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Pielikums Nr.1 

 

SIA SELF Loģistika NOTEIKTĀS DARBA DROŠĪBAS PRASĪBAS  

 
Darbu izpildes laikā darbu Izpildītājam ir jāievēro sekojošas darba drošības prasības: 
(Šīs prasības ir izstrādātas balstoties uz MK noteikumiem Nr. 310 „Darba aizsardzības prasības mežsaimniecībā” un OHSAS 18001 standarta 

prasībām). 

 

DOKUMENTĀCIJA 

1. Mežizstrādes darbus var veikt tikai personas, kas ieguvušas atbilstošu kvalifikāciju, ko apliecina iegūtās kvalifikācijas tiesības. Strādājot 

ar krūmgriezi vai motorzāģi nepieciešama atbilstoša kvalifikācija, ko apliecina licenzētas izglītības iestādes izsniegta apliecība. Meža 

mašīnu operatoriem nepieciešama meža izstrādes un kopšanas mašīnas vadīšanas apliecība. 

  

2. Visām personām, kas veic mežizstrādes darbus cirsmā, ir jābūt darba devēja izsniegtai mežsaimniecībā nodarbinātā apliecībai (oriģinālam 

darbu veikšanas vietā). Pašnodarbinātajam ir jābūt pie sevis vai viegli pieejamā vietā Valsts ieņēmumu dienesta izsniegtai nodokļu maksātāja 

reģ. apliecības kopijai vai Uzņēmuma reģistra izsniegtai individuālā komersanta reģ. apliecības kopijai un personu apliecinošam 

dokumentam.  

 

3. Visām personām, kas veic mežizstrādes darbus cirsmā, ir jābūt apmācītām un instruētām par drošiem darba paņēmieniem un darba 

metodēm veicot mežizstrādes darbus, ko apliecina paraksti darba aizsardzības instruktāžu žurnālā. Pašnodarbināto kvalifikāciju un 

kompetenci apliecina licenzētas izglītības iestādes izsniegta apliecība.  

 

4. Pirms mežizstrādes darbu uzsākšanas darbu Izpildītājam ir jāapseko cirsma un jāveic pastāvošo darba vides risku novērtējums. Visām 

personām, kas strādā cirsmā, ir jābūt iepazīstinātām ar pastāvošajiem darba vides riskiem un pasākumiem to novēršanai vai mazināšanai. 

Risku novērtējums tiek glabāts cirsmā, viegli pieejamā vietā. 

 

5. Pirms mežizstrādes darbu uzsākšanas darbu Izpildītājs aizpilda arī cirsmas izstrādes tehnoloģisko karti divos eksemplāros. Tehnoloģiskā 

karte ir nepieciešama, veicot jebkādus mežizstrādes darbus. Viens kartes eksemplārs tiek glabāts cirsmā kopā ar risku novērtējumu viegli 

pieejamā vietā, un visi, kas strādā cirsmā ir informēti par šo dokumentu atrašanās vietu. 

 

6. Pirms mežizstrādes darbu uzsākšanas visi cirsmā strādājošie tiek iepazīstināti ar cirsmas izstrādes tehnoloģiskās kartes saturu un kartē 

noteikto darba kārtību. Karti paraksta katra persona, kas veic mežizstrādes darbus cirsmā.  

 

7. Visām personām, kas veic mežizstrādes darbus, ir jābūt vakcinētām pret ērču encefalītu, kā arī jāveic obligātā veselības pārbaude saskaņā 

ar MK noteikumi Nr. 219 „Kārtība kādā veicama obligātā veselības pārbaude”. 

 

BĪSTAMIE KOKI 

8. Bīstamais koks ir jebkurš gāzts, lauzts, iekāries vai trupējis koks, kura nozāģēšana rada palielinātu bīstamību darbu veikšanas vietā, 

krautuvē un atpūtas vietā. 

 

9. Pirms mežizstrādes darbu uzsākšanas cirsmā ir obligāti jānovāc visi bīstamie koki ar drošiem darba paņēmieniem. 

 

10. Ja nav iespējams novākt bīstamos kokus ar drošiem darba paņēmieniem, šī vieta ir jānomarķē ar marķēšanas lentēm, labi saskatāmu  

krāsojumu vai attiecīgām brīdinājuma zīmēm, ievērojot bīstamās zonas rādiusus.  

 

INDIVIDUĀLIE AIZSARDZĪBAS LĪDZEKĻI 

11. Visām personām, kas veic mežizstrādes darbus, ir jābūt ekipētām ar individuālajiem aizsardzības līdzekļiem un tie obligāti jālieto darbu 

veikšanas laikā atbilstoši veicamajam darbam: 

 Apavi ar speciālu aizsargkārtu darbam ar motorzāģi; 

 Apavu zoles no neslidena materiāla un ar purngala daļas aizsardzību; 

 Aizsargbikses ar speciālu oderējumu; 

 Aizsargcimdi; 

 Ķivere ar aizsargsietu un austiņām; 

 Atstarojošs apģērbs vai atstarojošā veste. 

 

12. Visām personām, kas cirsmas izstrādes laikā atrodas cirsmā, ir jālieto aizsargķivere un atstarojošā veste. 

 

13. Darbu veikšanas vietā jābūt pieejamai pirmās palīdzības sniegšanas aptieciņai un visiem jāzina par tās atrašanās vietu. 

 

BĪSTAMĀS ZONAS 

14. Bīstamās zonās, kurās var tikt apdraudēta cirsmā strādājošo un citu personu drošība un veselība ir jābūt apzīmētām ar atbilstošām drošības 

zīmēm saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 400 „Darba aizsardzības prasības drošības zīmju lietošanā”. Tās jāizvieto uz takām un ceļiem, kas 

šķērso cirsmu vai piekļaujas cirsmai.  

 

15. Nekavējoties ir jāpārtrauc mežizstrādes darbi, ja bīstamajā zonā tiek pamanīts cilvēks. 

 

16. Ievērot visu bīstamo zonu minimālos rādiusus: koku gāšanā ne mazāk kā 50m, atzarojot nozāģētu koku 5m, strādājot tehnikas vienībām šai 

bīstamības zonai, jābūt norādītai uz hidromanipulatora strēles.  

17. Bīstamajā zonā neveikt nekādas citas darbības. Tajā drīkst atrasties tikai darbu veicējs un, ja tas paredzēts, viņa palīgs.  
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18. Cirsmu sadala izstrādes slejās, ja mežizstrādes darbus veic vairāk nekā viens koku gāzējs vai meža mašīna-hārvesters. Attālums starp blakus 

strādājošām personām, kas zāģē augošus kokus, ir vienāds ar trīskāršu mežaudzes valdošās koku sugas koku vidējo augstumu, bet ne mazāks 

par 75 metriem. 

 

PIEVEŠANAS CEĻI, KOKMATERIĀLU PAGAIDUS NOVIETOŠANAS VIETAS 

19. Pievešanas ceļi ir jāierīko pēc sastādītās cirsmas izstrādes tehnoloģiskās kartes norādēm. 

 

20. Pievešanas ceļus un tehnoloģiskos koridorus cirsmā plāno tā, lai tie nešķērsotu, ja iespējams, grāvjus un nogāzes. Ja tiek šķērsots grāvis tad 

tajā, ir jāieklāj ciršanas atliekas vai sortimenti, kas pēc darbu beigšanas tiek izņemti no grāvja.  

 

21. Kokmateriālu pagaidu novietošanas vietas ierīkot ne tuvāk par 50m no atstājamiem kokiem. Šajā zonā jānovāc arī visi bīstamie koki, pirms 

ierīko krautuvi. Šīs prasības attiecas arī uz tehnikas novietošanas, degvielas uzpildes un darbinieku atpūtas vietām. 

 

22. Kokmateriālu pagaidu novietošanas vietas jāierīko tā lai krāvuma augstums nepārsniedz ¼ daļu no grēdas garuma un nav lielāks par 

pusotrkāršu grēdā sakrauto kokmateriālu garumu. Atsevišķi kokmateriālu gali nedrīkst būt izvirzīti no grēdas vairāk par 0,5m. Grēdas 

augstums var būt lielāks, ja grēdas gali ir nostiprināti. 

 

MEŽA MAŠĪNAS 

23. Nav pieļaujams pārslogot meža mašīnu, kā arī sortimentus izvietot virs statņiem.  

 

24. Nav pieļaujama meža mašīnas pārslodze un kravnesības normu pārsniegšana. 

 

25. Pārvietojamās kravas masu izvēlas, ņemot vērā augsnes nestspēju un reljefa īpatnības uz pievešanas ceļiem. 

 

26. Mežizstrādes darbos izmantotajai tehnikai ir jābūt labā tehniskā stāvoklī un jāatbilst izgatavotāja noteiktajām ekspluatācijas prasībām.  

 

27. Tehnika un aprīkojums ir jālieto atbilstoši darba veidam un darba paņēmieniem. Darba aprīkojuma drošības ierīcēm ir jāatbilst  ražotāja 

tehniskās ekspluatācijas instrukcijā noteiktajām prasībām. Tehnikas vienības jānodrošina ar sakaru ierīcēm.  

 

28. Ugunsdzēšamie aparāti jāuztur ekspluatācijai gatavā stāvoklī un tiem obligāti ir jāveic ikgadējās tehniskās pārbaudes.  

 

29. Degvielas uzglabāšanas tvertnēm ir jābūt nomarķētām ar atbilstošām bīstamības zīmēm un norādēm par tās saturu. 

 

DARBI JĀPĀRTRAUC 

30. Ja netiek lietoti visi nepieciešamie individuālie aizsardzības līdzekļi. 

 

31. Ja darba laikā rodas neparedzēti bīstamības faktori, kas neļauj darbus veikt izmantojot drošus darba paņēmienus. 

 

32. Nelabvēlīgos laika apstākļos (stipras lietus gāzes, negaiss, vēja ātrums pārsniedz 11m/s, šūpojas koku pamatzari, intensīva snigšana) un 

apstākļos, ja redzamība ir mazāka par 50m.  

 

33. Atrasta militārā piesārņojuma gadījumā. Attiecīgā vieta iespēju robežās jāierobežo un par atrastajiem priekšmetiem jāziņo Valsts policijai 

vai Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam. 

 

34. Indīgu rāpuļu, plēsīgu dzīvnieku vai ērču kodiena gadījumā. Nekavējoties griezties pēc medicīniskās palīdzības.  

 

35. Ja noticis nelaimes gadījums. Nekavējoties sniegt pirmo medicīnisko palīdzību cietušajam, izsaukt neatliekamo medicīnisko palīdzību 

(tālr.113) un paziņot arī darbu Pasūtītājam. 

 

36. Ugunsgrēka gadījumā. Nekavējoties paziņot Ugunsdzēsības un glābšanas dienestam (tālr.112), uzsākt iespējamos dzēšanas darbus un 

paziņot arī darbu Pasūtītājam. 

 

37. Ārpuskārtas darbu pārtraukšanas gadījumā obligāti par to ziņot tiešajam vadītājam un darbu Pasūtītājam.  

 

38. Darbu Pasūtītājs un/vai sertifikācijas organizācija ir tiesīga veikt pārbaudes mežizstrādes darbu veikšanas laikā, kas saistītas ar šo 

augstākminēto noteikumu ievērošanu. Neatbilstību gadījumā ir tiesīgi izteikt aizrādījumus un ierosināt pārtraukt darbus. 

 

39. Darbu Izpildītājam ir jāpiedalās vides aizsardzības un darba drošība apmācībās, ja tās organizē darbu Pasūtītājs. Ikdienas darbā šīs prasības ir 

jāievēro pēc labākās gribas. 

 

 

 

 
Izprotu un apņemos ievērot augstākminētās prasības: __________________________________ 

                                                                             (darbu Izpildītājs) 

 


