DARBA DROŠĪBAS UN VIDES VESELĪBAS INSTITŪTS
RĪGAS STRADIŅA UNIVERSITĀTES aģentūra
Institute of Occupational Safety and Environmental Health
Riga Stradins University agency

RSU Darba drošības un vides veselības institūts
organizē

profesionālās pilnveides semināru

„Darba vides riska faktori TEKSTILIZSTRĀDĀJUMU
ražošanas nozarē”
Semināra mērķis:
 Nodrošināt ar informāciju par svarīgākajiem darba vides riska faktoriem
tekstilizstrādājumu ražošanas nozarē, iepazīstinot ar svarīgākajām problēmām,
riska novērtējumu, risinājumiem un labo praksi.
Mērķauditorija:
Darba aizsardzības vecākie speciālisti, darba aizsardzības kompetentie speciālisti,
uzņēmēji, personāla vadītāji, arodslimību un arodveselības ārsti, u.c. interesenti.
Programmā ietvertās tēmas:
 Darba vides riska faktori tekstilizstrādājumu ražošanas nozarē, to novērtējums,
svarīgākās sekas, reālā „riska” līmeņa noteikšana, preventīvo pasākumu plānošana;
 Nozarē strādājošo speciālistu praktiskā pieredze;
 Informācija par darba aizsardzības aktualitātēm Latvijā.
Semināra programma – pielikumā.
Semināra norises laiks un vieta:
2015. gada 9.decembrī, plkst. 10.30 - 14.00
Liepāja, Liepājas Valsts tehnikums, Klāva Ukstiņa iela 17/23, aktu zāle
Pieteikšanās:
 Pieteikšanās: TIKAI elektroniski: http://goo.gl/forms/B3R5acyc6i
 Informācijai: Tālrunis: 67409139; e–pasts: anna.bukina1@gmail.com
 Dalībnieku skaits seminārā ir ierobežots, tāpēc lūdzam pieteikties savlaicīgi. Ja tiks
pārsniegts vietu skaits auditorijā, paturam tiesības atteikt dalību tiem dalībniekiem,
kuri pieteikušies vēlāk.
Sertifikāts: Par dalību seminārā tiek izsniegts RSU sertifikāts (4 izglītības stundas).
Dalības maksa: Dalība seminārā ir BEZMAKSAS. Semināra dalībniekiem ir nodrošināti
semināra materiāli un kafijas pauze.
Seminārs notiek Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūras kontaktpunkta Latvijā Informācijas padomes
apstiprinātā „Darba aizsardzības preventīvo pasākumu plāns 2015.gadam” ietvaros
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PROGRAMMA
Semināra norises laiks un vieta:
2015. gada 9.decembrī, plkst. 10.30 - 14.00
Liepāja, Liepājas Valsts tehnikums, Klāva Ukstiņa iela 17/23, aktu zāle
Laiks
10.00-10.30
10.30-10.50

Tēma
Reģistrācija
Ievads un semināra atklāšana.
2015.gadā notikušie pasākumi. 2015.gada plāni.
Darba aizsardzības jomas aktualitātes

10.50-11.00

Kurzemes reģiona Valsts darba inspekcijas
aktualitātes 2015.-2016.gadā

11.00-11.30

11.30-12.00
12.00-12.15
12.15-12.45

12.45-13.45

13.45-14.00
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Lektors
Ivars Vanadziņš,
RSU Darba drošības un vides
veselības institūts (DDVVI)

Sigita Jansone,
Kurzemes reģionālās Valsts
darba inspekcijas vadītājas p.i.
Nelaimes gadījumu darbā statistika 2014.Diāna Švānberga,
2015.gadā, problēmas tekstilizstrādājumu
Kurzemes reģionālās Valsts
ražošanas nozares uzņēmumiem
darba inspekcijas vecāka
inspektore
Svarīgākie darba vides riska faktori un to izplatība Ivars Vanadziņš,
tekstilizstrādājumu ražošanas nozarē
DDVVI
Kafijas pauze
Svarīgākie darba vides riska faktori un to izplatība
tekstilizstrādājumu ražošanas nozarē, svarīgāko
riska faktoru objektīvie līmeņi - turpinājums
Būtiskākie veselības traucējumi un arodslimības
tekstilizstrādājumu nozarē nodarbinātajiem.
Agrīnas diagnostikas un rehabilitācijas nozīme.
Diskusijas un jautājumi, ierosinājumi.
Semināra noslēgums.

: 67409 139
67409 187

Fax: + 67409139
E-mail: ddvvi@rsu.lv
www.rsu.lv/ddvvi

Ivars Vanadziņš,
DDVVI
Jeļena Reste,
DDVVI
Visi lektori, dalībnieki
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