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Līdz šim īstenotās ESF projekta 

aktivitātes  

 Sadarbības partneri Latvijas Darba devēju konfederācija un Latvijas 

Brīvo arodbiedrību savienība sniedz konsultācijas darba strīdu un 

domstarpību gadījumos darbiniekiem un darba devējiem; 

 Rīgas Stradiņa universitātes aģentūra «Darba drošības un vides 

veselības institūts» īsteno apmācības un seminārus darba aizsardzības 

jomā; 

 VDI kapacitātes stiprināšanas pasākumi (VDI nodarbināto apmācības, 

specializēto apmācību programmu izstrāde, īstenoti starptautiskie 

pieredzes apmaiņas braucieni, Baltijas darba inspekciju sanāksmes, 

Starptautiskās konferences (2019.gada novembrī organizēta 

starptautiskā konference «Emocionālā vardarbība un konflikti darbā - 

slikti darbiniekiem, slikti uzņēmumam»); 

 



Līdz šim īstenotās ESF projekta 

aktivitātes 

 Izstrādāti pētījumi par aktuāliem darba tiesību un darba aizsardzības 

jautājumiem, tajā skaitā pētījums «Darba strīdu efektīvas risināšanas 

iespējas Latvijā»; 

 Informatīvi izglītojošo pasākumu ietvaros izstrādātas un publicētas 12 

video filmas un 12 video padomi darba aizsardzības jomā, piemēram, 

par individuālajiem aizsardzības līdzekļiem, darba uzsākšanu, obligātās 

veselības pārbaudes nozīmi un būtiskumu. 

 

! Filmas pieejamas www.youtube.com VDI kontā.  

Saite: https://www.youtube.com/user/LMVDI/videos 

 

 Papildus jau pieejamajiem 14 OIRA rīkiem, izstrādāts jauns darba vides 

risku novērtēšanas rīks mežizstrādes jomā. 

 

Vairāk informācijas: http://www.vdi.gov.lv/lv/oira/  

 

 

https://www.youtube.com/user/LMVDI/videos
http://www.vdi.gov.lv/lv/oira/


Īstenota sabiedrības izglītošanas kampaņa  

«Esi drošs, ka darbs ir drošs» 
Dalība dažādos reģionu pasākumos, radio, TV un vides reklāma, 

video izstrāde, bukletu un izdales materiālu sagatavošana u.c.  





 

Kampaņas «Esi drošs, ka darbs ir drošs» bukleti 

un infografikas pieejamas VDI mājas lapā 

 



Kurš var pieteikties atbalstam? 

Ikviens mikro, mazais vai vidējais uzņēmums, kurā 

strādā ne vairāk par 249 darbiniekiem, un kurš darbojas 

bīstamajā nozarē (MK noteikumu Nr. 99 “Noteikumi par 

komercdarbības veidiem, kuros darba devējs iesaista 

kompetentu institūciju” 1.pielikums), piemēram, 

lauksaimniecībā, pārtikas ražošanā, kokapstrādē, būvniecībā, 

transporta un citās nozarēs. 

 



Nosacījumi atbalsta saņemšanai.  

Darba aizsardzības speciālista un uzticības personas apmācības: 

 

- Darba aizsardzības pamatlīmeņa zināšanu izglītības programma: 

·       Ilgums: 60 stundas; 

·       Darbinieku skaits uzņēmumā līdz 10; 

·       Programmas dalībniekam jābūt ieguvušam vismaz pamatizglītību. 

  

- 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 pamatlīmeņa 

zināšanās: 

·       Ilgums: 40 stundas; 

·     Uz apmācībām deleģētais darbinieks ir ievēlēts par uzņēmuma uzticības 

personu. 

·      Programmas dalībniekam jābūt ieguvušam vismaz pamatizglītību. 

 



«Atbalsts darba devējiem» - progress 

 Līdz šim saņemti vairāk kā 280 pieteikumi kādam no atbalsta veidiem; 

 Noslēgti 169 līgumi starp VDI un uzņēmumu par atbalsta sniegšanu; 

 Pilnībā atbalsts sniegts 63 uzņēmumiem; 

 2/3 uzņēmumu turpinās atbalsta sniegšana. 

 

  

 



Turpmākās ESF projekta 

aktivitātes  

 «Atbalsts darba devējiem» tiks sniegts līdz 2023.gadam; 

 Turpinās ESF projekta sadarbības partneru aktivitātes; 

 Specializēto darba aizsardzības apmācību programmu mācību 

metodiskie palīgmateriāli (kopumā 10) izstrāde; 

 9 jaunu OIRA rīku izstrāde bīstamajās nozarēs; 

 Jauni video padomi un video filmas par aktuāliem darba tiesību un 

darba aizsardzības jautājumiem; 

 Elektroniskas darbinieku apmācības sistēmas izstrāde; 

 Darba aizsardzības instrukciju izstrāde un ieviešana; 

 Elektronisko rīku izstrāde (mobilās aplikācijas); 

 Sabiedrības informēšanas kampaņas pasākumi dažādām 

mērķauditorijām. 



 

PALDIES!  
Vairāk informācijas: www.vdi.gov.lv 
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