
PIESAKI
ATBALSTAM UZŅĒMUMU,
kas darbojas bīstamajā nozarē un
esi drošs, ka darbs ir drošs!

Konsultācijas

info.esf@vdi.gov.lv

+371 27891465

Eiropas Sociālā fonda projekts
“Darba drošības normatīvo aktu
praktiskās ieviešanas un
uzraudzības pilnveidošana”
(Nr. 7.3.1.0/16/I/001)

Valsts darba inspekcija

Kr.Valdemāra iela 38 k-1,
Rīga, Latvija, LV–1010

www.vdi.gov.lv

vdi@vdi.gov.lv

+371 67021704



DARBA DEVĒJ,
izmanto iespēju pieteikties Eiropas Sociālā fonda

projekta atbalstam, lai BEZ MAKSAS saņemtu
praktisku palīdzību darba aizsardzības jomā.

Jebkurš uzņēmums, kurā strādā
līdz 249 darbiniekiem un kurš darbojas bīstamajā nozarē.

KO TU IEGŪSI?

KURŠ VAR PIETEIKTIES?

KĀ PIETEIKTIES ATBALSTAM?

KĀDI IR NOSACĪJUMI
ATBALSTA SAŅEMŠANAI?

Konsultācijas un palīdzību dokumentācijas izstrādē (darba vides risku 
novērtēšana, darba aizsardzības pasākumu plāna izstrāde, darba aizsardzības 
organizatoriskās struktūras izveide).

Viena mēneša laikā saņem Valsts darba inspekcijas lēmumu.
Atsevišķos gadījumos lēmuma pieņemšana var ilgt līdz 4 mēnešiem.

Iespēju veikt laboratoriskos mērījumus līdz 500 eiro apmērā.

Valsts ieņēmumu dienesta

elektroniskajā datu bāzē EDS 

(www.eds.vid.gov.lv/login/)

uzņēmumam – atbalsta saņēmējam

jāaizpilda un jāiesniedz de minimis
uzskaites veidlapa

Jāaizpilda pielikums
atbilstoši mazās (sīkās) un

vidējās komercdarbības statusam

pa pastu, nosūtot uz adresi

Kr. Valdemāra iela 17-17, Rīga, LV-1010

elektroniski, parakstot ar drošu

elektronisko parakstu, nosūtot uz e-pastu:

info.esf@vdi.gov.lv

Jāiesniedz dokumenti:

Jāaizpilda pieteikums
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Lai saņemtu konsultācijas un palīdzību dokumentācijas izstrādē,
uzņēmumā atbilstoši MK noteikumu Nr. 660 prasībām nav veikts darba vides
riska novērtējums un nav izstrādāts darba aizsardzības pasākuma plāns.

Uzņēmumi, kuriem piešķirts atbalsts konsultācijām, var pieteikties arī
atbalsta saņemšanai laboratorisko mērījumu veikšanai, ja šādu
nepieciešamību konstatēs eksperti.

Darba aizsardzības speciālistu un uzticības personu apmācības var saņemt,
ja uzņēmumā atbilstoši MK noteikumu Nr. 660 prasībām ir veikts darba vides riska 
novērtējums un izstrādāts darba aizsardzības pasākuma plāns un Valsts darba 
inspekcija pieņēmusi lēmumu par atbalsta “Konsultācijas darba devējiem”
piešķiršanu vai ir izveidota darba aizsardzības organizatoriskā struktūra.
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03 Darba aizsardzības speciālistu un uzticības personu apmācības.

UZZINI VAIRĀK:
www.vdi.gov.lv/lv/atbalsts-darba-devejiem

info.esf@vdi.gov.lv

+371 27891465
+371 25702127


