
Veselīgu darbavietu labas 
prakses balvu konkurss

Aicinājums pieteikt kandidātus
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#EUhealthyworkplaces www.healthy-workplaces.eu

Veselīgās darbavietās

TURI GROŽOS 
BĪSTAMĀS 

VIELAS

http://www.healthy-workplaces.eu


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

Dažās nozarēs darbinieki 
var nonākt saskarē ar 
simtiem dažādu ķīmisku 
vielu un maisījumu.

Bīstamu vielu iedarbība var nelabvēlīgi 
ietekmēt dzīves kvalitāti vai pat izraisīt nāvi, 
tāpēc ir būtiski novērst šādus riskus visās 
darbavietās — nav nozares, kurā vispār 
nebūtu bīstamu vielu. Riska novēršanas 
kultūras veicināšana darbavietās ir ieguvums 
darbiniekiem, vadībai un pat apkārtējai videi.

Kampaņa veicina izpratni par bīstamām 
vielām darbavietās un sniedz informāciju 
par to, kā novērst ar šādām vielām saistītos 
riskus. Kampaņā īpaša uzmanība pievērsta 
darbiniekiem ar īpašām vajadzībām un mērķa 
grupām, kas ir īpaši jutīgas pret riskiem, 
piemēram, strādājošiem migrantiem un 
jauniešiem.

Mērķi 2018.–2019. gada veselīgu darbavietu 
kampaņai ir šādi:

 • veicināt izpratni par bīstamu vielu 
pārvaldības nozīmīgumu;

 • veicināt riska novērtēšanu, sniedzot 
informāciju par praktiskiem rīkiem un radot 
iespējas apmainīties ar labu praksi;

 • uzlabot izpratni par riskiem saistībā ar 
kancerogēnu iedarbību darbā;

 • pievērsties to darbinieku grupām, kuriem 
ir īpašas vajadzības un kuri pakļauti 
augstākam riskam;

 • vairot zināšanas par attiecīgajiem ES tiesību 
aktiem un informēt par politikas norisēm.

Šie mērķi tiks sasniegti, nodrošinot attiecīgus 
faktus un skaitļus un apmainoties ar labu 
praksi.

Vairāk informācijas par kampaņu var atrast 
tīmekļa vietnē http://healthy-workplaces.eu

http://healthy-workplaces.eu


Veselīgu darbavietu labas prakses balvas

Eiropas Darba drošības un veselības 
aizsardzības aģentūra (EU-OSHA) kopā ar 
dalībvalstīm papildus veselīgu darbavietu 
kampaņām organizē veselīgu darbavietu 
labas prakses balvu konkursu. Konkurss 
palīdz uzskatāmi parādīt labas darba 
aizsardzības sistēmas priekšrocības un sniedz 
iespēju apmainīties ar labu praksi un 
popularizēt to visā Eiropā.

Īpašais mērķis 2018.–2019. gada veselīgu 
darbavietu labas prakses balvu konkursam 
ir godināt priekšzīmīgās organizācijas, kas 
aktīvi novērš riskus, kurus rada bīstamas 
vielas darbavietā. EU-OSHA meklē piemērus, 
kas atspoguļo holistisku pieeju attiecībā 
uz darba aizsardzības pārvaldību un reālus 
uzlabojumus bīstamu vielu izmantošanā 
un apritē, lai darba apstākļi būtu droši 
un veselībai nekaitīgi. Žūrija arī meklē 

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

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

Ceremonijā, kas notiks 2019. gada novembrī, 
uzvarētāji saņems balvas. Tiks atzīmēti arī 
visu to organizāciju panākumi, kuras būs 
piedalījušās. Plašāku informāciju par visiem 
godalgotajiem un atzinību ieguvušajiem 
piemēriem apkopos publikācijā, kas tiks plaši 
izplatīta Eiropā un popularizēta EU-OSHA 
tīmekļa vietnē.

Dziļāka izpratne par to, cik 
svarīgi ir novērst bīstamu 
vielu radīto risku, palīdz 
nodrošināt labu risinājumu 
ieviešanu.



Kāda veida labu praksi var pieteikt?

Var pieteikt jebkādus reālās dzīves 
piemērus par inovatīvu un efektīvu darba 
aizsardzības pasākumu ieviešanu bīstamu 
vielu apritē un izmantošanā. Pieteikumā 
skaidri jāapraksta, kā darbavietā tiek 
īstenota laba pārvaldības prakse un kādi 
ir tās rezultāti, ietverot, piemēram, šādus 
aspektus:

 • kā tika organizēta riska novērtēšana tā, lai 
būtu nodrošināta vispusība un efektivitāte, 
aptverot visus attiecīgos riskus attiecībā uz 
visām darbinieku grupām;

 • kā notiek riska novēršanas hierarhijas kā 
pamatprincipa ievērošana (STOP princips — 
Substitution (aizstāšana), Technological 
measures (tehniskie pasākumi), 
Organisational measures (organizatoriskie 
pasākumi), Personal protection measures 
(individuālie aizsardzības pasākumi)) un 
kā veiktie pasākumi ir novērsuši vai būtiski 
mazinājuši darbinieku pakļaušanu bīstamu 
vielu iedarbībai, norādot, ja iespējams, arī 
izmaksas un ieguvumus;

 • kādā veidā tiek uzlabota izpratne un 
veicināta riska novēršanas kultūra.
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Efektīva drošības 
un veselības risku 
novēršana darba vidē 
sniedz ieguvumu visām 
iesaistītajām personām.



Kas jāatspoguļo pieteikumā?

Trīspusējā žūrija meklēs piemērus, kas 
apliecina:
 • holistisku pieeju attiecībā uz darba 

aizsardzību;
 • reālus un pierādāmus darba aizsardzības 

uzlabojumus attiecībā uz bīstamām vielām;
 • prioritātes piešķiršanu kolektīviem 

pasākumiem salīdzinājumā ar atsevišķai 
personai pievērstām darbībām;

 • darbinieku un viņu pārstāvju efektīvu 
līdzdalību un iesaistīšanos;

 • pasākumu efektivitāti ilgtermiņā;
 • iespēju pasākumus ieviest citās darbavietās 

(citās dalībvalstīs, dažādās nozarēs un 
dažādu lielumu uzņēmumos);

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

Turklāt pasākumam jāatbilst attiecīgajām 
spēkā esošajām normatīvo aktu prasībām 
dalībvalstī, kurā tas īstenots, un ideālā 
gadījumā kritērijiem jābūt vēl stingrākiem. 
Konkursā neizskatīs komerciāliem 

nolūkiem izstrādātus ražojumus, rīkus un 
pakalpojumus.

Apmeklējiet EU-OSHA tīmekļa vietni 
https://osha.europa.eu/lv/healthy-
workplaces-campaigns/awards/good-
practice-awards, lai uzzinātu, kādi ir 
iepriekšējos gados godalgotie labas prakses 
piemēri.
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Mums ir jāaizsargā 
darbinieki no bīstamu 
vielu izraisītiem nelaimes 
gadījumiem un slimībām. 
Ieviešot riska novēršanas 
kultūru, var nodrošināt 
panākumus veicamajiem 
pasākumiem.

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/healthy-workplaces-campaigns/awards/good-practice-awards


Kas var piedalīties? Kā pieteikties?

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

 • jebkura lieluma atsevišķi uzņēmumi vai 
organizācijas;

 • apmācības pakalpojumu sniedzēji un 
izglītības darbinieki;

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

 • reģionāli vai vietēji darba aizsardzības 
risku novēršanas pakalpojumu sniedzēji, 
apdrošināšanas pakalpojumu sniedzēji un 
citas starpniekorganizācijas;

 • kampaņas oficiālie partneri.

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

Sīkāku informāciju par pieteikšanos 
konkursam sniedz tīkla partneris jūsu 
valstī. Informācijai par saziņu ar savas 
valsts kontaktpunktu apmeklējiet vietni 
www.healthy-workplaces.eu/lv/
national-focal-points.

Termiņš pieteikumu iesniegšanai 
Latvijā ir 2018. gada 7. septembris.

Sekojiet līdzi kampaņai 
sociālajā tīklā Twitter: 
#EUhealthyworkplaces
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Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūra (EU-OSHA) 
aicina pieteikt kandidātus četrpadsmitajam veselīgu darbavietu 
labas prakses balvu konkursam darba aizsardzības jomā. 
Labas prakses balvu konkurss ir daļa no 2018.–2019. gada kampaņas 
“Veselīgās darbavietās turi grožos bīstamās vielas”, un tā mērķis ir 
godināt organizācijas, kas sniedz izcilu un inovatīvu ieguldījumu darba 
aizsardzības jomā, novēršot bīstamu vielu radīto risku darbavietā.
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Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības 

aģentūra (EU-OSHA) palīdz veidot drošākas, veselīgākas 

un ražīgākas darbavietas Eiropā. 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 aizsardzību 

un sadarbojas ar organizācijām visā Eiropā darba apstākļu 

uzlabošanai.

EU-OSHA arī rīko divus gadus ilgas veselīgu darbavietu 

kampaņas, ko atbalsta ES iestādes un Eiropas 

sociālie partneri un valstu līmenī koordinē Aģentūras 

kontaktpunktu tīkls. Mērķis 2018.–2019. gada kampaņai 

“Turi grožos bīstamās vielas” ir veicināt informētību par 

bīstamu vielu radītajiem riskiem darbavietās un popularizēt 

riska novēršanas kultūru.

http://www.healthy-workplaces.eu

