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RSU Darba drošības un vides veselības institūts  
 

organizē 

profesionālās pilnveides semināru 

 
 

„Darba vides riska faktori un arodslimības dzelzceļa 

nozarē” 
 

 

 

 

Semināra mērķis:  
Informēt par dzelzceļa nozares nodarbināto būtiskākajiem darba vides riskiem un sekām 
veselībai, iespējamiem preventīvajiem pasākumiem un veselības veicināšanu 
 
 

Mērķauditorija:  
Darba aizsardzības speciālisti, arodslimību un arodveselības ārsti u.c. interesenti 
 
 

Programmā ietvertās tēmas: 
 Būtiskākie darba vides riski nozarē, to objektīvie līmeņi un noteikšanas iespējas; 
 Biežākās arodslimības un sekas riska faktoru ietekmei uz veselību dzelzceļa nozarē; 
 Veselības veicināšana darbā kā daļa no iespējamiem preventīvajiem pasākumiem u.c. 

 
 

Semināra norises laiks un vieta:  
2016. gada 15.decembrī, plkst. 13.00-16.30 
Rīga, RSU MITC, Anniņmuižas bulvāris 26A 
 

Pieteikšanās:  

 TIKAI elektroniski: http://stradavesels.lv/kalendars/event-2314/pieteikties/  

 Informācijai: Tālrunis: 67409139; e–pasts: anna.bukina1@gmail.com  

 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.  

 

 
Seminārs notiek Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūras kontaktpunkta Latvijā 

Informācijas padomes apstiprinātā „Darba aizsardzības preventīvo pasākumu plāns 2016.gadam” ietvaros 
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Profesionālās pilnveides semināra 
 

 

„Darba vides riska faktori un arodslimības dzelzceļa 

nozarē” 
 

PROGRAMMA 
 

 

Semināra norises laiks un vieta:  
2016. gada 15.decembrī, plkst. 13.00-16.30 
Rīga, RSU MITC, Anniņmuižas bulvāris 26A 
 
 

Laiks Tēma Lektors 

12.30-13.00 Reģistrācija  

13.00-13.15 Ievads un semināra atklāšana.  Ivars Vanadziņš, 
Darba drošības un vides 
veselības institūts (DDVVI), 
Maija Eglīte, 
DDVVI 

13.15-14.00 Biežākie veselības traucējumi un 
arodslimības dzelzceļa nozarē 
nodarbinātajiem   

Maija Eglīte, 
DDVVI, Ivars Vanadziņš 
DDVVI 

14.00-14.30 Svarīgākie riska faktori un to objektīvie 
līmeņi dzelzceļa nozares darba vietās 

Maija Eglīte, 
DDVVI 

14.30-14.45 Pauze  

14.45-15.30 Svarīgākie riska faktori un to objektīvie 
līmeņi dzelzceļa nozares darba vietās 

Maija Eglīte, 
DDVVI 

15.30-16.20 Veselības veicināšana darba vietās kā daļa 
no darba aizsardzības preventīvajiem 
pasākumiem 

Maija Eglīte, 
DDVVI 

16.20-16.30 Diskusijas un jautājumi, ierosinājumi.  
Citi darba aizsardzības jomas jaunumi.  
Semināra noslēgums. 

Visi lektori, dalībnieki 

 

 

Sekojiet arī līdzi jaunumiem www.stradavesels.lv! 
 

Seminārs notiek Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūras kontaktpunkta Latvijā 
Informācijas padomes apstiprinātā „Darba aizsardzības preventīvo pasākumu plāns 2016.gadam” ietvaros 
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