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RSU Darba drošības un vides veselības institūts  

organizē semināru 

 

„Bioloģiskie riska faktori darba vidē”  
 

 
 

Semināra mērķis:  

 Nodrošināt ar informāciju par dažāda veida bioloģiskajiem riskiem darba vietās, to 
veidiem, potenciālo ietekmi uz veselību, iespējamiem risinājumiem un labo praksi Latvijas 
uzņēmumos.  

 
 

Mērķauditorija:  
Darba aizsardzības vecākie speciālisti, darba aizsardzības kompetentie speciālisti, 
uzņēmēji, personāla vadītāji, arodslimību un arodveselības ārsti, u.c. interesenti.  

 
 

Programmā ietvertās tēmas: 

 Bioloģiskie riski darba vidē – bioloģiskie aģenti u.c.;  

 Bioloģisko riska faktoru ietekme uz veselību, svarīgākās arodslimības, to simptomi;  

 Bioloģisko risku ekspozīcijas samazināšanas pasākumi;  

 Nozarē strādājošo speciālistu praktiskā pieredze un tās apmaiņa; 
 Informācija par darba aizsardzības aktualitātēm Latvijā. 

 

Semināra programma – pielikumā.  
 

 

Semināra norises laiks un vieta:  
     2017. gada 27. novembris, plkst. 10.00 - 13.30; 
     Rīgas Stradiņa universitāte, Medicīnas informācijas tehnoloģiju centrs, Konferenču zāle 
(telpa nr.130, 1.stāvs), Anniņmuižas bulvāris 26a. 
 
 

Pieteikšanās:  

 TIKAI elektroniski: http://stradavesels.lv/kalendars/event-2724/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 (5 izglītības stundas).  
 

Dalības maksa: Dalība seminārā ir BEZMAKSAS. Semināra dalībniekiem ir nodrošināti 
semināra materiāli un kafijas pauze.  

 
 
 

Seminārs notiek Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūras kontaktpunkta Latvijā 
Informācijas padomes apstiprinātā „Darba aizsardzības preventīvo pasākumu plāns 2017.gadam” ietvaros 

 

http://stradavesels.lv/kalendars/event-2724/pieteikties/
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„Bioloģiskie riska faktori darba vidē”  
 

PROGRAMMA 
 

 

 

Semināra norises laiks un vieta:  
2017. gada 27. novembris, plkst. 10.00 - 13.30; 
Rīgas Stradiņa universitāte, Medicīnas informācijas tehnoloģiju centrs, Konferenču zāle 
(telpa nr.130, 1.stāvs), Anniņmuižas bulvāris 26a. 

 
 
 

Laiks Tēma Lektors 

9.30-10.00 Reģistrācija  

10.00-10.15 Ievads un semināra atklāšana. 
2018. gadā paredzētie informatīvie pasākumi. 
Darba aizsardzības aktualitātes Latvijā.  

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

10.15-11.15 Bioloģiskie riski darba vidē – būtiskākais par 
bioloģisko risku veidiem, izmēriem, ekspozīcijām, 
mērīšanas iespējām, normatīvo dokumentu 
prasībām, novērtēšanu u.c.  Bioloģisko risku 
ekspozīcijas piemēri dažādās darba vietās un 
darba procesos 

Dagmāra Sprūdža, 
DDVVI, Higiēnas un arodslimību 
laboratorija  

11.15-11.40 Būtiskākie bioloģisko risku izraisītie veselības 
traucējumi, arodslimību piemēri 

Jeļena Reste, DDVVI 
 

11.40-12.00 Kafijas pauze 
 

 

12.00-12.30 Būtiskākie bioloģisko risku izraisītie veselības 
traucējumi, arodslimību piemēri – turpinājums  

Jeļena Reste, DDVVI 
 

12.30-12.50 Pieredze ar bioloģisko risku novērtēšanu un 
preventīvajiem pasākumiem (infekcijas, insektu 
izraisītās reakcijas, nelaimes gadījumu un 
arodslimības, specifiskās higiēnas prasības u. c.) 

Edmunds Nastajs, 
Darba aizsardzības vadītājs, a/s 
"Latvijas valsts meži" 

 

12.50-13.10 Vakcinācijas darba vidē – obligātās un 
rekomendējamās, to indikācijas un kalendāri.  
Obligātās veselības pārbaudes darbā ar 
bioloģiskajiem riskiem.  
Saduršanās riski 

Ivars Vanadziņš, 
 

13.10-13.25 Uzņēmuma piemērs Tiks precizēts 

13.25-13.30 Diskusijas un jautājumi, ierosinājumi.  
Semināra noslēgums. 

Lektori, Dalībnieki 

 

 

 

 

Sekojiet līdzi jaunumiem www.stradavesels.lv 
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