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

Ilgtspējīga darba mūža veicināšana

Drošs un veselīgs  
darbs jebkurā vecumā

#EUhealthyworkplaces www.healthy-workplaces.eu

Veselīgu darbavietu labas  
prakses balvu konkurss

Aicinājums pieteikt kandidātus

http://www.healthy-workplaces.eu


Ilgtspējīga darba mūža veicināšana

Eiropas gados vecākajiem darbiniekiem 
darbs ir nevis problēma, bet daļa no 
risinājuma. Darbs var labvēlīgi ietekmēt 
gan cilvēku fizisko, gan garīgo veselību. 
Veicinot ilgtspējīgu darbu un labu veselību 
vecumdienās, uzņēmumi var iegūt 
veselīgāku un labāk motivētu darbaspēku, 
mazināt darbinieku mainību un darba 
kavējumus un palielināt produktivitāti.

Šī kampaņa tiek rīkota, lai vairotu 
sabiedrības izpratni par labas darba 
aizsardzības pārvaldības nozīmi visa 
darba mūža garumā, kā arī par to, cik 
svarīgi ir pielāgot darbu katra darbinieka 
individuālajām spējām no karjeras sākuma 
līdz pat tās beigām. Īstenojot darba 
aizsardzības pasākumus, ņemot vērā un 
risinot ar darbaspēka daudzveidību saistītos 
jautājumus, ir iespējams panākt, ka cilvēki 
darbā sagaida veselīgas vecumdienas un 
dodas pensijā ar labu veselību.

Veselīgu darbavietu kampaņai 2016. un 
2017. gadā ir šādi mērķi:

 • veicināt ilgtspējīgu darbu un labu 
veselību vecumdienās un uzsvērt 
preventīvu pasākumu nozīmi visa darba 
mūža garumā;

 • palīdzēt darba devējiem un darbiniekiem 
(tostarp maziem uzņēmumiem un 
mikrouzņēmumiem), piedāvājot 
informāciju un rīkus darba aizsardzības 
jautājumu risināšanai darbaspēka 
novecošanas kontekstā;

 • sekmēt informācijas un labas prakses 
apmaiņu šajā jomā.

Plašāka informācija par kampaņu ir pieejama 
tīmekļa vietnē www.healthy-workplaces.eu

Palīdzot gados 
jauniem 
darbiniekiem apgūt 
veselībai nekaitīgus 
darba paņēmienus, 
tiek veicināts 
ilgtspējīgs darbs.

http://www.healthy-workplaces.eu/


Eiropas Darba drošības un veselības 
aizsardzības aģentūra (EU-OSHA) 
aicina pieteikt kandidātus 
trīspadsmitajam veselīgu 
darbavietu labas prakses balvu 
konkursam darba aizsardzības 
jomā. Labas prakses balvu konkurss 
ir daļa no 2016.–2017. gada 
kampaņas “Drošs un veselīgs darbs 
jebkurā vecumā”, un tā mērķis ir 
atzīmēt organizācijas, kas sniedz 
izcilu un inovatīvu ieguldījumu 
darba aizsardzības jomā darbaspēka 
novecošanas kontekstā.
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Veselīgu darbavietu labas prakses balvu konkurss

EU-OSHA rīko veselīgu darbavietu labas 
prakses balvu konkursus vienlaikus ar 
veselīgu darbavietu kampaņām sadarbībā ar 
dalībvalstīm un Eiropas Savienības Padomes 
prezidentvalstīm. Konkurss ir svarīgs katras 
kampaņas elements, kas uzskatāmi parāda 
labas darba aizsardzības priekšrocības un 
dod dalībniekiem iespēju apmainīties ar 
informāciju un veicināt labu praksi visā 
Eiropā.

Veselīgu darbavietu labas prakses balvu 
2016.–2017. gada konkursa mērķis ir izcelt 
labākos piemērus, atzīmējot organizācijas, kas 
aktīvi īsteno darba aizsardzības pasākumus 
darbaspēka novecošanas kontekstā. 
EU-OSHA meklē piemērus, kas apliecina 
vispusīgu pieeju darba aizsardzības jautājumu 
risināšanai un visa mūža perspektīvu  
 

attiecībā uz riska novēršanu, lai nodrošinātu 
darbiniekiem labu veselību vecumdienās. 
Žūrija pievērsīs uzmanību arī pasākumu 
ilgtspējai un pārnesamībai.

Pieteikumus var iesniegt visi Eiropas darba 
devēji un darbinieki, kā arī citas organizācijas, 
piemēram, sociālie partneri, darba aizsardzības 
jomas eksperti un speciālisti un konsultanti 
darba aizsardzības jautājumos darbavietas 
līmenī.

Uzvarētāji saņems balvas un visu konkursa 
dalībnieku sasniegumi tiks godināti 
ceremonijā, kas notiks 2017. gada aprīlī. Plašāku 
informāciju par visiem godalgotajiem un 
atzinību ieguvušajiem piemēriem apkopos 
publikācijā, kas tiks plaši izplatīta Eiropā un 
popularizēta EU-OSHA tīmekļa vietnē.

Veselīgas un produktīvas 
darbavietas risina ar 
darbaspēka novecošanu 
saistītus jautājumus.



Kāda veida labu praksi var pieteikt?
Konkursam var pieteikt reālus piemērus no 
dzīves par efektīvu darba aizsardzības 
jautājumu risināšanu darbaspēka 
novecošanas kontekstā. Pieteikumā skaidri 
jāapraksta, kā darbavietā tiek īstenota laba 
vecuma pārvaldības prakse un kādi ir tās 
rezultāti, ietverot, piemēram, šādus aspektus:

 • kā darba aizsardzības sistēmas darbībā 
un personāla vadībā tiek ņemta vērā 
darbinieku vecuma daudzveidība 
(piemēram, izmantojot vecuma pārvaldības 
politiku);

 • riska novērtējums, ņemot vērā vecumu, un 
darba vietu atbilstoša pielāgošana;

 • pasākumu un/vai praktisku rīku izstrāde 
un ieviešana gados vecāku darbinieku 
atbalstam;

 • politika vai pasākumi, kas vērsti uz 
invaliditātes novēršanu un veicina 
atgriešanos darbā;

 • īpaši pasākumi attiecībā uz gados vecākiem 
darbiniekiem un/vai riskiem, kam īpaši 
pakļauti gados vecāki darbinieki.

Labs darba vietu plānojums un 
darba organizācija ir ieguvums 
visām vecuma grupām.
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Kas jāatspoguļo pieteikumā?

Trīspusējā žūrija meklēs piemērus, kas apliecina:

 • vispusīgu pieeju darba aizsardzībai, tostarp 
visiem vecuma pārvaldības aspektiem 
darbavietā;

 • visa mūža perspektīvu attiecībā uz riska 
novēršanu;

 • reālus un pierādāmus darba aizsardzības un 
darbinieku labklājības uzlabojumus;

 • darbinieku un viņu pārstāvju efektīvu 
līdzdalību un iesaistīšanos;

 • prioritātes piešķiršanu kolektīviem 
pasākumiem salīdzinājumā ar pasākumiem, 
kas vērsti uz indivīdiem (veselības 
veicināšana jāapvieno ar veselības 
aizsardzību);

 • pasākumu efektivitāti ilgtermiņā;

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

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

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

Ar iepriekšējos gados godalgotajiem labas 
prakses piemēriem var iepazīties EU-OSHA 
tīmekļa vietnē: https://osha.europa.eu/lv/
healthy-workplaces-campaigns/awards/
good-practice-awards

Laba veselība vecumdienās 
ir svarīga mums visiem.

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?
Labas prakses piemērus konkursam var 
iesniegt organizācijas no ES dalībvalstīm, 
kandidātvalstīm, potenciālajām 
kandidātvalstīm un Eiropas Brīvās tirdzniecības 
asociācijas (EBTA) valstīm, tostarp:
 • jebkura lieluma atsevišķi uzņēmumi un 

organizācijas;
 • apmācības un izglītības pakalpojumu 

sniedzēji;
 • darba devēju organizācijas, nozaru 

apvienības, arodbiedrības un nevalstiskās 
organizācijas;

 • reģionāli un vietēji darba aizsardzības 
pakalpojumu sniedzēji, apdrošināšanas 
pakalpojumu sniedzēji un citas 
organizācijas;

 • kampaņas oficiālie partneri.

Kā pieteikties?
Daudznacionālas un Eiropas mēroga 
organizācijas, kā arī kampaņas oficiālie partneri 
var sūtīt pieteikumus tieši EU-OSHA. Sīkāku 
informāciju par pieteikšanos konkursam 
Eiropas līmenī var iegūt, rakstot uz e-pastu 
gpa@healthy-workplaces.eu

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

Sīkāku informāciju par pieteikšanos 
konkursam sniegs tīkla partneris jūsu valstī. 
Informācija par valsts kontaktpunktiem un to 
kontaktinformācija ir pieejama tīmekļa vietnē 
www.healthy-workplaces.eu/fops

Sekojiet mums sociālajā tīklā 
Twitter: #EUhealthyworkplaces
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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 aizsardzību un sadarbojas 

ar organizācijām visā Eiropā, lai uzlabotu darba apstākļus.

EU-OSHA rīko divu gadu ilgas veselīgu darbavietu 

kampaņas, ko atbalsta ES iestādes un Eiropas sociālie 

partneri un valstu līmenī koordinē aģentūras kontaktpunktu 

tīkls. Kampaņa “Drošs un veselīgs darbs jebkurā vecumā” 

2016. un 2017. gadā tiek rīkota, lai palīdzētu darba devējiem 

risināt ar darbaspēka novecošanu saistītus jautājumus un 

vairotu izpratni par ilgtspējīga darba nozīmi visa darba mūža 

garumā.
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