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Aizvadot 2015. gadu, kas aģentūrai bijis vēl viens izaicinājumiem un sasniegumiem bagāts gads, EU-
OSHA var atskatīties uz daudziem svarīgiem notikumiem. Šajā gadā tika izplatīti EU-OSHA nozīmīgākā 
apsekojuma – otrā Eiropas uzņēmumu apsekojuma par jaunajiem un nākotnes riska veidiem (ESENER-
2) – pirmie rezultāti. Tika izveidots jauns interaktīvs tiešsaistes apsekojuma informācijas panelis, kas 
lietotājiem ļauj iepazīties ar datiem ESENER datubāzē. Liels darbs tika ieguldīts arī Eiropas Parlamenta 
projektā "Drošāks un veselībai nekaitīgāks darbs jebkurā vecumā", kura rezultātus aģentūra izmanto, 
organizējot 2016.–2017. gada veselīgu darbavietu kampaņu. Šajā gadā EU-OSHA ir arī guvusi īpašus 
panākumus tiešsaistes interaktīvā riska novērtējuma (OiRA) projektā, kura novērtēšanā ir atklājies 
augsts lietotāju apmierinātības līmenis ar projektu un projekts ir saņēmis Eiropas Publiskā sektora balvu 
(EPSA) shēmas paraugprakses sertifikātu. Svarīgi kampaņu kalendāra notikumi bija veselīgu 
darbavietu labas prakses balvu pasniegšanas ceremonija un veselīgu darbavietu kampaņas samits, 
turklāt notika arī 2016.–2017. gada kampaņas "Drošs un veselīgs darbs jebkurā vecumā" 
sagatavošanas darbi.  

 

1 Būt gataviem pārmaiņām 
Laikā, kad darba pasaule nepārtraukti mainās, kļūst 
arvien svarīgāk paredzēt pārmaiņas un apzināt ar tām 
saistītos jaunos un nākotnes riskus, kas var ietekmēt 
darba ņēmēju darba aizsardzību. Lai palīdzētu sasniegt 
šo mērķi, EU-OSHA veic plaša mēroga prognožu 
pētījumus, izmantojot scenāriju izstrādes pieeju, lai 
apzinātu riskus ilgtermiņā. Pamatojoties uz diviem 
veiksmīgiem pētījumiem par jauniem un nākotnes 
riskiem, kas tika pabeigti 2014. gadā 1 , EU-OSHA ir 
publicējusi uzaicinājumu iesniegt piedāvājumus divu 
gadu ilgam prognožu projektam par IKT izplatību un 
darba atrašanās vietas izmaiņām 2 . Šis līgums, kura 
slēgšanas tiesības tika piešķirtas 2015. gada decembrī 
un kura īstenošana ir sākta 2016. gada sākumā, aptvers 
desmit gadu periodu. 

Līdztekus pētījumiem par nākotnes problēmām darba aizsardzības jomā ir svarīgi veicināt arī 
ieinteresēto personu diskusiju par jauniem un nākotnes riskiem. Šajā nolūkā EU-OSHA 2015. gadā ir 
pasūtījusi trīs analītiskus ekspertu rakstus par dažādiem aspektiem, kas attiecas uz darba nākotni, un 
to ietekmi uz drošību un veselību: 1) pūļpakalpojumi jeb ar darba apmaiņas palīdzību organizēts 
apmaksāts darbs, 2) stimulanti, kuru nepamatota lietošana, darbavietām kļūstot arvien konkurējošākām, 
visticamāk palielināsies, un 3) robotika un mākslīgā intelekta attīstība. Autori 2015. gada jūnijā Bilbao 
iepazīstināja ar rakstiem valsts kontaktpunktu un Eiropas Komisijas pārstāvjus, izraisot plašas debates. 

Visbeidzot, 2015. gada decembrī aģentūra ir publicējusi analīzi par galvenajiem faktoriem, kas sekmētu 
prognožu pētījumu rezultātu efektīvu izmantošanu3, kuras konstatējumi palielinās šo pētījumu ietekmi 
un veicinās to plašāku iekļaušanu politikas veidošanā. 

 

                                            
 
1 "Darbības jomas noteikšanas pētījums prognožu pētījumam par jauniem un nākotnes riskiem un problēmām darba 

aizsardzības jomā" un "Prognožu pētījums par jauniem un nākotnes riskiem darba aizsardzības jomā saistībā ar jaunu 
tehnoloģiju izmantošanu zaļajās darbavietās". 

2 "Prognožu pētījums par jauniem un nākotnes riskiem darba aizsardzības jomā saistībā ar informācijas un komunikācijas 
tehnoloģijām (IKT) un darba atrašanās vietu līdz 2025. gadam". 

3 "Panākumu faktori prognožu pētījumu ietekmes panākšanai uz politiku". 

© Eiropas Savienība, 2016 / EK audiovizuālais dienests / 
attēls: Steffi Loos 

https://osha.europa.eu/lv/emerging-risks
https://osha.europa.eu/lv/tools-and-publications/publications/future-work-crowdsourcing/view
https://osha.europa.eu/lv/tools-and-publications/publications/future-work-crowdsourcing/view
https://osha.europa.eu/lv/tools-and-publications/publications/future-work-performance-enhancing-drugs/view
https://osha.europa.eu/lv/tools-and-publications/publications/future-work-robotics/view
https://osha.europa.eu/lv/tools-and-publications/publications/reports/scoping-study-for-a-foresight-on-new-and-emerging-osh-risks-and-challenges/view
https://osha.europa.eu/lv/tools-and-publications/publications/reports/scoping-study-for-a-foresight-on-new-and-emerging-osh-risks-and-challenges/view
https://osha.europa.eu/lv/tools-and-publications/publications/reports/green-jobs-foresight-new-emerging-risks-technologies/view
https://osha.europa.eu/lv/tools-and-publications/publications/reports/green-jobs-foresight-new-emerging-risks-technologies/view
https://osha.europa.eu/lv/tools-and-publications/publications/achieving-impacts-policy-foresight-studies/view
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2 Fakti un skaitļi 
ESENER 
ESENER ir viens no EU-OSHA nozīmīgākajiem projektiem. Tas ir padziļināts apsekojums, kas sniedz 
detalizētu pārskatu par darba aizsardzības risku pārvaldību darbavietās visā Eiropā, ietverot 
mikrouzņēmumus un mazos uzņēmumus (MMU). ESENER-2 tika apsekotas gandrīz 50 000 darbavietu 
36 valstīs. Rezultātu sākotnējā analīze un kopsavilkums ir publicēti attiecīgi 2015. gada februārī un 
jūnijā, bet aprīlī Rīgā Latvijas Prezidentūras ietvaros rīkotajā konferencē aģentūra nāca klajā ar 
galvenajiem rezultātiem.  

EU-OSHA jaunais interaktīvais tiešsaistes apsekojuma informācijas panelis lietotājiem ļauj viegli 
iepazīties ar apsekojuma rezultātiem. Tos var filtrēt pēc uzņēmumu lieluma vai nozarēm un aplūkot gan 
Eiropas, gan atsevišķu valstu rezultātus, kas attēloti kartes vai joslu diagrammu veidā. Kopumā 
ESENER-2 konstatēts, ka psihosociālie riski un faktori, kas izraisa balsta un kustību aparāta slimības, 
ir izplatītākie riska faktori. Apsekojums arī liecina, ka riska novērtējums joprojām ir labākais veids, kā 
sākt novērst darbavietas riskus, un ka augsts darbinieku iesaistīšanās līmenis ir ticams labas darba 
aizsardzības sistēmas rādītājs. 

 

Pārskati par darba aizsardzību 
EU-OSHA 2015. gadā ir iepazīstinājusi politikas 
veidotājus, darba aizsardzības speciālistus un sociālo 
partneru pārstāvjus ar pilotprojekta "Drošāks un 
veselīgāks darbs jebkurā vecumā – darba aizsardzība 
darbaspēka novecošanas kontekstā" galvenajiem 
rezultātiem un secinājumiem. Šā projekta mērķis ir izprast 
darba aizsardzības problēmas, ko rada Eiropas 
darbaspēka novecošana, un konference ir bijusi laba 
iespēja gan uzklausīt komentārus un ekspertu viedokļus 
par rezultātiem, gan piedalīties diskusijās, lai palīdzētu 
izstrādāt holistiskāku pieeju darba aizsardzībai visā 
Eiropā. Šis temats ir tik svarīgs, ka tas ir iedvesmojis 

2016.–2017. gada kampaņu "Drošs un veselīgs darbs jebkurā vecumā". 

Citā EU-OSHA pārskatā par darba aizsardzību galvenā uzmanība ir pievērsta vēl vienai svarīgai 
mērķgrupai, proti, mikrouzņēmumiem un mazajiem uzņēmumiem (MMU)4. Šie uzņēmumi nodarbina 
aptuveni pusi no ES darbaspēka, tāpēc tiem ir būtiska nozīme Eiropas ekonomikā, bet tie saskaras ar 
īpašām darba aizsardzības riska pārvaldības problēmām. Šā projekta pirmās darba paketes (no četrām) 
īstenošana tika pabeigta 2015. gadā, un viens no galvenajiem secinājumiem ir, ka MMU panākumus 
darba aizsardzības pārvaldībā nosaka ne vien pieejamie resursi, bet arī plašāks konteksts. 

Aģentūra 2015. gadā ir sākusi arī jaunus darba aizsardzības pārskatu projektus. Pirmais no tiem ir veltīts 
ar darbu saistītām slimībām un invaliditātei, un tajā tiks aplūkoti trīs temati: 1) darbinieku, kurus skāris 
vēzis, rehabilitācija, 2) ar darbu saistītas slimības, ko izraisa bioloģiskie aģenti, un 3) ar darbu saistītu 
slimību apzināšanas metodes. Otrs projekts ir veltīts vienam no aģentūras galvenajiem mērķiem – 
palīdzēt politikas veidotājiem un pētniekiem izprast izmaksas, ko rada zema darba aizsardzības prasību 
ievērošana,un ieguvumus, ko var dot laba darba aizsardzības sistēma. Tas ir daudzgadu projekts, kura 
mērķis ir iegūt precīzākas aplēses par izmaksām, ko rada ar darbu saistītas slimības, traumas un nāves 
gadījumi. 

 

                                            
 
4 "Darba aizsardzības uzlabošana mikrouzņēmumos un mazajos uzņēmumos Eiropā". 
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https://osha.europa.eu/lv/surveys-and-statistics-osh/esener
https://osha.europa.eu/lv/tools-and-publications/interactive-dashboard
https://osha.europa.eu/lv/themes/osh-management-context-ageing-workforce/ep-osh-project
https://osha.europa.eu/lv/themes/osh-management-context-ageing-workforce/ep-osh-project
https://osha.europa.eu/lv/themes/osh-management-context-ageing-workforce/ep-osh-project
https://www.healthy-workplaces.eu/lv
https://osha.europa.eu/lv/themes/safety-and-health-micro-and-small-enterprises
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3 Darba aizsardzības rīki 
OiRA ir tīmekļa platforma, kurā lietotāji var ātri un ērti veikt bezmaksas riska novērtējumus. Tā ietver 
konkrētām nozarēm paredzētus rīkus un ir izstrādāta īpaši MMU. Aģentūra 2015. gada sākumā bija 
pasūtījusi OiRA novērtējumu, kura rezultāti liecina, ka ieinteresētās personas ir ļoti apmierinātas ar 
projektu un vēlas, lai tas tiktu paplašināts. Līdz 2015. gada beigām OiRA kopskaitā bija pieejami 86 rīki, 
un vēl 30 rīku izstrāde turpinājās, ieskaitot jaunus rīkus dažādām nozarēm, piemēram, ēdināšanas, 
sporta un izklaides (dzīvās uzstāšanās) nozarei. Tāpat 2015. gadā tika izveidota jauna lietotāja 
saskarne OiRA 2.0, uzlabojot lietotāju kopējo pieredzi. Novembrī OiRA projekts ir saņēmis Eiropas 
Publiskā sektora balvu shēmas paraugprakses sertifikātu, ļaujot aģentūrai noslēgt gadu pacilātā 
noskaņojumā. 

Līdztekus OiRA tiek izstrādāts arvien lielāks skaits elektronisku rīku (e-rīku). EU-OSHA pati e-rīkus 
neizstrādā, bet ar savas tīmekļa vietnes starpniecību koordinē e-rīku izstrādi un veicināšanu. Aģentūra 
2015. gadā ir rīkojusi divus e-rīkiem veltītus seminārus – vienu par mobilo tālruņu lietojumprogrammu 
izstrādi un otru par MMU paredzētiem e-rīkiem. 

 

4 Izpratnes vairošana 
Kampaņas 
EU-OSHA partneri, tostarp oficiālie kampaņas partneri, mediju partneri un valsts kontaktpunkti, ir 
snieguši ievērojamu ieguldījumu 2014.–2015. gada kampaņas "Veselīgas darbavietas uzvar stresu" 
īstenošanā. Kampaņā bija iesaistīti vairāk nekā 100 oficiālie kampaņas partneri, kas organizēja 
dažādus pasākumus, piemēram, apmācības kursus, darbseminārus un seminārus. Savukārt 
34 kampaņas mediju partneri palīdzēja pēc iespējas plašāk izplatīt kampaņas vēstījumu un arī 
organizēja pasākumus. 

Viens no spilgtākajiem 2014.–2015. gada kampaņas 
kalendāra notikumiem bija veselīgu darbavietu labas 
prakses balvu konkurss. Latvijas Prezidentūras 
rīkotajā konferencē 2015. gada aprīlī Rīgā notika 
balvu pasniegšanas ceremonija, kurā 
11 organizācijām tika pasniegtas balvas, bet 
12 organizācijas ieguva augstu atzinību. Šie labas 
prakses piemēri rāda, ka neatkarīgi no organizācijas 
veida ir iespējama psihosociālo risku sekmīga 
pārvaldība. Eiropas darba aizsardzības nedēļā, kura 
notika 2015. gada oktobrī un kuras laikā 
kontaktpunkti organizēja dažādus pasākumus, visas 
Eiropas uzmanība bija pievērsta psihosociālajiem 
riskiem un stresam darbā. Vēl viens spilgts notikums 
bija veselīgu darbavietu kampaņas samits, kas tika 

rīkots novembrī un vienkopus pulcēja vairāk nekā 300 dalībnieku no visas Eiropas, lai atskatītos uz 
kampaņu un ielūkotos nākotnē. Pasākums bija veltīts šīs konkrētās kampaņas veidotāja Dr. Eusebio 
Rial González (1966–2014) piemiņai.  
EU-OSHA kampaņu partneri piešķir arvien lielāku nozīmi salīdzinošai vērtēšanai jeb labas prakses 
apmaiņai. Pirmais salīdzinošas vērtēšanas pasākums tika rīkots 2012.–2013. gada kampaņas laikā, un 
kopš tā laika šie pasākumi gūst arvien lielākus panākumus. EU-OSHA 2015. gada jūlijā ir publicējusi 
ziņojumu par veiksmīgām salīdzinošas vērtēšanas iniciatīvām5. 

                                            
 
5 "Pārskats par veiksmīgām salīdzinošas vērtēšanas iniciatīvām". 

Veselīgu darbavietu kampaņas samits 2015. gada 
novembrī, veltīts Dr. Eusebio Rial González piemiņai 
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https://osha.europa.eu/lv/tools-and-publications/oira
http://hw2014.healthy-workplaces.eu/lv
http://hw2014.healthy-workplaces.eu/lv/campaign-partners/official-campaign-partners/all-campaign-partners
http://hw2014.healthy-workplaces.eu/lv/campaign-partners/media-partners
https://osha.europa.eu/lv/healthy-workplaces-campaigns/awards/good-practice-awards
https://osha.europa.eu/lv/healthy-workplaces-campaigns/awards/good-practice-awards
https://osha.europa.eu/lv/about-eu-osha/press-room/european-week-safety-and-health-work-let%E2%80%99s-work-together-manage-stress
http://hw2014.healthy-workplaces.eu/lv/get-involved/summit-2015
https://osha.europa.eu/lv/tools-and-publications/publications/report-eu-osha-review-successful-occupational-safety-and-health/view
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Eiropas kampaņu palīdzības pakete (ECAP) nodrošina 
valsts kontaktpunktiem praktisku atbalstu saistībā ar 
kampaņu pasākumiem, un 2015. gada ECAP ir 
izrādījusies ļoti populāra. Kontaktpunkti ir pasūtījuši 
19 valstu partnerību sanāksmes, 65 ieinteresēto personu 
seminārus un 11 intervijas, un tie ir tikai daži no 
pasākumiem. Visbeidzot, šajā kampaņā vairāki svarīgi 
pasākumi ir notikuši pirmo reizi – reizi divos mēnešos ir 
sācis iznākt kampaņas biļetens, kurā tiek sniegta 
informācija un jaunumi par kampaņas aktivitātēm, un 
@EUmanagestress kampaņas veicināšanai veiksmīgi ir 
izmantoti sociālie mediji. Līdz kampaņas noslēgumam 
sociālajā tīklā Twitter @EU_OSHA bija 14 000 sekotāju. 

Noslēguma posmam tuvojās 2016.–2017. gada kampaņas "Drošs un veselīgs darbs jebkurā vecumā" 
sagatavošanas darbi. Šī kampaņa tiek rīkota, lai risinātu Eiropas darbaspēka novecošanas problēmu, 
veicinot ilgtspējīgu darbu visa darba mūža garumā.  

 

Izpratnes vairošanas pasākumi 
Septīto gadu pēc kārtas DOK Leipzig 
dokumentālo filmu festivālā, kas notika 
2015. gada oktobrī, tika pasniegta veselīgu 
darbavietu filmu balva. Šajā konkursā bija divi 
uzvarētāji. Viena no apbalvotajām filmām ir Rita 
Bakacs dokumentālā filma "Work for One Day", 
kura stāsta par gadījuma darbiem, kas tiek 
sadalīti katru dienu agri no rīta, un smaga darba, 
zemas darba samaksas un drošības trūkuma 
graujošo ietekmi. Otra apbalvotā filma ir Alejandra 
Tomei un Alberto Couceiro animācijas filma 
"Automatic Fitness", kas ir ciniska satīra par 
jēdziena "cilvēkresursi" izpratni mūsdienu darba 
pasaulē, un šī pasaule, kurā valda pārslodze, asi 
kontrastē ar gadījuma darbu pasauli. 

EU-OSHA izpratnes vairošanas pasākumu vidū 2015. gadā būtiska loma ir bijusi arī Napo tēlam. Ir 
uzņemta jauna filma par elektriskiem apdraudējumiem Napo … šokējošās situācijās un izveidota jauna 
Napo tīmekļa vietne, padarot filmu un epizožu lejupielādi daudz vienkāršāku. EU-OSHA bija pasūtījusi 
ārēju novērtējumu tiešsaistes rīkkopai Metodiskie līdzekļi pedagogiem, kas ietver stundu plānus un 
resursus, pamatojoties uz Napo filmām, un tiek izstrādāta jau trīs gadus. Novērtējumā konstatēts, ka 
valsts kontaktpunkti un lietotāji ir ļoti apmierināti ar resursu kvalitāti, bet jāveic daži uzlabojumi saistībā 
ar rīkkopas izplatīšanu. 

Visbeidzot, 2015. gadā ir notikuši dažādi pasākumi. Eiropas dienā EU-OSHA izveidoja stendu, lai runātu 
par drošību un veselību ar Bilbao iedzīvotājiem. EU-OSHA ir apmeklējusi dažādus pasākumus, tostarp 
31. starptautisko arodveselībai veltīto kongresu (ICOH) Seulā, Eiropas Arodbiedrību konfederācijas 
(ETUC) 13. kongresu Parīzē un A+A starptautisko kongresu un tirdzniecības gadatirgu oktobra beigās 
Diseldorfā. 

 

Zināšanu tīklu veidošana 
OSHwiki ir EU-OSHA daudzvalodu tīmekļa platforma, ar kuras starpniecību lietotāji var koplietot 
zināšanas par darba aizsardzību un izmantot tiešsaistes tīklošanas iespējas. Platformas mērķis ir 
nodrošināt pieejamu un autoritatīvu informācijas avotu, ko OSHwiki kopiena var viegli atjaunināt un 
tulkot. Rakstus drīkst publicēt tikai akreditēti autori. Pēc OSHwiki darbības sākuma 2014. gadā 

Labas prakses apmaiņas pasākums Briselē  
2015. gada 5. un 6. martā 

Veselīgu darbavietu filmu balvas pasniegšana DOK Leipzig 
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© EU-OSHA 

https://www.healthy-workplaces.eu/lv
https://osha.europa.eu/lv/healthy-workplaces-campaigns/hw-film-award/award-winner-2015
https://osha.europa.eu/lv/healthy-workplaces-campaigns/hw-film-award/award-winner-2015
https://www.napofilm.net/lv/napos-films/napo-in%E2%80%A6-shocking-situations
https://www.napofilm.net/lv
https://www.napofilm.net/lv
https://www.napofilm.net/lv/using-napo/napo-for-teachers
https://osha.europa.eu/lv/tools-and-publications/oshwiki
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aģentūras mērķis 2015. gadā bija paplašināt zināšanu bāzi, uzrunājot sabiedrību ar sociālo mediju 
starpniecību, lai popularizētu OSHwiki un piesaistītu jaunus autorus. Rezultātā ir publicēti jauni raksti, 
esošie raksti ir rediģēti un tulkoti un OSHwiki vietne ir piedzīvojusi nebijušu apmeklējumu skaita 
pieaugumu. 

 

Tīklošana un korporatīvā komunikācija 
Valde un birojs 2015. gadā ir īstenojuši pasākumus, kas dod iespēju plānot turpmākās darbības ilgākā 
termiņā, tostarp reorganizējuši sanāksmju grafiku, lai tas labāk atbilstu EU-OSHA darbību plānošanas 
un ziņošanas ciklam. Citu lēmumu starpā valde ir pieņēmusi 2016. gada pārvaldības plānu, lēmumu par 
2018.–2019. gada veselīgu darbavietu kampaņas tēmu (kampaņa būs veltīta bīstamām vielām) un par 
papildu pasākumiem krāpšanas un interešu konfliktu novēršanai. 

Eiropas līmenī EU-OSHA ir turpinājusi sadarboties ar Parlamentu un Komisiju, sniedzot ieguldījumu ar 
darba aizsardzību saistītos jautājumos un atbalstot nozaru sociālā dialoga komitejas, kā arī nodrošinot 
atbalstu un palīdzību ES Padomei. Aģentūra ir cieši sadarbojusies arī ar Eiropas sociālajiem partneriem, 
piemēram, sieviešu veselībai un darbam veltītajā Eiropas Arodbiedrību institūta konferencē, kas notika 
martā, EU-OSHA ir piedalījusies darbseminārā par dzimumu un ilgtspējīgu darbu un bijusi šā semināra 
veicinātāja. 

Jūnijā tika atklāta EU-OSHA jaunā 
korporatīvā tīmekļa vietne, kam ir ne 
vien jauns un atsvaidzināts izskats, bet 
kas tagad ir arī vieglāk pārlūkojama un 
vienkāršāk lietojama mobilajās ierīcēs. 
Līdz 2015. gada beigām jauno vietni 
bija apmeklējuši vairāk nekā 2,5 miljoni 
apmeklētāju. Ar korporatīvo tīmekļa 
vietni būs saistīta jauna klientu attiecību 
pārvaldības stratēģija, kas 2015. gadā 
bija izstrādes stadijā. Sociālie mediji ir 
palīdzējuši EU-OSHA uzrunāt vairāk 
cilvēku nekā jebkad agrāk, ko apliecina 
sekotāju un cienītāju skaita stabilais 
pieaugums. 

Saskaņā ar Pirmspievienošanās palīdzības instrumentu EU-OSHA vairāk nekā desmit gadus ir 
sadarbojusies ar Turcijas, Rietumbalkānu valstu un citu teritoriju darba aizsardzības kontaktpunktiem, 
lai sagatavotu tos integrēšanai EU-OSHA sistēmā. Pēc gadu ilga pārtraukuma 2015. gada novembrī 
tika parakstīts jauns līgums, kas EU-OSHA 2016. gadā ļauj turpināt sniegt finansiālu un praktisku 
atbalstu.  

EU-OSHA divus gadus ilgais Eiropas kaimiņattiecību politikas projekts noslēdzās 2016. gada janvārī. 
Divu gadu laikā, kamēr šis projekts tika īstenots, EU-OSHA ir sniegusi vērtīgu ieguldījumu darba 
aizsardzības sistēmu izveidē dienvidu un austrumu partnervalstīs, palīdzot izveidot kontaktpunktus, 
veidojot spējas, apmainoties ar labu praksi un tulkojot svarīgākos materiālus vairākās valodās.  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://osha.europa.eu/lv/
https://osha.europa.eu/lv/
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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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