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Tiešsaistes semināra 
 

 

„Veselības veicināšana darba vietās – problēmas, 
iespējas un pieredze”  

 

 

PROGRAMMA 
 

Semināra norises laiks un vieta:  
2020. gada 30. jūnijs, plkst. 13.00 - 16.30; 
Tiešsaiste, izmantojot ZOOM platformu 

 
 
 

Laiks Tēma Lektors 

12.30-13.00 Reģistrācija (pieslēgšanās)  

13.00-13.15 Ievads un semināra atklāšana. 
2020. gadā paredzētie informatīvie pasākumi. 
Darba aizsardzības aktualitātes Latvijā.  

Ivars Vanadziņš, 
Darba drošības un vides 
veselības institūts (DDVVI) 

13.15-15.00 Sabiedrības veselības situācija Latvijā –būtiskākās 
sabiedrības veselības problēmas Latvijā, t.sk. 
stresa radītās sekas, COVID-19 krīzes ietekme 
Veselības veicināšana darba vietās – koncepcija 
un pamatojums 

Ivars Vanadziņš, 
DDVVI 

  
 

15.00-15.20 Kafijas pauze (jautājumu uzdošana)  

15.20-16.45 Veselības veicināšanas darbā praksē - piemēri un 
iespējas; 
Veselības veicināšana darba vietās - Labās 
prakses piemēri Latvijā 

Ivars Vanadziņš, 
DDVVI 

16.45-17.00 Diskusijas un jautājumi, ierosinājumi 
Semināra noslēgums. 

Dalībnieki 

 

1. Semināra sākums ir plkst. 13.00, bet Jums ir iespēja jau no plkst. 12.30 pamēģināt 
pieslēgties, lai pārliecinātos, ka tehniski viss ir kārtībā; 

2. Semināra laikā nebūs nepieciešams video pieslēgums un sākotnēji dalībniekiem ir 
atslēgti mikrofoni (lai mazinātu fona trokšņu traucējumus); 

3. Saziņa ar lektoru notiks, izmantojot čata funkciju – aicinām semināra laikā jautājumus 
rakstīt čatā, jautājumus apkoposim kafijas pauzes laikā un iespēju robežās lektors uz 
tiem atbildēs, atsākot semināru vai arī semināra noslēgumā. 

4. Pēc semināra e-pastā saņemsiet saiti ar testa jautājumiem par semināra saturu. Pēc 
anketas aizpildīšanas (dosim laiku līdz 2.07. plkst. 9:00) saņemsiet e-pastu ar 
informāciju par sertifikāta nosūtīšanu. Sertifikātu pa pastu nosūtīsim dalībniekiem, kas 
atbildēs pareizi uz vismaz 6 no 10 jautājumiem un būs piedalījušies vismaz 75% no 
semināra laika. 

 
Seminārs notiek Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūras kontaktpunkta Latvijā 

Informācijas padomes apstiprinātā „Darba aizsardzības preventīvo pasākumu plāns 2020. gadam” ietvaros 

 

Sekojiet līdzi jaunumiem www.stradavesels.lv 

http://www.stradavesels.lv/

