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RSU Darba drošības un vides veselības institūts  

organizē meistarklasi – pieredzes apmaiņas semināru 
 

„Laboratorisko mērījumu meistarklase”  
 

 

Semināra mērķis:  
Analizēt dažādas darba vietas, tajās nepieciešamos mērījumus, kā arī dažādu laboratorisko 
mērījumu rezultātu piemērus ar tālāk sekojošiem preventīvajiem pasākumiem, piemēram, 
individuālās aizsardzības līdzekļu izvēli, veicamajām obligātajām veselības pārbaudēm 
u.tml.. Seminārā analizēsim piemērus par vairāku gadu garumā uzņēmumos veiktiem 
mērījumiem un to saistību ar veiktajiem preventīvajiem pasākumiem. Plānojam dalīšanos 
pieredzē ar kompetento institūciju, kompetento speciālistu un uzņēmumu DAVS pārstāvjiem. 

 

Mērķauditorija:  
Vecākie darba aizsardzības speciālisti. 
 

 

Priekšnosacījumi dalībai meistarklasē: 

IERODOTIES UZ MEISTARKLASI, LĪDZI JĀŅEM SAVĀ UZŅĒMUMĀ VEIKTIE 

LABORATORISKIE MĒRĪJUMI (izdrukātā formā vai portatīvajā datorā, vai citā ierīcē).  
 

Semināra programma – pielikumā.  
 

Semināra norises laiks un vieta:  
2019. gada 1. oktobris, plkst. 14.00 - 18.00 
Kandava, norises vieta tiks precizēta. 
 

Pieteikšanās:  

 Informācijai: Tālrunis: 29437702; e–pasts: lasma.akulova@rsu.lv 

 Pieteikšanās:   http://stradavesels.lv/kalendars/event-4446/pieteikties-1.10.2019./ 

 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 2019. gadam” ietvaros. 
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Meistarklases – pieredzes apmaiņas semināra 

 

„Laboratorisko mērījumu meistarklase”  
 
 

 

PROGRAMMA 
 

 

 

Semināra norises laiks un vieta:  
2019. gada 1. oktobris, plkst. 14.00 - 18.00 
Kandava, norises vieta tiks precizēta. 
 

 

Laiks Tēma Moderators 

13.30-14.00 Reģistrācija 
 

 

14.00-14.15 Ievads un semināra atklāšana. 
Darba aizsardzības aktualitātes Latvijā.  

Inese Mārtiņsone, 
Darba drošības un vides veselības 
institūts (DDVVI) 
 

14.15-15.30 Dalīšanās grupās.  
Uzdevuma saņemšana. 
Nepieciešamo laboratorisko mērījumu 
identificēšana, rezultātu izvērtēšana, 
lēmuma pieņemšana un tam sekojošā 
rīcība (darbs grupās) 
 

Inese Mārtiņsone, 
Dace Jakimova, Aneka Kļaviņa 
Darba drošības un vides veselības 
institūts (DDVVI) 
 

15.30-15.45 Kafijas pauze (Kafejnīcas telpās)  

15.45.-17.40 Grupu darba prezentācija, metožu 
salīdzināšana, izvērtēšana. Ideju / 
ieteikumu sagatavošana, dažādu 
laboratorisko mērījumu interpretācija 
 

Inese Mārtiņsone, Dace Jakimova, 
Aneka Kļaviņa 

17.40-18.00 Diskusijas un jautājumi, ierosinājumi.  
Labās prakses piemēri. 
Semināra noslēgums. 

Dalībnieki 

 

 

* Šajā meistarklasē nebūs lektoru un nebūs prezentāciju, bet būs aktīvi jādarbojas 

meistarklašu moderatoru vadībā. Meistarklasei aicināti pieteikties tikai tādi dalībnieki, kuri ir 

gatavi aktīvi iesaistīties! 

 

Sekojiet līdzi jaunumiem www.stradavesels.lv 
 

 
Seminārs notiek Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūras kontaktpunkta Latvijā 

Informācijas padomes apstiprinātā „Darba aizsardzības preventīvo pasākumu plāns 2019. gadam” ietvaros. 

http://www.stradavesels.lv/

