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EU-OSHA ir īstenojusi trīs gadu darba aizsardzības 
pārskata projektu par BKAS, kas saistītas ar 
darbu1. Tā mērķis bija izpētīt jautājumus saistībā 
ar BKAS, kas saistītas ar darbu, un attiecīgajiem 
politikas virzieniem, palielināt mūsu izpratni par 
šo tematu un noteikt efektīvus veidus, kā novērst 
ar darbu saistītas BKAS. Projektā tika aplūkoti 

arī pasākumi darbavietā, lai palīdzētu novērst 
ar darbu saistītas BKAS un pārvaldīt hroniskas 
BKAS, tostarp, atbalstot darbinieku atgriešanos 
darbā un rehabilitāciju. Darba aizsardzības 
pārskata projektā ir pievērsta uzmanība politikas 
veidotāju un pētnieku vajadzībām, un tas 
papildina šo kampaņu.
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1. Ievads
Laba darba aizsardzības sistēma ir ieguvums 
visiem: darbiniekiem, uzņēmumiem un 
sabiedrībai. Tā ir atkarīga no spēcīgas risku 
novēršanas kultūras – tas nozīmē, ka darba 
devēji un vadītāji ir apņēmušies novērst 
riskus un veicināt darbinieku iesaistīšanos. 
Aktīva, līdzdarbīga darba aizsardzības sistēma 
padara visus uzņēmumus konkurētspējīgākus, 
piemēram, samazinot prombūtni slimības dēļ, 
palielinot produktivitāti un padarot darbu 
ilgtspējīgāku.

Šī brošūra ir Eiropas Darba drošības un 
veselības aizsardzības aģentūras (EU-OSHA) 
organizētās 2020.–2022. gada kampaņas 
“Veselīgās darbavietās strādā gudri, nevis 
smagi” ievadošā rokasgrāmata. Kampaņas 
mērķis ir palielināt izpratni par balsta un 
kustību aparāta slimībām (BKAS), kas saistītas 
ar darbu, un to profilakses nozīmi. Mērķis ir 
mudināt darba devējus, darbiniekus un citas 
ieinteresētās personas sadarboties, lai  
novērstu BKAS.

Kampaņa parāda, kā ar darbu saistītu 
BKAS riskus, kas nav pilnībā novēršami, var 
vismaz kontrolēt. Un tā izskaidro, kā, agrīni 
iejaucoties, nepieļaut, ka BKAS, kas rodas 
saistībā ar darbu, kļūst hroniskas. Turklāt tā 
satur padomus, kā laba darba aizsardzības 
sistēma var palīdzēt darbiniekiem, kuri jau 
cieš no hroniskām BKAS, atgriezties darbā un 
saglabāt darbaspējas. Kampaņa arī palielina 
izpratni par daudziem BKAS riska faktoriem – 
fiziskiem, organizatoriskiem, psihosociāliem, 
sociāli demogrāfiskiem un individuāliem – un 
nepieciešamību izveidot preventīvu pieeju, 
kurā tie visi ir ņemti vērā.

EU-OSHA jau ir rīkojusi divas kampaņas 
par BKAS, kas saistītas ar darbu, – 2000. un 
2007. gadā; kāpēc gan tagad sākt jaunu 
kampaņu par šo tēmu? Ar darbu saistītās BKAS 

ietekmē visu vecumu darbiniekus un visu veidu 
darbus, tāpēc šī kampaņa ir aktuāla daudziem 
cilvēkiem. Tādu riska faktoru iedarbības 
novēršana, kas veicina ar darbu saistītas BKAS, 
ir svarīga darba ilgtspējai, jo īpaši ņemot 
vērā darbaspēka novecošanos un politikas 
mērķi palielināt nodarbinātības līmeni vecāko 
gadagājumu grupās. Turklāt problēmas mērogs 
un laiks, kas vajadzīgs, lai veiktu izmaiņas 
darbavietu līmenī, ir pārliecinoši iemesli, lai 
tagad pārskatītu šo svarīgo darba aizsardzības 
tematu.

Jaunākie pierādījumi par mazkustīga darba 
ietekmi uz cilvēku veselību ir pievērsuši 
uzmanību pozai (īpaši sēdēšanai un darbam ar 
datoru) un fizisko aktivitāšu trūkumam darbā. 
Ilgstoša sēdēšana raksturīga daudzām darba 
vietām, sākot no rūpnieciskiem darbiem pie 
montāžas līnijām līdz kasieriem lielveikalos 
un darbam ar datoru. Šī kampaņa palielinās 
izpratni par to, cik svarīgi ir novērst ar darbu 
saistītas BKAS, ko izraisa ilgstošas statiskas 
sēdošas pozas.

Kampaņa parāda, kā, neskatoties uz 
sarežģītību, ar darbu saistītām BKAS var 
pievērsties tāpat kā jebkurai citai darba 
aizsardzības problēmai. Uzņēmumi iegūs 
rīkus un atbalstu, kas tiem nepieciešams, lai 
sistemātiski pievērstos ar darbu saistītām 
BKAS: praktiskus padomus un rokasgrāmatas, 
kā arī audiovizuālos materiālus, labas prakses 
piemērus un konkrētu gadījumu izpēti. Visa šī 
un plašāka informācija, tostarp jauna atbilstošo 
resursu datubāze, ir pieejama kampaņas vietnē 
(https://healthy-workplaces.eu).

https://healthy-workplaces.eu
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1.1. Kāda ir problēma?
Miljoniem darbinieku visā Eiropā cieš no BKAS. 
Neatkarīgi no ievērojamajiem centieniem tās 
novērst, BKAS saistībā ar darbu joprojām ir 
izplatītākā ar darbu saistītā veselības problēma 
Eiropā. Eurostat 2013. gada darbaspēka 
apsekojums atklāja, ka no visiem darbiniekiem, 
kuri pieminēja, ka pēdējos 12 mēnešos ir 
cietuši no jebkādām (fiziskām vai garīgām) 
ar darbu saistītām veselības problēmām, 
60 % sūdzējās par BKAS kā savu nopietnāko 
veselības problēmu2. Otra visbiežāk konstatētā 
veselības problēma (to minējuši 16 %) bija 
stress, depresija vai nemiers.

Šo rādītāju pamatā ir Eiropas darba apstākļu 
apsekojums (EWCS), kurā konstatēts, ka 
aptuveni trīs no pieciem darbiniekiem ES 
norādīja, ka cieš no BKAS (skatīt nākamo 
attēlu)3. Izplatītākie BKAS veidi, kurus min 
darbinieki, ir muguras sāpes un augšējo 
ekstremitāšu muskuļu sāpes (attiecīgi 43 % 
un 41 %). Uz apakšējo ekstremitāšu muskuļu 
sāpēm norādīts retāk (2015. gadā 29 %).

Veselības problēmas, ar kurām saskārušies darbinieki ES pēdējos 12 mēnešos,  
ES-28, 2015. gads 
 

15 %

43 %

14 %

27 %

Avots: Panteia, pamatojoties uz sesto EWCS, 2015. gads.

Nav veselības problēmu

Tikai citas veselības problēmas

Tikai balsta un kustību aparāta 
slimības

Balsta un kustību aparāta slimības 
un citas veselības problēmas
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Kāpēc ar darbu saistītas BKAS ir problēma?4

• Ar darbu saistītas BKAS 
rada bažas ne tikai tāpēc, 
ka tās ietekmē atsevišķu 
darbinieku veselību, bet 
arī tāpēc, ka tās ietekmē 
uzņēmējdarbību un 
valstu ekonomiku.

• Ar darbu saistītas BKAS 
ir viens no biežākajiem 
invaliditātes un darba 
nespējas iemesliem, un 
tās ir visbiežāk atzītā 
arodslimība vairākās 
valstīs, tostarp Francijā, 
Itālijā, Latvijā un Spānijā.

• Darbinieki ar BKAS 
parasti atrodas ilgākā 
prombūtnē no darba.

Mikrouzņēmumi un mazie uzņēmumi (MMU) 
ir jo sevišķi neaizsargāti pret sekām, ko rada ar 
darbu saistītas BKAS, jo to darba aizsardzības 
sistēma bieži vien nav tik spēcīga kā lielākos 
uzņēmumos. Saskaņā ar EU-OSHA veikto 
Eiropas uzņēmumu aptauju par jaunajiem un 

nākotnes riskiem (ESENER) mikrouzņēmumi, 
salīdzinot ar citiem uzņēmumiem, daudz retāk 
veic riska novērtējumus, kas ir nepieciešami, 
lai veiksmīgi risinātu darba aizsardzības 
jautājumus5.

1.2. Kas ir ar darbu saistītas balsta un kustību aparāta slimības?
Vairums ar darbu saistīto BKAS ir kumulatīvi 
traucējumi, piemēram, atkārtota ilgstoša 
augstas intensitātes slodžu iedarbība. Tomēr 
ar darbu saistītas BKAS var būt arī akūtas 
traumas, piemēram, lūzumi, kas radušies 
nelaimes gadījumā. Šīs slimības galvenokārt 
ietekmē muguru, sprandu, plecus un augšējās 
ekstremitātes, bet var ietekmēt arī apakšējās 
ekstremitātes. Dažas ar darbu saistītas 

BKAS, piemēram, karpālā kanāla sindroms 
plaukstas locītavā, ir specifiskas to skaidri 
definēto pazīmju un simptomu dēļ. Citas ir 
nespecifiskas, jo ir sāpes vai diskomforts bez 
skaidriem pierādījumiem par konkrētu slimību7.
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Ķermeņa karte, kurā parādītas ķermeņa daļas, ko parasti skar BKAS 

Avots: EU-OSHA.8

Sprands

Pleci

Muguras augšdaļa

Muguras lejasdaļa

Locītavas/plaukstas

Gurni/augšstilbi

Ceļgali

Potītes/pēdas

Elkoņi

Ar darbu saistīto BKAS veidi, ar ko saskaras darbinieki, ir šādi:

sāpes mugurā un 
sprandā ir starp 
izplatītākajām sūdzībām;

muskuļu ievainojumus 
var izraisīt smagas vai 
atkārtotas darbības;

locītavu sāpes var izraisīt 
nolietojums vai slimība, vai 
arī tās var izraisīt nelaimes 
gadījumi darbā;

kaulu sāpes parasti izraisa 
nelaimes gadījums darbā, 
piemēram, ja kauls tiek salauzts.
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Ar darbu saistītas balsta un kustību aparāta slimības ir ķermeņa struktūru 
traucējumi, piemēram, muskuļu, locītavu, cīpslu, saišu, nervu, kaulu un lokālās 
asinsrites sistēmas traucējumi, ko izraisa vai pasliktina galvenokārt darbs un 
vides, kurā tiek veikts darbs, ietekme6.
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Darbinieki ar BKAS, visticamāk, secinās, ka viņu 
ikdienas aktivitātes ietekmē ne tikai pati BKAS, 
bet arī ar to saistītās veselības problēmas. 
Papildus sāpēm cilvēkiem ar BKAS var būt 
vērojama trauksme, miega problēmas un 
vispārējs nogurums. Ilgtermiņā viņi, iespējams, 
nespēs turpināt pašreizējo vai līdzīgu darbu.

Ar darbu saistītu BKAS var izraisīt dažādas 
faktoru grupas, tostarp fiziski un biomehāniski 
faktori, organizatoriski un psihosociāli faktori, 

kā arī individuāli faktori. Tie var darboties 
neatkarīgi vai kopā9. Arī psihosociālie riski un ar 
darbu saistītais stress var veicināt to, ka akūtas 
sāpes kļūst par hroniskām sāpēm10. Riska 
faktoru kombinācijas iedarbība būtu jāņem 
vērā, novērtējot ar darbu saistītās BKAS.

Faktori, kas var veicināt ar darbu saistītu BKAS attīstību

Faktora veids Piemēri

Fizisks • Smagumu celšana, nešana, grūšana vai 
vilkšana vai instrumentu lietošana

• Atkārtotas vai spēcīgas kustības

• Ilgstoša fiziska piepūle

• Neērtas un statiskas pozas (piemēram, 
ilgstoša stāvēšana vai sēdēšana, stāvēšana uz 
ceļiem, roku turēšana virs plecu līmeņa)

• Plaukstas-rokas vai visa ķermeņa vibrācija

• Aukstums vai pārmērīgs karstums

• Augsts trokšņa līmenis, kas rada ķermeņa sasprindzinājumu

• Slikti iekārtota darbstacija un slikti izplānota darba vieta

Organizatorisks 
un psihosociāls

• Augstas prasības darbā, liela darba slodze

• Ilgs darba laiks

• Nav pārtraukumu vai iespēju mainīt darba pozas

• Netiek kontrolēti uzdevumi un darba slodze

• Neskaidras/pretrunīgas lomas darbā

• Atkārtots, monotons darbs ātrā tempā

• Nav kolēģu un/vai darba vadītāja atbalsta

Individuāls • Slimības vēsture

• Fiziskās spējas

• Vecums

• Aptaukošanās/liekais svars

• Smēķēšana
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1.3. Kāpēc ar darbu saistītu BKAS novēršana ir galvenā prioritāte?

BKAS ietekme uz uzņēmējdarbību12

Absenteisms jeb darba kavēšana 
Prombūtne no darba BKAS dēļ ES dalībvalstīs 
veido lielu daļu zaudēto darba dienu. 
2015. gadā vairāk nekā puse (53 %) darbinieku 
ar BKAS (ieskaitot tos, kuriem ir citas veselības 
problēmas) ziņoja par darba kavēšanu pēdējā 
gada laikā, un tas ir ievērojami vairāk nekā to 
darbinieku īpatsvars, kuriem nav veselības 
problēmu (32 %). Darbinieki ar BKAS arī parasti 
kavē darbu caurmērā ilgāku laika posmu.

Prezenteisms jeb atrašanās darbā 
BKAS izraisītas sāpes darbā var ietekmēt 
veiktspēju un produktivitāti. 2015. gadā 

darbinieki ar BKAS (ieskaitot tos, kuriem ir citas 
veselības problēmas) slimojot strādāja daudz 
biežāk nekā darbinieki, kuriem nav veselības 
problēmu – 29 % salīdzinājumā ar 9 %.

Priekšlaicīga vai piespiedu pensionēšanās 
Darbinieki ar BKAS biežāk nekā tie, kuriem 
nav BKAS, uzskata, ka 60 gadu vecumā viņi 
nevarēs veikt to pašu darbu. Precīzāk, trešā 
daļa darbinieku ar BKAS (ieskaitot tos, kuriem 
ir citas veselības problēmas) domā, ka viņi 
nevarēs turpināt darīt savu darbu līdz 60 gadu 
vecumam.

Mērķis novērst ar darbu saistītas BKAS, lai 
uzlabotu darbinieku veselību un labklājību, 
ir izvirzīts par prioritāti visās ES darba 
aizsardzības stratēģijās kopš 2002. gada. Nesen 
Eiropas Komisija uzsvēra, ka BKAS aizvien “ir 
viena no nopietnākajām un izplatītākajām 
ar darbu saistītajām slimībām”. Šo slimību 
potenciāls liegt miljoniem ES darbinieku 
iespēju palikt darbā visu mūžu “rada milzīgas 
izmaksas fiziskām personām, uzņēmumiem un 
sabiedrībai kopumā”11. Ieguldījumi ar darbu 
saistītu BKAS profilaksē uzlabos darbinieku 
veselību un karjeras iespējas, palielinās 
uzņēmumu konkurētspēju un sniegs labumu 
valstu veselības aprūpes sistēmām.

Neskatoties uz tiesību aktiem par BKAS slimību 
profilaksi saistībā ar darbu, kā arī Eiropas un 
valstu iestāžu un uzņēmumu centieniem, 
šo slimību izplatība pēdējos gados ir tikai 
nedaudz samazinājusies13. Tas raisa jautājumu: 
“Kādas ir pašreizējās profilakses un riska 
novērtēšanas pieejas nepilnības?”

Jaunajā EU-OSHA ziņojumā ir analizēta tādu 
faktoru kā digitalizācijas un jauno tehnoloģiju 
ietekme, atbilstošas darba organizācijas un/
vai darba plānošanas trūkums, mainīgā 
darbaspēka demogrāfija un psihosociālo riska 
faktoru ietekme14. Šādas jaunas problēmas 
rada jaunus riska faktorus un traucē veikt 
pasākumus ar darbu saistītu BKAS profilaksei. 
Stratēģiskajā satvarā par darba aizsardzību no 
2014. līdz 2020. gadam ir uzsvērts, cik svarīgi ir 
censties, lai novērstu jaunus riskus15.

Turklāt ar darbu saistītu BKAS profilakse ir 
prioritāte ne tikai darba aizsardzības jomā, 
bet arī daudzās citās politikas jomās. Eiropas 
iedzīvotājiem novecojot, arvien vairāk cilvēku 
dzīvo ar hroniskām BKAS. Efektīva sadarbība 
starp dažādu politikas jomu – izglītības, 
sabiedrības veselības, rūpniecības politikas un 
līdztiesības – ieinteresētajām personām, veicinot 
darbinieku balsta un kustību aparāta veselību, 
varētu palīdzēt sasniegt gudras, ilgtspējīgas un 
iekļaujošas izaugsmes mērķus Eiropā.
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Gadījuma izpēte
TMS Pros programma – Francija

Programma, kas izveidota 2014. gadā, sniedz 
uzņēmumiem to vajadzībām pielāgotu 
palīdzību BKAS novēršanā. Uzņēmumi, kuros 
ir mazāk nekā 50 darbinieku, var pieteikties 
līdzfinansējumam 70 % apmērā, lai apmācītu 
iekšējo projektu vadītāju BKAS profilaksē  
un/vai pasūtītu BKAS pētījumu vai rīcības 
plānu, un līdzfinansējumam 50 % apmērā, lai 
iegādātos aprīkojumu plāna īstenošanai.

Aptuveni 7000 no 8000 uzņēmumiem, kam 
šī programma bija paredzēta, iesaistījās 
programmā līdz 2017. gada beigām. Kopumā 
1600 uzņēmumu bija sasnieguši galīgo 
novērtēšanas posmu, parādot pietiekamu 
kompetenci savu BKAS profilakses programmu 
vadīšanā.

Papildus atbalstam no reģionālo biroju tīkla, 
kam ir pieredze BKAS profilaksē, iniciatīvas 
panākumus sekmēja arī šādi faktori:

• skaidra “soli pa solim” pieeja;
• procesa vadīšana tīmekļa vietnē;
• konkrēti pielāgots atbalsts;
• finanšu atbalsts.

Pavisam 110 uzņēmumu piedalījās konkursā 
Trophées TMS Pros 2018, un septiņiem 
uzņēmumiem tika piešķirtas balvas.16

Iepriekšējā konkursā (2016. gadā)17 bērnudārzs 
Stenger Bachmann saņēma balvu, kas 
paredzēta uzņēmumiem, kuros ir mazāk nekā 
50 darbinieku. Tā projekta mērķi bija samazināt 
ar BKAS saistīto neierašanos darbā, uzlabot 
darba vidi, pārkārtojot darba vietas, samazināt 
ar BKAS saistītās tiešās izmaksas un novērst 
BKAS rašanos darbinieku vidū.

Plašāka informācija par TMS Pros programmu  
ir pieejama franču valodā vietnē https://
tmspros.fr.
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2. Ar darbu saistītu BKAS profilakse un novēršana

2.1. Sadarbība, lai novērstu ar darbu saistītas BKAS
Kampaņa “Veselībai nekaitīgas darbavietas 
2020.–2022. gadā” ne tikai palielinās izpratni 
par BKAS, kas saistītas ar darbu, un to negatīvo 
ietekmi uz indivīdiem, uzņēmumiem un 
sabiedrību, bet arī veicinās darba devēju 
un darbinieku sadarbību, lai novērstu BKAS 
darbavietā.

Darba devēju, vadītāju un darbinieku sadarbība 
rada vienotu izpratni par šo jautājumu un 
veicina ilgstošus uzlabojumus. Darbinieku 
iesaistīšana var veicināt atklātāku sarunu 
par veselības problēmām, ieskaitot BKAS, un 
nodrošināt efektīvu profilakses pasākumu 
veikšanu18.

Runāšana par BKAS 
darbavietā

Dažiem cilvēkiem BKAS ir ļoti 
personiska problēma, kuru viņi reti 
apspriež. Tomēr izvairīšanās no šā 
jautājuma var izraisīt BKAS, kuras ir 
grūti pārvaldāmas vai hroniskas, kas 
galu galā var kaitēt personas darba 
mūžam.

Tāpēc ir svarīgi mudināt darbiniekus 
atklāti un pēc iespējas agrāk runāt par 
BKAS darbavietā. Ja darbinieki jutīsies 
ērtāk, apspriežot savu fizisko veselību, 
viņi, iespējams, vairāk rūpēsies par 
sevi un saņems savlaicīgu atbalstu un 
ārstēšanos19.

EU-OSHA sarunas uzsākšanas tematus 
pārrunām darbavietā par BKAS var 
izmantot, lai atvieglotu grupu pārrunas 
darbavietā vai apmācības laikā. Šajā 
dokumentā iekļauti norādījumi 
vadītājiem un darbiniekiem par to, kā 
runāt par BKAS20.

“Darba devējs veic vajadzīgos 
darba ņēmēju drošības un veselības 
aizsardzības pasākumus, tostarp 
novērš arodrisku, sagādā informāciju 
un rīko apmācības, kā arī nodrošina 
vajadzīgo organizāciju un līdzekļus.”

Darba aizsardzības pamatdirektīvas 6. pants21
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2.2. Tiesību akti par BKAS, kas saistītas ar darbu
Ar darbu saistītu BKAS riski ir Darba 
aizsardzības pamatdirektīvas piemērošanas 
jomā, un tās mērķis ir aizsargāt darbiniekus 
no darba vides riskiem kopumā un nosaka 
darba devēja atbildību par drošu un nekaitīgu 
darba vidi. Daži ar BKAS saistīti riski ir risināti 
konkrētās direktīvās, jo īpaši direktīvā par kravu 
apstrādi ar rokām, direktīvā par displeju ierīcēm 

un direktīvā par vibrāciju. Direktīvā par darba 
aprīkojuma lietošanu ir apskatītas pozas, kādas 
darbinieki ieņem, lietojot darba aprīkojumu, un 
skaidri noteikts, ka darba devējiem ir jāapsver 
ergonomikas principi, lai ievērotu minimālās 
darba drošības un veselības aizsardzības 
prasības.

Dažas svarīgākās ES direktīvas

1989. gada 12. jūnija Direktīva 89/391/EEK (Darba aizsardzības pamatdirektīva) 
par pasākumiem, kas ieviešami, lai uzlabotu darba ņēmēju drošību  
un veselības aizsardzību darbā – “pamatdirektīva”

1990. gada 29. maija Direktīva 90/269/EEK (direktīva par kravu apstrādi ar rokām) 
par minimālajām prasībām attiecībā uz drošību un veselības aizsardzību kravu  
apstrādē ar rokām, pastāvot īpašam riskam darba ņēmējiem gūt muguras traumas

2002. gada 25. jūnija Direktīva 2002/44/EK (direktīva par vibrāciju) 
par minimālajām veselības un drošības prasībām attiecībā uz darba ņēmēju pakļaušanu  
riskiem, ko rada fizikāli faktori (vibrācija)

1990. gada 29. maija Direktīva 90/270/EEK (direktīva par displeju ierīcēm) 
par minimālajām prasībām attiecībā uz drošību un veselības aizsardzību darbā ar  
displeju ierīcēm

2009. gada 16. septembra Direktīva 2009/104/EK (darba aprīkojuma lietošana) 
par drošības un veselības aizsardzības minimālajām prasībām, darba ņēmējiem lietojot  
darba aprīkojumu darbā

2006. gada 17. maija Direktīva 2006/42/EK par mašīnām (Mašīnu direktīva) 
attiecībā uz mašīnu brīvu apriti un tādu darba ņēmēju un patērētāju aizsardzību, kuri izmanto 
šādas mašīnas.

Ir arī direktīvas un regulas, kas attiecas uz prasībām darbavietā, individuālajiem aizsardzības 
līdzekļiem un darba laika organizēšanu.

Uzzināt vairāk vietnē https://osha.europa.eu/lv/safety-and-health-legislation.

https://osha.europa.eu/en/legislation/directives/the-osh-framework-directive/1
https://osha.europa.eu/en/legislation/directives/6
https://osha.europa.eu/en/legislation/directives/19
https://osha.europa.eu/en/legislation/directives/5
https://osha.europa.eu/en/legislation/directives/3
https://osha.europa.eu/en/legislation/directives/directive-2006-42-ec-of-the-european-parliament-and-of-the-council
https://osha.europa.eu/lv/safety-and-health-legislation
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2.3. Ar darbu saistītu BKAS novēršana
Tāpat kā jebkuru citu darba aizsardzības 
problēmu arī BKAS var novērst un pārvaldīt. 
To var izdarīt, izmantojot integrētu pārvaldības 
pieeju, kuras pamatā ir Darba aizsardzības 
pamatdirektīva, un veicinot preventīvo kultūru, 
iesaistot gan darba devējus, gan darbiniekus22. 
Kā skaidri noteikts ES un dalībvalstu tiesību 
aktos, darba vides riska novērtēšana ir 
veiksmīgas profilakses pamatnosacījums.

Vairumam organizāciju, jo īpaši MMU, ir 
lietderīgi sadalīt darba vides riska novērtēšanas 
procesu posmos. Ar darbu saistītu BKAS riska 
novērtējumā jāietver turpmāk minētais.

1. Sagatavošanās

• Izlemiet, kurš vadīs procesu, kā un kad 
ar darbiniekiem un/vai viņu pārstāvjiem 
notiks apspriešanās un viņu informēšana.

• Pārskatiet pieejamos resursus, piemēram, 
informāciju par BKAS, kas saistītas ar 
darbu, kas uzņēmumā jau ir pieejama 
(nelaimes gadījumu un slimību 
reģistrs, sūdzības, darba kavējumi).

• Sagatavojiet plānu un paredziet resursus.

2. Darbavietas riska novērtēšana

• Nosakiet BKAS riska faktorus darbavietā 
(fiziskos, organizatoriskos, psihosociālos 
un individuālos) (skatīt tabulu 8. lpp.).

• Sagatavojiet rīcības plānu, kurā uzskaitīti 
veicamie pasākumi prioritārā secībā, 
lai novērstu vai samazinātu ar darbu 
saistītas BKAS, un norādīts, kurš, kā 
un kad veic katru posmu. Darbību 
pamatā jābūt vispārējiem profilakses 
principiem (skatīt turpmāk tekstā).

3. Īstenojiet un uzraugiet saskaņotos 
profilakses un aizsardzības pasākumus.

4. Regulāri pārskatiet un atjauniniet 
riska novērtējumu.

Profilakses pasākumiem, kuru mērķis ir 
novērst BKAS riskus, izmantojot plānošanas 
risinājumus, piemēram, izmaiņas darbavietas 
plānojumā vai darba aprīkojuma un procesu 
plānojumā, vajadzētu būt galvenajai prioritātei. 
Ja BKAS nevar pilnībā novērst, tiesību aktos ir 
noteikta īpaša profilakses pasākumu hierarhija, 
ko darba devējiem ir pienākums ievērot.23

Kampaņas mērķis ir palielināt izpratni par 
pasākumiem un iniciatīvām, kurās izmanto 
līdzdarbīgu pieeju (t. i., iesaistot darbiniekus 
ar darbu saistītu BKA slimību profilaksē un 
novēršanā) un kas veicina labu balsta un 
kustību aparāta veselību darbā (piemēram, 
ar veselības veicināšanas pasākumiem 
darbavietā).
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Vispārēji profilakses principi un ar darbu saistītu BKAS 
novēršanas pasākumu24 piemēri

• Izvairieties no riskiem:

 – automatizējiet celšanas un 
pārvadāšanas operācijas;

 – novērsiet riskus, izmantojot 
plānošanas risinājumus (“ergonomisks 
plānojums”), darba vietas 
plānojumu un darba aprīkojuma 
un procesu plānojumu;

 – plānojiet darbu tā, lai izvairītos 
no atkārtota darba, ilgstoša 
darba neērtās pozās vai ilgstošas 
statiskas sēdēšanas pozas.

• Novērsiet riskus tur, kur tie rodas:

 – samazinot augstumu, līdz 
kuram kravas jāpaceļ;

 – pievēršoties organizatoriskiem 
jautājumiem (piemēram, strādājot 
pāros, mainot darba modeļus).

• Pielāgojiet darbu indivīdam:

 – plānojot darba vietu tā, lai 
darbiniekiem būtu pietiekami daudz 
vietas, lai ieņemtu ērtas pozas;

 – izvēloties regulējamus krēslus un 
galdus (piemēram, galdus, pie 
kuriem var stāvēt, kas darbiniekiem 
ļauj pārmaiņus sēdēt un stāvēt);

 – atļaujot variēt darba uzdevumu 
veikšanas veidu;

 – atļaujot ņemt pārtraukumus.

• Pielāgojieties tehnoloģiju progresam:

 – sekojot līdzi jaunām palīgierīcēm 
un ergonomiskākām ierīcēm, 
instrumentiem un aprīkojumam;

 – informējot darbiniekus par jaunākajām 
norisēm tehnoloģijā, lai saglabātu 
viņu kompetenci un pārliecību.

• Aizstājiet to, kas ir riskants, ar 
drošu vai mazāk riskantu:

 – aizstājot (smagu) kravu 
manuālu pārvietošanu ar 
mehānisku pārvietošanu.

• Izstrādājiet saskaņotus preventīvos 
pasākumus, kas aptver tehnoloģiju, 
darba organizāciju, darba apstākļus, 
sociālās attiecības un darba vidi.

• Vispirms īstenojiet kolektīvos pasākumus:

 – dodot priekšroku ērti satveramiem 
rokturiem, nevis pretslīdes cimdiem, 
mazākam svaram, ko paceļ vienā 
reizē, nevis muguras jostām (jostas 
atbalstam) vai plaukstas atbalstam 
un samazinot tādu uzdevumu skaitu, 
kuru izpildes laikā darbiniekiem ir 
jāpietupstas vai jāstāv uz ceļiem, nevis 
dodot priekšroku ceļgalu aizsargiem.

• Nodrošiniet labu apmācību un 
norādījumus darbiniekiem:

 – nodrošinot praktisku apmācību par 
pareizu darba aprīkojuma (pacelšanas 
ierīču, krēslu, mēbeļu) izmantošanu, 
ergonomisku darba un darba vietas 
organizāciju, kā arī par drošām 
darba pozām (sēdus, stāvus).
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Tā kā ar darbu saistītas BKAS izraisa vairāki 
faktori, labākais veids, kā tos novērst, ir 
kombinēta pieeja. Piemēram, ja uzņēmumam 
ir jāsamazina BKAS, kas saistītas ar mazkustīgu 
darbu, tas, iespējams, ietver darbības, 
kas vērstas 1) uz darba vietu (piemēram, 
ergonomiskām mēbelēm), 2) darba 
organizāciju (piemēram, uzdevumu variēšana, 
mainot darbu sēdus un stāvus pozās),  
3) psihosociālajiem faktoriem (piemēram, 
darba autonomijas veicināšana) un 4) darba 
ņēmējiem (piemēram, apmācība par labām 
darba pozām). Šāda veida iedarbībai būs 
lielāka ietekme uz darbinieku balsta un kustību 
aparāta veselību nekā pasākumiem, kas 
attiecas tikai uz vienu riska faktoru.

Sēdēšana darbā – praktiski risinājumi

Daudziem darbiem mūsdienās raksturīga 
fiziska pasivitāte un ilgstoša nepārtraukta 
sēdēšana25, kas palielina BKAS un citu 
veselības problēmu, piemēram, diabēta un 
aptaukošanās, risku26.

Lai novērstu deformāciju, kas saistīta ar 
mazkustīgu darbu, ir nepieciešams labs darba 
vietas plānojums, fizisko aktivitāšu veicināšana 
un biežas pozas maiņas. Ir svarīgi palielināt 
izpratni par:

• sēdēšanas un stāvēšanas pozu 
maiņas priekšrocībām;

• nepieciešamību ņemt pārtraukumus;

• to, cik vērtīgi ir iekļaut darba dienā 
kādas fiziskās aktivitātes un lokanības 
vai spēka vingrinājumus;

• to, cik pozitīvi tiek ietekmēta darba 
organizācija, ja tiek ņemti vērā šie punkti.

Darba devējiem un darbiniekiem arī jāapzinās, 
ka ir ļoti svarīgi saglabāt fizisku aktivitāti, pat 
izjūtot balsta un kustību aparāta sāpes.
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Lai veiktu efektīvu riska novērtēšanu un 
novēršanu, darba devējiem jāuztur sava un 
savu darbinieku informētība un apmācība 
labā līmenī. Kampaņas “Veselībai nekaitīgas 
darbavietas 2020.–2022. gadā” ietvaros  
EU-OSHA ir izveidojusi jaunu praktisko 
materiālu datubāzi, kurā ietverti noderīgi rīki, 
vadlīnijas un labas prakses piemēri. Izplatot 
informāciju par rīkiem un vadlīnijām,  
EU-OSHA mērķis ir atbalstīt darba vides riska 
novērtējumu. Apmeklējiet sadaļu “Rīki un 

publikācijas” kampaņas vietnē https://healthy-
workplaces.eu/lv/tools-and-publications, lai 
redzētu, kas ir pieejams.

Citi resursi, piemēram, OiRA (tiešsaistes 
interaktīvais riska novērtēšanas rīks)27, var 
piedāvāt atbalstu MMU un darbinieku 
pārstāvjiem.

Gadījuma izpēte
Uz darbu orientēta rehabilitācija frizētavu darbiniekiem

Somijā ziņots, ka uz darbu orientēti 
medicīniskās rehabilitācijas kursi ir palīdzējuši 
frizieriem, kuru slimības vēsturē ir hroniskas 
spranda un plecu sāpes vai muguras sāpes. 
Kursi bija daļa no kombinētas pieejas, kas 
ietvēra medicīnisko atbalstu un fizioterapiju. 
Tajos lielākā uzmanība tika pievērsta izmaiņām:

• darba metodēs;
• subjektīvajā labjutībā;
• fiziskajās un muskuļu spējās;
• domājamajā darbspējā;
• darba vietas/instrumentu plānojumā.

Frizieri, kuri piedalījās, ziņoja, ka pēc 
rehabilitācijas samazinājies fiziskais un garīgais 
sasprindzinājums, pavājinājušās spranda, 
plecu un muguras sāpes un retāki kļuvuši 
ārsta apmeklējumi kādas BKAS dēļ. Viņi 
minēja, ka jauno darba metožu izmantošana, 
bieža krēsla lietošana, pārtraukumi, lai veiktu 
vingrinājumus, un lielākas iespējas atpūsties 
darba dienas laikā ir bijušas noderīgas.

Avots: ergoHair.28

https://healthy-workplaces.eu/lv/tools-and-publications
https://healthy-workplaces.eu/lv/tools-and-publications
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2.4. Agrīnas iejaukšanās pasākumi un atgriešanās darbā
Ar darbu saistīto BKAS lielā izplatība liecina par 
to, cik svarīgi ir veikt pasākumus, lai neļautu 
tām sākties vai attīstīties. Tomēr, ja kāds arī 
saslimst ar BKAS, veicot vienkāršus pasākumus, 
piemēram, sniedzot profesionālu atbalstu un 
pielāgojot darba vidi, tiklīdz parādās simptomi, 
ievērojami samazinās iespēja, ka darbinieks 
ilgstoši būs spiests kavēt darbu29. Agrīnas 
iejaukšanās pasākumi var novērst un samazināt 
darba kavējumus un radīt reālus ietaupījumus 
valsts veselības aprūpes un sociālās labklājības 
sistēmām.

Lai efektīvi pārvaldītu balsta un kustību aparāta 
problēmu, ir vajadzīgi saskaņoti pūliņi: gan 
darbiniekam, gan veselības aprūpes sistēmai, 
gan darba devējam jāapņemas palīdzēt 
personai atgriezties darbā vai palikt darbā30.

Sievietes kādā mazā Dānijas bērnudārzā 
sūdzējās par daudzām ar darbu saistītām BKAS. 
Lai novērstu vecāka gadagājuma pieredzējušu 
darbinieku zaudēšanu, bērnudārzs īstenoja 
pasākumus, kas ietvēra ergoterapeita 
individuālus padomus, agrīnu piekļuvi 
fizioterapijai par samazinātām izmaksām un 
ergonomiskus uzlabojumus darbinieku darbā. 
Ieguvumi bija ilgtspējīgāki darba apstākļi, 

BKAS samazināšanās un pieredzes saglabāšana 
darbavietā. Veiksmes faktoru skaitā bija atbalsts 
no arodbiedrībām un ārējiem ekspertiem un 
veikto pasākumu daudzveidība. Grūtības radās 
ar darbinieku ieradumu mainīšanu. Lai arī šie 
pasākumi bija konkrēti domāti bērnudārzam, 
pieeju var pielāgot citu veidu uzņēmumiem31.

Lai agrīnas iedarbošanās pasākumi darbavietā 
būtu veiksmīgi, darbinieki jāmudina runāt ar 
darba devēju par BKAS. Laba komunikācija ir 
svarīga, lai noteiktu indivīda vajadzības, atrastu 
piemērotus risinājumus un novērstu akūtu 
ar darbu saistītu BKAS attīstību līdz hroniskai 
formai32. Pēc tam var veikt pasākumus, lai 
novērstu cēloni un vajadzības gadījumā 
pielāgotu darba uzdevumus. Ar darbu 
nesaistītu slimību, piemēram, artrīta, gadījumā 
ar vienkāršiem pasākumiem cilvēks bieži var 
turpināt strādāt un ir iespējams nodrošināt, ka 
darbs nepasliktina veselības stāvokli33.

Ja balsta un kustību aparāta problēma ir 
ilgstoša vai atkārtojas, būs nepieciešama 
rehabilitācija34, un, ja būs nepieciešama 
darba nespējas lapa, atgriešanās darbā35 būtu 
jāpārvalda uzmanīgi36. Gan pētījumu rezultāti, 
gan praktiskā pieredze liecina, ka darba 
aizsardzības pasākumi darbavietā var palīdzēt 
nodrošināt, ka atgriešanās darbā ir veiksmīga37.

Šī kampaņa sniegs pierādījumus un piemērus, 
ka agrīnas iedarbošanās pasākumi un efektīva 
rehabilitācija pēc balsta un kustību aparāta 
problēmas rašanās ir ne tikai iespējama, 
bet arī veiksmīga rīcība. Tā arī nodrošinās 
resursus, lai veicinātu labu saziņu par balsta 
un kustību aparāta problēmām starp darba 
ņēmējiem un viņu darba devējiem38. Turklāt tā 
veicinās sistemātisku un daudzdimensionālu 
pieeju agrīnas iedarbošanās pasākumiem un 
darba gaitu atsākšanai, iekļaujot koordināciju 
starp veselības un sociālajiem dienestiem, 
nodarbinātības dienestiem, darba veselības 
apdrošinātājiem un citiem attiecīgiem 
dienestiem, lai atbalstītu darbiniekus un darba 
devējus.
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Gadījuma izpēte
Agrīnas veselības aprūpes iedarbošanās pasākumi – 
Clínico San Carlos slimnīca Madridē

The Fit for Work Coalition in Spain offers 
an example of what early intervention 
programmes can do39:

kopš 2012. gada apvienība ir atbalstījusi klīnikas 
agrīnas iedarbošanās pasākumu pakāpenisku 
paplašināšanu BKAS jomā, kas ir galvenais 
pagaidu darbnespējas (PDN) iemesls. Spānijā 
BKAS izraisītas PDN dēļ tiek zaudēts gandrīz 
21 miljons darba dienu gadā, kas nozīmē 
finansiālus zaudējumus 1,7 miljarda eiro  
apmērā;

agrīnas iedarbošanās pasākumu pamatā ir 
doma, ka pastāv “iespēju logs”, kurā pacienti ar 
BKAS izraisītu darbnespēju var ātrāk atveseļoties. 

Hipotēze tika pārbaudīta nejaušā, kontrolētā 
iedarbošanās pasākumā vairāk nekā 10 000 
BKAS izraisītas PDN gadījumos ar kontrolgrupu, 
kas saņēma standarta aprūpi, un iedarbošanās 
grupu, kura saņēma īpašu aprūpes programmu, 
kas ietvēra zināšanās balstītu klīnisko vadību, 
pacienta izglītošanu un atbalstu, lai darbinieks 
varētu atgriezties darbā; pārējos gadījumos tika 
sniegta standarta aprūpe.

Ar iedarbošanās pasākumu palīdzību tika 
panākts slimības dienu samazinājums vidēji 
par 40 %, savukārt veselības aprūpes līdzekļu 
izlietojums samazinājās par 45 %, un pastāvīgās 
darbnespējas rādītāji tika samazināti uz pusi.
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2.5. Dažas darbinieku grupas ir pakļautas īpašam riskam

Dati ES un valstu līmenī liecina, ka sievietes, vecāka gadagājuma darbinieki un 
mazāk kvalificēti darbinieki biežāk ziņo, ka cieš no BKAS40.

Visi darbinieki ir vienādi jāaizsargā pret riskiem, 
kas izraisa ar darbu saistītas BKAS. ES līmenī 
ir ieviesti tiesību akti, lai visiem nodrošinātu 
vienlīdzību un uzlabotu drošību un veselības 
aizsardzību darbā.

Grupas, kuras pakļautas īpašam riskam, ir 
sievietes41, viesstrādnieki42, vecāka gadagājuma 
darbinieki43, jaunie darbinieki44 un tie, kas 
pakļauti diskriminācijas riskam darba vietā, 
piemēram, LGBTI (lesbietes, geji, biseksuāļi, 
transseksuāļi un interseksuāļi) darbinieki45, 
strādājoši invalīdi, etnisku vai minoritāšu grupu 
pārstāvji vai tie, kas tiek diskriminēti ādas 
krāsas vai reliģijas dēļ.

Dažām no šīm darbinieku grupām var būt 
lielāks risks saslimt ar BKAS:

• pieredzes trūkuma vai 
nepietiekamas apmācības dēļ;

• atkārtotas vai kumulatīvas riska 
faktoru iedarbības dēļ, kas saistīta ar 
lielāku BKAS izplatību46, piemēram, 
atkārtotas plaukstu vai roku kustības, 

vibrācijas, smagu kravu pārkravāšana 
vai pārvietošana, augstas temperatūras 
iedarbība, uzmākšanās vai iebiedēšana, 
vai mutiska aizskaršana darbā un stress47;

• nozares dēļ, kurā viņi strādā, piemēram, 
būvniecībā, lauksaimniecībā, veselības 
aprūpē un sociālajā darbā, un viesmīlībā;

• profesijas dēļ, piemēram, parasti 
strādnieki vai mazāk kvalificētu profesiju 
(kurās ir augstāka BKAS izplatība) 
pārstāvji, tādi kā rūpnīcu un mašīnu 
operatori un montētāji, kā arī vienkāršo 
profesiju pārstāvji (piemēram, apkopēji, 
lauksaimniecības un zivsaimniecības 
strādnieki, kalnrūpniecības, būvniecības, 
ražošanas un transporta nozares strādnieki).

Novērtējot ar BKAS saistītos riskus un 
izstrādājot preventīvos pasākumus, jāņem vērā 
šo darbinieku īpašās vajadzības un apstākļi. 
Uzņēmumiem ir pieejamas vadlīnijas par riska 
novērtēšanu atkarībā no jutīguma, un tās tiks 
popularizētas kampaņas laikā48.
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Gadījuma izpēte
Zviedrijas Darba inspekcijas iniciatīva – dzimumu līdztiesības pārbaudes

Zviedrijas Darba vides iestāde 2012. gadā pāris 
nedēļās, akcentējot Starptautisko sieviešu 
dienu 8. martā, veica vairākas “dzimumu 
līdztiesības pārbaudes”, kurās lielākā 
uzmanība bija pievērsta dzimumu līdztiesības 
ieviešanai darbavietā. Kopš tā laika dzimumu 
līdztiesības aspekts tiek regulāri iekļauts tās 
pārbaudēs. Inspektori runā ar darba devējiem 
par to, kā panākt dzimumu līdztiesību darba 
vidē. Piemēram, ja darba devējam tiek lūgts 
apsvērt, kāpēc vairāk sieviešu nekā vīriešu nav 
bijuši darbā sliktas veselības dēļ, tas viņus var 
iedvesmot novērst nevienlīdzību savā darba 
aizsardzības pasākumu plānā.

Iestāde ir izveidojusi filmu, kurā aplūkota 
vīriešu un sieviešu darba vide zivju pārstrādes 
rūpnīcā. Filma uzskatāmi parāda, ka vīriešu 
uzdevumi, piemēram, smagumu celšana un 
autokrāvēja vadīšana, ir daudzveidīgi un liek 
viņiem pārvietoties pa rūpnīcu. Tā parāda, kā 
sievietes nepārtraukti strādā pie ražošanas 
līnijas, veicot atkārtotu darbu ātrā tempā 
un gandrīz neko nevariējot. Ja darbs tiktu 
organizēts vienādi, darbinieki būtu veselīgāki 
un uzņēmējdarbība – ienesīgāka.

Jūs varat noskatīties filmu vietnē  
https://www.av.se/en/work-environment-work-and-inspections/work-with-the-work-
environment/gender-equality-in-the-work-environment/#4.
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2.6. Labas balsta un kustību aparāta veselības veicināšana agrīnā vecumā
Pētījumu rezultāti liecina, ka skolēni jau agrīnā 
vecumā ziņo par sāpēm balsta un kustību 
aparātā. Tas raisa jautājumu par gados jaunu 
darbinieku stāšanos darbā ar BKAS, ko darbs 
var saasināt49. Jauniešiem visa viņu karjera 
vēl ir priekšā. Ir svarīgi pēc iespējas agrāk 
informēt viņus par problēmu, tāpēc skolā jāsāk 
profilakse un labas balsta un kustību aparāta 
veselības veicināšana.

Ikviena interesēs ir uzlabot informētību par šo 
jautājumu pēc iespējas agrāk. Jauni mācīšanas 
stili un programmas, ko izmanto sabiedrības 
veselības institūcijas, lai veicinātu fiziskās 
aktivitātes skolās un ārpus tām, ir vērstas uz 
to, lai veicinātu labu nākamās darbinieku 
paaudzes balsta un kustību aparāta veselību. Šī 

kampaņa ir iespēja atbalstīt minētās iniciatīvas 
un palīdzēt samazināt BKAS riskus skolēniem 
un jauniešiem, kas apgūst arodizglītību. 
EU-OSHA plāno cieši sadarboties ar sabiedrības 
veselības un izglītības nozarēm, lai palielinātu 
izpratni un izplatītu praktiskas idejas.
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Sēdēšana skolā

Daži cilvēki provokatīvi apgalvo, ka skola 
ne tik daudz sniedz zināšanas, cik sagatavo 
bērnus sēdēšanai mūža garumā. Pašlaik 
aptuveni 33 % bērnu un jauniešu cieš no 
nepareizas stājas. Konstatējuši saikni starp 
nepiemērotiem krēsliem, nepārtrauktu 
sēdēšanu un ar stāju saistītiem 
bojājumiem, eksperti ir ieteikuši skolām 
pielāgot mēbeles katra bērna augumam. 
Daudzas skolas ir arī mēģinājušas novērst 
kupra veidošanos skolēniem, veicinot labu 
stāju un palielinot fiziskās aktivitātes.

Vācijas Federālās darba grupas iniciatīva 
jautājumos par stājas un kustību 
veicināšanu sākumskolās Das bewegte 
Klassenzimmer (Mobilā klase) liecina, kā 
mācīšanos var apvienot ar kustību. Pieeja 
ir šāda:

• sēdēšana kustībā: dinamiskas sēdēšanas 
veicināšana, daudzveidīgu sēdēšanas 
iespēju nodrošināšana un ergonomisku 
plānojumu uzlabošana, ieviešot galda 
stiprinājumus un ķīļveida spilvenus;

• mācīšanās kustībā: uzdevumi ir izstrādāti 
tā, lai iekļautu kustības (piemēram, diktāts 
skrienot un aritmētiskā vingrošana);

• pārtraukumi ar izkustēšanos: 
tie ir iekļauti mācību plānā. Tiek 
mainītas aktivitātes, kas saistītas ar 
kustību un atpūtas pārtraukumu 
miju, un rotaļu laukums ir sadalīts 
spēļu zonās un klusajās zonās.

Plašāka informācija ir pieejama vācu 
valodā vietnē https://www.baua.de/DE/
Angebote/Publikationen/Praxis/A66.html 
(26.–28. lpp.).
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3. Kampaņa “Veselībai nekaitīgas 
darbavietas 2020.–2022. gadā”

3.1. Par šo kampaņu
Kampaņas “Veselībai nekaitīgas darbavietas 
2020.–2022. gadā” mērķis ir palielināt izpratni 
par to, ka ar darbu saistītas BKAS ietekmē visas 
nozares un darbavietas, un uzskatāmi parādīt 
to, ka tās var novērst. Mēs to vēlamies sasniegt, 
izmantojot šādus stratēģiskos mērķus:

1. vairot izpratni par BKAS profilakses nozīmi, 
atspoguļojot faktus un rādītājus par BKAS 
iedarbību un ietekmi;

2. veicināt riska novērtēšanu un ar darbu 
saistītu BKAS proaktīvu novēršanu, 
nodrošinot piekļuvi BKAS resursiem, 
piemēram, rīkiem, norādījumiem un 
audiovizuālajam materiālam;

3. pierādīt, ka BKAS ir problēma, kas skar visus 
daudzu veidu darbavietās dažādās nozarēs, 
un ka tās var veiksmīgi novērst, tostarp 
parādot labas prakses piemērus;

4. pilnveidot zināšanas par jauniem un 
iespējamiem riskiem un citām norisēm 
saistībā ar BKAS;

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

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

Lai sniegtu praktisku atbalstu darba devējiem, 
EU-OSHA ir izveidojusi resursu un BKAS 
gadījumu izpētes datubāzi. Raugoties nākotnē, 
mūsu sadarbība ar ENETOSH – Eiropas Darba 
aizsardzības izglītības un apmācības tīklu – un 
izglītības nozari papildinās kampaņu paketi ar 
skolām noderīgiem resursiem.

Mēs cieši sadarbosimies ar mūsu tīklu un 
partneriem, lai atvieglotu pieredzes un 
paraugprakses apmaiņu par BKAS un būtu 
droši, ka kampaņas vēstījumi sasniedz 
darbiniekus un darba devējus, jo īpaši MMU. 
EU-OSHA arī organizēs galvenos pasākumus un 
notikumus visā kampaņā, piemēram, veselībai 
nekaitīgu darbavietu labas prakses balvu 
konkursu.

Kampaņa noslēgsies ar Veselībai nekaitīgu 
darbavietu kampaņas samitu, kas būs iespēja 
tiem, kuri piedalījās kampaņā, cildināt 
kampaņas sasniegumus. Tas dod arī iespēju 
pārdomāt gūto pieredzi.
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Nozīmīgākie datumi
Kampaņas sākums 
2020. gada oktobris

Eiropas darba drošības un veselības aizsardzības nedēļas 
2020., 2021. un 2022. gada oktobris

Veselībai nekaitīgu darbavietu labas prakses apmaiņas pasākums 
2021. gada oktobris

Veselībai nekaitīgu darbavietu labas prakses balvu konkursa rezultāti 
2022. gada aprīlis

Veselībai nekaitīgu darbavietu kampaņas samits 
2022. gada novembris

3.2. Kas var piedalīties kampaņā?
Mēs aicinām visas ieinteresētās organizācijas 
un personas piedalīties šajā kampaņā, 
tomēr mūsu mērķis ir īpaši sadarboties ar 
šādām starpnieku grupām mērķauditorijas 
uzrunāšanai:

• EU-OSHA kontaktpunkti un to tīkli;

• sociālie partneri (Eiropas un valstu līmenī);

• nozaru sociālā dialoga komitejas;

• politikas veidotāji (Eiropas un valstu līmenī);

• lielie uzņēmumi, nozaru mazo un vidējo 
uzņēmumu (MVU) federācijas un asociācijas;

• Eiropas iestādes un to tīkli (Eiropas 
Biznesa atbalsta tīkls);

• Eiropas nevalstiskās organizācijas;

• izglītības nozare un izglītības 
iestādes (pamatskolas, vidusskolas, 
augstskolas un arodskolas);

• jauniešu organizācijas;

• darba aizsardzības speciālisti 
un viņu asociācijas;

• darba drošības un veselības 
aizsardzības pētniecības kopiena;

• darba inspekcijas un to asociācijas;

• plašsaziņas līdzekļi.
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3.3. Kā iesaistīties?
Atbalstiet šo kampaņu:

• organizējot notikumus un pasākumus, 
piemēram, darbseminārus un seminārus, 
apmācības kursus un konkursus;

• izplatot un publiskojot kampaņas materiālus;

• izmantojot un popularizējot praktiskus rīkus 
un citus resursus par BKAS darbavietā;

• daloties labā praksē BKAS profilakses jomā;

• piedaloties veselībai nekaitīgu darbavietu 
labas prakses balvu konkursā;

• iesaistoties Eiropas darba drošības 
un veselības aizsardzības nedēļās;

• kļūstot par kampaņas oficiālo partneri 
(attiecas uz Eiropas vai starptautiskām 
organizācijām) vai kampaņas valsts 
partneri (attiecas uz organizācijām, 
kas darbojas valsts līmenī);

• kļūstot par EU-OSHA plašsaziņas 
partneri (attiecas uz valsts vai Eiropas 
plašsaziņas līdzekļu kanāliem);

• pastāvīgi sekojot līdzi mūsu pasākumiem  
un notikumiem kampaņas tīmekļa  
vietnē (https://healthy-workplaces.eu)  
un mūsu sociālo plašsaziņas 
līdzekļu kanālos – meklējiet mūs 
Facebook, Twitter un LinkedIn.

Kļūstiet par kampaņas oficiālo partneri!

Apmaiņā pret kampaņas vēstījumu izplatīšanu 
un praktisku atbalstu mūsu partneri iegūst 
izvērstu profilu kampaņas vietnē un iespēju 
piedalīties labas prakses apmaiņas notikumos 
un izmantot citas tīklošanās iespējas.

Uzziniet vairāk kampaņas tīmekļa vietnē 
(https://healthy-workplaces.eu/lv/get-
involved/become-campaign-partner).

https://healthy-workplaces.eu
https://www.facebook.com/EuropeanAgencyforSafetyandHealthatWork
https://twitter.com/EU_OSHA?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://www.linkedin.com/company/european-agency-for-safety-and-health-at-work
https://healthy-workplaces.eu/lv/get-involved/become-campaign-partner
https://healthy-workplaces.eu/lv/get-involved/become-campaign-partner
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3.4. Veselībai nekaitīgu darbavietu labas prakses balvu konkurss
Balvas par veselībai nekaitīgu darbavietu 
labu praksi tiek piešķirtas par ilgtspējīgu un 
inovatīvu pieeju darba aizsardzības pārvaldībā. 
Tādējādi tiek parādīts, ko uzņēmumi gūst, 
izvēloties labas darba aizsardzības praksi.

Balvu konkursam var pieteikties ikviena 
dalībvalstu, kandidātvalstu, potenciālo 
kandidātvalstu un Eiropas Brīvās tirdzniecības 
asociācijas (EBTA) valstu organizācija.

Pieteikumā jāapliecina, ka:

• darba devēji un darbinieki sadarbojas, 
lai pārvaldītu BKAS riskus darbavietā, un 
veicina spēcīgu riska novēršanas kultūru;

• tiek veiksmīgi īstenoti 
iedarbošanās pasākumi;

• ir izmērāmi uzlabojumi BKAS riska 
novēršanas/samazināšanas jomā 
un darba aizsardzībā kopumā;

• iejaukšanās pasākumi ir ilgtspējīgi;

• īstenotos pasākumus ir iespējams ieviest arī 
citās dažādu nozaru vai valstu organizācijās.

EU-OSHA kontaktpunktu tīkls pieņem 
pieteikumus un nosaka valsts līmeņa 
uzvarētājus, kas piedalās Eiropas konkursā. 
Labas prakses balvu konkurss sākas 
vienlaikus ar kampaņu – 2020. gada oktobrī. 
Uzvarētājus paziņo 2022. gada aprīlī, un 
arī balvu pasniegšanas ceremonija notiek 
kampaņas pēdējā gadā, lai cildinātu dalībnieku 
sasniegumus.
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3.5. Mūsu partneru tīkls
Mūsu partnerattiecības ar galvenajām 
ieinteresētajām personām ir mūsu kampaņas 
veiksmes faktors. Mēs paļaujamies uz atbalstu, 
ko sniedz vairāki partneru tīkli:

• valstu kontaktpunkti – EU-OSHA vietējo 
kontaktpunktu tīkls koordinē visas veselībai 
nekaitīgu darbavietu kampaņas valsts līmenī. 
Plašāka informācija par kontaktpunktiem 
pieejama kampaņas tīmekļa vietnē (https://
healthy-workplaces.eu/lv/campaign-
partners/national-focal-points);

• Eiropas sociālie partneri – sociālie 
partneri pārstāv darba devēju un 
darbinieku intereses Eiropas līmenī;

• kampaņas oficiālie partneri – kampaņu 
par veselībai nekaitīgu darbavietu atbalsta 
100 Eiropas un starptautiski uzņēmumi un 
organizācijas kā kampaņas partneri. Plašāka 
informācija par to, kā kļūt par kampaņas 
partneri, pieejama kampaņas tīmekļa vietnē 
(https://healthy-workplaces.eu/lv/get-
involved/become-campaign-partner);

• plašsaziņas līdzekļu partneri – EU-OSHA 
atbalsta ekskluzīvs žurnālistu un redaktoru 
kopums visā Eiropā, kuri ir ieinteresēti 
darba aizsardzības veicināšanā. Vadošie 
Eiropas izdevumi darba aizsardzības 
jomā veicina kampaņu. Savukārt 
plašsaziņas partneru piedāvājums izvērš 
publikāciju profilu un sniedz partneriem 
iespēju sazināties ar EU-OSHA tīkliem un 
ieinteresētajām personām visā Eiropā;

• Eiropas biznesa atbalsta tīkls – EEN 
atbalsta MVU visā Eiropā, lai tie varētu 
izmantot uzņēmējdarbības iespēju un jaunu 
tirgu sniegtās priekšrocības. EEN ilgajā 
sadarbībā ar EU-OSHA ir izveidots valsts 
līmeņa tīkls, kas apvieno darba aizsardzības 
“vēstniekus” no 20 Eiropas valstīm, 
kuri aktīvi iesaistās veselībai nekaitīgu 
darbavietu kampaņas popularizēšanā;

• ES iestādes un to tīkli – jo īpaši 
Eiropadomes prezidentūras;

• citas ES struktūras, kas ieinteresētas 
kampaņas tematā.

©
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https://healthy-workplaces.eu/lv/campaign-partners/national-focal-points
https://healthy-workplaces.eu/lv/campaign-partners/national-focal-points
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https://healthy-workplaces.eu/lv/get-involved/become-campaign-partner
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3.6. Papildu informācija un resursi
Apmeklējiet kampaņas tīmekļa vietni, kurā 
ir pieejami daudzi kampaņas materiāli, 
kas palīdzēs jums popularizēt un atbalstīt 
kampaņu. Tie ir šādi:

• kampaņas rokasgrāmata un konkursa 
prospekts par veselībai nekaitīgu 
darbavietu labas prakses balvām;

• PowerPoint prezentācijas, 
plakāti un citi materiāli;

• kampaņas rīkkopa – ieteikumi par savas 
kampaņas rīkošanu un atbalsta resursiem;

• jaunākās Napo filmas par BKAS 
un mācību resursi ar Napo;

• apdraudējumu un ķermeņa 
kartēšanas rokasgrāmata;

• datubāze, kurā iekļauti Eiropas un 
valsts līmeņa instrumenti un rīki, 
audiovizuālie materiāli, gadījuma 
pētījumi un citi labas prakses materiāli;

• atjaunināta OSHwiki sadaļa par BKAS ar 
īpašu uzsvaru uz rīkiem un instrumentiem;

• infolapu un infografiku kopums par 
tematiem, kas saistīti ar BKAS;

• resurss notiekošajām grupu diskusijām 
jeb “sarunām” par BKAS darbavietā;

• tiešsaistes semināru kopsavilkumi.

Vairums kampaņas materiālu ir pieejami 
25 valodās vietnē https://healthy-
workplaces.eu.

https://healthy-workplaces.eu
https://healthy-workplaces.eu
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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.

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

mailto:information@osha.europa.eu
http://www.healthy-workplaces.eu
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