
                                   
 

 

  

 
Ielūgums 

uz Eiropas informatīvās kampaņas 
„Drošas un veselībai nekaitīgas darba vietas. Ieguvums Jums. Ieguvums Jūsu 

uzņēmumam” 
2008.gada noslēguma konferenci 

 
Valsts darba inspekcija un Eiropas darba drošības un veselības aizsardzības aģentūra 

šogad uzsāka un 2009.gadā turpinās Eiropas informatīvo kampaņu par darba vides risku 

novērtēšanu, kuras sauklis ir „Drošas un veselībai nekaitīgas darba vietas. Ieguvums Jums. 

Ieguvums Jūsu uzņēmumam”. Šīs divgadīgās kampaņas mērķis ir veicināt integrētu vadības 

pieeju darba vides risku novērtēšanai. 

Piektdien, 24.oktobrī, viesnīcā „Islande Hotel” Rīgā, Ķīpsalas ielā 20 aicinām 

visus interesentus piedalīties Eiropas informatīvās  kampaņas drošībai un veselībai 

darbā noslēguma konferencē, kuras laikā tiks pasniegta Labās prakses balva “Zelta 

ķivere 2008”. 

Konferenci atklās labklājības ministre Iveta Purne, Valsts darba inspekcijas direktore 

Rita Elce, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības priekšsēdētājs Pēteris Krīgers un Latvijas 

Darba devēju konfederācijas ģenerāldirektore Elīna Egle.  

Konferences noslēgumā tiks apbalvoti Labās prakses balvas konkursa „Zelta ķivere 

2008”.  

Dalība konferencē ir bez maksas. 

Pieteikties iespējams līdz 22.oktobrim, zvanot pa tālruni 67021735 vai sūtot e-pastu 

uz adresi martins.poznaks@vdi.gov.lv, norādot savu vārdu, uzvārdu un tālruņa numuru. Vietu 

skaits ierobežots. 

Pielikumā: konferences programmas projekts – 2 lapas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                   
 

 

  

Eiropas 2008.gada informatīvās kampaņas drošībai un veselībai darbā 
noslēguma konference  

2008.gada 24.oktobris  
„ISLANDE HOTEL”, Rīga  

 
Laiks Uzstāšanās tēma Lektors 

9.30 – 10.00 Dalībnieku reģistrācija, kafija/tēja, izglītojošo darba aizsardzības 
filmu demonstrācija.  

10:00 – 10:15 Konferences atklāšana. 
 

I. Purne – labklājības 
ministre;   
R. Elce – Valsts darba 
inspekcijas direktore;  
P. Krīgers – Latvijas Brīvo 
arodbiedrību savienības 
priekšsēdētājs;  
E. Egle – Latvijas Darba 
devēju konfederācijas 
ģenerāldirektore  

10:15 – 10:45 Darba vides iekšējā uzraudzība 
Latvijā: pētījuma „Darba apstākļi un 
riski Latvijā” rezultāti. 

Ivars Vanadziņš, RSU 
Darba drošības un vides 
veselības institūts 

 
11:00– 11:15 Biežākie darba vides iekšējās 

uzraudzības pārkāpumi Latvijas 
uzņēmumos: darba inspekcijas 
pieredze. 

Sandra Zariņa, Valsts darba 
inspekcijas Darba 
aizsardzības nodaļas 
vadītāja 

11:15 – 12:15 Jauni darba vides risku novērtēšanas 
aspekti. 

Prof. Valdis Kaļķis 

12:15 – 13:15 Pusdienas 
13:15 – 13:45 Aktualitātes darba aizsardzības 

likumdošanā. 
Renārs Lūsis, Labklājības 
ministrijas Darba 
departamenta direktora 
vietnieks 

13:45 – 14:15 Roku darba likvidēšana un efektīvas 
risku faktoru identificēšanas un 
novērtēšanas sistēmas ieviešana 
uzņēmumā. 

Rūdolfs, Veinbergs, AS 
“Valmieras Piens” 

Diskusija. Ekspertu komentāri. 
14:15 – 14:30 Kafijas pauze 



                                   
 

 

  

 
14:30 – 15:00 

 
Riska noslodzes samazināšana 
darbiniekiem. 

 
Didzis Zariņš, SIA “Klinta”
 

Diskusija. Ekspertu komentāri. 
15:00 – 15:30 Efektīva darba vides risku 

uraudzības un identifikācijas 
pilnveidošana. 

Valdis Leicis, SIA 
“Krustpils” 

Diskusija. Ekspertu komentāri. 
15:30 – 16:00 Efektīva darba vides risku 

novērtēšan: Datorizētā darba vides 
uzraudzības sistēma – LEDA. 

Irēna Upzare, AS 
“Latvenergo” 

Diskusija. Ekspertu komentāri. 
16:00 – 16:30 Darba vides risku faktoru 

samazināšanas sistēmas nepārtraukta 
pilnveidošana. 

Imants Dāvidsons, AS 
“Grindeks” 

Diskusija. Ekspertu komentāri. 
16:30 - 17:00 Labās prakses balvas “Zelta ķivere 2008” ieguvēju sveikšana.

 


