
Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūra — EU-OSHA
Drošība un veselība darbā skar ikvienu no mums. Ieguvums jums. Ieguvums jūsu uzņēmumam.

Veidojot Eiropas darba vidi drošāku, 
veselībai nekaitīgāku un produktīvāku

Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūra
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Kopā ar partneriem 
mēs cītīgi strādājam, lai 

palielinātu izpratni un 
informētību par riska 

veidiem darbavietās un 
stiprinātu apņemšanos 

nodrošināt darba drošību 
un veselības aizsardzību 

visā Eiropā.
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Esiet 
sveicināti!

Mēs veicinām 
drošību un veselības 

aizsardzību 
darbavietā, lai 

uzlabotu darba 
apstākļus un 

palielinātu darba 
ražīgumu.
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Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūra — EU-OSHA

Ikvienam ir tiesības uz drošiem 
un veselībai nekaitīgiem dar
ba apstākļiem. Eiropas Darba 
drošības un veselības aiz sar
dzības aģentūras (EU‑OSHA) 
mērķis ir palīdzēt izveidot 
Eiropas darbavietas drošākas, 
veselībai nekaitīgākas un 
produktīvākas.

Katru gadu nelaimes gadījumos 
darbā iet bojā vairāk nekā 4000 

darbinieku un nopietnos nelaimes gadījumos darbā cieš vairāk 
nekā trīs miljoni darbinieku. Turklāt 25 % strādājošo apgalvo, 
ka darbs lielākoties negatīvi ietekmē viņu veselību. Tiek lēsts, 
ka darbiniekiem, uzņēmumiem un ES dalībvalstīm radušās 
izmaksas veido aptuveni 3 % no iekšzemes kopprodukta (IKP).

Darba aizsardzībā šobrīd vairāk nekā jebkad agrāk ir svarīga 
politikas joma, kurā jāsaskaras ar daudziem izaicinājumiem. 
Parādoties jauniem riskiem un darbības veidiem, mainoties 
demogrāfijai un Eiropai reaģējot uz ekonomisko krīzi, ir 
steidzami vajadzīga laba darba aizsardzības politika, kas 
aizsargātu darbiniekus un padarītu uzņēmumus rentablākus.

Kā piemēru var minēt situāciju, ka šobrīd, kad daudzās ES 
dalībvalstīs palielinās pensionēšanās vecums, no politikas 
veidotājiem un uzņēmumiem daudz vairāk tiek pieprasīta 
praktiska informācija, kā palīdzēt cilvēkiem strādāt ilgāk drošos 
un veselībai nekaitīgos apstākļos līdz pat pensijai.

Ekonomiskās krīzes apstākļos laba darba aizsardzības sistēma 
ir jāizvirza priekšplānā, jo īpaši mazākos uzņēmumos. 
Mikrouzņēmumi un mazie uzņēmumi ieņem nozīmīgu vietu 
Eiropas ekonomikā, taču bieži vien šo uzņēmumu pārstāvji 
apgalvo, ka pietrūkst resursu, lai īstenotu darba aizsardzības 
pasākumus. Tomēr aizvien vairāk nākas pārliecināties par to, ka 
nauda, kas izlietota darba aizsardzības uzlabošanai, atmaksājas 
ar uzviju, pieaugot ražīgumam, kā arī ļaujot izvairīties no 
negaidītām izmaksām. Darbinieku pasargāšana no darba vides 
riskiem ir ne tikai pienākums, bet arī ieguldījums.

EU‑OSHA strādā ciešā sadarbībā ar valdībām, darba ņēmēju 
pārstāvjiem un maziem un lieliem uzņēmumiem, lai veicinātu 
darba aizsardzības prasību ieviešanu visā Eiropā. Mūsu mērķis 
ir strādāt efektīvi, pārredzami un atbildīgi.

Atbilstoši mērķiem, kas noteikti ES pamatstratēģijā drošībai un 
veselības aizsardzībai darbā (2014.–2020. gadam), kā arī “Eiropa 
2020” stratēģijai gudrai, ilgtspējīgai un iekļaujošai Eiropas 
ekonomikas izaugsmei, aģentūra ir izstrādājusi savu daudzgadu 
stratēģisko programmu 2014.–2020. gadam, lai nodrošinātu, ka 
mūsu darbībai ir konkrēts mērķis. Mums ir šādas sešas prioritātes:

1) veidojot prognozes, paredzēt pārmaiņas un noteikt, kādi 
jauni riski varētu rasties;

2) fakti un skaitļi — informācijas vākšana un izplatīšana, 
izmantojot, piemēram, ESENER uzņēmumu apsekojumu;

3) labas darba aizsardzības sistēmas instrumentu, piemēram, 
tiešsaistes interaktīva riska novērtējuma (OiRA), izstrāde;

4) izpratnes veicināšana, jo īpaši izmantojot kampaņas par 
drošām un veselībai nekaitīgām darbavietām;

5) zināšanu izplatīšana, galvenokārt ar OSHwiki tiešsaistes 
enciklopēdijas starpniecību;

6) sadarbība (gan stratēģiskā, gan operatīvā līmenī) un 
korporatīvā komunikācija.

Ņemot vērā izvirzītos mērķus, mēs kopā ar partneriem cītīgi 
strādājam, lai palielinātu izpratni un informētību par riskiem 
darbavietās un stiprinātu apņemšanos nodrošināt darba 
aizsardzības prasību izpildi visā Eiropā.

Dr. Krista Sedlāčeka (Christa Sedlatschek)
Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūras 
direktore
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Paredzot 
pārmaiņas

Kas nākotnē gaida 
darbiniekus un darba 

devējus Eiropā? Nosakot, 
kādi darba vides riski 

pastāv šodien, mēs 
palīdzēsim tos novērst rīt.
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Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūra — EU-OSHA

Mēs Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības 
aģentūrā zinām, cik svarīgi ir strādāt ar skatu nākotnē. 
Mainoties darba tirgum, parādās jauni riski, un viens no 
mūsu galvenajiem mērķiem ir sniegt datus un informāciju, 
kas ļaus politikas veidotājiem un zinātniekiem rīkoties ātri 
un efektīvi.

Tehnoloģiskie jauninājumi, izmaiņas demogrāfiskajā situācijā 
un sociālās pārmaiņas var būtiski ietekmēt darba drošību un 
veselības aizsardzību darbavietā, radot jaunus riskus. Ņemot 
vērā, ka 45 % darba ņēmēju ES apgalvo, ka viņus ir ietekmējušas 
šādas izmaiņas, ir skaidrs, ka mums ir jāstrādā ar skatu nākotnē. 
EU‑OSHA Eiropas Riska observatorija prognozē, kādi varētu 
būt jaunie un potenciālie riski saistībā ar darba aizsardzību, 
un tos pēta, sniedzot ticamus un kvalitatīvus datus, kas 
politikas veidotājiem, zinātniekiem un darbinieku pārstāvjiem 
darbavietās ļauj attiecīgi rīkoties un noteikt pareizās prioritātes.

Aģentūra veido prognozes, lai noteiktu, ar kādām problēmām 
var nākties saskarties nākotnē saistībā ar darba aizsardzību, 
un lai meklētu tām risinājumus. Lielāko prognožu projektu 
īstenošana ilgst vairāk nekā divus gadus, un to pārskatīšana 
aizņem gadu, tostarp:

• gatavojot zinātniskās literatūras pārskatus;

• organizējot intervijas, mērķa grupu apspriedes, 
seminārus un tiešsaistes aptaujas, kurās piedalās 
nozares eksperti;

• modelējot attīstības scenārijus.

EU‑OSHA mērķis ir ne tikai noteikt jaunus un potenciālus riskus, 
bet arī sagatavot pamatu, balstoties uz kuru politikas veidotāji 
un darba aizsardzības speciālisti var noteikt prioritātes, izstrādāt 
instrumentus šo risku novēršanai un rast idejas, kā iegūto 
informāciju atspoguļot politikā.

VIDI SAUDZĒJOŠAS DARBAVIETAS
Aģentūras pirmais prognožu projekts tika īstenots vides 
jomā, kas ir strauji augoša un salīdzinoši jauna nozare. Tāpēc 
trūkst informācijas par iespējamajiem riskiem un darbinieki ir 
salīdzinoši nepieredzējuši, kas palielina nelaimes gadījumu risku 

un apdraud veselību. Prognožu projektā tika izvērtēti faktori, 
kas varētu ietekmēt vidi saudzējošas darbavietas, piemēram, 
ekonomiskā situācija, pieaugošā tendence sabiedrībā izvēlēties 
“zaļās vērtības” un tehnoloģisko jauninājumu ieviešana. 
Projektā tika noteiktas dažas galvenās iespējamās riska jomas, 
tostarp vēja enerģija, ekoloģiskas ēkas un neliela apjoma saules 
enerģijas ieguve, pēc tam tika sniegta praktiska informācija 
un piedāvāti rīki riska novēršanai.

https://osha.europa.eu/lv/topics/green-jobs
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Fakti un 
skaitļi

Mūsu darba 
rezultāts ir kvalitatīvi 

pētījumi un aktuāla 
informācija, 

kas ļauj noteikt 
prioritātes un plānot 

riska novēršanas 
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Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūra — EU-OSHA

Lēmumu pieņēmējiem ir vajadzīgi droši un ticami fakti un 
skaitļi, uz ko balstīties. Mēs viņiem sniedzam precīzu un 
visaptverošu priekšstatu par pašreizējiem riskiem saistībā ar 
darba aizsardzību. Mēs arī nodrošinām aktuālu un praktisku 
informāciju par to, kā šos riskus var novērst un pārvaldīt.

Mēs to spējam nodrošināt, pasūtot, apkopojot un publicējot 
jaunus zinātniskus pētījumus par riskiem darba drošības un 
veselības aizsardzības jomā, kā arī pārraugot, apkopojot 
un analizējot statistikas datus no dažādiem avotiem visā 
Eiropā. Dati, ko mēs sniedzam, ļauj zinātniekiem un politikas 
veidotājiem atrast labākos veidus, kā novērst riskus, kas apdraud 
Eiropas darba ņēmējus, un palielināt produktivitāti.

Piemēram, mūsu galvenais pilotprojekts “Drošākas un veselībai 
nekaitīgākas darbavietas jebkurā vecumā” ir izstrādāts ar mērķi 
apzināt tās problēmas, ar kurām darba drošības un veselības 
aizsardzības jomā nāksies saskarties vecāka gadagājuma darba 
ņēmējiem, paliekot darba tirgū ilgāk, lai viņu darbs būtu ražīgs 
visā viņu darba dzīves laikā. Projekts tiek īstenots pēc Eiropas 
Parlamenta un Eiropas Komisijas pieprasījuma, un tajā tiek 
aplūkotas jau ieviestās politiskās nostādnes un labās prakses 
piemēri, kā saglabāt un paplašināt nodarbinātības iespējas 
vecāka gadagājuma darba ņēmējiem un kā motivēt atgriezties 
darbā tos vecāka gadagājuma darba ņēmējus, kuri nav ilgstoši 
strādājuši slimības dēļ.

UZŅĒMUMU APSEKOJUMS EIROPAS MĒROGĀ
Eiropas uzņēmumu apsekojums par jaunajiem un nākotnes 
riska veidiem (ESENER) ir detalizēts un plašs apsekojumus, 
kurā pētīts, kā Eiropas darbavietās praksē tiek pārvaldīti ar 
darba vidi saistītie riski. Šis unikālais resurss, kas ļauj iegūt 
tik ļoti nepieciešamos starptautiski salīdzināmos datus, ir 
viens no galvenajiem instrumentiem, ko mēs izmantojam, 
lai nodrošinātu faktu un skaitļu bāzi politikas veidotājiem un 
zinātniekiem.

Tūkstošiem Eiropas uzņēmumu un organizāciju pārstāvju 
ir aizpildījuši mūsu sagatavotās ESENER anketas, atbildot uz 
jautājumiem par šādiem galvenajiem tematiem:

• darba drošības un veselības aizsardzības pārvaldība;

• psihosociālie riski, piemēram, stress, iebiedēšana un 
uzmākšanās;

• virzītājspēki un šķēršļi rīcībai darba aizsardzības jomā;

• darbinieku līdzdalība darba aizsardzības sistēmas 
darbībā.

Apsekojums tiek veikts ik pēc pieciem gadiem. Tas, ka otrais 
ESENER apsekojums aptver 36 valstis un ka tajā piedalījušies 
49  000 respondentu, ļauj gūt priekšstatu par tā mērogu. 
Atbildes, kas attiecas uz jauniem un nākotnes riskiem, sniedz 
informāciju par nepietiekami pētītām, taču ļoti svarīgām darba 
aizsardzības jomām, piemēram, psihosociālajiem riskiem, kuri 
sākotnēji tika konstatēti, veicot ESENER apsekojumu.

http://www.esener.eu
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Darba drošības 
un veselības 
aizsardzības 

pārvaldības rīki
Labas darba aizsardzības 

sistēmas pamatā ir riska 
novērtējums.
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Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūra — EU-OSHA

©
 E

U
-O

SH
A

/C
ris

tin
a 

Va
tie

lli

Ir skaidrs, ka labāk ir novērst nelaimes gadījumu un veselības 
apdraudējumu iespējamību darbavietās, nevis cīnīties ar to 
sekām. Taču mazākām organizācijām varētu būt īpaši grūti 
atrast veidu, kā efektīvi īstenot atbilstošus preventīvus 
pasākumus. Atrodot un publiskojot viegli pielāgojamus 
labas prakses piemērus, kā arī nodrošinot īpaši izstrādātus, 
lietotājam draudzīgus instrumentus, mēs varam palīdzēt 
mikrouzņēmumiem un maziem uzņēmumiem novērtēt 
riskus, kādiem ir pakļauti to darbinieki.

Tiešsaistes interaktīvs riska novērtējums
Bieži tiek uzskatīts, ka darba aizsardzības sistēmas darbība 
ir saistīta ar zināšanām, kuru mazajiem uzņēmumiem nav, 
vai ar papildu darbu, ko tie nevar atļauties veikt. Tiešsaistes 
interaktīvais riska novērtējums (OiRA) ļauj vienkāršotā veidā 
novērtēt riskus un iespējamos apdraudējumus darbavietā. Tas 
piedāvā vienkārši lietojamus tiešsaistes rīkus, kurus var bez 
maksas lejupielādēt un kuri palīdzēs mikrouzņēmumiem un 
maziem uzņēmumiem veikt riska novērtējumu soli pa solim. 
Tas arī palīdz darba devējiem izlemt, kā pareizi rīkoties un kā 
īstenot darba aizsardzības pasākumus. EU‑OSHA nodrošina 
platformu, programmatūru, vispārējus instrumentus un 
palīdzības dienestu, kā arī apvieno OiRA partnerus. Valsts 
mērogā OiRA partneri pielāgo instrumentus izmantošanai 
dažādās nozarēs un valstīs.

OiRA ir ne tikai efektīvs tehniskais risinājums, bet arī veids, 
kā mazie uzņēmumi var praksē pārliecināties par to, kādas ir 
labas darba aizsardzības sistēmas priekšrocības, piemēram, 
darba kavējumu un personāla mainības samazināšanās. Šādi 
kopumā tiek veicināta lielāka izpratne par darba aizsardzību 
un uzlabojas uzņēmējdarbības rādītāji ES, kur lielākā daļa 
uzņēmumu ir mikrouzņēmumi un mazie uzņēmumi.

OiRA ir svarīgs instruments, ar kura palīdzību iespējams uzlabot 
darba aizsardzības līmeni Eiropas mikrouzņēmumos un mazajos 
uzņēmumos, un šis projekts tiek nepārtraukti pilnveidots un 
paplašināts, turpinot aizvien jaunu instrumentu izstrādi. OiRA 
izstrādātāji pilda savus pienākumus visās Eiropas valstīs, radot 
jaunus instrumentus un tos pilnveidojot, kā arī pielāgojot esošos 
instrumentus izmantošanai citās valstīs. Tā kā instrumenti kļūst 

aizvien daudzpusīgāki un pielāgojamāki lietotāju vajadzībām 
un instrumentu lietotājiem un izstrādātājiem ir aizvien lielākas 
iespējas apmainīties ar idejām, OiRA būtu jākļūst par riska 
novēršanas stratēģiju un darba aizsardzības sistēmas galveno 
elementu.

http://www.oiraproject.eu
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Izpratnes 
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Ar kampaņu un 
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Eiropā un ārpus tās.
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Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūra — EU-OSHA

Tā kā mēs esam informācijas un sadarbības tīkla organizācija, 
viens no mūsu galvenajiem uzdevumiem ir sasniegt mērķa 
auditorijas, proti, politikas veidotājus, darba devējus un 
vadītājus, darba aizsardzības speciālistus, darbiniekus un 
arodbiedrības, lai popularizētu mūsu idejas un veicinātu viņu 
izpratni par riskiem saistībā ar darba drošību un veselības 
aizsardzību un par to, kā šos riskus novērst. Mēs izmantojam 
dažādus saziņas kanālus, tostarp konferences un seminārus, 
mūsu visaptverošo tīmekļa vietni, kas pieejama dažādās 
valodās, OSHmail informatīvos ziņojumus un sociālos 
medijus.

KAMPAŅAS
Mūsu divu gadu kampaņas par veselībai nekaitīgām darbavietām 
ir mūsu galvenie izpratnes veicināšana pasākumi. Kampaņas 
ir svarīgs līdzeklis, ar kura palīdzību var sasniegt darbavietas 
visā Eiropā. Šīs kampaņas, kuru norisi koordinē aģentūra un 
mūsu partneri dalībvalstīs un kuru ietvaros tiek rīkoti simtiem 
pasākumu, ir lielākās šāda veida akcijas pasaulē. Kampaņas 
ir veltītas dažādiem tematiem, tādiem kā riska novērtējums, 
droša apkope, nelaimes gadījumi, troksnis, psihosociālie riski, 
jaunieši darba tirgū u. tml. Lai kāds būtu aplūkojamais temats, 
vienmēr tiek uzsvērts, cik svarīgi ir strādāt kopā (iesaistot gan 
vadību, gan darbiniekus darbavietu līmenī). Apvienotas pūles 
ir arī visu mūsu aktivitāšu pamatā.

Katras kampaņas kulminācijas punkts ir Eiropas Labas prakses 
balvu pasniegšana, novērtējot nozīmīgus un inovatīvus 
risinājumus darba drošības un veselības aizsardzības 
pārvaldības jomā. Vēl viens svarīgs notikums ir Eiropas 
Darba drošības un veselības aizsardzības nedēļa, ko atzīmē 
visā Eiropā. Aizvien pieaugošais oficiālo kampaņas partneru 
skaits ir būtiska mūsu kampaņu iezīme. Apmaiņā pret sniegto 
atbalstu kampaņas partneri var piedalīties dažādos pasākumos, 
piemēram, salīdzinošas novērtēšanas semināros, kur tiekas 
darba aizsardzības speciālisti, lai dalītos pieredzē un labas 
prakses piemēros.

https://www.healthy-workplaces.eu

NAPO — DROŠĪBA AR SMAIDU
Sniegt svarīgu informāciju viegli uztveramā un jautrā veidā 
mums palīdz Napo — galvenais varonis animācijas filmiņās 
bez vārdiem.

Filmas veido neliela Eiropas darba drošības un veselības 
aizsardzības organizāciju grupa “Napo Consortium”. Napo 
ir simpātisks tēls, viņš ir parasts strādnieks, kurš saskaras ar 
dažādiem apdraudējumiem darbavietā. Bet viņš ir arī īsts “darba 
aizsardzības čempions”, jo kopā ar kolēģiem meklē praktiskus 
risinājumus, kā šādus apdraudējumus un riskus novērst. Napo 
tēls ir saprotams visu vecumu un dažādu tautību cilvēkiem ar 
atšķirīgu izglītības līmeni. Filmas ir veidotas ar mērķi veicināt 
diskusijas darbavietās par svarīgiem darba drošības un veselības 
aizsardzības jautājumiem.

Aģentūras iniciatīvas “Napo skolotājiem” ietvaros pamatskolas 
skolotājiem tiešsaistē ir pieejami dažādi rīki, kuri visi 
izveidoti, balstoties uz Napo animācijas filmiņām, tostarp 
pamatinformācija, mācību mērķi, nodarbību plāni un idejas 
aktivitātēm. Šīs iniciatīvas mērķis ir iepazīstināt bērnus ar 
svarīgām darba drošības un veselības aizsardzības prasībām, 
lai viņiem izveidotos pareizi ieradumi, kurus viņi vēlāk izmantos 
arī savās darbavietās. Tādējādi mēs īstenojam savu apņemšanos 
integrēt darba aizsardzības jautājumus izglītībā.

http://www.napofilm.net

https://www.healthy-workplaces.eu/lv
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Zināšanu 
izplatīšana

Mēs apvienojam darba 
aizsardzības speciālistus 

visā pasaulē un veidojam 
augstvērtīgu zināšanu 

bāzi, izmantojot jaunus 
instrumentus un kanālus.
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Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūra — EU-OSHA

Viens no mūsu pamatuzdevumiem ir apvienot darba 
aizsardzības speciālistus, lai izveidotu vērtīgas, aktuālas 
informācijas bāzi. Mēs izmantojam jaunākās tehnoloģijas, 
lai pildītu savas saistības veicināt informācijas attīstību un 
apmaiņu. Tādējādi mēs varam efektīvāk un ātrāk apmierināt 
mūsu gala lietotāju vajadzības, kā arī nodrošināt, ka darba 
aizsardzības prasības ir pamatā visam, ko mēs darām, 
padarot zināšanu izplatīšanu sociālāku un interaktīvāku.

OSHwiki
OSHwiki ir sadarbībā veidota tiešsaistes enciklopēdija vairākās 
valodās, kas sniedz uzticamu un pārbaudītu informāciju par 
darba aizsardzību un kurā darba aizsardzības speciālisti var 
dalīties pieredzē ar kolēģiem un apmainīties ar informāciju. 
Tādējādi ērti un vienkārši var sasniegt visus, kas darbojas 
darba aizsardzības jomā. OSHwiki enciklopēdija ir pieejama 
ikvienam interesentam mūsu tīmekļa vietnē. Taču atšķirībā 
no citām internetā pieejamajām enciklopēdijām, lai saglabātu 
informācijas kvalitāti, vienīgi aģentūras akreditēti autori var 
pievienot vai rediģēt saturu vai tulkot esošos rakstus. Par 
akreditētu autoru var kļūt ikviens atzīts profesionālis un 
zinātniska organizācija.

Saturu veido raksti šādās galvenajās kategorijās: vispārīgi 
ar darba aizsardzību saistīti jautājumi, darba aizsardzības 
pārvaldība un organizācija, preventīvas un kontroles stratēģijas, 
fizikāli faktori, bīstamas vielas, ergonomika, drošība, darba 
organizācija, psihosociāli jautājumi, veselība, nozares un 
profesijas, riska grupas.

http://www.oshwiki.eu
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Sadarbība
Mēs strādājam ciešā 

sadarbībā ar mūsu 
tīkla partneriem, lai 
sasniegtu izvirzītos 

mērķus.
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Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūra — EU-OSHA

Būtībā mēs esam tīkla organizācija, tāpēc pamatā visam, ko 
darām, ir sadarbība ar citām organizācijām visos līmeņos — 
valsts, Eiropas un pasaules. Tas atspoguļojas mūsu valdes 
trīspusējā sastāvā, kurā ir pārstāvji no valstu valdībām, darba 
ņēmēju un darba devēju asociācijām un Eiropas Komisijas.

Pats svarīgākais tīkls ir valstu kontaktpunkti, kuri mums 
nodrošina svarīgu saikni ar gala lietotājiem. Savu kontaktpunktu 
izveido gan katra dalībvalsts, kandidātvalsts un potenciālā 
kandidātvalsts, gan arī Eiropas Ekonomikas zonas un Eiropas 
Brīvās tirdzniecības asociācijas valstis. Kontaktpunkts parasti ir 
vadošās darba aizsardzības organizācijas pārstāvis konkrētajā 
valstī. Viņi strādā savu valstu trīspusējos tīklos, t. i., ar darba 
devēju un darbinieku pārstāvjiem un ar valdību, lai izplatītu 
informāciju, atbalstītu mūsu iniciatīvas un sniegtu aģentūrai 
datus, atsauksmes un ieteikumus. Viņiem ir svarīga loma mūsu 
kampaņās par veselībai nekaitīgām darbavietām. Savukārt mēs 
sniedzam viņiem atbalstu saistībā ar kampaņas pasākumiem, 
publikācijām un mediju aktivitātēm.

Mēs saņemam atbalstu no mūsu sociālajiem partneriem — 
organizācijām, kas pārstāv darba devējus un darbiniekus, 
lai iekļautu savā darbības sfērā mikrouzņēmumus un mazos 
uzņēmumus visā Eiropā. Viņi arī atbalsta mūsu aktivitātes un 
projektus, piemēram, OiRA projektu, kā arī sniedz vērtīgas 
atsauksmes un ieteikumus.

Enterprise Europe Network ir Eiropas Biznesa atbalsta tīkls, kura 
mērķis ir palīdzēt mazajiem uzņēmumiem izmantot Eiropā 
pieejamās iespējas. Tas ir mūsu lielākais sadarbības tīkls, kurā 
ietilpst vairāk nekā 600 partnerorganizāciju 50 valstīs, un tas ir 
spēcīgs sabiedrotais darbā ar mazajiem uzņēmumiem.

Mūsu kampaņas atbalsta arvien vairāk partneru, proti, sociālie 
partneri, profesionālās organizācijas un lielie uzņēmumi, kuri 
palīdz vairot izpratni par darba drošību un veselības aizsardzību. 
Mēs arī daudz aktīvāk sadarbojamies ar mediju partneriem, 
kuru palīdzība ir nenovērtējama, izplatot ar kampaņu saistīto 
informāciju.

Tāpat mēs strādājam ciešā sadarbībā ar darba inspekcijām, 
kā arī konsultantiem un izpētes grupām no vadošajām 
akadēmiskajām iestādēm darba aizsardzības jomā. Eiropas 
līmenī mēs sadarbojamies ar daudzām ES institūcijām, t. i., 
Eiropas Parlamentu, Eiropas Komisiju, Eiropas Ekonomikas 
un sociālo lietu komiteju un citām aģentūrām, kas darbojas 
līdzīgi mums, kā arī ar sociālajiem partneriem, piemēram, 
organizāciju BusinessEurope un Eiropas Arodbiedrību 
konfederāciju. Starptautiskā mērogā mēs sadarbojamies ar 
tādām organizācijām kā Starptautiskā Darba organizācija un 
Pasaules Veselības organizācija.

https://osha.europa.eu/lv/about/focal_points
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Kā uzzināt 
vairāk

Ir daudz un dažādi 
veidi, kā var sazināties 

ar EU‑OSHA un uzzināt 
par aktualitātēm darba 

aizsardzības jomā.
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Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūra — EU-OSHA

Tīmekļa vietne
Mūsu daudzvalodu tīmekļa vietne ir lielisks informācijas avots, 
lai uzzinātu par visu, kas saistīts ar darba aizsardzību. Tajā 
atrodama arī cita informācija, sākot no kampaņu materiāliem 
un beidzot ar jauniem pētījumiem. Vietnē ir pieejami daudz 
un dažādi resursi un praktiski rīki.
https://osha.europa.eu/lv

OSHmail
Mūsu bezmaksas ikmēneša informatīvais ziņojums OSHmail, kas 
tiek nosūtīts pa e-pastu, ļaus uzzināt par visām aktualitā tēm — 
gan par izmaiņām likumos, gan par jaunām publikācijām un plā-
notajiem pasākumiem. Tas ir pieejams vairāk nekā 20 ES valo dās.  
Abonējiet šeit: https://osha.europa.eu/lv/news/oshmail

Sociālie tīkli
Mēs uzskatām, ka sociālie tīkli ir labs veids, kā izplatīt informā-
ciju, mainīt attieksmi un veidot attiecības. Mūs var atrast:

http://twitter.com/eu_osha

https://www.facebook.com/
EuropeanAgencyforSafetyandHealthatWork

http://www.youtube.com/user/EUOSHA

https://www.linkedin.com/company/
european-agency-for-safety-and-health-at-work

Mēs arī regulāri atjauninām savu tīmekļa žurnālu:

https://osha.europa.eu/lv/about/director_corner/
blog

Publikācijas
Visas mūsu publikācijas var bez maksas lejupielādēt mūsu 
tīmekļa vietnē. Mēs izdodam daudz publikāciju par darba 
aizsardzības jautājumiem, sākot no brošūrām un beidzot ar 
detalizētiem tehniskiem ziņojumiem, lai pēc iespējas plašākai 
auditorijai visā Eiropā būtu pieejama padziļināta un aktuāla 
informācija par darba aizsardzību.
Mūsu publikācijas var pārlūkot šeit: https://osha.europa.eu/
lv/publications

Pasākumi
Mēs organizējam daudzus pasākumus, lai palielinātu informētību 
un dalītos ar informāciju, labu praksi un ieteikumiem. Tie ir gan 
nelieli semināri, gan augstākā līmeņa sanāksmes starptautiskā 
mērogā. Abonējiet OSHmail informatīvo ziņojumu, lai uzzinātu 
par plānotajiem pasākumiem, vai apmeklējiet mūsu tīmekļa 
vietni: https://osha.europa.eu/lv/events/events.html.

Preses dienests
Lai saņemtu atbildes uz jautājumiem saistībā ar medijiem, 
rakstiet uz e-pasta adresi news@osha.europa.eu vai zvaniet 
pa tālruni +34 944358359. Jaunākās preses relīzes un mediju 
ziņojumi ir atrodami: https://osha.europa.eu/lv/press.
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Fotoattēli uz vāka, pulksteņrādītāja virzienā, sākot no attēla augšā 
pa kreisi:
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©EU-OSHA/Michel Wielick, ©EU-OSHA/David Tijero
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Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūra 
(EU‑OSHA) palīdz veidot Eiropas darba vidi drošāku, veselībai 
nekaitīgāku un ražīgāku. 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 ar mītni 
Bilbao, Spānijā, apvieno pārstāvjus no Eiropas Komisijas, dalībvalstu 
valdībām, darba devēju un darbinieku organizācijām, kā arī vadošos 
ekspertus no 28 ES dalībvalstīm un arī ārpus tām.

Eiropas Darba drošības
un veselības aizsardzības aģentūra
C/Santiago de Compostela 12
48003 Bilbao, SPĀNIJA
Tālr. +34 944358400
Fakss +34 944358401
E-pasts: information@osha.europa.eu

http://osha.europa.eu


