
Vispārējās prasības

• Transportlīdzekļa (traktor-
tehnikas) vadītājam ir jābūt 
atbilstošai kvalifikācijai, tiesību 
oriģinālam vadīt transportlī-
dzekli (traktortehniku).

• Objektā jābūt izstrādātam 
darba aizsardzības plānam.

• Nodarbinātajam jābūt būv-
niecībā nodarbinātā apliecībai 
(oriģinālam), kas ietver šādu 
informāciju: vārds, uzvārds, 
personas kods, fotogrāfija, 
darba līguma noslēgšanas 
datums un numurs, darba 
devēja nosaukums un reģis-
trācijas numurs, darba devēja 
paraksts un zīmogs.

• Objektam ir norīkota un pie-
ejama atbildīgā persona par 
darba aizsardzību objektā.

• Jānodrošina iespēja saņemt 
atbilstošu pirmo palīdzību. 

• Katrai tehnikas vienībai, 
ir jābūt nokomplektētai ar 
atbilstošu pirmās palīdzības 
aptieciņu.

• Katra tehnikas vienība, kas 
strādā būvlaukumā jānodroši-
na ar ugunsdzēsības aparātu. 
Ugunsdzēsības aparātam 
jābūt ar derīgu derīguma ter-
miņu un tam jābūt tehniskā 
kārtībā.

• Atbilstoši shēmai par darba-
vietas aprīkošanu ar satiksmes 
organizācijas tehniskiem 

līdzekļiem, jāuzstāda ceļa 
zīmes, norobežojumi, vad-
statņi u.c.

• Nodarbinātajiem jābūt no-
drošinātiem ar individuālajiem 
aizsardzības līdzekļiem atbil-
stoši veicamajam darbam. 

Galvenie, bet ne vienīgie, 
individuālie darba  
aizsardzības līdzekļi ir:

Aizsargcimdi – darbiem ar 
rokas instrumentiem;

Aizsargķivere – darbam pie 
tuvu strādājošas tehnikas – 
ekskavatora, pašizgāzēja, 
strādājot būvbedrē u.c.

Aizsargapavi ar purngala 
daļas aizsardzību – lietojami 
darbam pie tuvu strādājošas 
tehnikas vai darbā ar instru-
mentiem un priekšmetiem, 
kas var traumēt.

Atrodoties objektā vai uz 
ceļa braucamās daļas obligā-
ti jālieto augstas redzamības 
apģērbs.

Zemes darbi

• Izraktā grunts, būvmateriāli 
un transportlīdzekļi atrodas 
drošā attālumā no būvbedres 
un, ja tas nepieciešams nodar-
bināto drošībai un veselības 
aizsardzībai, atdalīti ar atbil-
stošu aizsargnožogojumu.

Tiek veikti attiecīgi drošības 
pasākumi, lai nepieļautu 
transportlīdzekļu un mehānis-
mu iekrišanu izraktajās būv-
bedrēs, tranšejās vai ūdenī.

Atpūtas vietas

Jābūt ierīkotai atsevišķai 
vietai, kur nodarbinātajiem 
patverties nelabvēlīgos 
laika apstākļos, sasildīties, 
atpūsties, paēst (dzīvojamais 
vagoniņš, mašīna).

Ugunsdrošības prasības

• Aizliegts dedzināt atkritu-
mus;

• Aizliegts dedzināt ciršanas 
atliekas vai kurināt ugunskuru:

– tuvāk par 2 metriem no 
augošiem kokiem;

– vietās, kur kūdras slānis ir 
biezāks par 0,5 metriem, izņe-
mot gadījumus, ja dedzināša-
na notiek pēc lietus perioda 
vai ziemā.

Ugunsnedrošā periodā
AIZLIEGTS!

• Bez saskaņošanas ar Valsts 
meža dienesta veikt jebku-
ru dedzināšanu, kas, radot 
dūmus, var maldināt uguns 
novērošanas darba veicējus.

Ugunsdzēšamais aparāts 

• Ugunsdzēsības aparātu 
uztur tehniskā kārtībā.

• Visu tipu ugunsdzēsības 
aparātiem jāveic ikgadējā 
tehniskā pārbaude.

• Tehniskās pārbaudes datums 
ir atzīmēts uzlīmē uz uguns-
dzēsības aparāta. Pārbaude 
jāveic arī pēc katras aparāta 
lietošanas. 

• Korpuss: nedrīkst būt de-
formētas vietas, iespiedumi, 
korozija, bojāts manometrs, 
nedrīkst iztrūkt gumijas 
šļūtene un drošības gredzens 
palaišanas mehānismā. 

• Manometra rādītājam jābūt 
skalas zaļajā zonā un drošības 
gredzenam noplombētam! 

Sakari

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

Militārais piesārņojums

 Vieta, kurā minētie priekš-
meti atrasti, iespēju robežās 
jānožogo, jāiezīmē un par 
atrastajiem sprādzienbīsta-
miem priekšmetiem jāziņo 
tuvākajā policijas nodaļā 
vai Valsts ugunsdzēsības 
un glābšanas dienestam pa 
tālruni 112. 

Darba aizsardzība
Veicot būvdarbus mežā, ir jāievēro LR normatīvajos aktos un AS “Latvijas valsts meži” iekšējos 
normatīvajos aktos noteiktās darba aizsardzības prasības. 
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Vispārējās prasības

• Nav pieļaujama koku 
stumbru (mizas) nobrāšana 
trases malās vai ārpus objekta 
robežām.

• Būvdarbu veikšanas laikā, 
tehnikas uzpildes vai cita 
veida tās ekspluatācijas laikā, 
nepieļaut augsnes un ūdens 
piesārņojumu ar naftas 
produktiem. Piesārņojuma 
gadījumā vēlams samazināt 
un pārtraukt tā emisiju.

• Vides aizsardzības kom-
plektam jābūt katrā tehnikas 
vienībā, kas tiek izmantota 
būvdarbu veikšanā.

Prasības naftas produktu  
uzglabāšanai un  
transportēšanai

Degvielas tvertnēm ar kurām 
piegādā, uzglabā un apgādā  
tehniku darbu izpildes vietā, 
jāatbilst noteikumiem, kādi 
izvirzīti “Vidējas kravnesības 
konteineriem (IBC)” ADR 
nolīgumā.

Degvielas un eļļas kannām, 
kuras tiek izmantotas degvie-
las uzpildīšanai motorinstru-
mentos:

• jābūt aprīkotām ar pārlieša-
nas aizsardzības snīpi (attiecas 
uz visiem motorinstrumen-
tiem).

Degvielas tvertnēm ar kurām 
tiek transportēta, uzglabāta 
degviela, jāatbilst šādiem IBC 
konstrukcijas tipiem:

• metāla IBC, atbilstoši mar-
ķējuma kodiem 31A, 31B vai 
31N.

• saliktais IBC ar stingru 
plastmasas iekšējo tvertni, 
atbilstoši marķējuma kodam 
31HZ1;

• stingrais plastmasas IBC, ar 
struktūras iekārtu, atbilstoši 
marķējuma kodam 31H1. 

Marķējuma piemērs 
Kodu atšifrējuma piemērs:

 – Apvienoto Nāciju Orga-
nizācijas iepakojuma simbols

31 –  konstrukcija paredzēta 
šķidrumu pārvadāšanai

A – tērauds (visa konstrukcija)

H – plastmasa (visa konstruk-
cija)

HA – plastmasas iekšējā tvert-
ne ar ārējo tērauda apvalku

Y – paredzēts dīzeļdegvielas 
un benzīna pārvadāšanai

Vides aizsardzības 
komplektā ietilpst:
Cimdu pāris

Cimdiem jābūt naftas pro-
duktus necaurlaidīgiem un 
tiem jāatrodas katrā tehnikas 
vienībā, kas strādā objektā.

Atkritumu maisi

Atkritumi objektā jāuzglabā 
maisos un pēc tam jāutilizē 
tam paredzētās vietās.

Naftas produktus 
absorbējošās 
salvetes un paklājs

Naftas produktus absorbējo-
šo paklāju un salvetes lieto 
degvielas uzpildes laikā vai 
gadījumos, kad ir notikusi naf-
tas produktu noplūde. Naftas 
produktus absorbējošajam 
paklājam un salvetēm jābūt 
katrā tehnikas vienībā.

Vides aizsardzība
Veicot būvdarbus mežā, ir jāievēro LR normatīvajos aktos un AS “Latvijas valsts meži” iekšējos 
normatīvajos aktos noteiktās vides aizsardzības prasības. 
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Naftas produktus 
absorbējošā barjera

Naftas produktus absorbējošo 
barjeru lieto, lai ierobežotu 
naftas produktu noplūdi 
ūdenī. Naftas produktus 
absorbējošajai barjerai jābūt 
katrā tehnikas vienībā.

- Meža darbos iesaistītajai 
tehnikai un motorinstrumen-
tiem jābūt bez eļļas, degvielas 
un tehnisko šķidrumu noplū-
dēm! Ja konstatē noplūdes, 
tad darbi nekavējoties jāpār-
trauc un jāveic remonts.

- Tehniskie šķidrumi un naftas 
produkti jāglabā atbilstošos 
un cieši noslēgtos iepakoju-
mos.

- Par būtisku augsnes piesār-
ņojumu uzskata, ja naftas pro-
duktu vai tehnisko šķidrumu 
noplūde augsnē ir lielāka par 
100 cm2 uz augsnes virsmas.

- Par būtisku ūdens piesār-
ņojumu uzskata, ja uz ūdens 
virsmas var novērot naftas 
produktiem raksturīgo krāsai-
no plēvi.


