Jūsu uzņēmumā vēl nav veikts
darba vides riska novērtējums
un izstrādāts darba aizsardzības
pasākumu plāns vai arī esošais
pilnībā neatbilst normatīvo
aktu prasībām?

Viena nedroša
rīcība var paraut
līdzi visu uzņēmumu

Izmantojiet Eiropas Sociālā
fonda projekta piedāvātās
iespējas un piesakieties
atbalsta saņemšanai!

Atbalsts pieejams uzņēmumiem:
•

kuros nodarbināti līdz 249 darbiniekiem;

•

kuri komercdarbību veic kādā no 39
nozarēm, kas uzskaitītas Ministru kabineta
2005. gada 8. februāra noteikumos Nr. 99,
1. pielikumā, piemēram: lauksaimniecība,
pārtikas ražošana, kokapstrāde, būvniecība, transports, slimnīcu darbība,
sociālā aprūpe un citi.

Noteikumus meklējiet www.likumi.lv

Saskaņā ar Darba aizsardzības likumu darba
devējs ir atbildīgs par nodarbināto drošību un
veselību darbā. Uz darba devēju attiecas gan
administratīvā, gan kriminālatbildība, gan
civiltiesiskā atbildība.
Darba devēja pienākums ir nodrošināt
darba aizsardzības principu ievērošanu,
ieviešot darba aizsardzības sistēmu.
Valsts darba inspekcija ir gatava Jums palīdzēt.

Vairāk informācijas www.vdi.gov.lv
vai zvanot pa tālr.: 25 702 127 un 27 891 465

Eiropas Sociālā fonda projekts
“Darba drošības normatīvo
aktu praktiskās ieviešanas un
uzraudzības pilnveidošana”.

Konsultācijas
darba devējiem

Darba aizsardzības
speciālistu un
uzticības personu
apmācības

Atbalsts, ieteikumi un palīdzība
dokumentācijas izstrādē:

Darba aizsardzības pamatlīmeņa
zināšanu izglītības programma

•

darba vides risku novērtēšana;

Ilgums: 60 stundas

•

darba aizsardzības pasākumu plāna izstrāde;

•

Darbinieku skaits uzņēmumā līdz 10;

•

darba aizsardzības organizatoriskās struktūras
izveide.

•

programmas dalībniekam jābūt
ieguvušam vismaz pamatizglītību.

Uzņēmumi, kuriem piešķirts
atbalsts konsultācijām, varēs pieteikties arī atbalsta (līdz 250 eiro apmērā)
saņemšanai laboratorisko mērījumu
veikšanai, ja šādu nepieciešamību
konstatēs eksperti.

Specializēto zināšanu apguve darba
aizsardzības jomā konkrētā nozarē
Ilgums: 40 stundas
•

Darbinieku skaits uzņēmumā līdz 10;

•

darbinieks apguvis pamatlīmeņa zināšanu programmu 60 stundu apmērā.

Uzticības personu apmācības
darba aizsardzības jautājumos
Ilgums: 40 stundas
•

Uz apmācībām deleģētais darbinieks ir
ievēlēts par uzņēmuma uzticības personu.

Saņemt atbalstu
ir vienkārši:
Konsultācijas darba devējiem
•

Lai iepazītos ar pieteikšanās nosacījumiem,
mājaslapā www.vdi.gov.lv dodieties uz sadaļu
Projekti > ESF > Atbalsts darba devējiem;

•

aizpildiet pieteikuma veidlapu;

•

pievienojiet atbilstošo pielikumu;

•

iesniedziet pieteikumu un pielikumu:

klātienē:

Rīgā, K. Valdemāra ielā 17-17;

pa pastu:

K. Valdemāra iela 17-17,
Rīga, LV-1010;

pa e-pastu: info.esf@vdi.gov.lv
(parakstot ar drošu
elektronisko parakstu).

Viena mēneša laikā VDI apstiprināta
komisija izskatīs pieteikumu un pieņems
lēmumu par atbalsta piešķiršanu vai
nepiešķiršanu.
Atsevišķos gadījumos lēmuma
pieņemšana var ilgt līdz četriem mēnešiem.

