Akreditētās izgītības programmas
no

04.12

Darba aizsardzība un drošība. No 4.decembra

Mācību datums: 04.12.2019

Norises vieta: Biķernieku iela 4, Rīga

Mērķa auditorija: darba aizsardzības speciālisti, uzticības

Cena: 120.00 €

personas, darba aizsardzības koordinatori

Latvijas Pašvaldību mācību centrs organizē akreditētu (P16533)
60 stundu profesionālās pilnveides izglītības programmu
Darba aizsardzība un drošība

Mācību ilgums - 6 dienas.
Mācību norise plānota: 4., 10., 16. decembrī un vēl 3 dienas janvārī.
Mērķis: sniegt pamatlīmeņa zināšanas, kas nepieciešamas darba aizsardzības speciālistiem, uzticības personām un darba
aizsardzības koordinatoriem par darba vides riska faktoriem un citiem ar darba aizsardzību saistītiem jautājumiem.
Izglītības programmā iekļautas tēmas:
●

Darba aizsardzības organizatoriskās prasības.

●

Darba vides riska faktori.

●

Darba vides riska samazināšana.

●

Elektrodrošības pamati.

●

Ugunsdrošības pamati.

●

Pirmā palīdzība nelaimes gadījumos darbā.

Paraugs prakses uzdevuma izstrādei:
●

Pielikums Nr. 1.

●

Pielikums Nr. 2.

●

Pielikums Nr. 3.

●

Pielikums Nr. 4.

●

Pielikums Nr. 5.

Informācijas avoti patstāvīgai normatīvo aktu un metodisko materiālu izpētei.
●

https://likumi.lv/ - Latvijas Republikas normatīvie akti

●

http://www.vdi.gov.lv/lv/ - Valsts darba inspekcija

●

https://www.lndb.lv/ - Latvijas Nacionālā bibliotēka. Digitālā bibliotēka.

●

https://visc.gov.lv/profizglitiba/metmat.shtml - VISC metodiskie materiāli

Norises vieta: Biķernieku ielā 4, Rīgā.
Mācību sākums: 9.30.
Mācību maksa dienā: EUR 20.00 (kopējais dienu skaits - 6). Dalības maksā iekļautas pusdienas un mācību materiāli.
Mācību maksa par visu programmu - EUR 120.00

Apmaksu var veikt pēc mācību sākumā saņemtā LPMC rēķina, maksājot ar pārskaitījumu, gan arī skaidrā naudā, kā arī veikt
maksājumus pa daļām. Bankas rekvizīti: A/S SEB banka, norēķinu konts: LV95UNLA0034106573100, bankas kods UNLALV2X.
Pārskaitījumā lūdzam norādīt rēķina numuru.

Dalībniekam, ierodoties uz mācībām, līdzi jāņem izglītības dokumenta kopija, un jāuzrāda personas apliecinošu dokumentu.
Mācību noslēgumā kursa dalībnieki saņem valsts atzītu izglītības dokumentu - Apliecību par profesionālās pilnveides
izglītību.
Lūdzam savlaicīgi pieteikt savu dalību mācībās:

●

aizpildot pieteikuma anketu;

●

rakstot e-pastā: lpmc@lpmc.lv;

vai zvanot pa tālruņiem: 67551217, 67552252, mob.tel. 29111659.
Dal?ties
●

LPMC adrese: Biķernieku iela 4, Rīgā, LV-1039.

