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RSU Darba drošības un vides veselības institūts  
 

organizē semināru 

 

“Darba aizsardzības ekonomiskais izdevīgums - 
uzņēmuma īstās izmaksas” 

 

 
 

Semināra mērķis:   
Nodrošināt ar informāciju par darba aizsardzības svarīgākajām prasībām un 
būtiskākajām problēmām, kā iespējamiem risinājumiem un labo praksi dažādos 
uzņēmumos attiecībā uz darba aizsardzības pasākumu īstenošanu.  

 

Mērķauditorija:  
Darba devēji, uzņēmumu, iestāžu vadītāji. 

 

Programmā ietvertās tēmas: 

 Būtiskākās darba aizsardzības prasības un problēmas Latvijā, informācija par darba 
aizsardzības aktualitātēm Latvijā. 

 Dažādi piemēri darba aizsardzības ekonomiskajai efektivitātei un produktivitātes 
uzlabošanai – Latvijas un ES piemēri. 

 Pieejamie darba aizsardzības informatīvie materiāli. 

 Labas prakses piemēri, kas tiek īstenoti Latvijas uzņēmumos. 
 

Semināra programma – pielikumā.  
 

Semināra norises laiks un vieta:  
2018. gada 11.septembris 9:30-15:30 
Rīga, Tallink Hotel Riga, Elizabetes iela 24  
 

Pieteikšanās: SLĒGTA  
Informācijai: Tālrunis: 67409139; e–pasts: kristiana.sproge@inbox.lv  
 
Dalībnieku skaits seminārā ir ierobežots (vidēji 10 dalībnieki), 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 (8 izglītības stundas).  
 

Dalības maksa: Dalība seminārā ir BEZMAKSAS. Semināra dalībniekiem ir nodrošināti 
semināra materiāli un kafijas pauze.  
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Seminārs notiek ESF projekta "Darba drošības normatīvo aktu praktiskās ieviešanas un uzraudzības 
pilnveidošana " (Nr.7.3.1.0/16/I/001) ietvaros 

 

Semināra 
 

 

“Darba aizsardzības ekonomiskais izdevīgums - 
uzņēmuma īstās izmaksas”  

 

PROGRAMMA 
 

Semināra norises laiks un vieta:  
2018. gada 11.septembris 9:30-15:30 
Rīga, Tallink Hotel Riga, Elizabetes iela 24  
 
 

Laiks Tēma Lektors 

9:15-09:30 Reģistrācija  

09:30-10.15 Ievads un semināra atklāšana. 
Darba aizsardzības aktualitātes Latvijā.  

Dace Jakimova 
Darba drošības un vides veselības 
institūts (DDVVI) 

10.15-11.10 Droša un veselīga darba vide – vai tā 
var būt ekonomiski izdevīga.  
Interaktīvs darbs ar nelaimes gadījumu 
izmaksu kalkulatoru  

Dace Jakimova, 
DDVVI  
 

11.10-11.30 Kafijas pauze 
 

 

11.30-13.20 Dažādi piemēri darba aizsardzības 
ekonomiskajai efektivitātei un 
produktivitātes uzlabošanai – Latvijas un 
ES piemēri 

Dace Jakimova, 
DDVVI 

13.20-13.40 Kafijas pauze 
 

 

13.40-15.15 Pieejamie informatīvie materiāli par 
darba aizsardzību (t. sk. darba 
aizsardzības filmas) 

Dace Jakimova, 
DDVVI 

15.15-15.30 Diskusijas un jautājumi, ierosinājumi.  
Labās prakses piemēri. 
Semināra noslēgums. 

Dalībnieki 

 

Sekojiet līdzi jaunumiem www.stradavesels.lv 
 

http://www.stradavesels.lv/

