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PAREIZAS APKOPES NODROŠIN ĀŠANA - 
PĀRNĒSĀJAMIE CELTNIEC ĪBAS DARBAR ĪKI 

Par tehnisko apkopi 
Tehniskā apkope definējama kā darbības, ko veic, lai kādu objektu uzturētu darba kārtībā un 
novērstu tā darbības atteici un bojājumus. „Objekts” var būt darba vieta, 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 reaăējoša tehniskā apkope ir kāda objekta remonts, lai tas atkal darbotos. Šis 
uzdevums ir neplānots, turklāt tas parasti ietver lielāku apdraudējumu un augstāku riska 
līmeni.  

Tehniskā apkope nav tikai atslēdznieku un mehāniėu joma. Tā ir gandrīz visu darbinieku atbildība 
ikvienā nozarē, un to veic gandrīz jebkurā darba vidē. 
Tehniskās apkopes darbu gaitā var tikt ietekmēta darbinieku veselība un drošība, bet to var ietekmēt 
arī apkopes darbību neveikšana vai nepietiekams tehniskās apkopes līmenis.  
Arī aprīkojuma konstrukcijām un darba zonai ir būtiska ietekme uz tehniskās apkopes  veicēju 
veselību un drošību. 
  

Ievads 
Šajā e-faktu publik ācijā pārnēsājamie darbar īki ir darbarīki, kurus var nest rokā. Šos darbarīkus 
var iedalīt nemehanizētos pārnēsājamos (rokas) darbarīkos un mehanizētos pārnēsājamos 
darbarīkos. 
 
Pārnēsājamie (rokas) darbar īki bez piedzi Ħas ir zāăi, āmuri, skrūvgrieži, knaibles, cirvji, uzgriežĦu 
atslēgas u. c. Lielāko ar šiem darbarīkiem saistīto apdraudējumu iemesls ir nepareiza lietošana un 
apkope. Piemēram, neasi darbarīki var apgrūtināt darbu un izraisīt vairāk savainojumu.  
 
Mehānisk ās piedzi Ħas pārnēsājamie darbar īki 
Atkarībā no izmantotā barošanas avota mehāniskās piedziĦas darbarīkus iedala vairākos veidos — 
ar elektrību darbināmos darbarīkos (piemēram, ripzāăi, urbjmašīnas), mehāniskās piedziĦas 
pneimatiskajos darbarīkos (piemēram, āmuri, drupinātāji, pneimatiskās pistoles), ar šėidro degvielu 
(gāzi) darbināmos darbarīkos (piemēram, zāăi), mehāniskās piedziĦas hidrauliskos darbarīkos 
(domkrati) un ar pulveri darbināmos darbarīkos (naglu pistoles).  
Mehāniskās piedziĦas pārnēsājamos darbarīkus izmanto gandrīz ikvienā nozarē. Ar tiem var veikt 
darbības, kurās pretējā gadījumā būtu jāiegulda Ĝoti nogurdinošs roku darbs. Taču, ja šos ikdienā 
lietotos darbarīkus izmanto vai apkopj nepareizi, tie var izraisīt smagus savainojumus, piemēram, 
pirkstu vai roku savainojumus, kā arī nopietnus acu savainojumus. Bojātu (defektīvu) vai 
neprofesionāli pārveidotu darbarīku izmantošana var būt bīstama. Piemēram, defektīvs ar elektrību 
darbināms darbarīks var radīt triecienu un apdegumus vai pat nāvējošu elektrošoku. Pneimatiskie 
darbarīki var radīt Ĝoti lielu troksni un izraisīt dzirdes zudumu.  
Pārnēsājamos darbarīkus plaši izmanto būvlaukumos, tāpēc tajos strādājošie pastāvīgi saskaras ar 
apdraudējumiemi, kas izriet no šo darbarīku lietošanas. 
SaskaĦā ar aptaujas rezultātiem rokas darbarīki bez piedziĦas ir otrais lielākais savainojumu cēlonis 
celtniecības nozarē, lielāku savainojumu skaitu tie izraisa tikai lauksaimniecības nozarē.  
Mehāniskās piedziĦas darbarīku radīto savainojumu kategorijā nozaru secība ir šāda — celtniecība, 
lauksaimniecība, ražošana un kalnrūpniecība.ii Aptuveni pusi no visiem pirkstu amputēšanas 
gadījumiem gadā izraisa ar mehāniskās piedziĦas darbarīku izmantošanu saistīti nelaimes gadījumi.iii  
SaskaĦā ar ISSA (2009. g.)iv datiem pārnēsājamo elektroierīču izraisīto nelaimes gadījumu īpatsvars, 
salīdzinot ar visiem ar elektroenerăiju saistītajiem negadījumiem, ir aptuveni 1:5, savukārt 
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Vulverhemptonas universitātes (University of Wolverhampton) (2006. g.)v dati liecina, ka gandrīz 
ceturtajā daĜā no visiem paziĦotajiem ar elektroenerăiju saistītajiem nelaimes gadījumiem ir iesaistīts 
pārnēsājamais aprīkojums. Šie dati sakrīt ar HSE secinājumiem par to, ka gandrīz ceturto daĜu no 
visiem paziĦotajiem ar elektroenerăiju saistītajiem nelaimes gadījumiem izraisa pārnēsājamais 
aprīkojums.vi 
Lai novērstu vai likvidētu apdraudējumus, ir jāpievērš īpaša uzmanība pārnēsājamo darbarīku 
tehniskajai apkopei. Būvlaukumu specifikas dēĜ, kā arī tāpēc, ka pārnēsājamie darbarīki pēc būtības ir 
viegli pārvietojami, to kontrolēšana un apkope būvlaukumos ir problemātiska.  
Turklāt nelaimes gadījumi var notikt arī defektīvu mehāniskās piedziĦas darbarīku tehniskās apkopes 
laikā.  

 
® Kadmy — Fotolia 

 

Ar p ārnēsājamo darbar īku nepietiekamu tehnisko apkopi saist ītu 
apdraud ējumu un riska veidi b ūvlaukumos  
Nepietiekama pārnēsājamo celtniecības darbarīku (gan rokas darbarīku bez piedziĦas, gan 
mehāniskās piedziĦas darbarīku) tehniskā apkope rada nopietnu veselības un drošības risku 
darbiniekiem, kuri tos izmanto. Šie riska veidi proporcionāli atbilst darbarīku remontdarbu kvalitātei un 
laika gaitā palielinās. Lai nevajadzētu pārtraukt darbu, bojātā aprīkojuma pagaidu remontdarbus bieži 
vien veic turpat būvlaukumā. Šādi remontdarbi nereti notiek steigā, bez iepriekšējas sagatavošanās, 
un tajos bieži izmanto nestandarta risinājumus (piemēram, drošinātāja nomaiĦu ar naglu, bojāta 
elektrības kabeĜa aptīšanu ar izolācijas lenti). Neprofesionāli remontēta aprīkojuma izmantošana var 
būt Ĝoti bīstama. 

Tehniskās apkopes trūkuma vai nepietiekamas apkopes radītie apdraudējuma un riska veidi ir šādi: 

rokas darbarīki: 

 Mehāniska atteice vai kontroles zaudēšana, izmantojot darbarīku ar bojātām detaĜām. 
Nedroši darbarīki ir, piemēram, āmuri ar vaĜīgu vai deformētu galvu, skrūvgrieži ar 
salauztu rokturi vai neasu uzgali, cirtĦi ar deformētu galu un neasi zāăi;  

mehanizētie darbarīki: 

 drošības ietaišu, piemēram, trauksmes pogas (sarkanās pogas), aizsargapvalka, 
aizsargdetaĜu u. c. bojājumi. Ārkārtas gadījumā šīs ietaises nedarbosies pareizi vai arī 
nodrošinās darbiniekam tikai daĜēju aizsardzību, bet tas dažkārt var būt sliktāk par pilnīgu 
aizsardzības trūkumu, jo rada nepamatotu drošības sajūtu;  

 elektrisku bojājumu, pārrautu kabeĜu un nepietiekamas izolācijas vai nepietiekama 
zemējuma radīts risks saĦemt nāvējošu elektrošoku vai elektrošoku vai arī gūt 
apdegumus;  
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 ieplaisājušas vai salauztas slīpripas vai ieplaisājuši asmeĦi var izraisīt savainojumus. 
Piemēram, ieplaisājušas slīpēšanas ripas darba gaitā var atlūzt un atlēkt, izraisot 
nopietnu savainojumu vai nāvi; 

 ėīmisku vielu, piemēram, toksisko dūmu vai putekĜu u. c. emisija; 

 troksnis un vibrācija, ko rada gandrīz visi pārnēsājamie darbarīki, var izraisīt attiecīgi 
dzirdes zudumu un plaukstas un rokas vibrācijas sindromu. Vibrācija var izraisīt „balto 
pirkstu” slimību, ko rada asins plūsmu kontrolējošo muskuĜu un nervu darbības 
traucējumi. Nepietiekama darbarīku apkope var izraisīt ievērojamu trokšĦa un vibrācijas 
pieaugumu (piemēram, neass griešanas instruments rada augstāku vibrācijas līmeni). 
Vibrācijas pārnesi uz darbinieku var izraisīt arī vibrācijas amortizatoru bojājumi.  

 

Ar rokas un meh ānisk ās piedzi Ħas darbar īkiem saist ītu apdraud ējumu 
nov ēršana, veicot to tehnisko apkopi 
Pastāvīga apkope, pienācīga tehniskā apkope un uzglabāšana ir būtisks priekšnosacījums 
pārnēsājamo darbarīku drošai izmantošanai būvlaukumos. Praksē tas nozīmē katru dienu veikt 
vizuālu apskati, lai atklātu iespējamu bojājumu pazīmes, piemēram, eĜĜas vai dzesētājšėidruma 
noplūdes, plaisas konstrukcijā vai griezējmalu nodilumu. Tas ietver arī aprīkojuma mehānisma 
koriăēšanu un regulēšanu, kā arī sīku bojājumu atklāšanu un novēršanu, nepieĜaujot, ka tie kĜūst 
lielāki. JāziĦo par aprīkojumu, kuram nepieciešama tehniskā apkope. 

Daži pamatnoteikumi, kas jāievēro, lai novērstu ar rokas darbarīku bez piedziĦas un mehāniskās 
piedziĦas darbarīku izmantošanu saistītus apdraudējumus: 

 pirms izmantošanas pārbaudiet katru darbarīku un pārliecinieties, ka tam nav bojājumu: 

 pārbaudiet, vai aizsargdetaĜas ir pievienotas un nostiprinātas; 

 pārbaudiet, vai ripās un asmeĦos nav plaisu; 

 pārbaudiet elektrības vadus, savienojumus un zemējumu. Lai nodrošinātu pastāvīgu 
un drošu zemējumu, kompetentai personai ir regulāri jāpārbauda lokanā kabeĜa 
zemējuma daĜa un attiecīgie pārnēsājamo elektrisko darbarīku zemējuma 
savienojumi; 

 

Ar elektr ību saist ītu nelaimes gad ījumu c ēlonis bieži ir boj āti lokanie kabe Ĝi, pagarin ātāji, 
spraud Ħi un kontaktligzdas. Kam b ūtu j āpievērš uzman ība apskates laik ā? 

 Vai ir redzami neizolēti vadi? 

 Vai kabeĜa pārklājumā nav bojājumu, iegriezumu un nodiluma? 

 Vai spraudnis ir labā darba kārtībā, piemēram, vai tā korpuss nav ieplaisājis un kontakttapas nav 
saliektas? 

 Vai uz kabeĜa nav ar izolācijas lenti savienotu vai citu nestandarta savienojumu? 

 Vai uz darbarīka ārējā korpusa nav bojājumu? 

 

 visu bojāto pārnēsājamo darbarīku lietošana ir jāpārtrauc un uz tiem jāuzliek zīme 
„Neizmantot!”; 

 darbarīkiem jābūt asiem un tīriem; 

 nomainiet stipri nodilušās, ieplaisājušās vai ovālu formu ieguvušās ripas, nodilušos un 
ieplaisājušos asmeĦus; 

 nomainiet visus nolietotos un/vai bojātos pagarinātāju vadus un bojātos savienojumus; 
nemēăiniet vadus notīt ar izolācijas lenti; 

 eĜĜošanu un papildaprīkojuma nomaiĦu veiciet atbilstīgi lietotāja rokasgrāmatas norādījumiem; 
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 lai novērstu vibrācijas palielināšanos, veiciet darbarīku apkopi atbilstīgi ražotāja 
norādījumiem: 

 nomainiet vibrācijas amortizatorus, pirms tie ir nodiluši; 

 pārbaudiet, vai rotējošās daĜas ir līdzsvarotas, un vajadzības gadījumā nomainiet tās; 

 nodrošiniet darbarīku asumu; 

 

Ar vibr āciju saist ītus savainojumus var izrais īt, piem ēram: 

 ėēdes zāăi; 

 betona urbji, pneimatiskie urbji; 

 urbjāmuri; 

 rokas slīpmašīnas; 

 elektriskie āmuri. 

 

 lai nodrošinātu hidraulisko sistēmu pastāvīgu drošību, ir jāveic to pareiza apkope. Visi hidraulisko 
šĜūteĦu savienojumi ir periodiski jānomaina. Izstrādājiet apkopes grafiku un pastāvīgi ievērojiet to; 

 pirms lietošanas apskatiet visas hidrauliskās šĜūtenes un pārbaudiet, vai uz tām nav 
iegriezumu, nodiluma, plaisu un citu bojājumu pazīmju: 

 svarīgākos hidraulisko šĜūteĦu savienojumus pārbaudiet/nomainiet biežāk. 
Svarīgākie šĜūteĦu savienojumi ir tie savienojumi, kuri atrodas aprīkojuma operatoru 
tuvumā vai kuru bojājumi varētu izraisīt savainojumus. 

Pienācīga apkope un uzturēšana ne tikai mazina ar pārnēsājamo darbarīku izmantošanu saistītos 
apdraudējumus, bet arī nodrošina efektīvu aprīkojuma darbību, tāpēc apkope un uzturēšana 
uzskatāma par ieguldījumu darba ražīgumā. 

 

Ar k ādiem riska veidiem saskaras darbinieki, kuri veic p ārnēsājamo 
darbar īku tehnisko apkopi?  

Tehniskā apkope ir Ĝoti svarīga procedūra, kas garantē drošu un pienācīgu aprīkojuma darbību, tāpēc 
darbiniekiem ir jānodrošina atbilstīga apmācība. Tomēr uzturēšanas un tehniskās apkopes process 
pats par sevi arī apdraud darba drošību un veselību. Papildus visiem būvlaukumos jau pastāvošajiem 
apdraudējuma un riska veidiem, piemēram, iespējai paslīdēt, paklupt vai nokrist, kā arī troksnim un 
kustībā esošiem transportlīdzekĜiem, pārnēsājamo darbarīku tehniskā apkope rada tādus specifiskus 
riska veidus kā: 

 trieciena, apdegumu un nāvējoša elektrošoka risku, ja darbarīki pirms apkopes nav 
atvienoti no strāvas padeves, ja apkopes darbinieki neizmanto aizsargaprīkojumu, 
piemēram, speciālus apavus, cimdus un attiecīgus instrumentus, ja elektriskie darbarīki 
nav pietiekami iezemēti vai ja spraudĦi nav aprīkoti ar pārnēsājamu aizsargzemējuma 
ieslēgšanas ierīci (Switched Protective Earth-Portable Residuals — SPE-PRCD); 

 risku gūt savainojumus no darbarīka kustīgajām detaĜām diagnostikas, apkopes (ja 
darbarīks nav pilnīgi izslēgts vai atvienots no strāvas padeves), kā arī atkārtotas 
palaišanas laikā;  

 risku gūt savainojumus no kustīgajām detaĜām, nejauši atbrīvojot darbarīka 
hidraulisko/pneimatisko enerăiju. Pirms apkopes sākuma ir jāizslēdz spiediena sistēmas 
un jānoslēdz vārsti; 

 risku gūt savainojumus no kustīgajām detaĜām, ko izraisa mehāniskās enerăijas 
(piemēram, atsperu) nejauša atbrīvošana darbarīkam, kuram veic apkopi; 
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 risku gūt savainojumus, ko var izraisīt nenostiprinātu detaĜu vai darbarīku nejauša 
nokrišana apkopes laikā;  

 risku gūt savainojumus, ko var izraisīt augstspiediena šėidruma izplūde no 
hidrauliskajiem darbarīkiem. Atcerieties, ka hidrauliskā eĜĜa darbojas augsta spiediena 
apstākĜos. Pirms sākat darbu pie sistēmas, samaziniet spiedienu. Pārbaudot aprīkojumu, 
nekad nepieskarieties augstspiediena šĜūtenēm ar roku arī tad, ja izmantojat cimdus. 
Šėidrumi, kas darbojas augsta spiediena apstākĜos, ir bīstami un var izraisīt nopietnus 
savainojumus vai nāvi; 

 risku gūt hidraulisko darbarīku karstās eĜĜas radītus apdegumus;  

 risku, ka aizdegsies vai sprāgs darba aprīkojuma uzliesmojošie materiāli. Apkopes darbi 
var izraisīt uzliesmojošu materiālu aizdegšanos (no tādiem karstuma avotiem kā 
cigaretes, statiskā elektrība un elektriskā izlāde, pārnēsājamo darbarīku degviela u. c.). 

 
® Sima — Fotolia 

 

Meklējot noplūdes avotu, NEKAD nepieskarieties augstspiediena hidrauliskām šĜūtenēm ar roku un, 
ja Jums ir aizdomas par šėidruma izraisītu traumu, nekavējoties dodieties uz ātrās palīdzības punktu! 

 

DDVA pārvald ība un apkope 

SaskaĦā ar pamatdirektīvu darba devējiem ir jāīsteno vajadzīgie pasākumi, lai nodrošinātu visu savu 
darba Ħēmēju, tostarp uzturēšanas un tehniskās apkopes darbos iesaistīto darba Ħēmēju, veselības 
aizsardzību, drošību un labklājību. Darba devējiem ir jāveic darbavietas riska novērtējums, lai 
noteiktu ar pārnēsājamo darbarīku izmantošanu un apkopi saistītus apdraudējumus, un jāveic 
profilakses pasākumi, lai novērstu vai mazinātu risku. UzĦēmumiem, kuri izmanto apkopes 
ārpakalpojumus, ir jāpārliecinās, ka darbuzĦēmējs nodrošina darba drošību un veselības aizsardzību 
atbilstīgi tiesību aktu prasībām.  

Apkopes un apskates programmas 

Drošas apkopes priekšnosacījums ir tādas apkopes programmas izveide, kurā ir integrēti ar apkopi 
saistīti drošības un veselības aizsardzības aspekti, kā arī iekĜautas apskates, ziĦošanas un 
reăistrēšanas procedūras. Reăistrēšana ir jāveic, lai nodrošinātu informāciju apkopes un nomaiĦas 
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darbību plānošanai, tādējādi nodrošinot to veikšanu vajadzīgajā laikā. Lai nodrošinātu pienācīgu 
aprīkojuma apkopes pārvaldību, ir vajadzīgs sīki izstrādāts visu svarīgāko jautājumu saraksts, tostarp 
informācija par ražotāju, modeli, ražošanas gadu un numuru, kā arī to komponentu saraksts, kas 
vajadzīgas attiecīgi gan parastajai apkopei, gan nopietniem remontdarbiem.  

 

Būtiska apkopes programmas daĜa ir tehniskās apskates programma, kurā norādīts, cik bieži ir 
vajadzīgas oficiālas tehniskās pārbaudes, kas jāveic kompetentiem un apmācītiem tehniskās 
apkopes tehniėiem.  

Pārnēsājamie darbarīki ir jāpārbauda: 

� pirms darbarīka pirmās izmantošanas; 
� pēc tehniskās apkopes un detaĜu nomaiĦas; 
� ievērojot regulāru, katram darbarīkam atbilstošu intervālu.  

 

Laikposms starp tehniskajām apskatēm var atšėirties atkarībā no darbarīka veida, lietošanas 
apstākĜiem un vides. Vācijā ir spēkā tehniskie noteikumi un nelaimes gadījumu novēršanas noteikumi, 
kuros sniegti ieteikumi par to, kā konstatēt un noteikt mehāniskās piedziĦas pārnēsājamo darbarīku 
apkopes intervālus.vii,viii Apvienotās Karalistes Veselības aizsardzības un drošības dienests (HSE) arī 
sniedz informāciju par mehāniskās piedziĦas pārnēsājamā aprīkojuma apkopi, tostarp pārbaudes 
intervāliem.ix 

 

Faktori, kas jāĦem vērā, izstrādājot tehniskās apkopes plānu (pielāgoti no HSE pamatnostādnēmx): 

� darbarīka veids un barošanas avots; 

� ražotāja norādījumi un ieteikumi; 

� darbarīka vecums; 

� darbarīka izmantošanas biežums un darba cikls; 

� darbarīka izmantošanas darba vide(piemēram, mitra vai putekĜaina) un cik liela ir mehānisku 
bojājumu iespēja; 

� paredzamie darbarīka nepareizas izmantošanas veidi; 

� darbarīka pārveidošanas vai remontdarbu radītā ietekme; 

� iepriekšējo tehniskās apkopes darbību dokumentācijas analīze. 

 

Droša tehnisk ā apkope: 

 pirms mehāniskās piedziĦas darbarīku apkopes, regulēšanas, eĜĜošanas, tīrīšanas vai remonta un 
papildaprīkojuma, piemēram, asmeĦu, asināšanas vai nomaiĦas vienmēr atvienojiet darbarīkus 
no jaudas padeves;  

 ievērojiet lietotāja rokasgrāmatā sniegtos ražotāja norādījumus par tehnisko apkopi un 
uzturēšanu (piemēram, eĜĜošanu, tīrīšanu), kā arī daĜu un papildaprīkojuma nomaiĦu; 

 uzturēšanas darbu un tehniskās apkopes laikā izmantojiet atbilstošus darbarīkus un aprīkojumu; 

 nepārveidojiet darbarīkus. NenoĦemiet aizsargietaises. Neatsieniet tās un  nepārveidojiet. 
Nepārveidojiet slēdžos iebūvētās drošības ietaises. 

 

Personiskais aizsargapr īkojums 

Būvlaukumos jau pastāvošie apdraudējumi un risks, piemēram, iespēja paslīdēt, paklupt vai nokrist, 
arī troksnis un kustībā esošie transportlīdzekĜi, kā arī konkrētais ar pārnēsājamo darbarīku apkopi 
saistītais risks bieži nosaka individuālo aizsardzības līdzekĜu izmantošanas nepieciešamību. 
Piemēram, vietās, kurās kaut kas var uzkrist uz galvas, ir jālieto aizsargėiveres. Strādājot ar asiem 
darbarīkiem, darbiniekiem ir jāizmanto roku aizsargi un cimdi. Piemēram, smērvielu, hidraulisko 
šėidrumu vai tīrīšanas līdzekĜu (šėīdumu) izmantošana var izraisīt acu vai ādas kairinājumu, tāpēc 
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tādiem darbiem jāizmanto aizsardzības līdzekĜi. Darbā ar lielu troksni radošām mašīnām vai iekārtām 
vai arī to tuvumā var būt nepieciešami ausu aizsargi.  

Apm ācība un inform ācija 

Darbinieki, kuri veic apkopes darbus, ir jāapmāca un jāinformē par darba uzdevumu, riska 
novērtējuma rezultātiem, drošām darba sistēmām un procedūrām, tostarp paziĦošanu par 
problēmām.  

Mehāniskas piedziĦas pārnēsājamo darbarīku apkope jāveic kompetentiem darbiniekiem, un tai 
jānotiek, ievērojot ražotāja norādījumus un ieteikumus. Apkopes darbos iesaistītajiem darbiniekiem ir 
jāzina, kuri darbarīki tiek izmantoti un kur tie tiek glabāti, un viĦiem arī jāizprot un jāievēro drošības 
noteikumi. 

Lai varētu paveikt atsevišėus uzdevumus, ir vajadzīgas īpaša apmācība, piemēram, apmācība par 
hidrauliskajiem darbarīkiem, lai varētu veikt to tehnisko apkopi. Ja neesat pietiekami kompetents, 
nepārveidojiet, neremontējiet un neregulējiet hidrauliskās sistēmas. 

Pēdējā pārbaude  

Kad apkope ir pabeigta, darbiniekiem ir jāpārbauda, vai pārnēsājamie darbarīki pēc apkopes ir droši 
un darba stāvoklī:xi 

� pārbaudiet, vai darbarīks darbojas; 
� uzmontējiet visas aizsargietaises un drošības ierīces; 
� reăistrējiet veikto pārbaudi un darbības, parakstieties un nododiet darbarīku darbiniekam vai arī 

novietojiet to drošai glabāšanai. 

Kontrolsaraksti 

Kontrolsaraksts var palīdzēt noteikt ar pārnēsājamu darbarīku apkopi saistītus apdraudējumus un 
veikt vajadzīgos profilakses pasākumus. Atkarībā no darbarīka barošanas avota var būt vajadzīgi 
dažādi kontrolsaraksti. 

Visp ārīgi jaut ājumi  Jā Nē 

Vai ir izstrādāts tehniskās apkopes plāns?   

Vai tiek veiktas pārnēsājamo darbarīku kārtējās pārbaudes un uz tiem norādīts 
pārbaudes datums?   

Vai ir pieejami lietošanas norādījumi un ekspluatācijas rokasgrāmatas?   

Vai uz bojātajiem darbarīkiem ir norādīts „Neizmantot”?   

Vai tiek veidots visu būvlaukumā izmantoto darbarīku apkopes reăistrs?   

Vai visi būvlaukumā izmantotie darbarīki ir labā darba kārtībā un tīri?   

Vai visi darbarīki ir pienācīgi ieeĜĜoti?    

Vai asmeĦi, uzgaĜi un citas griešanas detaĜas ir asas, pietiekami nofiksētas, nav 
nolietotas vai ieplaisājušas?   

Vai darbarīki tiek glabāti sausā un drošā vietā?   

Vai darbarīku pārvietošanas, uzglabāšanas un neizmantošanas laikā asmeĦi tiek 
noĦemti?   

Vai apkopes darbinieki ir apguvuši apmācību par drošām darba procedūrām?   

Elektrisk ās piedzi Ħas darbar īki  Jā Nē 

Vai darbarīki ir atvienoti no barošanas avota?   

Vai kabeĜi vai spraudĦi ir bojāti?   

Vai elektriskie darbarīki tiek lietoti nepiemērotos apstākĜos (mitrā vai putekĜainā 
vidē)?   

Vai lokano pagarinātāju vadu stāvoklis ir drošs?   
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Vai ir redzamas pārkaršanas pazīmes?   

Vai uz visu darbarīku asmeĦiem, uzgaĜiem, rullīšiem, ėēdēm, zobratiem, ėēdes 
ratiem un citām bīstamām kustīgajām detaĜām ir uzliktas aizsargdetaĜas?   

Ar pulveri darbin āmi darbar īki  Jā Nē 

Vai apkopes laikā darbarīku aptvere ir iztukšota?   

Vai stobrs ir nenosprostots?   

Vai pielādēta vai nepielādēta ar pulveri darbināma darbarīka stobrs vienmēr ir vērsts 
drošā virzienā prom no operatora ėermeĦa, nekādā gadījumā nevēršot to kāda cita 
cilvēka virzienā? 

  

Vai darbarīki tiek katru dienu pārbaudīti un izmēăināti?   

Vai darbarīki ir aprīkoti ar aizsargvairogiem un aizsargdetaĜām?   

Pneimatiskie darbar īki  Jā Nē 

Vai gaisa padeve ir pārtraukta?   

Vai šĜūtenes ir labā stāvoklī un darbarīkam atbilstošas?   

Vai darbarīki vienmēr ir vērsti drošā virzienā prom no operatora ėermeĦa, nekādā 
gadījumā nevēršot tos kāda cita cilvēka virzienā?   

Vai ir uzstādītas drošības spailes, lai novērstu pierīču, piemēram, pneimatiskā āmura 
kalta, nejaušu izšaušanu no stobra?  

 

 

Hidrauliskie darbar īki  Jā Nē 

Vai uz hidraulisko šĜūteĦu savienojumiem ir redzamas ārēju bojājumu pazīmes, 
piemēram, iegriezumi, nodilums, plaisas u. c.?    

Vai pirms darba sākšanas pie sistēmas ir atbrīvots spiediens?   

Darbar īka konstrukcija 
Tehniskajai apkopei un remontam piemērota konstrukcija atvieglo pārnēsājamo darbarīku apkopi un 
mazina ar drošību saistīto risku.  

Visām sastāvdaĜām un saskarnēm jābūt konstruētām un novietotām tā, lai apkopes laikā tās būtu tieši 
un viegli pieejamasxii. Uzturēšanas un tehniskās apkopes darbi jāplāno tā, lai izslēgtu vai mazinātu 
specializētu instrumentu nepieciešamību. 

Laba konstrukcija var ievērojami palīdzēt novērst vai mazināt darbinieku iespējas kĜūdīties apkopes 
laikā. 

 

Ties ību akti 
Eiropas direktīvās ir noteikti minimālie darbinieku aizsardzības standarti.  

Svarīgākais tiesību akts ir Padomes Direkt īva 89/391/EEK — pamatdirektīva par pasākumiem, kas 
ieviešami, lai uzlabotu darba Ħēmēju drošību un veselības aizsardzību darbā —, kurā ir noteikts riska 
novērtēšanas process un profilakses pasākumu hierarhija, kas jāievēro visiem darba devējiem.  

Pamatdirektīvu papildina vairākas atsevišėas direktīvas, un viena no tām īpaši attiecas uz 
būvlaukumiem — Direkt īva 92/57/EEK , ar kuru tiek noteiktas darba drošības un veselības 
aizsardzības minimālās prasības pagaidu vai pārvietojamajos būvlaukumos. Tajā noteikts, ka 
instalācijām, mašīnām, iekārtām, tostarp rokas instrumentiem, jābūt uzturētiem labā darba kārtībā, un 
paredzēti noteikumi par tehnisko apkopi, pārbaudēm pirms nodošanas ekspluatācijā un regulārām 
instalāciju un iekārtu pārbaudēm, ko veic ar mērėi izlabot jebkādas kĜūmes, kas varētu ietekmēt 
darbinieku drošību un veselību. 
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Uz darba aprīkojuma izmantošanu attiecas Direkt īva 2001/45/EK par minimālajām prasībām darba 
Ħēmēju drošībai un veselības aizsardzībai darba aprīkojuma izmantošanas laikā.  

Tajā ir noteiktas minimālās prasības attiecībā uz kontroles un aizsardzības ierīcēm un noteikumi par 
darba aprīkojuma apkopi, kā arī īpaši noteikumi par kārtējām apskatēm. 

Direkt īvā 89/654/EEK par minimālajām prasībām attiecībā uz drošību un veselības aizsardzību 
darba vietā noteikts, ka ir jāveic darba vietas un tajā izmantotā aprīkojuma un ierīču tehniskā apkope 
un, cik vien ātri iespējams, jānovērš visi atrastie trūkumi, kas varētu iespaidot darba Ħēmēju drošību 
un veselību. 

Direkt īvā 89/656/EEK par drošības un veselības aizsardzības minimālajām prasībām, lietojot 
individuālos aizsardzības līdzekĜus darba vietās, ir reglamentētas minimālās prasības attiecībā uz 
aizsargaprīkojumu, ko darbā izmanto darba Ħēmēji.  

Daudzus būvlaukumos izmantotos darbarīkus darbina ar elektrību. Direkt īva 2006/95/EK  (Zema 
sprieguma direktīvā) attiecas uz visiem ar veselību un drošību saistītajiem riska veidiem, izvirzot 
prasību, ka elektroiekārtu paredzētajai izmantošanai jābūt drošai. 

Direkt īvas 2006/42/EK  mērėis ir noteiktas būtiskās prasības attiecībā uz veselības aizsardzību un 
drošību saistībā ar projektēšanu un ražošanu, lai uzlabotu tirgū laisto mašīnu drošību. Šajā direktīvā 
ir noteikts, ka mašīnas ir jāprojektē un jākonstruē tā, lai tās būtu piemērotas savām funkcijām un tās 
varētu darbināt, regulēt un apkopt, nepakĜaujot cilvēkus riskam. 

Ir izstrādātas vairākas atsevišėas direktīvas, ar kurām tiek kontrolēta darba Ħēmēju pakĜaušana 
potenciāli kaitīgiem fizikāliem faktoriem, piemēram, vibrācijai un troksnim. Šajās direktīvās ir iekĜauts 
noteikums, lai papildus citiem līdzekĜiem pakĜaušanu riskam novērstu vai samazinātu, izmantojot 
pienācīgas darba aprīkojuma apkopes programmas.  

Plašāku informāciju par tiesību aktiem skatiet vietnē http://osha.europa.eu/lv/legislation/index.stm. 

Uz pārnēsājamo darbarīku drošu apkopi būvlaukumos var attiekties arī daudzi standarti, piemēram, 
standarts CEN/TC 255 par neelektrisko rokas darbarīku drošumu, standarts CEN/TC 213 par tādu 
darbarīku drošumu, kas darbināmi ar kasetni, vai arī standarts ISO 2380-1 par rokas skrūvgriežu vai 
ar mašīnu darbināmu skrūvgriežu uzgaĜiem. 
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