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OiRA – interaktīvs rīks darba vides risku novērtēšanai 
 

Darba vides riska novērtēšana katram darba devējam ir jāveic ne retāk kā reizi gadā. Lai darba devēji 

vieglāk varētu izpildīt normatīvo aktu prasības, Valsts darba inspekcija sadarbībā ar Eiropas darba 

drošības un veselības aizsardzības aģentūru izstrādājusi interneta vietnē bāzētu interaktīvu rīku OiRA 

(Online Interactive Risk Assessment), kas ir īpaši piemērots mazajiem uzņēmumiem, kuros strādā līdz 

20 darbiniekiem. Šobrīd ir izstrādāti četri rīki – darbam birojā, izglītības iestādēm, veikaliem un 

lauksaimniecības uzņēmumiem. 
 

Šis rīks ir paredzēts, lai darba devējs bez īpašām priekšzināšanām darba aizsardzībā varētu atpazīt savā 

birojā esošos darba vides faktorus, un novērtēt, cik liels ir risks, ka nodarbinātie cietīs vai saslims 

darba vietā. Ar rīka palīdzību iespējams noteikt veicamos darba aizsardzības pasākumus, kā arī 

sagatavot nepieciešamo dokumentāciju.  
 

Rīks ir pieejams interneta vietnē http://www.vdi.gov.lv/lv/OiRA/ 

Praktiska prezentācija par rīka lietošanu: 

http://www.slideshare.net/Valsts_darba_inspekcija/oira-interaktivs-rks-darba-vides-riska-novrtanai  

 

Semināra ilgums – līdz 2 stundām. 

Ieteicamais dalībnieku skaits – līdz 15 – 20 (iespējamas lielākas grupas, kas jāpiesaka iepriekš). 

Mērķauditorija – attiecīgās nozares darba devēji, izglītības iestāžu darbinieki 

Semināra formāts – īsa prezentācija un praktiska darbošanās ar rīku. 

Nepieciešamās priekšzināšanas un prasmes – pamatlīmeņa datorprasmes (ja protat lietot sociālos 

tīklus, piemēram, draugiem.lv, problēmu nebūs!). 

Nepieciešamais aprīkojums: 

 darba vieta pie datora ar interneta pieslēgumu katram semināra dalībniekam (datorklase); 

 dators ar projektoru semināra vadītājam. 

Semināri notiks Rīgā, Ventspilī, Jelgavā, Cēsīs, Rēzeknē, Lielvārdē – precīzāku informāciju 

lūdzam skatīt pielikumā. 

Pieteikšanās: rakstot uz e-pasta adresi ieva.kalve2@rsu.lv, norādot savu vārdu, uzvārdu, institūciju, ko 

pārstāvat, amatu, savu kontaktinformāciju un vēlamo datumu un vietu, kad vēlaties apmeklēt šo 

semināru. 
 

Lai organizētu apmācību (citā laikā), lūdzam sazināties ar: 

Linda Matisāne, Sadarbības un attīstības nodaļas vadītāja, Eiropas Darba drošības un veselības 

aizsardzības aģentūras nacionālā kontaktpunkta vadītāja 

Kr.Valdemāra 38k-1, Rīga, LV-1010 

Tālr.:+371 67021721 

Mob.t.: +371 26482297 

@darbaizsardziba 

www.vdi.gov.lv 

www.osha.lv 

www.stradavesels.lv  

http://www.vdi.gov.lv/lv/OiRA/
http://www.slideshare.net/Valsts_darba_inspekcija/oira-interaktivs-rks-darba-vides-riska-novrtanai
mailto:ieva.kalve2@rsu.lv
http://www.vdi.gov.lv/
http://www.osha.lv/
http://www.stradavesels.lv/
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DARBA DEVĒJIEM UN IZGLĪTĪBAS IESTĀŽU DARBINIEKIEM 

 
  

„OiRA – interaktīvs rīks darba vides risku 
novērtēšanai”  

Šis rīks ir paredzēts, lai darba devējs bez īpašām 
priekšzināšanām darba aizsardzībā varētu atpazīt 
savā uzņēmumā esošos darba vides faktorus, un 
novērtēt, cik liels ir risks, ka nodarbinātie cietīs vai 
saslims darba vietā. Ar rīka palīdzību iespējams 
noteikt veicamos darba aizsardzības pasākumus, 
kā arī sagatavot nepieciešamo dokumentāciju.  
 
Vairāk par rīku: 
 http://www.vdi.gov.lv/lv/OiRA/ 
 

Informācija 
 
Seminārus vada - Dace Jakimova, darba 
aizsardzības eksperte  
Semināra formāts – īsa prezentācija un praktiska 
darbošanās ar rīku pie datora ekspertes vadībā 
Nepieciešamās priekšzināšanas un prasmes – 
pamatlīmeņa datorprasmes (ja protat lietot 
sociālos tīklus, piemēram, draugiem.lv, problēmu 
nebūs!). 
 
 

Lūdzam pieteikt savu dalību semināros līdz 
2015. gada 29.aprīlim, plkst. 14:00 rakstot 
uz e-pasta adresi ieva.kalve2@rsu.lv 
  
Lūdzam ņemt vērā, ka dalībnieku skaits ir ļoti 
ierobežots. Pietiekšanās var tikt pārtraukta ātrāk, 
ja vietas būs aizpildītas. 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Semināri notiks: 

 2015. gada 30.aprīlī Rīgā 
Vieta: 113 B telpa, RSU Medicīnas izglītības tehnoloģiju 
centrs, Anniņmuižas bulvāris 26a, Rīga, LV-1067 
Laiks: plkst. 12.00-14.00 

 2015.gada 7.maijā Jelgavā 
Vieta: Jelgavas 5.vidusskola, Aspazijas iela 20, Jelgava 
Laiks: 09:00-11:00 

 2015.gada 26.maijā Lielvārdē 
Vieta: Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskola, Gaismas 
iela 17, Lielvārde 
Laiks: 16:00-18:00 

 2015.gada 28.maijā Rēzeknē 
Vieta: Rēzeknes augstskola, Atbrīvošanas aleja 115, 
Informācijas tehnoloģiju centrs, 3.korpuss, 
203.auditorija 
Laiks: 12:00-14:00 

 2015.gada 2.jūnijā Cēsīs 
Vieta: Cēsu valsts ģimnāzija, Leona Paegles iela 1, Cēsis 
Laiks: 11:00-13:00 

 2015.gada 4.jūnijā Rīgā 
Vieta: 113 B telpa, RSU Medicīnas izglītības tehnoloģiju 
centrs, Anniņmuižas bulvāris 26a, Rīga, LV-1067 
Laiks: plkst. 12.00-14.00 

 2015.gada 9.jūnijā Ventspilī 
Vieta: Ventspils Digitālais centrs, Akmeņu iela 3, 
Ventspils 
Laiks: plkst. 11:00-13:00 
 
 

Dalībnieku skaits vienā seminārā: 15-20 dalībnieki 
Seminārs ir bezmaksas! 
 
Visās semināra norises vietās seminārs ir identisks, tādēļ 
Jūs varat izvēlēties sev vēlamāko vietu, kur vēlētos to 
apmeklēt. 
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