
Aija Vāciete-  praktizējoša juriste administratīvajās tiesībās. Profesionālais maģistra grāds privāttiecībās, 
specializācija darba aizsardzības un drošības jautājumos. Strādājusi Valsts darba inspekcijā par Kurzemes 
reģionālās inspekcijas vadītāju, Būvniecības valsts kontroles birojā par auditori eksperti. Vairāku gadu pieredze 
semināru un kursu vadīšanā, kā arī klientu pārstāvībā Valsts darba inspekcijā administratīvo pārkāpumu 
lietvedības ietvaros.

LEKTORE: 

Kā Darba devējam nodrošināt attālināto darba vietu atbilstību darba drošības prasībām un kā ievērot darba aizsardzības 
prasības? Darba vides risku novērtēšana attālinātai darba vietai, bieži, izrādās “ grūti izpildāmā misija” , jo darbinieki ne 
vienmēr sniedz informāciju par attālināto darba vietu kurā pildīs darba pienākumus, vai arī atsakās šo informāciju sniegt. Kā 
darba devējam iegūt patiesu informāciju, kā noteikt darbinieka atbildību par sniegtās informācijas patiesumu, kādos 
gadījumos darbinieks ir atbildīgs par šo informāciju, kādus paņēmienus un kontroles mehānismus izmantot risku noteikšanai 
attālinātai darba vietai? Vai darbinieka sniegtie dati ir uzskatāmi par aizsargājamiem datiem un kā tos uzglabā darba devējs?

TĒMAS AKTUALITĀTE: 

SEMINĀRA TĒMAS:  

Tiešsaistē

NORISES KĀRTĪBA: 
Seminārs tiks vadīts tiešsaistē (attālināti). Tā ilgums 2,5 stundas.

Dienu pirms semināra, dalībniekiem, kuri būs pieteikušies, tiks nosūtīt informācija par pieslēgšanos on-line 

risinājumam.

Semināra laikā un pēc tā noklausīšanās, varēsiet uzdot lektoram jautājumus par dzirdēto.

Pēc semināra noklausīšanās uz e-pastu Jums nosūtīsim elektroniski parakstītu sertifikātu (2,5 stundas).

24. februāris
23. marts

DISKUSIJA – SEMINĀRS 

10:00-12:30

Darbinieka sniegtā informācija kā pamats darba vides risku vērtēšanas procesā;

Darba kārtības noteikumi  darba aizsardzības jautājumos ( ne tikai instrukcijas) un darbinieka atbildība;

Darbinieka atbildība par sniegtās informācijas patiesumu un atbilstību;

Iespējamie informācijas iegūšanas veidi, informācijas uzglabāšana, datu aizsardzība;

Raksturīgākās kļūdas un trūkumi veicot attālinātās darba vietas vērtēšanu;

Informācija par jaunākajām aktualitātēm normatīvajos aktos darba aizsardzības un darba tiesību jomā;

Jautājumi & atbildes. Diskusija.

DALĪBAS MAKSA: 

Iepriekšēja pieteikšanās semināram ir OBLIGĀTA.
Veiksmīgai diskusijas norisei, lūgums, diskusijas dalībniekiem iesūtīt aktuālos jautājumus iepriekš uz 

e-pastu: macibucentrs@fnserviss.lv

Papildus jautājumu gadījumā un pieteikties semināram: 
E-pasts: fnserviss@fnserviss;  Tālrunis: 67 556 799

35,45 EUR bez PVN 

Darba vides risku noteikšana attālinātai 
darba vietai  un ar risku noteikšanu saistītās 

problēmsituācijas


	Page 3

