
Veselībai nekaitīgu darbavietu labas 
prakses balvu konkurss

Aicinājums pieteikt kandidātus

#EUhealthyworkplaces www.healthy-workplaces.eu

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

Veselīgās darbavietās

STRĀDĀ GUDRI NEVIS SMAGI
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Balsta un kustību aparāta slimību 
novēršana darbavietā
Balsta un kustību aparāta slimības (BKAS) 
ir izplatītākās ar darbu saistītās veselības 
problēmas Eiropā, un tās ir arī viens no 
biežākajiem invaliditātes, darba nespējas 
un priekšlaicīgas pensionēšanās cēloņiem. 
Tās ne tikai samazina atsevišķu darbinieku 
dzīves kvalitāti, bet arī negatīvi ietekmē 
uzņēmumus un valstu ekonomiku. Tāpēc šī 
problēma ir jārisina, lai uzlabotu darbinieku 
veselību un labklājību, palielinātu 
uzņēmumu konkurētspēju un samazinātu 
slogu valstu veselības aprūpes sistēmām.

Šī kampaņa palielina izpratni par BKAS, kas 
saistītas ar darbu, un to, cik svarīgi ir darba 
devējiem, vadītājiem un darbiniekiem 
sadarboties, lai tās novērstu. Kampaņas 
mērķis ir palīdzēt uzņēmumiem sistemātiski 
tikt galā ar BKAS, sniedzot praktiskus 
padomus un norādījumus, labas prakses 
piemērus un konkrētu gadījumu izpēti, kā 
arī citus informatīvos materiālus un resursus.

Kampaņas “Veselībai nekaitīgas darbavietas 
2020.–2022. gadā” mērķi ir šādi:

1. palielināt izpratni par BKAS, kas 
saistītas ar darbu, profilakses nozīmi, 
atspoguļojot faktus un datus par 
BKAS iedarbību un ietekmi;

2. veicināt riska novērtējumu un ar darbu 
saistītu BKAS proaktīvu novēršanu, 
nodrošinot piekļuvi BKAS resursiem, 
piemēram, rīkiem, norādījumiem un 
audiovizuālajiem materiāliem;

3. uzskatāmi parādīt, ka BKAS ir problēma, kas 
skar ikvienu cilvēku visu veidu darbavietās 
visās nozarēs, un ka to var veiksmīgi risināt, 
tostarp rādot labas prakses piemērus;

4. pilnveidot zināšanas par jauniem un 
iespējamiem riskiem un citām norisēm 
saistībā ar BKAS, kas saistītas ar darbu;

5. palielināt izpratni par to, cik svarīgi 
ir reintegrēt un noturēt darba tirgū 
darbiniekus ar hroniskām BKAS 
un kā to var izdarīt praksē;

6. mobilizēt un stimulēt efektīvu sadarbību 
starp dažādām ieinteresētajām pusēm, 
apvienojot tās un atvieglojot informācijas, 
zināšanu un labas prakses apmaiņu.

Plašāka informācija par kampaņu ir pieejama 
tīmekļa vietnē http://healthy-workplaces.eu.

Balsta un kustību aparāta slimības 
(BKAS) ir izplatītākā ar darbu 
saistītā veselības problēma Eiropā.
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Veselībai nekaitīgu darbavietu labas  
prakses balvu konkurss
Eiropas Darba drošības un veselības 
aizsardzības aģentūra (EU-OSHA) kopā ar 
dalībvalstīm papildus veselībai nekaitīgu 
darbavietu kampaņām organizē Veselībai 
nekaitīgu darbavietu labas prakses balvu 
konkursu. Konkurss palīdz uzskatāmi parādīt 
labas darba aizsardzības priekšrocības 
un sniedz iespēju apmainīties ar labu 
praksi un popularizēt to visā Eiropā.

2020.–2022. gada Veselībai nekaitīgu 
darbavietu labas prakses balvu konkursa 
īpašais mērķis ir godināt priekšzīmīgās 
organizācijas, kas aktīvi novērš un 
pārvalda BKAS darbavietā. EU-OSHA 
meklē piemērus, kas uzskatāmi parāda 
holistisku pieeju darba aizsardzības 
pārvaldībai, kurā gan darba devēji, gan 
darbinieki ir apņēmušies sadarboties, 
lai novērstu BKAS. Žūrija arī meklē 

preventīvus pasākumus, kas ir vienlaikus 
gan ilgtspējīgi, gan ieviešami citviet.

EU-OSHA gaida pieteikumus no visām 
ieinteresētajām organizācijām un 
personām Eiropā, kā arī no starpniekiem, 
piemēram, sociālajiem partneriem, 
darba aizsardzības jomas ekspertiem, 
speciālistiem un uzņēmumu konsultantiem 
darba aizsardzības jautājumos.

Uzvarētāji tiks paziņoti 2022. gada aprīlī, 
bet balvas viņi saņems apbalvošanas 
ceremonijā vēlāk tajā pašā gadā. 
Tiks atzīmēti arī visu to organizāciju 
panākumi, kuras būs piedalījušās. 
Plašāka informācija par visiem 
godalgotajiem un atzinību ieguvušajiem 
piemēriem tiks izplatīta Eiropā un 
publicēta EU-OSHA tīmekļa vietnē.
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Kāda veida labu praksi var pieteikt?
Piedalīties var visi inovatīvu un efektīvu 
darba aizsardzības sistēmu reālie piemēri 
BKAS novēršanas jomā. Pieteikumā skaidri 
jāapraksta, kā darbavietā tiek īstenota 
laba pārvaldības prakse un kādi ir tās 
rezultāti, ietverot, piemēram, šādus aspektus:

• kā tika organizēta riska novērtēšana, 
nodrošinot vispusību un efektivitāti 
un ņemot vērā visus attiecīgajā 
darba vietā esošos riskus;

• kā tika ievērota preventīvo 
pasākumu hierarhija;

• kādā veidā ar plānošanas risinājumiem 
(ar “ergonomisku plānojumu”) tika 
novērsti ar BKAS saistītie riski; jo īpaši 
tiek gaidīti darbavietu plānojumu, darba 
aprīkojuma plānojumu u. c. piemēri;

• kādā veidā tika palielināta izpratne un 
veicināta riska novēršanas kultūra;

• kā tika veikti atbalsta pasākumi, piemēram, 
darbavietas pielāgošana/uzlabošana, 
lai nodrošinātu, ka darbinieks, kas jau 
cieš no BKAS, varētu turpināt strādāt 
vai atgriezties darbā. BKAS var būt 
un var arī nebūt saistītas ar darbu.

BKAS problēmas risināšana uzlabos darbinieku veselību 
un labklājību, palielinās uzņēmumu konkurētspēju un 
samazinās slogu valstu veselības aprūpes sistēmām.
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BKAS ir problēma, kas skar ikvienu cilvēku visu veidu 
darbavietās visās nozarēs, un tās var veiksmīgi novērst.

Kas jāietver pieteikumā?
Trīspusējā žūrija meklēs piemērus, kas 
apliecina:

• holistisku pieeju drošībai un 
veselības aizsardzībai darbā;

• reālus un pierādāmus darba 
aizsardzības uzlabojumus attiecībā 
uz BKAS, kas saistītas ar darbu;

• prioritātes piešķiršanu kolektīviem 
pasākumiem salīdzinājumā ar atsevišķai 
personai pievērstām darbībām;

• darbinieku un viņu pārstāvju efektīvu 
līdzdalību un iesaistīšanos;

• pasākumu iedarbīgumu ilgtermiņā;

• iespēju pasākumus ieviest citās darbavietās 
(citās dalībvalstīs, dažādās nozarēs 
un dažādu lielumu uzņēmumos);

• novitāti (pasākumam jābūt nesen 
veiktam vai plaši nepubliskotam).

Turklāt pasākumam jāatbilst attiecīgajām 
spēkā esošo normatīvo aktu prasībām 
dalībvalstī, kurā tas īstenots, un ideālā 
gadījumā kritērijiem jābūt vēl stingrākiem. 
Konkursā neņem vērā komerciāliem 
nolūkiem izstrādātus ražojumus, rīkus un 
pakalpojumus.

Apmeklējiet tīmekļa vietni https://healthy-
workplaces.eu/lv/get-involved/good-practice-
awards, lai uzzinātu, kādi ir iepriekšējos gados 
godalgotie labas prakses piemēri.

https://healthy-workplaces.eu/lv/get-involved/good-practice-awards
https://healthy-workplaces.eu/lv/get-involved/good-practice-awards
https://healthy-workplaces.eu/lv/get-involved/good-practice-awards


Kas var piedalīties?
Labas prakses piemērus konkursam var 
pieteikt visas organizācijas, kas aktīvi 
darbojas ES dalībvalstīs, kandidātvalstīs 
un potenciālajās kandidātvalstīs, 
kā arī Eiropas Brīvās tirdzniecības 
asociācijas (EBTA) valstīs, tostarp:

• jebkura lieluma atsevišķi 
uzņēmumi un organizācijas;

• apmācības un izglītības 
pakalpojumu sniedzēji;

• darba devēju organizācijas, 
tirdzniecības asociācijas, arodbiedrības 
un nevalstiskas organizācijas;

• reģionāli vai vietēji darba aizsardzības 
pakalpojumu sniedzēji, apdrošināšanas 
pakalpojumu sniedzēji un citas 
starpnieku organizācijas.

Kā pieteikties?
Visus pieteikumus valsts līmenī vispirms 
izvērtē EU-OSHA kontaktpunktu tīkls. 
Valsts līmeņa uzvarētāji piedalās Eiropas 
konkursā, kurā nosaka galīgos laureātus.

Sīkāku informāciju par pieteikšanos 
konkursam sniegs tīkla partneris 
jūsu valstī. Apmeklējiet vietni https://
healthy-workplaces.eu/lv/get-involved/
good-practice-awards, lai uzzinātu, kā 
sazināties ar savas valsts kontaktpunktu, 
un pārbaudītu valsts termiņus.

Sekojiet kampaņai sociālajos 
plašsaziņas līdzekļos: 
#EUhealthyworkplaces

https://healthy-workplaces.eu/lv/get-involved/good-practice-awards
https://healthy-workplaces.eu/lv/get-involved/good-practice-awards
https://healthy-workplaces.eu/lv/get-involved/good-practice-awards
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Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūra 
(EU-OSHA) aicina pieteikt kandidātus 15. labas prakses balvu 
konkursam darba drošības un veselības aizsardzības 
jomā. Labas prakses balvu konkurss ir daļa no 2020.–2022. 
gada kampaņas “Veselīgās darbavietās strādā gudri, nevis 
smagi”, un tā mērķis ir godināt organizācijas, kas sniedz izcilu 
un inovatīvu ieguldījumu darba aizsardzības jomā, novēršot 
balsta un kustību aparāta sistēmas slimības darbavietā.



Eiropas Darba drošības un 
veselības aizsardzības aģentūra 
C/Santiago de Compostela 12

48003 Bilbao, SPĀNIJA
E-pasts: information@osha.europa.eu

www.healthy-workplaces.eu

Eiropas Darba drošības un veselības 
aizsardzības aģentūra (EU-OSHA) palīdz 
veidot Eiropas darba vidi drošāku, veselīgāku 
un produktīvāku. Aģentūra, ko Eiropas 
Savienība izveidoja 1994. gadā un kas atrodas 
Spānijas pilsētā Bilbao, veic pētījumus, izstrādā 
un izplata uzticamu, izsvērtu un objektīvu 
informāciju par darba drošību un veselības 
aizsardzību un sadarbojas ar organizācijām 
visā Eiropā, lai uzlabotu darba apstākļus.

EU-OSHA rīko veselībai nekaitīgu 
darbavietu kampaņas, ko atbalsta ES 
iestādes un Eiropas sociālie partneri un valstu 
līmenī koordinē aģentūras kontaktpunktu 
tīkls. 2020.–2022. gada kampaņas “Veselīgās 
darbavietās strādā gudri, nevis smagi” mērķis 
ir palielināt izpratni par BKAS, kas saistītas 
ar darbu, un nepieciešamību tās novērst 
un popularizēt riska novēršanas kultūru.

Print: ISBN: 978-92-9479-274-7, doi:10.2802/37460, TE-02-20-135-LV-C • PDF: ISBN 978-92-9479-247-1, doi:10.2802/415672, TE-02-20-135-LV-N

© Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūra, 2020.
Atļauts reproducēt, ja ir sniegta atsauce uz avotu.
Lai pārpublicētu vai izmantotu fotoattēlus, kas nav EU-OSHA īpašums, jāsaņem atļauja tieši no autortiesību subjekta.
Šajā ziņojumā izmantotajos fotoattēlos ir redzami dažādi darba procesi. Tajos ne vienmēr ir attēloti labas prakses piemēri vai atbilstība tiesību aktu prasībām.
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