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Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības
aģentūra (EU-OSHA) sniedz savu ieguldījumu, lai Eiropa
kļūtu par drošāku, veselībai nekaitīgāku un produktīvāku
vietu, kurā strādāt. Aģentūra pēta, izstrādā un izplata
uzticamu, līdzsvarotu un objektīvu darba drošības un
veselības aizsardzības informāciju un organizē Viseiropas
informētības vairošanas kampaņas. Aģentūra, ko Eiropas
Savienība izveidoja 1996. gadā ar mītni Bilbao, Spānijā,
apvieno pārstāvjus no Eiropas Komisijas, dalībvalstu valdībām,
darba devēju un darba ņēmēju organizācijām, kā arī vadošos
ekspertus katrā no 27 ES dalībvalstīm un arī ārpus tām.

Eiropas Darba drošības un veselības
aizsardzības aģentūra
Gran Vía 33, 48009 Bilbao, SPĀNIJA
Tālr. +34 944794360
Fakss +34 944794383
E-pasts: information@osha.europa.eu

2011. gada pārskats
Kopsavilkums

Drošība un veselība darbā skar ikvienu no mums. Ieguvums jums. Ieguvums jūsu uzņēmumam.

Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības 
aģentūra
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Galvenie pasākumi 2011. gadā 

Aģentūra, kurai tagad ir jauna direktore (Christa Sedlatschek 2011. gadā pārņēma 
šo amatu no Jukka Takala), grūtajos ekonomiskajos apstākļos turpināja darbu, lai 
veicinātu darba drošību un veselības aizsardzību (DDVA), pierādot, ka laika un 
resursu atvēlēšana DDVA vajadzībām ir ieguldījums, nevis izmaksas un ka 
efektīva DDVA ir ieguvums ikvienam uzņēmumam.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valdes loceklis Károly György un direktore Christa Sedlatschek 

 

 

INFORMĀCIJAS VĀKŠANA UN ANALĪZE 

 

Eiropas Riska observatorija 

Aģentūras prognozes paraugprojekta mērķis ir aplūkot plašāku kontekstu, nevis tikai tos risku veidus 

darbavietās, kuri rodas pašlaik, un mēģināt paredzēt pārmaiņas ilgākā termiņā. Tas ietver arī scenāriju 

izstrādi konkrētās tematiskās jomās, izvērtējot, kas varētu notikt, ņemot vērā noteiktu tehnoloģiju attīstību 

vai pārmaiņas sabiedrībā, un ietekmi uz DDVA, ko lēmumu pieņēmēji var ņemt vērā, plānojot savu 

darbību. Pirmais prognozes projekts ir vērsts uz “zaļajām” darbavietām, proti, darbavietām, kas ir saistītas 

ar tehnoloģiju vai praksi, kura veidota tā, lai mazinātu ietekmi uz vidi.  

http://osha.europa.eu/lv/about/director_corner


 

 

Kopsavilkums — 2011. gada pārskats | 2 

 

2011. gadā tika publicēts ziņojums par galveno 

virzītājspēku identificēšanu un galvenajām 

tehnoloģijām šajā jomā, kuras var ietekmēt 

veselības aizsardzību un drošību darbavietās, 

kā arī tika sākts scenāriju izstrādes darbs — 

konkrētu nākotnes alternatīvu identificēšana un 

pārbaudīšana, lai atvieglotu lēmumu turpmāku 

pieņemšanu.  

Projektos, kuros tika pārskatīta un analizēta 

izpēte, tika izmantoti rezultāti, kas gūti divu 

gadu projektā, kurā tika izvērtēta sieviešu 

situācija saistībā ar DDVA, un konkrētās darba 

drošības un veselības aizsardzības problēmas, 

ko šobrīd rada sieviešu skaita  palielināšanās 

darba tirgū. Tika publicēts šo rezultātu 

kopsavilkums, kurā bija izklāstīti jauni risku veidi 

un tendences saistībā ar darba aizsardzības 

jautājumiem sievietēm.  

Cits svarīgs projekts iepriekšējā gadā bija 

saistīts ar vietnes OSHwiki izveidi. Aģentūra 

gatavo rakstu datubāzi, kas būs pamats vietnei 

OSHwiki, kuras darbību plānots sākt 

2013. gadā. Ir saņemti pirmie vairāk kā 60 

OSHwiki raksti. 
 

Viens no aģentūras galvenajiem projektiem pēdējos gados ir Eiropas uzņēmumu apsekojums par 

jaunajiem un nākotnes riska veidiem (ESENER), kas mums pirmo reizi sniedz faktiskajai situācijai 

atbilstošu priekšstatu par to, kā Eiropā tiek pārvaldīti atsevišķi svarīgi riska veidi darbavietās. Projekta 

ietvaros tika savākti dati no vadītājiem un darbinieku veselības aizsardzības un darba drošības 

pārstāvjiem visā Eiropā, lai noskaidrotu, kā darbavietās tiek novērsti darba vides riska faktori. Īpaša 

uzmanība tiek pievērsta psihosociālajiem  riska faktoriem, piemēram, ar darbu saistītam stresam, 

vardarbībai un uzmākšanās problēmai. Šī pētījuma mērķis ir nodrošināt politikas veidotājiem informāciju, 

kas atvieglo lēmumu pieņemšanu, un palīdzēt organizācijām mācīties, kā labāk novērst esošos riska 

faktorus. 2011. gadā tika sākts apsekojumā savākto datu sekundārās analīzes process. 
 

Pagājušajā gadā tika publicēts arī ziņojums, kurā 

apkopoti valstu un ES dati, lai pierādītu, ka darbavietā 

notiekošas vardarbības un uzmākšanās problēma 

Eiropā kļūst arvien aktuālāka.  

 

 

 

 

http://osha.europa.eu/en/publications/reports/foresight-green-jobs-drivers-change-TERO11001ENN/view
http://osha.europa.eu/en/publications/reports/foresight-green-jobs-drivers-change-TERO11001ENN/view
http://osha.europa.eu/en/publications/reports/foresight-green-jobs-key-technologies/view
http://osha.europa.eu/en/publications/reports/foresight-green-jobs-key-technologies/view
http://osha.europa.eu/en/publications/reports/new-risks-trends-osh-women/view
http://osha.europa.eu/lv/riskobservatory/enterprise-survey/enterprise-survey-esener
http://osha.europa.eu/lv/riskobservatory/enterprise-survey/enterprise-survey-esener
http://osha.europa.eu/en/publications/reports/violence-harassment-TERO09010ENC/view
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Darba vides informācija 

Aģentūra gada laikā ir sagatavojusi lielu skaitu dažādu 

publikāciju, lai atbalstītu kampaņu “Drošības uzturēšana 

darbā”. Tika sagatavota rokasgrāmata un faktu lapa par 

drošības uzturēšanu lauksaimniecībā. Tika izstrādāts 

arī politikas pārskats un faktu lapa par Legionella 

baktēriju un leģionāru slimību. Tika apkopoti e–fakti par 

drošības uzturēšanu darbā saistībā ar pārnēsājamiem 

celtniecības darbarīkiem, zvejas kuģiem un ar darbu 

saistīto ceļu satiksmes drošību. Tika publicēti Eiropas 

labas prakses balvas piemēri, un atsevišķs žurnāla 

„Healthy Workplaces” izdevums tika veltīts kampaņai 

“Drošības uzturēšana darbā”. 

Visa gada gaitā arī tika strādāts, lai sagatavotu informācijas un publicitātes materiālus gaidāmajai 2012.–

2013. gada “Drošu un veselībai nekaitīgu darbavietu kampaņai”, kuras nosaukums ir “Novērsīsim darba 

vides riskus kopā”. 

Savukārt 2011. gada septembrī sāka darboties tiešsaistes interaktīvās riska novērtēšanas rīks (OiRA) — 

līdzšinējās “Drošu un veselībai nekaitīgu darbavietu kampaņas par darba vides risku novērtēšanu” 

rezultāts. Aģentūra ir arī aktīvi strādājusi, lai uzlabotu OiRA potenciālu, jo OiRA var pielāgot tā, lai tas 

atbilstu konkrētu nozaru vajadzībām un vietējām prasībām. 

 

Vairākus gadus aģentūra ir bijusi iesaistīta 

projektā par darba vides riska faktoriem, 

kuriem savās darbavietās pakļauti 

autotransporta nozares darbinieki, 

aplūkojot ne tikai ceļu satiksmes 

negadījumus, bet arī plašākus riskus. Tika 

sagatavotas vairākas publikācijas par 

labas DDVA prakses piemēriem nozarē. 

Kā dažas no tām var minēt ziņojumu 

“DDVA skaitļos”, ziņojumu par autovadītāju 

risku vadību, pārskatu par nelaimes 

gadījumiem un savainojumiem, kas 

iespējami autovadītāju darbā, faktu lapas 

par labu praksi autovadītāju risku vadībā un DDVA jautājumiem veltītu kampaņu rīkošanu šajā nozarē, 

ziņojumu par autovadītāju uzrunāšanu ar DDVA vēstījumu starpniecību, labas prakses pārskatu par 

preču piegādes un nosūtīšanas kurjeru darba drošību un veselības aizsardzību, kā arī labas prakses 

pārskatu par taksometru vadītāju darba drošību un veselības aizsardzību.  

Tika sagatavotas vairākas publikācijas, tostarp ziņojums par garīgās veselības aizsardzības veicināšanu 
darbavietā, rokasgrāmata par to, kā izmantot ekonomiskos stimulus, lai atlīdzinātu ieguldījumus DDVA, 

pārskats par DDVA riskiem neatliekamās palīdzības dienestu darbā, ziņojums par riskiem būvniecības, 

veselības aprūpes un HORECA nozarēs un ziņojums par veidiem, kā novērtēt veselības aizsardzības un 

darba drošības kultūru organizācijās. 

http://osha.europa.eu/en/publications/reports/maintenance-in-agriculture-a-safety-and-health-guide/view
http://osha.europa.eu/lv/publications/factsheets/99/view
http://osha.europa.eu/en/publications/literature_reviews/legionella-policy-overview.pdf/view
http://osha.europa.eu/lv/publications/factsheets/100/view
http://osha.europa.eu/en/publications/e-facts/efact54/view
http://osha.europa.eu/en/publications/e-facts/efact54/view
http://osha.europa.eu/en/publications/e-facts/efact55/view
http://osha.europa.eu/en/publications/e-facts/e-fact-56-maintenance-and-work-related-road-safety/view
http://osha.europa.eu/en/publications/e-facts/e-fact-56-maintenance-and-work-related-road-safety/view
http://osha.europa.eu/en/publications/reports/good_practice_awards_maintenance-TEAL11001ENC/view
http://osha.europa.eu/en/publications/reports/good_practice_awards_maintenance-TEAL11001ENC/view
http://osha.europa.eu/en/publications/magazine/magazine12
http://osha.europa.eu/en/publications/magazine/magazine12
http://www.healthy-workplaces.eu/lv/
http://www.healthy-workplaces.eu/lv/
http://www.oiraproject.eu/about
https://osha.europa.eu/lv/campaigns/hw2008/
https://osha.europa.eu/lv/sector/road_transport
http://osha.europa.eu/en/publications/reports/transport-sector_TERO10001ENC/view
http://osha.europa.eu/en/publications/reports/managing-risks-drivers_TEWE11002ENN/view
http://osha.europa.eu/en/publications/literature_reviews/Road-transport-accidents.pdf/view
http://osha.europa.eu/lv/publications/factsheets/98/view
http://osha.europa.eu/lv/publications/factsheets/97/view
http://osha.europa.eu/en/publications/reports/campaigning-transport_TEWE10005ENN/view
http://osha.europa.eu/en/publications/literature_reviews/delivery-despatch-riders.pdf/view
http://osha.europa.eu/en/publications/literature_reviews/taxi-drivers-safety.pdf/view
http://osha.europa.eu/en/publications/reports/mental-health-promotion-workplace_TEWE11004ENN/view
http://osha.europa.eu/en/publications/literature_reviews/guide-economic-incentives/view
http://osha.europa.eu/en/publications/literature_reviews/emergency_services_occupational_safety_and_health_risks/view
http://osha.europa.eu/en/publications/reports/innovative-solutions-OSHrisks/view
http://osha.europa.eu/en/publications/reports/innovative-solutions-OSHrisks/view
http://osha.europa.eu/en/news/eu-osha-new-report-occupational-safety-and-health-culture-assessment
http://osha.europa.eu/en/news/eu-osha-new-report-occupational-safety-and-health-culture-assessment
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SAZIŅA, KAMPAŅAS UN POPULARIZĒŠANA 

2011. gads bija otrais un pēdējais gads, kurā tika īstenota “Drošu un veselībai nekaitīgu darbavietu 

kampaņa par drošības uzturēšanu darbā”. Drošu un veselībai nekaitīgu darbavietu kampaņas pašlaik ir 

visplašākās šāda veida kampaņas pasaulē, aptverot EBTA valstis un pirmspievienošanās valstis un 

kandidātvalstis, kā arī ES 

dalībvalstis. Turpinot iesaistīt 

miljoniem darbinieku Eiropā, 

visjaunākajā kampaņā tika 

sasniegts rekordaugsts 

dalības līmenis, un tās 

mērķis bija vairot izpratni par 

to, cik svarīgi ir nodrošināt 

darbinieku darba drošību un 

veselības aizsardzību, un par 

nepieciešamību darba 

veikšanā ievērot drošību. 

10. Eiropas labas prakses 

balvas pasniegšanas 

ceremonijā, kas notika 

Budapeštā Pasaules darba 

drošības un veselības aizsardzības dienā, tika atzinīgi novērtētas arī novatoriskas organizācijas.  

Labas prakses balvas ieguvēji, saņemot apliecības 

Kampaņa “Drošības uzturēšana darbā” turpināja palielināt to partnerorganizāciju skaitu, ar kurām 

sadarbojas aģentūra, tādējādi daudzkārt palielinot tās vēstījumu skaitu. Par oficiālajiem Eiropas 

kampaņas partneriem  kļuva aptuveni 53 organizācijas no valsts un privātā sektora, kuras palīdzēja 

popularizēt drošības uzturēšanas darbā nozīmīgumu ar dažādu pasākumu starpniecību.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No kreisās: Spānijas valsts nodarbinātības sekretāre María Luz Rodríguez, nodarbinātības, sociālo lietu un iekļaušanas komisārs 

László Andor, EU–OSHA direktore Christa Sedlatschek un Basku valdības nodarbinātības vicekonsuls Javier Ruiz.

http://osha.europa.eu/lv/campaigns/hw2010/
http://osha.europa.eu/lv/campaigns/hw2010/
http://osha.europa.eu/lv/campaigns/hw2010/get-involved/gp-awards
http://osha.europa.eu/lv/campaigns/hw2010/get-involved/gp-awards
http://osha.europa.eu/lv/campaigns/hw2010/get-involved/gp-awards
http://osha.europa.eu/en/campaigns/hw2010/partners
http://osha.europa.eu/en/campaigns/hw2010/partners
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Kampaņa “Drošības uzturēšana darbā” tika noslēgta ar pasākumu 2011. gada novembrī, kura laikā notika 

arī divu dienu ilgs  “Drošu un veselībai nekaitīgu darbavietu samits”, kas apvienoja DDVA speciālistus un 

lēmumu pieņēmējus, lai apspriestu kampaņas rezultātus un apmainītos ar labu praksi.  

Citi nozīmīgi izpratnes vairošanas pasākumi kampaņas ietvaros bija “Eiropas fotokonkurss”, kuram tika 

saņemts vairāk nekā 2500 fotogrāfiju, un “Drošu un veselībai nekaitīgu darbavietu filmu balva”, ko 

aģentūra piešķir par vislabāko dokumentālo filmu, kurā aplūkoti ar darbu saistīti veselības aizsardzības 

jautājumi, DOK Leipzig Film festivālā. 

Aģentūra arī veica darbu uz vietas, apkopojot faktus no Eiropas mēroga aptaujas par DDVA visā Eiropā. 

Ipsos Mori vadītajā aptaujā tika veiktas 36 000 interviju vairāk nekā 30 valstīs. Aptaujā tika ietverti arī 

jautājumi par aktīvu novecošanu un psihosociālo risku 

veidiem. 

Aģentūra sagatavoja vēl vairāk informatīvu materiālu, kuros 

bija attēlots populārais animācijas filmu varonis Napo. Viens 

no tiem bija tiešsaistes materiālu kopums sākumskolas 

skolotājiem, tostarp mācību plānu paraugi, kas paredzēti, lai 

atvieglotu DDVA jautājumu integrāciju skolās. Tika 

sagatavots arī DVD par transportu darbavietā, kura 

nosaukums bija ”Droša pārvietošanās”, un videoklips 

“Plaušas darbavietā”, kas bija veltīts “Starptautiskajai dienai 

bez tabakas”. 

 

Aģentūra arī turpināja attīstīt saziņas partnerattiecības ar 

Eiropas Komisijas Uzņēmējdarbības un rūpniecības 

ģenerāldirektorātu un Eiropas Biznesa atbalsta tīklu, lai 

veicinātu Eiropas uzņēmumu uzrunāšanu ar DDVA vēstījumu 

starpniecību. 

Aģentūra nodrošināja referentus vai stendus un organizēja 

interesantas aktivitāšu programmas plašsaziņas līdzekļiem un 

apmeklētājiem vairākos augsta profila pasākumos visa gada 

gaitā, tostarp Pasaules DDVA kongresā Stambulā, 12. ETUC 

kongresā Atēnās, Starptautiskajā tirdzniecības gadatirgū 

“A + A” Diseldorfā un Starptautiskajā transporta forumā 

Leipcigā.  

 

TĪKLA ATTĪSTĪŠANA 

Ir sākušās apspriedes par aģentūras nākamās stratēģijas projekta izstrādi un mūsu tīkla turpmāku 

attīstīšanu, ņemot vērā pašreizējā tīkla termiņa vidus posma novērtējumu, kura rezultāti tika iesniegti 

valdei novembrī.  

 

http://osha.europa.eu/lv/teaser/healthy-workplaces-summit-2011
https://osha.europa.eu/en/press/photos/competitions/photo-competition-2011/maksymowicz/@@multimedia-image-details-view
https://osha.europa.eu/lv/campaigns/competitions/hw_film_award_2011
http://osha.europa.eu/lv/safety-health-in-figures/index_html#tabs-2
http://www.napofilm.net/en/napo-for-teachers
http://www.napofilm.net/en/napo-for-teachers
http://www.napofilm.net/lv/napos-films/napoepisode?filmid=napo-015-safe-moves
http://www.napofilm.net/en/napos-films/napoepisode?filmid=napo-016-lungs-at-work
http://www.napofilm.net/en/napos-films/napoepisode?filmid=napo-016-lungs-at-work
http://www.enterprise-europe-network.ec.europa.eu/index_en.htm
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PERSPEKTĪVA 

2012. gadā ir plānots publicēt vairākus ziņojumus, kuros tiks analizēti dati, kas apkopoti ESENER 

apsekojumā.  

2012. gadā noslēgsies prognozes projekts. Projekta noslēgumā kļūs zināmi nākotnes scenāriji, kas 

identificēti projekta gaitā, aplūkojot, kā jaunas tehnoloģijas var ietekmēt darbinieku darba drošību un 

veselības aizsardzību dažādos apstākļos, un kas tiks izplatīti politikas veidotājiem un plašākai 

sabiedrībai, kā arī tiek sagatavoti priekšlikumi pirmā prognozes uzdevuma izpildes uzraudzībai.  

Aģentūra atbalstīs tādu papildu tiešsaistes interaktīvās riska novērtēšanas (OiRA) rīku radīšanu, kuri būs 

pielāgoti konkrētu darbavietu un nozaru īpašajām vajadzībām, un turpinās pilnveidot OiRA izstrādātāju un 

lietotāju kopienu un sniegt tūlītēju atbalstu izstrādātājiem.  

Turklāt 2012. gadā ir plānots sākt jauno divu gadu “Drošu un veselībai nekaitīgu darbavietu kampaņu — 

Novērsīsim darba vides riskus kopā”, kurā galvenā uzmanība būs pievērsta vadības priekšzīmes un 

darbinieku iesaistīšanās nozīmīgumam darba drošības un veselības aizsardzības uzlabošanai 

darbavietās. Notiek arī gatavošanās darbi aģentūras 2014.–2015. gada ”Drošu un veselībai nekaitīgu 

darbavietu kampaņai”, kuras pagaidu nosaukums ir „Praktiski risinājumi psihosociālo risku veidu 

novēršanai”.  

Aģentūra publiskos rezultātus, kas gūti Ipsos MORI aptaujā par attieksmi pret DDVA, kuras veikšanu tā 

pasūtīja, un izvērtēs to nozīmīgumu. 

Eiropas Komisija ir pasludinājusi 2012. gadu par Eiropas Aktīvas novecošanas un paaudžu solidaritātes 

gadu, lai īpaši uzsvērtu vecāku cilvēku ieguldījumu sabiedrībā un ekonomikā un nodrošinātu vecākiem 

cilvēkiem labākas iespējas iesaistīties darba tirgū. Aģentūra atbalstīs šo Eiropas gadu un uzsvērs DDVA 

nozīmīgumu gadījumos, kad cilvēki turpina darba attiecības ilgāk. 

Visbeidzot aģentūras darba turpmākā attīstība tiks izklāstīta jaunā EU–OSHA stratēģijā, kuras projekts 

jāizstrādā 2012. gadā, lai to varētu pieņemt 2013. gadā. 

 

Fotokonkursa uzvarētāji un žūrijas loceklis 

No kreisās: Isa Kurt, Peter Rimmer, EU–OSHA direktore Christa Sedlatschek, Saša Kosanović un Paweł Ruda 

http://www.oiraproject.eu/about
http://www.healthy-workplaces.eu/lv/
http://www.healthy-workplaces.eu/lv/
http://osha.europa.eu/en/safety-health-in-figures/index_html
http://europa.eu/ey2012/ey2012.jsp?langId=lv
http://europa.eu/ey2012/ey2012.jsp?langId=lv
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Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības
aģentūra (EU-OSHA) sniedz savu ieguldījumu, lai Eiropa
kļūtu par drošāku, veselībai nekaitīgāku un produktīvāku
vietu, kurā strādāt. Aģentūra pēta, izstrādā un izplata
uzticamu, līdzsvarotu un objektīvu darba drošības un
veselības aizsardzības informāciju un organizē Viseiropas
informētības vairošanas kampaņas. Aģentūra, ko Eiropas
Savienība izveidoja 1996. gadā ar mītni Bilbao, Spānijā,
apvieno pārstāvjus no Eiropas Komisijas, dalībvalstu valdībām,
darba devēju un darba ņēmēju organizācijām, kā arī vadošos
ekspertus katrā no 27 ES dalībvalstīm un arī ārpus tām.

Eiropas Darba drošības un veselības
aizsardzības aģentūra
Gran Vía 33, 48009 Bilbao, SPĀNIJA
Tālr. +34 944794360
Fakss +34 944794383
E-pasts: information@osha.europa.eu

2011. gada pārskats
Kopsavilkums

Drošība un veselība darbā skar ikvienu no mums. Ieguvums jums. Ieguvums jūsu uzņēmumam.

Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības 
aģentūra


