3.4.7. Ar mašīnām, kuru slīpēšanas galviņa ar diametru līdz 30 mm ir uzlīmēta uz metāla tapas,
var strādāt bez aizsargapvalka, noteikti lietojot aizsargmasku un aizsargbrilles.
3.4.8. Ja uz slīpmašīnas vienas vārpstas ir uzstādītas divas slīpripas, to diametri nedrīkst
atšķirties vairāk par 10%.
3.4.9. Slīpējamo priekšmetu tuvina slīpripai lēni un vienmērīgi bez grūdieniem, uzspiedienu uz
slīpripu veic, nepieliekot lielu spēku.
3.4.10. Slīpripu nedrīkst bremzēt, spiežot uz to ar kaut kādu priekšmetu.
3.4.11. Strādājot ar slīpmašīnu, kurai slīpējamo izstrādājumu piespiež ar roku, nedrīkst lietot
sviras, lai palielinātu spiedienu.
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3.4.12. Slīpējot un pulējot mazas detaļas, lai nesavainotu rokas, detaļas notur ar speciālu
satvērējierīci. Ar vidējām un lielām detaļām strādā cimdos.
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3.4.13. Ja ar slīpripu apstrādā uz darba galda nenostiprinātas detaļas, jāizmanto atbalsts.
Atbalstam jābūt pārvietojamam, un tā konstrukcijai jābūt tādai, lai to varētu uzstādīt un nostiprināt
vajadzīgajā stāvoklī.
Atbalstam jābūt ar pietiekoši lielu atbalsta virsmu, lai nodrošinātu apstrādājamās detaļas stabilu
stāvokli. Atbalstu uzstāda tā, lai apstrādājamās detaļas augstākais saskares punkts ar slīpripu būtu
augstāk par caur slīpripas centru ejošu plakni, bet ne vairāk par 10 mm.
Spraugai starp atbalsta malu un slīpripas darba virsmu jābūt mazākai par pusi no slīpējamā
priekšmeta biezuma, bet ne lielākai par 3 mm.
Pret slīpripu vērstajā atbalsta malā nedrīkst būt ierobes, šķembas un citi defekti.
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3.4.14. Slīpmašīnām jābūt aprīkotām ar stingri nostiprinātu aizsargapvalku, kas nosedz slīpripu
un tās stiprinājumus, un kurā ir mašīnas tipam atbilstošs izgriezums.
Ja aizsargapvalka izgriezuma leņķis ir lielāks par 300, jābūt uzstādītai pārvietojamai
aizsargplāksnei. Aizsargplāksni pārvieto tikai pēc slīpripas apstāšanās. Sprauga starp slīpripu un
aizsargplāksnes malu nedrīkst būt lielāka par 6 mm.
3.4.15. Slīpmašīnas ar horizontālu vārpstu, kuras paredzētas darbam ar rokām un bez dzesējošā
šķidruma, jāaprīko ar aizsargekrānu, kas izgatavots no vismaz 3 mm bieza bezšķembu materiāla. Ja
šādu ekrānu nav iespējams lietot, darbiniekam jālieto aizsargbrilles ar pastiprinātiem stikliem.

3.5. Pārnēsājamie elektroinstrumenti un elektroierīces
3.5.1. Darbos ar rokas elektroinstrumentiem var pielaist personas kuras sasniegušas 18 gadu
vecumu
Nodarbinātajiem, kurus pielaiž darbam ar rokas elektroinstrumentiem, instruktāžā jāiekļauj
jautājumi par elektriskās strāvas bīstamību un pirmo palīdzību cietušajiem no elektriskās strāvas.
3.5.2. Elektroinstrumentus iedala sekojošās klasēs:
I – elektroinstrumenti, kuriem strāvu vadošās daļas ir ar izolāciju (atsevišķām daļām var būt
dubulta izolācija) un kontaktdakšai ir zemēšanas kontakts;
II – elektroinstrumenti, kuriem visas strāvu vadošās daļas ir ar pastiprinātu vai dubultu
izolāciju. Šiem elektroinstrumentiem nav zemēšanas ierīces;
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(I un II klases instrumentu nominālais spriegums ir ne lielāks, kā 220 V līdzstrāvai vai 380 V
maiņstrāvai);
III – elektroinstrumenti, kuru nominālais spriegums nav augstāks par 42 V. Šos
elektroinstrumentus baro no droša, mazsprieguma avota, no droša izolējoša atdalītājtransformatora
vai pārveidotāja ar atsevišķiem (dalītiem) tinumiem.
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3.5.3. Dažādas klases elektroinstrumentus tīklam pieslēdz dažādos veidos, par instrumenta
pieslēgšanu jābūt norādījumiem izgatavotāja dokumentos. Jāpievērš uzmanība tam, kādas sistēmas
zemsprieguma tīklos – TN vai TT – instrumentu paredzēts darbināt un ar kādām aizsardzības ierīcēm
(Piemēram, izgatavotāja dokumentos var būt norāde, kā instrumentu pieslēgt instalācijai, kas
aizsargāta ar noplūdes strāvas automātu).
Ja šādu dokumentu nav, vai, ja izgatavotāja dokumentos ir norādīts, ka instruments jāpieslēdz
atbilstoši katras valsts vietējiem noteikumiem, tad to nosaka uzņēmuma vietējos dokumentos, pie
tam ieteicams vadīties no sekojošiem vispārējiem norādījumiem par instrumenta uzbūvi un
pieslēgšanu:
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3.5.3.1. Elektroinstruments jāapgādā ar lokanu barošanas kabeli ar kontaktdakšu. I klases
elektroinstrumentiem, kabelim, jābūt atsevišķai dzīslai elektroinstrumenta zemēšanai, kas savieno
elektroinstrumenta korpusa zemēšanas spaili ar kontaktdakšas zemējuma kontaktu. Darba nullvada
dzīslu šim nolūkam neizmanto. Kontaktdakšas zemējuma kontaktam, to pieslēdzot, jāsavienojas
ātrāk, kā darba kontaktiem, bet atslēdzot, jāatvienojas vēlāk.
3.5.3.2. II un III klases elektroinstrumentus nezemē.
3.5.3.3. III klases elektroinstrumentu kontaktdakšām jābūt tādām, kuras nevar savienot ar
kontaktrozetēm ar spriegumu virs 42 V.
3.5.3.4. Pārnēsājamiem pazeminošiem transformatoriem, atdalītāj-transformatoriem un
pārveidotājiem augstākā sprieguma pusē jābūt pieslēgtiem tīklam ar ne garāku par 2 m kabeli ar
kontaktdakšu, kabeļa dzīslu galiem pie transformatora spailēm jābūt pievienotiem, lodējot vai ar
skrūvju savienojumu. Zemākā sprieguma pusē transformatoram jābūt uzstādītām attiecīgām ligzdām
priekš kontaktdakšām.
Pārveidotāju pazeminošo transformatoru un atdalītājtransformatoru korpusus, atkarībā no tīkla
neitrāles režīma, zemē vai nullē.
Pazeminošo transformatoru sekundārajam tinumam jābūt zemētam vai nullētam.
Pārveidotāju vai atdalītājtransformatora sekundāros tinumus nezemē.
3.5.4. Strādājot ar pārnēsājamiem elektroinstrumentiem jāievēro nosacījumi, kādi noteikti
izgatavotājrūpnīcas dokumentos. Ja šādu dokumentu nav, darba devējs to nosaka vietējā dokumentā,
pie tam ieteicams vadīties no sekojošā:
3.5.4.1. Strādājot ar I klases elektroinstrumentiem, jālieto individuālos aizsardzības līdzekļus
(dielektriskos cimdus, dielektriskos paklājus u.c.).
3.5.4.2. Ar II un III klases elektroinstrumentiem telpās bez paaugstinātas bīstamības var strādāt
bez individuāliem aizsardzības līdzekļiem.
3.5.4.3. Metāla tilpnēs, aparātos, katlu kurtuvē, boileros u.c. ar I un II klases
elektroinstrumentiem var strādāt, ja katrs instruments tiek barots no viena atdalītājtransformatora vai
frekvences pārveidotāja ar atdalītiem tinumiem. Taču šādos apstākļos ieteicams strādāt ar III klases
elektroinstrumentiem, kuru barošanai izmanto pazeminātu spriegumu. Visos gadījumos barošanas
avotam jābūt ārpus tilpnes un sekundārā ķēde netiek zemēta.
3.5.4.4. Elektroinstrumenta barojošo kabeli aizsargā, lai tas netiktu bojāts, nepieskartos
karstām un eļļainām virsmām, kā arī lai uz tā nenovietotu smagus priekšmetu, lai tas nešķērsotu
troses, citus kabeļus, gāzes metināšanas caurules.
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3.5.4.5. Darba instrumentu ievieto un izņem no elektroinstrumenta patronas tikai tad, kad
elektroinstrumenta kontaktdakša ir izņemta no rozetes un tas ir pilnīgi apstājies.
3.5.4.6. Ar elektroinstrumentu nedrīkst strādāt uz pieslienamām trepēm.
3.5.4.7. Strādājot ar elektroinstrumentu skaidas drīkst novākt tikai tad, kad instruments ir
pilnīgi apstājies.
3.5.4.8. Darba pārtraukumos un beidzot darbu elektroinstrumentu atvieno no elektriskā tīkla,
izņemot kontaktdakšu no rozetes.
3.5.4.9. Ja strādājot ar elektroinstrumentu atklājas tā bojājums, kā arī ja nodarbinātais jūt kaut
niecīgāko strāvas iedarbību, darbs ar elektroinstrumentu jāpārtrauc.
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3.5.5. Elektroinstrumentus un to palīgierīces (transformatorus, pārveidotājus, kabeļus u.c.)
regulāri pārbauda pēc izgatavotāja dokumentācijas noteiktā apjomā un laikā.
Ja uzņēmumā nav izgatavotāja dokumentācijas par šiem jautājumiem, pārbaudes periodiskumu
un apjomu nosaka darba devējs vietējos dokumentos.
Šajā gadījumā ieteicams vadīties no sekojošiem vispārējiem nosacījumiem (pielikums 4.3.):
3.5.5.1. Elektroinstrumentus un to palīgierīces jāpārbauda ne retāk, kā 1 reizi 6 mēnešos.
Periodiskās pārbaudes apjomā ietilpst:
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ārējā apskate;
pārbaude tukšgaitā ne mazāk kā 5 min;
izolācijas mērījumi ar 500 V megommetru 1 min. ilgi (pie ieslēgta slēdža), pie tam
izolācijas pretestībai jābūt ne mazākai par 0,5 M;
I klases elektroinstrumentiem – zemēšanas ķēdes veselums.
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3.5.5.2. Elektroinstrumentiem pretestību mēra starp tinumiem un kabeļa dzīslām pret korpusu
un ārējām metāla daļām. Transformatoriem – starp primāro un sekundāro tinumu , kā arī starp katru
tinumu un korpusu.
3.5.5.3. Zemēšanas ķēdes veselumu pārbauda ar pārbaudes ierīci starp instrumenta metāla daļu,
kurai iespējams pieskarties (piemēram, vārpstu) un spraudkontakta zemēšanas spaili. Ja šajā ķēdē
plūst strāva – instruments ir kārtībā.
3.5.5.4. Pārbaudes rezultātus reģistrē žurnālā (pielikums 4.5.).
3.5.5.5. Uz elektroinstrumenta un palīgierīču korpusiem jābūt inventāra numuram un
norādītam nākošās pārbaude datumam.
3.5.6. Pārnēsājamo rokas lampu izgatavotāja dokumentos jānoskaidro, kāda ir šo izstrādājumu
aizsardzības pakāpe un kādas shēmas tīklos, kā arī ar kādu papildaizsardzību šos izstrādājumus
paredzēts pieslēgt tīklam. Šie faktori nosaka pārnesamo lampu pielietošanas iespējamību dažādos
bīstamības apstākļos, kas darba devējam jānosaka vietējos dokumentos. Ja no izgatavotāja
dokumentiem to nav iespējams noskaidrot, tad, sastādot vietējo dokumentu, ieteicams vadīties no
vispārējām prasībām rokas lampu pieslēgšanai TN shēmas 0,4 kV tīkliem, kādi Latvijas apstākļos ir
līdz šim ierīkoti.
Galvenās prasības varētu būt sekojošas:
3.5.6.1. Rokas lampām jābūt ar reflektoru un aizsragsietu, kurš nostiprināts pie korpusa ar
skrūvēm vai apskavu. Jābūt āķim lampas pakāršanai un kabelim ar kontaktdakšu.
Lampas patronai jābūt iebūvētai gaismekļa korpusā tā, lai patronas un cokola strāvu vadošām
daļām nebūtu iespējams pieskarties.
Mazsprieguma (12 V un 42 V) kontaktdakšas nedrīkst būt savietojamas ar 220 V rozetēm, šīm
rozetēm pēc konstrukcijas jāatšķiras no mazsprieguma rozetēm.
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3.5.6.2. Telpās ar paaugstinātu bīstamību un sevišķi bīstamās telpās jālieto pārnesamās lampas,
kuru spriegums nav augstāks par 42 V.
Sevišķi nelabvēlīgos apstākļos, kad strāvas iedarbības bīstamību palielina strādājošā saskare ar
lielām zemētām metāla virsmām, šaurība un neērts stāvoklis (piemēram, katlu boileros, gāzejās,
tuneļos u.c.), jāizmanto rokas lampas, kuru barošanas spriegums ir ne augstāks par 12 V.
3.5.6.3. Pārnēsājamos pazeminošos transformatorus nedrīkst ienest boileros, gāzejās, kurtuvēs,
tuneļos un citās vietās, kur ir sevišķi nelabvēlīgi apstākļi. Tie jānovieto ārpus minētajām būvēm,
iekārtām.
Transformatoru sekundāro tinumu zemēšanu, kā arī tinumu izolācijas pārbaudi veic atbilstoši šī
standarta p.p. 3.5.3.4. un 3.5.5.1..
3.5.6.4. Lietot autotransformatorus, droseles un reostatus, lampu barošanai ar pazeminātu
spriegumu, nav pieļaujams.
3.5.6.5. Lampu pieslēgšanai jālieto vads ar 0,75 1,5 mm2 šķērsgriezuma vara dzīslām ar
plastmasas vai gumijas izolāciju polivinilhlorida vai gumijas apvalkā spriegumam līdz 450 V.
3.5.6.6. Lampu vadus novieto tā, lai tie nepieskartos karstām un eļļainām virsmām.
3.5.6.7. Ja darba laikā atklājas, ka lampa, vads vai transformators ir bojāti, tos nekavējoties
jāatslēdz no elektrotīkla.
3.5.6.8. Rokas lampas jāpārbauda atbilstoši izgatavotājrūpnīcas norādījumiem. Ja šādu
dokumentu uzņēmumā nav, pārbaudes nepieciešamību un apjomu nosaka darba devējs. Parasti šīs
lampas pārbauda 1 reizi 6 mēnešos mērot izolācijas pretestību ar 500 V megommetru, pie tam
izolācijas pretestībai jābūt ne mazākai, ka 0,5 MΩ.
Pārbaudes rezultātus reģistrē attiecīgā žurnālā (pielikums 4.5.).
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3.6. Pneimatiskie instrumenti
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3.6.1. Darbos ar pneimatiskiem instrumentiem drīkst pielaist personas, kuras sasniegušas 18. g.
vecumu.
Darba devējs sastāda vietējos dokumentus par pneimatisko instrumentu ekspluatāciju, ņemot
vērā izgatavotāja dokumentus. Vietējos dokumentos ieteicams iekļaut vispārējus norādījumus par
darbu ar pneimatiskajiem instrumentiem.
3.6.2. Pneimatiskā instrumenta darba vārstam jābūt drošam, viegli un ātri atveramam un
aizveramam, kas nelaiž cauri gaisu aizvērtā stāvoklī.
3.6.3. Pneimatisku instrumentu pievienošanai lieto speciālas lokanas šļūtenes. Šļūtenes ar
bojājumiem jābrāķē un jāizņem no lietošanas.
Šļūtenes pievienojuma vietās pneimatiskiem instrumentiem un cauruļvadiem un šļūteņu
savienojumu vietās nedrīkst būt gaisa noplūde.
Šļūtenes pievieno pneimatiskajiem instrumentiem un savieno savā starpā ar nipeļiem vai
īscaurulēm, lietojot spīļapskavas. Šim nolūkam nedrīkst lietot stieples.
3.6.4. Pirms šļūtenes pievienošanas maģistrālei, šo gaisa maģistrāli izpūš, bet pirms pievienot
šo šļūteni pneimatiskam instrumentam izpūš arī šļūteni. Izpūšot šļūteni tās brīvo galu nostiprina.
Pirms instrumenta pievienošanas iztīra sietiņu apmavā.
3.6.5. Spiestā gaisa pievadošajā cauruļvadā jābūt noslēgarmatūrai.
3.6.6. Šļūteni pievieno un atvieno pie maģistrāles un pneimatiskā instrumenta, iepriekš aizverot
noslēgarmatūru. Šļūteni novieto tā, lai to nevarētu nejauši sabojāt vai aizspiest ciet.
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3.6.7. Strādājot ar pneimatisko instrumentu jāraugās, lai šļūtenes netiktu nostieptas un
pārlocītas, kā arī, lai tās nešķērsotu troses, kabeļus un gāzes metināšanas šļūtenes.
3.6.8. Gaisu pneimatiskā instrumentā padod tikai pēc tam, kad instruments ir novietots darba
stāvoklī (piemēram, sitieninstrumenta darba daļu atbalsta uz apstrādājamā materiāla). Pneimatisko
instrumentu tukšgaitā darbina tikai to pārbaudot (pēc remonta un pirms darba sākuma).
3.6.9. Jāraugās, lai pneimatiskā instrumenta darba daļa būtu pareizi uzasināta un nebūtu bojāta
– bez plaisām, robiem un atskabargām. Instrumenta sānu malām jābūt bez asām šķautnēm;
instrumenta galenim līdzenam bez nošlaupumiem un plaisām. Lai instruments patvaļīgi neizkristu,
tam jāatbilst ieliktņa izmēram, jābūt blīvi salāgotam un pareizi nocentrētam. Nedrīkst pneimatisko
instrumentu ieķīlēt ar starplikām, kā arī strādāt, ja tam ieliktnī ir brīvgājiens.
3.6.10. Ja pneimatiskajam instrumentam nav noregulēti vārsti, to darbā nedrīkst lietot.
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3.6.11. Strādājot ar pneimatisko sitieninstrumentu lieto aizsargacenes un cimdus.
3.6.12. Ar pneimatisko instrumentu nedrīkst strādāt no pieslienamām trepēm.
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3.6.13. Pneimatisko instrumentu drīkst labot, regulēt un mainīt darba daļu vispirms atbrīvojot
šļūteni no saspiesta gaisa.
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3.6.14. Strādājot ar pneimatisko instrumentu, jālieto vibroaizsardzības līdzekļus, darba
instrumenta vadības līdzekļus un trokšņa slāpētājus.

ke

3.6.15. Nodarbinātajiem, kuri strādā ar pneimatiskiem instrumentiem paaugstināta trokšņa
zonā, jālieto individuālie aizsardzības līdzekļi pret troksni.
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3.6.16. Nedrīkst strādāt ar pneimatiskajiem sitieninstrumentiem, ja tiem nav ierīces, kas novērš
darba daļas izlidošanu tukšgaitas sitienu laikā.
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3.6.17. Slīpmašīnu, zāģu un ēveļu darba daļām jābūt ar aizsargnožogojumu.
3.6.18. Pneimatiskam instrumentam darbojoties, nedrīkst pieskarties darba daļai.
3.6.19. Uzspiedienu uz pneimatiskā instrumenta izdara plūstoši – pakāpeniski palielinot
pielikto spēku.
3.6.20. Pneimatiskos instrumentus jāpārnēsā tikai aiz roktura, neturot tos aiz šļūtenes vai darba
daļas.
3.6.21. Darba pārtraukumu laikā, kā arī, ja pārplīst šļūtene vai rodas cits bojājums darba laikā,
pneimatiskajam instrumentam nekavējoties jāpārtrauc gaisa padevi, aizverot noslēgarmatūru.
3.6.22. Šļūtenes jāglabā telpās, kurās temperatūra ir virs 0 0C.
3.6.23. Pneimatisko instrumentu pirms darba sākuma jāapskata, vai nav redzams kāds defekts.
Katru dienu pēc darba pneimatisko instrumentu notīra un pēc vajadzības pievelk stiprinājuma
skrūves.
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Reizi sešos mēnešos instrumentu izjauc, ieeļļo, sakārto turbīnas lāpstiņas, nomaina bojātās vai
stipri nolietojušās daļas.
Pēc instrumenta salikšanas noregulē darba vārpstas griešanās ātrumu, lai tas atbilstu
instrumenta pases datiem, kā arī pārbauda instrumenta darbību tukšgaitā 5 min.
3.6.24. Ja instrumentu remonta laikā izjauc, pēc remonta jāpārbauda tā vibrācijas parametri un
trokšņu līmenis.
Šiem parametriem jāatbilst normatīvo dokumentu prasībām.

3.7. Metināšana un citi ugunsbīstami darbi
3.7.1. Vispārējās prasības
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3.7.1.1. Visi metināšanas un citi ugunsbīstami darbi jāveic saskaņā ar LR spēkā esošo
normatīvo dokumentu ugunsdrošības prasībām. Veicot darbus enerģētikas objektos norīkojums
ugunsbīstamu darbu veikšanai var tikt apvienots ar šajos objektos lietojamiem norīkojumiem
darbiem elektroietaisēs, hidroietaisēs un siltumtehniskajās ietaisēs, veicot šajos norīkojumos
attiecīgos papildu ierakstus.
3.7.1.2. Metināšanas un citus ugunsbīstamus darbus drīkst veikt personas, kas sasniegušas
18.g. vecumu.
3.7.1.3. Metinātāju kvalifikācijas nosacījumi ir noteikti standartā LVS EN 287:1992
“Metinātāju atestācijas pārbaude – kausēšanas metināšana – 1. daļa : Tēraudi”.
Šis standarts nosaka atestācijas apjomu, pārbaudes apstākļus, pieņemtās prasības, sertifikācijas
kārtību un dokumentu, kā arī rekomendē darba zināšanu pārbaudes apjomu. Tā kā standartā ir
noteikts, ka standarta prasības tiek pielietotas, “ja to pieprasa pircējs, valsts inspekcija vai citas
organizācijas”, tad jautājums par šī standarta prasību piemērošanu nodarbinātajiem metinātajiem, kā
arī par viņu apmācību un periodisko zināšanu pārbaudi, jānoteic darba devējam, ņemot vērā to,
kādas sarežģītības un atbildības pakāpes darbus veiks šīs metinātājs. Standarta prasības noteikti būtu
attiecināmas uz metinātājiem, kuri veic metināšanas darbus bīstamajās iekārtās. Elektrometinātājiem
instruktāžas tematikā jāiekļauj arī jautājumi par elektriskās strāvas bīstamību un pirmo palīdzību
cietušajiem no elektriskās strāvas.
3.7.1.4. Par metināšanas darbu veikšanu jāizstrādā vietējs normatīvs dokuments, kurā jāiekļauj
metināšanas iekārtas, izgatavotāja dokumentos un normatīvos dokumentos norādītas prasības, kā arī
atkarībā no veicamā darba rakstura sekojošas vispārējas prasības:
3.7.1.5. Metināšanas un citus ugunsbīstamus darbus ārpus pastāvīgām šim nolūkam iekārtotām
darba vietām uzņēmuma ēkās, būves teritorijā veic saskaņā ar norīkojumu darbiem energoietaisēs
vai ar speciālu norīkojumu veikt ugunsbīstamus darbus, kurā norādīti nepieciešamie ugunsdrošības
pasākumi, kā arī darba vietas kontroles veids pēc darbu pabeigšanas.
3.7.1.6. Metināmās detaļas attīra no putekļiem, degošām vielām, plāvas. Metināmām virsmām
jābūt sausām. Metināmo virsmu malām jābūt bez atskarpēm
3.7.1.7. Darba vietu iežogo, lai aizsargātu pārējo personālu no izstarojuma, dzirkstelēm un
šļakatām.
3.7.1.8. Darba vieta, kā arī vieta, kur novietoti metināšanas agregāts, gāzes baloni vai degoša
šķidruma tvertnes, jāattīra no degtspējīgiem materiāliem pietiekošā attālumā.
3.7.1.9. Ja metināšanas darbus veic uz sastatnēm, pastatnēm vai citām ierīcēm, jānodrošina, lai
neaizdegtos to koka daļas, kā arī, lai izkausēta metāla šļakatas nenokļūtu uz zemāk esošiem
cilvēkiem un degtspējīgām konstrukcijām.
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3.7.1.10. Metināmo detaļu attaukošanai pirms metināšanas nelieto īpaši viegli uzliesmojošus,
viegli uzliesmojošus un uzliesmojošus šķidrumus, kā arī hloru saturošus ogļūdeņražus (piem.,
dihloretānu, trihloretānu).
3.7.1.11. Uz vienā telpā esošām iekārtām vienlaicīgi neveic metināšanas un krāsošanas darbus.
3.7.1.12. Ja metināšanas darbus veic tilpnēs, tās iepriekš izvēdina panākot pietiekošu gaisa
apmaiņu.
3.7.1.13. Ja metina tilpnes, kurās atradās īpaši viegli uzliesmojoši, viegli uzliesmojoši un
uzliesmojoši šķidrumi, skābes, gāzes un tml., tās iepriekš iztīra, izmazgā ar kaustiskās sodas
šķīdumu, iztvaicē, izžāvē un ventilē, pēc tam pārbauda bīstamo vielu koncentrāciju gaisā.
3.7.1.14. Tvertnes atvieno no cauruļvadiem, pa kuriem tajos var iekļūt bīstamas vielas.
3.7.1.15. Līdz metināšanas darbu sākšanai pazemes būvēs, tieši pirms pielaišanas darbam
pārbauda iespējamo kaitīgo vielu saturu gaisā. Ja atklājas, ka gaiss satur šādas vielas, veic būves
ventilēšanu.
3.7.1.16. Iespējamo kaitīgo vielu saturu pazemes būves vai rezervuāra gaisā noteic ar gāzu
analizatoru. gaisa paraugu ņem ar šļūteni kuru ielaiž rezervuārā vai būvē. caur lūku. Nedrīkst nokāpt
būvē vai rezervuārā, lai ņemtu gaisa paraugu.
3.7.1.17. Veicot metināšanas darbus, katlu boileros un citos rezervuāros, kā arī pazemes būvēs
(tuneļos, kolektoros, akās, siltuma kamerās u.c.), lūkas tur atvērtas un darbina pieplūdes vilkmes
ventilāciju, kas nodrošina pietiekošu skābekļa saturu un nodrošina, lai kaitīgo vielu saturs
nepārsniegtu pieļaujamo koncentrāciju. Pie tam gaisa kustības ātrums darba vietā ir 0,3–1,5 m/s. Ja
tilpnes metina lietojot sašķidrinātas gāzes (propānu, butānu un ogļskābi, vilkmes ventilācijai
jānodrošina gāzu atsūkšanu no apakšas.
Nedrīkst veikt ugunsbīstamus darbus (piem., metināšanu), lietojot sašķidrinātas gāzes pagraba
telpās, akās un citās pazemes būvēs.
3.7.1.18. Veicot metināšanu tilpnēs, darba vietu apgaismo ar ārpusē novietotiem virzītas
gaismas avotiem vai ar 12 V sprieguma pārnesamām rokas lampām (ar aizsargsietu). Darba zonas
apgaismojumam vajadzētu būt ne mazākam par 30 luksiem. Pārnesamā apgaismojuma pazeminošos
transformatorus novieto ārpus tilpnes.
3.7.1.19. Veicot metināšanas darbus rezervuāros un pazemes būvēs nozīmē ne mazāk kā 3
cilvēkus, no kuriem divi (novērotāji) atrodas ārpusē pie lūkas un drošina metinātāju ar drošības virvi,
kas piestiprināta metinātāja drošības jostai. Novērotāji nedrīkst atiet no lūkas, kamēr metinātājs
atrodas tilpnē.
Ja nepieciešams nolaisties pie cietušā, viens no novērotājiem uzvelk gāzmasku un drošības
jostu, otrs ārpusē tur drošības virvi.
3.7.1.20. Katlu boileros un rezervuāros nedrīkst vienlaicīgi veikt elektrometināšanas darbus un
etāla apstrādi ar gāzes liesmu.
3.7.1.21. Veicot metināšanu rezervuāros un pazemes būvēs, laiku, cik ilgi tiek veikti darbi
iekšpusē, kā arī atpūtas laiku ārpus rezervuāra vai būves, atkarībā no darba apstākļiem un rakstura
noteic vadītājs, kas devis darba uzdevumu.
3.7.1.22. Pazemes būvēs un rezervuāros, ja tajos gaisa temperatūra ir virs 33 0C strādā tikai
ārkārtas gadījumos (piem., ja ir avārija, kas var apdraudēt cilvēku dzīvības, izsaukt iekārtas
sagraušanu). Tad šos darbus veic ar darba vadītāja atļauju un viņa tiešā vadībā, ievērojot visus
nepieciešamos piesardzības pasākumus.
3.7.1.23. Metināšanas un citus ugunsbīstamus darbus neveic uz tilpnēm, aparātiem,
cauruļvadiem, komunikācijām, kuros ir degtspējīgas vai kaitīgas vielas, kā arī , ja tajos ir gāzu,
tvaika vai šķidruma spiediens vai tie ir zem sprieguma.
3.7.1.24. Metinātājiem jābūt apgādātiem ar attiecīgiem apstākļiem paredzētiem aizsardzības
līdzekļiem – apģērbu, apaviem u.c.. Nedrīkst strādāt apģērbā un cimdos, ja tie ir nosmērēti ar eļļu,
taukiem, degtspējīgām vielām.
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3.7.1.25. Sejas un acu aizsardzībai metinātājs lieto aizsargvairogu ar attiecīgajam darba veidam
piemērotu gaismas filtru, kura veidu elektrometināšanai izvēlas atkarībā no metināšanas metodes un
strāvas stipruma, bet gāzes metināšanai – no gāzes un skābekļa patēriņa.
3.7.1.26. Vietās, kur veic metināšanu un ugunsbīstamus darbus, jānovieto ugunsdzēsības
līdzekļi. Ja tuvumā ir ugunsdzēsības ūdensvada krāns, šļūtenes ar stobriem iepriekš jāpievieno šim
krānam.

3.7.2. Elektrometināšanas darbi
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80 V efektīvās vērtībās – maiņstrāvas loka rokas un pusautomātiskās metināšanas ierīcēm;
140 V efektīvās vērtības – maiņstrāvas loka automātiskās metināšanas ierīcēm;
100 V vidējās vērtības – līdzstrāvas ierīcēm.
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3.7.2.1. Pastāvīgus elektrometināšanas darbus veic speciāli iekārtotās ventilējamās telpās ar
degtnespējīga materiāla sienām un grīdu. Telpās ar elektrometināšanas ierīcēm paredz pietiekoša
platuma ejas, kas nodrošina ērtu un drošu darbu, eju platums nav mazāks par 0,8 m.
Metināšanas darbu pastāvīgās vietas var iekārtot arī atklātos laukumos vismaz 10 m attālumā
no degtspējīgām ēku un būvju konstrukcijām, kā arī atsevišķās degtnespējīgu telpu vietās, kas
norobežotas no citām darba vietām ar vismaz 2,5 m augstām sieniņām no degtnespējīga materiāla.
Atsevišķās telpas platība metināšanas darbiem ir ne mazāka par 10 m2, pie tam no iekārtas un
materiāliem brīvais laukums, uz kura veic darbu ne mazāks par 3 m2.
Spraugai starp norobežojuma sieniņām un grīdu jābūt ne lielākai par 50 mm, bet ja metināšana
notiek gāzes vidē – 300 mm. Attālums no metināšanas strāvas avota līdz sienai – ne mazāks par
0,5 m, brīvas ejas apkārt strāvas avotiem – ne mazāk kā 0,5 m. Metināšanas strāvas regulatoru
novieto blakus metināšanas transformatoram vai virs tā, bet ne zem transformatora.
3.7.2.2. Metināšanas aparātus pievieno elektrotīklam ar komutācijas ierīci.
3.7.2.3. Loka metināšanas ierīču tukšgaitas spriegums nedrīkst pārsniegt:
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3.7.2.4. Metināšanas ierīces aizsargā ar drošinātājiem vai automātiem no barojošā tīkla puses.
Rokas metināšanas ierīces ir aprīkotas ar metināšanas strāvas lieluma uzrādītāju – ampērmetru vai
skalu uz regulatora.
Lai nenotiktu kabeļa aizdegšanās, pareizi jāizvēlas kabeļa šķērsgriezums, vadoties no strāvas
stipruma un izolācija – vadoties no darba sprieguma.
3.7.2.5. Metināšanas ierīces pievienošanu elektrotīklam un atvienošanu veic elektrotehniskais
personāls.
3.7.2.6. Pārvietojamos metināšanas strāvas avotus pārvietošanas laikā atslēdz no elektrotīkla.
3.7.2.7. Elektrometināšanas ierīci sazemē ar ne mazāk kā 6 mm2 šķērsgriezuma vara vadu vai
12 mm2 šķērsgriezuma tērauda profilu.
Papildus metināšanas ierīces korpusa zemējumam tieši zemē arī sekundārā tinuma to vadu,
kuram pievienots vadītājs, kurš iet uz metināmo detaļu (atpakaļvads). Darba nullvadu metināšanas
transformatora zemēšanai neizmanto. Šim nolūkam vienfāzu transformatoru pieslēdz ar trīsdzīslu
kabeli, bet trīsfāzu transformatoru kabeli ar četrdzīslu kabeli, atsevišķo zemējošo dzīslu pievieno
transformatora korpusa zemēšanas spailei un barošanas punkta zemēšanas ierīcei, kas TN tīklos ir
savienota ar tīkla nullvadu.
3.7.2.8. Transformatora spaili, kurai pievieno metināmo detaļu, savieno ar transformatora
korpusa zemēšanas spaili.
3.7.2.9. Metināšanas kabeļus savieno presējot, metinot vai lodējot.
3.7.2.10. Primārā ķēde starp metināšanas transformatoru un elektrobarošanas punktu ir ne
garāka par 10 m.
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3.7.2.11. Elektrometināšanas ierīci sazemē pirms to pieslēdz spriegumam.
3.7.2.12. Kā atpakaļvadu metināmā izstrādājuma savienošanai ar metināšanas strāvas avotu
izmanto jebkura profila tēraudu, metināšanas plāksni, kā arī pašu metināmo konstrukciju (metāla
konstrukcijas, kā arī katla un turbīnas robežās esošas caurules – bez ūdens un tvaika) pie noteikuma,
ka to šķērsgriezums ir pietiekams metināšanas strāvai.
Atsevišķos elementos, ko izmanto kā atpakaļvadu savieno ar skrūvēm, spailēm vai spīlēm.
Kā atpakaļvadu neizmanto iekšējos dzelzceļa sliežu ceļus, zemēšanas vai nullēšanas tīklu,
sadales iekārtu primārās komutācijas kopnes un vadus, ēku komunikāciju un iekārtu metāla
konstrukcijas.
Izņēmuma kārtā šim nolūkam, celtniecības un remonta darbus veicot, izmanto ēku metāla
konstrukcijas (tajā skaitā krānu ceļus) pie nosacījuma, ka visa atpakaļgaitas ķēde ir redzamības
robežās un to var pārbaudīt no strāvas avota līdz vietai, kur notiek metināšanas darbi.
Ja elektrometināšanas darbiem atpakaļvada vietā izmanto sadales iekārtu zemēšanas vadus,
metināšanas strāva var noplūst uz kontrolkabeļu metāla apvalkiem tos bojājot un izsaucot
aizsardzību nepareizu darbību. Releju aizsardzības nepareiza darbība var notikt arī tāpēc, ka
metināšanas ierīcēm strādājot rodas potenciālu starpība starp releju aizsardzības ķēžu zemētiem
punktiem.
3.7.2.13. Lietojot pārvietojamus metināšanas strāvas avotus darbiem ugunsbīstamās telpās lieto
izolētu atpakaļvadu tāpat kā tiešo vadu.
3.7.2.14. Ja metināmajam priekšmetam nav metāliska kontakta ar zemētu metināšanas galdu,
zemē pašu metināmo priekšmetu.
3.7.2.15. Pirms uzsākt elektrometināšanas darbus, metināšanas vadus un elektrodu turētājus
apskata – vai nav bojāta izolācija un vai visi kontaktu savienojumi ir pietiekami droši.
3.7.2.16. Visiem lietojamiem vadiem un kabeļiem jābūt ar drošu, nebojātu izolāciju, tie
jāaizsargā no augstas temperatūras, mehāniskiem bojājumiem un ķīmiskas iedarbības. Ja izolācija ir
bojāta, vadus nomaina vai remontē – iever bojātās vietas gumijas caurulēs.
3.7.2.17. Attālums no metināšanas vadiem līdz karstiem cauruļvadiem un līdz skābekļa
baloniem ir ne mazāks par 0,5 m, līdz baloniem un cauruļvadiem ar degtspējīgām gāzēm – ne
mazāks par 1 m.
3.7.2.18. Elektrodu turētāju rokturi tiek izgatavoti no degtnespējīga, elektroizolējoša un
siltumizolējoša materiāla. Elektrodu turētājus ar bojātu roktura izolāciju nelieto. Nelieto arī
pašizgatavotus elektrodu turētājus.
3.7.2.19. Elektrodu turētāju strāvu vadošās daļas ir izolētas un aizsargātas, lai tās nejauši
nesaskartos ar metinātāja rokām un metināmo detaļu.
3.7.2.20. Metināšanas ierīces remontē atslēdzot tās no sprieguma.
3.7.2.21. Metināšanas ierīces regulāri apskata un tīra.
3.7.2.22. Ja metinātājs strādā ar palīgu vai brigādes sastāvā, viņš pirms loka aizdedzināšanas
brīdina tuvumā esošos.
3.7.2.23. Metinot tilpnēs, kā arī metinot lielas detaļas, lieto portatīvas pārnēsājamas vietējas
gāzi atsūcošas iekārtas, kurām ir ierīces to ātrai un drošai nostiprināšanai metināšanas zonas tuvumā.
3.7.2.24. Darbu slēgtās vai ierobežotās tilpnēs veic, novērotājiem drošinot metinātāju, kā
norādīts šī dokumenta 3.7.1.19. punktā. Vienam no novērotājiem jābūt apmācītam par
elektrodrošības jautājumiem un pirmās palīdzības sniegšanu cietušajiem no elektriskās strāvas.
3.7.2.25. Metināšanas darbus noslēgtos un grūti pieejamos apjomos veic ievērojot sekojošus
nosacījumus:



ir lūkas komunikāciju novietošanai un strādājošo evakuācijai;
nepārtraukti darbojas vietējās nosūcošās ventilācijas sistēmas un ierīces (gaisa uztvērēji)
kaitīgo vielu novadīšanai, lai to koncentrācija gaisā;
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nesasniegtu pieļaujamās koncentrācijas robežvērtības un skābekļa saturs gaisā būtu ne
mazāks par 20 %;
metināšanas iekārtai ir ierīce, kas pārtrauc aizsarggāzes padevi, pazūdot spriegumam
metināšanas ķēdē;
gadījumā, ja tiek veikta maiņstrāvas loka metināšana, ir tukšgaitas sprieguma ierobežotājs.
Ierobežotāju, kurš ir kā atsevišķa ierīce, sazemē ar atsevišķu vadu.

Piezīme: Par noslēgtu apjomu (telpu) uzskata apjomu, ko ierobežo virsmas ar lūkām, kuru izmērs kavē strādājošo
ātru un brīvu pārvietošanos pa tām, kā arī apgrūtina dabisko gaisa apmaiņu; par grūti pieejamu apjomu (telpu) uzskata
tādu, kuru mazo izmēru dēļ ir apgrūtināta darbu veikšana, bet dabiskā gaisa apmaiņa ir nepietiekoša.
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aizsargķiveri no strāvu nevadoša materiāla, kura ērti savietojas ar sejas un acu
aizsargvairogu ar attiecīgiem gaismas filtriem;
aizsargacenes ar bezkrāsainiem stikliem, lai aizsargātu acis no šķembām un karstiem
izdedžiem laikā, kad metināšanas šuvi tīra ar āmuru vai cirtni;
piemērotus cimdus, kas aizsargā no dzirkstelēm un karstuma.
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3.7.2.26. Elektrometināšanas darbus lietus un snigšanas laikā neveic, ja virs elektrometināšanas
ierīcēm un darba vietas nav ierīkota nojume.
3.7.2.27. Ja elektrometināšanas darbus veic ražošanas telpās, metinātāju darba vieta norobežo
no pārējām darba vietām un ejām ar degtnespējīgiem ekrāniem (vairogiem), kuru augstums nav
mazāks par 1,8 m.
Metinot brīvā gaisā šādus ierobežojumus lieto, ja tuvu viens otram strādā vairāki metinātāji, kā
arī vietās, kur notiek intensīva cilvēku kustība.
3.7.2.28. Elektrometinātājiem, kuri strādā augstumā, ir speciālas somas elektrodiem un kastītes
nodeguļiem. Nodeguļus nedrīkst izmētāt.
Metinot mitrās vietās metinātājs atrodas uz sausu dēļu paliktņa vai uz dielektriska paklāja.
3.7.2.29. Veicot elektrometināšanas darbus, metinātājs un viņa palīgi lieto individuālos
aizsardzības līdzekļus:
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w

Darbinieki jāinstruē par ultravioleto un infrasarkano staru kaitīgo ietekmi uz redzi un ādu.
Ja metinātājs vai tuvumā esošie sajūt sāpes acīs, nekavējoties jāgriežas pie ārsta.
3.7.2.30. Ja metināšanas darbi notiek paaugstinātas elektrobīstamības apstākļos,
elektrometinātājus papildus apgādā ar dielektriskiem cimdiem, paklājiem, ja darbus veic, saskaroties
ar aukstu metālu, ar ceļgalu un elkoņu aizsargiem.
3.7.2.31. Metināšanas transformatoru un pārveidotāju tinumu izolāciju mēra ar 1000 V
megommetru pēc jebkura remonta, bet ne retāk, kā 1 reizi gadā. Izolācijas pretestībai jābūt ne
mazākai kā 0,5 MΩ. Izolācijas pretestības mērījumus reģistrē žurnālā (pielikums 4.5.).
3.7.2.33. Uz metināšanas transformatora korpusa norāda tā inventāra numuru, iekārtas
piederību un nākošās pārbaudes datumu.
3.7.3. Gāzes metināšanas darbi
3.7.3.1. Gāzes metināšanas darbi jāveic atbilstoši iekārtu izgatavotāu dokumentiem un attiecīgu
normatīvo dokumentu prasībām. Sastādot vietējos dokumentus par gāzes metināšanas darbiem,
darba devējiem jāņem vērā augstāk minēto dokumentu prasības.
3.7.3.2. Gāzes balonus pārvadā, glabā un izsniedz personāls, kurš ir instruēts par apiešanos ar
šiem baloniem.
3.7.3.3. Gāzes balonus jāglabā speciāli tam paredzētās noliktavās.
3.7.3.4. Nedrīkst glabāt degtspējīgus materiālus un veikt darbus, lietojot atklātu liesmu tuvāk
par 10 m no balonu noliktavas.
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Acetilēns
Sarkana
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Melna
Dabas gāze
Balta
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Balta
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Sarkana
Sarkana
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3.7.3.5. Skābekļa balonus nedrīkst glabāt vienā telpā ar degtspējīgu gāzu baloniem, kā arī ar
kalcija karbīdu, krāsām, eļļām u.c. taukainiem materiāliem. Tukšos balonus jāglabā atsevišķi no ar
gāzi piepildītajiem baloniem.
3.7.3.6. Pilnos balonus jāpārvadā horizontāli ar starplikām starp baloniem, kas pasargā balonus
no triecieniem vienam pret otru, pie tam balonus novieto ar ventiļiem uz vienu pusi. Balonus var
pārvadāt arī vertikālā stāvoklī, ja nodrošināta stabilitāte un lieto starplikas starp baloniem.
3.7.3.7. Baloni jāiekrauj, jātransportē un jāizkrauj nepieļaujot to krišanu, bojājumus un
nosmērēšanos.
3.7.3.8. Skābekļa balonus nedrīkst pārvadāt kopā ar degtspējīgu gāzu baloniem.
3.7.3.9. Balonus nedrīkst pārnēsāt uz rokām vai uz pleca, tie jāpārvieto ar speciāliem ratiņiem,
3.7.3.10. Balonus jāglabā vertikālā stāvoklī nodrošinot tos pret apgāšanos, tādam pašam jābūt
arī balonu darba stāvoklim.
3.7.3.11. Transportējot un glabājot balonus uz tiem jābūt ventiļu aizsargkupoliem. Glabājot un
transportējot degtspējīgu gāzu balonus uz to ventiļu īscaurulēm jābūt noslēguzgriežņiem.
3.7.3.12. Cilājot balonus, tos nedrīkst turēt aiz ventiļiem.
3.7.3.13. Degošu gāzu balonu noliktavās nedrīkst valkāt apavus ar metāla naglām un
apkalumiem.
3.7.3.14. Gāzu baloniem ir atšķirīgas krāsas un uzraksti:
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3.7.3.15. Balonus pārbauda un par to tehnisko stāvokli piegādāšanas brīdī atbild licenzēta
firma, kura piegādā uzpildītos balonus.
3.7.3.16. Balonus, kuriem ir bojāti ventiļi, gāzes noplūde, korpusa korozija vai plaisas,
deformācija, kā arī beidzies pārbaudes termiņš, ekspluatācijā nedrīkst pieņemt. Tie jāatdod atpakaļ
piegādātājfirmai.
3.7.3.17. Gāzes noplūdi var pārbaudīt iespējamās noplūdes vietās pārklājot ar ziepju emulsiju.
Noplūdi var pārbaudīt arī iegremdējot balonu traukā ar ūdeni
Nedrīkst pārbaudīt noplūdi ar uguns liesmu. Ja balons ir bojāts, to aizgādā drošā vietā un no tā
uzmanīgi izlaiž gāzi. Ja ventiļa bojājuma dēļ gāzi izlaist nevar, balonu atdod piegādātājam.
3.7.3.18. Ja darbus veic telpās, baloni jānovieto eju sānos un ne tuvāk kā 1 m no sildierīcēm un
5 m no atklātas liesmas avotiem.
3.7.3.19. Darba laikā darba vietā nedrīkst atrasties vairāk, kā 2 baloni (skābekļa un degošas
gāzes). Rezerves baloni jāglabā speciālās piebūvēs vai ar tērauda vairogiem norobežotās vietās.
3.7.3.20. Jāizvairās no sitieniem pa balonu ar metāla priekšmetiem, baloni jāaizsargā no
tiešiem saules stariem un citiem siltuma avotiem.
3.7.3.21. Ja spiediens balonā ir augstāks par pieļaujamo, daļu gāzes jāizlaiž atmosfērā īslaicīgi
atverot ventili, vai arī balons jāatdzesē ar aukstu ūdeni.
Izlaižot gāzi no balona, kā arī izpūšot ventili vai degli, strādniekam jāatrodas gāzes strūklai
pretējā pusē.
3.7.3.22. Ja darba laikā deglī rodas pretsitieni (plaukšķi), tad deglim vispirms jāaizver
degtspējīgās gāzes ventilis, pēc tam skābekļa ventilis un uzgalis jāatdzesē ūdenī. Pie tam jāraugās,
lai ventiļi būtu pilnīgi noslēgt, jo citādi iespējama gāzes uzkrāšanās pie ūdens virsmas un sprāgstoša
maisījuma rašanās.
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3.7.3.23. Glabājot, pārvadājot un lietojot balonus jāraugās, lai uz tiem nenokļūtu eļļa un citas
taukainas vielas, kas var izraisīt uzliesmošanu un sprādzienu.
Ja balons ir nosmērēts ar šādām vielām, jāraugās, lai netiktu atvērts ventilis un nekavējoties
jāziņo par to darbu vadītājam.
3.7.3.24. Rīkojoties ar tukšiem baloniem, jāievēro tādi paši drošības pasākumi, kā pilniem
baloniem.
3.7.3.25. Balonus nedrīkst iztukšot pilnīgi, tajos jāatstāj paliekošs spiediens:



skābekļa baloniem – 0,5 kg/cm2;
acetilēna baloniem – 0,5 – 3 kg/cm2, atkarībā no temperatūras.
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Uz iztukšotiem baloniem jāuzraksta “Tukšs”.
3.7.3.26. Reduktorus nedrīkst lietot bez manometra, ar bojātu manometru, kā arī, ja
manometram beidzies pārbaudes termiņš. Reduktoriem jābūt ar drošības vārstu, kas uzstādīts darba
kamerā. Ja darba kamera aprēķināta spiedienam, kas vienāds ar lielāko iespējamo spiedienu pirms
reduktora, drošības vārsts nav vajadzīgs.
3.7.3.27. Reduktoru krāso tādā pašā krāsā, kā balonu.
3.7.3.28. Pirms uzstādīt reduktoru un šļūtenes, jāpārliecinās, kādai gāzei tie paredzēti. Sānu
īscaurulēm degtspējīgu gāzu baloniem ir kreisā vītne, bet skābekļa baloniem, labā vītne.
Reduktorus un šļūtenes, kas paredzēti degtspējīgām gāzēm, nedrīkst pievienot skābekļa
baloniem.
3.7.3.29. Pirms pievienošanas apskata blīvju stāvokli uzmavuzgriežņos, un, ja nepieciešams,
tās nomaina pret jaunām.
3.7.3.30. Ja atklājas, ka reduktors vai ventiļi ir bojāti, darbs nekavējoties jāpārtrauc.
3.7.3.31. Reduktors jāpievieno balonam ar atslēgu, kurai pastāvīgi jāatrodas pie metinātāja.
3.7.3.32. Reduktoru un šļūtenes pievieno tikai tad, ja balona ventilis ir pilnīgi noslēgts.
3.7.3.33. Skābekļa reduktora ieejā jābūt filtram, kas uztver par 50 m lielākas mehāniskas
daļiņas.
3.7.3.34. Nedrīkst uzstādīt skābekļa balonu reduktorus un atvērt to ventiļus ar eļļainām rokām.
3.7.3.35. Lai nenotiktu sprādziens, skābekļa balonu reduktorus nekad nedrīkst eļļot.
3.7.3.36. Ja reduktors ir aizsalis, tas jāatkausē ar tīru, karstu ūdeni, kurā nav eļļas pēdas. Šim
nolūkam nedrīkst lietot uguni vai elektriskos sildītājus.
3.7.3.37. Gāzes šļūtenēm jāatbilst attiecīgiem standartiem.
3.7.3.38. Gāzes metināšanai un griešanai lietojamo šļūteņu kopējais garums nedrīkstētu būt
lielāks par 30 m. Šļūtene nedrīkst sastāvēt no vairāk kā 3 atsevišķiem gabaliem, kurus savā starpā
savieno ar speciāliem gofrētiem divpusīgiem nipeļiem un nostiprina ar savilcējiem.
Veicot montāžas darbus drīkst lietot līdz 40 m garas šļūtenes. Par 40 m garākas šļūtenes lieto
tikai ārkārtas gadījumos ar darbu vadītāja atļauju.
3.7.3.39. Šļūtenes katru dienu pirms darba jāapskata, lai noskaidrotu vai tām nav plaisas,
iegriezumi, nobrāzumi. Uz šļūtenēm nedrīkst būt atslāņojumi, pūšļi, atkailinātas appinuma vietas,
robi. un citi defekti, kas var ietekmēt to ekspluatācijas drošību.
3.7.3.40. Šļūtenēm ieteicams 1 reizi 3 mēnešos veikt to izturības hidraulisku pārbaudi ar 1,25
darba spiedienu. Šo spiedienu uztur ne mazāk, kā 10 minūtes. Hidrauliskas pārbaudes var aizvietot
ar pneimatiskām pārbaudēm ar saspiestu gaisu vai slāpekli iegremdējot pārbaudāmās šļūtenes ūdenī.
No šļūtenēm nedrīkst sūkties ūdens (rasas veidā), tām nedrīkst būt lokāli uzpūtumi, nedrīkst
parādīties gaisa (slāpekļa) burbuļi.
7.3.41. Pārbaudes rezultātus reģistrē žurnālā. Acetilēna, propāna un butāna šļūtenēm ārējam
slānim jābūt sarkanā krāsā, skābekļa šļūtenēm – zilā.
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Var lietot arī melnas šļūtenes, marķējot tās ar krāsainām joslām. Šīs joslas uz šļūtenēm novieto
uz katra gala ne mazāk kā 1 m garumā. Uz 40 kg/cm2 skābekļa šļūtenēm ar melnu ārējo slāni
krāsainas joslas nelieto.
3.7.3.42. Pirms degļa pievienošanas šļūtenes jāizpūš ar darba gāzi.
3.7.3.43. Gāzu šļūtenes, degļu un reduktoru nipeļu savienojumiem jābūt drošiem – šim
nolūkam lieto savilcējus. Savienojuma vietas blīvumu rūpīgi jāpārbauda pirms darba un jāseko tam
darba laikā.
3.7.3.44. Darba laikā seko, lai šļūtenes netiktu nostieptas un pārlocītas. Šļūtenes jāaizsargā no
iespējamiem bojājumiem, uguns u.c., jāraugās, lai šļūtenes nešķērsotu tērauda troses, kabeļus un
elektrometināšanas vadus.
3.7.3.45. Šļūtenes ar defektiem, kā arī, ja tās notītas ar izolācijas vai citu līdzīgu lenti, nedrīkst
lietot. Bojātās vietas izgriež un galus savieno ar divpusējiem nipeļiem ar savilcējiem. Nedrīkst
savienot šļūtenes, lietojot gludu cauruļu gabaliņus.
3.7.3.46. Ja šļūtene pārtrūkst, nekavējoties jānodzēš liesma un jāpārtrauc gāzes padeve šļūtenē,
aizverot attiecīgos ventiļus.
3.7.3.47. Šļūtenes jāuzglabā telpās ar temperatūru no –20 0C līdz +25 0C rituļos vai iztaisnotas,
un ne mazāk kā 1 m attālumā no siltuma ierīcēm. Ja šļūtenes ir glabātas aukstumā, tās pirms
montāžas jāiztur istabas temperatūrā ne mazāk, kā 24 stundas.
Šļūtenes jāaizsargā no tiešiem saules stariem, no siltuma izstarojuma, kā arī jāraugās, lai uz
tām nenokļūtu benzīns vai citi šķīdinātāji un to tvaiki, skābes, sārmi u.c. vielas, kas var bojāt gumiju
un tās karkasu.
3.7.3.48. Gāzes metināšanas un griešanas aparatūras remontu drīkst veikt speciāli apmācīts
personāls attiecīgi aprīkotās telpās.
3.7.3.49. Degļus ieteicams ne retāk, kā reizi mēnesī, kā arī, ja ir aizdomas par to bojājumu,
pārbaudīt – vai tie ir hermētiski un kā deg liesma – vai nerodas atpakaļsitieni. Reduktorus ieteicams
apskatīt un pārbaudīt ne retāk kā reizi ceturksnī.
3.7.3.50. Apskates laikā jāpārliecinās, vai ir kārtībā uz reduktora esošie manometri, vai ir
nepieciešamās plombes uz reduktora drošības vārsta, kas liecina, ka nav izmainīts iestādījums, vai ir
kārtībā vītnes, blīve un filtrs skābekļa reduktora ieejā.
3.7.3.51. Reduktoram jāpārbauda arī tā savienojumu un reducējošā vārsta blīvums (neizjaucot
to). Visas veiktās pārbaudes jāreģistrē attiecīgā žurnālā.
3.7.3.52. Pirms darbu sākšanas darba vieta jāapskata, jānovāc liekie, darbam traucējošie
priekšmeti un degtspējīgie materiāli. Metinātājam jāpārliecinās, ka visas metināmās ierīces daļas ir
darba kārtībā, ka ir droši un blīvi savienotas šļūtenes ar degli un reduktoru, reduktors ar balonu.
3.7.3.53. Reduktora ventiļi jāatver lēni un vienmērīgi, pašam stāvot no gāzes strūklas
virzienam pretējā pusē. Atverot ventili, tā priekšpusē nedrīkst būt cilvēki un brīvi novietoti
priekšmeti.
3.7.3.54. Laikam starp degošas gāzes ventiļa atvēršanu un gāzes aizdedzināšanu jābūt pēc
iespējas īsākam, tādēļ vispirms deglim pietuvina liesmu un pēc tam atver degļa ventili.
3.7.3.55. Nedrīkst atstāt ierīci ar aizvērtu degļa ventili un atvērtu balona ventili, jo ir iespējama
gāzes kondensācija šļūtenē.
3.7.3.56. Vītņu savienojumus nedrīkst pievilkt laikā, kad balona ventilis ir atvērts.
3.7.3.57. Veicot darbus ar gāzes liesmu (metināšanu, griešanu, detaļu sildīšanu u.c.) tas jādara
ne mazāk kā 10 m attālumā no balonu grupas (vairāk par diviem) 5 m no atsevišķiem skābekļa un
deggāzes baloniem, 3 m no deggāzes vadiem.
Šie attālumi attiecas uz darbu, kad gāzes liesma un dzirksteles ir vērstas uz pretējo pusi no
gāzes avotiem. Ja liesma un dzirksteles ir vērsti uz gāzes avotu pusi, tie jāaizsargā ar metāla
vairogiem.

Tikai lasīšanai
019  LEK: 2004

35
3.7.3.58. Veicot metināšanu un griešanu jāievēro šādi galvenie nosacījumi:









aizdedzinot rokas degli, vispirms mazliet atver skābekļa ventili, pēc tam atver acetilēna
ventili, īslaicīgi izpūš šļūteni un aizdedzina degmaisījumu, pēc tam var regulēt gāzes
liesmu; nodzēšot liesmu rīkojas pretējā secībā – pirmkārt pārtrauc acetilēna padevi, pēc
tam skābekļa;
metinātājs nedrīkst izlaist no rokām degli līdz tam brīdim, kamēr tas nav nodzisis;
darba laikā šļūtenes un degļus nedrīkst turēt padusē, uz pleca vai piespiestus ar kājām;
metinātājs ar aizdedzinātu degli nedrīkst pārvietoties ārpus darba vietas, kāpt pa trepēm,
sastatnēm;
darba pārtraukumos degļa liesma jānodzēš un tā ventiļi cieši jānoslēdz;
garākos darba pārtraukumos (pusdienas u.c.) jāaizver arī skābekļa un acetilēna balonu
ventiļi un jāatbrīvo reduktoru atsperes;
ja deglis pārkarst, darbs jāpārtrauc, bet degli jānodzēš un jāatdzesē (šim nolūkam
metinātājam jābūt pieejamam traukam ar tīru, aukstu ūdeni);
lai nerastos sitieni un atpakaļsitieni, nedrīkst strādāt ar netīriem uzgaļu izejas kanāliem.
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3.7.3.59. Metālu nav ieteicams sildīt tikai ar deggāzi, nepadodot skābekli.
3.7.3.60. Pēc darba beigām vai darba dienas beigām baloni jānodod noliktavā vai jānovieto
noslēdzamā konteinerā.

ne

3.8. Smaguma celšanai paredzētais darba aprīkojums

ke

3.8.1. Šajā nodaļā izklāstītas prasības smaguma celšanai paredzētajam aprīkojumam, kurš nav
pakļauts reģistrācijai Valsts darba inspekcijā, t.i., neattiecas uz bīstamajām iekārtām.
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3.8.2. Vecuma cenzu darbiniekiem, kurus var pielaist darbā ar smaguma celšanai paredzēto
darba aprīkojumu, kā arī apmācību veidu nosaka darba devējs, ņemot vērā konkrētā darba
aprīkojuma sarežģītību un bīstamību, kā arī to, kādos darbos šis aprīkojums tiks pielietots. Nosakot
vecuma cenzu jāņem vērā LR MK 28.05.2002. noteikumi Nr.206 “Noteikumi par darbiem, kuros
aizliegts nodarbināt pusaudžus un izņēmumi, kad nodarbināšana šajos darbos ir atļauta saistībā ar
pusaudža profesionālo apmācību”.
3.8.3.* Uz celšanas iekārtas mehānismiem skaidri jānorāda mehānisma nominālā celtspēja un,
ja nepieciešams, tabula ar katras mehānisma konfigurācijas celtspēju. Ja celšanas iekārta nav
paredzēta cilvēku celšanai, uz iekārtas jābūt skaidrai norādei par šo aizliegumu.
3.8.4.* Celšanas iekārtas uzstādīšanas vietu izvēlas tā, lai būtu pietiekoša telpa darba zonas
redzamībai un manevrēšanai. Iekārtu uzstāda tā, lai samazinātu risku, ka ceļamā krava varētu uzkrist
nodarbinātajiem vai aizķert viņus, bīstami slīdēt vai krist vai tikt netīši atlaista.
Ja lieto mobilu celšanas iekārtu, jāveic attiecīgi pasākumi, lai novērstu iekārtas sasvēršanos,
apgāšanos, kustēšanās vai slīdēšanas iespēju un jāpārbauda vai šie pasākumi ir veikti pienācīgi.
Uz celšanas iekārtas palīgierīcēm nepārprotami jānorāda raksturlielumi drošai palīgierīču
lietošanai.
3.8.5.* Celšanas palīgierīces izvēlas, ņemot vērā pārvietojamās kravas specifiku, satveršanas
vietu, takelāžu, laika apstākļus, kā arī pārvietošanas veidu un konfigurāciju.
3.8.6. Celšanas palīgierīces jāuzglabā tā, lai nepieļautu to bojāšanos.
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3.8.7. Bojātas un brāķētas celšanas palīgierīces, kā arī nemarķētās palīgierīces bez
nepieciešamiem uzrakstiem no darba vietas jāaizvāc.
3.8.8.* Cilvēkus drīkst celt tikai ar šim nolūkam paredzētām celšanas iekārtām, kuras atbilst
šādām prasībām:
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3.8.8.1. Iekārtai jābūt aprīkotai ar drošības ierīci, kas neļauj pacēlājplatformai krist. Ja to nevar
nodrošināt, jālieto speciāla drošības virve un drošības josta, kuras vizuāli pārbauda katru dienu, lai
novērstu cilvēku krišanu no augstuma.
3.8.8.2. Jānovērš iespēja nodarbinātiem izkrist no pacēlājgroza. Šim nolūkam pa visu
platformas perimetru jābūt vienlaidus margām, ne zemākām par 1,10 m, uz kurām paredzētas arī
vietas drošības jostu piestiprināšanai. Ieejas durvīm šai platformai jāveras uz iekšpusi un jābūt
aprīkotām ar drošības aizvēršanas sistēmu.
3.8.8.3. Jānovērš iespēja, ka nodarbinātos saspiež, iesprosto vai tie iesprūst, īpaši, ja iespējama
platformas netīša saskare ar priekšmetiem.
3.8.8.4. Jānodrošina nodarbinātā atbrīvošana no pacēlājgroza, ja noticis nelaimes gadījums.
3.8.8.5. Ja celšanas iekārta ir mobila vai demontējama, jābūt nodrošinātai iekārtas stabilitātei
visos paredzamos darba apstākļos, ņemot vērā pamatnes īpatnības.
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3.8.9.* Ceļot nodarbinātos ar celšanas iekārtu, jāievēro šādas prasības:
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3.8.9.1. Visā nodarbinātības laikā operatoram jāatrodas pie vadības pults.
3.8.9.2. Nodarbinātie, kas tiek celti ir jāapgādā ar kvalitatīviem saziņas līdzekļiem.
3.8.9.3. Ja rodas bīstama situācija, nodarbinātajiem jānodrošina droši evakuācijas ceļi un
līdzekļi.

.le

3.8.10.* Veicot celšanas darbus nodarbinātie nedrīkst atrasties zem iekārtām un paceltiem
smagumiem. Smagumus nedrīkst pārvietot virs neaizsargātām darba vietām, kurās parasti atrodas
nodarbinātie. Ja darba īpatnību dēļ to nevar nodrošināt, darba devējam jāveic attiecīgi drošības
pasākumi, lai novērstu risku nodarbināto drošībai un veselībai.
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3.8.11. Paceļamās kravas svars jānosaka pirms sākt celšanu. Smaguma celšanas mehānismus
un celšanas palīgierīces nedrīkst noslogot vairāk par to celtspēju.
3.8.12. Ja kravas celšanas mehānismu vada no grīdas, jābūt brīvai ejai, pa kuru pārvietoties
operatoram.
3.8.13. Darba vietai jābūt apgaismotai atbilstoši normām.
3.8.14. Strādājot elektroietaišu tuvumā jāievēro prasības, kuras izklāstītas energostandartā
LEK-025 “Drošības prasības, veicot darbus elektroietaisēs”.
3.8.15.* Smaguma piestiprināšana un atvienošana ar rokām nedrīkst radīt risku nodarbinātā
drošībai.
3.8.16.* Iekārtu ar paceltu smagumu nedrīkst atstāt bez uzraudzības.
3.8.17.* Ja celšanas iekārta nenodrošina kravas noturēšanu, kad tiek pārtraukta iekārtas
barošana no elektrotīkla, jāveic attiecīgi pasākumi, lai novērstu risku nodarbināto drošībai.
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3.8.18.* Ja kravas kustības trajektorija nav pietiekami pārredzama, operatoram jāsazinās ar
īpaši norīkotu nodarbināto, kurš dod viņam norādījumus un veic attiecīgus pasākumus, lai novērstu
kravu sadursmi un risku nodarbināto drošībai.
3.8.19.* Ceļot nevadāmas kravas (kas pēc pacelšanas var sākt nekontrolēti kustēties), celšanas
darbi iepriekš jāizplāno un jāparedz atbilstoša uzraudzība, lai novērstu risku nodarbināto drošībai.
3.8.20.* Celšanas iekārtas lietošana brīvā dabā jāpārtrauc, ja pasliktinās laika apstākļi un
iekārtas lietošana vairs nav pietiekoši droša.
3.8.21. Celšanas aprīkojuma ekspluatāciju uzņēmumā jāorganizē un jākontrolē darba devēja
norīkotiem speciālistiem. Šos pienākumus ieteicams uzticēt speciālistiem, kuri veic Valsts darba
inspekcijā reģistrētā celšanas aprīkojuma ekspluatācijas organizēšanu un kontroli.
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3.8.22. Galvenie darbi, kādi būtu ietverami šo speciālistu pienākumos ir norādīti pielikumā
4.11..

rg

3.8.23. Celšanas aprīkojumu ieteicams periodiski pārbaudīt. Šīm pārbaudēm pielietojamās
normas ir pielikumā 4.12..

ne

3.8.24. Sastādot instrukciju par darbiem ar celšanas iekārtām, tajā jāietver izgatavotāju
dokumentos uzrādītās prasības, prasības, kuras izriet no šajā nodaļā augstāk minētajām, ja tās var
attiecināt uz attiecīgo aprīkojuma veidu, kā arī izvēles veidā sekojošus nosacījumus, kuri ievērojami
lietojot attiecīgo aprīkojumu.
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3.8.24.1. Kravas, kuras piekarina celšanas iekārtas āķim, pirms tam droši jānostiprina, lai, tās
pārvietojot, nekristu atsevišķas daļas (dēļi, caurules, stieņi, bloki).
Garas kravas (garākas par 6 m) jāstropē ne mazāk, kā divās vietās.
3.8.24.2. Virves, troses vai ķēdes uz paceļamās kravas jānovieto līdzeni, bez samezglojumiem
un sagriezumiem. Ja paceļamai kravai ir asas šķautnes, zem stropēm jānovieto paliktņi, lai tās
netiktu bojātas.
3.8.24.3. Ceļamās kravas nedrīkst aizāķēt aiz detaļām, kuras tam nav paredzētas (īscaurules,
vadības, sviras, izciļņi utt.).
3.8.24.4. Ceļot kravu, no darba zonas jāizraida personas, kurām nav tiešas saistības ar veicamo
darbu.
3.8.24.5. Kravu vispirms paceļ, apmēram, 0,30 m augstumā, tad pārliecinās, ka celšanas ierīce
ir stabila, bremzes darbojas, stropes ir uzliktas pareizi un vienmērīgi nostieptas, un tikai tad kravu
paceļ vajadzīgajā augstumā. Ja stropes jāpārkārto, kravu nolaiž.
3.8.24.6. Kravu jāceļ vertikāli. Šim nolūkam celšanas ierīces āķis jānovieto tieši virs kravas. Ar
kravas celšanas āķi kravu nedrīkst pievilkt pa zemi vai grīdu celšanas trosēm esot slīpā stāvoklī.
3.8.24.7. Ar kravas celšanas mehānismu nedrīkst celt piesalušas, apbērtas vai iesprūdušas
kravas, nedrīkst izvilkt iesprūdušas troses, stropes, virves.
3.8.24.8. Krava jāceļ vienmērīgi, bez rāvieniem un svārstībām, raugoties, lai tā neaizķertos un
stropes nesagrieztos.
3.8.24.9. Ceļot, pārvietojot un nolaižot kravu, to nedrīkst atvilkt un izlīdzināt ar nodarbinātā
svaru. Ja kravu jāpagriež, šīm nolūkam lieto atbilstoša garuma atsaites vai kāšus.
3.8.24.10. Ja krava jāpārvieto horizontāli, to vispirms paceļ par vismaz 0,5 m augstāk par ceļā
esošajiem priekšmetiem.
3.8.24.11. Krava jānolaiž iepriekš sagatavotā vietā, kur tā nevar krist, apgāzties vai slīdēt. Lai
no kravas apakšas ērti varētu izvilkt stropes, kravas nolaišanas vietā jānovieto paliktņi.
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3.8.24.12. Kravu novietojot uz pārsegumiem, iepriekš jāpārbauda nesošo konstrukciju izturība,
lai tās nepārslogotu virs pieļaujamās normas.
3.8.24.13. Kravu nedrīkst nolaist automašīnas kravas kastē, ja tajā vai vadītāja kabīnē atrodas
cilvēki.
3.8.24.14. Trosei tinoties uz veltņa, to nedrīkst vadīt ar rokām.
3.8.24.15. Ja ir bojātas drošības ierīces vai bremzes, darbs nekavējoties jāpārtrauc.
3.9. Aprīkojums darbam augstumā un darbi ar to
3.9.1. Vispārējās prasības strādājot augstumā

vispiemērotākais drošas vides radīšanai un uzturēšanai;
izmēri un konstrukcija ir piemērota darba veidam un paredzamajai slodzei un ļauj droši
pārvietoties.

rg
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3.9.1.1.* Darba devējam jānodrošina, lai nodarbinātie, kas strādā augstumā (1,5 m un augstāk),
darbu veiktu uz stabilas un drošas virsmas, neradot risku savai un citu drošībai un veselībai, kā arī
ievērojot ergonomikas prasības un principus.
3.9.1.2.* Ja augstāk minētā punkta prasības nav iespējams izpildīt, ņemot vērā konkrētā darba
specifiku un darba vides apstākļus, darba devējam šo darbu veikšanai jānodrošina ar darba
aprīkojumu, kas atbilst šādām prasībām:
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sastatnes;
pārvietojamas trepes;
pārvietojami cilvēku pacelšanas mehānismi (mobilais aprīkojums);
stacionāri uzstādītas cilvēku pacelšanas ierīces (piekarplatformas– smaguma celšanas
aprīkojums);
ar virvēm un stiprinājumiem izveidota darba vieta augstumā (piekarkrēsli).
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3.9.1.3. Ar šī izraudzītā aprīkojuma palīdzību jārada pagaidu darba vietas darba veikšanai
augstumā. Izplatītākie šāda aprīkojuma veidi ir:

3.9.1.4.* Darba devējam jāizvēlas arī piemērotākie līdzekļi piekļūšanai pagaidu darba vietām
augstumā atkarībā no:




pārvietošanās biežuma;
darba veikšanas augstuma un pārvaramā augstuma;
darba vietas izmantošanas ilguma.

3.9.1.5.* Izvēlētiem piekļūšanas līdzekļiem jānodrošina nodarbināto droša evakuācija nopietnu
un tiešu briesmu gadījumā.
3.9.1.6.* Pārvietošanās starp piekļūšanas līdzekļiem un darba platformām, stāviem vai trapiem
nedrīkst palielināt kritiena risku.
3.9.1.7.* Ņemot vērā izvēlētā darba aprīkojuma veidu, jāparedz atbilstoši darba aizsardzības
pasākumi, lai novērstu vai līdz minimumam samazinātu risku nodarbināto drošībai un veselība, kas
ir saistīts ar šī darba aprīkojuma lietošanu.
3.9.1.8.* Ja nepieciešams, jāpielieto aizsargierīces, kas novērš kritiena risku.
3.9.1.9.* Augstāk minētām aizsargierīcēm jābūt ar piemērotu uzbūvi un pietiekami izturīgām,
lai novērstu vai apturētu kritienu no augstuma un nodrošinātu nodarbinātos pret savainošanās
iespēju.
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3.9.1.10. Darbu augstumā atļauts veikt vienīgi tad, ja laika apstākļi nerada risku.

3.9.2. Sastatnes
3.9.2.1. Sastatnes ir viens no aprīkojuma veidiem, ko pielieto veicot darbus augstumā. Plānojot
veikt darbu, kurš izpildāms uz sastatnēm, jāņem vērā veicamo darbu raksturs, jo no tā ir atkarīga
sastatņu konstrukciju nepieciešamā izturība (piemēram, mūrēšanas vai fasādes atjaunošanas darbiem
jāizvēlas izturīgākas sastatnes, kā krāsošanas darbiem).
3.9.2.2.* Izvēloties piemērotākās sastatnes jānovērtē šādi apstākļi:



rg




darba apjoms un raksturs;
kāda slodze jāiztur sastatnēm;
nodarbināto skaits, kas vienlaicīgi strādā uz sastatnēm;
darba vietas platums un augstums (caurejamība), Uz sastatnēm jābūt iespējai
nodarbinātajiem droši strādāt un pārvietoties, kā arī lietot tehniskus palīglīdzekļus;
vai darba vietā notiks materiālu pārvietošana (vertikāla vai horizontāla), kā arī materiālu
uzglabāšana;
kā sastatnes tiks stiprinātas;
vai ir nepieciešams sastatnes pilnīgi apklāt.
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prasības pamatam uz kura tiek novietotas sastatnes;
maksimālā slodze;
maksimālais augstums;
nostiprināšanas spēks;
stabilitāte montējot grīdu, pacēlēju, būvgružu caurules;
nepieciešamā nodarbināto sagatavotība.
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3.9.2.3.* Parasti lieto tipveida sastatnes standarta konfigurācijā, kurām izgatavotājs vai
iznomātājs pievieno aprēķina stiprību un stabilitātes nosacījumus, kā arī lietošanas nosacījumus,
kuros ir šāda galvenā informācija:

3.9.2.4.* Ja šādu aprēķinu nav vai, ja sastatnes montē citā konfigurācijā, sastatņu stiprību un
stabilitāti jāaprēķina darba devējam.
3.9.2.5.* Ņemot vērā lietojamo sastatņu sarežģītības pakāpi, darba devēja nozīmēts atbildīgais
speciālists sastāda montāžas, demontāžas un lietošanas plānu (projektu).
3.9.2.6.* Sastatnes drīkst montēt, demontēt vai būtiski pārveidot tikai darba devēja nozīmēta
atbildīgā speciālista uzraudzībā, darbs jāveic apmācītiem nodarbinātiem, kuru apmācības programmā
ir iekļauti šādi jautājumi:





attiecīgo sastatņu montāža, demontāža un sastatņu pārveides plāns;
drošība attiecīgo sastatņu montāžas, demontāžas vai pārveides laikā;
pasākumi, kas novērš cilvēku vai priekšmetu krišanas iespēju;
darba aizsardzības pasākumi, ja laika apstākļi var nelabvēlīgi ietekmēt attiecīgo sastatņu
drošību;

pieļaujamā sastatņu slodze;

citi riska faktori, kas saistīti ar sastatņu montāžu, demontāžu vai pārveidi.
3.9.2.7. Sastatnes jānovieto uz nolīdzinātas un noblietētas virsmas. Atbalsta virsma jānovieto
uz stabila pamata, piemēram, plāksnes, izņemot gadījumus, kad esošais pamats ir pilnīgi drošs un
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nestspējīgs. Ja līmeņa izlīdzināšanai zem sastatņu pēdām izmanto paliktņus, tiem ir jābūt no viena
gabala, pietiekoši izturīgiem un pienācīgi nostiprinātiem.
3.9.2.8.* Sastatņu nesošās daļas jānodrošina pret slīdēšanu, pievienojot nesošai virsmai
atbilstošu stiprinājumu vai citu līdzekli, kas dod līdzvērtīgu efektu.
3.9.2.9. Sastatnes, kas nav konstruētas tā, lai tiktu izmantotas brīvi sastatītā veidā, jānostiprina
pie nekustīgām un pietiekoši izturīgām konstrukcijām (ēkas daļām) ar pietiekoši izturīgiem
stiprinājumiem, kas var uzņemt sastatnes noslogojošos spēkus.
3.9.2.10.* Lai novērstu kritiena risku, par 1,5 m augstākām sastatnēm uzstāda pietiekoši
izturīgus sānu aizsargnožogojumus. Sānu aizsargnožogojums sastāv vismaz no vienas roku margas
1,0 m augstumā, vidējās margas 0,5 m augstumā un kājlīstēm apmēram 0,15 m augstumā, pie tam
attālums starp sastatņu klāju un kājlīsti nav lielāks par 30 mm.
3.9.2.11. Ja attālums starp ēkas daļu un sastatnēm pārsniedz 0,30 m, jāuzstāda iekšējie sānu
aizsargnožogojumi pie sastatņu klāja.
3.9.2.12.* Sastatņu klājam, kas pakļauts slodzei ir jābūt pietiekoši izturīgam un tam
jānodrošina sastatņu stabilitāti. Sastatņu klājus droši nostiprina ņemot vērā slodzi, kādai tie tiks
pakļauti.
3.9.2.13. Sastatņu klājiem jābūt ar līdzenu virsmu, spraugas starp elementiem nedrīkst būt
lielākas par 5 mm. Klāja elementu salaidumi jānovieto uz spraišļiem, pārsedzot tos 0,20 m uz katru
pusi, lai šādu pārlaidumu vietās nebūtu sliekšņu, elementu galus noslīpina.
3.9.2.14. Ja darbi tiek veikti vienas vertikāles vairākos līmeņos, starp tiem jāierīko
aizsargklājums.
3.9.2.15. Uz uzstādītajām sastatnēm jāizveido droši pieejas ceļi (kāpnes, trepes, trapus), kuri
izvietoti ne tālāk par 40 m viens no otra. Par 40 m īsākām sastatnēm jābūt diviem pieejas ceļiem.
Trepes un trapus jānostiprina droši. Trepes uzstāda ne lielākā, kā 60 slīpumā pret horizontālo
virsmu. Pieejas atvērumiem iziešanai no trepēm uz klajiem jābūt pietiekošā lielumā un tie jāiežogo
vai jāapgādā ar drošiem vākiem, ko nostiprina aizvērtā stāvoklī.
3.9.2.16. Lai aizsargātu darbiniekus un garāmgājējus no krītošiem instrumentiem un
materiāliem, kā papildus pasākumu var paredzēt sastatņu ārējās malas aizklāšanu ar blīvu aizklājumu
– plēvi, vai tīklu. Lietojot šādus papildus aizsardzības līdzekļus jāņem vērā, ka tie palielina slodzi uz
sastatnēm kā ar savu svaru, tā arī no vēja vai sniega spiediena. Tāpat jāpievērš uzmanība, ka plēves
un tīkli ir degtspējīgs materiāls, kas jāņem vērā veicot darbus ar uguni (metināšana, griešana u.c.).
3.9.2.17. Lai uz sastatnēm paceltu kravas, jālieto ar rokām vai ar elektropiedziņu darbināmi
pacēlēji, to montāžu jāveic vadoties pēc izgatavotāja pievienotās instrukcijas, ņemot vērā maksimālo
celtspēju, pašmasu un stiprinājuma drošumu. Atvērumi kravu pārvietošanai jāiežogo no visām
pusēm.
3.9.2.18. Sastatņu montāžas laikā, zonā, kur tiek veikta montāža nedrīkst ielaist nepiederošas
personas.
3.9.2.19. Samontētas sastatnes pirms lietošanas jāaprīko ar norādēm un brīdinošiem
uzrakstiem. Šajos uzrakstos jānorāda :




kādiem darba veidiem sastatnes paredzētas;
maksimālā slodze (klases identifikācija) koncentrētā noslodze un dalītā noslodze
(projektētie lielumi);
uzstādīšanas datums un pēdējo izmaiņu datums.

3.9.2.20. Samontētas sastatnes pieņem ekspluatācijā darba devēja noteiktā kārtībā, izdarot par
to ierakstu žurnālā (pielikums 4.7.).
3.9.2.21. Darbā izmantojamās sastatnes darba devēja noteiktā kārtībā periodiski apskata,
izdarot par to atzīmes attiecīgajā žurnālā.
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3.9.2.22. Sastatņu klāji un trepes jāuztur tīri no atkritumiem un sniega, vajadzības gadījumā
apkaisot ar smiltīm.
3.9.2.23. Darbus veic atrodoties uz sastatņu klāja. Ja īslaicīgs darbs jāveic virs sastatņu klāja,
nodarbinātajam jālieto drošības josta. Šajā gadījumā viņu instruē, kā un kur kāpt, un kur stiprināt
drošības jostas virvi.
3.9.2.24. Ja uz sastatnēm notiek darbi, zem tām nedrīkst atrasties cilvēki, bīstamā zona
pietiekošā attālumā no sastatnēm jāiežogo, bet vietās, kur nepieciešams piekļūt (piemēram, pie ieejas
ēkās) ierīko aizsargnojumes.
3.9.2.25. Ja sastatnes ierīko vietās, kur tām var uzbraukt mehānismi, jāierīko
aizsargnožogojumi, kurus nepieciešamības gadījumā papildina ar brīdinošu uzrakstu, kas mazina
uzbraukšanas briesmas.
3.9.2.26.* Ja sastatnes tiek uzstādītas gaisa vadu līniju tuvumā, jāievēro “Aizsargjoslu likumā”
noteiktās prasības. Strādājot uz šādām sastatnēm jāveic drošības pasākumi, lai nepieļautu tuvošanos
elektrolīniju vadiem tuvāk par noteiktajiem attālumiem.
3.9.2.27.* Metāla sastatnes jāsazemē. Sastatnes, kuras uzstādītas brīvā darbā, jāaprīko ar
zibensaizardzības ierīcēm.
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3.9.3. Pārvietojamās trepes un to pielietojums





vienrindu trepes;
divrindu trepes, kuras sastāv no divām vienrindas trepēm, kas augšdaļā simetriski
savienotas burta A formā;
trepju kāpnes – trepes ir papildinātas ar atbalsta kāju, kāpšļi trepes uzstādot, ir horizontālā
līmenī;
izvelkamās trepes, kas sastāv no paralēlām vienrindas trepju sekcijām, kas ar attiecīgām
ierīcēm ir savienotas tā, ka ir izvelkamas un fiksējamas izvilktā stāvoklī;
savienojamās trepes - sastāv no vairākām vienrindas trepju sekcijām, kuras var salikt kopā
un izjaukt, tās transportējot vai uzglabājot.
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3.9.3.1. Trepes ir aprīkojuma veids, kas galvenokārt domāts, lai nodarbinātie varētu nokļūt no
viena līmeņa uz otru (pagaidu pārejas līdzeklis).
Trepes tiek lietotas arī, lai noteiktos apstākļos, stāvot uz trepēm, veiktu atsevišķus, ne pārāk
ilgstošus darbus.
Paredzot darbu uz trepēm, jānovērtē, vai darbu nav labāk veikt no sastatnēm pacēlēja, vai citas
drošas darba platformas.
3.9.3.2. Trepes var būt izgatavotas no koka, stikla šķiedras, metāla u.c. materiāliem. Parasti
lieto šādus galvenos trepju veidus:

3.9.3.3. Trepēm jābūt izgatavotāja dokumentācijai, kurā jābūt norādītai trepju nestspējai un
pielietošanas veidiem. Ja kādu trepju izmantošanas veidi nav pieļaujami, arī par to jānorāda
dokumentācijā.
3.9.3.4. Ieteicams iegādāties trepes, uz kurām ir atzīmēta atbilstība EN prasībām. Uz trepēm
jābūt inventāra numuram, un nākošās pārbaudes datumam (ja šādas pārbaudes ir paredzētas).
3.9.3.5.* Galvenās prasības lietojot trepes ir šādas:


trepes jānovieto tā, lai nodrošinātu to stabilitāti. Šim nolūkam pārvietojamās trepes novieto
uz stabila, izturīga, piemērota lieluma nekustīga pamata; piekaramās trepes (izņemot
virvju trepes) nostiprina, lai tās nevarētu pārvietot un novērstu trepju šūpošanos;
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pārvietojamo trepju pamats jānodrošina pret slīdēšanu, to augšgalu vai apakšgalu,
nostiprinot ar pretslīdēšanas ierīci vai, izmantojot citus līdzekļus, kas nodrošina līdzvērtīgu
rezultātu;
trepēm, ko lieto, lai nokļūtu uz platformas, jāsniedzas pietiekami tālu pāri darba platformas
malai, ja nav citas drošas iespējas pieturēties;
savienojamo trepju un izvelkamo trepju atsevišķiem posmiem jābūt savstarpēji
nekustīgiem un droši fiksētiem;
pirms kāpšanas trepes jānostiprina, lai tās neizkustētos.

ke

tuvu vai virs rotējošiem mehānismiem, darbojošām mašīnām, transportieriem u.c.;
lietojot elektriskos vai pneimatiskos rokas instrumentus;
elektrometināšanu un gāzes metināšanu;
vadu nostiepšanu, smagu detaļu pieturēšanu.
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3.9.3.6. Trepes jānovieto slīpumā ar leņķi līdz 600.
3.9.3.7. Lietojot par 5 m garākas trepes, jābūt otram nodarbinātajam, kas tur trepju kājas, tā
palielinot drošību.
3.9.3.8. Divrindu trepes pret izslīdēšanu jānodrošina ar ķēdi vai citu drošu līdzekli apmēram
1/3 trepju augstumā.
3.9.3.9. Trepes nedrīkst novietot durvju, vārtu vai citu līdzīgu objektu priekšā, ja vien tie nav
fiksēti atvērtā vai aizvērtā stāvoklī, vai netiek uzraudzīti.
3.9.3.10. Trepes nedrīkst novietot uz kāpņu pakāpieniem vai platformām.
3.9.3.11. Ja trepes novieto vietās, kur ir iespējama transporta vai cilvēku kustība, to apakšējo
galu iežogo vai apsargā.
3.9.3.12. Strādājot uz trepēm nedrīkst uzkāpt un stāvēt augstāk kā uz 3.pakāpiena no augšas
(apmēram 1 m no trepju augšējā gala).
3.9.3.13. Pa trepēm drīkst pārnēsāt tikai vieglas, ar vienu roku turamas kravas. Darba
instrumentiem jābūt piemērotiem lietošanai ar vienu roku.
3.9.3.14. No trepēm nedrīkst veikt darbus:
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3.9.3.15. Veicot darbus uz trepēm, tās pēc vajadzības pārvieto tā, lai darba vieta nebūtu tālāk
par rokas garumu no trepju malas.
3.9.3.16. Strādājot uz trepēm, jālieto apavi ar mīkstu pretslīdēšanas zoli.
3.9.3.17. Trepju lietošanas laikā nedrīkst izmainīt to konstrukciju, piemēram, sanaglot kopā
divas vienrindas trepes.
3.9.3.18. Metāla un koka trepes ar atklātiem metāla stiprinājumiem malās nedrīkst izmantot
vietās, kur iespējama saskare ar strāvu vadošām daļām. Šādu trepju pielietošanu elektroietaisēs
jāreglamentē darba devējam vietējā dokumentā, atkarībā no sadales ietaišu konstrukcijas, gabarītiem
un citiem drošības apsvērumiem.
3.9.3.19. Trepes jāuzglabā saskaņā ar izgatavotāja norādījumiem, raugoties, lai tās netiktu
pakļautas nelabvēlīgiem apstākļiem, kā mitrumam, tiešiem saules stariem u.c.
3.9.3.20. Koka trepes nekrāso, tās pārklāj ar caurspīdīgu laku.
3.9.3.21. Trepes jāpārbauda atbilstoši izgatavotāja norādījumiem. Pārbaude jāveic darba devēja
nozīmētam atbildīgam speciālistam ne retāk, kā reizi gadā. Pārbaudi veic vizuāli – rūpīgi apskatot
trepes.
3.9.3.22. Trepju mehāniskās pārbaudes jāveic, ja to paredz izgatavotājs, vai arī, ja tas ir
noteikts tās valsts standartos, kurā ir izgatavotas trepes. Pārbaudes rezultāti jāreģistrē attiecīgā
žurnālā.
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A PIELIKUMS
4.1. Dokumenti par bīstamajām iekārtām
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Vispārīgā daļa
LR likums “Par bīstamo iekārtu tehnisko uzraudzību”
LR likums “Par atbilstības novērtēšanu”
LR likums “Standartizācijas likums”
LR likums “Preču un pakalpojumu drošuma likums”
LR likums “Par atbildību par preces un pakalpojuma trūkumiem”
LR likums “Patērētāju tiesību aizsardzības likums”
LR likums “Par mērījumu vienotību”
LR likums “Darba aizsardzības likums”
LR MK 07.11.2000 noteikumi Nr. 384 “Noteikumi par bīstamajām iekārtām”
LR MK 04.04.2000 noteikumi Nr. 129 “Bīstamo iekārtu reģistrācijas kārtība”
LR MK 09.12.2002 noteikumi Nr. 526 “Darba aizsardzības prasības, lietojot darba
aprīkojumu un strādājot augstumā”
LR MK 03.09.2002 noteikumi Nr. 400 “Darba aizsardzības prasības drošības zīmju
lietošanā”
LR MK 27.03.2001 noteikumi Nr. 143 “Noteikumi par metālmateriālu metinātāju un
defektoskopistu profesionālās kvalifikācijas sertifikāciju reglamentētajā sfērā”
LR MK 30.05.2000 noteikumi Nr. 184 “Ārvalstīs izdoto atbilstības novērtēšanas
apstiprinājumu un apliecinājumu atzīšanas kārtība”
LR MK 30.05.2000 noteikumi Nr.187 “Iekārtu elektrodrošības noteikumi”
LR LM 08.12.1999 rīkojums Nr.402 “Par bīstamo iekārtu pārbaudes zīmi”
LVS EN 45004 “Vispārīgie kritēriji inspicēšanas institūcijām”
LVS EN 45011 “Produktu sertifikācijas institūciju vispārīgie kritēriji”
LVS 100.1 “Standartizācija. Pamatprincipi”
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Nr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Nr.
Celšanas iekārtas
1. LR MK 07.03.2000 noteikumi Nr. 85 “Kravas celtņu tehniskās uzraudzības kārtība”
LR MK 07.03.2000 noteikumi Nr. 86 “Cilvēku pacelšanai paredzēto pacēlāju tehniskās
2.
uzraudzības kārtība”
LR MK 25.04.2000 noteikumi Nr. 157 “Noteikumi par liftu un to drošības sastāvdaļu
3.
projektēšanas, ražošanas un liftu uzstādīšanas atbilstības novērtēšanu”
4. LR MK 30.05.2000 noteikumi Nr. 186 “Noteikumi par mašīnu drošību”
5. LR MK 19.06.2001 noteikumi Nr. 260 “Liftu drošības un tehniskās uzraudzības noteikumi”
6. LVS EN 81-1 “Drošības noteikumi liftu uzbūvei un uzstādīšanai - 1.daļa: Elektriskie lifti”
7. LVS EN 81-2 “Drošības noteikumi liftu uzbūvei un uzstādīšanai - 2.daļa: Hidrauliskie lifti”
LVS EN 292-1 “Mašīnu drošība. Pamata koncepcijas, vispārīgie projektēšanas principi8.
1.daļa: Pamatjēdzieni un metodoloģija”
9. LVS EN 1050 “Mašīnu drošība. Riska novērtējuma principi”
10. LVS 344 “Lifti - Drošības pārbaudes to lietošanas laikā”
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Celšanas iekārtas
LVS EN 1050 “Mašīnu drošība. Riska novērtējuma principi”
LVS 267 “Kravas celtņu tehniskās pārbaudes”
LVS 268 “Tehniskās pārbaudes pacēlājiem, kuri paredzēti cilvēku celšanai”
LVS ISO 4301-1 “Celtņi un pacelšanas ierīces. Klasifikācija. 1.daļa: Vispārīgi”
LVS ISO 4301-2 “Pacelšanas ierīces. Klasifikācija. 2.daļa: Pašgājēju celtņi (strēles tipa)”
LVS ISO 4301-3 “Celtņi. Klasifikācija. 3.daļa: Torņa celtņi”
LVS ISO 4301-4 “Celtņi un ar tiem saistītās iekārtas. Klasifikācija. 4.daļa: Portālceltņi”
LVS ISO 4301-5 “Celtņi. Klasifikācija. 5.daļa: Tilta un steķa celtņi”
LVS ISO 4306-1 “Celtņi. Vārdnīca. 1.daļa: Vispārīgi”
LVS ISO 4306-2 “Celtņi. Vārdnīca. 2.daļa: Pašgājēju celtņi (strēles tipa)”
LVS ISO 4306-3 “Celtņi. Vārdnīca. 3.daļa: Torņa celtņi”
LVS ISO 4309 “Celtņi. Stiepļu troses. Norādījumi trošu pārbaudei un brāķēšanai”
LVS ISO 4310 “Celtņi. Pārbaužu veidi un procedūras”
LVS ISO 9927-1 “Celtņi - Inspekcija – 1.daļa: Vispārīgi”
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Nr.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
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Nr.
Stacionāri spiedieniekārtu kompleksi.
1. LR MK 02.05.2000 noteikumi Nr.165 “Par spiedieniekārtām un to kompleksiem”
LR MK 16.09.2003 noteikumi Nr.518 “Spiedieniekārtu kompleksu tehniskās uzraudzības
2.
kārtība”
3. LR MK 12.06.2001 noteikumi Nr.241 “Katliekārtu tehniskās uzraudzības kārtība”
4. LR MK 18.07.2000 noteikumi Nr. 242 “Noteikumi par vienkāršajām spiedtvertnēm”
5. LR MK 10.06.2003 noteikumi Nr. 300 “Darba aizsardzības prasības darbā sprādzienbīstamā
vidē”
6. LVS 415 “Spiedieniekārtu kompleksi - Drošības pārbaudes to lietošanas laikā”
7. LVS 416 “Katliekārtas - Drošības pārbaudes to lietošanas laikā”
8. LVS 365 “Katliekārtu, spiedieniekārtu kompleksu un rezervuāru resursu pagarināšana”
LVS EN 764 “Spiedieniekārtas – 1.daļa:Terminoloģija un simboli – Spiediens, temperatūra,
9.
tilpums”
10. LVS EN 13445-1 ”Nekarsējamās spiedtvertnes – 1.daļa: Vispārīgi”
11. LVS EN 13445-2 ”Nekarsējamās spiedtvertnes – 2.daļa: Materiāli”
12. LVS EN 13445-3 ”Nekarsējamās spiedtvertnes – 3.daļa: Konstrukcija”
13. LVS EN 13445-4 ”Nekarsējamās spiedtvertnes – 4.daļa: Izgatavošana”
14. LVS EN 13445-5 ”Nekarsējamās spiedtvertnes – 5.daļa: Inspekcija un testēšana”
15. LVS EN 13445-6 ”Nekarsējamās spiedtvertnes – 6.daļa: Drošības sistēmas”
LVS EN 13445-7 ”Nekarsējamās spiedtvertnes – 7.daļa: Papildus prasības spiedtvertņu un
16.
tvertņu daļu konstrukcijai un izgatavošanai, ja tās ražotas no lodveida grafīta čuguna”
17. LVS EN 13480-1 ”Rūpnieciskie metāla cauruļvadi – 1.daļa: Vispārīgi”
18. LVS EN 13480-2 ”Rūpnieciskie metāla cauruļvadi – 2.daļa: Materiāli”
19. LVS EN 13480-3 ”Rūpnieciskie metāla cauruļvadi – 3.daļa: Konstrukcija un aprēķini”
20. LVS EN 13480-4 ”Rūpnieciskie metāla cauruļvadi – 4.daļa: Izgatavošana un montāža”
21. LVS EN 13480-5 ”Rūpnieciskie metāla cauruļvadi – 5.daļa: Inspekcija un testēšana”
22. LVS EN 13480-6 ”Rūpnieciskie metāla cauruļvadi – 6.daļa: Drošības sistēmas”
23. LVS EN 12952-1 ”Ūdenscauruļu katli un to aprīkojums – 1.daļa: Vispārīgi”
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30.
31.
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33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
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Stacionāri spiedieniekārtu kompleksi.
LVS EN 12952-2 ”Ūdenscauruļu katli un to aprīkojums – 2.daļa: Katla un aprīkojuma, kas
atrodas zem spiediena, materiāli”
LVS EN 12952-3 ”Ūdenscauruļu katli un to aprīkojums – 3.daļa: Katlu daļu, kas atrodas
zem spiediena, konstrukcija un aprēķini”
LVS EN 12952-4 ”Ūdenscauruļu katli un to aprīkojums – 4.daļa: Katlu kalpošanas ilguma
aprēķināšana”
LVS EN 12952-5 ”Ūdenscauruļu katli un to aprīkojums – 5.daļa: Katlu daļu, kas atrodas
zem spiediena, apstrāde un izgatavošana”
LVS EN 12952-6 ”Ūdenscauruļu katli un to aprīkojums – 6.daļa: Katlu daļu, kas atrodas
zem spiediena, inspekcija izgatavošanas laikā, dokumentēšana un apzīmēšana”
LVS EN 12952-7 ”Ūdenscauruļu katli un to aprīkojums – 7.daļa: Prasības katlu
aprīkojumam”
LVS EN 12952-8 ”Ūdenscauruļu katli un to aprīkojums – 8.daļa: Prasības sadedzināšanas
sistēmai katliem ar šķidro un gāzveida kurināmo”
LVS EN 12952-9 ”Ūdenscauruļu katli un to aprīkojums – 9.daļa: Prasības sadedzināšanas
sistēmai katliem ar pulverveida cieto kurināmo”
LVS EN 12952-10 ”Ūdenscauruļu katli un to aprīkojums – 10.daļa: Prasības aizsargierīcēm,
kas ierobežo pieļaujamo spiedienu pārsniegšanu”
LVS EN 12952-11 ”Ūdenscauruļu katli un to aprīkojums – 11.daļa: Prasības katlu un
aprīkojuma ierobežošanas ierīcēm un drošības ķēdēm”
LVS EN 12952-12 ”Ūdenscauruļu katli un to aprīkojums – 12.daļa: Prasības katlu barošanai
un barošanas ūdens kvalitātei”
LVS EN 12952-13 ”Ūdenscauruļu katli un to aprīkojums – 13.daļa: Prasības dūmgāzu
attīrīšanas sistēmām”
LVS EN 12952-14 ”Ūdenscauruļu katli un to aprīkojums – 14.daļa: Prasības DENOX
sistēmu dūmgāzēm”
LVS EN 12952-15 ”Ūdenscauruļu katli un to aprīkojums – 15.daļa: Pieņemšanas testi”
LVS EN 12952-16 ”Ūdenscauruļu katli un to aprīkojums – 16.daļa. Prasības verdošā slāņa
kurtuvei un granulu sadedzināšanas sistēmām katliem ar cieto kurināmo”
LVS EN 12953-1 ”Korpusu katli– 1 daļa: Vispārīgi”
LVS EN 12953-2 ”Korpusu katli – 2 daļa: Katla un aprīkojuma, kas atrodas zem spiediena,
materiāli”
LVS EN 12953-3 ”Korpusu katli - 3 daļa: Katlu daļu, kas atrodas zem spiediena,
konstrukcija un aprēķini”
LVS EN 12953-4 ”Korpusu katli - 4 daļa: Katlu daļu, kas atrodas zem spiediena,
izgatavošana un ražošana”
LVS EN 12953-5 ”Korpusu katli - 5 daļa: Katlu daļu, kas atrodas zem spiediena, inspekcija
izgatavošanas laikā, dokumentēšana un apzīmēšana”
LVS EN 12953-6 ”Korpusu katli - 6 daļa: Prasības katlu aprīkojumam”
LVS EN 12953-7 ”Korpusu katli - 7 daļa: Prasības sadedzināšanas sistēmām katliem ar
šķidro un gāzveida kurināmo”
LVS EN 12953-8 ”Korpusu katli - 8 daļa: Prasības aizsargierīcēm, kas ierobežo pieļaujamo
spiedienu pārsniegšanu”
LVS EN 12953-9 ”Korpusu katli - 9 daļa: Prasības katlu un aprīkojuma atslēgšanas ierīcēm
un drošības slēgumiem”
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49.
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53.
54.
55.
56.

Stacionāri spiedieniekārtu kompleksi.
LVS EN 12953-10 ”Korpusu katli - 10 daļa: Prasības katlu barošanai un barošanas ūdens
kvalitātei”
LVS EN 12953-11 ”Korpusu katli - 11 daļa: Pieņemšanas testi”
LVS EN 12953-12 ”Korpusu katli - 12 daļa: Prasības granulu sadedzināšanas sistēmai katlos
ar cieto kurināmo”
LVS EN 378-1 ”Saldēšanas sistēmas un siltumsūkņi – Drošība un vides prasības – 1.daļa:
Pamatprasības, definīcijas, klasifikācija un izvēles kritēriji”
LVS EN 378-2 ”Saldēšanas sistēmas un siltumsūkņi – Drošība un vides prasības – 2.daļa:
Konstrukcija, uzbūve, testēšana, marķēšana un dokumentācija”
LVS EN 378-3 ”Saldēšanas sistēmas un siltumsūkņi – Drošība un vides prasības – 3.daļa:
Montāžas vieta un personāla aizsardzība”
LVS EN 378-4 ”Saldēšanas sistēmas un siltumsūkņi – Drošība un vides prasības – 4.daļa:
Lietošana, tehniskā apkope, remonts un atjaunošana”
LVS EN 12213 “Kriogēnās tvertnes. Metodes termoizolācijas novērtējuma veikšanai”
LVS EN 12300 “Kriogēnās tvertnes – Tīrības prasības kriogēnajai videi”

o.
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Nr.
Bīstamo vielu uzglabāšanas rezervuāri
1.
LR MK 12.03.2002 noteikumi Nr.107 “Ķīmisko vielu un ķīmisko produktu klasificēšanas,
marķēšanas un iepakošanas kārtība”
2.
LR MK 03.08.1999 noteikumi Nr.269 “Noteikumi par vides kvalitātes normatīviem
degvielas uzpildes stacijām, naftas bāzēm un pārvietojamām cisternām”
3.
LR MK 10.06.2003 noteikumi Nr.300 “Darba aizsardzības prasības darbā sprādzienbīstamā
vidē”
4.
LR MK 25.06.2003 noteikumi Nr.336 “Noteikumi par sprādzienbīstamā vidē lietojamām
iekārtām un aizsargsistēmām”
5.
LR MK 14.08.2001 noteikumi Nr.372 “Noteikumi par uzliesmojošu, sprādzienbīstamu un
kaitīgu vielu uzglabāšanas rezervuāru projektēšanu, uzstādīšanu, atbilstības novērtēšanu un
tirgus uzraudzību”
6.
LR MK 28.08.2001 noteikumi Nr.384 “Uzliesmojošu, sprādzienbīstamu un kaitīgu vielu
uzglabāšanas rezervuāru tehniskās uzraudzības kārtība”
7.
LR MK 27.10.1998 noteikumi Nr.418 “Kārtība, kādā aizpildāmas un nosūtāmas ķīmisko
vielu un ķīmisko produktu drošības datu lapas”
8.
LVS 350 “Rezervuāri - Tehniskās pārbaudes to lietošanas laikā”
9.
LVS prEN 14015-1 “Projektēšanas un izgatavošanas norādījumi vertikālu, cilindrisku,
virszemes, metinātu metāla rezervuāriem, ar plakanu grīdu un kas tiek montēti turpmākajā
lietošanas vietā, ja tajos paredzēts uzglabāt šķidrumus apkārtējā vides temperatūrā - 1.daļa:
Tērauda rezervuāri”
10. LVS EN 12285-1 “Cehos izgatavotie tērauda rezervuāri - 1.daļa: Horizontālie cilindriskie
viensienas un dubultsienu apakšzemes rezervuāri uzliesmojošiem un neuzliesmojošiem
šķidrumiem, kas rada ūdens piesārņojumu”
11. LVS prEN 12285-2 “Cehos izgatavotie tērauda rezervuāri - 2.daļa: Horizontālie cilindriskie
viensienas un dubultsienu virszemes rezervuāri uzliesmojošiem un neuzliesmojošiem
šķidrumiem, kas rada ūdens piesārņojumu”

Tikai lasīšanai

B PIELIKUMS
4.2. Bīstamo iekārtu lietošanas laikā veicamās pārbaudes
Iekārtas

Noteikumi, kuri reglamentē pārbaudes

Tilta celtņi – celtņi, kuriem
kravas satveršanas ierīce ir
piekarināta kravas ratiņiem vai
telferiem, kas pārvietojas pa
tiltu.

MK 07.03.2000. noteikumi Nr.85
“Kravas celtņu tehniskās uzraudzības kārtība”.
Spēkā ar 2000.g. gada 1. jūliju.

Pārbaužu veidi un periodiskums

o.
lv

DP – 1 x gadā;
PP – 1 x 3 gados;
AP – pēc montāžas, kas saistīta ar kravas celtņa uzstādīšanu citā
vietā,
pēc rekonstrukcijas un modernizācijas,
pēc noslogoto metālkonstrukciju un hidroiekārtu remonta,
pēc pacelšanas mehānisma kapitālā remonta vai nomaiņas,
pēc kāša nomaiņas.
MK 07.03.2000. noteikumi Nr.85
DP – 1 x gadā;
“Kravas celtņu tehniskās uzraudzības kā- PP – 1 x 3 gados;
rtība”.
AP – pēc montāžas, kas saistīta ar kravas celtņa uzstādīšanu citā
Spēkā ar 2000.g. gada 1. jūliju.
vietā,
pēc rekonstrukcijas un modernizācijas,
pēc noslogoto metālkonstrukciju un hidroiekārtu remonta,
pēc pacelšanas mehānisma kapitālā remonta vai nomaiņas,
pēc kāša nomaiņas.
MK 07.03.2000 noteikumi Nr.85 “Kravas DP – 1 x gadā;
celtņu tehniskās uzraudzības kārtība”.
PP – 1 x 3 gados;
Spēkā ar 2000.g. gada 1. jūliju.
AP – pēc jaunas izlices iekārtas montāžas,
pēc montāžas, kas saistīta ar kravas celtņa uzstādīšanu citā
vietā,
pēc rekonstrukcijas un modernizācijas,
pēc noslogoto metālkonstrukciju un hidroiekārtu remonta,
pēc pacelšanas mehānisma kapitālā remonta vai nomaiņas,
pēc kāša nomaiņas.

Izlieces celtņi – pašgājēji
grozāmceltņi, kam izlice vai
torņa- izlices iekārta ir
nostiprināta uz platformas,
kura atrodas tieši uz gaitas
šasijas.

ke

3.
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Buka celtņi – celtņi, kuru
nesošā konstrukcija balstās uz
diviem balstiem (kājām), kas
pārvietojas pa sliežu ceļu vai
pa citādu ceļu.
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p.k.
1.
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Noteikumi, kuri reglamentē pārbaudes

Pārbaužu veidi un periodiskums

DP – 1 x gadā;
PP – 1 x 3 gados;
AP – pēc montāžas, kas saistīta ar kravas celtņa uzstādīšanu citā
vietā,
pēc rekonstrukcijas un modernizācijas,
pēc noslogoto metālkonstrukciju un hidroiekārtu remonta,
pēc pacelšanas mehānisma kapitālā remonta vai nomaiņas,
pēc kāša nomaiņas.
Portālceltņi - pilna apgrieziena MK 07.03.2000. noteikumi Nr.85
DP – 1 x gadā;
izlices celtņi uz portāla, zem
“Kravas celtņu tehniskās uzraudzības kā- PP – 1 x 3 gados;
kura paredzēta dzelzceļa
rtība”.
AP – pēc pārvietošanas uz citu darba vietu;
transportlīdzekļa vai
Spēkā ar 2000.g. gada 1. jūliju.
pēc montāžas, kas saistīta ar kravas celtņa uzstādīšanu citā
autotransporta līdzekļa
vietā,
pārbraukšana.
pēc rekonstrukcijas un modernizācijas,
pēc noslogoto metālkonstrukciju un hidroiekārtu remonta,
pēc pacelšanas mehānisma kapitālā remonta vai nomaiņas,
pēc kāša nomaiņas.
Vanšu celtņi – celtņi, kuru
MK 07.03.2000. noteikumi Nr.85
DP – 1 x gadā;
nesošā konstrukcija ir vanšu
“Kravas celtņu tehniskās uzraudzības kā- PP – 1 x 3 gados;
troses, kas nostiprinātas balstu rtība”.
AP – vanšu celtnim – pēc nesošo un vanšu trošu nomaiņas,
augšējā daļā, un satveršanas
Spēkā ar 2000.g. gada 1. jūliju.
pēc montāžas, kas saistīta ar kravas celtņa uzstādīšanu citā
ierīce ir piekarināta kravas
vietā,
ratiņiem.
pēc rekonstrukcijas un modernizācijas,
pēc noslogoto metālkonstrukciju un hidroiekārtu remonta,
pēc pacelšanas mehānisma kapitālā remonta vai nomaiņas,
pēc kāša nomaiņas.

o.
lv

Torņa celtņi – grozāmceltņi ar MK 07.03.2000. noteikumi Nr.85
izlici.
“Kravas celtņu tehniskās uzraudzības kārtība”.
Spēkā ar 2000.g. gada 1. jūliju.

w.
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Nr.
p.k.
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Tikai lasīšanai

MK 07.03.2000. noteikumi Nr.85
“Kravas celtņu tehniskās uzraudzības kārtība”.
Spēkā ar 2000.g. gada 1. jūliju.

DP – 1 x gadā;
PP – 1 x 3 gados;
AP – pēc montāžas, kas saistīta ar kravas celtņa uzstādīšanu citā
vietā,
pēc rekonstrukcijas un modernizācijas,
pēc noslogoto metālkonstrukciju un hidroiekārtu remonta,
pēc pacelšanas mehānisma kapitālā remonta vai nomaiņas,
pēc kāša nomaiņas.
Elektriskie kravas ratiņi, kas
MK 07.03.2000. noteikumi Nr.85
DP – 1 x gadā;
kopā ar vadības kabīni
“Kravas celtņu tehniskās uzraudzības kā- PP – 1 x 3 gados;
pārvietojas pa virszemes sliežu rtība”.
AP – pēc montāžas, kas saistīta ar kravas celtņa uzstādīšanu citā
ceļiem.
Spēkā ar 2000.g. gada 1. jūliju.
vietā,
pēc rekonstrukcijas un modernizācijas,
pēc noslogoto metālkonstrukciju un hidroiekārtu remonta,
pēc pacelšanas mehānisma kapitālā remonta vai nomaiņas,
pēc kāša nomaiņas.
Cilvēku celšanai paredzēti
MK 07.03.2000. noteikumi Nr.86
PP – 1 x gadā;
pacēlāji.
“Cilvēku celšanai paredzēto pacēlāju
AP –pēc rekonstrukcijas un modernizācijas,
Cilvēku pacelšanai paredzētās tehniskās uzraudzības kārtība”.
pēc jaunas izlices iekārtas montāžas,
mašīnas, kas paceļ cilvēku
Spēkā ar 2000.gada 1. jūliju.
pēc noslogoto metālkonstrukciju un hidroiekārtu remonta,
augstāk par 3 m.
pēc pacelšanas mehānisma kapitālā remonta vai nomaiņas.
Katliekārtas (sakarsētā
MK 12.06.2001. noteikumi Nr.241
AA – 1 x gadā, pirms pirmreizējās lietošanas;
šķidruma temperatūra ir no
“Katliekārtu tehniskās uzraudzības
IP – 1 x 4 gados;
950C līdz 1100C, jauda virs
kārtība”.
HP – 1 x 8 gados.
500kW.
Spēkā ar 2001. gada 1. augustu.

o.
lv

Celtņi ekskavatori –
ekskavatori, kas paredzēti
darbam ar trosēs iekarinātu
kravas satveršanas ierīci.

Pārbaužu veidi un periodiskums

Noteikumi, kuri reglamentē pārbaudes

10.

(Katliekārtas ar cieto kurināmo un ar
rokām apkalpojamu kurtuvi klasificē
kā III. Kategoriju)
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IA + AA + HP - pēc pirmreizējās uzstādīšanas
AA – 1 x gadā
IA – 1 x 4 gados
HP – 1 x 8 gados

rg

PP – pirms lietošanas uzsākšanas
AP – pēc rekonstrukcijas
DP – 1 x gadā.

ne

ke

V>10m3
MK 28.08.2001. Nr. 384 “Uzliesmojošu,
sprādzienbīstamu un kaitīgu vielu
uzglabāšanas rezervuāru tehniskās
uzraudzības kārtība”.
Spēkā ar 2001. gada 1. septembri

le

Lifti:
- pasažieru lifti,
- pasažieru un kravas lifti,
- lifti slimnieku
pārvietošanai,
- kravas lifti,
- ātrgaitas lifti.
Stacionāri uzstādīti
apakšzemes rezervuāri
dīzeļdegvielas, šķidrā
kurināmā un degošu šķidrumu
uzglabāšanai.

MK 12.06.2001. noteikumi Nr.240
“Spiedieniekārtu tehniskās uzraudzības
kārtība”.
Spēkā ar 2001. gada 1. augustu (III un IV
kategorijas iekārtas).
MK 19.06.2001. noteikumi Nr.260
“Liftu drošības un tehniskās uzraudzības
noteikumi”.
Spēkā ar 2001. gada 1. jūliju.

019 © LEK: 2004

Lietošanas ilgums <25 gadi
DP – 1 x 3 gados
PP – 1 x 6 gados
Lietošanas ilgums = >25 gadi
DP – 1 x 2 gados,
PP – 1 x 4 gados
Ja apakšzemes rezervuāra iekšējā virsma aizsargāta no glabājamās
vielas ietekmes
PP – 1 x 10 gados
AP – pēc rezervuāra remonta vai rekonstrukcijas;
ja tiek konstatētas šo noteikumu 19. punktā noteiktās vielu
noplūdes;
pēc pamatota Valsts darba inspekcijas amatpersonas
pieprasījuma.

50

13.

Spiedieniekārtas, katli:
- tvaika katli,
- spiedtvertnes,
- cauruļvadi.

Pārbaužu veidi un periodiskums

Noteikumi, kuri reglamentē pārbaudes
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12.

Iekārtas
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p.k.
11.
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Pārbaužu veidi un periodiskums

Stacionāri uzstādīti
apakšzemes rezervuāri viegli
uzliesmojošu,
sprādzienbīstamu, toksisku un
kaitīgu un ļoti viegli
uzliesmojošu šķidrumu, gāzes
un to maisījumu uzglabāšanai.

V>2,5m3
MK 28.08.2001. noteikumi Nr. 384
“Uzliesmojošu, sprādzienbīstamu un
kaitīgu vielu uzglabāšanas rezervuāru tehniskās uzraudzības kārtība”.
Spēkā ar 2001. gada 1. septembri

Stacionāri uzstādīti virszemes
rezervuāri dīzeļdegvielas,
šķidrā kurināmā un degošu
šķidrumu uzglabāšanai.

V>10m3
MK 28.08.2001. noteikumi Nr. 384
“Uzliesmojošu, sprādzienbīstamu un
kaitīgu vielu uzglabāšanas rezervuāru
tehniskās uzraudzības kārtība”.
Spēkā ar 2001. gada 1. septembri

Lietošanas ilgums <25 gadi
DP – 1 x 3 gados
PP – 1 x 6 gados
Lietošanas ilgums = >25 gadi
DP – 1 x 2 gados,
PP – 1 x 4 gados
Ja apakšzemes rezervuāra iekšējā virsma aizsargāta no glabājamās
vielas ietekmes
PP – 1 x 10 gados
AP – pēc rezervuāra remonta vai rekonstrukcijas;
ja tiek konstatētas šo noteikumu 19. punktā noteiktās vielu
noplūdes;
pēc pamatota Valsts darba inspekcijas amatpersonas
pieprasījuma.
Lietošanas ilgums <25 gadi
DP – 1 x 3 gados
PP – 1 x 6 gados
Lietošanas ilgums = >25 gadi
DP – 1 x 2 gados,
PP – 1 x 4 gados
Ja virszemes rezervuāra iekšējā virsma aizsargāta no glabājamās
vielas ietekmes
PP – nav jāveic, ja lietošanas ilgums <25
PP – 1 x 8 gados, ja lietošanas ilgums =>25 gadi
AP – pēc rezervuāra remonta vai rekonstrukcijas;
ja tiek konstatētas šo noteikumu 19. punktā noteiktās vielu
noplūdes;
pēc pamatota Valsts darba inspekcijas amatpersonas
pieprasījuma.

o.
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Noteikumi, kuri reglamentē pārbaudes
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Nr.
p.k.
16.

Pārbaužu veidi un periodiskums

Iekārtas

Noteikumi, kuri reglamentē pārbaudes

Stacionāri uzstādīti virszemes
rezervuāri viegli uzliesmojošu,
sprādzienbīstamu, toksisku un
kaitīgu, un ļoti viegli
uzliesmojošu šķidrumu, gāzes
un to maisījumu uzglabāšanai.

V>2,5m3
MK 28.08. 2001. noteikumi Nr. 384
“Uzliesmojošu, sprādzienbīstamu un
kaitīgu vielu uzglabāšanas rezervuāru tehniskās uzraudzības kārtība”.
Spēkā ar 2001. gada 1. septembri
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Lietošanas ilgums <25 gadi
DP – 1 x 2 gados
PP – 1 x 4 gados
lietošanas ilgums = >25 gadi
DP – 1 x gadā,
PP – 1 x 2 gados
Ja virszemes rezervuāra iekšējā virsma aizsargāta no glabājamās
vielas ietekmes
PP – nav jāveic, ja lietošanas ilgums <25
PP – 1 x 8 gados, ja lietošanas ilgums =>25 gadi
AP – pēc rezervuāra remonta vai rekonstrukcijas;
ja tiek konstatētas šo noteikumu 19. punktā noteiktās vielu
noplūdes;
pēc pamatota Valsts darba inspekcijas amatpersonas
pieprasījuma.
17.
Metāla vai stiklšķiedras
MK 23.04.2002. noteikumi Nr. 164
PP – 1 x 4 gados
epoksīda materiāla maģistrālie “Prasības maģistrālajiem cauruļvadiem un AP – pēc remonta vai rekonstrukcijas;
cauruļvadi (III kategorijas
maģistrālo cauruļvadu tehniskās
pēc Valsts darba inspekcijas vai Vides valsts inspekcijas
cauruļvadi).
uzraudzības kārtība”.
pamatota pieprasījuma;
Spēkā ar 2002. gada 1. jūniju.
pēc avārijām, kas var radīt draudus maģistrālā cauruļvada
drošai ekspluatācijai.
18.
Cilvēku pacelšanai paredzētās MK 07.03.2000. noteikumi Nr.86
PP – 1 x gadā
mašīnas, kas paceļ cilvēku
“Cilvēku celšanai paredzēto pacēlēju
AP – pēc rekonstrukcijas un modernizācijas;
augstāk par 3 m
tehniskās uzraudzības kārtība”.
pēc jaunas izlices iekārtas montāžas;
Spēkā ar 2000.gada 1.jūliju.
pēc noslogoto metālkonstrukciju un hidroiekārtu remonta;
pēc pacelšanas mehānisma kapitālā remonta vai nomaiņas.
Pārbaužu veidam lietotie apzīmējumi: PP – pilnā pārbaude; DP – daļējā pārbaude; AP – ārkārtas pārbaude; IA – iekšējā tehniskā pārbaude; HP – hidrauliskā
pārbaude; AA – ārējā tehniskā pārbaude. Aiz domuzīmes pārbaužu periodiskums.
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Norma

Periodiskums

Piezīmes

5
1,0 M

6
16 gados

7

o.
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4.3. Darba aprīkojuma elektrisko pārbaužu ieteicamais apjoms un normas (pielikums)
Nr.
Megommetra
Pārbaudes objekts
Pārbaudes veids
p.k.
spriegums
1
2
3
4
Elektroierīču izolācijas pretestība
(500-1000) V
Elektroierīču pārbaude ar paaugstinātu maiņspriegumu
1500 V, vai izolācijas pārbaude ar 2500 V
2500 V
Darbgaldu
megommetru (ja izolācijas pretestība nav mazāka par
1.
elektriskās ierīces
10 M)
Zemējuma ķēdes (no zemēšanas vada spailes līdz
iekārtas korpusam) stāvokļa pārbaude – pretestības
mērījumi

16 gados

(500-1000) V

I kl. instr.
1,0 M;
II kl. instr.
2,0 M

16 mēnešos

-

-

16 mēnešos

-

-

16 mēnešos

2500 V

10,0 M

1gadā

1000 V

0,5 M

1gadā

-

0,1 

1gadā

0,5 M

1gadā

0,1 

1gadā

ne

rg

0,1 

Pārnesamie
elektroinstrumenti un I klases instrumentiem - zemējuma ķēdes stāvokļa
pārbaude
elektroierīces,
pārnesamās lampas
Ārējā apskate un pārbaude tukšgaitā – 5 minūtes
Pārbaude ar paaugstinātu maiņspriegumu 1500 V, vai
izolācijas pārbaude ar 2500 V megommetru (ja
izolācijas pretestība nav mazāka par 10 M)
Metināšanas
Izolācijas pretestības mērījumi
transformatori,
taisngrieži,
Zemējuma ķēdes stāvokļa pārbaude (pretestības
pārveidotāji
mērījums)
Izolācijas pretestības mērījumi
Krāni, telferi, lifti
Zemējuma ķēdes stāvokļa pārbaude (pretestības
mērījums)

3.

4.

ww

w.

le

2.

ke

Izolācijas pretestības mērījums

1000 V
-
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16 gados
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10,0 M
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4.4. Gāzes metināšanas aprīkojuma pārbaužu ieteicamais apjoms un normas (pielikums)
Nr.
p.k.

Pārbaudes objekts

1

2

Pārbaudes veids

Norma

3

Skābekļa šļūtenes

2.

Acetilēna un propāna
šļūtenes

3.

Reduktori

4.

Acetilēna degļi

4

5

6

2,5 MPa
Ar maksimālo
darba spiedienu
0,75 MPa
Ar maksimālo
darba spiedienu
Ar maksimālo
darba spiedienu
0,6 MPa
1,2 MPa
-

1gadā

Hidrauliskā pārbaude
Hermētiskuma pārbaude ūdens vannā

ne

Hermētiskuma pārbaude ar ziepju emulsiju

1gadā
13 mēnešos
13 mēnešos
1mēnesī
1mēnesī
1mēnesī
1mēnesī

le

ke

Pneimatiskā ventiļu hermētiskuma pārbaude ūdens vannā
Degšanas pārbaude – nedrīkst būt atpakaļsitieni
Pneimatiskā ventiļu hermētiskuma pārbaude ūdens vannā
Skābekļa griezējdegļi
Degšanas pārbaude – nedrīkst būt atpakaļsitieni

13 mēnešos

54

5.

Hermētiskuma pārbaude ūdens vannā

rg

1.

Piezīmes

o.
lv

Hidrauliskā pārbaude

Periodiskums

4.5. Darba aprīkojuma elektrisko pārbaužu žurnāls (pielikums)

1

2

w.

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Pārbaudītājs

Vārds,
uzvārds

Paraksts

15

16

Piezīme: Šajā formā ir iekļauti visi iespējamie elektrisko pārbaužu veidi. Ja tiek pārbaudīts aprīkojums, kuram noteikts mazāks pārbaužu apjoms, var
izmantot šo žurnālu, neaizpildot attiecīgās ailes vai izveidot žurnālu bez nevajadzīgām ailēm.
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2.
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ElektroNr. instrumenta vai
p.k.
iekārtas
nosaukums, tips

Zemējuma
Izolācijas
Pārbaudes ar
ķēdes pārejas
Pārbaudes
pretestības
pretestības
InvenAtrašanās
veids
Nākošās paaugstinātu spriegumu
mērījumi
Pārbaudes
mērījumi
tāra Klase
vieta
(apskate,
pārbaudes
datums
Nr.
(piederība)
pilna
datums
Pārbaudes Pārbaudes Mēr- Pretes- Mēr- Pretespārbaude)
aparāts
spriegums, aparāts tība, aparāts tība,
laiks
M
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4.6. Kravas celšanas mehānismu un palīgierīču pārbaudes un apskates žurnāls (pielikums)
InvenIepriekšējās Pārbaudes Veiktie remonti
Celtspēja,
Nr. Ierīces nosaukums tāra
pārbaudes (apskates)
(uzrādot
kg
p.k.
Nr.
datums
iemesls
datumu)
1

2

3

4

5

6

Apskate

7

Pārbaudes
Pārbaudes Nākošās
Atbildīgais speciālists
Statiskā Dinamiskā rezultāts un pārbaudes
Vārds, uzvārds Paraksts
datums
datums
pārbaude pārbaude

8

9

10

11

12

13

14

1

4.7. Sastatņu pieņemšanas un apskates žurnāls (pielikums)
Sastatņu uzstādīšanas
Sastatņu tips, kas
Pieņemšanas vai
vieta, to augstums
apstiprinājis projektu
apskates datums
2

Slēdziens par sastatņu
derīgumu

3

4

5

6

7

019 © LEK: 2004
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1.
2.
3.

Atbildīgais speciālists
Vārds, uzvārds
Paraksts
55

ne

Nr.
p.k.

rg

o.
lv

1.
2.
3.
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C PIELIKUMS

4.8. Metodika darba aizsardzības instrukciju izstrādāšanā

1. Vispārīgās prasības
1.1. Metodika paredzēta, lai atvieglotu darba aizsardzības instrukciju izstrādāšanu un
noformēšanu, kā arī reģistrācijas un pārskatīšanas kārtības noteikšanai.
1.2. Darba aizsardzības instrukciju mērķis ir sniegt nodarbinātajiem nepieciešamo informāciju
par veicamo konkrēto darbu, tai skaitā:

o.
lv

par drošām darba metodēm un paņēmieniem;
par darbinieka pienākumiem un atbildību darba aizsardzībā, veicot uzdoto darbu;
par veselībai kaitīgiem un bīstamiem darba vides riska faktoriem;
par darbinieka tiesībām neuzsākt vai pārtraukt darbu, ja darba vide neatbilst darba drošības
prasībām.

rg






ne

1.3. Darba aizsardzības instrukcijas izstrādā ņemot vērā darba aizsardzības noteikumu, normu,
standartu, darba aprīkojuma izgatavotāja dokumentācijas, tehnoloģiskās dokumentācijas un citu
normatīvo aktu prasības.

ke

1.4. Instrukcijai jābūt rakstītai pavēles izteiksmē un lakoniskai, lai nodarbinātajam tā būtu viegli
uztverama, saprotama un iegaumējama.

.le

1.5. Instrukcijās nelieto tādus vārdus, kā “kategoriski”, “sevišķi”, “obligāti”, “stingri” u.c., tāpēc
ka visas instrukciju prasības darbiniekiem jāievēro līdzvērtīgi.

ww
w

1.6. Instrukcijas tekstā lietotajiem saīsinājumiem jābūt atšifrētiem.
1.7. Jālieto LR likumdošanas aktos apstiprinātie termini un skaidrojumi darba aizsardzībā.

2. Instrukciju izstrādes pamatprincipi
2.1. Izanalizē attiecīgā darba veida, darba tehnoloģiskā procesa, iekārtu apkalpošanas darba
specifiku un nosaka:







nepieciešamos darba aizsardzības normatīvos aktus, aprīkojuma izgatavotāja dokumentāciju
un citus reglamentējošos dokumentus;
bīstamos un kaitīgos darba vides faktorus darba vietā;
bīstamās zonas robežas;
bīstamo un kaitīgo darba vides faktoru iedarbību uz cilvēku, iespējamās sekas un pirmās
palīdzības sniegšanas specifiku;
bīstamās situācijas veicot darbu, izmantojot darbā notikušo nelaimes gadījumu, avāriju un
arodslimību statistiku konkrētam darba veidam vai amatam (profesijai);
tehniskos un organizatoriskos pasākumus, kas jāiekļauj instrukcijā.
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2.2. Veicamā darba tehnoloģisko procesu sadala atsevišķās operācijās un katrai operācijai nosaka
iespējamie riska avoti - aprīkojums, darba vide, psihofizioloģiskie faktori u.c., kas var kaitīgi
iedarboties uz cilvēku.
2.3. Izvēlas kolektīvos un individuālos aizsardzības līdzekļus, lai nodarbinātos aizsargātu pret
bīstamo un kaitīgo darba vides faktoru iedarbību darba vietā.
2.4. Jāparedz pirmās palīdzības sniegšanas iespēja un veidi nodarbinātajam, ja noticis nelaimes
gadījums, veicot konkrēto darbu.
2.5. Instrukcijā apraksta katras darba operācijas drošas izpildes secību un nosaka:
prasības darba zonas ietvaros;
drošas darba metodes, paņēmienus un to loģisko secību;
kolektīvo un individuālo aizsardzības līdzekļu pielietojumu.

o.
lv





2.6. Instrukcijā var atsaukties uz citām ar šo darba veidu saistītajiem dokumentiem.

rg

2.7. Instrukcijā norāda darbus, kas jāveic pēc rakstiska norīkojuma – atļaujas.

ne

3. Instrukciju saturs
Instrukcijā jāiekļauj šādi pamatjautājumi:

ke

3.1. Instrukcijas mērķis un darbības sfēra

3.3. Vispārējās prasības

.le

3.2. Lietoto terminu skaidrojums (ja nepieciešams)

ww
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3.3.1. Prasības darba veicējam/personālam (vecums, dzimums, veselības īpatnības,
apmācība, kvalifikācija u.c.).
3.3.2. Uguns, sprādzienbīstamības un elektrodrošības prasības.
3.4. Veselībai kaitīgie un bīstamie darba vides riska faktori, riski darba vietā
3.4.1. Darba vides risku faktoru un konkrētās darba vietas risku apraksts (raksturīgās īpatnības,
bīstamās zonas).
3.4.2. Pasākumi darba vides risku samazināšanai vai novēršanai.
3.4.2.1. Kolektīvie darba aizsardzības līdzekļi.
3.4.2.2. Individuālie darba aizsardzības līdzekļi, to lietošanas specifiskās prasības.
3.5. Darba aizsardzības prasības uzsākot darbu
3.5.1. Darba vietas un individuālo aizsarglīdzekļu sagatavošana darbam.
3.5.2. Iekārtas, instrumenta, nožogojuma, signalizācijas, bloķēšanas un citu aizsargierīču,
3.5.3. kā arī aizsargzemējuma, ventilācijas un apgaismojuma pārbaude.
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3.5.4. Aprīkojuma tehnoloģiskā procesa pareizas iedarbināšanas secība.

3.5.4. Maiņas pieņemšanas un nodošanas kārtība nepārtraukta tehnoloģiskā procesa
gadījumā.
3.5.5. Kārtība, kādā jāziņo par konstatētajiem aprīkojuma bojājumiem.
3.6. Darba aizsardzības prasības veicot darbu
3.6.1. Droši darba paņēmieni aprīkojuma lietošanā.
3.6.2. Prasības strādājot ar izejvielām un palīgmateriāliem.

3.6.4. Nosacījumi darba vietas uzturēšanai kārtībā.

rg

3.7. Rīcības un ziņošanas kārtība ārkārtas situācijās

o.
lv

3.6.3. Darba procesā lietojamā transporta, celšanas ierīču un mehānismu drošas
ekspluatācijas prasības.

ne

3.7.1. Rīcības un ziņošanas kārtība situācijās, kuras var izraisīt avāriju, nelaimes gadījumu
vai citu ārkārtas gadījumu.

ke

3.7.2. Rīcība un ziņošanas kārtība gadījumā, ja notikusi avārija, sprādziens, ugunsgrēks,
nelaimes gadījums vai cits ārkārtējs gadījums.

.le

3.7.3. Cietušā atbrīvošana no elektriskās strāvas iedarbības.

ww
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3.7.4. Pirmās palīdzības sniegšana.

3.8. Darba aizsardzības prasības beidzot darbu
3.8.1. Tehnoloģiskā procesa, aprīkojuma drošas apturēšanas, atslēgšanas secība.
3.8.2. Prasības darba vietas sakārtošanai.
3.9. Darba higiēnas prasības
3.10. Atbildība par darba aizsardzības instrukcijas prasību neievērošanu.
3.11. Saistītie dokumenti un pieraksti, atsauces (ja nepieciešams).

4. Instrukciju saskaņošanas un apstiprināšanas kārtība
4.1. Par darba aizsardzības instrukciju izstrādi atbild darba devējs. Tās izstrādā struktūrvienību
speciālisti, saskaņā ar darba devēja rīkojumu.
4.2. Darba devējs sastāda izstrādājamo instrukciju sarakstu, kā arī apstiprina izstrādātās
instrukcijas.
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4.3. Izstrādāto instrukciju projekti pirms apstiprināšanas jāsaskaņo ar uzņēmuma darba
aizsardzības speciālistu vai, ja tāda nav, ar uzņēmumā par darba aizsardzību pilnvaroto darbinieku.
4.4. Instrukcijas ieviešamas ar rīkojuma dokumentu.
5. Instrukciju noformēšana
5.1. Katrai instrukcijai jābūt nosaukumam un identifikācijas numuram.
5.2. Jāparedz dokumentāls apstiprinājums tam, ka nodarbinātais ir iepazīstināts ar darba
aizsardzības instrukciju konkrētā darba izpildei.
5.3. Instrukciju izstrādā un noformē ievērojot LR un uzņēmumu spēkā esošās normatīvo
dokumentu prasības par dokumentu izstrādāšanu un noformēšanu.

o.
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6. Instrukciju pārskatīšana

6.1. Instrukcijas periodiski jāpārbauda un jāpārskata, lai nodrošinātu to atbilstību aktuālām
prasībām.

ne

rg

6.2. Instrukciju pārbaudi un pārskatīšanu vēlams veikt ne retāk kā reizi 5 gados, bet instrukcijas
bīstamajām iekārtām un darbiem ar paaugstinātu bīstamību reizi 3 gados.

ke

6.3. Instrukcijas noteiktajos termiņos pārskata struktūrvienību speciālisti kopā ar darba
aizsardzības speciālistu (pilnvaroto darbinieku).
6.4. Pirms termiņa instrukcijas pārskata šādos gadījumos:

.le

spēkā stājušies jauni darba aizsardzību reglamentējošie normatīvie akti;
mainījies tehnoloģiskais process, iekārtas, pielietojamie materiāli;
konstatētas nepilnības instrukcijā.

ww
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6.5. Pārstrādātās instrukcijas saskaņo, apstiprina un noformē atbilstoši 4. un 5. nodaļās noteiktajā
kārtībā.
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D PIELIKUMS

4.9. Aprīkojuma, kas var radīt palielinātu risku nodarbināto drošībai un veselībai, saraksts

1. Stacionārie darbgaldi
1.1. Kokapstrādes darbgaldi (ēvelmašīnas, lentzāģi u.c.).
1.2. Metāla apstrādes darbgaldi (virpas, frēzes).
2. Mobilais aprīkojums

o.
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2.1. Stabu urbji, cēlāji.
2.2. Universālās līniju mašīnas u.c.

3.1. Elektrometināšanas aprīkojums.
3.2. Gāzes metināšanas aprīkojums u.c.

.le

5. Aprīkojums darbam augstumā

ke

4.1. Vinčas.
4.2. Telferi u.c.

ne

4. Smaguma celšanas ierīces

rg

3. Metināšanas iekārtas

ww
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5.1. Sastatnes.
5.2. Speciālais augstkāpēju aprīkojums u.c.

E PIELIKUMS

4.10. Liesmu darbu veikšana energosistēmas uzņēmumos
Sakarā ar panākto vienošanos ar LR Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu par to, ka
enerģouzņēmumos, veicot darbus enerģētiskajās iekārtās (siltumtehniskajās, elektriskajās,
hidrotehniskajās) liesmu darbu atļauja tiek noformēta norīkojumā, kurš tiek izdots saskaņā spēkā
esošajiem Drošības tehnikas noteikumiem.
Līdz ar to turpmāk, veicot liesmu darbus pagaidu darba vietās (sk.VUN p.7.2.2.), tiek noteikta
sekojoša kārtība:




Liesmu darbus pagaidu darba vietās atļauts veikt, izdodot uz šiem darbiem norīkojumu
saskaņā ar DTN. Norīkojumā jābūt nozīmētam darbu vadītājam, kā arī darbu darītājam un
brigādes locekļiem.
Norīkojumu šādiem darbiem var izdot tikai ceha (rajona) vadītājs vai to aizvietojošas
personas.
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Norīkojuma izdevējs nozīmē darba vadītāju, noteic darbu nepieciešamību un apjomu, kā arī
nosaka drošības tehnikas un ugunsdrošības pasākumus darba vietā. Ugunsdrošības pasākumi
jāieraksta norīkojuma nodaļā ‘Īpaši norādījumi’ (elektrotehniskajos norīkojumos) vai ‘Īpaši
apstākļi’ (pārējos norīkojumos). Šajā ierakstā jānosaka sagatavošanas darbu apjoms un
saturs, darbu secība, drošības pasākumi liesmu darbu norises laikā, kārtība, kādā kontrolē
darba vietu pēc darba beigām, un pielietojamie aizsarglīdzekļi.
Ja šīs ailes ir nepietiekamas, lai ierakstītu visus pasākumus, tos var noformēt atsevišķā
norīkojumam pievienotā pielikumā, par to norādot attiecīgajās ailēs.
Ja objektā ir ugunsdrošības dienests, ugunsdrošības pasākumi jāsaskaņo ar to.
Šādi noformēts norīkojums ir uzskatāms par liesmu darbu atļauju.
Dežūrpersonālam vai operatīvam remontu personālam, kurš gatavo darba vietu, jāizpilda
norīkojumā paredzētie ugunsdrošības pasākumi.
Pielaidējam (no dežurējošā vai operatīvā remontu personāla) pielaižot brigādi pie darba,
jāpārliecinās, vai darba vieta sagatavota pareizi. Pielaidējs atbild par to, ka veiktie
ugunsdrošības pasākumi atbilst norīkojumā minētiem.
Darbu darītājam, pieņemot darba vietu no pielaidēja, personīgi jāpārbauda, kādi
ugunsdrošības pasākumi darba zonā ir veikti.
Darbu darītājs atbild par to, lai viņš pats un visi brigādes locekļi ievērotu ugunsdrošības
noteikumus un paredzētos ugunsdrošības pasākumus, kā arī par to, lai būtu kārtībā lietojamie
instrumenti un aparāti. Katru dienu beidzot liesmu darbus, darbu darītājam jāapskata darba
vieta.
Brigādes locekļi atbild par ugunsdrošības prasību ievērošanu, veicot liesmu darbus.
Pabeidzot liesmu darbus, brigādes locekļiem uzmanīgi jāapskata darba vieta, sevišķi, ja ir
vaļējas ailes vai darbi notika augstumā. Vajadzības gadījumā darbu veikšanas vietas
jāaplaista ar ūdeni.
Pēc darbu pabeigšanas darbu vadītājam jāapskata darba vieta, jāparaksta norīkojums un
jānodod tas dežūrpersonālam.
Saskaņā ar LR Valsts ugunsdrošības un glābšanas dienesta priekšlikumu, veicot liesmu
darbus pēc norīkojuma, tā veidlapās nodaļu ‘Īpaši norādījumi’ vai ‘Īpaši apstākļi’
jāpapildina ar tekstu ‘ugunsdrošības pasākumi’.
Turpmāk veicot liesmu darbus, Jums jāievēro šajā vēstulē noteiktā kārtība, kā arī vietējās
ugunsdrošības instrukcijās jāizdara attiecīgi labojumi.
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F PIELIKUMS
4.11. Atbildīgo speciālistu pienākumi ekspluatējot darba aprīkojumu, kas paredzēts
smaguma celšanai

Darba devējs norīko speciālistus, kuri atbild par smagumu celšanai paredzētā aprīkojuma pareizu
ekspluatāciju. Nosakot šo speciālistu pienākumu apjomu un sadalījumu, var pielietot sekojošus
priekšlikumus.

1. Speciālists par smaguma celšanai paredzētā aprīkojuma uzraudzību:

o.
lv

1.1. Veic celšanas aprīkojuma un celšanas palīgierīču tehniskā stāvokļa uzraudzību, kā arī
uzraudzību par to, lai netiktu pieļauti drošības nosacījumi pārkāpumi, veicot darbus.

rg

1.2. Seko, lai VDI reģistrējamām smaguma celšanas ierīcēm (bīstamās iekārtas) savlaicīgi tiktu
veiktas normatīvajos aktos noteiktās tehniskās pārbaudes (reģistrējamo kravas celtņu tehnisko
pārbaužu normas ir noteiktas LR MK 07.03.2000. noteikumos Nr.85 “Kravas celtņu tehniskās
uzraudzības kārtība”).

ne

1.3. Organizē VDI nereģistrējamā kravas celšanas aprīkojuma uzraudzību un pārbaudes.

ke

1.4. Kontrolē uzraudzības institūciju priekšrakstu izpildi, smaguma celšanas aprīkojuma remontu
un apskašu grafiku ievērošanu.

.le

1.5. Kontrolē nodarbināto pielaišanu darbam ar smagumu celšanas aprīkojumu, piedalās šo
nodarbināto apmācībā un zināšanu pārbaudēs.
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1.6. Seko, lai nodarbinātie, kuri pielaisti darbam ar smaguma celšanas ierīcēm, būtu apgādāti ar
nepieciešamajām instrukcijām.
1.7. Ja tiek atklāti aprīkojuma bojājumi, kā arī normatīvo dokumentu pārkāpumi, veic
pasākumus, lai novērstu šos bojājumus un pārkāpumus, ja nepieciešams, aizliedz darbu ar attiecīgo
aprīkojumu. Tā, piemēram, smaguma celšanas mašīnu nevar pielaist darbam ja:








nav apmācīti un attestēti nodarbinātie, kuri apkalpo šo mašīnu, nav nozīmēti atbildīgie
speciālisti;
nav termiņā veikta kārtējā pārbaude;
nav izpildīti uzraudzības institūciju priekšraksti;
atbildīgās metālkonstrukcijās ir parādījušās plaisas;
āķa, trosu, ķēžu nodilums ir lielāks par pieļaujamo;
nav kārtībā kravas celšanas mehānisma vai izlices izmaiņas mehānisma bremzēs;
bojāti celšanas augstuma ierobežotājs, celtspējas ierobežotājs, signālierīces, kā arī citi
bojājumi, kuri var radīt risku nodarbinātajiem.

2. Speciālists par smaguma celšanas aprīkojuma uzturēšanu darba kārtībā:
2.1. Uztur kārtībā smaguma celšanas aprīkojumu, organizējot šī aprīkojuma regulāras apskates
un remontus atbilstoši grafikam, savlaicīgu defektu novēršanu, kā arī regulāri pats apskatot šo
aprīkojumu.
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2.2. Aprīkojuma apkalpošanai un remonta darbos pielaiž tikai apmācītus nodarbinātos, kuriem ir
pietiekoša pieredze šādos darbos.
2.3. Savlaicīgi sagatavo aprīkojumu tehniskām pārbaudēm.
2.4. Glabā smaguma celšanas aprīkojuma pases un tehnisko dokumentāciju, kā arī nodarbināto
periodisko zināšanu pārbaužu žurnālus.

3. Atbildīgais speciālists par smaguma celšanas darbu drošu veikšanu:
Iecirkņos, kur strādā ar smaguma celšanas aprīkojumu, organizē darbu atbilstoši drošības
prasībām, tajā skaitā:

ne

rg



raugās, lai netiktu lietots nemarķēts un bojāts aprīkojums;
norāda nodarbinātajiem, kur un kā novietot smagumus;
noteic (vai nosaka?) nepieciešamo nodarbināto skaitu un to pienākumus darba veikšanai,
nepielaiž darbā neapmācītus nodarbinātos;
Instruē nodarbinātos par veicamā darba drošu veikšanu, seko, lai darba gaitā tiktu ievietotas
instrukciju prasības, sevišķu uzmanību pievēršot tam, lai netiktu pārslogotas celšanas ierīces,
lai celšanas ierīces būtu pareizi novietotas, lai kravas tiktu pareizi stiprinātas un stropētas, lai
stropētāji sevi nepakļautu riskam.

o.
lv
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Šajā pielikumā minētais pienākumu sadalījums ir aptuvens. Darba devējs atkarībā no smagumu
celšanas aprīkojuma skaita uzņēmuma un veicamo darbu apjoma var noteikt citādu pienākumu
sadalījumu un apjomu, kā arī speciālistu skaitu, kuri veiks šos pienākumus uzņēmumā un
struktūrvienībās.
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G PIELIKUMS
4.12. Nereģistrējamā smaguma celšanas aprīkojuma ieteicamās pārbaudes normas
1. Kravas celtņu tehnisko pārbaužu apjomu reģistrējamām mašīnām noteic LR MK 07.08.2000.
noteikumi Nr.85. “Kravas celtņu tehniskas uzraudzības kārtība”. Saskaņā ar minēto dokumentu tiek
veiktas:
1.1. Daļējas tehniskas pārbaudes, kas ietver mašīnas un tā svarīgāko konstrukciju vizuālu
pārbaudi un novērtējumu, kā arī mašīnas elektroiekārtu zemējuma un izolācijas pretestības mērījumus.
1.2. Pilnas tehniskas pārbaudes, kas ietver:

o.
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1.2.1. Daļēju tehnisko pārbaudi.
1.2.2. Statisko pārbaudi ar pārslodzi 1,25 nominālās slodzes vai pēc izgatavotāja
norādījuma.
1.2.3. Dinamisko pārbaudi ar pārslodzi 1.1 nominālās slodzes vai pēc izgatavotāja
norādījuma.
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2. Ja izgatavotājs nav noteicis citādi, šādas pārbaudes ieteicams veikt arī nereģistrējamam
celšanas aprīkojumam, piemērojot augstākminētā dokumentā norādīto pārbaužu apjomu katram
konkrētam aprīkojuma veidam sekojošos termiņos:

ke

2.1. Vinčām, telferiem, trīšiem – pilna pārbaude 1 reizi 12 mēnešos.
2.2. Blokiem polispastiem – daļēja tehniskā pārbaude un statiskā pārbaude 1 reizi 12 mēnešos.

.le

2.3. Metāla troses un ķēdes - daļēja tehniska pārbaude – apskate un brāķēšana un pilna tehniskā
pārbaude – kopā ar mehānismu, uz kura tās uzstādītas.
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2.4. Domkrati – daļēja tehniska pārbaude un statiskā pārbaude ar slodzi 1,1 no nominālās 1 reizi
12 mēnešos.
2.5. Virves – apskate, brāķēšana un statiskā pārbaude – 1 reizi 6 mēnešos.
2.6. Stropes – apskate 1 reizi 10 dienās.
3. Darba devējs nosaka pārbaužu apjomu un periodiskumu katram aprīkojuma veidam, vadoties
no izgatavotāja norādījumiem, vai, ja tādu nav, izvēloties no augstāk minētiem kritērijiem.
Pārbaužu rezultātus reģistrē žurnālā, kura formu nosaka darba devējs.

