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Profesionālās pilnveides semināra 
 

 

„Darba vides riska faktori transporta un 
uzglabāšanas nozares uzņēmumos”  

 

PROGRAMMA 
Darba variants- tiks precizēta  

 

Semināra norises laiks un vieta:  
2013.gada 14.novembrī, plkst. 13.00 - 17.00.  
Medicīnas izglītības tehnoloģiju centra Konferenču zālē,  
Anniņmuižas bulvārī 26a, Rīgā, LV-1067 
 

Laiks Tēma Lektors 

12.00.-13.00. Reģistrācija  

13.00.-13.20. Ievads un semināra atklāšana. 
2013.gada pasākumi, 2014.gadā paredzētie 
informatīvie pasākumi 

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

13.20.-13.40. Svarīgākie darba vides riska faktori un to novērtējums 
- pētījuma „Darba apstākļi un riski Latvijā 2012-2013” 
rezultāti 

Žanna Martinsone,  
Darba drošības un vides 
veselības institūts (DDVVI) 

13.40.-14.10. Valsts darba inspekcijas pārbaužu rezultāti transporta 
un uzglabāšanas nozares uzņēmumos, biežākie 
nelaimes gadījumi nozarē 

Tiks precizēts 
Darba aizsardzības nodaļa,  
Valsts Darba inspekcija 

14.10.-14.40. Biežākie veselības traucējumi un arodslimības 
transporta un uzglabāšanas nozares uzņēmumos 

Tiks precizēts,  
Aroda un radiācijas medicīnas 
centrs, DDVVI 

14.40.-15.00. Kafijas pauze 
 

 

15.00.-15.30. Biežākie nelaimes gadījumi lietojot kravu 
pārvietošanas tehniku un noliktavās. Iekraušanas 
tehnikas un noliktavu aprīkojuma izvēle, apkopes, 
biežākās kļūdas un problēmas, nodarbināto apmācība 

Māris Supe,  
Jungheinrich Latvija 

15.30.-15.50. Svarīgāko riska faktoru objektīvie līmeņi transporta un 
uzglabāšanas nozarēs (troksnis, vibrācija, ķīmiskās 
vielas, apgaismojums, mikroklimats u.c.).  

Tiks precizēts,  
Higiēnas un arodslimību 
laboratorija, DDVVI 

15.50.-16.05. Labā prakse un nodarbināto iesaistīšana noliktavas un 
loģistikas centra darba vides uzlabošanā  

Tiks precizēts un apstiprināts 
SIA "L'oreal Baltic" 

16.05.-16.20. Labā prakse naftas produktu pārkraušanas termināli  Tiks precizēts un apstiprināts 
Statoil Fuel & Retail Latvia 

16.20.-16.35. Darba aizsardzības problēmas un risinājumi pasta 
pakalpojumu sfērā  

Tiks precizēts un apstiprināts 
Latvijas Pasts 

16.35.-16.50. Darba aizsardzības prasības un risinājumu kurjerpasta 
un transporta kompānijas ikdienā 

Tiks precizēts 

16.50.-17.00. Diskusijas un jautājumi, ierosinājumi.  
Darba aizsardzības jomas jaunumi.  
Semināra noslēgums. 

Visi lektori, dalībnieki 

 

http://www.rsu.lv/medicinas-izglitibas-tehnologiju-centrs/mitc-konferencu-zale

