Kompetentās institūcijas darba aizsardzības jautājumos
Uzņēmumam, kas slēdz līgumu ar kompetento institūciju, no tās vajadzētu pieprasīt uzrādīt:
1) konkrēto speciālistu – gan darba aizsardzības speciālistu (augstākā izglītība darba aizsardzībā), gan arodslimību un arodveselības ārstu, kuri veiks darbu
– kvalifikācijas dokumentus (kopijas);
2) derīgu civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polisi ne mazāk kā 28 460 eiro vērtībā;
3) dokumentus, kas apliecina testēšanas laboratoriju piesaistīšanu. Laboratorisko mērījumu veikšana nodrošina pilnvērtīgu darba vides risku novērtēšanu
un kvalitatīvu pasākumu plāna risku novēršanai sagatavošanu.
Pakalpojuma līgumā skaidri jānosaka abu pušu pienākumi un atbildības.
Sīkāka informācija par darba aizsardzības pakalpojumiem atrodama šeit:
http://www.lm.gov.lv/upload/aktualitates/6/par_ki_fricss_29032016.pdf
Svarīgi ir pārbaudīt saņemtā pakalpojuma kvalitāti!
Ja konstatējat, ka pakalpojums sniegts nekvalitatīvi un nenodrošina nepieciešamo drošības un veselības aizsardzības līmeni Jūsu nodarbinātajiem, vai
pastāv neatbilstības normatīviem aktiem:
- vēršat uz to pakalpojuma sniedzēja uzmanību,
- informējiet par to sertificēšanas institūciju, kura veikusi kompetentās institūcijas sertificēšanu,
- kā arī varat vērsties Valsts darba inspekcijā. www.vdi.gov.lv
Noderīga informācija par darba aizsardzību: www.stradavesels.lv
Nr.p.k. Nosaukums
1.

Juridiskā un
Kontaktinformācija
faktiskā adrese
SIA „Darba medicīna”
Juridiskā adrese: Tel.: 67607905;
Auru iela 51-24, 67807090
Atbilstoši Lursoft datiem Rīga, LV – 1069
2013.gada
12.decembrī
Fakss: 67807089
Valsts ieņēmuma dienestā Faktiskā adrese:
pieņemts
lēmums
par Slokas iela 13, http://www.psi.lv
saimnieciskās
darbības Rīga, LV – 1048
apturēšanu.
Pēc Labklājības ministrijas
rīcībā esošās informācijas,
uzņēmuma faktiskā darbība

Plānoto pakalpojumu apraksts
•
•
•
•
•
•
•

darba aizsardzības sistēmas izveide un politikas
izstrāde
darba vides iekšējā uzraudzība, tai skaitā darba vides
risku novērtēšana
uzņēmuma atbilstības darba aizsardzības un ar to
saistīto normatīvo aktu prasībām, noteikšana
laboratorisko mērījumu veikšanas organizēšana
obligāto veselības pārbaužu (OVP) organizēšana, tai
skaitā OVP karšu izveidošana
darba aizsardzības pasākumu plāna izstrāde
darba drošības instrukciju izstrādāšana un

ir izbeigta.
•
•

2.

SIA „Leilands un Putnis”

Brīvības
iela Tel.: 67315454
106/3,
Rīga, LV – 1001 Fakss: 67315476
E-pasts: birojs@leiput.lv
www.leiput.lv

•
•
•
•
•
•
•
•

3.

4.

SIA „Darba Vide”

SIA „GRIF”

Kr.Valdemāra
iela 14,
Rīga, LV – 1010

Tel.: 67286285
Fakss: 67286287
http://www.darbavide.lv/

Juridiskā adrese: Tel.: 67187661, 29723067,
Tallinas iela 45- e-pasts: info@safework.lv,
3,
www.safework.lv
Rīga, LV – 1012
Faktiskā adrese:
Maskavas
iela

instruktāžu vadīšana
uzņēmumu konsultēšana par darba aizsardzības
jautājumiem
citi darba aizsardzības pakalpojumi
darba vides iekšējā uzraudzība, tai skaitā darba vides
risku noteikšana un novērtēšana
uzņēmuma atbilstības novērtēšana darba
aizsardzības normatīvajiem aktiem
riska faktoru laboratorisko mērījumu veikšana
darba aizsardzības pasākumu plāna izstrāde
nodarbināto obligāto veselības pārbaužu
organizēšana
darba aizsardzības instrukciju izstrāde
uzņēmumu konsultēšana par darba aizsardzības
jautājumiem
citi darba aizsardzības pakalpojumi

•

darba aizsardzības audita veikšana
uzņēmuma atbilstības darba aizsardzības un ar to
saistīto normatīvo aktu prasībām, noteikšana
darba vides risku novērtēšana
darba aizsardzības sistēmas izstrāde, ieviešana un
uzraudzība, t.sk. darba aizsardzības pasākumu plāna
izstrāde
citi darba aizsardzības pakalpojumi

•
•
•
•
•
•

darba vides risku novērtēšana
darba devēja informēšana par risku faktoriem
darba aizsardzības pasākumu plānu izstrāde
individuālo aizsardzības līdzekļu saraksta izstrāde
obligāto veselības pārbaužu saraksta izstrāde
darbinieku veselības pārbaužu karšu sagatavošana

•
•
•
•

361,
Rīga, LV – 1063

•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
5.

SIA „FN-Serviss”

Brīvības
gatve Tel.: 67556799
204b,
Fakss: 67556798
Rīga, LV – 1039 E-pasts: fnserviss@fnserviss.lv
www.fnserviss.lv

•
•
•
•
•
•

drošības zīmju atrašanās vietu noteikšana
darba aizsardzības instrukciju, ievadinstrukciju,
ugunsdrošības un elektrodrošības instrukciju
izstrādāšana atsevišķām profesijām vai darbu
veidiem
darba vides iekšējās uzraudzības pārbaužu veikšana
konsultāciju sniegšana
pasūtītāja informēšana par darba vides iekšējās
uzraudzības pārbaužu rezultātiem
veicamo pasākumu noteikšana atbilstoši obligātās
veselības pārbaudes atzinumā norādītajam
ievadinstruktāžu, sākotnējo un atkārtoto instruktāžu
organizēšana
nodarbināto apmācība (teorētiskā un praktiskā)
piemērotāko individuālo aizsardzības līdzekļu izvēlē
un lietošanā
normatīvajos aktos noteikto ugunsdrošības prasību
izpildes pārbaudes veikšana
darbinieku instruēšana ugunsdrošības jomā
iespējamo ugunsgrēka risku novērtēšana Pasūtītāja
objektos
ēkas vai telpas evakuācijas plānu izstrāde
civilās aizsardzības plāna izstrāde
darba aizsardzības organizatoriskās struktūras
izveidošana
darba vides iekšējā uzraudzība, darba aizsardzības
sistēmas ieviešana un uzturēšana
uzņēmuma atbilstības darba aizsardzības un ar to
saistīto normatīvo aktu prasībām, noteikšana
darba vides risku novērtēšana
darba aizsardzības pasākumu plāna izstrāde
laboratorisko pārbaužu organizēšana, piesaistot

•
•
•
•
6.

SIA „Darba drošības centrs” Stabu iela 47/11a,
Rīga, LV-1011

Tel.: 67274712
Fakss: 67274713
http://osh.lv/

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
7.

SIA „Regrand”

Juridiskā adrese:
Zvīņu iela 4 –
65, Rīga, LV –
1016
Faktiskā adrese:
Ganību dambis
26, Rīga, LV –
1005

Tel.: 67395339
Fakss: 67395329

•

•

•
•

akreditētu laboratoriju
darba aizsardzības dokumentācijas izstrāde
obligāto veselības pārbaužu (OVP) organizēšana, t.sk.
OVP karšu sagatavošana
nodarbināto instruēšana par darba aizsardzības
jautājumiem
citi darba aizsardzības pakalpojumi
darba aizsardzības sistēmas izveide
darba vides iekšējā uzraudzība
darba vides risku novērtēšana
uzņēmuma atbilstības novērtēšana saistošo darba
aizsardzības normatīvo aktu prasībām
darba aizsardzības plānu izstrāde
darba vides parametru laboratorisko izmeklējumu un
instrumentālo mērījumu organizēšana, rezultātu
analīze un novērtēšana
obligāto veselības pārbaužu organizēšana
darba drošības instrukciju izstrādāšana un personāla
instruēšana
uzņēmumu konsultēšana darba aizsardzības
jautājumos
citi darba aizsardzības pakalpojumi
darba aizsardzības vadīšanas sistēmas izveide un
pilnveidošana, t.sk. instrukciju un citu iekšējo
normatīvo dokumentu izstrāde
darba vides iekšējā uzraudzība, t.sk. darba vides risku
noteikšana un novērtēšana un darba vides mērījumu
organizēšana
uzņēmuma atbilstības darba aizsardzības un ar to
saistīto normatīvo aktu prasībām, noteikšana
mācību programmu un materiālu sagatavošana, dalība

•
•
•
•
8.

SIA „KOMIN”

Neretas iela 2/1,
Rīga, LV-1004

Tel.: 67500508
Fakss: 67500506
E-pasts: da@komin.lv,
komin@komin.lv
www.komin.lv

9.

SIA „DAKS AG”

Pasilciema iela 6, Tālr.: 29112179
Ventspils, LVdaksag@inbox.lv
3601
www.daksag.lv

nodarbināto apmācībā un instruēšanā darba
aizsardzības jomā
obligāto veselības pārbaužu organizēšana
darba aizsardzības pasākumu plāna izstrāde
dalība nelaimes gadījumu darbā un arodslimību
izmeklēšanā
citi darba aizsardzības pakalpojumi

uzņēmuma atbilstības darba aizsardzības un ar to
saistīto normatīvo aktu prasībām, noteikšana (audits)
• darba aizsardzības sistēmas izveide, politikas izstrāde,
darba vides iekšējā uzraudzības plāna sastādīšana
• darba vides risku noteikšana un novērtēšana
• darba vides mērījumu nodrošināšana, piesaistot
akreditētu laboratoriju
• darba aizsardzības pasākumu plāna izstrāde
• darba vides iekšējā uzraudzība
• obligāto veselības pārbaužu (OVP) organizēšana, tai
skaitā OVP karšu aizpildīšana
• darba aizsardzības instrukciju izstrāde
• dalība nelaimes gadījumu izmeklēšanā
• uzņēmuma darbinieku apmācība darba aizsardzībā
uzņēmumu konsultēšana darba aizsardzības jautājumos
• citi darba aizsardzības pakalpojumi
•

•
•
•
•
•
•

darba vides risku novērtēšana
darba vides iekšējā uzraudzība
darba aizsardzības preventīvo pasākumu plāna
izstrāde
konsultācijas darba aizsardzībā
obligāto veselības pārbaužu (OVP) noteikšana un
OVP kartes sastādīšana (aizpildīšana)
nepieciešamo DA instrukciju noteikšana, atjaunošana

•
•
•

•
10.

SIA „OLISTA – Darba
aizsardzības centrs”

Juridiskā adrese: Tālr.: 67732208
Dammes
iela Fakss: 67732207
8/67, Rīga, LV1067
Faktiskā adrese:
Rūpniecības iela
13, Jūrmala, LV2011

•
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

un papildināšana
individuālo aizsardzības līdzekļu noteikšana
drošības zīmju noteikšana un izvietošana
darba vides mērījumu (apgaismojums, mikroklimats)
veikšana ar sertificētiem mērinstrumentiem un citu
nepieciešamo laboratorisko mērījumu noteikšana
citi darba aizsardzības pakalpojumi
darba vides risku novērtēšana uzņēmumā
uzņēmuma atbilstības darba aizsardzības normatīvo
aktu, kā arī ar darba aizsardzību saistīto normatīvo
aktu prasībām (ugunsdrošība, ķīmisko vielu un
maisījumu drošība, bīstamo iekārtu drošība u.c.)
noteikšana
darba aizsardzības pasākumu plāna izstrāde, kas
vērsta uz atklāto darba vides risku novēršanu vai
samazināšanu līdz pieļaujamajam līmenim, un
nodrošina uzņēmuma atbilstību darba aizsardzības
normatīvo aktu prasībām
uzņēmuma darba aizsardzības sistēmas izveide
uzņēmuma darba aizsardzības politikas izstrāde
darba vides iekšējās uzraudzības plānošana
darba vides iekšējās uzraudzības īstenošana
darba vides iekšējās uzraudzības pārbaude un
pilnveidošana
darba vides mērījumu veikšana
nodarbināto apmācība darba aizsardzības jomā
nodarbināto veselības pārbaužu organizēšana
uzņēmuma konsultēšana par darba aizsardzības
jautājumiem, kas tieši attiecas uz uzņēmumu
periodiska veikto darba aizsardzības pasākumu un to
efektivitātes pārbaude un kontrole
darba aizsardzības un preventīvo pasākumu

•
•
•

•

•

11.

SIA „Darba aizsardzības
institūts”

Daugavgrīvas
iela 93-403,
Rīga, LV-1007

Tālr.: 29618666
Fakss: 67790531
http://www.dai.lv/

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

īstenošana, uzņēmuma darba vides riska novēršanai
vai samazināšanai līdz pieļaujamam līmenim
konsultēšana jaunu darba vietu izveidei uzņēmumā
dalība uzņēmumā notikušo nelaimes gadījumu un
arodslimību izmeklēšanā un analīzē
uzņēmuma informēšana un konsultēšana par darba
aizsardzības normatīvajiem aktiem, to izmaiņām un
piemērošanu
uzņēmuma informēšana un konsultēšana par
jaunākajiem pētījumiem un to rezultātiem darba
aizsardzības jomā
citi uzdevumi, kas attiecas uz darba vides uzlabošanu
uzņēmumā

uzņēmumu atbilstības darba aizsardzības un ar to
saistīto normatīvo aktu prasībām, noteikšana (audits)
darba aizsardzības sistēmas izveide, politikas izstrāde,
darba vides iekšējā uzraudzības plāna sastādīšana
darba vides risku noteikšana un novērtēšana
darba vides mērījumu nodrošināšana, piesaistot
akreditētu laboratoriju
darba aizsardzības pasākumu plāna izstrāde
darba vides iekšējā uzraudzība
obligāto veselības pārbaužu (OVP) organizēšana, tai
skaitā OVP karšu aizpildīšana
darba aizsardzības instrukciju izstrāde
dalība nelaimes gadījumu izmeklēšanā
uzņēmuma darbinieku apmācība darba aizsardzībā
uzņēmumu konsultēšana darba aizsardzības
jautājumos
citi darba aizsardzības pakalpojumi

12.

SIA "APLAT"

Juridiskā adrese:
Stabu iela 47,
Rīga, LV – 1011

Tel: 67382172
Fakss: 67382366

•

uzņēmumu atbilstības darba aizsardzības un ar to
saistīto normatīvo aktu prasībām noteikšana (audits)
darba aizsardzības sistēmas izveide, politikas izstrāde,
darba vides iekšējā uzraudzības plāna sastādīšana
darba vides risku noteikšana un novērtēšana
darba vides mērījumu nodrošināšana, piesaistot
akreditētu laboratoriju
darba aizsardzības pasākumu plāna izstrāde
darba vides iekšējā uzraudzība
obligāto veselības pārbaužu (OVP) organizēšana, tai
skaitā OVP karšu aizpildīšana
darba aizsardzības instrukciju izstrāde
dalība nelaimes gadījumu izmeklēšanā
uzņēmuma darbinieku apmācība darba aizsardzībā
uzņēmumu konsultēšana darba aizsardzības
jautājumos
citi darba aizsardzības pakalpojumi

Tel. 64123990
Fakss 64123990

•
•
•
•
•
•
•
•
•

darba vides iekšējās uzraudzības veikšana
darba aizsardzības instrukciju izstrādāšana
darba vides riska faktoru apzināšana
darba vides riska faktoru noteikšana
darba vides riska faktoru novērtēšana
darba aizsardzības pasākumu plāna izstrādāšana
individuālo aizsardzības līdzekļu noteikšana
obligāto veselības pārbaužu organizēšana
citi ar darba aizsardzību saistītie darbi

Tālr. 29909538
Fakss 67629926
info@vilevi.lv
http://www.vilevi.lv/

•
•

darba vides risku identificēšana un analīze
uzņēmuma atbilstības noteikšana darba aizsardzības
normatīvajiem aktiem
nepieciešamo kolektīvo un individuālo aizsardzības

http://www.aplat.lv/
Faktiskā adrese:
Ganību dambis
24a-902, Rīga,
LV - 1005

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

13.

SIA „WSC”

Juridiskā adrese:
Viestura iela 8a 22, Cēsis, LV4101
Faktiskā adrese:
Niniera iela 7,
Cēsis, LV-4101

14.

SIA "VILEVI"

Jēzus baznīcas
iela 4 - 7, Rīga,
LV-1050

•

•
•

•
•

•
•
•
•
•

līdzekļu noteikšana
darba aizsardzības pasākumu plāna izstrāde
darba aizsardzības instrukciju izstrādāšana un citas
darba vides iekšējās uzraudzības dokumentācijas
sagatavošana
nodarbināto instruēšana darba aizsardzības jomā
nodarbināto obligāto veselības pārbaužu
organizēšana, tai skaitā obligāto veselības pārbaužu
karšu izveidošana
darba vides mērījumu veikšana akreditētā laboratorijā
nelaimes gadījumu novēršana un palīdzība to
izmeklēšanā
pārstāv un konsultē attiecībās ar kontrolējošajām
institūcijām darba aizsardzības jomās
uzņēmumu konsultēšana par darba aizsardzības
jautājumiem
citi darba aizsardzības pakalpojumi

15.

AS „Latvenergo”

Pulkveža Brieža
iela 12, Rīga, LV
– 1230

Tel.: 67728913
Fakss: 67728297

Uzņēmuma darba aizsardzības sistēmas izveide:
• darba vides riska faktoru novērtēšana
• darba vides iekšējā uzraudzība
• konsultēšana un informēšana darba aizsardzībā

16.

SIA „R&S TET”

Ganību dambis
17a, Rīga, LV1045

Tālr. 29542686 vai 67383313
Fakss 67383313
E-pasts: info@rstet.lv
http://www.rstet.lv/

•
•
•
•
•
•
•

uzņēmumu atbilstības darba aizsardzības un ar to
saistīti normatīvo aktu prasībām, noteikšana;
darba aizsardzības sistēmas izveide, politikas izstrāde,
darba vides iekšējā uzraudzības plāna sastādīšana;
esošās dokumentācijas izvērtēšana;
darba vides risku noteikšana un novērtēšana,
darba vides iekšējās uzraudzības plāna izstrāde;
darba vides mērījumu nodrošināšana, piesaistot
akreditētu laboratoriju;
darba aizsardzības pasākumu plāna izstrāde;

•
•
•
•
•
•
•
•

17.

SIA „Guna BSK”

Juridiskā adrese: Tālr. 27770321; 63925251
Saulaine 21-29,
tālr., fakss 63925251
Rundāles pag.,
http://www.drosamdarbam.lv/
Rundāles novads,
LV-3901
Faktiskā adrese:
Kalna iela 7,
Bauska, LV3901

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

darba aizsardzības žurnālu sagatavošana;
darba vides iekšējās uzraudzības kontrole un
pilnveidošana;
obligāto veselības pārbaužu (OVP) organizēšana, tai
skaitā OVP karšu aizpildīšanu;
darba aizsardzības instrukciju izstrāde;
nelaimes gadījumu novēršana un palīdzība to
izmeklēšanā;
pārstāvēt un konsultēt attiecībās ar kontrolējošajām
institūcijām darba aizsardzības jomā;
uzņēmumu konsultēšana darba aizsardzības
jautājumos;
citi darba aizsardzības pakalpojumi.

darba aizsardzības audita veikšana;
darba aizsardzības sistēmas izveide, uzturēšana, tās
darbības pilnveidošana un uzraudzība;
darba aizsardzības organizatoriskās struktūras
izveidošana;
darba vides iekšējā uzraudzība, tai skaitā, darba vides
riska faktoru identificēšana un novērtēšana;
darba vides mērījumu veikšanas organizēšana,
piesaistot akreditētas laboratorijas;
nepieciešamo kolektīvo un individuālo aizsardzības
līdzekļu noteikšana;
darba aizsardzības pasākumu plāna izstrāde;
uzņēmuma atbilstības noteikšana darba aizsardzības
normatīvajiem aktiem;
uzņēmumam darba aizsardzībā saistošu normatīvo
aktu saraksta sagatavošana un uzturēšana;
darba aizsardzības instrukciju izstrādāšana un

•
•
•
•
•
•
18.

SIA „Inspecta Prevention”

Skanstes
54A
LV-1013,

iela Tālr. 67 607 900
Fakss 67607901
Rīga E-pasts: info@inspecta.lv
http://www.inspecta.com/lv

•
•
•
•
•
•
•
•
•

19.

SIA „PRODESSE”

Juridiskā adrese: Tālr. 65049220, 29262331
Ausekļa
Fakss 65049219
prospekts 8-64, http://prodesse.lv
Ogre, LV-5001

•
•
•

instruktāžu vadīšana;
citu darba aizsardzībai saistošo dokumentu izstrāde;
nodarbināto instruēšana darba aizsardzības jomā;
nodarbināto obligāto veselības pārbaužu (OVP)
organizēšana, tai skaitā OVP karšu izveidošana;
nelaimes gadījumu darbā un arodslimību cēloņu
izmeklēšana;
uzņēmumu konsultēšana par darba aizsardzības
jautājumiem;
citi darba aizsardzības pakalpojumi.
darba vides risku novērtēšana un veicamo pasākumu
noteikšana;
darba aizsardzības sistēmas organizēšana un darba
vides iekšējā uzraudzība;
darba aizsardzības dokumentu audits;
darba aizsardzības instrukciju izstrāde un darbinieku
apmācība;
obligāto
veselības
pārbaužu
dokumentācijas
sagatavošana;
sprādzienbīstamās vides radītā riska novērtēšana un
dokumentu sagatavošana;
nelaimes gadījumu darbā izmeklēšana;
informatīvi-skaidrojošu darba aizsardzības materiālu
izstrāde;
uzņēmumu konsultēšana par darba aizsardzības
jautājumiem.
darba aizsardzības sistēmas un dokumentācijas audits;
darba vides risku novērtēšana;
darba vides mērījumu nodrošināšana, piesaistot
akreditētu laboratoriju (līgums ar RSU Higiēnas un
Arodslimību laboratoriju);

Faktiskā adrese:
Rīgas iela 14,
Ogre, LV-5001

•
•
•
•
•
•
•
•
•

20.

SIA „Media Control”

Blaumaņa
5a/5, Rīga,
LV – 1011

iela Tālr. 27875016
www.mediacontrol.lv

•
•
•

•
•
•
•

•
•
•

darba aizsardzības pasākumu plāna izstrāde;
darba aizsardzības sistēmas organizēšana, uzturēšana
un pilnveidošana;
darba aizsardzības struktūras izveide uzņēmumā;
darba aizsardzības instrukciju un citu iekšējo
normatīvo dokumentu izstrāde;
darbinieku instruktāža un apmācība darba aizsardzībā;
nodarbināto
obligāto
veselības
pārbaužu
organizēšana;
nelaimes
gadījumu
darbā
un
arodslimību
izmeklēšana;
uzņēmumu konsultēšana par darba aizsardzības
jautājumiem;
citi darba aizsardzības pakalpojumi.
darba aizsardzības sistēmas izveide;
darba aizsardzības dokumentācijas un sistēmas audita
veikšana;
uzņēmuma atbilstības darba aizsardzības un ar to
saistīto normatīvo aktu prasībām (ugunsdrošība,
ķīmisko vielu un maisījumu drošība, bīstamo iekārtu
drošība, u.c.) noteikšana;
darba vides iekšējās uzraudzības plānošana;
darba vides iekšējās uzraudzības īstenošana;
darba vides risku noteikšana un izvērtēšana;
indikatīvo darba vides mērījumu (apgaismojums,
mikroklimats)
veikšana
ar
sertificētiem
mērinstrumentiem;
laboratorisko mērījumu veikšanas organizēšana,
piesaistot akreditēto laboratoriju;
nepieciešamo kolektīvo un individuālo aizsardzības
līdzekļu noteikšana;
darba aizsardzības preventīvo pasākumu noteikšana;

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
21.

SIA „DVA Centrs”

Juridiskā adrese: Tālr. 26809674; 29686320
„Baloži”, Sakas
pagasts, Liepājas
rajons, LV-3466;

•
•

Faktiskā adrese:
Lielā iela 11,
Liepāja,
LV3401

•

•

•
•
•
•

darba aizsardzības dokumentācijas izstrāde;
darba aizsardzības organizatoriskās struktūras izveide
un politikas izstrāde;
obligāto veselības pārbaužu (OVP) organizēšana, tai
skaitā OVP karšu izveidošana;
darba aizsardzības instrukciju izstrādāšana;
nodarbināto instruēšana un apmācība darba
aizsardzībā;
veikto darba aizsardzības pasākumu un to
efektivitātes pārbaude un kontrole;
konsultācijas darba aizsardzības jautājumos;
darba aizsardzības koordinatora funkciju veikšana
būvobjektos;
uzņēmumu informēšana un konsultēšana par
izmaiņām darba aizsardzības normatīvajos aktos;
piedalīšanās nelaimes gadījumu darbā un arodslimību
cēloņu izmeklēšanā;
citi darba aizsardzības pakalpojumi.
darba aizsardzības audita veikšana;
uzņēmuma atbilstības noteikšana darba aizsardzības
normatīvajiem aktiem;
darba aizsardzības sistēmas izveide, uzturēšana, tās
darbības pilnveidošana un uzraudzība;
darba vides iekšējā uzraudzība, tai skaitā, darba vides
riska faktoru identificēšana un novērtēšana;
darba vides mērījumu veikšanas organizēšana,
piesaistot akreditētas laboratorijas;
darba aizsardzības pasākumu plāna izstrāde;
nepieciešamo kolektīvo un individuālo aizsardzības
līdzekļu noteikšana;
darba aizsardzības instrukciju izstrādāšana un
instruktāžu vadīšana;

•
•
•

•
•
•
22.

SIA „INSALVO”

Juridiskā adrese: Tālr. 29358239; 29505366
Ainavas iela 252, Rīga, LV- Fakss 67568658
1084
http://www.insalvo.lv/lv/

•
•

Faktiskā adrese:
Braslas iela
29A/4, Rīga, LV1035

•
•

•
•
•

•

•

citu darba aizsardzībai saistošu dokumentu izstrāde;
nodarbināto instruēšana darba aizsardzības jomā;
nodarbināto
obligāto
veselības
pārbaužu
organizēšana, tai skaitā obligāto veselības pārbaužu
karšu aizpildīšana;
nelaimes gadījumu darbā izmeklēšana;
uzņēmumu konsultēšana par darba aizsardzības
jautājumiem;
citi darba aizsardzības pakalpojumi.
uzņēmumu darba aizsardzības sistēmas audits.
darba
vides
risku
novērtēšana,
risku
novēršanai/samazināšanai
nepieciešamo
darba
aizsardzības pasākumu ieteikšana, darba aizsardzības
pasākumu plāna izstrāde.
darba aizsardzības sistēmas organizēšana, darba vides
iekšējā uzraudzība.
apmācības par darba aizsardzības jautājumiem, eapmācība, ieteikumi darba aizsardzības instrukciju
uzlabošanai, darba aizsardzības instrukciju izstrāde.
darba aizsardzības sistēmai nepieciešamo veidlapu un
paraugu izstrāde.
informatīvo materiālu (atgādnes, bukleti, brošūras
utt.) darba aizsardzībā izstrāde.
elektrisko, magnētisko un elektromagnētisko lauku
mērījumi, citi mērījumi darba vidē (ar kalibrētu
aparatūru) vai organizēšana akreditētās laboratorijās.
darba aizsardzības koordinatori būvniecībā - projekta
sagatavošanas un projekta izpildes posmā. Darba
aizsardzības plānu būvdarbu koordinēšanai izstrāde.
konsultēšana par jaunu darba vietu izveidi, esošo
uzlabojumu, telpu iekārtojumu, ņemot vērā darba
aizsardzības atziņas.

•

•
•
•
23.

SIA "Mācību centrs Liepa"

Maskavas iela
58b, Rīga, LV1003

Tālr. 67552522, 26161157
http://www.mcliepa.lv/

•
•
•

•
•

•
•
•
•
24.

SIA "DVP Centrs"

Juridiskā adrese:
"Triecēji",
Ziemupe,
Vērgales pag.,

Tālr. 26809674, 29686320

•
•
•

preventīvo pasākumu ieteikšana darba vides
situācijas uzlabošanai birojos un cita veida
uzņēmumos.
palīdzība individuālo un kolektīvo aizsardzības
līdzekļu izvēlē, balstoties uz riska analīzi.
konsultēšana par obligātajām veselības pārbaudēm, to
organizēšana.
juridiskie pakalpojumi darba aizsardzības, darba
tiesisko attiecību jomā
citi ar darba aizsardzību saistīti pakalpojumi.
izstrādāt un uzturēt uzņēmumiem darba aizsardzības
sistēmu;
veikt darba vides risku novērtējumu, nosakot kaitīgos
un bīstamos darba vides riska faktorus katrai
uzņēmuma profesijai;
izstrādāt uzņēmumiem darba aizsardzības pasākumu
plānu tekošam gadam;
sadarbībā
ar
akreditētu
laboratoriju
veikt
laboratoriskos mērījumus, nosakot konkrēta darba
vides faktora robežvērtību;
visi pakalpojumi tiek sniegti kompetentam
speciālistam sadarbībā ar arodveselības ārstu;
pārstāvēt uzņēmumu intereses Valsts darba
inspekcijā;
veikt nelaimes gadījumu izmeklēšanu, sadarbībā ar
uzņēmumu pārstāvjiem;
informēt uzņēmumus par grozījumiem Valsts
likumdošanas aktos.
darba aizsardzības audita veikšana;
uzņēmuma atbilstības noteikšana darba aizsardzības
normatīvajiem aktiem;
darba aizsardzības sistēmas izveide, uzturēšana, tās

Pāvilostas nov.,
LV-3463
Faktiskā adrese:
K.Barona iela 87, Liepāja, LV3401

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
25.

SIA „KMS BUSINESS
PARTNERS”

Juridiskā adrese: Tālr. 26437379
Upes iela 16-2, e-pasts:
Jūrmala,
LV- didzis.tolmanis@kmsbp.lv
2008

•

Faktiskā adrese:
Lidosta „Rīga”,
Biroju iela 10,
Mārupes novads,
LV-1053

•

•

•

•

darbības pilnveidošana un uzraudzība;
darba vides iekšējā uzraudzība, tai skaitā, darba vides
riska faktoru identificēšana un novērtēšana;
darba vides mērījumu veikšanas organizēšana,
piesaistot akreditētas laboratorijas;
darba aizsardzības pasākumu plāna izstrāde;
nepieciešamo kolektīvo un individuālo aizsardzības
līdzekļu noteikšana;
darba aizsardzības instrukciju izstrādāšana un
instruktāžu vadīšana;
citu darba aizsardzībai saistošu dokumentu izstrāde;
nodarbināto instruēšana darba aizsardzības jomā;
nodarbināto
obligāto
veselības
pārbaužu
organizēšana, tai skaitā obligāto veselības pārbaužu
karšu aizpildīšana;
nelaimes gadījumu darbā izmeklēšana;
uzņēmumu konsultēšana par darba aizsardzības
jautājumiem;
citi darba aizsardzības pakalpojumi;
pakalpojumi vides pārvaldībā
darba aizsardzības sistēmas auditu veikšana un
uzņēmuma atbilstības noteikšana normatīvo aktu
prasībām;
darba aizsardzības organizatoriskās struktūras
izveide, ieviešana un uzturēšana;
darba vides iekšējās uzraudzības veikšana, tai skaitā
darba vides riska faktoru novērtēšana;
ar darba aizsardzību saistīto dokumentu (darba
aizsardzības instrukcijas, saraksti, rīkojumu projekti,
darba aizsardzības pasākumu plāni, u.c.) izstrāde;
darba vides uzlabošanai nepieciešamo pasākumu
noteikšana;

•
•
•
•
•
26.

SIA „TEHNO A”
Pēc LM rīcībā esošās
informācijas uzņēmuma
faktiskā darbība ir izbeigta

Juridiskā adrese: Tālr. 20405500
Ziedoņa iela 34,
Kuldīga,
Kuldīgas novads,
LV-3301

•

Faktiskā adrese:
Braslas iela 20,
Rīga, LV-1084

•

•
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

darbinieku apmācība darba aizsardzības jautājumos;
nelaimes gadījumu darbā izmeklēšana;
obligāto veselības pārbaužu noteikšana un veikšana
un uzskaites sistēmas administrēšana;
individuālo aizsardzības līdzekļu noteikšana;
konsultēšana darba aizsardzības jautājumos.
darba vides riska faktoru identifikācija un
dokumentēta novērtēšana visās darba vietās;
darba vides riska faktoru mērījumi, piesaistot
akreditētu laboratoriju;
pasākumu plāna darba vides risku faktoru
samazināšanai izstrāde;
darbinieku informēšana par darba vides riska
faktoriem;
darba vietu un profesiju saraksta izstrāde, kurās
darbiniekus ietekmē vai var ietekmēt darba vides
risku faktori vai īpaši darba apstākļi;
individuālo aizsardzības līdzekļu noteikšana un
saraksta izstrāde;
individuālo
aizsardzības
līdzekļu
lietošanas
instrukciju izstrāde;
ikgadējā darba iekšējās uzraudzības plāna izstrāde;
darbinieku saraksta izstrāde obligāto veselības
pārbaužu veikšanai;
paaugstinātas bīstamības darbu sarakstu izstrāde;
darba aizsardzības instrukciju izstrāde visiem darbu
veidiem;
instrukciju ugunsdrošībā, elektrodrošībā un pirmās
palīdzības sniegšanā izstrāde;
darbinieku ievadinstruktāžu izstrāde un veikšana;
instruktāžu veikšanas uzskaites žurnālu izstrāde un
vešana;

•
•
•
•
•
•

•
27.

SIA „IC pakalpojumi”

Juridiskā adrese:
Skolas iela 3025, Jūrmala, LV2016
Faktiskā adrese:
Kārļa
Ulmaņa
gatve 2, Rīga,
LV-1004

Tālr. 29441413

•

http://www.icpakalpojumi.lv/
•
•
•
•

•
•
•
•
•

darba aprīkojumu sarakstu izstrāde, kuri var
palielināt risku darbinieku drošībai un veselībai;
darba aprīkojumu pārbaude MK noteikumu Nr.195
„Mašīnu drošības noteikumi” atbilstībai;
darba aprīkojuma lietošanas instrukciju izstrāde;
drošības zīmju nepieciešamības un atrašanās vietu
noteikšana;
pirmās palīdzības aptieciņu skaita un atrašanās vietu
noteikšana;
ugunsdzēsības līdzekļu skaita, veida un atrašanās
vietu noteikšana, ugunsdzēsības līdzekļu reģistra
izstrāde;
darba drošības pasākumu plānu aktualizāciju un
pilnveidošana.
darba aizsardzības dokumentācijas un pasākumu
audits atbilstoši komercdarbības veidam un LR
normatīvo aktu prasībām.
darba aizsardzības sistēmas izveide, uzturēšana,
pilnveidošana un uzraudzība.
Darba vides riska faktoru novērtēšana.
Darba vides mērījumu nodrošināšana, piesaistot
akreditētu laboratoriju.
Darba aizsardzības pasākumu plāna izstrāde,
pamatojoties uz darba vides riska faktoru
novērtēšanas rezultātiem.
Darba aizsardzības instrukciju izstrāde.
Obligātās veselības pārbaudes kartes izstrāde un datu
bāzes izveide.
Obligāto veselības pārbaužu organizēšana.
Nodarbināto apmācība un instruktāža darba
aizsardzības jautājumos.
Darba aizsardzības reģistrācijas žurnālu izstrāde.

28.

SIA „GINESS D”

Nometņu iela 66- Tālr. 27018992
64,
e-pasts: giness_d@inbox.lv
Daugavpils, LV5401

•
•
•

Nelaimes gadījumu izmeklēšana un reģistrēšana.
Konsultācijas darba aizsardzības jautājumos.
Citi darba aizsardzības pakalpojumi.

•

Uzņēmumu atbilstības noteikšana darba aizsardzības
un ar to saistīto normatīvo aktu prasībām;
Esošās darba aizsardzības dokumentācijas audita
veikšana;
Darba aizsardzības sistēmas izveidošana, politikas
izstrādāšana;
Darba vides riska faktoru noteikšana un novērtēšana;
Darba vides iekšējās uzraudzības un darba vides
risku samazināšanas un novēršanas plāna sastādīšana;
Darba vides faktoru mērījumu nodrošināšana,
piesaistot akreditētu laboratoriju;
Nodarbināto
apmācība
darba
aizsardzības,
ugunsdrošības, elektrodrošības un pirmās palīdzības
sniegšanas jautājumos uzņēmumā;
Bīstamo
iekārtu
reģistrācijas
dokumentu
sagatavošana un to lietošanas kārtības sistēmas
izveidošana;
Darba aizsardzības dokumentācijas sagatavošana:
- darba aizsardzības un ugunsdrošības
instruktāžu reģistrācijas žurnāli;
- apmācības
kārtības
izveidošanas
dokumenti – nolikumi, rīkojumi, protokoli;
- darba aizsardzības, ugunsdrošības un
bīstamo iekārtu lietošanas instrukcijas;
- ķīmisko
vielu,
obligāto
veselības
pārbaužu,
individuālās
aizsardzības
līdzekļu, drošības zīmju izvietošanas un
citi saraksti;
- cita dokumentācija pēc uzņēmuma

•
•
•
•
•
•

•

•

•
•
•
29.

SIA „VDU System”

Juridiskā adrese: Tālr. 26731503, 27002535
Brīvības bulvāris e-pasts: info@daee.lv
39 – 26, Jelgava, Mājas lapa: www.daee.lv
LV – 3004
Faktiskā adrese:
Zemeņu iela 2i,,
Jelgava,
LV3001

•
•
•

•

•
•
•
•
•

•
•

•
•

pieprasījuma un vajadzības;
darba vides iekšējās uzraudzības kontrole un
pilnveidošana;
nelaimes gadījumu novēršana un piedalīšanās to
izmeklēšanas procesā;
uzņēmēju pārstāvēšana kontrolējošās institūcijās un
konsultēšana darba aizsardzības jomā.
darba aizsardzības sistēmas audits;
darba aizsardzības sistēmas izstrādāšana, uzraudzība
un pilnveidošana;
darba vides pārbaude un tajā esošo darba vides riska
faktoru noteikšana un to novērtējums, t.sk.
ergonomisko risku novērtējums;
darba vides indikatīvo mērījumu veikšana,
laboratorisko mērījumu organizēšana, rezultātu
analīze un novērtēšana;
darba vides iekšējās uzraudzības pasākumu plāna
sastādīšana;
instrukciju izstrādāšana;
darba aizsardzības žurnālu, formulāru izstrādāšana;
darbinieku instruēšana, apmācība;
darba
aizsardzības
organizatoriskās
sistēmas
izveidošana (rīkojumi, stratēģijas plāni, metodiskie
norādījumi, normatīvo aktu saraksti);
dokumentācijas sagatavošana obligātajām veselības
pārbaudēm (OVP saraksti, kartes, rīkojumi);
dokumentācijas sagatavošana par individuālo
aizsardzības līdzekļu lietošanu (IAL saraksti,
izdošanas formulāri);
ķīmiskās vielas, maisījumi (saraksti, DDL
iepazīstināšanas formas);
bīstamās iekārtas (saraksti, nepieciešamo pārbaužu
noteikšana);

•
•

•
30.

SIA „Risinājums ABC”

Juridiskā adrese: Tālr. 29401313, 26629226
Jaunā iela 7D, e-pasts: info@risinajumsabc.lv
Janapole,
http://www.risinajumsabc.lv/lat
Griškānu pag.,
Rēzeknes nov.,
LV-4601.
Faktiskā adrese:
Atbrīvošanas
aleja
167,
Rēzekne,
LV4604

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

31.

SIA „AHG”

Graudu iela 68,
Rīga, LV-1058;
Krūmu
iela
41/43, 308.kab.,
Liepāja,
LV3405

Tālr./fakss 67602006, 22348235
(Rīga); 63443032, 27757227
(Liepāja)
e-pasts: info@sia-ahg.com;
www.sia-ahg.com

•
•
•
•
•
•
•

nelaimes gadījumu darbā izmeklēšana;
konsultācijas par darbiniekiem nepieciešamo
apmācību un uzņēmuma amatpersonu konsultēšana
darba aizsardzībā;
uzņēmuma darba aizsardzības interešu pārstāvēšana
kontrolējošajās institūcijās darba aizsardzības jomās;
citi darba aizsardzības pakalpojumi
darba aizsardzības sistēmas izveide un politikas
izstrāde;
darba vides iekšējā uzraudzība, tai skaitā darba vides
risku novērtēšana;
uzņēmuma atbilstības darba aizsardzības un ar to
saistīto normatīvo aktu prasībām, noteikšana;
laboratorisko mērījumu veikšanas organizēšana;
obligāto veselības pārbaužu (OVP) organizēšana, tais
skaitā OVP karšu izveidošana;
darba aizsardzības pasākumu plāna izstrāde;
darba drošības instrukciju izstrādāšana un instruktāžu
vadīšana;
uzņēmumu konsultēšana par darba aizsardzības
jautājumiem;
dalība uzņēmumā notikušo nelaimes gadījumu un
arodslimību izmeklēšanā un analīzē;
citi darba aizsardzības pakalpojumi.
uzņēmuma atbilstības noteikšana darba aizsardzības
un ar to saistīto normatīvo aktu prasībām;
darba vides risku novērtēšana uzņēmumā;
darba aizsardzības pasākumu plāna izstrāde;
indikatīvo darba vides mērījumu veikšana;
laboratorisko mērījumu organizēšana;
uzņēmuma darba aizsardzības sistēmas izveide;
uzņēmuma darba aizsardzības politikas izstrāde;

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
32.

SIA „Visu Veidu Serviss”

Juridiskā adrese:
Tomsona iela 416,
Rīga, LV-1013
Faktiskā adrese:
Katlakalna 11,
Rīga, LV-1073

Tālr. 67313510, 27797850, epasts: bezriska.lv@inbox.lv
http://www.bezriska.lv/

•
•

•
•
•
•

darba vides iekšējās uzraudzības plānošana,
īstenošana, pārbaude un pilnveidošana;
nodarbināto instruēšana un apmācība darba
aizsardzības jomā;
nodarbināto veselības pārbaužu organizēšana un/vai
veikšana;
uzņēmuma konsultēšana par darba aizsardzības
jautājumiem;
periodiska veikto darba aizsardzības pasākumu un to
efektivitātes pārbaude un kontrole;
darba aizsardzības un preventīvo pasākumu
īstenošana;
konsultēšana jaunu darba vietu izveidei uzņēmumā;
dalība uzņēmumā notikušo nelaimes gadījumu un
arodslimību izmeklēšanā un analīzē;
uzņēmuma informēšana un konsultēšana par
jaunākajām
izmaiņām
darba
aizsardzības
normatīvajos aktos un pētījumiem un to rezultātiem
darba aizsardzības jomā;
citu darba vides uzlabošanas uzdevumu veikšana
uzņēmumā.
darba aizsardzības sistēmas izveidošana, darba
aizsardzības speciālista pienākumu veikšana;
dokumentu, kas apliecina darba procesu drošību un
atbilstību Darba aizsardzības likumam, sagatavošana
un pārskatīšana:
darba aizsardzības dokumentu audits (atbilstoši
normatīvo aktu prasībām);
darba vides riska novērtēšana;
darba aizsardzības sistēmas organizēšana un
uzturēšana;
uzņēmumā nepieciešamo sarakstu sastādīšana;

•
•
•
•
•
•
•
•
33.

SIA „LD Risinājumi”

Bruņinieku iela
71-34, Rīga, LV1009

Tālr. 29481822, e-pasts:
dinscielavs@inbox.lv
http://safetysolutions.lv/

•

•

•
•
•
•
•
34.

SIA „MEDKOS”

Juridiskā adrese:
Imantas 2.līnija
Nr.15, Rīga, LV1083

Tālr. 29413053, fakss 66192541,
e-pasts: lg.peteris@gmail.com

•

•

darba aizsardzības instrukciju izstrādāšana;
individuālo aizsardzības līdzekļu izvēle un pareiza
lietošana;
obligāto veselības pārbaužu noteikšana;
drošības darba vietā pārbaude un aroda risku
noteikšana;
riska faktoru mērījumu organizēšana un rezultātu
novērtēšana;
uzņēmuma rīcības un evakuācijas plānu izstrāde
ugunsgrēku un citiem ārkārtas gadījumiem;
drošības zīmju un brīdinājuma plakātu pareiza
izvietošana;
nelaimes gadījumu izmeklēšana un interešu
pārstāvēšana Valsts darba inspekcijā.
darba aizsardzības sistēmas izveide un pilnveidošana,
t.sk. instrukciju un citu iekšējo normatīvo aktu
izstrāde;
darba vides iekšējā uzraudzība, t.sk. darba vides risku
noteikšana un novērtēšana un darba vides mērījumu
organizēšana;
uzņēmuma atbilstības darba aizsardzības un ar to
saistīto normatīvo aktu prasībām, noteikšana;
obligāto veselības pārbaužu organizēšana;
darba aizsardzības pasākumu plāna izstrāde;
dalība nelaimes gadījumu darbā un arodslimību
izmeklēšanā;
citi darba aizsardzības pakalpojumi.
darba vides iekšējā uzraudzība, darba vides risku
novērtēšana, uzņēmuma atbilstības darba aizsardzības
un ar to saistīto normatīvo aktu prasībām, noteikšana;
darba aizsardzības pasākumu plāna izstrāde;

Faktiskā adrese:
Lāčplēša iela 125
kab.213, Rīga,
LV-1003

•
•
•
•
•

35.

SIA „D Drošība”

Zemitāna iela 2b, Tālr. 66210280, 29989890,
kab.221, Rīga,
e-pasts: birojs@ddrosiba.lv
LV-1012
http://www.ddrosiba.lv/

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

nodarbināto instruēšana darba aizsardzības jomā;
obligāto veselības pārbaužu organizēšana;
darba vides mērījumu veikšana akreditētā
laboratorijā;
darba
aizsardzības
dokumentācijas
izstrāde
uzņēmumā;
uzņēmumu konsultēšana par darba aizsardzības
jautājumiem;
citi darba aizsardzības pakalpojumi
darba vides riska faktoru identifikācija un
dokumentēta novērtēšana visās darba vietās;
darba vides riska faktoru mērījumi, piesaistot
akreditētu laboratoriju;
pasākumu plāna darba vides risku faktoru
samazināšanai izstrāde;
darba vietu un profesiju saraksta izstrāde, kurās
darbiniekus ietekmē vai var ietekmēt darba vides
risku faktori vai īpaši darba apstākļi;
individuālo aizsardzības līdzekļu noteikšana un
saraksta izstrāde darba vietai;
individuālo
aizsardzības
līdzekļu
lietošanas
instrukciju izstrāde;
ikgadējā darba iekšējās uzraudzības plāna izstrāde;
darbinieku saraksta izstrāde obligāto veselības
pārbaužu veikšanai;
paaugstinātas bīstamības darbu sarakstu izstrāde;
darba aizsardzības instrukciju izstrāde visiem darbu
veidiem;
instrukciju ugunsdrošībā, elektrodrošībā un pirmās
palīdzības sniegšanā izstrāde;
darba aizsardzības ievadinstrukciju izstrāde un
darbinieku instruēšana;

•
•
•
•
•
•
•

•
36.

SIA „ACTIVA
MANAGEMENT”

Juridiskā adrese:
Kr.Valdemāra
iela 34-8, Rīga,
LV-1010
Faktiskā adrese:
Kr.Valdemāra
iela 34-4, Rīga,
LV-1010

Tālr. 67274125, 26118042,
fakss 67274126,
e-pasts: info@activa-mgm.lv
http://www.activa.lv/

•

•
•
•
•
•
•
•
•

•

instruktāžu veikšanas uzskaites žurnālu izstrāde un
vešana;
darba aprīkojumu sarakstu izstrāde, kuri var
palielināt risku darbinieku drošībai un veselībai;
darba aprīkojumu pārbaude MK noteikumu Nr.195
„Mašīnu drošības noteikumi” atbilstībai;
darba aprīkojuma lietošanas instrukciju izstrāde;
darba aprīkojuma tehnisko apkopju reģistru izstrāde;
drošības zīmju nepieciešamības un atrašanās vietu
noteikšana;
ugunsdzēsības līdzekļu skaita, veida un atrašanās
vietu noteikšana, ugunsdzēsības līdzekļu reģistra
izstrāde;
darba drošības pasākumu plānu aktualizācija un
pilnveidošana.
darba aizsardzības (DA), elektrodrošības (ED) un
ugunsdrošības (UD) atbilstības normatīvajām
prasībām novērtējums (audits);
darbinieku aptauja vai anketēšana;
darba vides risku apzināšana;
darba vides risku novērtēšana un darba aizsardzības
pasākumu plāna izstrāde;
darba vides kaitīgo riska faktoru mērījumi, piesaistot
akreditētu laboratoriju;
darba vides iekšējās uzraudzības dokumentācijas
izstrāde;
darba aizsardzības instrukciju izstrāde;
nodarbināto ievadinstruktāža;
darbinieku instruktāžas ugunsdrošībā (ar praktisko
uguns dzēšanu un evakuāciju), elektrodrošībā, pirmā
palīdzībā;
evakuācijas plānu izstrāde;

•
•
•
•
•
•
•
37.

SIA „BARKASS”

Priedaines iela
52, Rīga, LV1029

Tālr. 29243504, e-pasts:
barkass@apollo.lv
http://www.barkass.com/

•
•
•

•
•
•

•
•
•
•
•
•

konsultācijas darba aizsardzības un ugunsdrošības
jomā;
amatu (profesiju) aprakstu izstrāde;
darba aizsardzības sistēmas uzraudzība;
konsultācijas darba aizsardzības līdzekļu lietošanā;
konsultācijas drošības zīmju lietošanā un izvietošanā;
darba žurnāli, pirmās palīdzības aptieciņas,
ugunsdzēsības līdzekļi;
obligāto veselības pārbaužu organizēšana.
darba aizsardzības sistēmas izveide un organizēšana;
darba aizsardzības dokumentācijas un sistēmas audita
veikšana;
uzņēmuma atbilstības darba aizsardzības un ar to
saistīto normatīvo aktu prasībām (ugunsdrošība,
ķīmisko vielu un maisījumu drošība, bīstamo iekārtu
drošība, u.c.) noteikšana;
darba vides iekšējās uzraudzības plānošana un
īstenošana;
darba vides risku noteikšana un izvērtēšana;
indikatīvo darba vides mērījumu (apgaismojums,
mikroklimats)
veikšana
ar
sertificētiem
mērinstrumentiem;
laboratorisko mērījumu veikšanas organizēšana,
piesaistot akreditētu laboratoriju;
nepieciešamo kolektīvo un individuālo aizsardzības
līdzekļu noteikšana;
darba aizsardzības preventīvo pasākumu noteikšana;
darba aizsardzības dokumentācijas izstrāde;
darba aizsardzības organizatoriskās struktūras izveide
un politikas izstrāde;
obligāto veselības pārbaužu (OVP) organizēšana, tai
skaitā OVP karšu izveidošana;

•
•
•
•
•
•
•
•
38.

SIA „MK SAFE”

Beberbeķu
6.līnija 13, Rīga,
LV-1029

Tālr. 29217496,
e-pasts: mariskalkis@inbox.lv
http://www.mksafe.lv/

•
•
•

•
•
•
•
•

•
•

darba aizsardzības instrukciju izstrādāšana un
instruktāžu vadīšana;
nodarbināto instruēšana un apmācība darba
aizsardzībā;
veikto darba aizsardzības pasākumu un to
efektivitātes pārbaude un kontrole;
konsultācijas darba aizsardzības jautājumos;
darba aizsardzības koordinatora funkciju veikšana
būvobjektos;
uzņēmumu informēšana un konsultēšana par
izmaiņām darba aizsardzības normatīvajos aktos;
piedalīšanās nelaimes gadījumu darbā un arodslimību
cēloņu izmeklēšana;
citi darba aizsardzības pakalpojumi.
darba aizsardzības sistēmas izveide un uzturēšana;
darba aizsardzības dokumentācijas un sistēmas audita
veikšana;
uzņēmuma atbilstības darba aizsardzības un ar to
saistīto normatīvo aktu prasībām noteikšana
(ugunsdrošība, ķīmisko vielu un maisījumu drošība,
bīstamo iekārtu drošība, u.c.);
darba vides iekšējās uzraudzības plānošana;
darbinieku aptauja un anketēšana;
darba vides iekšējās uzraudzības īstenošana;
darba vides risku noteikšana un izvērtēšana;
indikatīvo darba vides mērījumu (apgaismojums,
mikroklimats)
veikšana
ar
sertificētiem
mērinstrumentiem;
laboratorisko mērījumu veikšanas organizēšana,
piesaistot akreditēto laboratoriju;
nepieciešamo kolektīvo un individuālo aizsardzības
līdzekļu noteikšana;

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
39.

SIA „Regul DD”

Meža prospekts
4-23, Dobele,
Dobeles novads,
LV-3701

Tālr. 26655361
http://reguldd.lv/

•
•
•
•
•
•

darba aizsardzības preventīvo pasākumu noteikšana;
darba aizsardzības dokumentācijas izstrāde;
darba aizsardzības organizatoriskās struktūras
izveide un politikas izstrāde;
obligāto veselības pārbaužu (OVP) organizēšana, tai
skaitā OVP karšu izveidošana;
darba aizsardzības instrukciju izstrādāšana;
nodarbināto instruēšana un apmācība darba
aizsardzībā;
veikto darba aizsardzības pasākumu un to
efektivitātes pārbaude un kontrole;
konsultācijas darba aizsardzības, ugunsdrošības un
darba tiesību jautājumos;
darba aprīkojuma tehnisko apkopju reģistra izstrāde;
darba aizsardzības koordinatora funkciju veikšana
būvobjektos;
uzņēmumu informēšana un konsultēšana par
izmaiņām darba aizsardzības normatīvajos aktos;
piedalīšanās nelaimes gadījumu darbā un arodslimību
cēloņu izmeklēšanā, uzņēmuma pārstāvēšana valsts
institūcijās;
citi darba aizsardzības pakalpojumi.
darba aizsardzības sistēmas izveide un politikas
izstrāde;
darba vides iekšējā uzraudzība, tai skaitā darba vides
risku novērtēšana;
uzņēmuma atbilstības darba aizsardzības un ar to
saistīto normatīvo aktu prasībām, noteikšana;
darba aizsardzības pasākumu plāna izstrāde;
darba aizsardzības dokumentu izstrāde atbilstoši LR
normatīvo aktu prasībām;
darba drošības instrukciju izstrādāšana;

•
•
•
•
•
40.

SIA „Sertifikācijas centrs”

Juridiskā adrese:
Stārķu iela 2a,
Rīga, LV-1084
Faktiskā adrese:
Lubānas iela
150b, Rīga, LV1021

Tālr. 67885160, fakss 67885161,
e-pasts: info@persc.lv,
www.persc.lv

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

nodarbināto instruēšana darba aizsardzībā;
dalība nelaimes gadījumu darbā izmeklēšanā;
drošības zīmju noteikšana un izvietošana;
uzņēmumu konsultēšana par darba aizsardzības
jautājumiem;
citi darba aizsardzības pasākumu pakalpojumi.
darba aizsardzības sistēmas un politikas izveide;
darba aizsardzības sistēmas un dokumentācijas
audits;
uzņēmuma atbilstības darba aizsardzības normatīvo
aktu prasībām noteikšana;
darba vides riska faktoru identifikācija un
dokumentēta novērtēšana visās darba vietās;
darba aizsardzības plāna izstrāde būvlaukumiem;
sprādzienbīstamās vides radītā riska novērtēšana un
dokumentu sagatavošana;
darba vides riska faktoru mērījumi, piesaistot
akreditētu laboratoriju;
darba aizsardzības pasākumu plāna izstrāde;
darba vides iekšējā uzraudzība;
ikgadējā darba vides iekšējā uzraudzības plāna
izstrāde;
darbinieku informēšana par darba vides riska
faktoriem;
darba vietu un profesiju saraksta izstrāde, kurās
darbiniekus ietekmē vai var ietekmēt darba vides
riska faktori vai īpaši darba apstākļi;
individuālo aizsardzības līdzekļu noteikšana un
saraksta izstrāde;
darbinieku obligāto veselības pārbaužu (OVP)
saraksta izstrāde, OVP karšu izstrāde un OVP
organizēšana;

•
•

paaugstinātas bīstamības darbu sarakstu izstrāde;
darba aizsardzības instrukciju izstrāde visiem darbu
veidiem;
instrukciju ugunsdrošībā, elektrodrošībā un pirmās
palīdzības sniegšanā izstrāde;
darbinieku ievadinstruktāžu izstrāde un veikšana;
instruktāžu veikšanas uzskaites žurnālu izstrāde un
vešana;
darba aprīkojumu saraksta izstrāde, kuri var
palielināt risku darbinieku drošībai un veselībai;
darba aprīkojumu pārbaude MK noteikumu Nr.195
„Mašīnu drošības noteikumi” atbilstībai;
uzņēmuma personāla apmācību organizēšana darba
aizsardzības jautājumos;
darba aprīkojuma lietošanas instrukciju izstrāde;
drošības zīmju nepieciešamības un atrašanās vietu
noteikšana;
pirmās palīdzības aptieciņu skaita un atrašanās vietu
noteikšana;
ugunsdzēsības līdzekļu skaita, veida un atrašanās
vietu noteikšana, ugunsdzēsības līdzekļu reģistra
izstrāde;
uzņēmumu konsultēšana par darba aizsardzības
jautājumiem, konsultācijas OHSAS 1800:1999
ieviešanai;
darba aizsardzības koordinatoru funkciju veikšana
būvobjektos;
dalība nelaimes gadījumu un arodslimību cēloņu
izmeklēšanā;
interešu pārstāvēšana Valsts darba inspekcijā;
citi darba aizsardzības pakalpojumi.

•

uzņēmumu vai iestāžu darba aizsardzības sistēmas

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•

41.

SIA „Darba aizsardzības

Juridiskā adrese:

Tālr.67338877, 27338877, fakss

administrācija Latvija”

Blaumaņa iela
28-5/6, Rīga,
LV-1011
Faktiskā adrese:
Miera iela 82,
Rīga, LV-1013

66100037, e-pasts:
info@darbadrosiba.lv,
www.darbadrosiba.lv

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
42.

SIA „PSI „Risks un audits”” Slokas iela 42,
Rīga, LV-1007

Tālr. 67807090, fakss 67807089,
e-pasts: psi@psi.lv
http://psi.lv/public/

•
•
•
•
•
•
•

izveide un uzturēšana (darba aizsardzības
ārpakalpojums);
darba vides iekšējā uzraudzība;
darba vides risku novērtēšana un dokumentēšana;
atbilstības novērtēšana saistošo darba aizsardzības,
ugunsdrošības un elektrodrošības normatīvo aktu
prasībām;
darba aizsardzības plānu izstrāde;
darba vides mērījumu veikšana, rezultātu analīze un
novērtēšana;
personāla obligāto veselības pārbaužu organizēšana;
darba aizsardzības instrukciju izstrādāšana;
apmācība darba aizsardzības, ugunsdrošības,
elektrodrošības un civilās aizsardzības jautājumos;
darbā notikušo nelaimes gadījumu izmeklēšana, aktu
sastādīšana un reģistrēšana Valsts darba inspekcijā;
darba devēju vai darbinieku tiesību pārstāvēšana
Valsts darba inspekcijā un citās uzraugošās iestādēs;
konsultēšana darba aizsardzības, ugunsdrošības,
elektrodrošības un civilās aizsardzības jautājumos;
citi darba aizsardzības pakalpojumi.
darba aizsardzības sistēmas izveide un politikas
izstrāde;
darba vides iekšējā uzraudzības, tai skaitā darba
vides risku novērtēšana;
uzņēmuma atbilstības darba aizsardzības un ar to
saistīto normatīvo aktu prasībām noteikšana;
laboratorisko mērījumu veikšanas organizēšana;
obligāto veselības pārbaužu (OVP) organizēšana, tai
skaitā OVP karšu izveidošana;
darba aizsardzības pasākumu plāna izstrāde;
sprādzienbīstamās darba vides riska novērtēšana;

•
•
•
•
•
43.

SIA „SAFETY FIRST”

Skolas iela 17-5,
Salaspils, LV2121

Tālr. 26814127, e-pasts:
info@safetyfirst.lv,
sergejs.strautins@safetyfirst.lv,
www.safetyfirst.lv

•
•
•
•
•
•
•
•

•

•

•
•
•
•
•

sprādzienbīstamās darba vides riska samazināšanas
pasākumu plāna izstrāde;
darba drošības instrukciju paraugu izstrādāšana;
uzņēmumu konsultēšana par darba aizsardzības
jautājumiem;
nodarbināto
apmācība
darba
aizsardzības
jautājumos;
citi darba aizsardzības pakalpojumi.
darba vides iekšējās uzraudzības (DVIU) pārbaude;
DVIU plāna sastādīšana un īstenošana;
uzņēmuma DA sistēmas izveide;
darba vides riska faktoru novērtēšana;
darba drošības zīmju nepieciešamības izvērtējums;
individuālās aizsardzības līdzekļu izvērtēšana,
ieteikšana;
laboratorisko mērījumu veikšanas organizēšana;
nepieciešamo DA pasākumu plāna izstrāde, kas
balstās uz riska faktoru novērtējumu, lai novērstu vai
samazinātu tos līdz pieļaujamajam līmenim;
nepieciešamās
dokumentācijas
sastādīšana
(troksnim, ķīmisko vielu ietekmei pakļauto
darbinieku saraksti, u.c.);
obligāto veselības pārbaužu (OVP) saraksta
sastādīšana un to organizēšana, OVP karšu
izveidošana;
darba aizsardzības instrukciju pārskatīšana vai
izstrādāšana (video instrukcijas);
darba aizsardzības instruktāžu vadīšana;
citas nepieciešamās apmācības organizēšana;
dalība uzņēmumā notikušo nelaimes gadījumu un
arodslimību izmeklēšanā un analīzē;
konsultēšana jaunu darba vietu izveidei uzņēmumā;

•
•
•
44.

SIA “Astra Safety”

Rīgas iela 34-27, Tālr. 28677118, e-pasts:
Daugavpils, LV- astrasafety@inbox.lv
5401

•
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•

uzņēmuma informēšana un konsultēšana par DA
ND, to izmaiņām un piemērošanu;
uzņēmuma informēšana un konsultēšana par
jaunākajiem pētījumiem un to rezultātiem DA jomā;
DA specifisko auditu veikšana.
uzņēmumu atbilstības noteikšana darba aizsardzības
un ar to saistīto normatīvo aktu prasībām;
uzņēmumu
atbilstības
nodrošināšana
darba
aizsardzības normatīvo aktu prasībām;
darba vides iekšējās uzraudzības plānu sastādīšana;
darba vides riska faktoru noteikšana un novērtēšana;
darba vides risku samazināšanas un novēršanas plānu
sastādīšana;
darba vides faktoru mērījumu nodrošināšana, t. sk.
piesaistot akreditētu laboratoriju;
esošās darba aizsardzības dokumentācijas audita
veikšana;
darba aizsardzības dokumentācijas sagatavošana
(darba aizsardzības un ugunsdrošības instruktāžu
reģistrācijas žurnāli, nolikumi, rīkojumi, protokoli,
darba aizsardzības, ugunsdrošības instrukcijas u.c.
dokumentācija);
profesiju vai darba vietu sarakstu izstrāde, kurās
nodarbināto veselības stāvokli ietekmē vai var
ietekmēt veselībai kaitīgie darba vides faktori un īpaši
apstākļi;
obligāto veselības pārbaužu (OVP) organizēšana, t.
sk. OVP karšu aizpildīšana;
piedalīšanās nelaimes gadījumu un arodslimību
izmeklēšanas procesā;
uzņēmumu pārstāvēšana kontrolējošās institūcijās un

•
•

45.

SIA „Mācību tehniskais
centrs”

Loču iela 10,
Ventspils LV3601

Tālr.63628424, 28814844, fakss
67871704, e-pasts:
mtcentrs@mtcentrs.lv
http://mtcentrs.lv/

•

•
•
•

•
•
•

•
•
•
•
•

konsultēšana darba aizsardzības jomā;
darba aizsardzības koordinatoru funkciju veikšana
būvobjektos;
citi darba aizsardzības pakalpojumi.

darba
vides
atbilstības
novērtēšana
darba
aizsardzības, ugunsdrošības normatīvo dokumentu
prasībām,
izstrādātās
darba
aizsardzības
dokumentācijas novērtēšana;
nodarbinātības atbilstības izvērtēšana, darba attiecību
regulējošo dokumentu pārbaude, sagatavošana;
darba aizsardzības sistēmas izveide un politikas
izstrāde;
indikatīvo mērījumu veikšana apgaismojumam,
mikroklimatam, laboratorisko mērījumu organizēšana
darba vietās;
darba vides riska faktoru identificēšana, novērtēšana,
dokumentēšana;
darba aizsardzības pasākumu plāna sastādīšana;
ķīmisko
maisījumu
uzglabāšanas,
lietošanas
uzraudzība, IAL atbilstības un pielietojuma
novērtēšana;
darba aizsardzības koordinatora pienākumu veikšana
būvobjektos;
OVP saraksta sastādīšana, OVP kartes noformēšana;
darba aizsardzības instrukciju izstrāde, piedalīšanās
nodarbināto instruktāžās;
nelaimes gadījumu darbā izmeklēšana, akta
sastādīšana;
uzņēmuma
konsultēšana
un
pārstāvēšana
kontrolējošās iestādēs darba aizsardzības un tehniskās

•
•

•
•
46.

SIA „Vesmann
Management”

Jūrkalnes iela
Tālr.67286822, fakss 67286844,
15/25, Rīga, LV- e-pasts: da@vesmann.lv
1331
http://www.vesmann.lv/lv/

•
•
•

•
•
•

•
•
•
•
•
•

ekspertīzes jomā;
bīstamo iekārtu un darba aprīkojuma dokumentācijas
noformēšana, tehnisko ekspertīžu veikšana;
speciālo apmācību darba aizsardzības jomā,
ugunsdrošībā, bīstamo iekārtu darba aprīkojumu
uzraudzībā, lietošanā nodrošināšana;
atzinumu
par
darba
aizsardzības
prasību
pārkāpumiem sastādīšana;
konsultācijas par darba tiesību un darba aizsardzības
jautājumiem.
darba aizsardzības dokumentācijas un sistēmas audita
veikšana;
darba aizsardzības sistēmas izveide;
uzņēmuma atbilstības darba aizsardzības un ar to
saistīto normatīvo aktu prasībām (ugunsdrošība,
ķīmisko vielu un maisījumu drošība, bīstamo iekārtu
drošība, u.c.) noteikšana;
darba vides iekšējās uzraudzības plānošana un
īstenošana;
darba vides risku noteikšana un izvērtēšana;
indikatīvo darba vides mērījumu (apgaismojums,
mikroklimats)
veikšana
ar
sertificētiem
mērinstrumentiem;
laboratorisko mērījumu veikšanas organizēšana,
piesaistot akreditēto laboratoriju;
nepieciešamo kolektīvo un individuālo aizsardzības
līdzekļu noteikšana;
darba aizsardzības preventīvo pasākumu noteikšana;
darba aizsardzības dokumentācijas izstrāde;
darba aizsardzības organizatoriskās struktūras izveide
un politikas izstrāde;
obligāto veselības pārbaužu (OVP) organizēšana, tai

•
•
•
•
•
•
•
•
47.

SIA „Arčers” Darba
aizsardzības daļa

Katlakalna iela
11, Rīga, LV1073

Tālr. 67810596, fakss 67810597,
e-pasts: arcers@arcers.lv

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

skaitā OVP karšu izveidošana;
darba aizsardzības instrukciju izstrādāšana un
instruktāžu vadīšana;
nodarbināto instruēšana un apmācība darba
aizsardzībā;
veikto darba aizsardzības pasākumu un to
efektivitātes pārbaude un kontrole;
konsultācijas darba aizsardzības jautājumos;
darba aizsardzības koordinatora funkciju veikšana
būvobjektos;
uzņēmumu informēšana un konsultēšana par
izmaiņām darba aizsardzības normatīvajos aktos;
piedalīšanās nelaimes gadījumu darbā un arodslimību
cēloņu izmeklēšanā;
citi darba aizsardzības pakalpojumi.
darba aizsardzības sistēmas izveide un uzturēšana
uzņēmumā;
darba
aizsardzības
dokumentu
audits
un
nepieciešamās dokumentācijas sagatavošana;
darba aizsardzības koordinatora pakalpojumi;
darba vides iekšējās uzraudzības veikšana, t.sk.:
darba vides risku novērtēšana, preventīvo pasākumu
noteikšana;
uzņēmumu, objektu un struktūrvienību apsekošana
un atbilstības izvērtēšana saskaņā ar darba
aizsardzības normatīvajiem aktiem, piemēram,
ugunsdrošība, bīstamo iekārtu drošība, ķīmisko vielu
droša izmantošana, u.tml,
darba aizsardzības plānu izstrāde;
darba vides faktoru mērījumu organizēšana;
obligāto veselības pārbaužu organizēšana;
darba aizsardzības instrukciju izstrāde un instruktāžu

•
•
•
•
•
48.

SIA „VD98”

Saules iela 1259, Līvāni, LV5316

Tālr. 29527491, e-pasts:
VD98@inbox.lv

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•

veikšana;
nepieciešamo individuālo aizsardzības līdzekļu
noteikšana;
dalība uzņēmumā notikušo nelaimes gadījumu un
arodslimību izmeklēšanā;
uzņēmumu konsultēšana darba aizsardzības jomā un
darba vides uzlabošanā;
apmācība darba aizsardzības jomā;
citi darba aizsardzības pakalpojumi.
uzņēmumu atbilstības noteikšana darba aizsardzības
un ar to saistīto normatīvo aktu prasībām;
esošās darba aizsardzības dokumentācijas audita
veikšana;
dara aizsardzības sistēmas izveidošana, uzraudzība
un pilnveidošana, politikas izstrādāšana;
darba vides pārbaude un tajā esošo darba vides riska
faktoru noteikšana un to novērtējums;
darba vides indikatīvo mērījumu veikšana,
laboratorisko mērījumu organizēšana, rezultātu
analīze un novērtēšana;
darba vides iekšējās uzraudzības pasākumu plāna
izstrādāšana;
darba aizsardzības instrukciju izstrāde;
darba aizsardzības žurnālu, protokolu un citas
dokumentācijas izstrādāšana;
darbinieku instruēšana, apmācība;
darba
aizsardzības
organizatoriskās
sistēmas
izveidošana (rīkojumi, nolikumi, normatīvo aktu
saraksti);
dokumentācijas sagatavošana obligātajām veselības
pārbaudēm (OVP saraksti, kartes, rīkojumi) un
nodarbināto veselības pārbaužu organizēšana un /vai

•

•
•
•

•
•
49.

SIA „Darba aizsardzības
serviss”

Lapsu iela 28-15, Tālr. 29358329, e-pasts:
Cēsis, LV-4101 inga.stc@gmail.com

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

veikšana;
dokumentācijas sagatavošana par individuālo
aizsardzības līdzekļu lietošanu (IAL saraksti,
izdošanas/saņemšanas dokumentācija);
uzņēmuma konsultēšana par darba aizsardzības un
ugunsdrošības jautājumiem;
dalība nelaimes gadījumu un arodslimību cēloņu
izmeklēšanā;
uzņēmuma informēšana un konsultēšana par darba
aizsardzības normatīvajiem aktiem, to izmaiņām un
piemērošanu;
uzņēmēju pārstāvēšana kontrolējošās institūcijās;
citi darba aizsardzības pakalpojumi.
darba aizsardzības sistēmas izveide un uzturēšana
uzņēmumā;
darba
aizsardzības
dokumentu
audits
un
nepieciešamās dokumentācijas sagatavošana;
darba aizsardzības koordinatora pakalpojumi;
darba vides iekšējās uzraudzības veikšana, t.sk.:
darba vides risku novērtēšana, preventīvo pasākumu
noteikšana;
darba aizsardzības plānu izstrāde;
darba vides faktoru mērījumu organizēšana;
dokumentācijas sagatavošana obligātajām veselības
pārbaudēm (OVP saraksti, kartes, rīkojumi) un
nodarbināto veselības pārbaužu organizēšana un /vai
veikšana;
dalība nelaimes gadījumu un arodslimību cēloņu
izmeklēšanā;
uzņēmuma informēšana un konsultēšana par darba
aizsardzības normatīvajiem aktiem, to izmaiņām un
piemērošanu;

50.

SIA „Dialogs AB”

Murjāņu iela 1A, Tālr./fakss 67432343,
Rīga, LV-1024
info@dialogs-ab.lv,
http://www.darbaaizsardziba.org

•
•

uzņēmēju pārstāvēšana kontrolējošās institūcijās;
citi darba aizsardzības pakalpojumi.

•

darba aizsardzības organizatoriskās struktūras
izveidošana;
darba aizsardzības sistēmas ieviešana un uzturēšana;
uzņēmuma atbilstības darba aizsardzības un
ugunsdrošības normatīvo aktu prasībām noteikšana;
darba aizsardzības pasākumu plāna izstrāde;
darba vides risku novērtēšana;
darba aizsardzības dokumentācijas izstrāde;
darba vides iekšējā uzraudzība;
indikatīvo mērījumu veikšana;
laboratorisko pārbaužu organizēšana, piesaistot
akreditētu laboratoriju;
obligāto veselības pārbaužu (OVP) organizēšana,
t.sk., OVP karšu sagatavošana;
ēkas vai telpas evakuācijas plānu izstrāde;
civilās aizsardzības plāna izstrāde;
nodarbināto apmācība un instruēšana par darba
aizsardzības, ugunsdrošības un elektrodrošības
jautājumiem;
citi
darba
aizsardzības
un
ugunsdrošības
pakalpojumi.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
51.

SIA „RTO Management”

Eksporta iela 15
k-1, Rīga, LV1045

Tālr. 67329816, e-pasts:
info@rto.lv

•
•
•
•
•
•

darba aizsardzības sistēmas izveide;
darba vides iekšējā uzraudzība;
darba vides risku novērtēšana;
uzņēmuma atbilstības novērtēšana saistošo darba
aizsardzības normatīvo aktu prasībām;
darba aizsardzības plānu izstrāde;
darba vides parametru laboratorisko izmeklējumu un
instrumentālo mērījumu organizēšana, rezultātu

•
•
•
•
•
52.

SIA „IVEG”

Stacijas iela
129j,
Daugavpils,
LV-5401

Tālr. 29443483, e-pasts:
iveg@inbox.lv

•

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

analīze un novērtēšana;
obligāto veselības pārbaužu organizēšana;
darba drošības instrukciju izstrādāšana un personāla
instruēšana;
uzņēmumu
konsultēšana
darba
aizsardzības
jautājumos;
nelaimes gadījumu darbā izmeklēšana;
citi darba aizsardzības pakalpojumi.
darba
vides
atbilstības
novērtēšana
darba
aizsardzības, ugunsdrošības normatīvo dokumentu
prasībām,
izstrādātās
darba
aizsardzības
dokumentācijas novērtēšana;
darba attiecību regulējošo dokumentu pārbaude,
sagatavošana;
darba aizsardzības sistēmas izveide un politikas
izstrāde;
indikatīvo mērījumu veikšana apgaismojumam,
troksnim, mikroklimatam, laboratorisko mērījumu
organizēšana darba vietās;
darba vides riska faktoru identificēšana, novērtēšana,
dokumentēšana;
darba aizsardzības pasākumu plāna sastādīšana;
OVP saraksta sastādīšana, OVP kartes noformēšana;
darba aizsardzības instrukciju izstrāde, piedalīšanās
nodarbināto instruktāžās;
nelaimes gadījumu darbā izmeklēšana, akta
sastādīšana;
uzņēmuma
konsultēšana
un
pārstāvēšana
kontrolējošās iestādēs darba aizsardzības jomā;
konsultācijas par darba tiesību un darba aizsardzības
jautājumiem;
citi darba aizsardzības pakalpojumi.

53.

SIA „Ventamonjaks
serviss”

Dzintaru iela 66,
Ventspils,
LV-3602

Tālr. 63660538, 63660521,
fakss: 63680105,
e-pasts: office@ventamonjaks.lv,
irina.ingelande@ventamonjaks.lv

•
•

•
•
•
•
•

•

•

•
•
54.

SIA „ALPA.C”

Tērbatas iela
16/18-11,
Rīga,
LV-1011

Tālr. 26577676, 67282653,
e-pasts: info@alpac.lv,
http://www.alpac.lv

•
•
•
•
•

darba vides iekšējās uzraudzības plānošana;
darba vides riska novērtēšana, ieskaitot riska
novērtēšanu darbā, kuru veic grūtnieces un sievietes
pēcdzemdību periodā;
darba vides iekšējās uzraudzības īstenošana;
darba vides iekšējās uzraudzības pārbaude un
pilnveidošana;
darbā notikušo nelaimes gadījumu izmeklēšana;
darba aizsardzības instrukciju izstrādāšana;
darbinieku informēšana par darba vietās un darba
veidos esošajiem darba vides riskiem un
noteiktajiem pasākumiem šo risku novēršanai vai
samazināšanai;
kontrole par darba aizsardzības un drošības prasību
ievērošanu, kas norādītas uzņēmumu instrukcijās un
LR normatīvajos aktos;
ievadapmācības veikšana no jauna pieņemtajiem
darbiniekiem, visiem, kas ieradušies komandējumā,
kā arī apakšuzņēmēju personālam, audzēkņiem un
studentiem, kas ieradušies ražošanas apmācībā vai
praksē, un instruktāžas darba vietā;
likumdošanā paredzētas darbības, kuras saistītas ar
nodarbināto obligātajām veselības pārbaudēm;
citus pakalpojumus darba aizsardzības jomā.
darba aizsardzības sistēmas izveide un uzturēšana;
darba vides risku noteikšana un izvērtēšana;
darba aizsardzības preventīvo pasākumu noteikšana;
darba vides iekšējās uzraudzības plānošana un
īstenošana;
darba aizsardzības dokumentācijas izstrāde – darba
aizsardzības instrukciju izstrādāšana, darba

•

•

•
•
•
•

•

•

•
•
•

aizsardzības un ugunsdrošības žurnālu, sarakstu un
veidlapu sagatavošana, darba aizsardzības
organizatoriskās struktūras izveide un politikas
izstrāde u.c.;
darba aizsardzības dokumentācijas un sistēmas
audita veikšana, t.sk. uzņēmuma atbilstības darba
aizsardzības un ar to saistīto normatīvo aktu
prasībām noteikšana (ugunsdrošība, ķīmisko vielu
un maisījumu drošība, bīstamo iekārtu drošība u.c.;
indikatīvo darba vides mērījumu veikšana
(apgaismojums, mikroklimats, trokšņa līmenis) ar
verificētiem mērinstrumentiem un laboratorisko
mērījumu veikšanas organizēšana, piesaistot
akreditēto laboratoriju;
obligāto veselības pārbaužu organizēšana;
darba aizsardzības koordinatora funkciju veikšana
būvobjektos;
nodarbināto instruēšana un apmācība darba
aizsardzībā;
darba vietu apsekošana, kā arī veikto darba
aizsardzības pasākumu un to efektivitātes pārbaude
un kontrole;
konsultācijas darba aizsardzības, ugunsdrošības un
darba tiesību jautājumos, uzņēmumu informēšana un
konsultēšana par izmaiņām darba aizsardzības
normatīvajos aktos;
piedalīšanās nelaimes gadījumu darbā un
arodslimību cēloņu izmeklēšanā, uzņēmuma
pārstāvēšana valsts institūcijās;
civilo aizsardzības plānu izstrāde;
evakuācijas plānu izstrāde;
un citi darba aizsardzības pakalpojumi.

55.

SIA „Zerorisk”

Sesku iela
11 k-4 – 12,
Rīga,
LV-1331

Tālr. 29444407, 26673387,
e-pasts: zerorisk@inbox.lv,
safe.work@inbox.lv,
guntis.kalnietis@inbox.lv

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

56.

SIA „DAS pakalpojumi”

Ozolciema iela
44-15, Rīga, LV1058

Tālr. 27446118,
info@dasp.lv
http://dasp.lv/

•
•
•
•
•

•
•

•

uzņēmuma novērtēšana un audits darba aizsardzībā;
darba vides risku identificēšana un novērtēšana;
darba vides risku laboratoriskie mērījumi, piesaistot
akreditētu laboratoriju;
darba aizsardzības plāna izveide;
obligāto veselības pārbaužu organizēšana;
normatīvos paredzēto žurnālu izveide;
instrukciju izstrāde;
nodarbināto instruktāža darba aizsardzībā;
piedalīšanās nelaimes gadījumu izmeklēšanā;
apmācību darba aizsardzības jautājumos
organizēšana;
konsultēšana darba aizsardzības jautājumos;
konsultēšana aizsardzības līdzekļu izvēlē;
izbraukumi uz objektiem;
citi ar darba aizsardzību saistīti jautājumi.
darba aizsardzības projekta procesa vispārējā
organizācija;
darba aizsardzības organizatoriskās sistēmas
izveidošana;
darba vides risku novērtējums un darba vides iekšējā
uzraudzība;
obligāto veselības pārbaužu organizēšana;
darba aizsardzības instrukciju izstrāde,
pilnveidošana un darba aizsardzības dokumentācijas
sakārtošana;
darba aizsardzības apkalpošanas procesa vispārējā
organizācija;
darbinieku instruēšana darba aizsardzībā,
ugunsdrošībā, elektrodrošībā un instrukciju prasību
ievērošanas kontrole;
nelaimes gadījumu darbā izmeklēšana;

57.

SIA „HZQ Darba
aizsardzība un
ugunsdrošība”

Zemgales iela
40, Iecava, LV3913

Tālr. 27842568,
ruta_priede@inbox.lv

•

palīdzības sniegšana uzņēmuma interešu
pārstāvēšanā valsts institūcijās.

•

Darba aizsardzības sistēmu auditu veikšana un
uzņēmuma atbilstības noteikšana normatīvo aktu
prasībām;
Darba aizsardzības organizatoriskās struktūras
izveide, ieviešana un uzturēšana;
Darba vides iekšējās uzraudzības veikšana, tai skaitā
darba vides riska faktoru novērtēšana;
Ar darba aizsardzību saistīto dokumentu (darba
aizsardzības instrukcijas, saraksti, rīkojumu projekti,
darba aizsardzības pasākumu plāni u.c.) izstrāde;
Darba vides uzlabošanai nepieciešamo pasākumu
noteikšana;
Darbinieku apmācība darba aizsardzības jautājumos;
Nelaimes gadījumu darbā izmeklēšana;
Obligāto veselības pārbaužu noteikšana, plānošana,
veikšana un uzskaites sistēmas administrēšana;
Nepieciešamo individuālo aizsardzības līdzekļu
noteikšana;
Konsultēšana darba aizsardzības jautājumos.

•
•
•

•
•
•
•
•
•

58.

SIA “GUSTOS”

Saulgožu iela 32- Tālr. 28379959,
4, Rīga, LV-1055 e-pasts: siagustos@yahoo.com

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Darba aizsardzības sistēmas izveide un politikas
izstrāde;
Darba vides iekšējā uzraudzība;
Darba vides risku novērtēšana;
Laboratorisko mērījumu organizēšana;
Obligāto veselības pārbaužu (OVP), tai skaitā
OVP karšu izveidošana;
Darba aizsardzības pasākumu plāna izstrāde;
Darba drošības instrukciju izstrādāšana;
Uzņēmumu konsultēšana par darba aizsardzības
jautājumiem;
Citi darba aizsardzības pakalpojumi.

59.

SIA “Darba aizsardzības
sistēma”

“Puķītes”
Brocēnu novads,
Remtes pagasts,
LV-3871

Tālr. 29263316,
e-pasts:
janis.varpa@dasistema.lv
http://dasistema.lv/

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Uzņēmumu atbilstības darba aizsardzības un ar to
saistīto normatīvo aktu prasībām noteikšana
(audits);
Darba aizsardzības sistēmas izveide, politikas
izstrāde;
Darba aizsardzības pasākumu darba vietās
sastādīšana;
Darba vides risku noteikšana un novērtēšana;
Normatīvos dokumentos noteikto sarakstu
sagatavošana;
Sprādzienbīstamās vides radītā riska novērtēšana
un dokumentu sagatavošana;
Nepieciešamo kolektīvo un individuālo
aizsardzības līdzekļu noteikšana;
Darba vides mērījumu nodrošināšana, piesaistot
akreditētu laboratoriju;
Darba aizsardzības pasākumu plāna izstrāde;
Darba vides iekšējā uzraudzība;
Obligāto veselības pārbaužu (OVP) organizēšana,
tai skaitā OVP karšu aizpildīšana;
Darba aizsardzības instrukciju izstrāde;
Dalība nelaimes gadījumu izmeklēšanā;
Uzņēmuma darbinieku apmācība darba
aizsardzībā;
Uzņēmumu konsultēšana darba aizsardzības
jautājumos;
Citi darba aizsardzības pakalpojumi.

60.

SIA “Droša darba garants”

Katlakalna iela 9, Tālr. 29354745,
Rīga, LV-1073
e-pasts: info@ddg.lv,
www.ddg.lv

•
•
•
•

•
•
•

•
61.

SIA “Loza un Loza”

Skolas iela 6,
Talsi, LV-3201

Tālr.: 27357999
e-pasts: info@loza.lv,
mājaslapa: www.loza.lv

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Uzņēmumu konsultēšana par darba aizsardzības
jautājumiem;
Darba aizsardzības dokumentācijas audita
veikšana;
Darba aizsardzības sistēmas izveide, ieviešana un
uzturēšana;
Darba vides riska faktoru noteikšana un
novērtēšana, t.sk. laboratorisko mērījumu
organizēšana;
Darba aizsardzības instrukciju izstrāde;
Darba aizsardzības speciālista pienākumu
veikšana uzņēmumā;
Uzņēmuma interešu pārstāvēšana par darba
aizsardzības jautājumiem valsts kontrolējošās
institūcijās un tiesā;
Citi darba aizsardzības pakalpojumi.
Darba vides risku novērtēšana;
Preventīvo pasākumu plānu izstrāde;
Darba vides iekšējā uzraudzība;
Darba aizsardzības sistēmas izveide;
Darba aizsardzības politikas izstrāde;
Darba aizsardzības sistēmas un dokumentācijas
audita veikšana;
Indikatīvo darba vides mērījumu veikšana ar
sertificētiem mērinstrumentiem (apgaismojums,
mikroklimats);
Laboratorisko darba vides mērījumu organizēšana,
piesaistot akreditētu laboratoriju;
Nepieciešamo
individuālo
un
kolektīvo
aizsardzības līdzekļu noteikšana;
Darba aizsardzības instrukciju izstrāde;
Nodarbināto instruēšana darba aizsardzības jomā;

•
•
•
•
•
•
62.

SIA “ArodDrošība”

Ganību dambis
24D, 713.kab.,
Rīga, LV-1005

Tālr.: 29227002,
Fakss: 67396772,
e-pasts: info@aroddrosiba.lv

•
•
•
•

•
•
•
•
•

•

•
•

Obligāto veselības pārbaužu karšu sagatavošana;
Obligāto veselības pārbaužu organizēšana;
Dalība uzņēmumā notikušo nelaimes gadījumu un
arodslimību izmeklēšanā un analīzē;
Uzņēmumu konsultēšana par darba aizsardzības
jautājumiem;
Darba aizsardzības koordinatora funkciju veikšana
būvobjektos;
Citi darba aizsardzības pakalpojumi.
Darba aizsardzības sistēmas audits;
Darba aizsardzības sistēmas izstrādāšana,
uzraudzība un pilnveidošana;
Darba vides pārbaude un tajā esošo darba vides
riska faktoru noteikšana un to novērtējums;
Darba vides indikatīvo mērījumu veikšana,
laboratorisko mērījumu organizēšana, rezultātu
analīze un novērtēšana;
Darba vides iekšējās uzraudzības pasākumu plāna
sastādīšana;
Instrukciju izstrādāšana;
Darba aizsardzības žurnālu izstrādāšana;
Darbinieku instruēšana, apmācība;
Dokumentācijas
sagatavošana
obligātajām
veselības pārbaudēm (obligāto veselības pārbaužu
saraksti, kartes, rīkojumi);
Dokumentācijas sagatavošana par individuālo
aizsardzības līdzekļu lietošanu (individuālo
aizsardzības līdzekļu saraksti);
Nelaimes gadījumu darbā izmeklēšana;
Konsultācijas par darbiniekiem nepieciešamo
apmācību
un
uzņēmuma
amatpersonu
konsultēšana darba aizsardzībā;

•

•
63.

SIA
Tallinas iela 57,
“KOMUNĀLCELTNIEKS” Rīga, LV-1012

Tālr./fakss: 67277001,
e-pasts: info@kcmc.lv,
drosiba@kcmc.lv

•
•
•
•
•
•

•
•
•

•

Uzņēmuma
darba
aizsardzības
interešu
pārstāvēšana kontrolējošās institūcijās darba
aizsardzības jomās;
Citi darba aizsardzības pakalpojumi.
Darba vides iekšējā uzraudzība, t.sk. darba vides
risku noteikšana un novērtēšana;
Apmācība un konsultēšana darba aizsardzības
jautājumos;
Darba
aizsardzības
koordinatora
funkciju
veikšana;
Uzņēmuma
atbilstības
novērtēšana
darba
aizsardzības normatīvajiem aktiem;
Riska faktoru laboratorisko mērījumu veikšana;
Darba aizsardzības sistēmas izveide, ieviešana un
uzturēšana, t.sk. atbilstoši standartam OHSAS
18001:2007 “Arodveselības un darba drošuma
pārvaldības sistēmas. Prasības”;
Nodarbināto
obligāto
veselības
pārbaužu
organizēšana;
Darba aizsardzības instrukciju izstrāde;
Uzņēmuma
interešu
pārstāvēšana
darba
aizsardzības jautājumos valsts kontrolējošās
institūcijās;
Citi darba aizsardzības pakalpojumi.

64.

SIA “PERITO”

Ruses iela 11-3,
Rīga, LV-1029

Tālr.: 26831366,
e-pasts: grazule.irena@inbox.lv

•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
65.

SIA “PAR DROŠU
DARBU”

Spartaka iela 14- Tālr.: 27133040,
42, Brankas,
e-pasts: info@pardrosudarbu.lv
Ozolnieku
www.pardrosudarbu.lv
novads, LV-3042

•

•
•

•

Uzņēmumu atbilstības darba aizsardzības un ar to
saistīto normatīvo aktu prasībām noteikšana
(audits);
Darba aizsardzības sistēmas izveide, politikas
izstrāde, darba vides iekšējās uzraudzības plāna
sastādīšana;
Darba vides risku noteikšana un novērtēšana;
Darba vides mērījumu nodrošināšana, piesaistot
akreditētu laboratoriju;
Darba aizsardzības pasākumu plāna izstrāde;
Darba vides iekšējā uzraudzība;
Obligāto veselības pārbaužu (OVP) organizēšana,
t.sk. OVP karšu aizpildīšana;
Darba aizsardzības instrukciju izstrāde;
Dalība nelaimes gadījumu izmeklēšanā;
Uzņēmuma
darbinieku
apmācība
darba
aizsardzībā;
Uzņēmumu konsultēšana darba aizsardzības
jautājumos;
Citi darba aizsardzības pakalpojumi.
Darba
aizsardzības
un
ugunsdrošības
dokumentācijas (darba aizsardzības instrukciju,
rīkojumu, noteikumu, sarakstu, veidlapu, žurnālu
u.c.) izstrāde vai pilnveide;
Nodarbināto obligāto veselības pārbaužu (OVP)
organizēšana;
Bīstamo
iekārtu
un
darba
aprīkojuma
dokumentācijas
un
tehnisko
ekspertīžu
organizēšana;
Indikatīvo darba vides mērījumu (apgaismojums,
mikroklimats)
veikšana
ar
verificētiem
mērinstrumentiem;

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•

•
•

Ievadinstruktāžu,
sākotnējo
un
atkārtoto
instruktāžu veikšana;
Darba vides risku noteikšana un izvērtēšana,
veicot darba vietu pārbaudes;
Laboratorisko mērījumu veikšanas organizēšana,
piesaistot akreditēto laboratoriju;
Darba aizsardzības pasākumu plāna izstrāde;
Darba aizsardzības organizatoriskās struktūras
izveide un politikas izstrāde;
Darba aizsardzības dokumentācijas un sistēmas
audita veikšana, novērtējot atbilstību darba
aizsardzības
un
ugunsdrošības
normatīvo
dokumentu prasībām;
Informēšana un konsultēšana par izmaiņām darba
aizsardzības normatīvajos aktos;
Nepieciešamo
kolektīvo
un
individuālo
aizsardzības līdzekļu noteikšana;
Nepieciešamo drošības zīmju noteikšana un
izvietošana;
Pirmās palīdzības aptieciņu skaita un atrašanās
vietu noteikšana;
Ugunsdzēsības līdzekļu skaita, veida un atrašanās
vietu noteikšana, ugunsdzēsības līdzekļu reģistra
izstrāde;
Profesiju vai darba vietu sarakstu izstrāde, kurās
nodarbināto veselības stāvokli ietekmē vai var
ietekmēt veselībai kaitīgie darba vides faktori un
īpaši apstākļi;
Apmācību
darba
aizsardzības
jautājumos
organizēšana;
Arodslimību un notikušo nelaimes gadījumu darbā
izmeklēšana, aktu sastādīšana un reģistrēšana
Valsts darba inspekcijā;

•

•
•
•
•
66.

SIA “FUTURE
DEVELOPMENT”

Juridiskā adrese:
Lazdu iela 1,
Tukums,
LV-3101
Faktiskā adrese:
Raudas iela 4,
Tukums, LV3101

Tālr.: 29182946
e-pasts:
futuredevelopment@inbox.lv

•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Darba devēju vai darbinieku konsultēšana un
tiesību pārstāvēšana Valsts darba inspekcijā un
citās uzraugošās iestādēs;
Civilo aizsardzības plānu izstrāde;
Evakuācijas plānu izstrāde un aktualizācija;
Palīdzība darba ņēmējiem ar kuru noticis nelaimes
gadījums darbā;
Citi darba aizsardzības pakalpojumi.
Uzņēmumu atbilstības darba aizsardzības un ar to
saistīto normatīvo aktu prasībām noteikšana
(audits);
Darba aizsardzības sistēmas izveide, politikas
izstrāde, darba vides iekšējās uzraudzības plāna
sastādīšana;
Darba vides risku noteikšana un novērtēšana;
Darba vides mērījumu nodrošināšana, piesaistot
akreditētu laboratoriju;
Darba aizsardzības pasākumu plāna izstrāde;
Darba vides iekšējā uzraudzība;
Obligāto veselības pārbaužu (OVP) organizēšana,
t.sk. OVP karšu aizpildīšana;
Darba aizsardzības instrukciju izstrāde;
Dalība nelaimes gadījumu izmeklēšanā;
Uzņēmuma
darbinieku
apmācība
darba
aizsardzībā;
Uzņēmumu konsultēšana darba aizsardzības
jautājumos;
Citi darba aizsardzības pakalpojumi.

67.

SIA "RBSSKALS
Construction"

O. Vācieša iela
6b, Rīga, LV1004

Tālr.67225520, 67212624,
Fakss: 67830114,
e-pasts: info@rbsskals.lv,
birojs@rbsskals.lv

•
•
•

•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

DA sistēmas izveidošana un uzturēšana
uzņēmumā,
DA dokumentu audits un nepieciešamās
dokumentācijas sagatavošana,
darba vides iekšējās uzraudzības veikšana, t.sk. –
darba vides risku (DVR) novērtēšana (izmantojot
datorprogrammu),
preventīvo
pasākumu
noteikšana, DA pasākumu plāna izstrāde,
uzņēmumu, struktūrvienību, objektu, būvobjektu
apsekošana un to atbilstības izvērtēšana saskaņā
DA, vides aizsardzības, ugunsdrošības normatīvo
aktu prasībām un apsekošanas protokolu
sastādīšana,
uzņēmuma darbinieku apmācība, lekciju lasīšana
uzņēmumos, objektos (arī būvobjektos) par
dažādām DA tēmām (galvenie darba vides riski,
ķīmiskie riski, ugunsdrošības pamati, darbs
augstumā,
vides
aizsardzības
jautājumi,
psihoemocionālie DVR...),
vides aspektu izvērtējums objektos (būvobjektos),
līdzdalība nelaimes gadījumu un arodslimību
izmeklēšanā,
DA pasākumu plānu izstrāde,
DA koordinatoru funkciju veikšana būvobjektos,
DA plānu izstrāde būvobjektiem,
obligāto veselības pārbaužu (OVP) organizēšana,
DA instrukciju izstrāde un instruktāžu veikšana,
darba
vides/vietas
parametru
mērījumu
organizēšana,
nepieciešamo Individuālo aizsardzības līdzekļu
noteikšana,
dalība uzņēmumā notikušo nelaimes gadījumu un
arodslimību izmeklēšanā,

•
•
•
68.

SIA "Latvijas rūpnieku
tehniskās drošības ekspertu
apvienība" - TUV
Rheinland Grupa

Ieriķu iela 3,
korpuss C2,
Rīga, LV-1084

Tālr. 67568605, 26318447

•

E-pasts: Jogita.Jekabsone@tuv.lv
http://www.tuv.lv/
•

•

•
•
•

•

•

•

uzņēmuma interešu pārstāvēšana Valsts darba
inspekcijā,
uzņēmumu konsultēšana DA jomā un darba vides
uzlabošanā,
citi ar DA, vidi, ugunsdrošību saistīti pakalpojumi.
Uzņēmuma atbilstības novērtējums darba
aizsardzības normatīvo aktu prasībām (piemēram,
bīstamo iekārtu drošība, ugunsdrošība, ķīmisko
vielu drošība, darba vietu atbilstība ergonomikas
principiem). Darba aizsardzības dokumentu
audits.
Uzņēmuma
darba
aizsardzības
sistēmas
izveidošana un uzturēšana, darba aizsardzības
politikas izstrāde
Darba vides iekšējā uzraudzība, tai skaitā darba
vides riska faktoru noteikšana un novērtēšana un
darba vides iekšējās uzraudzības plāna
sastādīšana.
Darba vietu ergonomisko risku izvērtējums.
Darba aprīkojuma tehniskās drošības izvērtējums.
Darba aizsardzības dokumentācijas izstrāde
atbilstoši uzņēmuma komercdarbības veidam un
LR normatīvu prasībām.
Darba vides mērījumu nodrošināšana, piesaistot
akreditētu laboratoriju, saņemtā slēdziena
izvērtējums.
Nodarbināto instruēšana darba aizsardzībā un
tematisko apmācību organizēšana un sagatavošana
darba drošības un arodveselības jautājumos
(darbam ar ķīmiskām vielām), ieskaitot darbinieku
informēšanu par darba vides riska novērtējuma
rezultātiem.
Darba aizsardzības pasākumu plāna izstrāde.

•
•
•
•
•
•

•

•
•

•
•

Darba aizsardzības žurnālu sagatavošana.
Darba vides iekšējās uzraudzības kontrole un
pilnveidošana.
Obligāto veselības pārbaužu organizēšana, tai
skaitā OVP karšu aizpildīšana.
Nepieciešamo
kolektīvo
un
individuālo
aizsardzības līdzekļu noteikšana.
Darba aizsardzības instrukciju izstrāde.
Nelaimes gadījumu darbā un arodslimību
izmeklēšana un uzņēmumu interešu pārstāvēšana
Valsts darba inspekcijā un citās institūcijās.
Darba aizsardzības auditu veikšana, uzņēmumos,
uzņēmumu struktūrvienībās, būvobjektos un
audita ziņojuma sastādīšana.
Darba aizsardzības koordinatora funkciju veikšana
būvobjektos.
Uzņēmuma pārstāvēšana un konsultēšana
attiecībās ar kontrolējošajām institūcijām darba
aizsardzības jomā.
Uzņēmumu konsultācijas par darba aizsardzības
jautājumiem.
Citi darba aizsardzības pakalpojumi, atbilstoši
klientu pieprasījumam.

69.

SIA "Titulus"

A. Deglava iela
57, dz. 8, Rīga,
LV-1035

Tālr.
29241001,
e-pasta
adrese:nadezdasm@mail.ru

•

•

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

•

•
•

Darba aizsardzības dokumentācijas un sistēmas
audita veikšana, novērtējot atbilstību darba
aizsardzības normatīvo dokumentu prasībām;
Darba aizsardzības sistēmas izveide, politikas
izstrāde, darba vides iekšējās uzraudzības plāna
sastādīšana;
Darba vides risku noteikšana un novērtēšana;
Nepieciešamo
kolektīvo
un
individuālo
aizsardzības līdzekļu noteikšana;
Darba vides mērījumu nodrošināšana, piesaistot
akreditētu laboratoriju;
Darba aizsardzības pasākumu plāna izstrāde;
Darba vides iekšējā uzraudzība;
Nepieciešamo drošības zīmju noteikšana un
izvietošana;
Pirmās palīdzības aptieciņu skaita un atrašanās
vietu noteikšana;
profesiju vai darba vietu sarakstu izstrāde, kurās
nodarbināto veselības stāvokli ietekmē vai var
ietekmēt veselībai kaitīgie darba vides faktori un
īpaši apstākļi;
obligāto veselības pārbaužu (OVP) organizēšana,
t. sk. OVP karšu aizpildīšana;
darba aizsardzības instrukciju izstrāde;
Arodslimību un notikušo nelaimes gadījumu darbā
izmeklēšana, aktu sastādīšana un reģistrēšana
Valsts darba inspekcijā;
Darba devēju vai darbinieku konsultēšana un
tiesību pārstāvēšana Valsts darba inspekcijā un
citās uzraugošās iestādēs;
Uzņēmuma
darbinieku
apmācība
darba
aizsardzībā;
Citi darba aizsardzības pakalpojumi.

70.

SIA „Grenade&Serviss”

K.Ulmaņa
gatve 2,
Rīga,
LV-1004

Tel.67409315;
fax.67409317;
e-pasts: info@grenadeserviss.lv

•
•

•
•
•
•
•

•

•

•
•

Darba vides iekšējās uzraudzības plānošana;
Darba vides riska novērtēšana, ieskaitot riska
novērtēšanu darbā, kuru veic grūtnieces un
sievietes pēcdzemdību periodā;
Darba vides iekšējās uzraudzības īstenošana;
Darba vides iekšējās uzraudzības pārbaude un
pilnveidošana;
Darbā notikušo nelaimes gadījumu izmeklēšana;
Darba aizsardzības instrukciju izstrādāšana;
Darbinieku informēšana par darba vietās un darba
veidos esošajiem darba vides riskiem un
noteiktajiem pasākumiem šo risku novēršanai vai
samazināšanai;
Kontrolē darba aizsardzības un drošības prasību
ievērošanu, kas norādītas uzņēmumu instrukcijās
un LR normatīvajos aktos;
Ievadapmācības veikšana no jauna pieņemtajiem
darbiniekiem,
visiem,
kas
ieradušies
komandējumā, ka arī apakšuzņēmēju personālam,
audzēkņiem un studentiem, kas ieradušies
ražošanas apmācībā vai praksē, un instruktāžas
darba vietā;
Likumdošanā paredzētas darbības, kuras saistītas
ar nodarbināto obligātajām veselības pārbaudēm;
Citus pakalpojumus darba aizsardzības jomā.

