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„4. Darba aizsardzības filmu pēcpusdienu”  
 

Filmu pēcpusdienas mērķis:  

 Iepazīstināt darba aizsardzības speciālistus un interesentus ar 2015. gadā Latvijā uzņemtajām, 
kā arī latviešu valodā tulkotajām filmām par darba aizsardzību, tādējādi veicinot gan darba 
aizsardzības speciālistu informētību, gan šo filmu tālāku izmantošanu nodarbināto apmācībā.  

 

Filmu pēcpusdienas norises laiks un vieta:  
2016. gada 16. februāris, plkst. 14.00-15.30. 
Rēzekne, Latgales vēstniecība “Gors”, Pils iela 4, mazā zāle, 2.stāvs. 
 

Pieteikšanās: 
 Pieteikšanās: TIKAI elektroniski: http://stradavesels.lv/kalendars/event-1409/pieteikties/  
 Informācijai: Tālrunis: 67409139; e–pasts: anna.bukina1@gmail.com   
 Dalībnieku skaits seminārā ir ierobežots, tāpēc lūdzam pieteikties savlaicīgi.  

 

Sertifikāts: Par dalību filmu pēcpusdienā tiks izsniegts RSU sertifikāts (3 izglītības stundas).  

Dalības maksa: Dalība ir BEZMAKSAS 
 

PROGRAMMA 

 

Laiks Filma 

13.30-14.00 Reģistrācija + uzkodas (popkorns un atspirdzinošie dzērieni)  
 

14.00-14.05 Filmu seansa atklāšana (Valsts Darba inspekcija, Darba drošības un vides 
veselības institūts) 

14.05-14.17 “Būvlaukuma apsekojums” (3’45’’) un “Drošība būvlaukumā” (7’50’’) 
YIT Celtniecība SIA  

14.17-14.26 “Vai tiešām drošākais darbs?” (6’25’’), SIA Outloud  

14.26-14.32 “Tu esi pamanīts” (3’35), Latvijas Pašvaldību darbinieku arodbiedrība 

14.32-14.36 “Padomi jauniem darbiniekiem” (2’35), Britu drošības padome 

14.36-14.42 “Darba aizsardzība nav tikai izdevumi” (4’25), SIA ABB Latvia 

14.42-14.49 “Runā tā, lai darbinieki sadzird” (4’10), A/s “Cēsu Alus” un SIA Wunderkraut 

14.49-15.53 “Individuālo aizsardzības līdzekļu izvēle” (1’45) 

“Darbam piemērotāko cimdu izvēle” (1’55), SIA Mēmais.com 

14.53-15.02 “Kļūsti par varoni - Ugunsgrēks” (3’55’’) un “Kļūsti par varoni – Kritiens” 
(3’20’’), Stora Enso Packaging 

15.02-15.13. "Darba aizsardzība betona vedēja šoferim” (9’50’’), SIA CEMEX Latvia  

15.13-15.21 
 

“DA instrukcija, veicot autogāzes pieņemšanu un uzpildi” (6’24’’) 
SIA ''Statoil Fuel&Retail Latvia" 

15.21-15.30 ”DA instrukcija tehniskajam darbiniekam” (5’28’’) ,SIA Safety First, Stockmann 

 

Filmu pēcpusdienas notiks arī Latvijas reģionos: 

Tukums: 17.02. –Tukuma novada domes zāle 

Madona: 24.02. – Kinoteātris “Vidzeme 

Liepāja: 25.02. - Kino Balle (2.zāle) 

Informācija par norises laikiem ir pieejama www.stradavesels.lv 
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