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Darba aizsardzības 
jautājumi darbinieku 
nosūtīšanas gadījumā



Darba un vides aizsardzības prasību 
identifikācija

TĀS VALSTS NORMATĪVIE AKTI, KURĀ DARBS 
TIKS VEIKTS: 

• Likumu un noteikumu reģistrs

CITAS DARBA UN VIDES AIZSARDZĪBAS 
PRASĪBAS: 

• Darba un vides aizsardzības prasības no līguma –
kontrolsaraksts – Līguma novērtējums

• Trešo personu prasības
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Darba vides riska faktoru novērtējums un 
darba aizsardzības pasākumu plāns

DROŠA DARBA 
VEIKŠANAS ANALĪZE
• Konkrētu risku un pasākumu

noteikšana, koncentrējoties uz
specifiska darba izpildi

• Veic būvdarbu 
vadītājs/būvdarbu vadītāja 
palīgs

• Saskaņots ar darba 
aizsardzības vecāko speciālistu 
un klientu

DARBA VIDES RISKU 
NOVĒRTĒJUMS
• Katram projektam individuāli

• Vērtēšanu veic darba 
aizsardzības vecākie speciālisti

• Saskaņā ar LR MK noteikumiem 
Nr.660

• Saskaņā ar UPB iekšējo 
standartu

• Saskaņots ar klientu

RISKU PĀRVALDĪBA
• Risku pārvērtēšana pēc darbā 

notikušiem nelaimes 
gadījumiem un negadījumiem

• Riska faktoru novērtējuma un 
darba aizsardzības pasākumu 
plāna papildināšana
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Darbinieku apmācības

SPECIFISKAS APMĀCĪBAS – nodrošina 
apmācību ārpakalpojumu uzņēmumi:

• Stropēšana

• Pacēlāji

• Karstie darbi

PIRMS-MONTĀŽAS SAPULCES –
Pirms katra projekta realizācijas sākuma

IEVADAPMĀCĪBA NO GALVENĀ 
BŪVUZŅĒMĒJA –
Pirms darbu uzsākšanas būvobjektā, tiek veikta 
darbinieku apmācība no galvenā būvuzņēmēja 
puses
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IEVADINSTRUKTĀŽA –
Uzsākot darba tiesiskās attiecības



Darba apģērbs un individuālie 
aizsardzības līdzekļi

PRASĪBAS, ATKARĪBĀ NO OBJEKTA:

• Ķivere ar zoda siksnu;

• Aizsargbrilles;

• Aizsargcimdi;

• Apavi ar purngala aizsardzību un 
necaurduramu zoli;

• Augstas redzamības darba apģērbs ar 
atstarojošajiem elementiem ķemreņa 
augšdaļā.

INDIVIDUĀLIE AIZSARDZĪBAS 
LĪDZEKĻI – piemēroti, atkarībā no 
veicamā darba

KRAVU PIEGĀDES 
ŠOFERIEM –
identiskas prasības

RAŽOTĀJA LIETOŠANAS 
INSTRUKCIJAS –
tiek izpētītas pirms IAL 
iegādes
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Darba aizsardzības prasību 
ievērošanas uzraudzība

• Klienta drošības apgaitas – apgaitā 
vienmēr piedalās kāds pārstāvis no UPB

• Regulāras drošības apgaitas – Darba 
aizsardzības speciālisti

• Iknedēļas drošības apgaitas – Būvdarbu 
vadītājs/būvdarbu vadītāja palīgs

• Drošības pārstāvis («zaļā ķivere») katrā 
komandā
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Sadarbība ar galvenajiem būvuzņēmējiem
Var iedalīt 3 kategorijās:
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Ir uzstādītas
augstas drošības prasības,
kuru kontrole ir virspusīga;

Drošības prasības
ir pamatlīmenī, kas 
netiek kontrolētas

Ir uzstādītas
augstas drošības prasības,

kas tiek ņemtas vērā;



Sadarbība ar galvenajiem būvuzņēmējiem –
labais piemērs

Objekta apgaita
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Drošības sapulces

par dažādām ar drošību saistītām tēmām 

Diskusijas par objektā redzēto un

iespējamajiem uzlabojumiem



Neatbilstību / pārkāpumu pārvaldība
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Iekšējais pārkāpumu reģistrs

Pārrunas ar darbinieku

Darbinieks var tikt izraidīts no būvobjekta

Melnais saraksts – iespēja liegt strādāt 
konkrētam darbiniekam visos Klienta 
būvlaukumos



Negadījumi / nelaimes gadījumi darba vietā
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Tiek veikta visu negadījumu darba vietā reģistrācija, izmeklēšana un uzskaite

Ārvalstīs netiek noteikta nelaimes gadījuma smaguma pakāpe;

slimnīcas izziņas jātulko

Paziņojumi par jebkuru negadījumu nelaimes gadījumu tiek izsūtīti ar būvobjektiem 
saistītajiem darbiniekiem 

Notikušā pārrunāšana visos objektos ar montāžas komandām



Darbinieku nosūtīšana
Covid-19 apstākļos



Nokļūšana uz objektu
Uzņēmums šobrīd izmanto

divus pārvadāšanas veidus:
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Prāmju satiksme –
pārsvarā 
darbiniekiem ar 
auto

Aviosatiksmes reisi



Rotācijas organizācija

• Visiem darbiniekiem tiek izsniegts komplekts ar sejas maskām un 
vienreizējas lietošanas gumijas cimdiem.

• Aizsarglīdzekļu lietošana obligāta līdz pat viesnīcai Latvijā, 
ievērojot lietošanas prasības.

• Darbiniekiem pie katras rotācijas tiek iesniegtas uzņēmuma 
instrukcijas kā jānotiek rotācijai, kas jāievēro pašizolācijas
periodā.

• Pirms ceļa pie lidostas/ostas visiem darbiniekiem tiek mērīta 
ķermeņa temperatūra:
• Ar paaugstinātu temperatūru lidmašīnā / prāmī darbinieks netiek 

ielaists.

• Automašīnas tiek dezinficētas pirms nodošanas kolēģiem, kuri 
atgriežas veikt darbu ārzemēs.
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Atgriešanās Latvijā

• Uzņēmums izolē tos darbiniekus, kuri atgriezušies no COVID19 
skartajām valstīm viesnīcā līdz testa rezultātu saņemšanai.

• Viesnīcai uzstādītas noteiktas prasības:
• Bezkontakta ēdināšana;

• Ūdens / tēja / kafija numuriņā;

• Iespēja veikt COVID 19 testu atsevišķā telpā;

• Iespēja pavadīt karantīnas periodu viesnīcā, ja tāda nepieciešamība 
rodas.

• Autobusi UPB darbiniekiem pie lidostas «Rīga» un no viesnīcas uz 
pašizolācijas adresēm.
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