
 

Šis akts neatbrīvo Izpildītāju no atbildības par izdarītajiem pārkāpumiem saskaņā ar līgumā veiktajiem darbiem! 

 

MEŽSAIMNIECISKO DARBU PĀRBAUDES AKTS 
 

Sastādīts pamatojoties uz:  

Izpildītājs (pakalpojuma 
sniedzējs/darba veicējs): 

 Līgums 
Nr 

 Slēgšanas 
datums: 

 Darba 
veids: 

 

Vietas apraksts: 

Novads  Īpašums  Kvartāls  

Pagasts  Kadastra apzīmējums  Nogabals, apakšnog.  
 

Sastādīts: darbu izpildes laikā  pēc darbu pabeigšanas  
 

1. Dabas aizsardzības prasības  3. Darba aizsardzības prasības  

1.1. Strādājošiem nav zināšanu par prasībām  3.1. Nav mežsaimniecībā nodarbinātā/VID, uzņēmuma reģ. apl.  

1.2. Nav saglabāti apzīmētie saglabājamie koki  3.2. Nav tehnikas, motorinstrumentu lietošanas apliecības  

1.3. Ir augsnes bojājumi  3.3. Nav tehnoloģiskās kartes, tā sagatavota neatbilstoši noteikumiem  

1.4. Ir meža ceļu, stigu bojājumi  3.3. Darba rīki nav kārtībā, nav drošības ierīces, neatbilstoši izmanto  

1.5. Ir ūdensteču, grāvju aizsprostojumi, bojājumi  3.4. Nav individuālie darba aizsardzības līdzekļi (atz.konkrētus):  

1.6. Ir bojāti saglabājamie koki  Signālapģērbs  Zābaki  Aizsargtērps  

1.7. Nav ievēroti darbības termiņu ierobežojumi  Ķivere  Cimdi    

1.8. Nav saglabāta mežmala, paauga  Bikses  Pusmaska    

1.9. Nav saglabāts pamežs (kadiķi, mežābeles)  3.5. Nav brīdinājuma zīmju  

1.10. Nav saglabāts apaugums ap alām, mitrām ieplakām  3.6. Nav pieejami sakaru, transporta līdzekļi  

1.11. Nav saglabāti stumbeņi, kritalas, sausi stāvoši koki  3.7. Nav pirmās palīdzības komplekta  

1.12. Nav saglabātas norādītās vides vērtības  3.8. Nav ievēroti ugunsdrošības nosacījumi  

2. Vides aizsardzības prasības  3.9. Nav vietas kur atpūsties, sasildīties, pagatavot ēdienu  

2.1. Objektā nav pieejamas Drošības datu lapas  3.10. Darbi netiek veikti atbilstoši tehnoloģiskajai kartei  

2.2. Ir naftas produktu noplūde ūdenī/augsnē  3.11. Netiek ievēroti koku gāšanas noteikumi (attālumi, iezāģējumi u.c.)  

2.3. Ir sadzīves, bīstamie atkritumi  3.12 Kokmateriālu krautve neatbilst noteikumiem  

2.4. Nav atbilstoša degvielas tvertne/kanna  3.13. Nav saskaņojumi ar ceļu, dzelzceļu, komunikāciju īpašniekiem  

2.5. Nav bioloģiskās eļļas  4. Citas prasības  

2.6. Nav/netiek lietots vides aizsardzības komplekts  4.1. Netiek ievērots darba un atpūtas laiks  

2.7.  4.2. Nav informācijas par ērču encefalīta potēm  

Darbu veidu izpildes kvalitātes prasību ievērošana 

5. Meža atjaunošana, kopšana, aizsardzība vispārīgi  8. Agrotehniskā kopšana  

5.1. Nav visā platībā/apjomā  8.1. Nav ievērots pļaušanas augstums  

5.2. Nav vienmērīgs  8.2. Nav ievērots pļaušanas platums  

5.3. Nav skaits  8.3. Ir nopļauti/bojāti stādi  

6. Augsnes sagatavošana  9. Jaunaudžu kopšana – nepareiza kopto koku izvēle  

6.1. Nav ievērots attālums starp joslām  10. Nav ievērotas cirsmas vai koksnes atlieku savākšanas prasības  

6.2. Nav sagatavots pietiekams dziļums  11. Citu darbu/citas prasības  

7. Sēšana, stādīšana, papildināšana  11.1  

7.1. Nepareiza stādāmā materiāla uzglab, transport  11.2  

7.2. Nepareiza stādvietas izvēle  11.3  

7.3. Nekvalitatīvi iestādīts  11.4  
 

Darbs veikts: atbilstoši prasībām  atbilstoši prasībām ar piezīmēm  neatbilstoši prasībām  
 

Piezīmes  nepieciešamās korektīvās darbības:   

 
 
 
 
 
 

 
Laskana Mežs pārstāvis: Izpildītājs: ________________________ 
 
___ _____________________ _________________________________ 
     Amats, uzvārds, paraksts, datums, tel       Amats, uzvārds, paraksts, datums, tel 
 

 
Pārbaudes laikā konstatētie pārkāpumi: 

Ir novērsti    Datums: 
 

Paraksts: 

Nav novērsti un sastādīts jauns akts    Datums: 
 

Paraksts: 

 


