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Valsts darba inspekcijas un Latvijas Fizioterapeitu asociāciju 

organizētais seminārs 

 

 "AKTĪVAS UN VESELĪGAS DARBA VIDES VEIDOŠANA” 

 

2022. gada 12. maijā 

Tiešsaistē 

Moderē: Eiropas darba drošības un veselības aizsardzības aģentūras nacionālā kontaktpunkta 
vadītāja Linda Matisāne 

Seminārs tiks filmēts, un ieraksts tiks ievietots Valsts darba inspekcijas un Latvijas 
Fizioterapeitu asociācija Youtube kontos 

Laiks Tēma Lektors 

15:00 – 15:05 Atklāšana 

Līva Tiesnese 

Latvijas Fizioterapeitu asociācijas  
pārstāvis 

Linda Matisāne 

Eiropas Darba drošības un 
veselības aizsardzības aģentūras 
nacionālā kontaktpunkta vadītāja 

15:05 – 15:35 
Arodslimības Latvijā. Balsta un kustību 
sistēmas arodslimības. Tipiska arodslimnieka 
portrets 21.gadsimtā 

Jeļena Reste 

RSU Aroda un vides medicīnas 
katedra 

15:35 – 16:35 

Darba vides faktoru ietekme uz dažādām 
ķermeņa sistēmām: muskuloskeletāli 
traucējumi, kardiopulmonāri traucējumi, 
kognitīvo funkciju uzlabošana 

Marika Briede  

SIA Arho medicīnas serviss 

16:35 – 17:10 Enerģijas taupīšana un locītavu atslogošana 
Sabīne Mikulāne-Dzelzkalēja 

Latvijas Ergoterapeitu asociācija 

17:10 – 17:20 Pauze  

17:20 – 17:35 
Darba aizsardzības speciālista sadarbība ar 
fizioterapeitu – pieredzes stāsts 

Laima Buša 

Vesels birojs 

17:35 – 17:50 Fizioterapeita loma un praktiskās iespējas 
ergonomikas metožu pielietošanai arodslimību 

Rasa Gaidlazda 

fizioterapeite 
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Laiks Tēma Lektors 

mazināšanā un prevencijā ražošanas 
uzņēmumā 

Schneider Electric Latvija 

17:50 – 18:05 
Uzņēmuma piemērs - VAS “Starptautiskā 
lidosta “Rīga”” 

Guna Voiceščuka 

Darba aizsardzības vadītāja 

18:05 – 18:20 Uzņēmuma piemērs - Printify 

Ella Ulme  

Biroja vadītāja, Darba aizsardzības 
speciāliste 

18:20 – 18:40 Diskusija. Jautājumi un atbildes  

18:40 – 19:00 Kontroles jautājumi (apliecinājuma iegūšanai)  

Apmeklējot Valsts darba inspekcijas organizēto tiešsaistes pasākumu, pasākuma apmeklētāji var tikt 
iemūžināti videomateriālos. Aicinot apmeklētājus veikt diskusiju vai viedokli par pasākuma norisi, var 
tikt fiksēta personas identificējoša informācija, piemēram, vārds un uzvārds, vizuālais tēls, audio 
balss, kā arī  papildus informācija, ko persona vēlēsies sniegt. Iepriekšminētā informācija var tikt 
publicēta un izmantota, lai nodrošinātu sabiedrību ar aktualitātēm darba vides jomā. Videoieraksti var 
tikt publiskoti stradavesels.lv portālā, sociālajos tīklos. Par Valsts darba inspekcijas veikto personas 
datu apstrādi lasīt šeit: http://www.vdi.gov.lv/lv/Par-mums/personas-datu-apstrade/.  

Par dalību seminārā ārstniecības personām tiek piešķirti 5.00 tālākizglītības punkti, kas izmantojami 
resertifikācijā. Sertifikāts par dalību seminārā tiks ievietots Jūsu Evisit profilā 10 darba dienu laikā pēc 
semināra norises. 
Par dalību seminārā darba aizsardzības speciālistiem un citiem interesentiem tiks izsniegts Valsts 
darba inspekcijas apliecinājums (pēc pieprasījuma). 

 

Pieteikšanās 

Reģistrējieties semināram savlaicīgi, izmantojot zemāk esošo saiti: 

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_-yz-PTi5ToWqxqrEkPXGiw 

Pēc reģistrācijas Jūs saņemsiet apstiprinājuma e-pastu ar informāciju par pievienošanos vebināram. 

http://www.vdi.gov.lv/lv/Par-mums/personas-datu-apstrade/

