
Valsts zemes dienests Sadarbība, nosakot kārtību, kādā VDI izmanto VZD datu

publicēšanas portālu "WWW.KADASTRS.LV"

Autotransporta inspekcija Sadarbība savstarpējās palīdzības sniegšanā un informācijas

apmaiņā par normatīvos aktos noteikto prasību pārkāpumiem darba

tiesisko attiecību un darba aizsardzības jautājumos autopārvadājumu 

jomā

VAS "Latvijas Valsts ceļi" Sadarbība, nosakot kārtību, kādā LVC iegūst informāciju no VDI par

publisko iepirkumu kandidātu vai pretendentu darba tiesību

būtiskiem pārkāpumiem, kas saistīti ar personu nodarbināšanu bez

rakstveida darba līguma noslēgšanas 

Biedrība "Latvijas Profesionālās uzkopšanas un 

apsaimniekošanas asociācija"

Sadarbība informācijas apmaiņas jomā un savstarpējo konsultāciju

sniegšanā ar mērķi samazināt nereģistrēto nodarbinātību, uzlabot

darba tiesisko attiecību un darba aizsardzības normatīvo jautājumu

sakārtošanu uzkopšanas un apsaimniekošanas pakalpojumu nozarē,

tādejādi samazinot negodīgas konkurences ietekmi nozares darbībā.

Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība Sadarbība darba tiesisko attiecību un darba aizsardzības jomās

"Latvijas Drošības biznesa asociācija" biedrība Informācijas apmaiņa un sadarbība darba tiesisko attiecību un darba

aizsardzības vides sakārtošanā apsardzes pakalpjumu nozarē

Valsts reģionālās attīstības aģentūra Sadarbība, lai VRAA publisko iepirkumu procedūru ietvaros izvērtētu

kandidātu vai pretendentu

Valsts policijas Rīgas reģiona pārvalde Sadarbība, lai VP RRP publisko iepirkumu procedūru ietvaros

izvērtētu kandidātu vai pretendentu

Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu 

centrs

Sadarbība, lai VAMOuIC publisko iepirkumu procedūru ietvaros

izvērtētu kandidātu vai pretendentu

Valsts AS "Ceļu satiksmes drošības direkcija" VDI iegūt informāciju no transportlīdzekļu un to vadītāju reģistra

AS "Latvijas valsts meži" Sadarbība, lai LVM publisko iepirkumu procedūru ietvaros izvērtētu

kandidātu vai pretendentu

Baltkrievijas Republikas Darba un sociālās 

aizsardzības ministrijas Valsts darba inspekcijas 

departaments

Protokols par sadarbību darba tiesisko attiecību un darba

aizsardzības jomā

Valsts zemes dienests Līgums par nekustamā īpašuma valsts kadastra un grafisko datu

abonēšanu, izmantojot pārlūkporgrammu KRPārlūks

Ekonomikas ministrija EM un VDI sadarbība informācijas sniegšanās par pašvaldību

izsniegtajām būvatļaujām

Būvniecības, enrģētikas un mājokļu valsts aģentūra Informācijas apmaiņa par būtiskiem pārkāpumiem būvniecībā

Liepājas pilsētas pašvaldības policija Informācijas apmaiņa un sadarbība likumdošanas uzraudzības un

kontroles īstenošanā Pušu kompetences ietvaros

Lauku atbalsta dienests Informācijas apmaiņa un likumdošanas ievērošanas uzraudzība un

kontrole abu Puši kompteneces ietveros pasākuma "Cukura

rūpniecības restrukturizācija Kopienā" ietvaros

Valsts būvinspekcija Bīstamo iekārtu ekspluatācijas uzraudzības īstenošana, no Ieroču

aprites likuma izrietošo VDI un VBI funkciju realizēšanai

Latvijas Darba devēju konfederācija Partnerība de minimis atbalsta sniegšanai

Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde Datu sniegšana VDI-ai no Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes

datorprogrammas komplekta "Personu datu pārlūks" no Iedzīvotāju

reģistra centrālās datu bāzes 

Valsts būvinspekcija Sadarbība MK rīkojuma Nr.818 "Par Valsts energoinspekcijas un

Valsts darba inspekcijas reorganizāciju" izpildē

Igaunijas Republikas Valsts darba inspekcija un 

Lietuvas Republikas Valsts darba inspekcija Sadarbība darba drošības un veselības jomā

Valsts darba inspekcijas sadarbības iestādes
Uzņēmums vai iestāde, ar kuru noslēgts 

sadarbības līgums vai vienošanās Līguma vai vienošanās priekšmets



Nodarbinātības valsts aģentūra

Informācijas par personu nodarbināšanu bez rakstveida darba

līguma noslēgšanas sniegšanā un darba devēju, kas iesaistīti NVA

aktīvo nodarbinātības pasākumu īstenošanā, pārbaudes veikšanā

Norvēģijas Darba inspekcijas pārvalde Sadarbība un savstarpēja informācijas apmaiņa

Valsts robežsardze Informācijas apmaiņa, profesionālās konsultācijas un palīdzības

sniegšana, veicot kontroles pasākumus ar mērķi novērst Darba

likuma un Imigrācijas likuma pārkāpumus

Valsts ieņēmumu dienests Informācijas apmaiņa, kopīgu pārbaužu veikšana un savstarpēja

profesionālo konsultāciju sniegšana

Latvijas Pašvaldību darba devēju asociācija Informācijas apmaiņa, savstarpēju profesionālo konsultāciju un

palīdzības sniegšana

Rīgas Tehniskā universitāte Realizēt ES struktūrfonda Nacionālās kapacitātes programmas

projekta "Darba drošības un darba tiesisko attiecību uzraudzības

pilnveidošana" aktivitāti 3.1. "VDI darbinieku profesionālās

augstākās izglītības maģistra studijas RTU Inžinierekonomikas

fakultātes studiju programmā "Darba aizsardzība"" un sadarbība

mācību metodiskā nodrošinājuma pilnveidošanā un neklātienes

studiju apjoma koordinēšana.

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests un Valsts 

vides dienests Rūpniecisko avāriju riska novērtēšana un riska samazināšana.

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra Informācijas apmaiņa, lai nodrošinātu preventīvo pasākumu

īstenošanu, darba negadījumu apdrošināšanas atlīdzību

administrēšanu un statistikas pārskatu sagatavošanu

Valsts būvinspekcija, Latvijas Celtnieku arodbiedrība 

un Latvijas Būvnieku asociācija

Uzsākt kopīgus būvprojektu kontroles reidus un atbalstīt LBA

iniciatīvu ierosināt izmaiņas LR būvniecības likumā

Patērētāju tiesību aizsardzības centrs Savstarpēja palīdzības sniegšana un informācijas apmaiņa par tirgus

uzraudzības jautājumiem reglamentētajā sfērā, kurā ar

normatīvajiem aktiem ir noteiktas prasības rūpniecisku izstrādājumu

kvalitātes apliecinājumiem, ar to lietošanu saistītajām instrukcijām

un garantijām

Rīgas Stradiņa universitātes Darba un vides veselības 

institūts Informācijas apmaiņa par darbā gūtajiem arodslimību gadījumiem

Latvijas kokapstrādes uzņēmēju un eksportētāju 

asociācija

Sadarbība darba aizsardzības jautājumu uzlabošanā republikas

mazos un vidējos kokapstrādes uzņēmumos.

Veselības un darbspēju ekspertīzes valsts ārstu 

komisija

Palīdzības sniegšana un informācijas apmaiņa par darbā gūtajiem

nelaimes un arodslimību gadījumiem.

Valsts energoinspekcija Sadarbība energoapgādes uzņēmumu kontrolē reglamentētajā sfērā.

Sadarbības galvenā tēma ir iekārtu, uz kurām attiecas likums "Par

bīstamo iekārtu tehnisko uzraudzību", atbilstības prasību, lietošanas

un periodisko tehnisko pārbaužu kontrole. 

Latvijas valsts meži Savstarpējā palīdzības sniegšana un informācijas apmaiņa par

normatīvos aktos noteikto prasību pārkāpumiem, uzraudzībai un

kontrolei pakļautajos uzņēmumos, kuri saistīti ar mežistrādes

darbiem.

Valsts būvinspekcija

Savstarpējā palīdzības sniegšana un informācijas apmaiņa par

normatīvos aktos noteikto prasību pārkāpumiem uzraudzībai un

kontrolei pakļautajos uzņēmumos, kuri saistīti ar būvniecības valsts

kontroli, būvniecības valsts ekspertīzi un būvizstrādājumu kvalitāti. 

LR Dzelzceļa tehniskā inspekcija Savstarpējā palīdzības sniegšana un informācijas apmaiņa par

normatīvos aktos noteikto prasību pārkāpumiem uzraudzībai un

kontrolei pakļautajos uzņēmumos, kuri saistīti ar dzelzceļa

uzturēšanu un ekspluatāciju.

Izglītības valsts inspekcija Savstarpējā palīdzība un informācijas apmaiņa.



Valsts sanitārā inspekcija

Savstarpējā palīdzības sniegšana un informācijas apmaiņa par LR

normatīvajos aktos noteikto darba drošības un higiēnas prasību

pārkāpumiem Pušu uzraudzībai un kontrolei pakļautajos objektos, kā

arī darbā ar iedzīvotāju iesniegumiem un priekšlikumiem.






