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ESF projekta finansēta iespēja

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

• Aktivitāte “Izglītojošas aktivitātes profesionālo izglītības 
iestāžu audzēkņiem”

• Turpinās jau LBAS aizsāktā tradīcija



Konkursa PROFS mērķis

• Veicināt profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu interesi un 
izpratni par darba tiesībām un darba drošību, uzsākot darba gaitas

• Veicināt arodbiedrību atpazīstamību jauniešu vidū

Lekcija Rīgas 3. 
arodskolā



Paveiktais

• No 2017.gada sākuma izglītoti vairāk nekā 1000 audzēkņu 15 
profesionālās izglītības iestādēs

Lekcijā 
Liepājas 
tehnikumā



Konkursa norise

• Maijā – izstrādāts Nolikums

• Augusta beigās, septembrī – izsūtīti uzaicinājumi 
profesionālās izglītības iestādēm piedalīties

• Novembrī – reģionu pusfināli

• Novembra beigas, decembra sākums – fināls
• Komandā seši skolēni, iespēja startēt 2 komandām no 

profesionālās izglītības iestādes

• Finālā – viena uzvarētājkomanda no pusfināla kārtas

bbc.com



Saturs

• Divas tematiskās daļas:

• Darba tiesības

• Darba aizsardzība

Lekcija Daugavpils 
Būvniecības 
tehnikumā



Darba tiesības – kas jāzina?

• Darba attiecību uzsākšana
• Darba samaksa, disciplinārsodi un ieturējumi
• Darba laiks, atvaļinājumi un pārtraukumi
• Darba attiecību izbeigšana
• Tiesības, pienākumi un atbildība darbā
• Sociālais dialogs
• Dalība arodbiedrībā



Darba aizsardzība – kas jāzina? 
• 1. Ar darba aizsardzību saistīto jēdzienu definīcijas: darba aizsardzība, darba 

aprīkojums, darba vieta, darba vides iekšējā uzraudzība, darba vides risks, 
nodarbināto pārstāvji.

• 2. Darbā notikušie nelaimes gadījumi, to dinamika.
• 3. Smagie un letālie nelaimes gadījumi, to cēloņi, problemātiskākās nozares.
• 4. Arodslimnieki un arodslimības Latvijā.
• 5. Darba aizsardzības sistēma uzņēmumā: kas realizē, normatīvie akti, procedūra.
• 6. Darba devēja pienākumi un tiesības.
• 7. Darbinieka pienākumi.
• 8. Kur un kāpēc nodarbinātajam jāparakstās: pirmreizējā veselības pārbaude 

nodarbinātajam, darba līgums – ko tas paredz, apmācības kārtība darba 
aizsardzības jautājumos - ievadinstruktāža, instruktāža darba vietā,

• 10. Riski darba vietā.
• 11. Individuālie aizsardzības līdzekļi.
• 12. Pārkāpumi darba aizsardzības jomā.
• 13. Nelaimes gadījumu darbā izmeklēšanas un uzskaites kārtība, atbildība.



Kur iegūt zināšanas?

www.arodbiedribas.lv









www.darbatiesibas.lv

http://www.darbatiesibas.lv/


http://www.lvportals.lv/nozare/tema/darba-tiesibas/3950

http://www.lvportals.lv/nozare/tema/darba-tiesibas/3950


www.facebook.com/arodbiedribaslv www.twitter.com/arodbiedribas

http://www.facebook.com/arodbiedribaslv
http://www.twitter.com/arodbiedribas


PALDIES PAR UZMANĪBU!
UZ REDZĒŠANOS KONKURSĀ PROFS!
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