
 

 

LV 

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

    
Strādāsim labāk – ilgākam darbmūžam  

 
Eiropas Darba drošības un veselības aăentūras direktore Krista Sedl āčeka (Christa Sedlatschek) vēlas 
palīdzēt vecākiem cilvēkiem ilgāk saglabāt aktivitāti darba tirgū. 
 
2012. gads ir Eiropas gads akt īvai novecošanai  jeb Eiropas gads aktīvai novecošanai un paaudžu 
solidaritātei. Vairums no mums apzinās, ka Eiropas sabiedrība noveco. DaĜēji to izraisa iemesli, ar kuriem 
mēs varam lepoties, proti, mēs dzīvojam ievērojami ilgāk nekā iepriekšējās paaudzes. Mūsu dzīves ilgums 
salīdzinājumā ar 1990. gadu ir pieaudzis par apmēram astoĦiem gadiem un, visticamāk, nākamo 
četrdesmit vai piecdesmit gadu laikā palielināsies vēl aptuveni par pieciem gadiem. Tas ir ieguvums mums 
visiem. Tomēr līdz ar zemu dzimstības līmeni pēdējos gadu desmitos vērojama tendence, kas raksturīga 
visā attīstītajā pasaulē – vecāku cilvēku ne tikai kĜūst vairāk absolūtā izteiksmē, bet pieaug arī to īpatsvars 
kopējā iedzīvotāju skaitā. 
 

Citiem vārdiem, Eiropieši strauji noveco. 2010. gadā 65 gadu slieksni bija pārsnieguši nedaudz vairāk par 
87 miljoniem cilvēku jeb apmēram 17,4 % no visiem iedzīvotājiem. Bet 1985. gadā 65 gadu vecumu bija 
sasnieguši 59,3 miljoni cilvēku jeb 12,8 % no iedzīvotāju kopskaita. Turklāt ir paredzams, ka šis rādītājs 
attiecībā pret darbspējīgā vecuma cilvēkiem palielināsies un divkāršosies līdz 2060. gadam. Tā ir 
problēma, bet vienlaikus arī iespēja lietderīgi izmantot vecāku cilvēku kompetenci un spējas. 
 

Kā mums rīkoties šo nopietno pārmaiĦu situācijā? Eiropas Komisijas Nodarbinātības, sociālo lietu un 
integrācijas komisārs Lāslo Andors (Lįszló Andor) uzsvēra: “Vecāku cilvēku īpatsvara pieauguma izraisītās 
problēmas mūsu sabiedrībā var atrisināt “aktīvas vecumdienas”, proti, iedrošinot vecāka gadagājuma 
cilvēkus paildzināt savu darbmūžu un pensionēties vēlāk, bet pēc pensionēšanās iesaistīties brīvprātīgo 
darbā un dzīvot veselīgu un neatkarīgu dzīvi”. 
 

Aktīvas vecumdienas 
 

Līdz ar to Ĝoti nozīmīgs ir Eiropas aktīvās novecošanas gads, kas janvārī tika atklāts Kopenhāgenā. Tā 
mērėis ir veicināt informētību par to, kādu ieguldījumu sabiedrībai var sniegt vecāka gadagājuma cilvēki, 
un pamudināt politikas veidotājus palīdzēt “aktīvi” novecot. Aktīva novecošana nozīmē, ka vecumdienās 
tiek saglabāta laba veselība, turpinot neatkarīgu dzīvi un pilnvērtīgi iesaistoties sabiedriskajā dzīvē. 
 

Vissvarīgāk būtu palīdzēt vecākiem darbiniekiem pēc iespējas ilgāk saglabāt veselību, neatstājot darba 
tirgu. Pašlaik 27 Eiropas Savienības dalībvalstīs 55-64 gadus vecu  darbinieku nodarbinātības līmenis ir 
zem 50 %. Citiem vārdiem, dažādu iemeslu dēĜ vairāk nekā puse darbinieku aiziet no darba pirmspensijas 
vecumā, un tas nozīmē, ka netiek izmantotas ilgāka darbmūža iespējas, ko sniedz pieaugošais Eiropas 
pilsoĦu dzīves ilgums. 
 

Prognozes jo īpaši iezīmē vecāka gadagājuma sieviešu skaita pieaugumu ES dalībvalstu darba tirgū. 
Paredzams, ka no 2010. līdz 2060. gadam sieviešu nodarbinātība vecumā no 55 līdz 64 gadiem pieaugs 
par 20,9 %, savukārt vīriešu – par 11,5 %. 
 

Vai cilvēki ir apmierināti ar to, ka darbavietās paliek vairāk vecāka gadagājuma cilvēku? Spriežot pēc 
nesenās Eirobarometra aptaujas datiem šėiet, ka ideja par vecāku cilvēku palikšanu darbā līdz 
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pašreizējam pensionēšanās vecumam un pat pēc tā ir guvusi plašu atbalstu. Piemēram, 61 % eiropiešu 
uzskata, ka būtu jāatĜauj strādāt pēc oficiālā pensionēšanās vecuma sasniegšanas, un viena trešdaĜa 
aptaujāto domā, ka paši varētu strādāt arī pēc pensionēšanās vecuma. 
 

Taču aptaujātie atzīst, ka, paildzinot darbmūžu, Ĝoti svarīga ir darba drošība un veselība. Otrā Eiropas 
sabiedriskās domas aptauja par darba drošību un veselību, kuru nesen veica uzĦēmums “Ipsos MORI”, 
liecina, ka 87 % aptaujāto Eiropas iedzīvotāju ir pārliecināti, ka laba arodveselība un drošība ir svarīga, lai 
palīdzētu cilvēkiem palikt darbā pirms pensionēšanās (56 % uzskata, ka tas ir “Ĝoti svarīgi”). Tomēr 
saskaĦā ar Eirobarometra aptaujas datiem daudzi eiropieši arī uzskata, ka apstākĜi viĦu darbavietās nav 
piemēroti darbam lielākā vecumā: tikai četri no desmit (42 %) uzskatīja, ka spēs turpināt pašreizējo darbu 
līdz 65 gadu vecumam vai ilgāk, savukārt 17 % domā, ka to nevarēs pēc 59 gadu vecuma sasniegšanas. 
Vairāk nekā puse paziĦoja, ka viĦu darbavietas nav pielāgotas vecāku cilvēku vajadzībām. 
 

Vecāku darbinieku drošība un veselība 
 

Tā kā Eiropas Darba drošības un veselības aăentūra atbalsta Eiropas gadu, mēs akcentējam darba 
drošības un veselības svarīgumu, kā arī darbavietā sniegto veselības atbalsta pasākumu nozīmi visos 
darbmūža posmos, lai vecāka gadagājuma cilvēki varētu ilgāk turpināt darbu. 
 

Lai cilvēki varētu ilgāk palikt darba tirgū, mums ir jāatrisina vairākas vecāku darbinieku diskriminācijas 
problēmas, un šī Eiropas gada galvenais uzdevums ir mainīt negatīvo attieksmi. Vecāka gadagājuma 
cilvēkus darbspējīgo iedzīvotāju vidū nevajadzētu uzskatīt par nastu, bet gan atzinīgi novērtēt viĦu īpašās 
prasmes un pieredzi, kas var sniegt lielisku ieguldījumu darbā. 
 

Tomēr vecāki cilvēki darbā ir arī mazāk aizsargāti. ViĦiem ir lielākas iespējas piedzīvot letālus 
negadījumus darbavietā. Līdz ar vecumu pieaug arī ilgtermiĦa veselības problēmas: īpašas raizes sagādā 
muskuĜu un skeleta sistēmas traucējumi, turklāt viens no priekšlaicīgas pensionēšanās izplatītākajiem 
iemesliem ir depresija. Protams, smagas fiziskas slodzes darbos lielāks slimības atvaĜinājumu īpatsvars ir 
vērojams visos vecumos, tomēr tas ievērojami pieaug 45-50 gadus veciem darbiniekiem. Neraugoties uz 
to, pastāv lielas atšėirības starp atsevišėiem darbiniekiem katrā vecuma grupā un veicamajā darbā, un 
vairums vecāka gadagājuma darbinieku normālos apstākĜos spēj saglabāt veselību un fiziskās spējas. 
 

Vecuma pārvaldība darbavietā 
 

Līdz ar to mums jāakcentē, cik svarīga ir “vecuma pārvaldība” darbavietā – vadītājiem ir jāĦem vērā ar 
vecumu saistītie faktori, piešėirot darbiniekiem konkrētus uzdevumus tā, lai ikviens spētu paveikt darbu, 
neraugoties uz savu vecumu. 

 

Tas nozīmē koncentrēties uz tā saucamo “darbspēju”, proti, atrast pareizo darba un individuālo resursu 
līdzsvaru. 
 

ěoti daudz šajā jomā var paveikt darba devēji. Piemēram, veselības atbalsta pasākumi darbavietā var 
palīdzēt darbiniekiem realizēt veselīgu dzīvesveidu ēšanas, dzeršanas un fizisko vingrinājumu jomā. 
Turklāt, pareizi novērtējot risku un Ħemot vērā individuālās darbinieku atšėirības saistībā ar viĦu spējām un 
veselību, vecums kĜūst tikai par vienu no faktoriem, kas vadītājiem jāĦem vērā, apsverot darbinieku 
atbilstību konkrētiem darba veidiem. 
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Visbeidzot, svarīga vecuma pārvaldības daĜa ir atsevišėu darba uzdevumu pielāgošana vecāku darbinieku 
prasmēm, spējām un vajadzībām. Pētījumi rāda, ka darbspējas var uzlabot ar dažādiem līdzekĜiem, 
piemēram, darba organizāciju, darbalaiku, apmācību un ergonomiskiem pasākumiem. Turklāt darbavietu 
visefektīvāk var piemērot darbinieku vajadzībām, Ĝaujot tiem iesaistīties pasākumu plānošanā un 
īstenošanā. ViĦi ir sava darba eksperti. 
 

Var minēt daudz praktisku piemēru. Piemēram, kāds ražošanas uzĦēmums ir ieviesis programmu “Age 
Master”, kas piedāvā papildu brīvdienas darbiniekiem, kas vecāki par 58 gadiem, Ĝaujot tiem ilgāk atpūsties 
pēc fiziski smaga darba. Tā ir panākts, ka pirmspensijas vecuma darbinieki parasti uzĦēmumā nostrādā 
vēl trīs gadus. Savukārt kāds energouzĦēmums ir ieviesis programmu “80-90-100”, kuras ietvaros vecāki 
darbinieki var par 20 % saīsināt savu darba laiku, samazinot algu par 10 %, bet saglabājot visas pensijas 
priekšrocības, un arī tas ir Ĝāvis darbiniekiem doties pensijā vēlāk. 
 

Šādi piemēri pierāda, ka cilvēki var un spēj strādāt ilgāk, ja vien viĦiem ir motivācija. Turklāt pētījumi atklāj, 
ka visu šo pasākumu rezultātā samazinās slimības atvaĜinājumi un darbnespējas izmaksas, kā arī 
uzlabojas produktivitāte: atdeve no ieguldījumiem šāda veida programmās pēc dažiem gadiem var būt 
robežās no 3 līdz  5 pret 1. 
 

 

Vecuma pārvaldība būtiski atšėiras tajās organizācijās, kas aktīvi un mērėtiecīgi risina darbinieku 
novecošanās jautājumus, un tajās, kas to nedara.  

 

Organizācijas, kuras darbaspēka novecošanos uztver tikai kā problēmu, bieži vien dara mazāk nekā tās, 
kuras to uztver kā izdevību un, piemēram, maksimāli Ĝauj jaunākajiem darbiniekiem mācīties no 
vecākajiem. 
 
 

Nopietna attieksme pret aktīvām vecumdienām atmaksājas ne tikai darbiniekiem un viĦu darba devējiem. 
Nesenā pētījumā ir atklāts: jo labākas ir mūsu darba spējas pirms pensionēšanās, jo labāka ir mūsu 
turpmākās dzīves kvalitāte un zemāks saslimšanas, kā arī fiziskās un garīgās veselības pasliktināšanās 
līmenis. Turklāt tas nozīmē zemākas veselības aprūpes izmaksas mums visiem, jo ieguldījumi 
arodveselībā un darba drošībā attiecas uz ikvienu. Svarīgi ir sākt jau savlaicīgi, jo šodienas jaunieši ir 
rītdienas vecākie darbinieki. 
 

Lai to panāktu, ir svarīgi izveidot preventīvu kultūru un Ĝaut cilvēkiem aktīvi iesaistīties labākas darba vides 
izveidē. Praksē redzams, ka viens no panākumu faktoriem ir laba vadība un darbinieku iesaistīšana. 
 

 

Lai vairāk uzzinātu par ES-OSHA darbu šajā jomā, apmeklējiet vietni 
http://osha.europa.eu/en/priority_groups/ageingworkers 

vai lejupielādējiet resursu paketi no ES aăentūras  
Eiropas Dzīves un darba apstākĜu uzlabošanas fonda (Eirofonda) vietnes 

http://www.eurofound.europa.eu/resourcepacks/activeageing.htm 

 


