
PIELIKUMS №2 

LĪGUMAM №  

LĪGUMSODI PAR DARBA AIZSARDZĪBAS, UGUNSDROŠĪBAS, ELEKTRODROŠĪBAS, 

VIDES UN DARBA KĀRTĪBAS PRASĪBU NEIEVĒROŠANU 

 

1. Par piemērojamajos normatīvajos aktos noteikto un / vai SCHWENK Latvija SIA (turpmāk – 

SCHWENK) darba aizsardzības, ugunsdrošības, elektrodrošības, vides un / vai darba kārtības prasību 

neievērošanu SCHWENK ir tiesības ieturēt no _____________________________ (turpmāk – Uzņēmējs) 

Līgumā atrunātās samaksas šajā Līguma pielikumā noteikto līgumsodu vai prasīt tā samaksu Uzņēmējam. 

2. Līgumsods tiek aprēķināts par katru atsevišķu gadījumu vai par katru darbinieku, kurš izdarījis 

pārkāpumu. 

3. Līgumsods tiek aprēķināts par gadījumiem, kas ir dokumentāli fiksēti (rakstiski, foto, video). 

4. Līgumsods tiek aprēķināts arī par Uzņēmēja piesaistīto apakšuzņēmēju izdarītajiem pārkāpumiem. 

5. SCHWENK atbildīgie darbinieki izvērtē pārkāpuma būtību, apstākļus, ietekmi, pārkāpēja attieksmi un 

var mainīt līgumsoda apmēru, to samazinot (maksimums par 50%) vai arī palielinot (maksimums par 100%, 

ja kāds no pārkāpumiem rada paaugstinātu bīstamību un / vai nopietnus draudus cilvēku dzīvībai un 

veselībai, un / vai videi). 

6. Pārkāpumus izdarījušie darbinieki saņem individuālos disciplinārsodus saskaņā ar “Apakšuzņēmēju 

disciplinārlietu vērtēšanas karti”. 

7. Ja darba aizsardzības, ugunsdrošības, elektrodrošības, vides un / vai darba kārtības prasību 

neievērošanas rezultātā SCHWENK radušies zaudējumi, tie tiek aprēķināti un piedzīti no Uzņēmēja 

atsevišķi. 

 

Nr. Pārkāpuma apraksts Līgumsods, EUR 

1. Caurlaižu režīma neievērošana. 30,00 

2. 
Individuālo aizsardzības līdzekļu (IAL) nelietošana vai nepareiza lietošana vai 

darbinieku nenodrošināšana ar piemērotiem un kvalitatīviem IAL. 
50,00 

3. 

Uzņēmējs nav nosūtījis darbinieku uz SCHWENK darba aizsardzības 

instruktāžu pirms darba uzsākšanas vai arī uz atkārtotu instruktāžu, ja 

instruktāžai beidzies termiņš. 

70,00 

4. Darba aizsardzības, elektrodrošības un darba kārtības prasību neievērošana. 70,00 

5. 
Uzņēmējs nav veicis darbinieku instruktāžu, apmācību, riska novērtējumu vai 

izpildījis citas darba aizsardzības normatīvajos aktos noteiktās prasības. 
70,00 

6. 

Ar SCHWENK pārstāvi (piemēram, projekta vadītāju, struktūrvienības 

vadītāju) nesaskaņotu darbu vai darbu, kas nav paredzēti projekta plānā, 

veikšana. 

70,00 

7. Darbiniekam nav veikta obligātā veselības pārbaude. 100,00 

8. Bojāta, nepārbaudīta vai nepiemērota darba aprīkojuma izmantošana. 100,00 

9. 
Nereģistrēšanās vai neprecīza reģistrēšanās “Apakšuzņēmēju reģistrācijas 

žurnālos”. 
100,00 

10. 
Uzņēmējs 48 stundu laikā nespēj uzrādīt pieprasītos darba aizsardzības 

dokumentus. 
100,00 

11. 
Darbiniekam nav darbam nepieciešamā sertifikāta vai apliecības, t. sk. šofera 

vai mobilās iekārtas vadītāja apliecības. 
140,00 

12. SCHWENK noteikto darba aizsardzības pasākumu savlaicīga neizpildīšana. 140,00 



13. 
Savlaicīgi nav paziņots par darba gaitā notikušām traumām, incidentiem, 

avārijām, nelaimes gadījumiem. 
140,00 

14. 
Darbu veikšana bez nepieciešamajām atļaujām vai norīkojumiem vai 

neievērojot tajos noteiktās drošības prasības. 
140,00 

15. 
Fotografēšana un filmēšana bez SCHWENK pārstāvja atļaujas (izņemot 

gadījumus, lai fiksētu incidentus, darba aizsardzības pārkāpumus u. tml.). 
140,00 

16. 
Konstatēts alkohols izelpā (tiek ņemts vērā otrā mērījuma rezultāts 20 min. pēc 

pirmā mērījuma) vai atteikšanās no alkohola pārbaudes. 
250,00 

17. 
Darbinieka ierašanās uz darbu (t. sk uz instruktāžu) vai atrašanās darba vietā 

narkotiku un / vai toksiska reibuma stāvoklī vai atteikšanās no pārbaudes. 
250,00 

18. 

Ugunsdrošības prasību neievērošana: smēķēšana neatļautā vietā, uguns darbu 

veikšana bez norīkojuma vai neievērojot norīkojumā noteiktās drošības 

prasības.  

300,00 

19. Aprīkojuma bloķēšanas  (LOTOTO) procedūras prasību neievērošana. 300,00 

20. 
Darba aizsardzības prasību neievērošana, veicot paaugstinātas bīstamības 

darbus. 
300,00 

21. 

Vides aizsardzības prasību neievērošana vai vides incidentu izraisīšana: 

- atkritumu apsaimniekošanas pārkāpumi teritorijā (netiek šķiroti pa 

grupām vai nepareizi šķiroti, teritorijas piegružošana); 

- ķīmisko vielu apsaimniekošana neatbilstoši normatīvo aktu prasībām 

(marķējums, iepakojums, uzglabāšana, drošības datu lapas); 

- bīstamo ķīmisko vielu noplūde apkārtējā vidē (piemēram, eļļa vai 

degviela no tehnikas), kas radusies neatbilstoša, bojāta aprīkojuma vai 

darbinieka vainojamas rīcības rezultātā; 

- vides (gaisa) piesārņojums (putekļu emisija), kas radies, izmantojot 

neatbilstošu aprīkojumu, vai aprīkojuma avārijas rezultātā, kas radusies 

neatbilstoša, bojāta aprīkojuma vai darbinieka vainojamas rīcības 

rezultātā; 

- transporta līdzekļu vai tehnikas mazgāšana un  / vai tīrīšana neatļautā 

vietā un veidā (izņemot automašīnu logu nomazgāšanu); 

- neinformēšana par vides incidentiem. 

 

300,00 

22. 
Normatīvajos aktos noteiktajām prasībām neatbilstošas bīstamās iekārtas 

izmantošana vai neatbilstoša bīstamās iekārtas izmantošana. 
500,00 

23. 

Ceļu satiksmes noteikumu pārkāpšana SCHWENK teritorijā vai uzdevumā. 

Soda apmērs tiek noteikts atbilstoši Latvijas Administratīvo pārkāpumu 

kodeksam par attiecīgu pārkāpumu. 

 

 


