Diskusija
KO NEZINĀM PAR DROŠĪBU PIE ŪDENS
2019. gada 8. februāris
Mārupes Kultūras nams,
Daugavas iela 29, Mārupe
Uz diskusiju aicina Latvijas Pašvaldību savienība (LPS),
sadarbībā ar Mārupes novada domi, Latvijas peldēšanas federāciju (LPF) un Elektrum Olimpisko centru
(EOC).
Ūdens ir mums visapkārt, teju katrs otrais Latvijas iedzīvotājs dzīvo ūdens tuvumā. Latvijā uz 100 tūkstošiem
iedzīvotāju noslīkušo skaits ir visaugstākais Eiropā. Saskaņā ar VUDG datiem 2018. gada no ūdenstilpnēm
izcelti 112 cilvēki. Latvijā 2017. gadā noslīkstot dzīvību zaudējuši 131 cilvēku, tai skaitā bērni. Svarīgi ir zināt
par drošību un nodrošināt drošu vidi slēgtās un atklātās ūdenstilpnēs. Preventīvi darbojoties un
sadarbojoties, lielākā daļa nelaimes gadījumu ir novēršama.
9:30

Dalībnieku reģistrācija, rīta kafija

1.diskusija: DZĪVOJAM PIE ŪDENS
Paneļdiskusijas dalībnieki: Ivita Peipiņa, LPS padomniece reģionālās attīstības jautājumos; Ilze Maļkeviča,
Slimību profilakses centra Veselības statistikas nodaļas veselības aprūpes statistiķe; Aivars Platonovs,
LPF prezidents
10.15

Drošība pie ūdens – kas tas ir?
Runātājs: Ivita Peipiņa LPS padomniece reģionālās attīstības jautājumos

10.25

Ko uzskatam par negadījumiem pie ūdens un ko uzskaitām?
Runātājs: Slimību profilakses centra pārstāvis

10.35

Sabiedrības domas. Pētījums par peldēšanas paradumiem un drošību
Runātājs – Aivars Platonovs, LPF prezidents

11.00

Kafijas pauze

2.diskusija: IZDZĪVOT PIE ŪDENS
Paneļdiskusijas dalībnieki: Roberts Fūrmanis, Latvijas Ārstu biedrības valdes loceklis, NMPD ārsta speciālista
brigādes ārsts, anesteziologs, reanimatologs; Ģirts Treiguts, LPF valdes loceklis; Gustavs Zālītis, EOC
peldbaseinu un peldētapmācības programmu vadītājs; Jānis Skrims, Rīgas Pašvaldības policijas Drošības uz
ūdens un CA pārvaldes galvenais speciālists
11.15
Kā atpazīt slīkšanu?
Runātājs – Roberts Fūrmanis, Latvijas Ārstu biedrības valdes loceklis, NMPD ārsta speciālista
brigādes ārsts, anesteziologs, reanimatologs
11.25

Kāds ir drošs peldbaseins?
Kā uzbūvēt drošu peldbaseinu.
Runātājs – Ģirts Treiguts, LPF peldbaseinu sertificēšanas komisijas vadītājs
Kā ikdienas darbā nodrošināt drošību?
Runātājs – Gustavs Zālītis, EOC peldbaseinu un peldētapmācības programmu vadītājs

11.45

12.15

Kas ir droša peldvieta?
Runātājs – Jānis Skrims, Rīgas pašvaldības policijas Drošības uz ūdens un CA pārvaldes galvenais
speciālists
Noslēguma apkopojums. Secinājumi.

