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SIA „AHG” darba aizsardzības pakalpojumu saraksts
1.
2.

3.

4.

Veikt pirmreizējo darba vides auditu Pasūtītāja uzņēmumā, pēc kura tiek sastādīts darba
aizsardzības pasākuma plāns.
Pusēm savstarpēji vienojoties Izpildītājs veic:
1. Darba vides risku novērtēšanu;
2. Darbinieku informēšanu par risku faktoriem;
3. Darba aizsardzības pasākumu plānu izstrādi;
4. Individuālo aizsardzības līdzekļu saraksta izstrādi;
5. Obligāto veselības pārbaužu saraksta izstrādi;
6. Darbinieku veselības pārbaužu karšu sagatavošanu;
7. Drošības zīmju atrašanās vietu noteikšanu;
8. Darba aizsardzības instrukciju, ievadinstrukciju, ugunsdrošības un elektrodrošības instrukciju
izstrādāšana atsevišķām profesijām vai darbu veidiem;
9. Darba vides iekšējās uzraudzības pārbaužu veikšanu;
10. Konsultāciju sniegšanu;
11. Pasūtītāja informēšanu par darba vides iekšējās uzraudzības pārbaužu rezultātiem;
12. Veicamo pasākumu noteikšanu atbilstoši obligātās veselības pārbaudes atzinumā norādītajam;
13. Ievadinstruktāžu, sākotnējo un atkārtoto instruktāžu organizēšana un vadīšana;
14. Nodarbināto apmācību (teorētisko un praktisko) piemērotāko individuālo aizsardzības līdzekļu
izvēlē un lietošanā;
15. Rīkojumu paraugu sagatavošanu;
16. Ķīmisko vielu saraksta sastādīšanu;
17. Datu drošības lapu sagādi;
18. Darba kārtības noteikumu izstrādi;
19. Nelaimes gadījumu darbā izmeklēšanu;
20. Normatīvajos aktos noteikto ugunsdrošības prasību izpildes pārbaudes veikšana;
21. Darbinieku instruēšana ugunsdrošības jomā;
22. Iespējamo ugunsgrēka risku novērtēšana Pasūtītāja objektos.
Pusēm savstarpēji vienojoties (pilnvara par mērījumu pasūtīšanu un rezultātu saņemšanu no „BIOR”)
izpildītājs veic darba vides mērījumus, atbilstoši noteiktajiem uzņēmuma darba vides riskiem t.i.
piemēram, troksnim, apgaismojumam;
Ja puses vienojas par darba vides uzraudzības līgumu, tad Izpildītājs papildus var veikt
šādus pakalpojumus:
1. izveidot uzņēmumā darba aizsardzības sistēmu;
2. izstrādāt uzņēmuma darba aizsardzības politiku;
3. plānot darba vides iekšējās uzraudzību;
4. īstenot darba vides iekšējo uzraudzību;
5. pārbaudīt un pilnveidot darba vides iekšējo uzraudzību;
6. instruēt nodarbinātos un apmācīt darba aizsardzības jomā;
7. organizēt un/vai veikt nodarbināto veselības pārbaudes;
8. periodiski pārbaudīt un kontrolēt veikto darba aizsardzības pasākumu un to efektivitāti;
9. īstenot darba aizsardzības un preventīvos pasākumus uzņēmuma darba vides riska novēršanai
vai samazināšanai līdz pieļaujamam līmenim;
10. konsultēt par jaunu darba vietu izveidi uzņēmumā;
11. ņemt dalību uzņēmumā notikušo nelaimes gadījumu un arodslimību izmeklēšanā un analīzē;
12. informēt un konsultēt uzņēmumu par jaunākajām izmaiņām darba aizsardzības normatīvajos
aktos;
13. informēt un konsultēt uzņēmumu par jaunākajiem pētījumiem un to rezultātiem darba
aizsardzības jomā;
14. veikt vēl arī citus darba vides uzlabošanas uzdevumus uzņēmumā.
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