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Profesionālās pilnveides semināra 

 

 

„STRĀDĀ VESELS” 
 

PROGRAMMA 
 
 

Semināra norises laiks un vieta:  
 

2014.gada 11. marts, plkst. 12.00 – 16.00., Latgales mācību centrs, Saules iela 38, 
Daugavpils. 
 

 
 

 

Laiks Tēma Lektors 

11.30.-12.00. Reģistrācija  

12.00.-12.30. Ievads un semināra atklāšana. 
2014. gadā paredzētie informatīvie pasākumi. 
Darba aizsardzības aktualitātes Latvijā.  
Pētījuma „Darba apstākļi un riski Latvijā 2012-
2013” svarīgākie rezultāti,  
Latgales reģiona specifika un atšķirības 

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

12.30.-13.00. Jaunās darba organizācijas formas un citi darba 
vides izaicinājumi 

Linda Matisāne 
Valsts darba inspekcijas 
Sadarbības un attīstības 
nodaļas vadītāja 

13.00.-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. Arodslimību 
reģistrācijas kārtība un praktiskie jautājumi  
 

Dr.Jeļena Reste,  
DDVVI 
Aroda un radiācijas 
medicīnas centrs 

13.40.-14.00. Kafijas pauze 
Kampaņas „STRĀDĀ VESELS” materiālu 
demonstrācija 
 

 

14.00.-14.30. Darba aizsardzības jautājumu ekonomiskā puse 
– ergonomikas ietekme uz darba produktivitāti, 
kavējumiem un slimības lapu skaitu 
 

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

14.30.-15.30. Darba aizsardzības meistarklase:  
- Ko nozīmē „piespiedu pozas” un ko var 

darīt lai tās novērstu (atsevišķu profesiju 
piemēri) 

- Zīmējumu par pareizu smagumu 
pārvietošanu izmantošana apmācībās 

- Jaunās NAPO filmas un to izmantošana 
apmācībās 

Linda Matisāne 
Valsts darba inspekcijas 
Sadarbības un attīstības 
nodaļas vadītāja 
Ivars Vanadziņš, 
Darba drošības un vides 
veselības institūts (DDVVI) 
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15.30.-15.50. Informācija par Latvijas labās prakses balvu 
darba aizsardzībā „Zelta ķivere” 2014 
 

Linda Matisāne 
Valsts darba inspekcijas 
Sadarbības un attīstības 
nodaļas vadītāja 

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

Visi lektori, dalībnieki 

 
Uzmanību!  
Semināra laikā būs iespējams iekopēt datu nesējos Latvijā pieejamās darba aizsardzības 
filmas un klipus! 

    
 

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

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

