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Kā atbalstīt darbiniekus
un pilnveidot darba vidi

uzņēmumā?



Projekta mērķis ir uzlabot darba drošību, it sevišķi
bīstamo nozaru uzņēmumos.

 
Projekta uzdevums ir īstenot darbības, kuras ir vērstas

uz nodarbināto drošības un veselības aizsardzības
uzlabošanu un darba vides sakārtošanu atbilstoši darba

aizsardzības un darba tiesību prasībām. 
 



Konsultācijas 
un atbalsts drošai darba
videi & darba vides risku

izvērtējums



Konsultācijas 
un atbalsts elastīga darba
laika un attālināta darba

ieviešanai, aspektu iekļaušana
uzņēmuma normatīvajos

aktos



Koplīguma 
un darba kārtības
noteikumu audits 
un jaunu aspektu

piedāvājums



Jaunu aspektu
piedāvājums iekļaujošai
darba videi uzņēmumā 



Pirmā tikšanās ar

uzņēmuma

vadību, personāla

vadītāju, darbai

aizsardzības

speciālistu

Pirmā
tikšanās

Pēc sarunas

vienojamies, ko

no piedāvātā

uzņēmums vēlas

izmantot

Vienošanās par
sadarbības
aspektiem

Uzņēmums

nosūta

ekspertiem

dokumentāciju

izskatīšanai

un/vai vienojas

par konsultāciju

DT/DA

Darbs ar
dokumentāciju 

Tikšanās laikā

eksperti

prezentē savus

priekšlikumus

dokumentācijas

pilnveidošanai

Otrā
tikšanās 

Ja nepieciešams

precizēt

priekšlikumus

un/vai

nepieciešama

konsultācija

DT/DA

Trešā tikšanās
(ja vajadzīga)

Pēc priekšlikumu

saņemšanas

uzņēmumam

un/vai

konsultācijas/ām

uzņēmums aizpilda

tiešsaistes anketu

Projekta
anketas

aizpildīšana



Jaunas idejas

 

 

Tikšanās laikā eksperti

dalās ar idejām un

pieredzi, kā uzlabot

darba vidi uzņēmumā,

sniedz padomus

situāciju risināšanā

darba aizsardzībā un

darba tiesībās 

Konfidencialitāte

 

 

Izskatīšanai iesniegtā

dokumentācija ir tikai

ekspertu rīcībā, tā nebūs

pieejama 3.pusēm

Bez maksas

 

 

Projekta ietvaros

sniegtās konsultācijas

un atbalsts ir bez

maksas

Iespēja uzlabot
darba vidi

 

Pat ja neizvēlēsieties

īstenot piedāvātos

risinājumus /

uzlabojumus tūlīt, tie

var kalpot par ierosmi

to darīt nākotnē
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Piesakies konsultācijai! 

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

ej.uz/atbalstsdarbavidei


