
 

 

  

  

  

 

      

 Valsts darba inspekcija sadarbībā ar Eiropas Biznesa atbalsta tīklu 

 organizē BEZMAKSAS semināru 

“Darbinieku nosūtīšana” 

2020. gada 25. septembrī plkst.10:00 

Viesnīca “Park Inn by Radisson Valdemara”, Krogus iela 1 (PĀRDAUGAVĀ), Rīga 

Tiks nodrošināta pasākuma tiešraide Latvijas investīciju un attīstības aģentūras youtube kontā 
(https://www.youtube.com/user/LIAALatvia)  

Laiks Tēma Lektors 

9:40 Ierašanās un reģistrācija. Kafija/tēja  

10:00 – 10:05 Semināra atklāšana 

 

Linda Matisāne 

Valsts darba inspekcija 

Anita Ābola 

Eiropas Biznesa atbalsta 

tīkls 

10:05 – 10:35 Kas ir darbinieku nosūtīšana? Nataļja Preisa 

Latvijas Brīvo arodbiedrību 

savienība 

10:35 – 10:55 Darbinieku norīkošanas direktīvas ieviešanas process Latvijas 
tiesību aktos 

Ineta Vjakse 

Labklājības ministrija 

10:55 – 11:15 Piegādes ķēdes atbildīga pārvaldība – kā izvairīties no 
darbaspēka ekspluatācijas un cilvēku tirdzniecības 

Lāsma Stabiņa  

Iekšlietu ministrija 

11:15 – 11:30 Jautājumi un atbildes. Diskusija  

11:30 – 11:50 Kafijas pauze  

11:50 – 12:10 Darbinieku norīkošanas tiesiskā regulējuma piemērošana 
praksē - gadījumu izmeklēšana, iestāžu sadarbība, 
starptautiskā sadarbība, administratīvais process 

Mārīte Noriņa  

Valsts darba inspekcija 

12:10 – 12:30 Ārzemēs notikušie nelaimes gadījumi, to izmeklēšanu, piemēri 
un biežākās problēmas 

Sandra Zariņa 

Valsts darba inspekcija 

12:30 – 12:50 A1 sertifikāts un ar to saistītās biežākās problēmas Olga Borisjuka 

Valsts sociālās 

apdrošināšanas aģentūras 

pārstāve 

12:50 – 13:10 Uzņēmuma pieredze darbinieku nosūtīšanā Līva Augule 

UPB grupa 

13:10 – 13:30 Uzņēmuma pieredze darbinieku nosūtīšanā Tiks precizēts 

13:30 – 14:00 Jautājumi un atbildes. Diskusija. 

Semināra noslēgums 

 

Lūdzam pieteikt savu dalību seminārā līdz 2020. gada 21. septembrim, rakstot uz e-pasta adresi 

piesakos@eventagency.lv, norādot arī savu tālruņa numuru, gadījumam ja nepieciešams ar Jums sazināties 

epidemioloģisku apsvērumu dēļ. 

https://www.youtube.com/user/LIAALatvia
mailto:piesakos@eventagency.lv


  

 

REPORTING TABLE 

Lūdzam ņemt vērā, ka dalībnieku skaits ir ierobežots. Ja maksimālais dalībnieku skaits tiks sasniegts pirms 21. septembra, 

pieteikšanās var tikt pārtraukta ātrāk. 

Lūdzam ņemt vērā, ka reģistrācijas brīdī dalībnieka vārds, uzvārds un darba vieta būs pieejama citiem dalībniekiem. Plašāk 

par Valsts darba inspekcijas veikto personas datu apstrādi lasīt šeit: http://www.vdi.gov.lv/lv/Par-mums/personas-datu-

apstrade/ .  

Par dalību konferencē tiks izsniegts Valsts darba inspekcijas apliecinājums. 

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

