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Minimālās darba aizsardzības prasības AS LVM līgumpartneriem veicot 

minerālo materiālu un kūdras ieguvi 

Dotās prasības nevar uzskatīt par visaptverošām. To mērķis ir strukturēti norādīt 

nozīmīgas darba aizsardzības un ugunsdrošības prasības un saites uz oficiālajiem 

normatīvajiem aktiem darba aizsardzības jomā (neattiecas uz nomas objektiem). 

 

Prasības derīgo izrakteņu ieguves objektos (minerālo materiālu ieguve): 

1. Traktortehnikas vai mehāniskā transportlīdzekļa vadītājam ir līdzi vadītāja 

apliecība ar tiesībām vadīt attiecīgās kategorijas traktortehniku vai 

transportlīdzekli. 

2. Objektam ir norīkota atbildīgā persona par darba aizsardzību. 

3. Darbu izpildes vietā pieejama pirmās palīdzības aptieciņa.  

4. Bīstamās zonas, kurās pastāv nopietnas un tiešas briesmas, norobežotas un 

norādītas ar brīdinājuma zīmēm. 

5. Nodarbinātie lieto individuālos aizsardzības līdzekļus atbilstoši veicamajam 

darbam (ja atrodas ārpus tehnikas kabīnes t.sk. ): 

- aizsargķivere; 

- aizsargapavi ar purngala daļas aizsardzību;      

- signālveste/signālapģērbs. 

6. Ierīkotai vietai, kur nodarbinātajiem patverties nelabvēlīgos laika apstākļos, 

(piemēram: dzīvojamais vagoniņš, automašīna). 

7. Nodarbinātajiem ir pieejami sakari.  

8. Objektā tiek ievērotas ugunsdrošības prasības (t.sk. pieejami ugunsdzēšanas 

līdzekļi). 

9. Darba aprīkojums ir aprīkots ar ražotāja paredzētajām drošības ierīcēm un tas 

tiek izmantots atbilstoši lietošanas mērķim. 

 

 Prasības kūdras ieguves laukos: 

1. Traktortehnikas vai mehāniskā transportlīdzekļa vadītājam ir vadītāja apliecība ar 

tiesībām vadīt attiecīgās kategorijas traktortehniku vai transportlīdzekli. 

2. Objektam ir norīkota atbildīgā persona par darba aizsardzību. 

3. Objektā ir pieejama pirmās palīdzības aptieciņa.  

4. Nodarbinātie lieto individuālos aizsardzības līdzekļus atbilstoši veicamajam 

darbam.  

5. Ierīkota vieta, kur nodarbinātajiem patverties nelabvēlīgos laika apstākļos. 

6. Nodarbinātajiem ir pieejami sakari darba vietā.  

7. Ugunsdrošības prasību ievērošana: 

7.1. nodarbinātie ievēro ugunsdrošības prasības (smēķēšana un atklātas liesmas 

izmantošana atļautajās vietās); 

7.2. katrs tehniskais līdzeklis ir nodrošināts ar ugunsdzēsības aparātu un spaini ar 

piecus metrus garu virvi ugunsgrēka dzēšanai;  

7.3. kūdras ieguves vieta apgādāta ar ugunsdzēsības līdzekļu un inventāra 

minimumu atbilstoši ugunsdrošības noteikumu prasībām; 

8. Darba aprīkojums ir aprīkots ar ražotāja paredzētajām drošības un ugunsdrošības 

ierīcēm, un tas tiek izmantots atbilstoši lietošanas mērķim. 

  


