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ŠĀDI NOTEIKUMI ATTIECAS UZ IKVIENU, KURŠ IENĀK  
RABEN GRUPAS ZONĀS VAI PIEDALĀS MŪSU PROCESOS. 

 

  

 

▪ Ierodieties lieliskā formā un gatavi darbam; nebūdami psihotropu un atkarīgu vielu vai alkohola ietekmē 

▪ Veiciet pārbaudi pirms darba uzsākšanas 

▪ Pārtrauciet darbu, kas ir nedrošs 

▪ Lietojiet pareizos darbarīkus un ierīces, un pārliecinieties, ka tie ir labā darba kārtībā 

▪ Ziniet, ko darīt ārkārtas situācijā 

▪ Vadiet mehānismus (tai skaitā robotus) vienīgi tad,  ja apzināties riskus un zināt, kā tos droši lietot 

▪ Aizsargājiet apkārtējo vidi: 

▪ Šķirojiet mūsu termināļos ģenerētos atkritumus 

▪ Taupiet ūdeni un elektrību 

▪ Nepiesārņojiet gruntsūdeņus vai lietus ūdeņus ar ķimikālijām  

▪ Transportlīdzekļu remonts un mazgāšana ir aizliegta termināļos, izņemot transportlīdzekļu servisa 

stacijās 

 

 

 

▪ Esiet informēts, kā lietot individuālos aizsardzības līdzekļus (IAL). Lietojiet IAL saskaņā ar prasībām, kuru 

apraksts pieejams uz  ziņojumu dēļiem termināļu ieejās vai atsevišķās darba zonās 

▪ Valkājiet un lietojiet individuālos aizsardzības līdzekļus (IAL), kuri ir atbilstīgi uzdevumam un labā darba kārtībā 

▪ Raben Grupas minimālās prasības  šajā jomā: 

▪ Smago mašīnu laukumi termināļos: atstarojošā veste 

▪ Pārkraušanas un līgumiskās loģistikas noliktavas: atstarojošā veste, aizsargzābaki un ķivere 

▪ Citi procesi: saskaņā ar informāciju, kas sniegta  procesa vietā 

 

 

▪ Ievērojiet ugunsdrošības procedūru 

▪ Smēķējiet (arī e-cigaretes) tikai ierādītās smēķēšanas vietās 

▪ Nodrošiniet piekļuvi ugunsdrošības līdzekļiem un evakuācijas ceļiem 

▪ Ievērojiet aizliegumu un nenobloķējiet ugunsdrošības vārtus 

▪ Ja tiek atskaņots trauksmes signāls, dodieties uz tuvāko avārijas izeju, sekojot evakuācijas zīmēm, un 

turpiniet doties uz norādīto pulcēšanās vietu. Ievērojiet evakuācijas koordinatora instrukcijas. 

▪ Traumas gadījumā sazinieties ar norādītajiem pirmās palīdzības sniedzējiem – informācija pieejama uz 

paziņojuma dēļa  Jūsu darba vietā 

 

1 # IEVĒROJIET  
PAMATPRINCIPUS 

2 # INDIVIDUĀLIE AIZSARDZĪBAS 
LĪDZEKĻI 

3 # UGUNSDROŠĪBA UN PIRMĀ 
PALĪDZĪBA 



   

 

   

 

 

▪ Ievērojiet satiksmes noteikumus gan darba vietā, gan ārpus tās 

▪ Ievērojiet ātruma ierobežojumus un piesprādzējiet drošības jostu  (maksimālais ātrums smago mašīnu laukumos – 

20km/h, noliktavās – 10 km/h) 

▪ Izmantojiet transportlīdzekļus un mehānismus atbilstoši pārvadāto preču veidam 

▪ Ievērojiet mobilo tālruņu / viedtālruņu / un jebkādu cita veida mobilo ierīču aizliegumu braukšanas laikā vai 

atrodoties noliktavā 

▪ Stingri ievērojiet visas saistošās tiesību normas attiecībā uz mobilo tālruņu un citu ierīču lietošanu braukšanas 

laikā 

▪ Esiet īpaši piesardzīgs, izmantojot brīvroku komplektu braukšanas laikā 

▪ Ievērojiet drošu attālumu starp savu transportlīdzekli un citiem transportlīdzekļiem  

▪ Ievērojiet īpašu piesardzību bīstamos braukšanas apstākļos 

▪ Piestājiet, kad jūtaties noguruši 

▪ Gājēji – izmantojiet norādītos ceļus, nesteidzieties un dodiet ceļu autokrāvējiem, kuri braukā  ap noliktavu 

 

 

 

▪ Nekavējoties ziņojiet par visiem atgadījumiem (traumas, satiksmes negadījumi, vides apdraudējumi, 

ugunsgrēki un avārijas situācijas) savam vadītājam, darba aizsardzības koordinatoram vai citam Raben 

darbiniekam 

▪ Izvērtējiet katra uzdevuma ietekmi uz veselību 

▪ Pievērsiet uzmanību bīstamībai, neignorējiet to 

▪ Organizācijas, ierīču, iekārtu, procesu izmaiņu gadījumā: 

▪ Pārbaudiet, vai pēc izmaiņu veikšanas risks ir ticis atkārtoti izvērtēts 

▪ Apspriediet izmainītos apstākļus ikdienas  sanāksmēs pirms darba uzsākšanas 

▪ Ja uzskatāt, ka izmaiņas nav drošas, ziņojiet par to savam vadītājam 

 

 

 

▪ Strādājiet droši  

▪ Uzturiet tīrību savā darba vietā 

▪ Manuālas vadības gadījumā – izvērtējiet svara un izmēra ierobežojumus vienai personai celšanas, stumšanas, 

vilkšanas darbībām 

▪ Nodrošiniet, ka mehānismi un transportlīdzekļi ir piemēroti darbam, tehniski pārbaudīti un apstiprināti 

lietošanai 

▪ Ievērojiet ergonomikas noteikumus 

▪ Esiet informēts, kā uzglabāt, utilizēt un apstrādāt bīstamas vielas, ar kurām Jūs strādājat 

4 # SATIKSME (TEHNIKA, TRANSPORTLĪDZEKĻI, 
GĀJĒJI) 

5 # ZIŅOŠANA PAR 
BĪSTAMĪBU 

6 # DROŠA DARBA PRASĪBAS: 



   

 

   

▪ Nodrošiniet, lai strāvas avoti būtu droši un neradītu risku veselībai un dzīvībai 

▪ Ziņojiet par izmaiņām darba procesos, lai mazinātu negadījumu un arodslimību risku  

▪ Ja neesat Raben Grupas uzņēmuma darbinieks, uzziniet, kurš ir  arodveselības un darba drošības koordinators 

Jūsu darba zonā, un kāds ir viņa pilnvarojuma  apjoms, sekojiet viņa instrukcijām. Informācija par   

arodveselības un darba drošības koordinatoru ir pieejama uz ziņojuma dēļa 
 

 

▪ Apmeklējiet  nepieciešamās obligātās apmācības 

▪ Instruējiet apmeklētājus, apakšuzņēmējus un citas personas, kuras ienāk mūsu telpās 

▪ Veiciet apmācību uzskaiti 

▪ Dalieties  zināšanās un pieredzē ar citiem  

▪ Pārbaudiet svarīgu arodveselības un darba drošības informāciju uz ziņojumu dēļa – vispārīgos arodveselības un 

darba drošības noteikumus konkrētajai vietai 

 

 

 

▪ Izmantojiet pretkritiena individuālos aizsardzības līdzekļus  (piem. ķiveri, jostas), ja kolektīvie aizsardzības 

līdzekļi nav pieejami  

▪ Strādājot uz jumta – pirms tam veiciet pārbaudi, risku novērtējumu un pārbaudiet ierīkotos tiltiņus, drošības 

margas un troses 

▪ Esiet sertificēts un apmācīts, aprīkots ar individuālajiem aizsardzības līdzekļiem, kad izmantojat mobilās 

paaugstinātās darba platformas 

▪ Izmantojiet tikai autorizētas iekārtas cilvēku pacelšanai 

▪ Kāpnes var tikt izmantotas tikai ārkārtas apstākļos 

 

 

 

▪ Pārbaudiet darbarīkus un iekārtas pirms lietošanas,  lai pārliecinātos, ka tie ir piemēroti uzdevumam – it īpaši 

maksimālo celtspēju un kravas veidu 

▪ Pārbaudiet, vai iekārtas ir labā darba kārtībā 

▪ Ziņojiet, ja atklājat jebkādus iekārtas defektus 

▪ Atbilstoši nostipriniet kravu 

▪ Pārliecinieties, vai pats neesat vai citi neatrodas iekārtas un paceltās kravas kritiena zonā 

 

 

 

 

 

7 # APMĀCĪBAS UN KOMUNIKĀCIJA 

8 # DARBS 
AUGSTUMĀ 

9 # PACELŠANA UN MEHĀNISKA VADĪBA (DARBARĪKI UN 
IEKĀRTAS) 



   

 

   

 

 

 

▪ Uzziniet, kuriem darbiem nepieciešamas rakstiskas atļaujas, tādiem kā,  

▪ termiska apstrāde (metināšana, griešana ar liesmu, slīpēšana) 

▪ darbs ar elektrību 

▪ darbs ar bīstamām vielām 

▪ apkopes darbi, kuri apdraud vai izslēdz būtiskas drošības sistēmas, kā piemēram, uguns un gāzes 

detektoru sistēmas 

▪ darbs slēgtās telpās, akās, kanālos, tvertnēs  

▪ Jūs variet veikt šos darbus tikai ar derīgu atļauju. Šaubu gadījumā konsultējieties ar savu vadītāju. Saņemiet 

jaunu atļauju, ja darba apjoms vai apstākļi ir mainījušies  

▪ Sekojiet instrukcijām, kas noteiktas atļaujā 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 # DARBA 
ATĻAUJAS 


