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High Visibility – 
 

augstā redzamība 

Saskaņā ar MK372/2002 (EEC 89/656) «darbi, kur 

nodarbinātajam jābūt labi 

redzamam (darbs uz ielām, autoceļiem, 

dzelzceļiem, lidostās, ostās), nepieciešams 

fluorescējošs vai atstarojošs aizsargapģērbs».  

 



KĀPĒC TAS IR SVARĪGI?  www.grif.lv 

 Daudzi darbi tiek veikti zem 
klajas debess 

 Redzamības apstākļi dienas laikā 
krasi mainās 

 Iesaistīta smagā tehnika un 
mašīnas - vienlaicīgi notiek 
tehnikas, cilvēku, kravas kustība 

 Daudzi negadījumi, galvenokārt, 
saistīti ar to, ka vadītāji vai 
operatori laikus nepamana 
bīstamajā zonā esošos 
darbiniekus  



PREVENTĪVO PASĀKUMU MĒRĶIS 

PALIELINĀT REDZAMĪBU 

 Ķiveres, cepures 

 Austiņas 

 Cimdi 

 Apavi 

 Pamata aizsardzība – 
Atstarojošs apģērbs! 
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 Sertificēta atstarojošā lente nodrošina 
redzamību vakarā un naktī. 

 Atstarojošo lentu novietojums uz apģērba ir 
rūpīgi pārbaudīts, lai nodrošinātu 
maksimālu redzamību. 

 Tumšs apģērbs ar atstarojošiem elementiem 
nevar būt sertificēts pēc ISO EN 20471. 

NAKTĪ VAI TUMSĀ 

 Lai dienasgaismā apģērbi ir redzami, tiek izmantoti 
sertificēti materiāli fluorescējošā krāsā.  Iespējamas 
tikai 3 krāsas - sarkans, dzeltens un oranžs! 

 Krāsām ir jāiztur daudz mazgāšanas cikli un berze 
bez krāsas izmaiņām. 

 Ir iespējams izgatavot apģērbu kopā ar tumšām 
detaļām, bet kopējais fluorescējošās krāsas apjoms 
ir strikti noteikts standartā.  

 

DIENAS LAIKĀ 

= + 
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2002.g. MK Noteikumi Nr.372: 

4. Atļauts lietot tikai tādus aizsardzības līdzekļus, kuri projektēti un izgatavoti 
atbilstoši normatīvajiem aktiem par individuālajiem aizsardzības līdzekļiem* un 
atbilst: 

4.1. attiecīgajiem darba vides riska faktoriem (aizsardzības līdzeklis nedrīkst 
radīt vēl lielāku risku); 

4.2. apstākļiem darba vietā; 

4.3. ergonomikas prasībām un nodarbināto veselības stāvoklim; 

4.4. nodarbināto auguma īpatnībām.  
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* ES 2016/425 



Bīstamā veste: 
 Liels izmērs var izraisīt aizķeršanos…. 

 Mazs izmērs ierobežo darbinieku 
kustību, īpaši lietojot to kopā ar ziemas 
vai pret lietus apģērbu.  

 Parasti nenodrošina aizsardzību pret 
mitrumu, paliekot mitra ierobežo 
darbinieka kustību. 

 Darbiniekiem ir svarīgi izmantot 
apģērba kabatas, taču veste tās aizsedz! 
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 Atstarojošo vesti var pielietot tikai 
īpašos gadījumos, īslaicīgi. 

 

 Lai nodrošināt Darba aizsardzības 
likuma un MK 372/2002 
noteikumu prasības 
nodarbinātajiem, kuri pastāvīgi 
strādā bīstamās zonās, jālieto 
fluorescējošs aizsargapģērbs – 
jaka un bikses (puskombinzons).  

 

Secinājumi: 
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Jautājums: 
? Vai visi Latvijas uzņēmumi  

pienācīgi novērtē riska faktorus 
un piemēro MK372/2002 
noteikumu prasības? 

? Vai visi darbinieki kuri strādā uz 
ielām, autoceļiem, dzelzceļiem, 
lidostās, ostās izmanto 
atstarojošo aizsargapģērbu pēc 
ISO EN 20471?  
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VELTĪSIM 2019. GADU  

DROŠĪBAI UZ CEĻIEM UN BĪSTAMĀS ZONAS!!! 

Paldies par uzmanību! 

Follow us! 
 
Facebook: SIA GRIF vai @grif.lv 
 
Instagram: @griflv  
 
Twitter: @GRIFLV  


