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

organizē 
 
 

„5. Darba aizsardzības filmu pēcpusdienu Jelgavā”  
 

Filmu pēcpusdienas mērķis:  

 Iepazīstināt darba aizsardzības speciālistus un interesentus ar 2016. 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:  
2017. gada 6. marts, plkst. 14.00-15.30,  
Jelgavā, Akadēmijas iela 19, LLU Vides un būvzinātņu fakultāte, P.Bušmaņa auditorija (1.stāvs) 

 

Sertifikāts: Par dalību filmu pēcpusdienā tiek izsniegts RSU sertifikāts (4 izglītības stundas).  

Dalības maksa: BEZMAKSAS 
 

 

PROGRAMMA  
 

Laiks Filma 
13.30-14.00 Reģistrācija + uzkodas (popkorns un atspirdzinošie dzērieni)  

 

14.00-14.05 Filmu seansa atklāšana  
Valsts Darba inspekcija, Darba drošības un vides veselības institūts 

14.05-14.20 “Darba aizsardzība veselības aprūpē – darbinieku eņģelis” (12’15’’) 
Strenču Psihoneiroloģiskā slimnīcā   

14.20-14.32 “Darba vides riski pavāru profesijā (10’20’’) 
SIA FN Serviss 

14.32-14.49 “Kravas automašīnas vadītāja māte” (4’20’’) 

“Napo…. Atpakaļ veselīgā nākotnē” (9’45’’) 
VDI 

14.49-14.57 “Darbam piemērotāko apavu izvēle” (2’05’’)  

“Darbam piemērotākā apģērba izvēle” (2’15’’) 

“Darbam piemērotāko respiratoru izvēle” (2’20’’) 
SIA Mēmais.com 

14.57-15.05 “Rīcība ārkārtas situācijās” (4’20’’) 
SIA FN Serviss 

15.05-15.12 “Bīstamās iekārtas” (4’23’’) 
AS Inspecta Latvia, SIA LSEZ Trelleborg Wheel Systems Liepaja 

15.12-15.18 “Drošs darbs ar elektrību” (4’25’’) 
AS Sadales tīkls 

15.18-15.26 “Mācekļa stāsts - ražošana” (3’30’’) 

“Mācekļa stāsts – celtniecība” (2’30’’) 

“Pēdējie vārdi” (2’20’’) 
Britu drošības padome 

15.26-15.27 SOS.Strādavesels.lv (0’55’’) 
VDI 

15.27-15.30 Noslēgums 
 

Filmu pēcpusdienas notiks arī Latvijas reģionos: 
 

2 martā, plkst. 15.00 - k/t “Kino RIO” mazā zāle,  Pils iela 28, Ventspils 

3.martā, plkst. 14.00 – Strenču Psihoneiroloģiskās slimnīcas Konferenču zālē, Valkas ielā 11, Strenčos 

7. martā, plkst. 14.00 - k/t “Silverscreen” 1. zāle,  Cietokšņa ielā 60, Daugavpils T/C Ditton nams 2.stāvā 
 

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

http://stradavesels.lv/kalendars/event-2274/
http://stradavesels.lv/kalendars/event-2276/
http://stradavesels.lv/kalendars/event-2280/
http://www.stradavesels.lv/
http://stradavesels.lv/kalendars/event-2278/

