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 Latvenergo koncerns 
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Baltijas mēroga energoapgādes pakalpojumu sniedzējs, kas 

nodarbojas ar elektroenerģijas un siltumenerģijas ražošanu un 

pārdošanu, elektroenerģijas sadales pakalpojuma nodrošināšanu un 

pārvades aktīvu pārvaldību. 

 

Latvenergo koncernā 

nodarbināti 4 131 
darbinieki, no tiem          

1 487 strādā AS 

„Latvenergo”. 

AS „Latvijas elektriskie tīkli” 

AS „Sadales tīkls” 

SIA „Elektrum Latvija” 

„Elektrum Eesti” OÜ 

„Elektrum Lietuva” UAB 

SIA „Liepājas enerģija” 

AS "Enerģijas publiskais tirgotājs" 
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Integrētā vadības sistēma (IVS) 

AS «Latvenergo» ir ieviesta un tiek uzturēta integrētā vadības sistēma: 

 

• Kvalitātes vadības sistēmu atbilstoši standartam LVS ISO 9001 

• Vides pārvaldības sistēmu atbilstoši standartam LVS ISO 14001 

• Arodveselības un darba drošības pārvaldības sistēma atbilstoši standartam 

OHSAS 18001 

• Energopārvaldības sistēma atbilstoši standartam ISO 50001 

 

 

Droša darba vide ir mūsu uzņēmuma pamatdarbības 

neatņemama sastāvdaļa! 
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 E-mācības “Pirmā palīdzība” 
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• atgādinātu darbiniekiem, ka ikviena persona var sniegt pirmo palīdzību un izglābt cilvēka dzīvību; 

• iedrošinātu darbiniekus rīkoties ārkārtas situācijās; 

• aptvertu maksimāli lielāku darbinieku skaitu; 

• prastu sniegt pirmo palīdzību arī sev; 

• darbinieki zinātu un prastu rīkoties līdz brīdim, kad ierodas profesionālā neatliekamā medicīniskā 

palīdzība. 

 

 

 

 

1. PP apmācību kursi ik pēc 5 

gadiem pēc DVRN 

 
 

2. Tematiskās apmācības 

 

 

3. E-mācības pirmās 

palīdzības sniegšanā, lai:  
 

 

 

Inovācijas 
 

Interaktīva 

vide 

E-mācība- radoša un 

inovatīva metode DA 

jomā 
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Pamatā Latvenergo video 

materiāls par pirmo 

palīdzību 
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Darbinieki iepazīstas ar informāciju, noskatoties video 

materiālu, atrod atbildes un rīcību dažādas situācijās, 

pārliecinās par izlasīto un saprasto, atbild uz 

jautājumiem. Pēc apmācībām veic testu. 
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 Kā apgūt šīs e-mācības? 
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 E-mācības tēmas 



Katru no minētajām tēmām darbinieks var apgūt atsevišķi. Ja darbinieks vēlas, 

tad viņš visu mācību kursu var apgūt uzreiz. Katra tēma ir aptuveni 5-15 minūtes 

gara, tajā ir dažādi ar tēmu saistīti jautājumi, kur atšķirīgā secībā dota viena 

pareiza, otra nepareiza atbilde. 
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Pēc e-mācību apguves 

darbinieks, lai apliecinātu, 

ka apmācības ir apguvis 

sekmīgi, aizpilda 

zināšanu pārbaudes 

testu. Šo testu darbinieks 

var arī pildīt uzreiz, 

neapgūstot e-mācību. 
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E-mācības 

demonstrācija 
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Paldies par 

uzmanību! 
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Jautājumi? 


