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RSU Darba drošības un vides veselības institūts   

sadarbībā ar  

Valsts darba inspekciju 
organizē 

profesionālās pilnveides semināru 
 

„Darba vides ergonomiskie riski” 
 

 

Semināra mērķis:  

 Uzlabot darba devēju, nodarbināto un darba aizsardzības speciālistu zināšanas par darba 
aizsardzības jautājumiem un aktualitātēm, īpaši attiecībā uz ergonomiku un pārslodžu 
izraisītajām arodslimībām 

 Informēt par Latvijā pieejamiem darba aizsardzības informatīvajiem materiāliem un to 
izmantošanu nodarbināto apmācībā 

 

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

 

Programmā ietvertās tēmas: 

 Informācija par darba aizsardzības aktualitātēm Latvijā;  

 Informācija par pētījumu un statistikas rezultātiem Latvijā;  

 Ergonomisko problēmu radītās ekonomiskās problēmas uzņēmumiem; 

 Kā atpazīt ergonomisko risku radītos veselības traucējumus un potenciālos riskus;  
 

Semināra programma – pielikumā.  
 

Semināra norises laiks un vieta:  
2015.gada 7. maijs, plkst. 12.00 – 16.00., Liepāja, PIKC Liepājas Valsts tehnikums, Klāva 
Ukstiņa iela 17/23, aktu zāle, 2.stāvs.  
 

Pieteikšanās:  

 Pieteikšanās: TIKAI elektroniski: Ieva.Kalve2@rsu.lv 

 Informācijai: Tālrunis: 26354163, 67409139; e–pasts: Ieva.Kalve2@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.  

 
Seminārs notiek Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūras kontaktpunkta Latvijā 

Informācijas padomes apstiprinātā „Darba aizsardzības preventīvo pasākumu plāns 2015.gadam” ietvaros 
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Profesionālās pilnveides semināra 
 

 

„Darba vides ergonomiskie riski” 
 

PROGRAMMA 
 
 

Semināra norises laiks un vieta:  
2015.gada 7. maijs, plkst. 12.00 – 16.00., Liepāja, PIKC Liepājas Valsts tehnikums, Klāva 
Ukstiņa iela 17/23, aktu zāle, 2.stāvs.  
 
 
 

 

Laiks Tēma Lektors 

11.30.-12.00. Reģistrācija  

12.00.-12.20. Ievads un semināra atklāšana. 
2015. gadā paredzētie informatīvie pasākumi. 
Darba aizsardzības aktualitātes Latvijā, svarīgākā 
informācija attiecībā uz darba vides 
ergonomiskajiem riskiem 

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

12.20.-12.40. Darba aizsardzības aktualitātes Kurzemes 
reģionā 

Valsts Darba inspekcijas 
pārstāvis 

12.40.-13.40. Ergonomisko darba vides riska faktoru izraisītās 
arodslimības – to izcelsme, agrīna pamanīšana 
darba vietās, rehabilitācijas iespējas un 
ārstēšana – kā motivēt nodarbinātos „sūdzēties”? 
Arodslimību radītie ekonomiskie zaudējumi un 
izmaksas.  

Dr.Jeļena Reste,  
DDVVI 
Aroda un radiācijas 
medicīnas centrs 

13.40.-14.00. Kafijas pauze 
Darba aizsardzības filmu demonstrācija 

 

14.00.-14.30. Arodslimību reģistrācijas kārtība un praktiskie 
jautājumi. Jaunās diagnostikas iespējas. 

Dr.Jeļena Reste,  
DDVVI, ARVC 

14.30.-14.50. Jaunās darba organizācijas formas un citi darba 
vides izaicinājumi kontekstā ar ergonomiskajiem 
riskiem 

Ivars Vanadziņš, 
DDVVI 

14.50.-15.30. Darba aizsardzības jautājumu ekonomiskā puse 
– ergonomikas ietekme uz darba produktivitāti, 
kavējumiem un slimības lapu skaitu.  
Ergonomisko risinājumu plānošana 

Ivars Vanadziņš, 
DDVVI 

15.30.-15.45. Zīmējumu sērijas par pareizu smagumu 
pārvietošanu, pieejamie materiāli, to izmantošana 
Jaunās darba aizsardzības filmas un to 
izmantošana apmācībās 

Ivars Vanadziņš, 
DDVVI 

15.45.-15.50. Informācija par Latvijas labās prakses balvu 
darba aizsardzībā  „Zelta ķivere” 2015 

Ivars Vanadziņš, 
DDVVI 

15.50.-16.00. Apkopojums un secinājumi. Diskusijas un 
jautājumi, ierosinājumi. Semināra noslēgums. 

Lektori, dalībnieki 

 

Vēl viens seminārs notiks Gulbenē – 28.05.2015. 
 

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

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

