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DROŠI UZTURĒŠANAS DARBI KARJERU IZSTR ĀDES 
NOZARĒ 

 

Par uztur ēšanas darbiem 
Uzturēšanas darbi definējami kā darbības, ko veic, lai kādu objektu uzturētu darba kārtībā un drošu 
ekspluatācijai un lai pasargātu to no kĜūmes vai stāvokĜa pasliktināšanās. “Objekts” var būt 
darbavieta, darba aprīkojums vai transportlīdzeklis (piemēram, kuăis). 

 Profilaktiskā jeb proaktīvā tehniskā apkope tiek veikta, lai kaut ko uzturētu darba kārtībā. 
Šāda veida uzdevums parasti ir plānots.  

 Korektīvā jeb reaăējošā tehniskā apkope ir kāda objekta remonts, lai tas atkal darbotos. Šis 
uzdevums ir neplānots, turklāt tas parasti ietver lielāku apdraudējumu un augstāku riska 
līmeni. 

Uzturēšana nav tikai atslēdznieku un mehāniėu joma. Tā ir gandrīz visu darbinieku atbildība ikvienā 
nozarē, un to veic gandrīz jebkurā darba vidē. 

Uzturēšanas darbu gaitā var tikt ietekmēta darbinieku veselība un drošība, bet to var ietekmēt arī 
uzturēšanas darbību neveikšana vai nepietiekams uzturēšanas līmenis. Arī aprīkojuma konstrukcijām 
un darba zonai ir būtiska ietekme uz uzturēšanas darbinieku veselību un drošību.  

 

Uztur ēšanas darbi karjeru izstr ādes nozar ē 

Karjeru izstrāde1 ir viena no bīstamākajām nozarēm, kurā strādāt — šajā nozarē strādājošajiem ir 
divas reizes lielāks risks iet bojā nelaimes gadījumā darbā nekā būvniecībā strādājošajiem un 
13 reizes lielāks nāves gadījuma risks nekā tiem, kas strādā ražošanas nozarēs2. Lielu zemes 
rakšanas un transportēšanas mašīnu un iekārtu izmantošana, rīkošanās ar sprāgstvielām un 
smagām kravām, nepārtraukti gaisā esošie putekĜi un pats darbs bīstamos objektos ir visi tie karjeru 
izstrādes aspekti, kas palielina gan nelaimes gadījumu, gan arodslimību risku. Ievērojama daĜa nāves 
gadījumu karjeru izstrādes nozarē ir saistīti ar uzturēšanas darbiem, transportlīdzekĜu un stacionāro 
iekārtu izmantošanu un kritieniem no augstuma3. Daudzi nelaimes gadījumi notiek uzturēšanas darbu 
gaitā, un tie var ietekmēt ne tikai uzturēšanas darbiniekus, bet arī citus objektā esošos darbiniekus. 

 

Darbinieks akmeĦu drupināšanas un sijāšanas rūpnīcā guva nopietnus ievainojumus, veicot 
korektīvās tehniskās apkopes darbības uz slīdošas konveijera lentes. Darbinieka labā plauksta 
iesprūda slīdošajā lentē un viĦa labā roka tika ievilkta starp atgriezes lenti un gala spoli. Tā kā 
darbinieks bija uzvilcis cimdus, viĦam izdevās roku atbrīvot. Tomēr viĦš guva vairākus kaulu lūzumus, 
audu bojājumus un berzes apdegumus uz labās rokas4.  

 

Karjeri ir pienācīgi jāpārbauda un jāuztur, lai nodrošinātu visu objektā strādājošo darbinieku veselību 
un drošību. Uzturēšanas darbi karjeros ietver virkni darbību, sākot no iekārtu, aprīkojuma un 
transportlīdzekĜu tehniskās apkopes līdz pat objekta ceĜu uzturēšanai labā stāvoklī, pievēršot 
uzmanību tādiem jautājumiem, kā malu aizsardzība un ekskavācijas nodrošināšana.  

Karjeru tehniskās apkopes darbinieki ir pakĜauti daudziem apdraudējumiem, ieskaitot biežu smagu 
priekšmetu celšanu, troksni un vibrāciju, kā arī saskarei ar bīstamām vielām, piemēram, eĜĜu, gāzi, 
hidraulisko šėīdumu, antifrīzu un metināšanas dūmiem. 

 ViĦi strādā neērtās pozās un viĦiem bieži jāizmanto augstspiediena šĜūtenes un rezervuāri vai 
jāstrādā ar iekārtām, kas ir ieslēgtas.  
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ViĦu darba raksturs bieži vien paredz darbu naktīs, brīvdienās, svētku dienās vai nedēĜas nogalēs, 
kad ir apstājušies parastie darbi. ViĦiem darbā bieži jāievēro stingri termiĦi, un tas, protams, palielina 
nelaimes gadījumu risku. Turklāt uzturēšanas darbi dažreiz tiek uzticēti ārpakalpojumu sniedzējiem, 
kas nozīmē, ka objektā var atrasties līgumdarbinieki, kuriem karjers un darba sistēmas nav 
pazīstamas. 

Visās nozarēs uzturēšanas darbi ir tā joma, kurā notiek ievērojams skaits nelaimes gadījumu. Vācijā 
laika posmā no 1992. līdz 1995. gadam aptuveni 32 % no visiem nelaimes gadījumiem darbā notika 
uzturēšanas5 darbu laikā. Francijā 2002. gadā aptuveni 44 % no visiem nāves gadījumus izraisošiem 
nelaimes gadījumiem bija saistīti ar uzturēšanas6 darbiem. Vācijā ar likumu noteiktā nelaimes 
gadījumu apdrošināšanas iestāde karjeru izstrādes nozarei ziĦoja, ka laika posmā no 1999. līdz 
2003. gadam 48 % no nelaimes gadījumiem nozarē bija saistīti ar uzturēšanas un remonta darbiem7.  

 

Karjera darbinieks tika nopietni ievainots, veicot akmens griešanas mašīnas tehnisko apkopi. Iekārta 
darbojās, kamēr darbinieks to ieeĜĜoja, un viĦa drēbes ieėērās vārpstā un tika ar lielu spēku uzvilktas 
augšup.8.  

 

Daudzi nāves gadījumi un smagi ievainojumi karjeros notiek iekārtu tīrīšanas un regulēšanas laikā, 
kad tās vēl darbojas, vai neparedzētas aprīkojuma ieslēgšanās dēĜ, kamēr ar to tiek veikta darbība. 
SaskaĦā ar Vācijas nelaimes gadījumu apdrošināšanas9 iestādes datiem 36 % no uzturēšanas 
darbinieku nāves gadījumiem notikuši minēto iemeslu dēĜ, ko pastiprina tādi faktori kā iekārtas 
darbības kĜūmes, nepietiekami drošības pasākumi un komunikācijas trūkums.  

 

Īss pārskats par riska veidiem nozar ē  
Karjeros biežāk sastopamie riska veidi un apdraudējumi, kam pakĜauti darbinieki, ietver turpmāk 
minēto. 

Strādāšana raktn ēs un rakšanas darbi: risks, ko rada raktnes, ir saistīts ar raktĦu nestabilitāti, 
birstošiem materiāliem, kuri atdalījušies no raktnes sienām, un transportlīdzekĜiem, kas pārvietojas 
pār raktnes malām raktĦu malu aizsardzības trūkuma dēĜ, kā arī transportlīdzekĜa vadītāja kĜūmēm vai 
transportlīdzekĜu tehniskajām problēmām.  

Risks, kas saistīts ar transportl īdzek Ĝu darb ībām, ietver to apgāšanos, sadursmi ar citiem 
transportlīdzekĜiem, darbinieku saspiešanas vai sabraukšanas iespēju, transportlīdzekĜiem braucot 
atpakaĜgaitā, kā arī darbinieku izkrišanu, iekāpjot transportlīdzekĜa kabīnē vai izkāpjot no tās, jo 
daudziem karjeru izstrādāšanas darbībās izmantojamiem transportlīdzekĜiem kabīnes ir novietotas Ĝoti 
augstu. Nelaimes gadījumi var notikt arī tehnisku kĜūmju rezultātā, piemēram, bojātu bremžu vai 
stūres dēĜ, vai transportlīdzekĜa vadītāja nepareizi pieĦemta lēmuma dēĜ. SaskaĦā ar Īrijas Veselības 
aizsardzības un drošības pārvaldes (Health and Safety Authority, HSA) datiem gandrīz puse no 
visiem nāves gadījumiem karjeru izstrādē ir saistīti ar transportlīdzekĜiem10.  

Lielākā daĜa no nelaimes gad ījumiem, kas saist īti ar iek ārtām, notiek tādēĜ, ka darbinieki iesprūst 
vai sapinas iekārtās, vai nokrīt no tām tehniskās apkopes laikā. Pēc Vācijas ar likumu noteiktās 
nelaimes gadījumu apdrošināšanas iestādes karjeru izstrādes nozarei datiem 2008. gadā 5 % no 
visiem apstiprinātajiem nelaimes gadījumiem darbā bija saistīti ar slīdošajām konveijeru lentēm. Tajā 
pašā laika posmā 8,6 % no visiem apstiprinātajiem nelaimes gadījumiem nozarē bija saistīti ar 
akmeĦu drupinātājiem11. 

Pasl īdēšana, paklupšana un kritieni  notiek gandrīz visās darbavietās, tostarp karjeros. Karjeru 
darbiniekus apdraud arī kr ītoši objekti , piemēram, akmeĦi.  

Karjeru darbinieki ir pakĜauti roku, plaukstu un visa ėermeĦa vibr ācijai . Roku un plaukstu vibrāciju 
rada tādi darbarīki kā pneimatiskie urbji, leĦėa slīpmašīnas un ėēdes zāăi. Visa ėermeĦa vibrāciju 
rada karjera transportlīdzekĜi un atsevišėas stacionārās rūpnieciskās iekārtas. 

Risks, kas saistīts ar manu ālām darb ībām, ietver smaga karjeru aprīkojuma pārvietošanu, manuālu 
zemes un dubĜu pārlāpstošanu, kā arī smagu akmeĦu celšanu un nešanu.  

Putek Ĝi ir sastopami visos karjeros notiekošo darba procesos, piemēram, saistībā ar izrakteĦu ieguvi, 
šėelšanu, urbšanu, laušanu vai drupināšanu. PutekĜi, kas satur kristālisko silīciju, vai izraisīt silikozi12.  
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Karjeru izstrāde ir trokšĦaina nozare. Trokš Ħa avoti ietver akmeĦu drupinātājus, konveijera lentes, 
sprādzienus un smago kravas transportlīdzekĜu motora troksni. Pastāvīgs vai pēkšĦs skaĜš troksnis 
var izraisīt dzirdes zudumu. 

Darbinieki karjeros ir pakĜauti nelabv ēlīgiem laika apst ākĜiem , piemēram, galēji augstai vai zemai 
temperatūrai, mitrumam, lietum un sniegam, kā arī UV starojumam. 

Var būt īpašas prasības attiecībā uz sprāgstvielu glabāšanu un izmantošanu, ja tādas objektā tiek 
izmantotas. Piemēram, iespējama prasība par sprāgstvielu noliktavu pārbaudi, lai garantētu kārtību 
un tīrību tajās. 

 

 

Īpaši riska veidi un apdraud ējums attiec ībā uz karjeru uztur ēšanu 
Apdraud ējums saist ībā ar karjeru uztur ēšanu 
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 Veicot raktĦu un ce Ĝu uzturēšanu, darbinieki karjeros ir pakĜauti, piemēram, šādam 
apdraudējumam: 

 krītoši koki un citi no pārstrādes atkritumu zonas krītoši materiāli, kas var uzkrist cilvēkiem un 
iekārtām; iekārtu un aprīkojuma radīts troksnis; 

 putekĜi, ko rada tādas darbības kā urbšana, spridzināšana un drupināšana, kā arī 
transportlīdzekĜu darbība; 

 krītoši objekti, piemēram, akmeĦi; 

 paslīdēšana, paklupšana un kritieni no augstuma;  

 uzturēšanas transportlīdzekĜu sadursme; 

 uzturēšanas transportlīdzekĜi, kas krīt nestabilu un nedrošu karjera malu dēĜ; 

 nelīdzena teritorija, kas var izraisīt neparedzētu transportlīdzekĜu pārvietošanos; 

 atpakaĜgaitā braucoši transportlīdzekĜi. 

 

Apdraud ējums saist ībā ar miner ālu ieguves iek ārtu uztur ēšanu 

Klinšu urbju, smago zemes rakšanas un transportēšanas mašīnu, autoiekrāvēju un kāpurėēžu 
traktoru, lentes konveijeru, akmeĦu drupinātāju un sijāšanas iekārtu uzturēšanas un remonta darbi 
rada diezgan lielu apdraudējumu darbiniekiem, kas iesaistīti šo darbu izpildē.  
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 Darbinieki, kas veic klinšu urbju  tehnisko apkopi un remontu, ir pakĜauti šādam riskam: 

 paslīdēšana, paklupšana un kritieni no klinšu urbja, iekāpjot iekārtā; 

 savainošanās ar klinšu urbja stieni (sk. urbja perforācijas ievainojumu 3. attēlā) vai sapīšanās 
tā mehānismā; 

 urbja radītā trokšĦa un putekĜu kaitīgā ietekme. 

 

 

© Steinbruch Berufsgenossenschaft 

 

 Veicot ekskavatoru, autoiekrāvēju un kāpurėēžu traktoru tehnisko apkopi un remontu, darbinieki ir 
pakĜauti šādam apdraudējumam: 

 kritieni no transportlīdzekĜa; 

 iesprūšana vai saspiešana, izmantojot nedrošas smagumu celšanas iekārtas un paĦēmienus; 

 netīša transportlīdzekĜu ripošana un pārvietošanās. 

 

 
© Steinbruch Berufsgenossenschaft 
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 Apdraudējums, kas saistīts ar akmeĦu drupinātāju un citu apstrādes iekārtu tehnisko apkopi un 
remontu, ietver 
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 apdraudējumu, kuru rada iekārtu kustīgās daĜas, piemēram, trieces drupinātāja rotori vai 
drupinātāja spararati; 

 darbs neērtās pozās; 

 ar strāvu saistīts apdraudējums, ko rada neatbilstoša elektrisko sastāvdaĜu izolācija; 

 putekĜi un troksnis. 

 
Uzturēšanas darbos iesaistītajiem darbiniekiem lielu apdraudējumu rada lentes konveijeri . Tā kā 
iekārtu apstādināšanas dēĜ tiktu pazaudēts pārāk daudz ražošanas laika, uzturēšanas darbi bieži 
jāveic, kamēr lentes turpina darboties. 
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 Risks, kas saistīts ar lenšu konveijera uzturēšanas darbiem un remontu, ietver: 

 savainojumus, ko rada darbojošās konveijera lentes vai to neparedzēta darbības uzsākšana;  

 kritienus no lentēm, kas atrodas paaugstinājumā; 

 putekĜus un troksni. 

 

 Sijāšanas aprīkojuma tehniskā apkope un remonta darbi ietver Ĝoti augstu trokšĦa un putekĜu 
iedarbības līmeni. 
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Karjeru izstrādes aprīkojums un iekārtas ir Ĝoti bīstami, un tie visu laiku jāuztur labā darba kārtībā. 
Tādu iekārtu kā lentes konveijeri vai akmeĦu drupinātāji uzturēšana un apkope jāveic darbiniekiem, 
kas konkrēti norīkoti šādam darbam, un to rīcībā jābūt drošiem līdzekĜiem, lai piekĜūtu tehniskās 
apkopes zonām. 

 

Struktur ēta pieeja tehniskajai apkopei  

Šajā elektroniskās faktu lapas izdevumā uzmanība ir pievērsta to darbinieku aizsardzības 
nodrošināšanai, kas veic uzturēšanas darbus, taču jāatceras, ka uzturēšana ir būtisks 
priekšnosacījums visu darbinieku aizsardzībai no nelaimes gadījumiem un veselības 
pasliktināšanās — uzturēšanas trūkums var izraisīt nopietnus un nāvējošus nelaimes gadījumus.  

Turpmāk minēti piemēri, kā uzturēšana var veicināt drošus darba apstākĜus karjeros. 

 

CeĜu uztur ēšana 

Ja iespējams, ilgtermiĦa lietošanai paredzētiem pievedceĜiem jābūt ar asfalta vai betona segumu, un 
visas ceĜa klātnes regulāri jāuztur, lai nodrošinātu, ka transportlīdzekĜus var droši izmantot. CeĜi 
nedrīkst būt bedraini vai citādā sliktā stāvokli un tiem jābūt atbrīvotiem no putekĜiem, veicot regulāru 
mitrināšanu. 

Malu aizsardz ības un aizsarguzb ērumu uztur ēšana  

Daudzi nelaimes gadījumi karjeros notiek nepiemērotas vai nepietiekamas malu aizsardzības, 
aizsarguzbērumu vai aizsargnožogojumu dēĜ. Aizsarguzbērumi vai aizsargnožogojumi ceĜu malās ir 
svarīgi drošības elementi karjeros. Tie var efektīvi samazināt to nelaimes gadījumu skaitu, kuros 
iesaistīti karjeru izstrādes transportlīdzekĜi. Aizsarguzbērumi laika apstākĜu un satiksmes dēĜ 
noplicinās, tāpēc tie regulāri jāpārbauda un jāuztur. 

 

Transportl īdzek Ĝu tehnisk ā apkope — bremžu tehnisk ā apkope  

Daudzi transporta nelaimes gadījumi karjeros notiek bojātu bremžu dēĜ. Karjeru izstrādes 
transportlīdzekĜi darbojas ārkārtējā darba vidē un nelabvēlīgos apstākĜos, kas jāĦem vērā, izveidojot 
bremžu tehniskās apkopes grafikus. TransportlīdzekĜu vadītājiem jāveic pārbaudes katru dienu, bet 
regulāra visas bremžu sistēmas tehniskā apkope jāveic atbilstoši ražotāja ieteikumiem.  

 

Putek Ĝu kontrole — putek Ĝu izvad īšanas apr īkojuma un gaisa filtra sist ēmu tehnisk ā apkope 

PutekĜi rada potenciālu risku karjera darbinieku veselībai. PutekĜi rodas urbšanas un zāăēšanas, 
spridzināšanas un rakšanas darbību, kā arī pārvadāšanas rezultātā. Jābūt ieviestiem kontroles 
pasākumiem, lai neĜautu putekĜu koncentrācijai sasniegt līmeni, kas var radīt kaitējumu. Zāăiem un 
urbjmašīnām jābūt aprīkotām ar piemērotu putekĜu izvadīšanas aprīkojumu un gaisa filtrēšanas 
sistēmām. Regulāra sistēmu tehniskā apkope ir svarīga, lai nodrošinātu to efektivitāti. 

Eiropas Savienības Direktīvā 92/104/EEK par minimālajām prasības drošības un veselības 
aizsardzības uzlabošanai darbiniekiem, kuri strādā virszemes un apakšzemes minerālu ieguves 
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rūpniecības nozarēs, noteikti minimālie standarti arī karjeriem. SaskaĦā ar direktīvu karjeri jāprojektē, 
jākonstruē, jāaprīko, jānodod ekspluatācijā, jāekspluatē un jāuztur tā, lai karjera darbinieki būtu 
drošībā.  

Uzturēšanas darbu riskus var samazināt vai pat novērst, izveidojot labu rūpnīcas un iekārtu 
konstrukciju un uzturamību, nodrošinot darbam piemērotus darbarīkus un to, ka darbiniekiem ir 
pieejama piegādātāja vai ražotāja sniegtā attiecīgā drošības informācija par aprīkojumu, ar ko tie 
strādā13. 

Rūpnīcas uzturēšana ir būtiska karjera drošai ekspluatācijai. Kompetentajām personām regulāri 
jāveic visa karjera, tā rūpnīcas un elektroiekārtu pārbaude un uzturēšana. Ir jāparedz vadlīnijas 
attiecībā uz to, kas jāuztur un cik bieži. Visu laiku labā darba kārtībā un gatavībā lietošanai jābūt 
piemērotam drošības aprīkojumam. 

Laba uzturēšanas vadība palīdz garantēt drošus uzturēšanas darbus. Visaptveroša pieeja 
uzturēšanai ietver piecus pamatnoteikumus. 

1. Laba uzturēšana sākas ar plānošanu. Karjera uzturēšanas plāns jāizveido tā, lai tajā būtu ietverti:  

 ceĜi, 

 transportlīdzekĜi, 

 mašīnu aizsargi, 

 drošības ierīces, 

 elektroiekārtas, 

 spiediena sistēmas, 

 brauktuves un malu aizsardzība, 

 rakšanas darbi, izgāztuves un baseini, 

 ēkas, 

 nožogojumi apkārt karjeram, 

 jebkādas ierīces, ko izmanto spridzināšanas darbībām. 

 

Jāveic riska novērtējums, un tā rezultāti jāiekĜauj plānā. Ir vairākas vadlīnijas attiecībā uz riska 
novērtējumu veikšanu karjeros: vadlīniju kopumu ir publicējusi Kalnrūpniecības un citu ieguves 
rūpniecības nozaru drošības un veselības aizsardzības komisija14, kā arī ar likumu noteiktā 
nelaimes gadījumu apdrošināšanas iestāde karjeru izstrādes nozarei Vācijā (Steinbruchs 
Berufsgenossenschaft)15. 

Lai būtu drošībā, darbiniekiem jāizprot rūpnīcas vide, drošības instrukcijas un apdraudējums, kas 
saistīts ar viĦu uzdevumiem. Uzturēšanas plānam jānodrošina, ka katra uzdevuma veikšanai tiek 
iecelts pietiekams skaits kompetento personu un tām tiek dots pietiekams laiks drošai darba 
izpildīšanai. 

2. Darbs jāizpilda droši. Karjeri ir Ĝoti bīstamas vietas, un drošas darba procedūras ir ārkārtīgi 
svarīgas. Tās ietver: 

 darba zonas nodrošināšanu, 

 plānošanas posmā izstrādāto darba drošības sistēmu ievērošanu, 
 uzturēšanas darbu izpildi tikai pēc mašīnas apturēšanas un, ja tas nav iespējams, nodrošinot, 

ka ir veikti aizsardzības pasākumi,  

 drošības zīmju uzstādīšanu vietās, kur citādi apdraudējumu vai briesmas nav iespējams 
novērst vai samazināt,  

 drošas piekĜuves nodrošināšanu izejai no visām darba zonām.  

 

Ieslēgtu iekārtu tīrīšana vai uzturēšana, kā arī aprīkojuma neparedzēta ieslēgšanās ir radījusi 
daudzus nopietnus ievainojumus un nāves gadījumus karjeros16. Daudzus no šiem nelaimes 
gadījumiem būtu bijis iespējams novērst, ja iekārtas būtu apturētas vai aizsargātas no 
neparedzētas ieslēgšanās. Īrijas Veselības aizsardzības un drošības pārvalde attiecībā uz drošas 
izslēgšanas procedūrām ir izstrādājusi pārbaudes punktu sarakstu17.  
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3. Jānodrošina, ka ir pieejami un tiek izmantoti atbilstoši darbar īki un apr īkojums, tostarp 
individu ālie aizsardz ības l īdzek Ĝi. Smagas kravas, iežu nogruvuma risks, trokšĦaina un 
putekĜaina vide nozīmē, ka visiem darbiniekiem karjeros ir nepieciešami individuālie aizsardzības 
līdzekĜi, piemēram, galvas, kāju un roku aizsarglīdzekĜi, respiratori un dzirdes aizsarglīdzekĜi. 

Tehniskās apkopes darbinieki var veikt darbus vietās, kas nav parastas darba vietas. TādēĜ tiem 
nepieciešams īpašs aprīkojums un atbilstoši darbarīki. Zonās, kurās pastāv apdraudējums no 
augšas, vai strādājot ar urbšanas, rakšanas vai bīstamām iekārtām vai aprīkojumu, jāvalkā 
aizsargėiveres. Visiem objektā esošajiem darbiniekiem jāvalkā aizsargapavi ar tērauda 
uzliktĦiem, jābūt pieejamiem piemērotiem cimdiem smagu kravu, piemēram, akmens bloku, 
pārvietošanai. 

Slīpēšana, urbšana, metināšana vai darbs drupinātāju tuvumā var radīt acu traumas, tādēĜ 
jāvalkā acu aizsarglīdzekĜi. Ausu aizsarglīdzekĜi ir nepieciešami, strādājot ar transportlīdzekĜiem, 
karjera iekārtām vai citu karjera aprīkojumu vai to tuvumā. ElpceĜu aizsardzība (piem., putekĜu 
maska, dūmu maska) ir nepieciešama zonās, kur darbinieki ir pakĜauti putekĜu, bīstamu tvaiku vai 
cieto daĜiĦu iedarbībai, piemēram, tādu daĜiĦu iedarbībai, kas sastopamas izplūdes gāzēs.  

Karjera uzturēšanas darbu laikā, strādājot augstumā, var būt nepieciešama arī aizsardzība, 
izmantojot drošības siksnu sistēmu18. 

4. Darbs atbilstoši pl ānam  Darbiniekiem, kas iesaistīti uzturēšanas darbos, jābūt pienācīgi 
informētiem par veicamo uzdevumu, šā uzdevuma riska novērtējuma rezultātiem, “komandu ėēdi” 
un jebkādām procedūrām, kuras var tikt izmantotas uzdevuma veikšanas laikā, ieskaitot 
procedūru ziĦošanai par konstatētajām problēmām. Tas ir jo īpaši svarīgi karjeros, kur 
uzturēšanas darbus veic ārpakalpojumu sniedzēji.  

TādēĜ plāns ir jāievēro un neviens darbinieks nedrīkst no tā novirzīties vai izlaist kādu no 
posmiem.  

 

Drošu uztur ēšanas darbu paraugprakse 

 Izveidot drošas darba procedūras, iekĜaujot tajās ražotāja ieteikumus, lai nodrošinātu, ka 
darbinieki uzturēšanas vai remonta darbu laikā netiek pakĜauti apdraudējumam.  

 Nodrošināt, ka visi darbinieki ir apmācīti strādāt saskaĦā ar noteiktajām droša darba 
procedūrām un ievēro tās.  

 Pirms darba uzsākšanas attiecīgajā zonā novērst paklupšanas un kritiena apdraudējumu.  

 Paredzēt drošu piekĜuvi visām darba zonām.  

 Pirms remonta darbu uzsākšanas bloėēt un marėēt elektroiekārtas un nostiprināt mobilo 
aprīkojumu.  

 Izmantot atbilstošu aizsardzību pret kritieniem vietās, kur pastāv kritienu risks.  

 Nepārtraukti pievērst uzmanību savai un darba biedru drošībai19.  

 

5. Noslēguma p ārbaude Pēc tam, kad tehniskās apkopes uzdevums ir izpildīts, darbiniekiem 
jāpārbauda, vai objekts tiek atstāts drošā un darbspējīgā stāvoklī20. Jāpārbauda rūpnīcas, iekārtu 
un aprīkojuma funkcionālās spējas un jāatjauno visi aizsarglīdzekĜi un aizsargmehānismi.  

Tehniskās apkopes uzdevums ir pabeigts, kad par to ir notikusi parakstīšanās un objekts, 
aprīkojums vai iekārta tiek atbloėēta. 

 

Eiropas Savien ības ties ību akti par drošu tehnisko apkopi karjeru 
izstr ādes nozar ē  
Eiropas Savienības direktīvās ir noteikti minimālie standarti darbinieku aizsardzībai.  

Svarīgākā ir Padomes Direkt īva 89/391/EEK  par pasākumiem, kas ieviešami, lai uzlabotu darba 
Ħēmēju drošību un veselības aizsardzību darbā (“pamatdirektīva”), kurā noteikti vispārīgie principi 
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attiecībā uz profilaksi un darba Ħēmēju aizsardzību pret nelaimes gadījumiem darbavietās un 
arodslimībām. 

 Tajā ir iekĜauti vispārīgie profilakses principi un darba devēja pienākumi attiecībā uz riska 
novērtēšanu, risku un nelaimes gadījumu cēloĦu novēršanu. Tajā ir ietverti arī noteikumi par 
darbinieku informēšanu, konsultēšanos ar tiem, kā arī līdzsvarotu darbinieku un viĦu pārstāvju dalību 
un apmācību. 

Pamatdirektīvu papildina atsevišėas direktīvas, no kurām divas konkrēti aptver minerālu ieguves 
rūpniecību, nosakot minimālās prasības virszemes un apakšzemes minerālu ieguves rūpniecības 
nozarēs strādājošo darbinieku drošības un veselības aizsardzībai. Tās ir:  

Direkt īva 92/91/EEK  par minimālajām prasībām drošības un veselības aizsardzības uzlabošanai 
darba Ħēmējiem, kuri strādā minerālu ieguves rūpniecības nozarēs, kas pielieto urbšanu. 

Direkt īva 92/104/EEK  par minimālajām prasībām drošības un veselības aizsardzības uzlabošanai 
darbiniekiem, kuri strādā virszemes un apakšzemes minerālu ieguves rūpniecības nozarēs.  

Direktīvas 92/104/EEK A daĜa attiecas uz vispārējām minimālajām prasībām, kas piemērojamas 
virszemes un apakšzemes minerālu ieguves rūpniecības nozarēs un virszemes palīgiekārtām. Vienā 
punktā ir apskatīta vispārīgā tehniskā apkope un drošības aprīkojuma tehniskā apkope.  

Citas “meitas” direktīvas, kas attiecas uz drošu tehnisko apkopi karjeru izstrādes nozarē, ir: 

Direkt īvā 89/655/EEK par drošības un veselības aizsardzības minimālajām prasībām, darba 
Ħēmējiem lietojot darba aprīkojumu darbā, ir noteikts vispārējs regulējums attiecībā uz dažādiem 
profilakses pasākumiem, kas jāveic darbavietā. Tajā ir paredzēti darba devēja pienākumi attiecībā uz 
darba aprīkojuma izvēli un izmantošanu, drošības ierīces vai sistēmas, ar ko jāaprīko iekārtas, darba 
devēja atbildība attiecībā uz aprīkojuma tehnisko apkopi un atbilstības nodrošināšanu, kā arī mācības 
un informācija, kurai jābūt pieejamai iekārtu operatoriem. Tajā arī noteikts pienākums darba devējiem 
samazināt risku, veicot riska analīzi un novērtējumu21. 
Direkt īva 89/656/EEK attiecas uz drošības un veselības aizsardzības minimālajām prasībām, kas 
jāievēro darbiniekiem, lietojot individuālos aizsardzības līdzekĜus darba vietās.  

Direkt īva 90/269/EEK reglamentē minimālās veselības un drošības prasības kravu apstrādē ar 
rokām. Akmens bloku un citu smagu kravu pārvietošana ar rokām joprojām ir plaši izplatīta prakse 
karjeros.  

Direkt īvā 92/58/EEK par minimālajām prasībām drošības un/vai veselības aizsardzības zīmēm darba 
vietā darba devējiem ir noteikts pienākums izvietot īpašas drošības zīmes visās vietās, kurās risku 
citādā veidā nevar novērst vai kontrolēt. 

Direkt īvā 2004/37/EK ir noteikti minimālie standarti par darba Ħēmēju aizsardzību pret risku, kas 
saistīts ar kancerogēnu vai mutagēnu iedarbību darbā.  

Direkt īva 2002/44/EK  reglamentē minimālās veselības un drošības prasības attiecībā uz darba 
Ħēmēju pakĜaušanu riskiem, ko rada fizikāli faktori (vibrācija). 

Direkt īvā 2003/10/EK ir noteikts veselības un drošības prasību minimums attiecībā uz darba Ħēmēju 
pakĜaušanu darba vides riskiem, ko rada fizikāli faktori (troksnis). Darbinieki, kas veic iekārtu un 
aprīkojuma tehnisko apkopi karjeros, var tikt pakĜauti tādam fizikālam apdraudējumam kā vibrācija un 
troksnis. 

 

Ir arī īpašas direktīvas, kas paredzētas, lai aizsargātu gados jaunos darbiniekus un 
pagaiddarbiniekus. 

Direkt īvā 94/33/EK par jauniešu darba aizsardzību ir noteikts aizliegums nodarbināt bērnus un 
nodrošināts, ka pusaudžu nodarbinātība tiek stingri kontrolēta. Tajā ir ietverti saistītie darba 
ierobežojumi attiecībā uz vecumu, uzsverot jauniešu neaizsargātību un nosakot aizliegumu darbam, 
kas pārsniedz to fiziskās vai psiholoăiskās spējas un kas varētu būt saistīts ar īpašiem riskiem 
jauniešiem.  

Direkt īva 91/383/EEK  attiecas uz pasākumiem, kuru mērėis ir veicināt uzlabojumus darba drošībā un 
veselības aizsardzībā attiecībā uz darba Ħēmējiem, kas pieĦemti darbā uz noteiktu laiku vai arī 
īslaicīgā darbā. Šīs direktīvas mērėis ir nodrošināt, ka šādi darbinieki tiek vienlīdz aizsargāti kā jebkuri 
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citi darbinieki. Tas jo īpaši attiecas uz karjeru izstrādi, kur tehniskā apkope bieži tiek uzticēta 
darbuzĦēmējiem, kas nolīgti uz īslaicīgu periodu. 

Uz drošu tehnisko apkopi karjeru izstrādes nozarē var attiekties arī vairāki ISO un CEN standarti. 
Tajos ir izklāstīta detalizēta tehniskā informācija par darbavietu organizēšanu un aprīkojumu; 
piemēram, standarti par mašīnu drošumu: EN ISO 12100 “Mašīnu drošums. Pamata koncepcijas, 
vispārīgie projektēšanas principi”.  

 

Labas prakses piem ēri 
Karjeru droš ības pase 

Karjeru izstrādes nozarei Apvienotajā Karalistē ir izstrādāta SPA (Safety Pass Alliance) karjeru 
izstrādes produktu, minerāliežu apstrādes un ieguves rūpniecības nozaru pases shēma. Tās mērėis ir 
nodrošināt visā valstī atzītu veselības aizsardzības un drošības apmācību standartu. DarbuzĦēmēju 
drošības pases shēma ir valsts mēroga iniciatīva, lai ieviestu minimālos veselības aizsardzības un 
drošības standartus darbuzĦēmējiem. Visiem darbuzĦēmējiem, kas darbojas karjeru izstrādes 
nozarē, ir jābūt drošības pases turētājiem. Programma veicina labu praksi, izmantojot darbuzĦēmēju 
piegādes ėēdi, palielinot informētību par drošību un sekmējot augstākus drošības un veselības 
aizsardzības standartus. 

Pasi izdod pēc divu dienu ilga mācību kursa apguves. Pirmajā dienā uzmanība tiek pievēsta 
galvenajām problēmām, sniedzot pamatzināšanas par veselības aizsardzību un drošību. Otrajā dienā 
notiek konkrētajai nozarei paredzēta sesija, kurā tiek apskatīta veselības aizsardzības un drošības 
vadība karjeros, kā arī pievērsta uzmanība celšanas un rakšanas darbībām un problēmām, kas 
saistītas ar darbu ierobežotā telpā un augstumā. Dalībnieki iegūst izpratni par veselības aizsardzības 
un drošības jautājumiem, kas saistīti ar minerālu ieguves un rakšanas darbu, un saĦem zināšanas 
par galvenajiem apdraudējumiem, kas īpaši raksturīgi karjeru izstrādei.22 

 

Droša rite Ħu nomai Ħa zemes rakšanas un transport ēšanas maš īnām un citiem kravnes ības 
transportl īdzek Ĝiem  

Lielu zemes rakšanas un transportēšanas mašīnu riteĦu nomaiĦai ir nepieciešams daudz laika un 
darba. RiteĦi, kuru diametrs ir 3 m, var svērt līdz divām tonnām katrs, radot ievērojamu nelaimes 
gadījumu risku darbiniekiem, kas ar tiem strādā. Tirdzniecībā nebija pieejams aprīkojums, kas 
atvieglotu šā uzdevuma izpildi. 

Lai sniegtu palīdzību saistībā ar drošu riteĦu nomaiĦu, Vācijas uzĦēmums izstrādāja palīgierīci, 
izveidojot tērauda rāmi ar trīs riteĦiem, ko var virzīt, izmantojot autokrāvēju. Zemes rakšanas un 
transportēšanas mašīnu milzīgos riteĦus var atbalstīt ar rāmi un autokrāvēja vadītājs tos var novietot 
pareizajā stāvoklī, novēršot grūtības un apdraudējumu, kas rodas, pārvietojot tos ar rokām. 
Aizsargiekārta novērš riteĦa apkrišanu, un īpaša darba platforma, kas norobežota ar iežogojumu, 
garantē drošu darba vidi riteĦa nomainītājiem. Šī iekārta ne tikai palīdz darbiniekiem ātri un droši 
nomainīt riteni, bet arī Ĝauj to izdarīt ar pēc iespējas mazāku piepūli, kas samazina balsta un kustību 
sistēmas darbības traucējumu risku23.  

 

© Steinbruch Berufsgenossenschaft 
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Klinšu urbjmaš īnu putek Ĝu aizvākšanas sist ēmas vienk ārša tehnisk ā apkope 

Klinšu urbjmašīnu izmantošana bieži rada problēmas saistībā ar putekĜu nosūkšanas sistēmām. 
Urbjmašīnas atputekĜošanas aprīkojuma iesūkšanas kamera bieži aizsērē ar lipīgiem materiāliem, 
piemēram, smilšmālu vai smiltīm, kas izraisa sistēmas bojājumus un nekontrolētu putekĜu izplatību. 
PutekĜi objektā esošajiem darbiniekiem rada veselības apdraudējumu. Trūkumi ietver vides 
piesārĦojumu, gaisa filtra iesūkšanas sistēmu ātru aizsprostojumu, visas iekārtas pilnīgu 
piesārĦojumu, kā arī ergonomiski neērto saliekto stāvokli, kādā darbiniekam jāatrodas, lai notīrītu 
ierīces apakšpusē uzkrājušos putekĜus. Parasti iesūkšanas kamera jātīra divreiz dienā. Tīrīšanas 
procedūra ilgst 30–60 minūtes, un tā jāveic neērtā stāvokli. Arī sistēmas filtri jātīra reizi nedēĜā, tas 
ilgst aptuveni 30 minūtes un arī ietver darbu neērtā stāvoklī.  

Vācijas uzĦēmums ir optimizējis iesūkšanas kameras tīrīšanas un uzturēšanas procedūru, ieviešot 
vienkāršas izmaiĦas, proti, izveidojot jaunu tehniskās apkopes piekĜuvi, ko nodrošina viegli atveramas 
tehniskās apkopes lūkas pievienošana. Iesūkšanas kameras tehniskā apkope un tīrīšana tagad ir ātra 
un viegla, tā prasa tikai 10 minūtes. Šis pilnveidojums urbjmašīnām tika veikts ar nolūku uzlabot 
darbinieku veselības aizsardzību un drošību24, pamatojoties uz ikdienas pieredzi. 

 

 
© Steinbruch Berufsgenossenschaft 
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