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Apstiprināts ar AS „Latvijas valsts meži” Prezidenta 18.03.2013.  

rīkojumu Nr.3.1-2.1_001e_101_13_18 

 

Minimālo prasību daudzums darba aizsardzībā AS LVM 

līgumpartneriem, kas veic darbus mežsaimniecībā AS LVM 

valdījumā esošajos objektos. 
 

Mežizstrāde – koku gāšana (motorzāģis, daudzoperāciju mežizstrādes tehnika, 

treilēšana, pievešana). 

Mežsaimnieciskie darbi – meža atjaunošana, augsnes sagatavošana, jaunaudžu 

kopšana. 

Citi darbi – šķeldošana, transportēšana. 

 

Mežizstrāde (darbs ar motorzāģi): 

1. Personai, kura strādā ar motorzāģi, iegūta atbilstoša kvalifikācija vai apgūts 

attiecīgs mācību kurss (apliecību nēsā līdzi vai glabā darba vietā (viegli 

pieejamā vietā). 

2. Nodarbinātajam ir mežsaimniecībā nodarbinātā apliecība. Apliecību nēsā līdzi 

vai glabā darba vietā (viegli pieejamā vietā). 

3. Cirsmā atrodas aizpildīta cirsmas izstrādes tehnoloģiskā karte. 

4. Persona lieto individuālos aizsardzības līdzekļus atbilstoši veicamajam 

darbam: 

- aizsargapavi ar speciālu aizsargkārtu darbam ar motorzāģi; 

- aizsargbikses vai uzlikas ar speciālu oderējumu; 

- aizsargcimdi; 

- aizsargķivere (ar sietu un austiņām); 

- signālveste/signālapģērbs. 

5. Ierīkota atsevišķa vieta, kur personām patverties nelabvēlīgos laika apstākļos, 

sasildīties, atpūsties, uzsildīt ēdienu, paēst (darbi tiek veikti nepārtraukti ilgāk 

par astoņām darba stundām). 

6. Darbu izpildes vietā pieejama pirmās palīdzības aptieciņa.  

7. Personām ir nodrošināti  sakari (iespēja sazināties un gūt palīdzību). 

8. Darba aprīkojuma atbilstība: 

- darba aprīkojums ir aprīkots ar drošības ierīcēm un tas tiek izmantots 

atbilstoši ražotāja instrukcijām (t.sk. motorzāģim – ķēdes uztvērējs, 

droseles bloķētājs, ķēdes bremze); 

- rokas darba rīkiem nav plaisu, skabargu un tie ir labi savienoti ar metāla 

daļām (vīle, āmurs u.c.); 

9. Motorzāģi uzpilda ne tuvāk par 10 m no atklātas uguns. 

10.  Tiek ievēroti koku gāšanas noteikumi: 

- pirms cirsmas izstrādes, novākti bīstamie koki 50 metru rādiusā ap:  

o kokmateriālu pagaidu novietošanas vietu;  

o vietu, kur nodarbinātajiem patverties no nelabvēlīgiem 

laikapstākļiem, sasildīties, atpūsties, uzsildīt ēdienu, paēst; 

o transportlīdzekļu, meža mašīnu un degvielas novietni; 

- bīstamā zonas apzīmē ar atbilstošām drošības zīmēm. Drošības zīmes 

izvieto arī cirsmas ārpusē uz meža ceļiem un gājēju celiņiem, kas šķērso 

cirsmu vai piekļaujas tai; 
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- veicot gāšanu ievēro koku gāšanas nosacījumus ( t.sk. atstāta nepārzāģēta 

drošības josla; 

- nepieļauj personu atrašanos bīstamajā zonā (izņemot koku gāzēja palīgu) -

minimālais rādiuss zāģējot koku nav mazāks par divkāršu mežaudzes 

valdošo koku sugu vidējo augstumu; 

- ievēro drošu attālumu starp blakus strādājošām personām, kas zāģē 

augošus kokus- vienāds ar trīskāršu mežaudzes valdošās koku sugas koku 

vidējo augstumu; 

- darbos, kas saistīti ar koku gāšanu nodarbina vismaz divas personas, kas 

atrodas savstarpējas redzamības vai dzirdamības robežās; 

- veicot darbus uz autoceļiem un ceļu zemes nodalījuma joslā, kā arī 

nozāģējot kokus pie autoceļiem, ja bīstamā zona saskaras ar autoceļu, 

izvietotas zīmes saskaņā ar normatīvajiem aktiem par darba vietu 

aprīkošanu uz ceļiem; 

- mežizstrādes darbi, kas atrodas aizsargjoslās (gar elektriskajiem tīkliem, 

gaisvadu un piekārtu kabeļu elektronisko sakaru tīkla līnijām, dzelzceļa 

līnijām, naftas un gāzes vadiem, autoceļiem un ceļu zemes nodalījuma 

joslā) vai tieši piegulst aizsargjoslām, pirms koku gāšanas saskaņoti ar 

attiecīgo komunikāciju valdītāju vai īpašnieku. 

11. Iekārušos koku noņemšanā lieto drošus darba paņēmienus un atbilstošus    

palīglīdzekļus (piem. gāšanas lāpstiņa, svira ar kantāķi, pārnēsājamā vinča) 

12. Koku gāšanas darba vietā nav atstāti aizzāģēti vai nepilnīgi nozāģēti koki. 

 

 

Mežizstrāde (darbs ar daudzoperāciju mežizstrādes tehniku – hārvesters): 
1. Traktortehnikas vadītājam ir līdzi kvalifikāciju apliecinošiem dokumenti vadīt 

attiecīgās kategorijas traktortehniku. 

2. Nodarbinātajam ir mežsaimniecībā nodarbinātā apliecība. Apliecību nēsā līdzi 

vai glabā darba vietā (viegli pieejamā vietā). 

3. Cirsmā atrodas aizpildīta cirsmas izstrādes tehnoloģiskā karte. 

4. Persona lieto  individuālos aizsardzības līdzekļus atrodoties ārpus kabīnes: 

- aizsargapavi ar purngala daļas aizsardzību; 

- aizsargķivere; 

- signālveste/signālapģērbs. 

5. Ierīkota atsevišķa vieta, kur personām patverties nelabvēlīgos laika apstākļos, 

sasildīties, atpūsties, uzsildīt ēdienu, paēst (darbi tiek veikti nepārtraukti ilgāk 

par astoņām darba stundām). 

6. Bīstamā zonas apzīmē ar atbilstošām drošības zīmēm. Drošības zīmes izvieto 

arī cirsmas ārpusē uz meža ceļiem un gājēju celiņiem, kas šķērso cirsmu vai 

piekļaujas tai. 

7. Nepieļauj personu atrašanos bīstamajā zonā - izlices maksimālā laiduma un 

gāžamā koka divkārša garuma summa, ja ražotājs nav noteicis citādi;  

8. Tehnikā pieejama pirmās palīdzības aptieciņa. 

9. Personām ir nodrošināti  sakari (iespēja sazināties un gūt palīdzību). 

10. Darba aprīkojuma atbilstība (hārvesters): 

- darba aprīkojums ir aprīkots ar drošības ierīcēm un tas tiek izmantots 

atbilstoši ražotāja instrukcijām; 

11. Ugunsdrošības prasību ievērošana: 

- nodarbinātie ievēro ugunsdrošības prasības (smēķēšana, ugunskuru 

kurināšana); 
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- mežistrādes tehnikai jābūt aprīkotai ar ugunsdzēsības aparātu, kurš tiek 

uzturēts lietošanai derīgā stāvoklī. 

12.  Vai tiek ievēroti koku gāšanas noteikumi: 

- veicot darbus uz autoceļiem un ceļu zemes nodalījuma joslā, kā arī 

nozāģējot kokus pie autoceļiem, ja bīstamā zona saskaras ar autoceļu, 

izvietotas zīmes saskaņā ar normatīvajiem aktiem par darba vietu 

aprīkošanu uz ceļiem; 

- mežizstrādes darbi, kas atrodas aizsargjoslās (gar elektriskajiem tīkliem, 

gaisvadu un piekārtu kabeļu elektronisko sakaru tīkla līnijām, dzelzceļa 

līnijām, naftas un gāzes vadiem, autoceļiem un ceļu zemes nodalījuma 

joslā) vai tieši piegulst aizsargjoslām, pirms koku gāšanas saskaņoti ar 

attiecīgo komunikāciju valdītāju vai īpašnieku. 

 

Mežizstrāde (darbs ar pievedējtraktoru): 

1. Traktortehnikas vadītājam ir līdzi kvalifikāciju apliecinošiem dokumenti vadīt 

attiecīgās kategorijas traktortehniku. 

2. Nodarbinātajam ir mežsaimniecībā nodarbinātā apliecība. Apliecību nēsā līdzi 

vai glabā darba vietā (viegli pieejamā vietā). 

3. Mežsaimniecības darbos aizliegts izmantot tehniku (piemēram, 

lauksaimniecības traktoru, ekskavatoru), ja tā nav speciāli aprīkota darbam 

mežā (izņemot ciršanas atlieku vākšanu pēc cirsmas noslēgšanas). 

4. Cirsmā atrodas aizpildīta cirsmas izstrādes tehnoloģiskā karte. Kokmateriālus 

krauj krautuvēs (kokmateriālu pagaidu novietošanas vietās), kas norādītas 

cirsmas izstrādes tehnoloģiskajā kartē. 

5. Persona lieto  individuālos aizsardzības līdzekļus atrodoties ārpus kabīnes: 

- aizsargapavi ar purngala daļas aizsardzību; 

- aizsargķivere; 

- signālveste/signālapģērbs. 

6. Ierīkota atsevišķa vieta, kur personām patverties nelabvēlīgos laika apstākļos, 

sasildīties, atpūsties, uzsildīt ēdienu, paēst (darbi tiek veikti nepārtraukti ilgāk 

par astoņām darba stundām). 

7. Bīstamā zonas apzīmē ar atbilstošām drošības zīmēm. Drošības zīmes izvieto 

arī cirsmas ārpusē uz meža ceļiem un gājēju celiņiem, kas šķērso cirsmu vai 

piekļaujas tai. 

8. Nepieļauj personu atrašanos bīstamajā zonā - izlices maksimālā laiduma un 

satvertā kokmateriāla pusotrkārša garuma summa, ja ražotājs nav noteicis 

citādi. 

9. Tehnikā pieejama pirmās palīdzības aptieciņa. 

10. Personām ir nodrošināti  sakari (iespēja sazināties un gūt palīdzību). 

11. Darba aprīkojuma atbilstība (pievedējtraktors): 

- darba aprīkojums ir aprīkots ar drošības ierīcēm un tas tiek izmantots 

atbilstoši ražotāja instrukcijām; 

- netiek pārsniegtas meža mašīnu kravnesības normas un kokmateriāli nav 

izvietoti virs kravas nodalījuma statņiem. 

12. Ugunsdrošības prasību ievērošana: 

- personas ievēro ugunsdrošības prasības (smēķēšana, ugunskuru 

kurināšana); 

- mežistrādes tehnikai jābūt aprīkotai ar ugunsdzēsības aparātu, kurš tiek 

uzturēts lietošanai derīgā stāvoklī  

13. Kokmateriālu  krautuves: 
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- nostiprināti grēdu gali pret velšanos vai krautuve veidota, lai grēdas gala 

leņķis nepārsniedz 35 grādus; 

- apaļo kokmateriālu augstums nepārsniedz ¼ daļu no grēdas garuma un nav 

lielāks par pusotrkārtīgu grēdā sakrauto kokmateriālu garumu (novērstu 

iespēju grēdai gāzties); 

- vienāda garuma atsevišķi kokmateriālu gali nav izvirzīti no grēdas vairāk 

par 0,5 metriem uz autoceļa pusi. 

 

Mežizstrāde (treilēšana): 

1. Traktortehnikas vadītājam ir līdzi kvalifikāciju apliecinošiem dokumenti vadīt 

attiecīgās kategorijas traktortehniku. 

2. Nodarbinātajam ir mežsaimniecībā nodarbinātā apliecība. Apliecību nēsā līdzi 

vai glabā darba vietā (viegli pieejamā vietā). 

3. Mežsaimniecības darbos aizliegts izmantot tehniku (piemēram, 

lauksaimniecības traktoru, ekskavatoru), ja tā nav speciāli aprīkota darbam 

mežā (izņemot ciršanas atlieku vākšanu pēc cirsmas noslēgšanas). 

4. Cirsmā atrodas aizpildīta cirsmas izstrādes tehnoloģiskā karte.  

5. Persona lieto  individuālos aizsardzības līdzekļus atrodoties ārpus kabīnes: 

- aizsargapavi ar purngala daļas aizsardzību; 

- aizsargķivere; 

- signālveste/signālapģērbs. 

6. Ierīkota atsevišķa vieta, kur personām patverties nelabvēlīgos laika apstākļos, 

sasildīties, atpūsties, uzsildīt ēdienu, paēst (darbi tiek veikti nepārtraukti ilgāk 

par astoņām darba stundām). 

7. Bīstamā zonas apzīmē ar atbilstošām drošības zīmēm. Drošības zīmes izvieto 

arī cirsmas ārpusē uz meža ceļiem un gājēju celiņiem, kas šķērso cirsmu vai 

piekļaujas tai. 

8. Nepieļauj personu atrašanos bīstamajā zonā – ir vienāda ar pusotrkāršu 

treilējamā kokmateriāla vai koka stumbra garumu. 

9. Tehnikā pieejama pirmās palīdzības aptieciņa. 

10. Personām ir nodrošināti  sakari (iespēja sazināties un gūt palīdzību). 

11. Darba aprīkojuma atbilstība (treilēšanas traktors): 

- darba aprīkojums ir aprīkots ar drošības ierīcēm un tas tiek izmantots 

atbilstoši ražotāja instrukcijām; 

- treilēšanas traktora vinčas trose ir vismaz 35 m gara, un tā atbilst vinčas 

ražotāja noteiktajām prasībām; 

- treilēšanas traktora vinčas trose ir piestiprināta pie vinčas spoles; 

- treilēšanas traktora vinčas trose ir cieši uztīta uz spoles. 

12. Ugunsdrošības prasību ievērošana: 

- nodarbinātie ievēro ugunsdrošības prasības (smēķēšana, ugunskuru 

kurināšana); 

- mežistrādes tehnikai jābūt aprīkotai ar ugunsdzēsības aparātu, kurš tiek 

uzturēts lietošanai derīgā stāvoklī. 

 

Mežizstrāde (koku gāzēja palīgs, palīgstrādnieks): 

1. Nodarbinātajam jābūt mežsaimniecībā nodarbinātā apliecībai (apliecību nēsā 

līdzi vai glabā darba vietā (viegli pieejamā vietā). 

2. Iepazinies ar cirsmas izstrādes tehnoloģisko karti (parakstījies). 

3. Personas lieto individuālos aizsardzības līdzekļiem atbilstoši veicamajam 

darbam: 
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- aizsargapavi ar purngala daļas aizsardzību; 

- aizsargķiveri; 

- signālveste/signālapģērbs. 

4. Neatrodas bīstamajā zonā (izņemot koka gāšanas laikā, ja veic koku gāzēja 

palīga pienākumus). 

 

Mežsaimnieciskie darbi (meža atjaunošana – roku darbs): 

1. Nodarbinātajam jābūt mežsaimniecībā nodarbinātā apliecībai (apliecību nēsā 

līdzi vai glabā darba vietā (viegli pieejamā vietā). 

2. Personas lieto individuālos aizsardzības līdzekļiem atbilstoši veicamajam 

darbam: 

- aizsargapavi; 

- aizsargcimdi; 

- darba apģērbs (aizsargapģērbs). 

3. Darbu izpildes vietā pieejama pirmās palīdzības aptieciņa. 

4. Personām ir nodrošināti  sakari (iespēja sazināties un gūt palīdzību). 

5. Darba aprīkojuma atbilstība (stādāmais stobrs, lāpsta): 

- darba aprīkojums ir aprīkots ar drošības ierīcēm un tas tiek izmantots 

paredzētājiem mērķiem; 

- rokas darba rīkiem nav plaisu, skabargu un tie ir labi savienoti ar metāla  

daļām. 

6. Ugunsdrošības prasību ievērošana: 

- nodarbinātie ievēro ugunsdrošības prasības (smēķēšana, ugunskuru 

kurināšana). 

 

Mežsaimnieciskie darbi (augsnes sagatavošana): 

1. Traktortehnikas vadītājam ir līdzi kvalifikāciju apliecinoši dokumenti vadīt 

attiecīgās kategorijas traktortehniku. 

2. Nodarbinātajam jābūt mežsaimniecībā nodarbinātā apliecībai (apliecību nēsā 

līdzi vai glabā darba vietā (viegli pieejamā vietā). 

3. Mežsaimniecības darbos aizliegts izmantot tehniku (piemēram, 

lauksaimniecības traktoru, ekskavatoru), ja tā nav speciāli aprīkota darbam 

mežā (izņemot ciršanas atlieku vākšanu pēc cirsmas noslēgšanas). 

4. Persona  lieto atrodoties ārpus kabīnes aizsargapavus ar purngala daļas 

aizsardzību. 

5. Ierīkota atsevišķa vieta, kur personām patverties nelabvēlīgos laika apstākļos, 

sasildīties, atpūsties, uzsildīt ēdienu, paēst (darbi tiek veikti nepārtraukti ilgāk 

par astoņām darba stundām). 

6. Tehnikā pieejama pirmās palīdzības aptieciņa. 

7. Personām ir nodrošināti  sakari (iespēja sazināties un gūt palīdzību). 

8. Darba  aprīkojums ir aprīkots ar drošības ierīcēm un tas tiek izmantots 

atbilstoši ražotāja instrukcijām.  

9. Tehnikai jābūt aprīkotai ar ugunsdzēsības aparātu, kurš tiek uzturēts lietošanai 

derīgā stāvoklī. 

10. Nepieļauj personu atrašanos bīstamajā zonā - zonas minimālais rādiuss līdz 

strādājošai meža augsnes sagatavošanas nav mazāks par 15 metriem, ja 

ražotājs nav noteicis citādi 

11. Personas ievēro ugunsdrošības prasības (smēķēšana, ugunskuru kurināšana). 
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Mežsaimnieciskie darbi (jaunaudžu kopšana ar motorzāģi): 

1. Personai, kura strādā ar motorzāģi, iegūta atbilstoša kvalifikācija vai apgūts 

attiecīgs mācību kurss (apliecību nēsā līdzi vai glabā darba vietā (viegli 

pieejamā vietā). 

2. Nodarbinātajam ir  mežsaimniecībā nodarbinātā apliecībai. Apliecību nēsā 

līdzi vai glabā darba vietā (viegli pieejamā vietā). 

3. Persona lieto individuālos aizsardzības līdzekļus atbilstoši veicamajam 

darbam: 

- aizsargapavi ar speciālu aizsargkārtu darbam ar motorzāģi; 

- aizsargbikses vai uzlikas ar speciālu oderējumu; 

- aizsargcimdi; 

- aizsargķivere (ar sietu un austiņām); 

- signālveste/signālapģērbs. 

4. Ierīkota atsevišķa vieta, kur personām patverties nelabvēlīgos laika apstākļos, 

sasildīties, atpūsties, uzsildīt ēdienu, paēst (darbi tiek veikti nepārtraukti ilgāk 

par astoņām darba stundām). 

5. Darbu izpildes vietā pieejama pirmās palīdzības aptieciņa.  

6. Personām ir nodrošināti  sakari (iespēja sazināties un gūt palīdzību). 

7. Darba aprīkojuma atbilstība: 

- darba aprīkojums ir aprīkots ar drošības ierīcēm un tas tiek izmantots 

atbilstoši ražotāja instrukcijām (t.sk. motorzāģim – ķēdes uztvērējs, 

droseles bloķētājs, ķēdes bremze); 

- rokas darba rīkiem nav plaisu, skabargu un tie ir labi savienoti ar metāla 

daļām (vīle, āmurs u.c.); 

- griezējinstrumentiem nav plaisu, tie ir asi un  pareizi uzstādi un droši 

nostiprināti (t.sk. ķēde); 

8. Motorzāģi uzpilda ne tuvāk par 10 m no atklātas uguns. 

9. Tiek ievēroti koku gāšanas nosacījumi (koka caurmērs pie sakņu kakla ir 

lielāks par 12 centimetriem, t.sk. atstāta nepārzāģēta drošības josla); 

10. Nepieļauj personu atrašanos bīstamajā zonā - minimālais rādiuss zāģējot koku 

nav mazāks par divkāršu mežaudzes valdošo koku sugu vidējo augstumu; 

11. Darbos, kas saistīti ar koku gāšanu nodarbina vismaz divas personas, kas 

atrodas savstarpējas redzamības vai dzirdamības robežās. 

 

Mežsaimnieciskie darbi (jaunaudžu kopšana ar krūmgriezi): 

1. Personai, kura strādā ar krūmgriezi, iegūta atbilstoša kvalifikācija vai apgūts 

attiecīgs mācību kurss (apliecību nēsā līdzi vai glabā darba vietā (viegli 

pieejamā vietā). 

2. Nodarbinātajam ir  mežsaimniecībā nodarbinātā apliecībai. Apliecību nēsā 

līdzi vai glabā darba vietā (viegli pieejamā vietā). 

3. Persona lieto individuālos aizsardzības līdzekļus atbilstoši veicamajam 

darbam: 

- aizsargapavi; 

- aizsargbikses; 

- aizsargcimdi; 

- aizsargķivere (ar sietu un austiņām). Ķiveri var nelietot, ja koku vidējais 

augstums ir līdz diviem metriem; 

- signālveste/signālapģērbs. 
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4. Ierīkota atsevišķa vieta, kur personām patverties nelabvēlīgos laika apstākļos, 

sasildīties, atpūsties, uzsildīt ēdienu, paēst (darbi tiek veikti nepārtraukti ilgāk 

par astoņām darba stundām). 

5. Darbu izpildes vietā pieejama pirmās palīdzības aptieciņa.  

6. Personām ir nodrošināti  sakari (iespēja sazināties un gūt palīdzību). 

7. Darba aprīkojuma atbilstība: 

- darba aprīkojums ir aprīkots ar drošības ierīcēm un tas tiek izmantots 

atbilstoši ražotāja instrukcijām (t.sk. krūmgriezim –griezējinstrumenta 

aizsargs, droseles bloķētājs); 

- rokas darba rīkiem nav plaisu, skabargu un tie ir labi savienoti ar metāla 

daļām (vīle, āmurs u.c.); 

- griezējinstrumentiem nav plaisu, tie ir asi un  pareizi uzstādi un droši 

nostiprināti; 

8. Krūmgriezi uzpilda ne tuvāk par 10 m no atklātas uguns. 

9. Nepieļauj personu atrašanos bīstamajā zonā -minimālais rādiuss zāģējot koku 

nav mazāks par 15 metriem. 

 

Šķeldošana (ciršanas atlikumu pārstrāde enerģētiskajās šķeldās): 

1. Personai, kura strādā ar šķeldotāju, ir atbilstoša  kvalifikācija (tiesības vadīt 

traktortehniku un ir apmācīta darbam ar hidromanipulātoru). 

2. Persona atrodoties  ārpus transporta līdzekļa kabīnes lieto individuālos 

aizsardzības līdzekļus atbilstoši veicamajam darbam: 

2.1. veicot darbus augstumā:  

o aizsargapavi ar zoli no neslidīga materiāla; 

o aizsargķivere; 

o signālapģērbs (signālveste). 

2.2. atrodoties tiešā strādājoša šķeldotāja tuvumā (aprīkojuma bīstamā 

zona): 

o dzirdes aizsardzības līdzekļi- austiņas (pastāvīgs darbs); 

o aizsargķivere; 

o signālapģērbs. 

2.3. manuāli padodot mežizstrādes atlikumus šķeldotājā: 

o dzirdes aizsardzības līdzekļi (pastāvīgs darbs); 

o aizsargķivere; 

o aizsargcimdi; 

o sejassargs. 

3. Tehnikā pieejama pirmās palīdzības aptieciņa. 

4. Personām ir nodrošināti  sakari (iespēja sazināties un gūt palīdzību). 

5. Nepieļauj personu atrašanos bīstamajā zonā -zonas minimālais rādiuss līdz 

strādājošai šķeldas sagatavošanas mašīnai nav mazāks par 60 metriem, ja 

ražotājs nav noteicis citā. 

6. Darba  aprīkojums ir aprīkots ar drošības ierīcēm un tas tiek izmantots 

atbilstoši ražotāja instrukcijām. Tehnika aprīkota ar ugunsdzēsības aparātu, 

kurš tiek uzturēts lietošanai derīgā stāvoklī. 

7. Personas ievēro ugunsdrošības prasības (smēķēšana, ugunskuru kurināšana). 

8. Darbs aizsargjoslās: 

- iekraušanas darbi uz valsts autoceļiem un ceļu zemes nodalījuma joslā 

saskaņoti ar  valsts akciju sabiedrību "Latvijas Valsts ceļi" (LVC); 

- darbu veikšana aizsargjoslās saskaņota ar elektrisko tīklu, elektronisko 

sakaru tīklu, naftas vadu un gāzes vadu komunikāciju turētājiem; 



 8 

- ja darbi tiek veikti uz valsts autoceļa, darba vieta aprīkota ar atbilstošiem 

tehniskajiem līdzekļiem saskaņā ar LVC izsniegto uzdevumu 

(saskaņojumu). 

9. Citi ar ciršanas atlikumu šķeldošanu saistīti darbi: 

- ciršanas  atlikumu pievešana (t.sk. celmu)- prasības atbilstoši noteiktajām 

prasībām mežsaimnieciskajos darbos; 

- darbs ar krūmgriezi, motorzāģi (t.sk. apauguma novākšana)–prasības 

atbilstoši noteiktajām prasībām mežsaimnieciskajos darbos; 

- darbs ar daudzoperāciju mežizstrādes tehniku un celmu raušanas tehniku-

prasības atbilstoši noteiktajām prasībām mežsaimnieciskajos darbos. 

 

Transportēšana: 

1. Transportlīdzekļa vadītājam ir atbilstoša  kvalifikācija (tiesības vadīt attiecīgās 

kategorijas transportlīdzekli). 

2. Persona veicot iekraušanu transportlīdzeklī, atrodoties  ārpus kabīnes lieto 

individuālos aizsardzības līdzekļus: 

- aizsargapavi ar purngala daļas aizsardzību; 

- aizsargķivere; 

- signālapģērbs (signālveste). 

3. Nepieļauj personu atrašanos bīstamajā zonā - izlices maksimālā laiduma un 

satvertā kokmateriāla pusotrkārša garuma summa, ja ražotājs nav noteicis 

citādi;  

4. Transportlīdzeklī pieejama pirmās palīdzības aptieciņa. 

5. Personām ir nodrošināti  sakari (iespēja sazināties un gūt palīdzību). 

6. Pirms kokmateriālu kraušanas uzsākšanas transportlīdzeklis  nodrošināts pret 

patvaļīgu izkustēšanos kraušanas laikā. 

7. Darba aprīkojuma atbilstība: 

- transportlīdzeklis aprīkots ar ugunsdzēsības aparātu, kurš tiek uzturēts 

lietošanai derīgā stāvoklī. 

8. Darbs aizsargjoslās: 

- iekraušanas darbi uz valsts autoceļiem un ceļu nodalījuma joslā saskaņoti 

ar valsts akciju sabiedrību "Latvijas Valsts ceļi"; 

- darbu veikšana aizsargjoslās saskaņota ar elektrisko tīklu, elektronisko 

sakaru tīklu, naftas vadu un gāzes vadu komunikāciju turētājiem; 

- ja iekraušanas darbi tiek veikti uz valsts autoceļa, darba vieta aprīkota ar 

atbilstošiem tehniskajiem līdzekļiem saskaņā ar LVC izsniegto uzdevumu 

(saskaņojumu). 

 

 

 

 


