
                    

Darba drošības un teritorijas iekšējās kārtības noteikumi 

Noteikumi attiecināma uz personām kuras uzņēmuma teritorijā sniedz pakalpojumus 
vai atrodas teritorijā saistībā ar preču nodošanu un pieņemšanu 

Reģistrācija 

- Ierodoties un atstājot uzņēmumu teritoriju ir jāreģistrējas. Apmeklētāji tiek reģistrēti 
gājēju caurlaidē. Preču piegādātāji, saņēmēji un pakalpojumu sniedzēji kuri teritorijā 
iebrauc/izbrauc ar auto transportu tiek reģistrēti svaros. 

- Reģistrācijas laikā pēc apsardzes pieprasījuma nepieciešams uzrādīt kravas 
pavaddokumentus, personas apliecinošus un transportlīdzekļa reģistrācijas 
dokumentus. 

- Ierodoties uzņēmumu teritorijā apmeklētāji, pakalpojumu sniedzēji un pārvadātāji tiek 
iepazīstināti ar uzņēmumu darba drošības un iekšējās kārtības noteikumiem. Personas 
ar savu parakstu apliecina par iepazīšanos ar noteikumiem.  

Vispārējas drošības prasības teritorijā 

- Ir aizliegts atrasties norobežotās un bīstamas zonās 
- Ir aizliegts teritorijā atrasties alkohola vai narkotisko vielu reibumā. Uzņēmumu 

teritorijā apsardzei ir tiesības veikt alkohola testus un nekavējoties izraidīt no teritorijas 
personas kurām ir konstatēts alkohola vai narkotisko vielu reibums 

- Ir aizliegts bez iepriekšēja saskaņojuma teritorijā ienest/ievest ķīmiskas vielas 
- Ievērot drošu distanci no traktortehnikas, iekārtām u.c. kustīgiem mehānismiem 
- Valkāt atstarojošo drošības vesti, trokšņainās telpās lietot dzirdes aizsarglīdzekļus  

 

 Pārvietošanās pa teritoriju, satiksmes noteikumi 
 

- Bez iepriekšēja saskaņojuma, teritorijā drīkst iebraukt tikai mašīnas šoferis, 
pasažieriem ir jāreģistrējas gājēju caurlaidē, par pasažiera drošību pilnu atbildību 
uzņemas mašīnas šoferis 

- Pārvietoties atļauts tikai pa kustības shēmā norādīto maršrutu  
- Jāievēro drošs braukšanas ātrums, teritorijā maksimāli atļautais braukšanas ātrums ir 

30 km/h 
- Ievērot ceļu satiksmes noteikumus, izvietotās ceļa zīmes, braukšanas joslu 

apzīmējumus, kustības virzienus, luksoforu signālus, gājēju pārejas un citus 
apzīmējumus 

- Obligāti ir jālieto atstarojošā veste pa teritoriju pārvietojoties ar kājām. 
- Šoferi kuri rupji pārkāpj satiksmes, iekšējos darba drošības un kārtības noteikumus var 

netikt atkārtoti ielaisti uzņēmumu teritorijā 
 
Kravas izkraušana/iekraušana 
 

- Kravas izkraušanas/iekraušanas laikā automašīnu novietot tikai tam paredzētajās 
vietās, drošā attālumā no elektrolīnijām, celtnēm, iekārtām  

- Kravas izkraušanas/iekraušanas laikā automašīnai jābūt ieslēgtiem gabarīt lukturiem 



- Automašīnas vadītājs vai pasažieris nedrīkst atrasties automašīnas kabīnē ja kravas 
izkraušanu/uzkraušanu veic uzņēmumu traktortehnika. Iekraušanas/izkraušanas darbu 
laikā automašīnas vadītājam vai pasažierim ir jāatrodas drošā attālumā ar uzvilktu 
atstarojošo vesti un aizsargķiveri 

- Zāģbaļķu izkraušanas/uzkraušanas laikā obligāti lietot paliktņus zem 
hidromanipulatora atbalsta pēdām, šoferim jābūt uzvilktai atstarojošai vestei un 
aizsargķiverei. Pēc zāģbaļķu kravas izkraušanas ir jānotīra mašīnas platforma no mizas 
atlikumiem šim nolūkam paredzētajā vietā. Uzņēmuma apsardzei ir tiesības neizlaist 
no teritorijas automašīnas ar nenotīrītām platformām. 

 
Ugunsdrošība 

 
- Teritorijā ir aizliegts lietot atklātu uguni 
- Smēķēšana ir atļauta tikai tam paredzētās vietās. Ir aizliegts smēķēt automašīnas 

kabīnē.  
 

Ārkārtas situācijas 
 

- Ārkārtas vai bīstamās situācijās nekavējoties sazināties ar uzņēmuma apsardzi, ārkārtas 
līnija mob. 27877542 

- Nelaimes gadījumos Neatliekamo medicīnisko palīdzību izsauc zvanot 112  
- Ugunsgrēka gadījumos Valsts Ugunsdzēsības dienest izsauc zvanot 112 
- Atklājot aizdegšanos nospiest tuvāko ugunsdzēsības trauksmes pogu vai brīdināt 

apkārtējos: ” DEG!” 
- Dzirdot trauksmes sirēnas, evakuējieties no ēkām sekojot evakuācijas virzienu 

norādēm 
- Izejot no ēkas dodieties uz Drošas pulcēšanās vietu 
- Neatgriezties ēkās pirms nav dota atļauja no uzņēmumu atbildīgajām personām 
- Ārkārtas situācijās var tikt liegta apmeklētāju/pārvadātāju ieiešana/iebraukšana 

uzņēmumu teritorijā  
 

Atkritumi 
 

- Uzņēmumu teritorijā ievērot atkritumu šķirošanas kārtību, atkritumus mest 
noteiktajos konteineros. 
 

Fotografēšana/Filmēšana 
 

- Ir jāsaņem atļauja Fotografēšanai un filmēšanai uzņēmumu teritorijā 
 
Video novērošana, sarunu ieraksts 
 

- Uzņēmumu teritorijā tiek veikta video novērošana 
- Neskaidrību un konfliktu situācijās uzņēmumu apsardzei ir tiesības veikt sarunu 

ierakstus, ieraksti tiks izmantots situācijas cēloņu noskaidrošanai 


