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Projektu "Baltijas pilotpasākumi bīstamo ķīmisko vielu emisiju 

samazināšanai, izmantojot aizvietošanu un resursu efektivitāti" 

(LIFE Fit for REACH, Projekta Nr. LIFE14 ENV/LV/000174) 

līdzfinansē Eiropas Savienības LIFE programma 

Apmācības ķīmisko vielu pārvaldībā 
2019. gada 10.decembrī  

AC Hotel by Marriott Riga, Dzirnavu iela 33, Rīgā 
 

Seminārā sniegsim nepieciešamās zināšanas labākai ķīmisko vielu pārvaldībai un īpaši bīstamo 
vielu identificēšanai. Apgūsim un atkārtosim ķīmisko vielu klasifikāciju, marķējumu, 
aizvietošanu, ka arī to, kam domātas un kā lietot ķīmisko vielu drošības datu lapas. 
Iepazīstināsim arī ar videi draudzīgu produktu izvēli un ekomarķējumu. Seminārā lekcijas tiks 
papildinātas ar praktiskiem vingrinājumiem.  
Apmācības paredzētas: mazo un vidējo uzņēmumu speciālistiem, darba drošības speciālistiem 
– ikvienam uzņēmumam, kas savā ikdienā izmanto ķīmiskas vielas un maisījumus, piemēram, 
tīrīšanas līdzekļus, lakas, krāsas, eļļas, līmes, šķīdinātājus u.c. 
Programma:  

Laiks Tēma Lektors 

10:00 - 10:15 Iepazīšanās  

10:15 - 12:00 1. Galvenie uzņēmumu pienākumi un atbildība attiecībā uz 
ķīmiskajām vielām ķimikālijās un materiālos 

2. Ķīmisko vielu bīstamība un klasificēšana. Praktiskais 
uzdevums: ECHA mājaslapa. 

3.  Ķīmisko vielu marķējums 

Jana Simanovska, 
inženierzinātņu 

doktore 

12:00 – 12:30 Kafijas pauze  

12:30 - 14:30 4. Ķīmisko vielu drošības datu lapas 
4.1. Praktiskais uzdevums: Drošības datu lapas pārbaude 
4.2. Praktiskais uzdevums: Inventarizācijas tabula 
4.3. Praktiskais uzdevums: Infouzlīme darbiniekam 

5. Īpašas prasības ķīmiskajām vielām. Ķīmisko vielu aizvietošana. 
Materiālu deklarācijas. 
6. Pārdomāta iepirkumu sistēma ar ķīmiskām vielām saistīto 
risku novēršanai.  Praktiskais uzdevums: Uzņēmuma iepirkumu 
sistēma. 

Jana Simanovska, 
inženierzinātņu 

doktore 

14:30 - 14:45 7. Ekomarķējums. Videi draudzīgi produkti. Vides produktu 
deklarācijas 

Ilze Neimane, vides 
zinātņu maģistre 

14:45 – 15:00 Aptaujas anketu aizpildīšana. Noslēgums  

Semināra ilgums: 6 akadēmiskās stundas 

Pieteikšanās: šeit līdz 3.decembrim, vietu skaits ierobežots!  

Dalības maksa: 50,00 EUR, cenā iekļauta kafijas pauze, izdales materiāli, apliecība.  

Apmaksai: Biedrība “Ekodizaina kompetences centrs”,  
Reģ. Nr. 40008203350 
Konts: Swedbank LV72HABA0551035781827 

Apmācības tiek organizētas ar projekta LIFE Fit for REACH līdzfinansējumu. Vairāk par 
projektu: http://fitreach.eu/lv 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdBwjOgD9vE3UhDcdyPSR5R2FMZlXXUv6DNmM49-_EKMLuTjA/viewform?vc=0&c=0&w=1
http://fitreach.eu/lv

