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RSU Darba drošības un vides veselības institūta sadarbībā ar Valsts darba inspekciju 

organizē 
 
 

„6. Darba aizsardzības filmu pēcpusdienu Rīgā”  
 

Filmu pēcpusdienas mērķis:  

 Iepazīstināt darba aizsardzības speciālistus un interesentus ar 2017. 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:  
2018. gada 25. janvāris, plkst. 15.00-16.30,  
Rīga, t/c "Rīga Plaza", k/t "Multikino", Mūkusalas iela 71, 1. zāle. 

 

Sertifikāts: Par dalību filmu pēcpusdienā tiek izsniegts RSU sertifikāts (2 izglītības stundas).  

Dalības maksa: BEZMAKSAS 
 

 

PROGRAMMA  
 

 

Laiks Filma 
14.30-15.00 Reģistrācija + uzkodas (popkorns un atspirdzinošie dzērieni)  

 
 

15.00-15.05 Filmu seansa atklāšana  
Linda Matisāne, Valsts darba inspekcija, Sadarbības un attīstības nodaļas vadītāja 
Ivars Vanadziņš, RSU Darba drošības un vides veselības institūta direktors 

15.05-15.17 “Riski apkopējas darbā” (9’32’’) 
SIA FN Serviss 

15.17-15.29 “Dzīvo vesels” (9’56’’) 
AS Sadales tīkls 

15.29-15.42 “Mācekļa stāsts - Aston Martin” (4’20’’) 

“Mentālā veselība” (3’15’’) 

“Biznesa ieguvumi” (3’34’’) 
Britu Drošības padome 

15.42-15.47 “Videopadoms – sejas aizsardzības līdzekļu izvēle” (2’01’’) 

“Videopadoms – dzirdes aizsardzības līdzekļu izvēle” (2’00’’) 
RSU DDVVI, memais.com 

15.47-16.02 “Drošs darbs augstumā” (6’45”) 

“Drošs darbs, strādājot ar pacēlājiem” (6’15”) 
RSU DDVVI, Austrumparka studija 

16.02-16.09 “Bioloģiskie riska faktori darba vidē” (5’30”) 
RSU DDVVI, Austrumparka studija 

16.09-16.22 “NAPO – Ceļā uz drošību” (9’42”) 

“NAPO – Riska novērtējums internetā” (2’24”) 
NAPO 

16.22-16.30 Informācija par 2018. gada filmu konkursu uzņēmumiem 
Noslēgums 

 

Filmu pēcpusdienas notiks arī Latvijas reģionos: 
 

 

2. februāri, plkst. 15.00. – Rēzeknē 
7. februāri, plkst. 15.00 – Dobelē 

9. februāri, plkst. 15.00 – Valmierā 
12. februāri, plkst. 15.00 – Ventspilī 

 

Sīkāka informācija un pieteikšanās www.stradavesels.lv sadaļā “Kalendārs” 

http://www.stradavesels.lv/
http://stradavesels.lv/kalendars/event-2265/

