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Seminārs – diskusija 

VESELĪBAS VEICINĀŠANA DARBA VIETĀS 

    

Datums: 11 Decembris, 2017  

Vieta: Hotel Islande, Ķīpsalas iela 2, Rīga  
 

Veselības veicināšana darba vietās ir ES valstīs plaši izplatīta pieredze un atzīta prakse 

uzņēmumos – tās mērķis ir uzlabot nodarbināto veselību un pašsajūtu darba vietās, tādējādi 

sekmējot arī uzņēmumu darbības efektivitāti. Somijā veselības veicināšana darba vietās ir 

atzīta pieeja uzņēmumu darbības uzlabošanai un ir pieejami daudzi labās prakses piemēri un 

aprēķini par tās ekonomisko ietekmi. Ar ESF projekta atbalstu, Somijas Arodveselības institūts 

realizē plašu projektu, lai veicinātu uzņēmumu, pašvaldību un nodarbināto iesaisti pieredzes 

apmaiņā par veselības veicināšanas iespējām darba vietās Somijā un Baltijas valstīs. 

Plānotais seminārs paredzēts pieredzes apmaiņai, kā arī iespējamās nākotnes sadarbības 

plānošanai.  

PROGRAMMA 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Semināra darba valoda: Latviešu un Angļu (tiks nodrošināts tulkojums) 

Seminārs notiek kā daļa no ESF projekta “Co-operation and competence network for 

promoting occupational health, safety and well-being at work” (2015-2018) 
 

Informācija: 

Ivars Vanadzins, Darba drošības un vides veselības institūts, RSU, ivars.vanadzins@rsu.lv 

Jaana Lerssi-Uskelin, Finnish Institute of Occupational Health, jaana.lerssi-uskelin@ttl.fi   

 

Dalība seminārā ir 
bez maksas.  

Tiks nodrošināta kafijas 
pauze un pusdienas 

9.00–9.30 Reģistrācija, Kafija 

9.30–10.00 Ievads & Iepazīšanās, Projekta mērķi un uzdevumi. Darba plāns 2018.gadam 
Jaana Lerssi-Uskelin, Somijas Arodveselības institūts, Somija 
Ivars Vanadzins, Darba drošības un vides veselības institūts, RSU 

10.00-10.20 Sadarbības principi un iespējas veselības veicināšanā darbā – Somijas pieredze 
Timo Järvensivu, nommoC seugolaiD, Aalto Universitātes Biznesa vadības skola, Somija 

10.20–11.00 Veselības veicināšana darba vietās – Kas tas īsti ir un varētu būt? Veselības 
veicināšanas darbā ieguvumi? 
Anne Salmi, Somijas Arodveselības institūts, Somija 

11.00–12.15 Grupu darbs, piemēri  un diskusijas 
Moderatori:  Jaana Lerssi-Uskelin, Somijas Arodveselības institūts, Somija 
Timo Järvensivu, nommoC seugolaiD, Aalto Universitātes Biznesa vadības skola, Somija 
Ivars Vanadzins, Darba drošības un vides veselības institūts, RSU 

12.15-12.45 Diskusiju rezultātu pārrunāšana 
Jaana Lerssi-Uskelin, Somijas Arodveselības institūts, Somija 
Timo Järvensivu, nommoC seugolaiD, Aalto Universitātes Biznesa vadības skola, Somija 

12.45–13.30 Pusdienas un diskusijas neformālā gaisotnē 


