
Pielikums Nr.3 

Pie Līguma Nr ____________ 
 

 VIDES AIZSARDZĪBAS PRASĪBAS  
 
Darbu izpildes laikā darbu izpildītājam ir jāievēro šādas SELF noteiktās vides aizsardzības prasības: 
 

1. Kokmateriālu pārvietošanas un kraušanas darbos izmantotajai tehnikai ir jābūt labā tehniskā stāvoklī un jāatbilst 

izgatavotāja noteiktajām ekspluatācijas prasībām. 

2. Tehnikai ir jābūt nokomplektētai ar speciālu absorbentu (vides aizsardzības) komplektu, vai citiem materiāliem, kas 

nodrošina absorbenta funkciju.  

3. Naftas produktu uzglabāšana darbu izpildes laikā ir jānodrošina šim mērķim paredzētās noslēgtās tvertnēs ar 

atbilstošu marķējumu par bīstamību. Uzpildes mehānismiem ir jābūt labā tehniskā kārtībā, kas tādējādi ļautu 

izvairīties no noplūdēm tehnikas uzpildes laikā.  

4. Aizliegts izmantot tehniku ar nenovērstiem hidrosistēmas bojājumiem un eļļas noplūdēm. Rekomendējoši ir izmantot 

bioloģiski noārdāmās eļļas hidrosistēmām.  

5. Nekavējoties ir jāpārtrauc kokmateriālu transportēšanas un kraušanas darbi, ja tiek konstatēta naftas produktu 

noplūde, kā arī nekavējoši ir jācenšas novērst vides piesārņojumu, izmantojot absorbentus. Absorbenti pēc to 

izmantošanas ir jāutilizē bīstamo atkritumu savākšanas vietās.  

6. Liela apjoma tehniskās apkopes, tehnikas mazgāšana un tīrīšana ir jāveic šim mērķim paredzētās tehnikas apkopes 

vietās.  

7. Kokmateriālu kraušanas un transportēšanas procesā radušos tehnikas apkopes atkritumus: filtri, smērvielu iepakojumi, 

eļļas un degvielas kannas, baterijas u.c. ir jāutilizē bīstamo atkritumu savākšanas vietās.  

8. Darbu izpildes laikā radušos sadzīves atkritumus kategoriski aizliegts izmest kraušanas un transportēšanas teritorijā. 

9. Tehnikas izgatavotāja dzinēju klusināšanas sistēmām ir jābūt bez defektiem. Izvairīties no liekas, bezmērķa, tehnikas 

dzinēja darbības.  

10. Darbu izpildītājam ir jākompensē par saviem līdzekļiem videi nodarītais piesārņojums, ja tas radies tā darbības vai 

bezdarbības rezultātā.  

11. Darbu izpildītājam ir jāinformē darbu pasūtītājs par visām nestandarta situācijām, kas var ietekmēt vides aizsardzības 

vai darba drošības pasākumu ievērošanu darbu veikšanas laikā, lai kopā ar darbu pasūtītāju varētu rast abpusēji 

atbalstāmu risinājumu. 

12. Pasūtītājs ir tiesīgs  veikt pārbaudes darbu veikšanas laikā, kas saistītas ar šo augstākminēto noteikumu ievērošanu, kā 

arī pie atklātajām neatbilstībām ir tiesīgi izteikt aizrādījumus.  

 

 

 

     Ar šīm prasībām esmu iepazinies un apņemos tās ievērot: ______________________________________ 

                                                                                                                             (darbu izpildītājs) 

 


