
SIA „KUBIKMETRS” IEKŠĒJĀS KĀRTĪBAS NOTEIKUMI,  
KAS ATTIECINĀMI UZ PĀRVADĀŠANAS PAKALPOJUMU SNIEDZĒJU  

(KOKVEDĒJU VADĪTĀJU) RĪCĪBU  
ATRODOTIES UZŅĒMUMA TERITORIJĀ 

 
 
1. Atrodoties uzņēmuma teritorijā, ievērot teritorijas plānu, kur norādīti pārvietošanās ceļi. 

Aizliegts pārvietoties neatļautajās zonās. 

2. Pavadzīmes un citus dokumentus, kas saistīti ar kravu pārvadāšanu jānogādā biroja telpās 

atbildīgiem darbiniekiem. Ja kravas tiek atvestas ārpus biroja darba laika (no plkst. 1700 līdz 800), 

tās jānogādā katlu mājā pie apkures krāšņu kurinātāja. Pavadzīme jāiesniedz parakstīšanai 

pirms kravas izkraušanas. Aizliegts patvaļīgi izkraut kravu un tad iesniegt pavadzīmi 

parakstīšanai ! 

3. Atrodoties uzņēmuma teritorijā ārpus kravas automobiļa obligāti lietot individuālos 

aizsardzības līdzekļus – aizsargķiveri un atstarojošo vesti. 

4. Pārvietojoties pa teritoriju, aizliegts tuvoties un/vai pieskarties kokapstrādes darbgaldiem, 

īpaši tiem, kas darbojas. 

5. Atrodoties uzņēmuma teritorijā, ievērot elektroaizsardzības prasības. Aizliegts pieskarties 

elektroiekārtām, elektrosadales skapjiem, apgaismojuma armatūrai, atkailinātiem elektriskajiem 

vadiem vai citām strāvas vadošām daļām. 

6. Vadot kravas automobili uzņēmuma teritorijā, nepārsniegt ātrumu un pārvietoties ne ātrāk 

kā 20 km/h! 

7. Kravu izkraut tam paredzētās vietas, kas pēc saskaņošanas ar atbildīgo darbinieku tiks 

norādītas mutiski vai atzīmētas teritorijas plānā. 

8. Kravu novietot stabili un tā, lai novērstu kokmateriālu patvaļīgu krišanu vai gāšanos. 

9. Pēc kravas izkraušanas, automobili iztīrīt no skaidām, mizām un citiem koku atgriezumiem. 

To veikt tikai tam paredzētajā  vietā, kas norādīta teritorijas plānā un apzīmēta ar 

informatīvu zīmi. Kategoriski aizliegts tīrīt automobili izkraušanas vietā ! 

10. Ja noticis nelaimes gadījums:  

10.1. nelaimes vai pēkšņas saslimšanas gadījumā darbs jāpārtrauc, par notikušo jāziņo 

uzņēmuma darbiniekiem, jāsaņem pirmā palīdzība, jāizsauc neatliekamās medicīniskā 

palīdzības dienests (tālr. 113 vai 112), bet nepieciešamības gadījumā jādodas pie ārsta; 

10.2. ja nelaimes gadījums noticis ar citu darbinieku, sniegt viņam pirmo palīdzību, 

nepieciešamības gadījumā izsaukt neatliekamās medicīniskā palīdzības dienestu (tālr. 113 

vai 112), saglabāt notikuma apstākļus, ja tas nerada briesmas apkārtējiem, par notikušo 

ziņot uzņēmuma darbiniekiem. 

11. Kravas automobiļu vadītāji, kas pārkāpj augstāk minētās prasības, atkarībā no pārkāpuma 

sekām tiek saukti pie atbildības pēc LR noteiktās likumdošanas (materiālā atbildība, 

kriminālatbildība u.c.). 

 


