
VALSTS DARBA INSPEKCIJA  
STARPTAUTISKĀ KONFERENCE 

 
„Veseli un droši darbinieki – priekšnosacījums darba tirgus ilgtspējai” 

 
2014. gada 21. novembrī 

Viesnīca “Islande”, Ķīpsalas ielā 20, Rīga 
 

Konferences darba valoda: angļu ar sinhrono tulkošanu latviešu valodā 
 

Dienas kārtība 

 
 

 
 

 

 
 

 

  
 

 

 
 

 

9:00 - 9:30 Reģistrēšana un kafija 

9:30 – 9:45 Konferences atklāšana 

Renārs Lūsis, Valsts darba inspekcijas direktors 

Bernhard Brueckner, Starptautiskās Darba inspekciju asociācijas viceprezidents 

Pēteris Krīgers, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības priekšsēdētājs 

Aiva Vīksna, Latvijas Darba devēju konfederācijas viceprezidente 

9:45 – 10:15 ES stratēģiskais satvars par drošību un veselības aizsardzību no 2014. līdz 2020. gadam – kas tālāk? 

Zinta Podniece, EK Nodarbinātības, sociālo lietu un iekļaušanas ģenerāldirektorāta politikas analītiķis 

10:15 - 10:45 Darba inspekciju loma un funkcija (uzdevums) mūsdienās 

Bernhard Brueckner, Starptautiskās Darba inspekciju asociācijas viceprezidents 

10:45 – 11:15 Darba apstākļi un riski Latvijā – 12 gadi kopš ES normatīvo aktu stāšanās spēkā 

Ivars Vanadziņš, Darba drošības un vides veselības institūta direktors 

11:15 – 11:45  Darba drošība un veselības aizsardzība – svarīgs priekšnosacījums biznesa ilgtspējai 

Dace Helmane, Korporatīvās ilgtspējas un atbildības institūts 

11:45 – 12:00 Jautājumi un diskusija 

12:00 – 13:20 Pusdienas (telpu pārkārtošana) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

 

 
 

IEGULDĪJUMS TAVĀ 

NĀKOTNĒ! 

 

 Paralēlās sesijas 

Arodveselība un veselības 
veicināšana darbavietā 

Moderatore – Linda Matisāne 

(Angļu valodā) 

Nelaimes gadījumu izmaksas 

Moderators – Ivars Vanadziņš 

(Angļu valodā) 

Darba inspekcijas sniegums 
(izpildījums) – kā izmērīt un 

nodrošināt efektivitāti 

Moderators – Renārs Lūsis 

(Angļu valodā ar sinhrono 
tulkošanu latviešu valodā) 

13:20 – 14:20 Veselības veicināšana darbavietā 
- piemērs no Somijas, 

Anne Salmi, Somijas arodveselības 
institūta vecākā speciāliste (20 min) 

Labklājība un biroja darbinieku 
darba apstākļi IT nozarē Igaunijā 
(20 min) 

Piia Tint, Tallinas Tehniskā 
universitāte 

Pētījums par veselības izglītību 
darbavietās: realitāte un 
vajadzības (20 min) 

Rasa Sidagyte, Higiēnas 
institūts,Lietuva  

Slēpto nelaimes gadījumu un 
slikto darba apstākļu izmaksas 
Somijā 

Husberg Wiking, Somijas Sociālo 
lietu un veselības ministrija (30 
min) 

 

Latvijas pieredze (tbc – 30 min) 

 

Ievads Starptautiskās Darba 
inspekciju asociācijas 
rokasgrāmatā un Darba 
inspekcijas snieguma mērīšanā 

Nils-Petter Wedege, Starptautiskā 
Darba inspekciju asociācijas darba 
aizsardzības eksperts(30 min) 

Apvienotās Karalistes pieredze 
par efektīvās darba aizsardzības 
likumdošanas prasību ieviešanu  

Jonathan Holvey, Veselības un 
drošības pārvalde, Apvienotā 
Karaliste  
(30 min) 

14:20 – 15:00 Darbs grupās ar prezentāciju – 10 
priekšlikumi, kā uzlabot darba vidi 

Darbs grupās ar prezentāciju – 10 
priekšlikumi, kā uzlabot darba vidi 

Darbs grupās ar prezentāciju – 10 
priekšlikumi, kā uzlabot darba vidi 
no Darba inspekcijas perspektīvas 

Moderatori Helle Tosine un  
Bernhard Brueckner, Starptautiskā 
Darba inspekciju asociācija 

15:00 – 15:30 Kafijas pauze 

15:30 – 16:15 Kopsavilkums no paralēlajām sesijām – priekšlikumu prezentācija kā uzlabot darba vidi 

Linda Matisāne, Ivars Vanadziņš, Renārs Lūsis 

16:15 – 16:30 Jautājumi un diskusija 

16:30 Konferences kopsavilkums. Noslēguma atziņas 

Renārs Lūsis, Valsts darba inspekcijas direktors 

Bernhard Brueckner, Starptautiskās Darba inspekciju asociācijas viceprezidents 

 


