
 
 

AS «Latvijas valsts meži» 

Darba aizsardzības prasības 

atzarošanas darbos 



IAL 

Nodarbinātajam jābūt nodrošinātam ar individuālajiem 

aizsardzības līdzekļiem atbilstoši veicamajam darbam: 

 
• apavu zoles no neslidena materiāla 

• aizsargcimdi 

• ķivere ar sejas aizsargu 

• apavi 

 

 

 

http://www.grif.lv/prods.php?pid=1049&lang=lv


Kāpnes 

Trepēm, ko izmanto darbā, jāatbilst EN 131 prasībām, tāpēc 

ieteicams iegādāties tikai tādas trepes, uz kuram ir atzīmēta šī 

atbilstība. 
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• Kāpnes ir stabilas un ražotas no viegla un izturīga materiāla  

• Pakāpieni ir izvietoti vienādā attālumā  

• Kāpņu konstrukcijā ir paredzētas ierīces, kas novērš to 

apgāšanos vai novirzīšanos darba laikā 

• Kāpnes fiksē pie koka stumbra darba stāvoklī tā, lai attālums                 

no sakņu kakla līdz kāpņu pamatnei sasniegtu 25 procentus             

no kāpņu garuma 



Darbs augstumā 

• Darbs augstumā ir process, kur persona var nokrist un 

savainoties, ja netiek veikti vajadzīgie piesardzības 

pasākumi  

• 1,5m 

• (atbilstoši IAL, drošības aprīkojums utt.) 



Darba aprīkojums 

• Atbilstoši veicamajam darbam (poza) 

• Darba aprīkojums tehniskā kārtībā 

 



Darba paņēmieni drošības zonas 

• Nepieļaut, lai atzarošanas darbības zonā atrastos ar 

darbu izpildi nesaistītas personas 

• Izvēlēties drošus darba paņēmienus 

 



Sakari 

• Nodarbinātajam ir jābūt pieejamiem sakariem darba vietā. 
Lai ārkārtas situācijā būtu iespēja sazināties un gūt palīdzību. 

• Jāzin kur atrodas!!! 

 



 

Mežā 

 
Nodarbinātajiem jābūt pieejamam pirmās palīdzības 

komplektam (aptieciņai) darba vietā.  

 



Mežizstrāde - legāla nodarbinātība 

Nodarbinātajam jābūt mežsaimniecībā nodarbinātā 

apliecībai (mežā jābūt oriģinālam). 

FOTO 
  

Mežsaimniecībā nodarbinātā apliecība 

Vārds Uzvārds 

Personas kods 120777-112233 

Darba līgums Nr. 33 no 01.01.2010. 

SIA „Mizgrauzis”   
Vienotais reģ. nr. 43213766300 

 
z.v.                               paraksts 



 Ja nodarbinātais atrodas darba vietā nepārtraukti ilgāk par 

astoņām darba stundām, jābūt vietai kur nodarbinātajiem 

patverties no nelabvēlīgiem laika apstākļiem, sasildīties, atpūsties, 

uzsildīt ēdienu, paēst, (dzīvojamais vagoniņš, mašīna). 

 

 

Mežizstrāde  

 



darba aizsardzības prasības 

jaunaudžu kopšanā 
Nelaimes gadījums - rīcība 

Nekavējoties nodrošina cietušajam pirmo palīdzību 

un medicīnisko palīdzību (nogādā cietušo ārstniecības 

iestādē vai izsauc neatliekamo medicīnisko palīdzību). 

 

Svarīgi! 
Zināt un prast nosaukt atrašanās vietu. 



Informācija par nelaimes gadījumu 

Ja noticis nelaimes gadījums, nodarbinātie – cietušais un 

liecinieki – nekavējoties par to ziņo darba devējam, 

tiešajam darba vadītājam vai darba aizsardzības 

speciālistam. 



Nelaimes gadījuma izmeklēšana 

Atkarībā no NG specifikas saistīto izmeklēšanu un NG 

akta sastādīšanu veic darba devējs, darba aizsardzības 

speciālists vai Valsts darba inspekcija. 

 
Ministru kabineta noteikumi Nr.950  

Rīgā 2009.gada 25.augustā (prot. Nr.54 14.§) 

Nelaimes gadījumu darbā izmeklēšanas un uzskaites kārtība 

 

Informēt LVM par NG apstākļiem! 

• akta kopija  

• rakstiska informācija 

 

 

 


