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Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūrai (EU-OSHA) 2016. gads bija nozīmīgs, 
izplatot ziņojumus, kuri saistīti ar vairākiem vērienīgiem projektiem. Šo projektu skaitā bija Eiropas 
uzņēmumu aptaujas par jaunajiem un nākotnes riska veidiem (ESENER-2) otrais izdevums un liels 
Eiropas Parlamenta ierosināts projekts “Drošāks un veselīgāks darbs jebkurā vecumā — darba drošības 
un veselības aizsardzība darbaspēka novecošanas kontekstā”. 

Veselībai nekaitīgu darbavietu kampaņai 2016.-2017. gads bija ļoti veiksmīgs, un šajā posmā ieviesa 
vienkārši lietojamu elektronisko rokasgrāmatu un datu vizualizācijas rīku. Šie sasniegumi bija iespējami, 
pateicoties EU-OSHA darbinieku neatlaidīgam darbam un apņēmībai, kā arī valstu kontaktpunktiem un 
kampaņas partneriem. 

 

1 Būt gataviem pārmaiņām 
EU-OSHA 2016. gadā sāka jaunu projektu, kurš ilgs 
2 gadus: “Prognožu pētījums par jauniem un nākotnes 
riskiem darba drošības un veselības aizsardzības jomā 
saistībā ar informācijas un komunikācijas tehnoloģijām 
un darba veikšanas vietu līdz 2025. gadam”. Projektā 
tiks pētīts, kā darba aizsardzību ietekmēinformācijas un 
komunikācijas tehnoloģiju attīstība un darba veikšanas 
vietas maiņa. Papildus tam, ka rezultāti rosinās 
diskusiju par iespējamo politiku un pasākumiem, tie arī 
sniegs informāciju ES un valstu politikas veidotājiem un 
sociālajiem partneriem. 

Trīs ekspertu pārskata publikāciju autori EU-OSHA uzdotajam pētījumam par kolektīvo pakalpojumu 
izmantošanu, robotiku un sniegumu uzlabojošām zālēm ar saviem darbiem iepazīstināja EU-OSHA 
valdes seminārā 2016. gada janvārī. Tika uzsākts darbs pie vēl divām pārskata publikācijām par 
3D drukāšanu un darbinieku uzraudzības programmatūru, kuras publicēs vēlāk 2017. gadā. 

 
2 Fakti un skaitļi 
2.1 ESENER (Eiropas uzņēmumu aptauja par jaunajiem un nākotnes 

riska veidiem) 
2014. gadā otrās ESENER aptaujas laikā tika analizētas gandrīz 50 000 darbavietu 36 valstīs.  Par to 
publicēja pārskata ziņojumu 2016. gada martā, un 2016. gada novembrī Eiropas Komisijas Darba 
drošības un veselības aizsardzības padomdevēju komitejas plenārsēdē iepazīstināja ar divu 
papildinošo pētījumu1 secinājumiem. 2016. gadā sākās divi citi padziļinātie pētījumi par 1) psihosociālo 
risku pārvaldību un 2) par darba drošības un veselības aizsardzības pārvaldības praksēm, un rezultātus 
publicēs 2018. gadā. Ar ESENER-2 konstatējumiem iepazīstināja pasākumos, kuri notika valsts un 

                                            
 
1 “Darbinieku iesaistīšana darba drošības un veselības aizsardzības pārvaldībā”, tostarp galvenais ziņojums, kopsavilkums un 

septiņi valstu ziņojumi, kā arī “Kopēja analīze par trīs galvenajām aptaujām saistībā ar DDVA: ESENER-2, LFS 2013 ad hoc 
modulis par nelaimes gadījumiem darbā un ar darbu saistītām veselības problēmām un 6. EWCS”, kura publicēta kā 
galvenais ziņojums un kā kopsavilkums. 

© EU-OSHA, Shutterstock/science photo 

https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/future-work-crowdsourcing/view
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/future-work-crowdsourcing/view
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/future-work-robotics/view
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/future-work-performance-enhancing-drugs/view
https://osha.europa.eu/en/surveys-and-statistics-osh/esener
https://osha.europa.eu/sites/default/files/ESENER2-Overview_report.pdf
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/worker-participation-management-occupational-safety-health/view


Kopsavilkums – 2016. gada ziņojums 

 Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūra – EU-OSHA 3 

starptautiskā līmenī. Viens no beidzamajiem projektiem būs ESENER-2 novērtēšana, kura palīdzēs 
izstrādāt ESENER-3 aptauju, kuru veiks 2019. gada sākumā. 

2.2 Pārskati par darba aizsardzību 
2016. gadā tika pabeigts  3 gadu pilotprojekts “Drošāks un veselībai nekaitīgāks darbs jebkurā vecumā 
— darba drošība un veselības aizsardzība novecojoša darbaspēka kontekstā”. Tā galvenais mērķis bija 
uzlabot drošību un veselību darbā tādā kontekstā, ko rada izaicinājumi, kuri saistīti ar novecojošu 
darbaspēku, un palīdzēt politikas izstrādei šajā jomā. Ziņojuma galvenie rezultāti un secinājumi ir iekļauti 
dokumentā “Drošāks un veselībai nekaitīgāks darbs jebkurā vecumā — vispārējais, galīgais analīzes 
ziņojums”. 

Sākotnējos rezultātus šim 3 gadus ilgušajam projektam publicēja 
2016. gadā, lai varētu noteikt efektīvu politiku, stratēģijas un 
praktisku pieeju darba vides pārvaldībai jo īpaši mikrouzņēmumos 
un mazos uzņēmumos (MMU). Ziņojums “Darba aizsardzības 
pasākumi mikrouzņēmumos un mazos uzņēmumos Eiropas 
Savienībā — SESAME projekts” apstiprina MMU nozīmību 
ES ekonomikā, taču arī uzsver bažas saistībā ar darbinieku 
drošību un veselības aizsardzību un izceļ faktorus, kas ietekmē 
DDVA darba aizsardzības sistēmas darbību mazos uzņēmumos. 
2017. gadā publicēs citu ziņojumu par MMU darbinieku un 
īpašnieku perspektīvu. 

2016. gadā tika turpināts darbs pie projekta par ar darbu saistītām slimībām un traucējumiem. 
Literatūras pārskatu pirmajam projektam “Rehabilitācija un atgriešanās darbā pēc saslimšanas ar vēzi” 
publicēja 2017. gada 4. februārī, kas ir Pasaules ļaundabīgo 
audzēju diena. Literatūras pārskatu citiem projektiem2 publicēs 
vēlāk 2017. gadā. 

Ar vēl vienu darba aizsardzības projektu “Darba aizsardzības 
izmaksas un ieguvumi” ir paredzēts noteikt darba aizsardzības 
vērtību un nozīmību sabiedrībai, lai palīdzētu politikas 
veidotājiem, pētniekiem un starpniekiem pieņemt informētus 
lēmumus par nozares politiku un praksi. Sākotnējais datu 
pārskatīšanas projekts “Nelaimes gadījumu darbā un 
arodslimību izmaksu aprēķināšana: Eiropas datu avotu analīze” 
tika publicēts 2016. gadā. Projekta otrā posma pirmo daļu 
uzsāka 2016. gadā. Datu vizualizācijas rīku ieviesīs vēlāk 
2017. gadā, pēc tam izveidos sīkāku izmaksu modeli. 

 

                                            
 
2 Īpašas slimības, kas saistītas ar bioloģisku aģentu iedarbību darba vietā; metodika, pēc kuras nosaka ar darbu saistītas 

slimības, izmantojot aizsardzības vai brīdinājumu sistēmas. 

© EU-OSHA, Adam Skrzypczak 

© EU-OSHA, Emmanuel Biard 

https://osha.europa.eu/en/themes/osh-management-context-ageing-workforce/ep-osh-project
https://osha.europa.eu/en/themes/osh-management-context-ageing-workforce/ep-osh-project
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/safer-and-healthier-work-any-age-final-overall-analysis-report-0/view
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/safer-and-healthier-work-any-age-final-overall-analysis-report-0/view
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/contexts-and-arrangements-occupational-safety-and-health-micro/view
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/contexts-and-arrangements-occupational-safety-and-health-micro/view
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/contexts-and-arrangements-occupational-safety-and-health-micro/view
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/rehabilitation-and-return-work-after-cancer-literature-review
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://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
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3 Darba aizsardzības pārvaldības instrumenti 
OiRA ir EU-OSHA galvenā tīmekļa platforma, kura Eiropas uzņēmumiem nodrošina bezmaksas 
interaktīvus tiešsaistes rīkus darba vides risku novērtēšanai. Rīki ir pielāgoti dažādu nozaru un valstu 
kontekstu vajadzībām. OiRA tīmekļa vietni uzlaboja 2016. gadā, un 2017. gada janvārī tā atsāka 
darboties. Līdz 2016. gada beigām bija publicēti vairāk nekā 100 OiRA rīku, un ar šo rīku palīdzību tika 
veikti vairāk nekā 50 000 riska novērtējumu. OiRA kopiena ir projekta galvenā veiksmes atslēga. Visu 
2016. gadu EU-OSHA un kopiena cieši sadarbojās, lai vairotu informētību par OiRA. EU-OSHA arī 
izstrādāja OiRA rīku kopu, kura sāks darboties 2017. gadā un palīdzēs paplašināt OiRA sasniedzamību 
Eiropā. 

EU-OSHA arī apņēmusies atbalstīt citu darba vides e-rīku izstrādi un popularizēšanu. Tālab Bilbao 
2016. gada septembrī notika seminārs par e-rīkiem. Eksperti sniedza prezentācijas par tematiem, kuri 
ietvēra gan pārskatus par e-rīku izstrādi, gan to, kā izveidot mobilo lietotni tikai ar pieciem soļiem! Vēl 
viens seminārs par e-rīkiem ir plānots 2017. gada septembrī. Tā temats būs saistīts ar bīstamajām 
vielām, liekot uzsvaru uz 2018.-2019. gada Drošu un veselībai nekaitīgu darbavietu kampaņu. 

 

4 Informētības paaugstināšana 
4.1 Kampaņas 
Izvērtējot 2014.-2015. gada Drošu un veselībai nekaitīgu darbavietu kampaņu: Veselīgas darba vietas 
uzvar stresu, tika secināts, ka šī kampaņa bija veiksmīgāka nekā visas iepriekšējās kampaņas. Šī 
kampaņa bija patiess pārmaiņu katalizators. EU-OSHA risinās dažas identificētās nepilnības, 
piemēram, vairāk pielāgos kampaņas materiālus valstu kontekstam un secinājumus izmantos, veidojot 
2018.-2019. gada Drošu un veselībai nekaitīgu darbavietu kampaņu. 

2016.-2017. gada Drošu un veselībai nekaitīgu 
darbavietu kampaņu:   Drošs un veselīgs darbs jebkurā 
vecumā oficiāli uzsāka 2016. gada 15. aprīlī. Tā 
pievēršas preventīvu pasākumu nozīmīgumam, 
saglabājot ilgtspējīgu darba dzīvi visā darba dzīves laikā. 

EU-OSHA valstu kontaktpunktu tīkls ir ikvienas Drošu un 
veselībai nekaitīgu darbavietu kampaņas pamats, jo tā 
kontaktpersonas koordinē kampaņu valsts līmenī. Viņi 
organizē daudzveidīgas kampaņas aktivitātes, 
piemēram, pasākumus, plašsaziņas līdzekļu un 
sabiedrisko attiecību akcijas, un, pateicoties viņu aktīvai 
iesaistei, kampaņas laikā ir skaidrots, kādēļ veselīgas un 
ilgtspējīgas darbavietas ir svarīgas darbiniekiem jebkurā 
vecumā. 

Kampaņā izmantoja daudz izdales materiāli, tostarp kampaņas vadlīnijas, kas pieejama 25 valodās. 
Līdz decembra beigām bija izplatīti apmēram 800 000 kampaņas materiālu vienību. Šīs kampaņas 
produktu skaitā bija  E-ceļvedis “Veselībai nekaitīgas darbavietas jebkurā vecumā” un tiešsaistes 
vizualizācijas rīks “Drošāks un veselīgāks darbs jebkurā vecumā”, kurš lietotājiem ļauj interaktīvi pētīt 
informāciju. 

Kampaņas “Drošs un veselīgs darbs jebkurā vecumā” 
uzsākšana Briselē 2016. gada aprīlī 

© EU-OSHA, Michael Chia 

https://oiraproject.eu/en/
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/tools-osh-management
https://osha.europa.eu/en/healthy-workplaces-campaigns/healthy-workplaces-manage-stress
https://osha.europa.eu/en/healthy-workplaces-campaigns/healthy-workplaces-manage-stress
https://osha.europa.eu/en/healthy-workplaces-campaigns/2016-17-campaign-healthy-workplaces-all-ages
https://osha.europa.eu/en/healthy-workplaces-campaigns/2016-17-campaign-healthy-workplaces-all-ages
https://osha.europa.eu/en/healthy-workplaces-campaigns/2016-17-campaign-healthy-workplaces-all-ages
https://osha.europa.eu/en/healthy-workplaces-campaigns/2016-17-campaign-healthy-workplaces-all-ages
https://healthy-workplaces.eu/en/national-focal-points
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/e-guide-all-ages
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/safer-and-healthier-work-any-age-data-visualisation-tool
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Eiropas Nedēļā drošībai un veselībai darbā, kura notika no 24. līdz 28. oktobrim, visā Eiropā risinājās 
simtiem pasākumu, lai popularizētu kampaņas vēstījumu. EU-OSHA un viens no kampaņas plašsaziņas 
līdzekļu partneriem PPE.org organizēja tiešraides “Twitter” tērzēšanu, un kampaņas plašsaziņas 
līdzekļu partneriem bija iespēja intervēt Dr. Sedlatschek. 

Kampaņā iesaistījās vairāk nekā 100 oficiālo kampaņas partneru un 34 kampaņas plašsaziņas līdzekļu 
partneri. Oficiālie kampaņas partneri 2016. gadā rīkoja vairākus pasākumus, tostarp labas prakses 
apmaiņas pasākumus uzņēmumos “Ideal Standard” un “Lego”. Oficiālie kampaņas partneri arī izveidoja 
Drošu un veselībai nekaitīgu darbavietu oficiālo kampaņas partneru vadības grupu, kuras nolūks ir 
izstrādāt un popularizēt labas prakses apmaiņu un kopīgu apmācību. 

Kampaņu popularizēja sociālajos plašsaziņas līdzekļos (#EUhealthyworkplaces), ziņās un kampaņas 
biļetenos. 

Šobrīd notiek gatavošanās 2018.-2019. gada Drošu un veselībai nekaitīgu darbavietu kampaņai: 
Veselībai nekaitīgās darbavietās pārvalda bīstamās vielas. 

4.2 Izpratnes vairošanas pasākumi 
2016. gada novembrī DOK Leipzig festivālā  Veselībai nekaitīgu darbavietu filmu balvu ieguva Jakob 
Schmidt par savu filmu Būt skolotājam (Zwischen den Stühlen). Filma ir emocionāls stāsts par trīs jaunu 
skolotāju pirmo pieredzi, strādājot skolā, kurš izstāstīts iejūtīgi un ar humoru. Tomēr to psihosociālo 
risku attēlojums, ar kuriem nākas saskarties jauniem skolotājiem, izraisa skatītājos pārdomas. Filmai 
izveidos subtitrus 13 valodās, un to izplatīs DVD formātā valstu kontaktpunktos. 

Neviena Veselībai nekaitīgu darbavietu kampaņa 
nebūtu pilnīga bez Napo filmas. Lai popularizētu 2016.-
2017. gada Drošu un veselībai nekaitīgu darbavietu 
kampaņu, tika izveidota jauna filma Napo filmā ... 
Atpakaļ veselīgā nākotnē. 2016. gadā tika turpināti 
rīkkopas Napo skolotājiem popularizēšanas pasākumi, 
un šobrīd ir pieejama versija čehu valodā. 

EU-OSHA visa gada garumā organizēja vairākus 
pasākumus, tostarp Eiropas dienas svinības 9. maijā. 
Septembrī tā arī rīkoja semināru 19. Eiropas Veselības 
forumā Gašteinā un piedalījās 12. Pasaules 

konferencē par traumu profilaksi un drošības veicināšanu Tamperē, kas arī notika septembrī. Tāpat 
EU-OSHA piedalījās 12. Pasaules konferencē par traumu profilaksi un drošuma veicināšanu Prāgā un 
ES Slovākijas prezidentvalsts konferencē Bratislavā – šie abi pasākumi notika oktobrī. Decembrī Briselē 
notikušajā ES Aģentūru forumā dalībnieki bija ES aģentūras, ieinteresētās personas un politikas 
veidotāji, un tie piedalījās augsta līmeņa pārrunās. 

 
5 Zināšanu tīklu veidošana 
OSHwiki ir EU-OSHA daudzvalodu tīmekļa sadarbības platforma, kura lietotājiem ļauj veidot un kopīgot 
zināšanas par DDVA tiešsaistē. EU-OSHA 2016. gadā popularizēja OSHwiki tīmekļa vietni, lai 
paplašinātu tās lietotāju kopienu un zināšanu bāzi. Tā rezultātā tika publicēti jauni raksti, kā arī rediģēti 

© Via Storia and the Napo Consortium 

https://healthy-workplaces.eu/en/european-week-safety-and-health-work
https://twitter.com/search?q=%23EUhealthyworkplaces&lang=en
https://healthy-workplaces.eu/en/news
https://healthy-workplaces.eu/en/healthy-workplaces-newsletter
https://healthy-workplaces.eu/en/healthy-workplaces-newsletter
https://osha.europa.eu/en/healthy-workplaces-campaigns/future-campaigns
https://osha.europa.eu/en/healthy-workplaces-campaigns/future-campaigns
https://osha.europa.eu/en/healthy-workplaces-campaigns/awards/hw-film-award
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/napo-safety-smile
https://www.napofilm.net/en/napos-films/napo-back-healthy-future
https://www.napofilm.net/en/napos-films/napo-back-healthy-future
https://www.napofilm.net/en/using-napo/napo-for-teachers
https://oshwiki.eu/wiki/Main_Page
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un tulkoti jau esošie. Pēc priekšizpētes veikšanas saistībā ar OSHwiki nākotni EU-OSHA šobrīd izstrādā 
ilgtermiņa stratēģiju platformai. 

Citas EU-OSHA tīklu veidošanas aktivitātes 2016. gadā galvenokārt tika fokusētas uz aroda izcelsmes 
ļaundabīgo audzēju novēršanu, vairojot informētību un daloties ar labas prakses pieredzi. Tā cieši 
sadarbojās ar Eiropas partneriem, veidojot Ceļvedi par kancerogēnām vielām, lai pildītu vienošanās 
saistības, kuras parakstīja 2016. gada 25. maijā. Ceļvedis veidots saskaņā ar Direktīvas par 
kancerogēniem un mutagēniem (2004/37/EK) piedāvātajām izmaiņām, kuras paredzētas, lai mazinātu 
darba ņēmēju pakļaušanu kancerogēnu iedarbībai. EU-OSHA arī atbalstīja Eiropas Komisiju direktīvas 
pārskatīšanas laikā, piedaloties sanāksmēs un videokonferencēs. 

 

6 Tīklu veidošana un korporatīvā komunikācija 
Valde sanāksmē 2016. gadā vienojās par direktora līguma turpmāku pagarināšanu uz 5 gadu termiņu 
un nolēma, ka birojam jādarbojas kā OiRA koordinācijas komitejai. EU-OSHA pārrunāja svarīgus 
tematus ar dažādām padomdevēju grupām, un šie temati attiecās uz valstu kontaktpunktu lomu 
komunikācijā un kampaņu veidošanā (komunikācijas un veicināšanas padomdevēju grupa) un stratēģiju 
2018.-2019. gada Veselībai nekaitīgu darbavietu kampaņai (komunikācijas un veicināšanas 
padomdevēju grupa un darba aizsardzības ekspertu zināšanu padomdevēju grupa). 

Eiropas līmenī EU-OSHA turpināja veidot attiecības ar Eiropas Parlamentu un Eiropas Komisiju, 
sniedzot konsultācijas par darba aizsardzības jautājumiem un piedaloties nozaru sociālā dialoga 
komitejās. Apmeklējot Parlamenta Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas sanāksmes, tā regulāri 
kontaktējās ar Eiropas Parlamenta deputātiem un vairoja informētību par savu darbu. EU-OSHA arī 
saglabāja ciešas darba attiecības ar sociālajiem partneriem un Eurofound. 

Lai sasniegtu savus mērķus, EU-OSHA paļaujas arī uz savu partnerību ar valstu kontaktpunktiem un 
Eiropas Biznesa atbalsta tīklu (EEN). Pirmo reizi kontaktpunktu nobeiguma sanāksmē 2016. gadā 
piedalījās EEN darba aizsardzības vēstnieki. Saskaņā ar komunikācijas partnerības projektu EU-OSHA 
sadarbojas ar EEN, lai veicinātu darba aizsardzības jautājumu risināšanu MMU. 2016. gadā bija 
nozīmīgs EEN darba aizsardzības vēstnieku pieaugums – no 17 vēstniekiem 2015. gadā līdz 
28 vēstniekiem 2016. gadā. 

Arī EU-OSHA tiešsaistes klātbūtne 2016. gadā bija vērā ņemama: visas tīmekļa lapas kopā apmeklēja 
vairāk nekā 2,4 miljoni apmeklētāju, un turpināja pieaugt EU-OSHA klātbūtne sociālajos plašsaziņas 
līdzekļos visās platformās (Twitter, Facebook, LinkedIn un YouTube), piemēram, “Twitter” gadījumā par 
19 %, salīdzinot ar 2015. gadu. Arī EU-OSHA tiešsaistes biļetenam OSHmail pieauga abonentu skaits, 
un tas sasniedza 73 000. 

EU-OSHA ir seši valstu kontaktpunkti Rietumbalkānu valstīs un Turcijā, tādējādi atbalstot Eiropas 
trīspusējo darba aizsardzības struktūru. Darbu ar šīm valstīm atbalsta Pirmspievienošanās palīdzības 
instruments (IPA). Šā atbalsta rezultātā tikai 2016. gadā vien vairāk nekā 200 darba aizsardzības jomas 
profesionāļu un sociālo partneru no šīm valstīm varēja piedalīties mācību kursos, nodarbībās un 
semināros. Šī nozīmīgā informācijas apmaiņa palīdzēja labāk izprast darba aizsardzības praksi Eiropā 
un uzlaboja sociālo dialogu reģionā. 

 

 

https://osha.europa.eu/en/themes/dangerous-substances/roadmap-to-carcinogens
https://osha.europa.eu/en/legislation/directives/directive-2004-37-ec-carcinogens-or-mutagens-at-work
https://osha.europa.eu/en/legislation/directives/directive-2004-37-ec-carcinogens-or-mutagens-at-work
https://www.eurofound.europa.eu/
http://een.ec.europa.eu/
https://twitter.com/eu_osha
https://www.facebook.com/EuropeanAgencyforSafetyandHealthatWork
https://www.linkedin.com/company/european-agency-for-safety-and-health-at-work
https://www.youtube.com/user/EUOSHA
https://osha.europa.eu/en/oshmail-newsletter
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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, Spānija 
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 

padarīt Eiropas darbavietas drošākas, veselībai 

nekaitīgākas un ražīgākas. Aģentūra veic 

pētījumus, izstrādā un izplata uzticamu, 

līdzsvarotu un objektīvu informāciju par darba 

drošību un veselības aizsardzību, kā arī 

organizē informatīvas Eiropas līmeņa 

kampaņas. Aģentūra, ko Eiropas Savienība 

izveidoja 1994. gadā un kuras mītne atrodas 

Bilbao, Spānijā, apvieno pārstāvjus no 

Eiropas Komisijas, dalībvalstu valdībām, 

darba devēju un darbinieku organizācijām, kā 

arī vadošos ekspertus no 28 ES dalībvalstīm 

un ārpus tām. 

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