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Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūrai (EU-OSHA) un Eiropas 
Savienībai 2017. gads bija nozīmīgs gads. Gadā, kad svinēja Romas līgumu 
60. gadadienu, Eiropas Komisijas priekšsēdētājs Žans Klods Junkers (Jean-
Claude Juncker) pauda, ka Eiropas sociālo tiesību pīlāru. EU-OSHA atzinīgi vērtē šo 
pīlāru, kura uzmanības centrā ir vienlīdzīgas iespējas, iekļaujoša izaugsme un godīgi 
darba apstākļi — tostarp tiesības uz drošu, veselīgu un pienācīgi pielāgotu 
darbavietu. Šajā gadā Aģentūra rīkoja vairākus lielus pasākumus, tostarp augstākā 
līmeņa sanāksmi par kampaņu “Drošs un veselīgs darbs jebkurā vecumā”. Kopā ar 
Komisiju rīkoja konferenci par mikrouzņēmumiem un maziem uzņēmumiem (MMU) 
paredzētiem riska novērtēšanas rīkiem, lai izvērtētu Aģentūras tiešsaistes 
interaktīvās riska novērtēšanas (OiRA) projekta nozīmi un izplatītu OiRA rīku 
ieviešanas labas prakses piemērus. EU-OSHA izklāstīja arī jaunākos projektā “Darba 
drošības un veselības aizsardzības (DDVA) izmaksas un ieguvumi” gūtos 
konstatējumus, piedaloties Singapūrā rīkotajā Pasaules Darba drošības un veselības 
aizsardzības kongresā, un atkārtoti pierādīja apņemšanos īstenot Ceļvedi par 
kancerogēnām vielām, rīkojot dažādus izpratnes veidošanas pasākumus. Nozīmīgs 
2017. gada notikums bija arī Eiropas Ombuda Labas pārvaldības balvas saņemšana. 

1 Būt gataviem pārmaiņām 
Divus gadus ilgais projekts “Prognožu pētījums par jauniem un nākotnes riskiem darba 
aizsardzības jomā saistībā ar informācijas un komunikācijas tehnoloģijām (IKT) un darba 
atrašanās vietu līdz 2025. gadam” turpinājās 2017. gadā . Pētījumu veic, lai ES politikas 
veidotājiem, dalībvalstu valdībām un sociālajiem partneriem sniegtu informāciju par 
apzinātajiem jaunajiem un nākotnes riskiem, kā arī rosinātu debates par iespējamo politiku 
un pasākumiem, ar kuriem varētu novērst vai pārvaldīt šādus riskus. 

Īstenojot projektu, 2017. gadā tika publicēts ziņojums, kurā aplūkoti iespējamie 2025. gada 
scenāriji saistībā ar ekonomikas digitalizācijas ietekmi uz darba drošību un arodveselību: 
“Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju un darba atrašanās vietas pārmaiņu galvenās 
tendences un virzītāji”. Noslēguma ziņojumu, tā kopsavilkumu, brošūru un animācijas filmas, 
kur attēloti četri iespējamie scenāriji, paredzēts publicēt 2018. gadā. 

Prognožu pētījuma projektā konstatēja, ka 
darbs, ko veic ar tiešsaistes platformu 
starpniecību, ir joma, kas izraisa aizvien lielāku 
interesi. Atbildot uz EU-OSHA ieinteresēto 
personu lielo interesi, publicēja ziņojumu 
“Tiešsaistes platformu ekonomikas ietekmes 
uz darba drošības un veselības aizsardzību 
regulēšana”, kurā aplūkots šis temats. 

Pēc prezentācijām un diskusijām EU-OSHA 
valstu kontaktpunktos 2017. gada jūlijā 
publicēja divus ekspertu vērtējuma 
dokumentus par trīsdimensiju drukāšanu un 
uzraudzības tehnoloģijām darbavietā. 
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https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-social-rights_en
https://healthy-workplaces.eu/previous/all-ages-2016/en/healthy-workplaces-summit-2017
https://healthy-workplaces.eu/previous/all-ages-2016/en/healthy-workplaces-summit-2017
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/seminars/supporting-micro-and-small-companies-interactive-risk-assessment
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/seminars/supporting-micro-and-small-companies-interactive-risk-assessment
https://oiraproject.eu/en
https://oiraproject.eu/en
https://osha.europa.eu/en/themes/good-osh-is-good-for-business
https://osha.europa.eu/en/themes/good-osh-is-good-for-business
https://www.safety2017singapore.com/
https://www.safety2017singapore.com/
https://osha.europa.eu/en/themes/dangerous-substances/roadmap-to-carcinogens
https://osha.europa.eu/en/themes/dangerous-substances/roadmap-to-carcinogens
https://osha.europa.eu/en/highlights/managing-multilingual-websites-example-good-practice
https://osha.europa.eu/en/developments-ict-and-digitalisation-work
https://osha.europa.eu/en/developments-ict-and-digitalisation-work
https://osha.europa.eu/en/developments-ict-and-digitalisation-work
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/key-trends-and-drivers-change-information-and-communication/view
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/key-trends-and-drivers-change-information-and-communication/view
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/regulating-occupational-safety-and-health-impact-online-platform/view
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/regulating-occupational-safety-and-health-impact-online-platform/view
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/regulating-occupational-safety-and-health-impact-online-platform/view
https://osha.europa.eu/en/about-eu-osha/national-focal-points
https://osha.europa.eu/en/about-eu-osha/national-focal-points
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/3d-printing-new-industrial-revolution/view
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/monitoring-technology-workplace/view
https://www.shutterstock.com/es/g/willyam
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2 Fakti un skaitļi 
2.1 ESENER (Eiropas uzņēmumu aptauja par jaunajiem un 
nākotnes riska veidiem) 
Eiropas uzņēmumu aptaujas par jaunajiem un nākotnes riska veidiem otro izdevumu 
(ESENER-2) pabeidza 2017. gadā, aplūkojot darba drošības un veselības aizsardzības 
pārvaldības pašreizējo situāciju Eiropas darbavietās. Gada garumā notika dažādi valstu 
pasākumi, konferences un semināri, lai iepazīstinātu ar ESENER-2 secinājumiem, un tika 
pabeigts aptaujas ārējais novērtējums. 

Ņemot vērā ESENER-2 rezultātus, 2017. gadā publicēja ziņojumu par darba ņēmēju 
līdzdalību darba drošības un veselības aizsardzības pārvaldībā. Secinājumi, kas gūti, veicot 
kvalitatīvo analīzi septiņu ES dalībvalstu darbavietās un dažādās nozarēs, apstiprina saikni 
starp vadības apņemšanos veicināt darba drošību un veselības aizsardzību, darba ņēmēju 
līdzdalību un labu praksi darbavietās. Šā ziņojuma kopsavilkumu publicēja vairākās valodās. 

EU-OSHA, Eurostat un Eurofound vērtīgās sadarbības rezultātus publicēja ziņojumā “Darba 
drošības un veselības aizsardzības riski darbavietā: trīs galveno apsekojumu kopīga 
analīze”. Šajā pētījumā, apvienojot secinājumus, kas gūti ESENER-2, ES darbaspēka 
apsekojumā un speciālajā modulī par negadījumiem darbavietā un citām arodveselības 
problēmām, kā arī Sestajā Eiropas darba apstākļu apsekojumā, izklāstītas darba ņēmēju un 
uzņēmumu prognozes attiecībā uz DDVA, lai sniegtu vispusīgu pārskatu par darba drošību 
un veselības aizsardzību Eiropā. 

2.2 Pārskati par DDVA 
Arī 2017. gadā turpinājās sāktais plaša mēroga projekts, 
lai izpētītu DDVA pārvaldības paņēmienus un politiku ES 
MMU. Jaunākos šā projekta secinājumus 2017. gadā 
publicēja divos ziņojumos. Vienā ziņojumā, pamatojoties 
uz ES 12 dalībvalstu 44 labas prakses piemēru analīzi, ir 
sniegts pārskats par iespējām, kā politika, stratēģijas un 
praktiski pasākumi var atbalstīt DDVA MMU. Otrā 
ziņojumā ir aplūkoti apzinātie labas DDVA pārvaldības 
piemēri, detalizēti aprakstot, piemēram, kā starpnieki, 
iestādes un DDVA iestādes atbalsta darba drošības un 
veselības aizsardzību MMU. EU-OSHA ir izplatījusi šos 
secinājumus valstu un starptautiskajā līmenī, tostarp 
Pasaules Darba drošības un veselības aizsardzības 
kongresā.Pasaules vēža dienā (2017. gada 4. februārī) 
publicēja literatūras pārskatu “Rehabilitācija un atgriešanās 
darbā pēc saslimšanas ar vēzi”, kas sagatavots no 
projekta par problēmām, ar ko, atgriežoties darbā, saskaras cilvēki, kuri uzveikuši vēzi, un 
viņu darba devēji. Šā projekta noslēguma ziņojumu publicēja 2018. gadā. Decembrī 
publicēja priekšizpētes pētījumu par iespēju izveidot apsekojumu, lai izmērītu kancerogēnu 
iedarbību uz darba ņēmējiem. Gada sākumā publicēja literatūras pārskatu par brīdināšanas 
un novērošanas sistēmu izmantošanu arodslimību atklāšanai. 
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https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/worker-participation-management-occupational-safety-health/view
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/worker-participation-management-occupational-safety-health/view
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/worker-participation-management-occupational-safety-and-health/view
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/health-and-safety-risks-workplace-joint-analysis-three-major/view
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/health-and-safety-risks-workplace-joint-analysis-three-major/view
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/health-and-safety-risks-workplace-joint-analysis-three-major/view
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/policy-practice-policies-strategies-programmes-and-actions/view
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/policy-practice-policies-strategies-programmes-and-actions/view
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/safety-and-health-micro-and-small-enterprises-eu-policy-practice/view
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/safety-and-health-micro-and-small-enterprises-eu-policy-practice/view
https://www.safety2017singapore.com/
https://www.safety2017singapore.com/
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/rehabilitation-and-return-work-after-cancer-literature-review/view
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/rehabilitation-and-return-work-after-cancer-literature-review/view
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/feasibility-study-development-computer-assisted-telephone-survey/view
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/feasibility-study-development-computer-assisted-telephone-survey/view
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/methodologies-identify-work-related-diseases-review-sentinel-and/view
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/methodologies-identify-work-related-diseases-review-sentinel-and/view
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EU-OSHA 2017. gadā sāka jaunu projektu, lai uzskatāmi pierādītu, ka ieguldījumi darba 
drošības un veselības aizsardzības pasākumos ir ekonomiski izdevīgi. Martā publicēja 
ziņojumu par šā projekta pirmā posma analīzes rezultātiem “Nelaimes gadījumu darbā un 
arodslimību izmaksu aprēķināšana: Eiropas datu avotu analīze”. Izstrādāja arī izmaksu 
aprēķina modeli, ar kuru ES un reģionālā līmenī var aprēķināt izmaksas, ko rada nelaimes 
gadījumi darbā un arodslimības. Šīs aplēses tika izmantotas, lai izveidotu DDVA nozīmes 
datu vizualizācijas rīku, kas tagad ir pieejams tiešsaistē. 

Gatavojoties 2020.–2021. gadā plānotajai kampaņai par drošām un veselībai nekaitīgām 
darbavietām saistībā ar balsta un kustību aparāta slimībām (BKAS), EU-OSHA sāka plānot 
jaunu pārskatu par DDVA, lai veicinātu izpratni par šo milzīgo DDVA problēmu un rastu 
jaunas iespējas, kā novērst balsta un kustību aparāta arodslimības. 

3  Darba drošības un veselības aizsardzības pārvaldības 
instrumenti 
OiRA ir platforma, kurā bez maksas piedāvā 
tiešsaistes rīkus, ko var izmantot riska 
novērtējumiem darbavietās. OiRA  ir galvenais 
rīks, ko EU-OSHA izmanto, lai uzrunātu 
uzņēmumus, jo īpaši MMU, un palīdzētu viņiem 
DDVA pārvaldībā. Lai starpniekiem un citām 
ieinteresētām personām atvieglotu OiRA rīku 
izveidi, pieejamību un saistīto materiālu 
kopīgošanu ar MMU, OiRA tīmekļa vietne tika 
uzlabota un darbība atjaunota 2016. gada 
beigās. 2017. gadā OiRA rīks tika aktīvi 
reklamēts. Turklāt gada laikā arī popularizēja 
jauno reklāmas rīkkopu, kurā ir rīki, tostarp jaunā 
filma par Napo un infografika, ko ieinteresētās personas un starpnieki var izmantot, lai 
paaugstinātu informētību par OiRA un veicinātu šo rīku plašāku izmantošanu MMU. OiRA 
lietotāji: 16 valstu un 14 ES līmeņa nozaru partneru iesaistīšanās 2017. gadā bija ļoti aktīva. 
Piemēram, publicēja 19 jaunus rīkus, tādējādi palielinot to kopējo skaitu līdz 137, un, 
izmantojot šos rīkus, veikto riska novērtējumu skaits palielinājās no apmēram 22 000 
2016. gada oktobrī līdz gandrīz 65 000 2017. gada beigās. 

 

 

 

 

 

 

 

© EU-OSHA  

https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/estimating-cost-work-related-accidents-and-ill-health-analysis/view
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/estimating-cost-work-related-accidents-and-ill-health-analysis/view
https://visualisation.osha.europa.eu/osh-costs
https://visualisation.osha.europa.eu/osh-costs
https://oiraproject.eu/en/
https://oiraproject.eu/en/promotional-resources
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4 Izpratnes veicināšana 
4.1 Kampaņas 

Lieli panākumi bija 2016.–2017. gada 
kampaņai “Drošs un veselīgs darbs 
jebkurā vecumā”, lielā mērā pateicoties 
EU-OSHA valstu kontaktpunktu, 
kampaņas oficiālo partneru un 
kampaņas plašsaziņas līdzekļu 
partneru ieguldītajam darbam. 

Viens no galvenajiem kampaņas 
atbalsta rīkiem bija datu vizualizācijas 
rīks “Drošāks un veselīgāks darbs 
jebkurā vecumā”, kuru izmantojot, 
lietotāji var uzzināt faktus un skaitļus 

par Eiropas darbaspēku katrā dalībvalstī un ES kopumā. E-ceļveža “Drošs un veselīgs darbs 
jebkurā vecumā” popularizēšana aktīvi turpinājās 2017. gadā, un galveno kampaņas 
ziņojumu “Ceļā uz vecumam draudzīgu darbu Eiropā: ES aģentūru dzīves cikla perspektīva 
attiecībā uz darbu un darbaspēka novecošanu” publicēja, sadarbojoties ar Cedefop, EIGE un 
Eurofound. 

Vairāki labas prakses apmaiņas pasākumi notika 2017. gadā, tostarp martā — divu dienu 
pasākums Briselē, ko rīkoja EU-OSHA un kurā bija darbsemināri un plenārsesijas par drošu, 
veselīgu un ilgtspējīgu darbu. Pasākumus savās telpās rīkoja arī kampaņas partneri, 
piemēram, Itālijā un Grieķijā. 

Maltā, Valetā, 2017. gada 26. aprīlī notika labas prakses balvas pasniegšanas ceremonija. 
Balvu saņēma deviņas organizācijas, vēl citas deviņas saņēma atzinīgu novērtējumu. 
Papildinot balvas pasniegšanas ceremoniju, tika sagatavota brošūra, kurā bija publicēti 
balvas laureāti un atzinīgi novērtētās organizācijas. 

Eiropas Darba aizsardzības nedēļa notika no 23. līdz 27. oktobrim. Kampaņas pasākumos 
sociālajos tīklos iesaistījās liels cilvēku skaits, izmantojot tēmturi #EUhealthyworkplaces. 

Novembrī Bilbao notika divu dienu Veselīgu darbavietu kampaņas samits, kas noslēdza 
2016.–2017. gada kampaņu. Papildus plenārsesijām tajā norisinājās četras interaktīvas 
paralēlas sesijas, kuru dalībnieki tika aicināti piedalīties aptaujās un jautājumu un atbilžu 
sesijās. Vairāk nekā 350 delegātu, kuri piedalījās samitā, varēja dalīties pārdomās par 
kampaņu, apmainīties ar labas prakses piemēriem un veidot kontaktus. 

Vēl viens būtisks 2016.–2017. gada kampaņas elements bija Eiropas kampaņas atbalsta 
komplekts (ECAP), kas valstu kontaktpunktiem palīdzēja rīkot vairāk nekā 200 kampaņas 
pasākumu. 

Mērķis 2018.–2019. gada kampaņai “Veselīgās darbavietās turi grožos bīstamās vielas” ir 
veicināt informētību par bīstamu vielu radītajiem riskiem darbavietās un popularizēt riska 
novēršanas kultūru. Kampaņas sagatavošana norisinājās 2017. gadā, tostarp, jaunajā 
Veselīgu darbavietu kampaņas tīmekļa vietnē, ieviešot laika atskaiti līdz kampaņas 
oficiālajam sākumam 2018. gada aprīlī. 

© EU-OSHA/Markel Redondo 

 

https://healthy-workplaces.eu/previous/all-ages-2016/en
https://healthy-workplaces.eu/previous/all-ages-2016/en
https://healthy-workplaces.eu/en/national-focal-points
https://healthy-workplaces.eu/en/official-campaign-partners
https://healthy-workplaces.eu/en/campaign-media-partners
https://healthy-workplaces.eu/en/campaign-media-partners
https://visualisation.osha.europa.eu/ageing-and-osh#!/
https://visualisation.osha.europa.eu/ageing-and-osh#!/
https://visualisation.osha.europa.eu/ageing-and-osh#!/
https://eguides.osha.europa.eu/all-ages/
https://eguides.osha.europa.eu/all-ages/
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/towards-age-friendly-work-europe-life-course-perspective-work/view
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/towards-age-friendly-work-europe-life-course-perspective-work/view
http://www.cedefop.europa.eu/
http://eige.europa.eu/
https://www.eurofound.europa.eu/
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/healthy-workplaces-good-practice-awards-2016-2017-booklet/view
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/healthy-workplaces-good-practice-awards-2016-2017-booklet/view
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/seminars/healthy-workplaces-summit-2017
https://osha.europa.eu/en/healthy-workplaces-campaigns/dangerous-substances-18-19
https://healthy-workplaces.eu/
https://healthy-workplaces.eu/
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4.2 Izpratnes veicināšanas pasākumi 
Divi režisori 2017. gada novembrī saņēma godalgu filmai par drošu un veselībai nekaitīgu 
darbavietu: Lewis Wilcox (ASV) par filmu Before the Bridge (“Pirms tilta”) un Tuna Kaptan 
(Vācija) par filmu Turtle Shells (“Bruņurupuča bruņas”). Žūrija piešķīra īpašu atzinību 
Morteza Atabaki (Turcija) filmai Alien (“Svešais”). 

Tā kā šajā gadā bija Napo 20. dzimšanas 
diena, EU-OSHA Napo tīmekļa vietnei 
izveidoja īpašu jubilejas logotipu un arī klipu ar 
apsveikumu dzimšanas dienā. Napo 
kampaņā, ko rīkoja Bilbao metrostacijā, 
pasažieriem reklamēja divas jaunas Napo 
filmas par OiRA projektu un profesionālu 
autovadītāju drošību un veselības aizsardzību. 

EU-OSHA 2017. gadā piedalījās vairākos 
informētības veicināšanas pasākumos, tostarp 

oktobrī pasaules kongresā par darba drošību un veselības aizsardzību Singapūrā, A+A 
35. starptautiskajā kongresā un tirdzniecības izstādē Diseldorfā, Vācijā. 

EU-OSHA 2017. gadā aktīvi darbojās plašsaziņas līdzekļos, ko  apliecina 15 reportāžas un 
ziņojumi presei, vairāk nekā 70 raksti un atbildes uz plašsaziņas līdzekļu jautājumiem, 
858 klipi tiešsaistē un vairāk nekā 8000 ziņu sociālajos plašsaziņas līdzekļos. 

EU-OSHA oficiālā platforma 2017. gadā aktīvi darbojās, tajā bija publicētas 64 aktualitātes 
dažādās valodās un 112 jaunumi, kā arī to apmeklēja vairāk nekā 1,2 miljoni individuālu 
apmeklētāju. Turklāt kampaņas tīmekļa vietnē publicēja 14 aktualitātes un 18 jaunāko ziņu 
rakstus un līdz 2017. gada beigām vietnei bija vairāk nekā 95 000 apmeklētāju. EU-OSHA 
turpināja palielināt savu atpazīstamību vietnēs Facebook,Twitter, LinkedIn un YouTube, 
gandrīz katru dienu publicējot ziņas sociālajos plašsaziņas līdzekļos. Kampaņas oficiālo 
partneru labas prakses apmaiņas pasākums, Veselīgu darbavietu kampaņas samits un 
Eiropas Darba aizsardzības nedēļa izraisīja lielu rosību tiešsaistē. 

Daudzvalodība ir ES pamatelements un būtiski svarīgs EU-OSHA panākumu faktors, tādēļ 
viens no EU-OSHA svarīgākajiem 2017. gada notikumiem bija Eiropas Ombuda Labas 
pārvaldības balvas saņemšana par projektu, kas īstenots kopā ar EUIPO un ES Tulkošanas 
centru, lai izstrādātu rīku, ar ko uzlabot daudzvalodu tīmekļa vietņu tulkošanas pārvaldību. 

5 Zināšanu tīklu veidošana 
EU-OSHA no jauna formulēja savas daudzvalodu DDVA informācijas tiešsaistes 
enciklopēdijas OSHwiki ilgtermiņa mērķus. Gada laikā šajā platformā tika pievienoti jauni 
raksti, bet jau ievietotie — rediģēti. 

EU-OSHA 2017. gadā sadarbojās ar Eiropas Komisiju, lai izstrādātu un palaistu ES mēroga 
DDVA informācijas sistēmas pilotversiju datu vākšanai un apkopošanai par daudziem 
rādītājiem attiecībā uz DDVA, piemēram, par DDVA valstu stratēģijām un nelaimes 
gadījumiem darbā ES, galu galā iegūstot datu interaktīvu vizualizāciju. 

© EU-OSHA/Markel Redondo 

 

https://osha.europa.eu/en/healthy-workplaces-campaigns/awards/hw-film-award
https://osha.europa.eu/en/healthy-workplaces-campaigns/awards/hw-film-award
https://www.napofilm.net/en/napos-films/napo-in-risk-assessment-online
https://www.napofilm.net/en/napos-films/napo-road-safety
https://www.napofilm.net/en/napos-films/napo-road-safety
https://osha.europa.eu/en
https://www.facebook.com/EuropeanAgencyforSafetyandHealthatWork
https://twitter.com/eu_osha
https://www.linkedin.com/authwall?trk=gf&trkInfo=AQH16lh1qgtcSwAAAWLUYkXo_3j7ZH3TOlOuYjuzyP6zL7I7eLXHIhJZgXUHKbcYQ_BNw1u-NxpN6_8QVGy0543n4xSozwN8qxo4XRD7R9WGNA97uOQ7-RE_hJjjqcU_bCvw_sI=&originalReferer=&sessionRedirect=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fcompany%2Feuropean-agency-for-safety-and-health-at-work
https://www.youtube.com/user/EUOSHA
https://osha.europa.eu/en/highlights/managing-multilingual-websites-example-good-practice
https://osha.europa.eu/en/highlights/managing-multilingual-websites-example-good-practice
https://euipo.europa.eu/ohimportal/en?TSPD_101_R0=07c7b0f0910081c56c955bac3235bfc8k730000000000000002e92f4652ffff00000000000000000000000000005adf5be7005fab12d5
http://cdt.europa.eu/
http://cdt.europa.eu/
https://oshwiki.eu/wiki/Main_Page
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Dalībvalstu līmenī, vācot informāciju par 
DDVA stratēģijām, 2017. gadā gandrīz tika 
pabeigts projekts, kura secinājumus 
paredzēts izmantot jaunās DDVA informācijas 
sistēmas izveidē. 

Septembrī Bilbao rīkoja divu dienu semināru 
par e-rīkiem bīstamu vielu radīto risku 
profilaksei. 

Kopā ar Nodarbinātības ģenerāldirektorātu 
EU-OSHA publicēja e-rokasgrāmatu “VeSafe” 
par riskiem, ko darbavietā rada 
transportlīdzekļi. Šādu risku rezultātā notiek 
29 % no visiem letālajiem nelaimes 
gadījumiem darbā. 

 

6 Tīklu veidošana un korporatīvā komunikācija 
Divas valdes sanāksmes, kurās pieņēma 2018.–2020. gada programmdokumenta projektu, 
notika 2017. gadā, bet Biroja sanāksmē diskutēja par Aģentūras ilgtermiņa darbības 
perspektīvu. EU-OSHA rīkoja sanāksmes arī ar padomdevēju grupu rīku un izpratnes 
veidošanas jautājumos un padomdevēju grupu DDVA zināšanu jautājumos, lai apspriestu 
jautājumus saistībā ar kampaņām un citiem aktuāliem projektiem. 

EU-OSHA 2017. gadā turpināja tīklu veidošanu un stiprināja attiecības ar dažādām Eiropas 
iestādēm un citām ieinteresētajām personām Eiropā. Aģentūra pilnībā atbalsta Eiropas 
sociālo tiesību pīlāra izveidi, kurā skaidri noteikts, ka darba drošība un veselības aizsardzība 
ir sociālās pamattiesības, un šajā jautājumā cieši sadarbojas ar Komisiju. Turklāt 2017. gadā 
EU-OSHA sniedza lietišķu ieguldījumu debatēs par Eiropas Darba iestādes izveidi, uzņēma 
EP deputātu delegāciju mācību braucienā Bilbao un turpināja piesaistīt līdzekļus Ceļveža par 
kancerogēnām vielām izveidei. 

EU-OSHA augstu vērtē labās sadarbības attiecības ar partneriem, piemēram, ar valstu 
kontaktpunktiem un Eiropas Biznesa atbalsta tīklu (EEN). Beniluksa valstu kontaktpunkti 
pirmo reizi Beļģijā rīkoja kopīgu kampaņas pasākumu, arī Ziemeļvalstu kontaktpunkti rīkoja 
sanāksmi, lai izstrādātu reģiona mēroga sadarbības pasākumus. EU-OSHA 2017. gadā 

© TNO 

© EU-OSHA  

https://eguides.osha.europa.eu/vehicle-safety/themes
https://osha.europa.eu/en/about-eu-osha/governance-eu-osha/composition-governing-board
https://osha.europa.eu/en/about-eu-osha/governance-eu-osha/composition-bureau
https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-social-rights_en
https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-social-rights_en
https://osha.europa.eu/en/themes/dangerous-substances/roadmap-to-carcinogens
https://osha.europa.eu/en/themes/dangerous-substances/roadmap-to-carcinogens
https://osha.europa.eu/en/about-eu-osha/national-focal-points
https://osha.europa.eu/en/about-eu-osha/national-focal-points
https://een.ec.europa.eu/
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turpināja cieši sadarboties ar EEN, un EEN DDVA sūtņus iesaistīs 2018.–2019. gada 
Veselīgu darbavietu kampaņas sagatavošanā un īstenošanā. 

EU-OSHA ir palīdzējusi Rietumbalkānu valstīm un Turcijai integrēties Eiropas DDVA 
sistēmā. Finansējumu no Pirmspievienošanās palīdzības instrumenta atjaunoja 2017. gadā. 
Kontaktpunktu sanāksmes, apmācības sesijas un darbsemināri, ko rīkoja saistībā ar šo 
darbību, uzlaboja izpratni par Eiropas DDVA praksi un veicināja sociālo dialogu reģionā. 
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KĀ PASŪTĪT ES IZDEVUMUS 

Bezmaksas izdevumi 

• Viens eksemplārs:  

ar EU Bookshop starpniecību (http://bookshop.europa.eu). 

• Vairāk nekā viens eksemplārs vai plakāti/kartes: 

Eiropas Savienības pārstāvniecībās  

(http://ec.europa.eu/represent_lv.htm), 

Eiropas Savienības delegācijās valstīs, kas nav ES dalībvalstis  

(http://eeas.europa.eu/delegations/index_lv.htm), 

ar Europe Direct dienesta starpniecību  

(http://europa.eu/europedirect/index_lv.htm)  

vai piezvanot uz tālruņa numuru 00 800 6 7 8 9 10 11 (zvanīšana bez maksas no jebkuras vietas 

Eiropas Savienībā) (*). 
 

(*) Informāciju sniedz bez maksas, tāpat arī lielākā daļa zvanu ir bezmaksas (izņemot dažus operatorus, viesnīcas  

 vai taksofonus). 

Maksas izdevumi 

• Ar EU Bookshop starpniecību (http://bookshop.europa.eu). 

  

http://europa.eu.int/citizensrights/signpost/about/index_en.htm#note1#note1
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Eiropas Darba drošības 
un veselības aizsardzības aģentūra 

12 Santiago de Compostela,  
E-48003 Bilbao, Spain 
Тālr.: +34 944358400 
Fakss: +34 944358401 
E-pasts: information@osha.europa.eu 

http://osha.europa.eu 

Eiropas Darba drošības un veselības 
aizsardzības aģentūra (EU-OSHA) palīdz 

Eiropā veidot drošāku, veselībai nekaitīgāku un 

ražīgāku darba vidi. Aģentūra veic pētījumus, 

izstrādā un izplata uzticamu, līdzsvarotu un 

objektīvu informāciju par darba drošību un 

veselības aizsardzību, kā arī organizē 

informatīvas Eiropas līmeņa kampaņas. Šajā 

aģentūrā, ko Eiropas Savienība izveidoja 

1994. gadā un kas atrodas Spānijas pilsētā 

Bilbao, apvienojušies Eiropas Komisijas, 

dalībvalstu valdību, darba devēju un darbinieku 

organizāciju pārstāvji, kā arī vadošie eksperti no 

visām ES dalībvalstīm un trešām valstīm. 

mailto:information@osha.europa.eu
http://osha.europa.eu/
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