AS LVM līgumpartneru darbu pārtraukšana, konstatējot
darba aizsardzības prasību pārkāpumus
1. Veicot līgumpartneru darba aizsardzības prasību ievērošanas uzraudzību, lēmumu
par darbu pārtraukšanu vai termiņu noteikšanu pārkāpumu novēršanai pieņem
Latvijas valsts meži darbinieks, kurš veic uzraudzību atbilstoši kompetencei un
izdara ierakstus uzraudzības aktā.
2. Konstatējot jebkuru darba aizsardzības prasību pārkāpumu, lēmumu par
līgumpartnera darbu pārtraukšanu līdz pārkāpumu novēršanai vai termiņa
noteikšanu pārkāpuma novēršanai pieņem, izvērtējot situācijas bīstamību darba
izpildītājam, videi vai sabiedrībai.
3. Darba aizsardzības prasību pārkāpumi, kurus konstatējot lēmums par darbu
pārtraukšanu līdz pārkāpuma novēršanai pieņem obligāti:
3.1. uzraugot darbus mežsaimniecībā:
3.1.1. darbus veic persona, kurai nav kvalifikācija attiecīgo darbu veikšanai;
3.1.2. veicot koku gāšanas un atzarošanas darbus ar motorzāģi, persona
nelieto:
3.1.2.1.
aizsargapavus ar speciālu aizsargkārtu darbam ar motorzāģi;
3.1.2.2.
aizsargbikses vai uzlikas ar speciālu oderējumu;
3.1.2.3.
aizsargķivere.
3.1.3. darbos, kas saistīti ar koku gāšanu ar motorzāģi, nav nodarbinātas
vismaz divas personas, kas atrodas savstarpējas redzamības vai
dzirdamības robežās;
3.1.4. netiek ievēroti bīstamās zonas minimālie attālumi - pieļauta personu
atrašanos bīstamajā zonā (izņemot koku gāzēja palīgs);
3.1.5. veicot koku gāšanas darbus bīstamās zonas nav apzīmētas ar drošības
zīmēm;
3.1.6. tiek pārkāpti iekārušos koku noņemšanas nosacījumi;
3.1.7. koku gāšanas darbi aizsargjoslās (gar elektriskajiem tīkliem, gaisvadu
un piekārtu kabeļu elektronisko sakaru tīkla līnijām, dzelzceļa līnijām,
naftas un gāzes vadiem, autoceļiem un ceļu zemes nodalījuma joslā)
tiek veikti bez saskaņošanas ar šo objektu valdītājiem;
3.1.8. darbi tiek veikti ar motorzāģi, kuram nedarbojas ķēdes bremze;
3.1.9. darbi tiek veikti ar krūmgriezi, kuram nav griezējinstrumenta aizsargs;
3.1.10. mežizstrādes tehnikai vērojama būtiska eļļas vai degvielas noplūde;
3.1.11. mežizstrādes darbos tiek izmantota traktortehnika, kas nav speciāli
aprīkota darbiem mežā;
3.1.12. mežizstrādes darbi tiek veikti bez cirsmas izstrādes tehnoloģiskās
kartes.
3.2. uzraugot darbus meža infrastruktūras objektos:
3.2.1. darbus veic persona, kurai nav kvalifikācija attiecīgo darbu veikšanai;
3.2.2. veicot darbus objektā netiek lietoti atbilstoši individuālie aizsardzības
līdzekļi, kas var radīt būtisku apdraudējumu darbu veicēja veselībai vai
dzīvībai;

3.2.3. objektā nav izvietotas paredzētās drošības zīmes;
3.2.4. Veicot rakšanas, grunts pārvietošanas vai zemes darbus netiek ievēroti
noteiktie darba aizsardzības pasākumi, kas rada būtisku apdraudējumu
darba izpildītājiem vai citām personām.
3.2.5. tehnikai vērojama būtiska eļļas vai degvielas noplūde.
3.3. uzraugot darbus derīgo izrakteņu ieguves vietās:
3.3.1. objektā nav uzstādītas nepieciešamās drošības zīmes, norobežojumi;
3.3.2. veicot darbus objektā netiek lietoti individuālie aizsardzības līdzekļi,
kas var radīt būtisku apdraudējumu darbu veicēja veselībai vai
dzīvībai;
3.3.3. tehnikai vērojama būtiska eļļas vai degvielas noplūde;
3.3.4. kūdras ieguves vietās netiek nodrošinātas ugunsdrošības prasības;
3.3.5. darbus veic persona, kurai nav kvalifikācija attiecīgo darbu veikšanai.
4. Lēmumu par darbu atsākšanu pieņem LVM atbildīgā persona par objektu pēc
pārkāpumu novēršanas.

