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RSU Darba drošības un vides veselības institūts   

sadarbībā ar  

Valsts darba inspekciju 
organizē 

profesionālās pilnveides semināru 
 

„Izmeklējam gandrīz notikušos nelaimes gadījumus 
– kā to darīt?”  

 

 

Semināra mērķis:  

 Uzlabot darba devēju, nodarbināto un darba aizsardzības speciālistu izpratni par 
nepieciešamību izmeklēt gandrīz notikušos nelaimes gadījumus un attīstīt prasmes 
atpazīt bīstamās situācijas, lai būtu iespējams rīkoties preventīvi.  

 

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

 

Programmā ietvertās tēmas: 

 Informācija par nelaimes gadījumu statistikas aktualitātēm Latvijā; 

 Gandrīz notikušo nelaimes gadījumu definīcija un piemēri; 

 Labas prakses piemēri, kas tiek īstenoti Latvijas uzņēmumos; 

 Bīstamo situāciju piemēri un to iespējamā atpazīšana. 
 

Semināra programma – pielikumā.  
 

Semināra norises laiks un vieta:  
2014.gada 27. janvāris, plkst. 13.00 – 17.00., Ventspils galvenā bibliotēka, Akmeņu iela 2, 
Ventspils 

 

Pieteikšanās:  

 Pieteikšanās: TIKAI elektroniski: http://formas.rsu.lv/v3/forma/98120448 

 Informācijai: Tālrunis: 26329233, 67409139; e–pasts: Lasma.Kozlova@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 2014.gadam” ietvaros 

 

 

http://formas.rsu.lv/v3/forma/98120448
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Profesionālās pilnveides semināra 

 
 

 

„Izmeklējam gandrīz notikušos nelaimes gadījumus 
– kā to darīt?”  

 

PROGRAMMA 
 

 

Semināra norises laiks un vieta:  
 
2014.gada 27. janvāris, plkst. 13.00 – 17.00., Ventspils galvenā bibliotēka, Akmeņu iela 2, 
Ventspils 
 

 

Laiks Tēma Lektors 

12.30.-13.00. Reģistrācija  

13.00.-13.30. Ievads un semināra atklāšana. 
2014. gadā paredzētie informatīvie pasākumi. 
Darba aizsardzības aktualitātes Latvijā.  
 

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

13.30.-14.00. Nelaimes gadījumu darbā statistika 2013.gadā, 
2013.gada aktualitātes 
Kurzemes reģiona aktualitātes 

Linda Hausmane.  
Kurzemes reģionālās VDI 
vecākā inspektore 
 

14.00.-14.40. Gandrīz noticis nelaimes gadījumus – no 
teorijas uz praksi 

Ivars Vanadziņš, DDVVI 

14.40.-15.00. Kafijas pauze  

15.00.-15.20. 5 Kāpēc – Fazer grupas pieredze 
 

Dace Jakimova, 
SIA Fazer Latvija  

15.20.-15.35. Uzņēmumu pieredze Tiks precizēts 
 

15.35.-16.50. Interaktīvais darbs, analizējot darba vides 
situācijas un identificējot gandrīz notikušus 
nelaimes gadījumus 
 

Dace Jakimova  
Ivars Vanadziņš  
 

16.50.-17.00. Apkopojums un secinājumi.  
Diskusijas un jautājumi, ierosinājumi.  
Semināra noslēgums. 
 

Visi lektori, dalībnieki 

 
Uzmanību!  
Semināri par gandrīz notikušajiem nelaimes gadījumiem 2014. gada pirmajā pusē notiks arī 
citās Latvijas pilsētās.    
 

Sekojiet līdzi jaunumiem www.osha.lv! 


