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RSU Darba drošības un vides veselības institūts   
Organizē profesionālās pilnveides semināru 

 

„Drošs darbs ar AZBESTU” 
 

 

 

Semināra mērķis:  

 Azbestu saturošo materiālu demontāža, to kancerogēno īpašību dēļ ir pakļauta stingrām 
likumdošanas prasībām, tomēr praksē ir vērojama situācija, kad šīs prasības netiek 
ievērotas, īpaši veicot tādus projektus kā ēku siltināšanas un apkures sistēmu 

sakārtošana. Līdz ar to, šī semināra mērķis ir uzlabot pašvaldību uzņēmumu un citu 

darba devēju, nodarbināto, sabiedrisko organizāciju u.c. institūciju pārstāvju 

informētību un izpratni par AZBESTU saturošu materiālu drošu un likumam 

atbilstošu demontāžu.  
 

Mērķauditorija:  
Pašvaldību un citu uzņēmumu pārstāvji, nodarbināto pārstāvji, darba aizsardzības 
speciālisti u.c. interesenti.  

 

Programmā ietvertās tēmas: 
 Azbesta saturošo materiālu identifikācija, azbesta noteikšanas metodes gaisā un 

materiālos; 
 Azbesta, to saturošo materiālu īpašības un ietekme uz veselību; 
 Likumdošana darbos ar azbestu, transportēšanu un uzglabāšanu (ES un Latvijas 

normatīvie akti); 
 Dažādu azbesta demontāžas darbu organizēšana un veikšana, prasības 

darbiniekiem azbesta demontāžas darbos; 
 Azbesta atkritumu iepakošana, transportēšana un uzglabāšana; 
 Darba izpildes kvalitātes pārbaude, telpu iztīrīšana un telpu tīrības pārbaude. 

 

Semināra norises laiks un vieta:  
2014. gada 24. novembris, plkst. 10.00. – 14.00., Rīga, Rīgas Stradiņa universitāte, 
Dzirciema iela 16, Senāta zāle. 

 

Pieteikšanās:  

 Pieteikšanās: TIKAI elektroniski: http://formas.rsu.lv/v3/forma/98120448 

 Informācijai: Tālrunis: 67409139; e–pasts: Lasma.Kozlova@rsu.lv  

 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.  

 

Programma var tikt nedaudz precizēta! 
Seminārs notiek Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūras kontaktpunkta Latvijā 

Informācijas padomes apstiprinātā „Darba aizsardzības preventīvo pasākumu plāns 2014.gadam” ietvaros 

http://formas.rsu.lv/v3/forma/98120448


 

 
DARBA DROŠĪBAS un VIDES VESELĪBAS 
INSTITŪTS 
RĪGAS STRADIŅA UNIVERSITĀTES aģentūra 

 

 

Rātsupītes iela 5 

LV - 1067, Rîga 

Latvija 

: 67409 139 

67409 187 

Fax: + 67409139 

E-mail: ddvvi@rsu.lv 

www.rsu.lv/dvvi 

Rātsupītes street 5 

LV 1067, Riga 

Latvia 
 

 

Profesionālās pilnveides semināra 
 
 

 

„Drošs darbs ar AZBESTU” 
 

PROGRAMMA 
darba variants 

 

Semināra norises laiks un vieta:  
 
2014. gada 24. novembris, plkst. 10.00. – 14.00., Rīga, Rīgas Stradiņa universitāte, 
Dzirciema iela 16, Senāta zāle. 
 

 

Laiks Tēma Lektors 

09.30.-10.00. Reģistrācija  

10.00.-10.15. Ievads un semināra atklāšana. 
2015. gadā paredzētie informatīvie pasākumi. 
Darba aizsardzības aktualitātes Latvijā.  

Žanna Martinsone, 
Darba drošības un vides 
veselības institūts (DDVVI) 

10.15.-10.30. Situācija Latvijā attiecībā uz drošu darbu ar 
azbestu.  

Inese Sūna,  
Valsts darba inspekcija, 
Darba aizsardzības nodaļas 
vecākā vadošā eksperte 

10.30.-11.00. Kas ir azbests? Biežākie azbesta pielietošanas 
veidi un materiāli. Azbesta veidi, īpašības, 
aizvietotāji. Azbesta radītās veselības sekas.  

Dagmāra Sprūdža,  
DDVVI 

11.00.-11.45. Azbestu saturošo materiālu inventarizācija ēkās 
un darba vietās.  
Azbesta laboratoriskās noteikšanas iespējas.  

Anita Seile,  
DDVVI 

11.45.-12.00. Kafijas pauze  

12.00.-13.00. Likumdošanas prasības, organizējot azbesta 
demontāžu.  
Riska novērtējums, darbu plānošana un 
veikšanas veidi.  

Žanna Martinsone, 
DDVVI 

13.00.-13.45. Individuālās aizsardzības līdzekļi, strādājot ar 
azbestu, obligātās veselības pārbaudes un 
nodarbināto apmācība.  

Dagmāra Sprūdža,  
DDVVI 

13.45.-14.00. Apkopojums un secinājumi.  
Diskusijas un jautājumi, ierosinājumi.  
Semināra noslēgums. 
 

Visi lektori, dalībnieki 

 
Programma var tikt nedaudz precizēta! 

 
Sekojiet līdzi jaunumiem www.stradavesels.lv un www.osha.lv!  

http://www.stradavesels.lv/
http://www.osha.lv/

