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Pasaulē

Uzņēmums dibināts 1906.gadā, Meksikā

✓ Viens no lielākajiem cementa, betona  un inerto materiālu ražotājiem pasaulē

✓ 41 000 darbinieku vairāk kā 50 valstīs

✓ 56 cementa rūpnīcas

✓ 262 izejmateriālu karjeri

✓ 1561 betona ražotne



Latvijā, 

kopš 2005.gada

✓ 330 darbinieki

✓ cementa rūpnīca Brocēnos

✓ 6 betona ražotnes

✓ 7 izejmateriālu karjeri

✓ Cementa termināli Liepājas ostā un Rīgā

CEMEX  Latvija  
Platīna kategorija 

2017.gadā



APAKŠUZŅĒMĒJI
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CEMENTA RAŽOŠANĀ LATVIJĀ

2000 – 2500 noinstruēti apakšuzņēmēju darbinieki gadā

Transporta pakalpojumi: ap 280 šoferi un 200 automašīnas

CEMEX globāli – apakšuzņēmēju nelaimes 
gadījumi ar darba nespēju



APAKŠUZŅĒMĒJI

✓ Kompetence / auditi

✓ Dokumenti

✓ Instruktāžas

✓ Komunikācija

✓ Transports

✓ Darbu organizēšana



KOMPETENCE

Uzņēmumu trešās puses darba aizsardzības auditi – lai varētu strādāt ar CEMEX



KOMPETENCE



DOKUMENTI

✓ Pielikumi pie Līgumiem

✓ Vispārīgās darba aizsardzības prasības

✓ Sankcijas (sodi)

✓ Disciplinārkods apakšuzņēmēju darbiniekiem



INSTRUKTĀŽAS

✓ Instruktāža ik pēc 6 mēnešiem

✓ Instruktāžu kartiņas

✓ E-apmācība

✓ Mācību klasē – pieejama 24/7

✓ Planšetē – šoferiem



INSTRUKTĀŽAS



INSTRUKTĀŽAS



KOMUNIKĀCIJA

✓ Sapulces / diskusijas ar uzņēmumu vadītājiem un DA speciālistiem



TRANSPORTS

✓ Izmantotā flote

✓ CEMEX  

✓ Betona mikseri un sūkņi

✓ Apakšuzņēmēji

✓ Cementa mucas

✓ Pašizgāzēji

✓ Betona mikseri

✓ Citi



TRANSPORTS

✓ Drošības aprīkojums



TRANSPORTS

✓ Drošības aprīkojums



TRANSPORTS

✓ Šoferu darba un atpūtas laika kontrole

Izvēles kārtā (vai aizdomu gadījumā) katru mēnesi tiek veikta šoferu darba un atpūtas laika ievērošanas kontrole.

Tiek salīdzināti dati no:

• digitāliem / analogiem tahogrāfiem

• automašīnas GPS informācija

• šofera identifikācijas dati (dažādi avoti, piem., pavadzīmes, sargu reģistri)



TRANSPORTS

✓ Šoferu identifikācijas sistēmas projekts

✓ RFID kartiņas ar foto katram šoferim un QR kodu

✓ Integrēts svaru programmā vai nodrošināti karšu lasītāji

✓ Par katru reisu, jebkurā CEMEX objektā (cementa rūpnīca,  
betona ražotne, karjers) šoferim jāidentificējas ar savu kartiņu 
(vai nu uz svariem, vai pie lasītāja)

✓ Tiks konstatēts arī:

✓ Darba aizsardzības instruktāžas derīgums 

✓ Ja atstādināts par pārkāpumiem

✓ Vai nav pārkāpts darba – atpūtas laiks 



DARBU ORGANIZĒŠANA

✓ Jebkuram apakšuzņēmēja darbam jābūt sagatavotam Norīkojumam (2800)

✓ Norīkojumus izraksta CEMEX darbinieki

✓ Norīkojumu veidi:

➢ Paaugstinātas bīstamības darbi

➢ Uguns darbi

➢ Rakšanas darbi

➢ Darbi slēgtās telpās

➢ Norīkojums visiem citiem darbiem (derīgs līdz 60 dienām, ja nav izmaiņas 

darba procesā un personālsastāvā)



DARBU ORGANIZĒŠANA



DARBU ORGANIZĒŠANA



DARBU ORGANIZĒŠANA



DARBU ORGANIZĒŠANA

IEKĀRTU BLOĶĒŠNAS SISTĒMA




