Rīgas Stradiņa universitāte
Darba drošības un vides veselības institūts

Darba aizsardzības filmas
Visas Latvijā šobrīd pieejamās darba aizsardzības īsfilmas pieejamas RSU Darba drošības un vides veselības institūta (DDVVI)
failiem.lv kontā http://failiem.lv/rsu

Klikšķinot uz saiti pie norādes „Darba aizsardzības filmas”, atvērsiet mapi ar visām filmām, kuras iespējamas gan skatīt, gan lejupielādēt. Zemāk
esošajā sarakstā apkopotas visas DDVVI šobrīd pieejamās filmas, tās iespējams atvērt gan Valsts Darba inspekcijas Youtube kontā, gan mājas lapā
failiem.lv/rsu, nospiežot „Ctrl” pogu uz klaviatūras un spiežot uz „Saite”.
Jautājumu un neskaidrību gadījumos sazinieties ar DDVVI, rakstot uz ddvvi@rsu.lv vai zvanot pa tālruni 67409139.
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Darba aizsardzības filmas
ID nr.

Nosaukums

Apraksts

Autors / Pasūtītājs

Garums

06-2010
LV

191-2013

Filma "Anitas Stāsts"

192-2013

Filma "DORES Fabrikas stāsts"

193-2013

Filma "Autisms un darba tirgus"

Animācijas filma par svarīgākajām darba
aizsardzības prasībām Latvijā.
Latviešu valodā.
Animācijas filma par svarīgākajām darba
aizsardzības prasībām Latvijā.
Angļu valodā.
Animācijas filma par svarīgākajām darba
aizsardzības prasībām Latvijā.
Krievu valodā.
2014.gada Darba aizsardzības informatīvās
kampaņas „Strādā vesels!” ietvaros izstrādāta
filma par darbā notikušu nelaimes gadījumu un tā
sekām. Krievu valodā.
2014.gada Darba aizsardzības informatīvās
kampaņas „Strādā vesels!” ietvaros izstrādāta
filma par putnu fabrikā strādājušu arodslimnieci
un darba apstākļu ietekmi uz viņas veselību.
Latviešu valodā.
2014.gada Darba aizsardzības informatīvās
kampaņas „Strādā vesels!” ietvaros izstrādāta
filma par drošu, veselīgu un produktīvu darba
vietu iekārtošanu kokapstrādes uzņēmumā
Latviešu valodā.
Animācijas filma par to, kas jāņem vērā darba
devējiem un nodarbinātajiem, strādājot kopā ar
kolēģiem, kuriem ir autiskā spektra traucējumi,
2013.gads. Latviešu valodā.

RSU DDVVI

190-2013

„Tava rokasgrāmata DARBA
AIZSARDZĪBĀ”
Latviešu valodā.
„Tava rokasgrāmata DARBA
AIZSARDZĪBĀ”
Angļu valodā.
„Tava rokasgrāmata DARBA
AIZSARDZĪBĀ”
Krievu valodā.
Filma "Innas Stāsts"

06-2010
ENG
06-2010
RUS

2

9’26”

Youtube
saite
Saite

Failiem.lv/rsu
saite
Saite

RSU DDVVI

9’26”

Saite

Saite

RSU DDVVI

9’26”

Saite

Saite

RSU DDVVI

1’50’’

Saite

Saite

RSU DDVVI

2’20’’

Saite

Saite

RSU DDVVI

2’40’’

Saite

Saite

Latvijas Autisma
apvienība

8’54’’

Saite

Saite
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ID nr.

Nosaukums

Apraksts

Autors / Pasūtītājs

Garums

194-2013

Filma "Diena būvobjektā"

Latvijas Celtnieku
arodbiedrība

195-2013

Filma "Droša - nedroša rīcība"

196-2013

Filma "Neklusē un esi vesels!"

197-2013

Filma "Darbs uz jumta"

Filma par kāda nodarbinātā pirmo darba dienu
būvniecības objektā un svarīgākajām izvēlēm,
kuras jāveic, lai strādātu droši un veselībai
nekaitīgi, 2013.gds. Latviešu valodā.
Filma par nodarbināto „drošu – nedrošu” rīcību
darba vietās, piemēram, izvēloties vai neizvēloties
lietot individuālās aizsardzības līdzekļus,
2013.gads. Latviešu valodā.
Londonas Olimpiskajām spēlēm sagatavoto
mācību filmu brīvprātīgajā darbā iesaistītajiem par
darba vidi, 2012.gads, Latviešu valodā.
Filma par drošu darbu uz jumta, uzsverot gan
drošības aprīkojuma un darbu organizēšanas
nozīmi, gan arī psihoemocionālo faktoru lomu,
2013.gads. Latviešu valodā.

198-2013

Filma "Darbs uz kāpnēm"

199-2013

Filma "Darbs uz sastatnēm"

2342014_01

Filma „Darbs komandā”

2342014_02

Filma „Ideju īstenošana”

Filma par drošu darbu uz pārvietojamām kāpnēm,
uzsverot gan drošības aprīkojuma un darbu
organizēšanas nozīmi, gan arī psihoemocionālo
faktoru lomu, 2013.gads. Latviešu valodā.
Filma par drošu darbu uz sastatnēm, uzsverot gan
drošības aprīkojuma un darbu organizēšanas
nozīmi, gan arī psihoemocionālo faktoru lomu,
2013.gads. Latviešu valodā.
Filma par nodarbināto iesaistīšanu darba
aizsardzības jautājumu risināšanā un darbu
komandā, 2014.gads, Latviešu valodā.
Filma par nodarbināto iesaistīšanu darba apstākļu
uzlabošanā un darba vietu labiekārtošanā,
2014.gads, Latviešu valodā.
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13’08’’

Youtube
saite
Saite

Failiem.lv/rsu
saite
Saite

SIA Stora Enso
Latvija

9’29’’

Saite

Saite

British Safety
Council

3’10’’

Saite

Saite

AS YIT Ehitus,
Igaunijas
Tirdzniecības un
rūpniecības kamera,
Igaunijas Valsts
darba inspekcija
-„-

3’17’’

Saite

Saite

3’27’’

Saite

Saite

-„-

2’55’’

Saite

Saite

SIA „”Ventspils
Nafta” termināls”

2’29’’

Saite

Saite

SIA „”Ventspils
Nafta” termināls”

2’21’’

Saite

Saite
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ID nr.

Nosaukums

Apraksts

Autors / Pasūtītājs

Garums

2342014_03

Filma „Problēmu risināšana”

Filma par nodarbināto iesaistīšanu dažādu darba
vides problēmu risināšanā, 2014.gads, Latviešu
valodā.

SIA „”Ventspils
Nafta” termināls”

2342014_04

Filma „Stress darbā”

235-2014

Filma "Darbs ir kā spēle"

Filma par labāku darba plānošanu un
organizēšanu, lai mazinātu stresu darba vietās,
2014.gads, Latviešu valodā.
Filma par nodarbināto izvēli – ievērot vai
neievērot darba aizsardzības prasības, veidota,
izmantojot populārās galda spēles „Cirks” idejas,
2014.gads, Latviešu valodā.

236-2014

Filma "Izvēlies savu nākotni
šodien!”

237-2014

Filma „Darbs uz slidenām
virsmām”

238-2013

Filma „Riska novērtējums”

239-2014

Filma „Darba laiks un atpūta”

240-2014

Filma „Darba aprīkojuma droša
izmantošana”

241-2014

Filma „Drošs darbs augstumā”

Filma par nodarbināto rīcības sekām, neievērojot
dažādas darba aizsardzības prasības un nelietojot
individuālās aizsardzības līdzekļus, 2014.gads,
Latviešu valodā.
Igaunijas Valsts darba inspekcijas sagatavota
filma par drošu darbu uz slidenām virsmām,
2014.gads, Latviešu valodā.
Igaunijas Valsts darba inspekcijas sagatavota
filma par darba vides riska novērtējumu,
2014.gads, Latviešu valodā.
Igaunijas Valsts darba inspekcijas sagatavota
filma par darba laiku un atpūtas nepieciešamību
2014.gads, Latviešu valodā.
Igaunijas Valsts darba inspekcijas sagatavota
filma par darba aprīkojuma drošu izmantošanu,
2014.gads, Latviešu valodā.
Igaunijas Valsts darba inspekcijas sagatavota
filma par drošu darbu augstumā, 2014.gads,
Latviešu valodā.
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2’11’’

Youtube
saite
Saite

Failiem.lv/rsu
saite
Saite

SIA „”Ventspils
Nafta” termināls”

2’16’’

Saite

Saite

SIA „Latrostrans”

13’36’’

Saite

Saite

SIA „Latvijas
Balzāms”

6’42’’

Saite

Saite

Igaunijas Valsts
darba inspekcija

3’

Saite

Saite

Igaunijas Valsts
darba inspekcija

3’30’’

Saite

Saite

Igaunijas Valsts
darba inspekcija

3’

Saite

Saite

Igaunijas Valsts
darba inspekcija

4’30’’

Saite

Saite

Igaunijas Valsts
darba inspekcija

2’30’’

Saite

Saite
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ID nr.

Nosaukums

Apraksts

Autors / Pasūtītājs

Garums

242-2014

Filma „Apmācība un
instruktāžas”

Igaunijas Valsts
darba inspekcija

243-2014

Filma "Vesels un veselīgs
skolotājs – katrai dienai, visai
dzīvei”

Igaunijas Valsts darba inspekcijas sagatavota
filma par darba aizsardzības apmācību
(instruktāžām) nodarbinātajiem, 2014.gads,
Latviešu valodā.
Filma par skolotāju darba ikdienu, tajā
sastopamajiem svarīgākajiem darba vides riska
faktoriem un preventīvajiem pasākumiem,
2014.gads. Latviešu valodā.

SIA Outload IMC

4’

Youtube
saite
Saite

Failiem.lv/rsu
saite
Saite

5’43’’

Saite

Saite

Saraksts aktualizēts: 30.03.2015.
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