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1.1.1

Demogrāfiskas izmaiņas kā darba tirgus 
problēmas



1. MODULIS:    Eiropas sociālo partneru autonomais pamatnolīgums par aktīvo novecošanos un starppaaudžu sadarbību 

kā sociālā dialoga instrumentu uzņēmumā

➢ Priekšlaicīga pensionēšanās kā bezdarba 

apkarošanas līdzeklis jaunu darbinieku vidū, 

dzimušu no XX gadsimta 70. gadu beigām līdz 

90. gadiem 

➢ Gados vecāku darbinieku nodarbināšanas 

samazināšana
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Ekonomiski aktīva darbaspēka koeficienta* izmaiņas cilvēku 55-64 gadu 

vecuma vidū atsevišķās Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas 

(ESAO) dalībvalstīs

Avots: OECD (2019), Labour force participation rate (indicator)

1970 1980 1990 2000 2010
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Somija

Nīderlande

ESAO/OECD

* Ekonomiski aktīva darbaspēka rādītājs šajā vecuma grupā nozīmē 
tās grupas strādājošo un bezdarbnieku procents.
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65-69 gadu veco vīriešu nodarbinātības līmenis* divpadsmit 

Eiropas Kopienas valstīs (1983-1994)
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Avots: Walker A., Combating Age Barriers in Employment.European Research 

Report, Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities, 
1997

* Nodarbinātības līmenis šajā vecuma grupā nozīmē tās grupas strādājošo 

procentu.

11 gadu laikā 65-69 
veco vīriešu 
nodarbinātības 
līmenis samazinājās:

➢ Grieķijā no 
34,1% līdz 11,7%

➢ Dānijā no 26,4% 
līdz 3,8%

➢ Īrijā no 31,6% 
līdz 16%
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Pāragras aiziešanas no darba tirgus politikas sekas
➢ novecojošo darbinieku darba tirgū uztveršanas pasliktināšanās, priekšstata 

veidošana par vecākiem cilvēkiem kā par pilnīgi vai lielā mērā nespējīgiem strādāt

➢ vecāku cilvēku diskriminācija darba tirgū, un konkrēti, personāla nodarbināšanas 
laikā

➢ firmas zaudē bagātu darba pieredzi un zināšanas, kad no darba aiziet pieredzējušie 
darbinieki
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Ievērojama dzimstības līmeņa samazināšanās, par ko

liecina:

➢ dzimstības koeficients, kas ir dzimušo skaits uz vienu

reproduktīvā vecuma (15-49 gadi) sievieti,

➢ dzimušo skaits
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Dzimstības rādītāji 1950.-1955. gados

Avots: https://population.un.org/wpp/Maps/

Dzimstības koeficients

8 un vairāk
no 7,5 līdz 8
no 7 līdz 7,5
no 6,5 līdz 7
no 6 līdz 6,5
no 5,5 līdz 6
no 5 līdz 5,5
no 4,5 līdz 5
no 4 līdz 4,5
no 3,5 līdz 4
no 3 līdz 3,5
no 2,5 līdz 3
no 2,25 līdz 2,5
no 2 līdz 2,25
no 1,75 līdz 2
nav 
informācijas



1. MODULIS:    Eiropas sociālo partneru autonomais pamatnolīgums par aktīvo novecošanos un starppaaudžu sadarbību 

kā sociālā dialoga instrumentu uzņēmumā

Avots: https://population.un.org/wpp/Maps/

Dzimstības rādītāji 1980.-1985. gados

Dzimstības koeficients

8 un vairāk
no 7,5 līdz 8
no 7 līdz 7,5
no 6,5 līdz 7
no 6 līdz 6,5
no 5,5 līdz 6
no 5 līdz 5,5
no 4,5 līdz 5
no 4 līdz 4,5
no 3,5 līdz 4
no 3 līdz 3,5
no 2,5 līdz 3
no 2,25 līdz 2,5
no 2 līdz 2,25
no 1,75 līdz 2
no 1,5 līdz 1,75
mazāk par 1,5
nav informācijas



1. MODULIS:    Eiropas sociālo partneru autonomais pamatnolīgums par aktīvo novecošanos un starppaaudžu sadarbību 

kā sociālā dialoga instrumentu uzņēmumā

Dzimstības rādītāji 2000.-2005. gados

Avots: https://population.un.org/wpp/Maps/
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Avots: OECD (2019), Fertility rates (indicator)

Demogrāfisko radītāju izmaiņas Eiropas Kopienas dalībvalstīs 

1970.-2017. gados
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Gaidāms dzīves ilguma palielinājums 65 gadu vecuma sievietēm un 

vīriešiem  Eiropas Kopienā
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Avots: Eurostat

Dzimstības līmeņa samazināšanai seko dzīves ilguma palielinājums. 
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Gaidāmais dzīves ilguma palielinājums 65 gadu vecuma 

vīriešiem

Avots: Eurostat
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Prognozējamais dzīves ilguma palielinājums 65 gadu 

vecuma vīriešiem 
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Gaidāmais dzīves ilguma palielinājums 65. gadu vecuma sievietēm
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Prognozējamais dzīves ilguma palielinājums 65. gadu vecuma 

sievietēm 
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Eiropas iedzīvotāju skaits 15-64 un 65+ gadu vecumā 

Avots: Eurostat

”Iedzīvotāju novecošanās” – cilvēku skaita palielināšanās, kuri ir 

sasnieguši 65 gadu un lielāku vecumu, ar vienlaicīgu reproduktīvā 

vecuma (15-64 gadi) cilvēku skaita samazināšanos.
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Prognozējamā Eiropas iedzīvotāju daļa 15-64 un 65+ gadu 

vecumā

Avots: Eurostat
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Eiropas Kopienas Populācijas piramīda 2002. un 2017. gados
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„Populācijas (iedzīvotāju) vecuma piramīda” ir iedzīvotāju sadale pēc 

dzimuma un pēc piecu gadu vecuma grupām. Katrs stabiņš atbilst konkrēta 

dzimuma un vecuma grupas daļai visā iedzīvotāju skaitā.

Starp 2002. un 2017. gadiem samazinājās vecuma grupu no 0 līdz 44 gadiem 

daļa un pieauga 45+ gadu vecuma grupu daļa 
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Eiropas Kopienas Populācijas piramīda 2017. un 2080. gados
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Gaidāms, ka līdz 2080. gadam, salīdzinot ar 2017. gadu, iedzīvotāju vidū 

samazināsies sieviešu līdz 65 gadiem un vīriešu līdz 60 gadiem vecumu grupu 

daļas. Līdz ar to palielināsies vecāku vecuma grupu daļas. 

Vislielākā vecuma grupa 2080. gada iedzīvotāju 

vidū būs cilvēku grupa vecumā 85+
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Demogrāfiskās slodzes rādītājs*
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2018. gadā Eiropas Kopienā uz 100 reproduktīvā 

vecuma cilvēkiem bija 30,5 cilvēki vecumā 65+.

* Demogrāfiskās slodzes koeficients ir cilvēku skaits vecumā 65 gadi un vairāk dalīts ar cilvēku 

skaitu vecumā no 15 līdz 64 gadiem. Šis lielums ir izteikts uz reproduktīva vecuma (15-64 

gadi) 100 cilvēkiem. 
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Demogrāfiskās slodzes rādītājs - prognoze līdz 2080. gadam
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Prognozes rāda, ka 2080. gadā Eiropas Kopienā uz 100 

reproduktīvā vecuma cilvēkiem būs 52,3 cilvēki vecumā 

65+.
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➢ Pensionēšanās vecuma palielināšana ir nepieciešama

➢ Bet obligāti ir jāīsteno pasākumi, lai atvieglotu gados 

vecākiem darbiniekiem iespēju aktīvi piedalīties un 

palikt darba tirgū līdz likumā noteiktajam pensijas 

vecumam

➢ Lai nodrošinātu šo pasākumu efektivitāti un, lai īstenotu 

tos ievērojot darbinieku tiesības un darba devēju 

intereses, nepieciešama ir visu sociālo partneru 

piesaistīšana
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1.1.2 

Pamatnolīguma mērķi
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Pasaulē notikušo demogrāfisko izmaiņu rezultātā rodas 

nepieciešamība pagarināt strādājošo iedzīvotāju 

ekonomiskās aktivitātes ilgumu. Tam ir nepieciešams:

➢ Veselības stāvokļa, fizisku spēku un garīgu spēju 

saglabāšana

➢ Harmoniskas sadarbības nodrošināšana dažādu 

vecumu un paaudžu starpā darba kolektīvos 
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➢ Saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 151. 
pantu, ES un dalībvalstu kopējais mērķis ir sociālo partneru 
dialoga veicināšana. 

➢ Sociālā dialoga uzdevums ir Eiropas Kopienas pārvaldības 
uzlabošana. 
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Eiropas sociālo tiesību pīlārs*

Balstās uz divdesmit pamatpincipiem, sadalītiem trijās 

sekojošās kategorijās: 

• vienādas iespējas un nodarbinātības pieejamība

• taisnīgi darba apstākļi

• sociālā aizsardzība un sociālā integrācija

* dokumentu parakstīja Eiropas Parlaments, Eiropas Padome un Eiropas Komisija 

2017. gada 17. novembrī Sociālā samitā par taisnīgām darba vietām un izaugsmi 

Gēteborgā, Zviedrijā
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Eiropas sociālo tiesību pīlārs – izvēlētie noteikumi

1. Visu mūžu mācīties, gūt izglītību un pilnveidoties 

Katram iedzīvotājam ir tiesības iegūt labas kvalitātes iekļaujošo izglītību, tiesības 
mācīties un pilnveidoties visa mūža garumā, lai saņemtu un saglabātu zināšanas un 
iemaņas, kas ļaus pilnvērtīgi piedalīties sabiedrības dzīvē un veiksmīgi pielāgoties 
darba tirgus izmaiņām.

3. Vienlīdzīgas iespējas

Neatkarīgi no dzimuma, rases vai etniskās izcelsmes, reliģijas vai pārliecības, 
invaliditātes, vecuma vai seksuālās orientācijas, katram ir tiesības uz vienlīdzīgu 
attieksmi un iespējām tādās jomās kā nodarbinātība, sociālā aizsardzība, izglītība un 
piekļuve sabiedrībai pieejamām precēm un pakalpojumiem. Ir nepieciešams veicināt 
darba tirgū nepietiekami pārstāvēto grupu iespēju vienlīdzību.

5. Droši un pielāgojami darba apstākļi  

Neatkarīgi no nodarbinātības attiecību veida un ilguma darbiniekiem ir tiesības uz 
taisnīgu un vienādu attieksmi tādos aspektos kā darba apstākļi, sociālās aizsardzības 
pieejamība un apmācība.  Nepieciešams veicināt pāreju uz elastīgām nodarbinātības 
formām.

10. Veselīga, droša un labi pielāgota darba vide un datu aizsardzība

Strādājošiem ir tiesības uz augsta līmeņa cilvēka veselības aizsardzību un drošību 
darba vietā.

Darba ņēmējiem ir tiesības uz darba vidi, kas ir pielāgota viņu profesionālajām 
vajadzībām un dod viņiem iespēju pagarināt savu dalību darba tirgū.

Darba ņēmējiem ir tiesības uz viņu personas datu aizsardzību darba sakarā.
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Komisijas priekšsēdētāja Ž. K. Junkera  politiskās nostādnes*
Jauns sākums Eiropai: Mana programma nodarbinātībai, izaugsmei, taisnīgumam un demokrātiskām 

pārmainām

Atsevišķas politikas jomas, saistītas ar vecuma pārvaldību:

Jauns stimuls nodarbinātībai, izaugsmei un ieguldījumiem

„Nepieciešams izraudzīt un atbalstīt jaunus, ilgtspējīgus projektus, kas 

stimulē darba vietu izveidi un stiprina Eiropas konkurētspēju. Ievērojama 

summa būtu jānovirza projektiem, kuri var palīdzēt jaunajai paaudzei atgūt 

iespēju strādāt."

Tiesiskuma un pamattiesību telpa, kuras pamatā ir savstarpēja 

uzticēšanās 

„Mūsu Eiropas Kopienā nav vietas diskriminācijai, pēc cilvēka tautības, 

dzimuma, rases vai etniskās izcelsmes, reliģijas vai ticības, invaliditātes, 

vecuma vai seksuālās orientācijas, vai mazākumtautību grupām piederošo 

diskriminācijai.”

* Eiropas Parlamenta plenārsēdē teiktā uzruna par nākamām politiskajām vadlīnijām, balstītām uz 10 

politikas jomām, Strasbūrā, 2014. gada 15. jūlijā. 
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Eiropas Sociālo partneru darba programma 2015.-
2017.*

* Darba devēju un darba ņemēju organizāciju sadarbības programma (BUSINESSEUROPE, The European 

Centre of Employers and Enterprises providing Public services –CEEP, European Association of Craft, Small 

and Medium Sized Enterprises - UEAPME) (European Trade Union Confederation - ETUC)

Sadarbības jomas
1. Aktīvas novecošanās atbalsts un starppaaudžu sadarbība
2. Atbalsts labākas darba un privātās dzīves saskaņošanai, kā arī 

dzimumu līdztiesībai, lai samazinātu atalgojuma atšķirības starp 

dzimumiem

3. Mobilitāte un migrācija

4. Eiropas ieguldījumu pakete un spēcīgāka rūpnieciska bāze

5. Prioritāte vajadzīgajām prasmēm digitālās ekonomikas jomā 

6. Aktīva darba tirgus politika 

7. Mācekļu prakses mācību veicināšana, lai palielinātu jauniešu 

nodarbinātību 

8. Iesaistīšana potenciāla izveidē un īstenošanā, labāku rezultātu 

virzīšanā. 
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2017. gada 8. martā noslēgts Eiropas sociālo partneru 

autonomais pamatnolīgums par aktīvām vecumdienām 

un starppaaudžu pieeju (saīsināti AAIA). Nolīgumu 

parakstīja BUSINESSEUROPE, CEEP, UEAPME un ETUC 

pārstāvji.
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AAIA mērķi

• Darba devēju, darbinieku un to pārstāvju informētības uzlabošana 

un labākas izpratnes veicināšana par problēmām un iespējam, kas 

seko līdzi demogrāfiskām izmaiņām.

• Nodrošināt darba devējiem, darba ņēmējiem un to pārstāvjiem katrā 

posmā praktiskas metodes un/vai risinājumus aktīvo vecumdienu 

pārvaldei un efektīvai popularizēšanai

• Veselīgas, drošas un produktīvas darba vides garantēšana un 

saglabāšana

• Inovatīva pieeja profesionālās aktivitātes ciklam ar tā izdevīgam un 

kvalitatīvām darba vietām, kas sniegs iespēju darba ņēmējam palikt 

darba tirgū līdz pensijas vecuma sasniegšanai

• Veicināt apmaiņu, sadarbību un konkrēto darbību īstenošanu, kuru 

uzdevums ir starppaaudžu zināšanu un pieredzes apmaiņa darba 

vietā
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AAIA nolīguma priekšmets

Aktīva un veselīga novecošana ir jebkura vecuma darba 

ņēmēju iespēju optimizācijas sastāvdaļa, kas ļauj tiem 

strādāt labvēlīgos, veselīgos un ražotspēju veicinošos 

apstākļos, līdz pat likumiski noteikta pensionēšanas vecuma 

sasniegšanai, ja tādā optimizācijā ir ieinteresēti un piedalās 

gan darba devēji, gan arī darba ņēmēji.

Starppaaudžu sadarbība palīdz izmantot visu paaudžu stiprās 
puses un objektīvu situāciju, un pateicoties tam uzlabot 
starppaaudžu saprašanos, sadarbības un sakaru veicināšanu 
uzņēmumā.
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1.1.3 

Sociālo partneru instrumenti un 

pasākumi pamatnolīguma  ieviešanai 

uzņēmumā
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A. Darba vietas demogrāfijas stratēģiskais novērtējums

B. Darba drošība un higiēna

C. Prasmju un kompetenču pārvaldība 

D. Darba organizācija veselīgas un ražīgas ekonomiski 

aktīvas dzīves nodrošināšanai

E. Starppaaudžu sadarbība
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• Pieejamas demogrāfiskas informācijas par 
darba tirgus situāciju apzināšana un izmantošana 

• Pašu pētījumu veikšana šajā jomā, un proti, vecuma 
piramīdu sastādīšana, esošo prasmju un kvalifikācijas 
analīze, to vajadzības prognozēšana nākotnei, darba 
apstākļu novērtēšana, darba drošības tehnikas prasību 
analīze darba vietās ar īpaši kaitīgiem, smagiem un 
bīstamiem darba apstākļiem, ar datortehnikas un 
inovāciju ieviešanu saistīto izmaiņu analīze

• Zināšanu izplatīšana par demogrāfiskiem aspektiem 
sociālo partneru starpā

Darba vietas demogrāfijas stratēģiskais novērtējums 
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• To uzdevumu noteikšana uzņēmumos, kas 
prasa īpašu darbinieku fizisku vai 
psiholoģisku sagatavošanu, kā arī ar to 
uzdevumu saistīta arodriska 
samazināšanas pasākumu veicināšana un 
atbalstīšana 

• Darba apstākļu uzlabošanas prioritāšu 
noteikšana, lai darbiniekiem būtu iespējams 
saglabāt darba spēju līdz pensijas vecuma 
sasniegšanai un veselīgi dzīvot vecumdienās

Darba drošība un higiēna 
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Piedāvāt darba ņēmējiem iespēju mācīties 
neskatoties uz to vecumu un to intereses 
mūžizglītībai celšana, un proti:

• Informēt par mūžizglītības
nepieciešamību

• Stimulēt profesionālas karjeras 
pilnveidošanu 

• Motivēt piedalīties apmācībās, lai iegūtu 
trūkstošās zināšanas (piem. datorprasmes)

Prasmju un kompetenču pārvaldība 
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Stimulēt uzņēmējus organizēt darbu ņemot vērā to, ka līdzi

vecumam darba ņēmējiem mainās psiholoģiskas un fiziskās

spējas, tajā skaitā:

• Atbalstīt kā jaunu, tā arī vecāku darbinieku spējas labāk
pielāgoties darba organizācijas jauninājumiem

• Veidot darba kolektīvus, kur strādā dažādu vecumu darbinieki

• Sadalīt uzdevumus atbilstoši darbinieku spējām

• Nodrošināt vadītājiem attiecīgus vecuma pārvaldības atbalsta
pasākumus kolektīvos

• Piedāvāt vecākiem darbiniekiem, to profesionālai karjerai
beidzoties, pārejas risinājumus, kas ļaus pensionēties
pakāpeniski

Darba organizācija veselīgas un ražīgas ekonomiski 
aktīvas dzīves nodrošināšanai 
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Zināšanu un pieredzes nodošana starp paaudzēm grupās, kur
strādā dažādu vecumu darbinieki, kā arī stereotipu apkarošana
par savstarpēju uztveri tādās grupās, tajā skaitā:

• Jaunākiem darbiniekiem paredzēto darbaudzināšanas /
koučinga programmu ieviešana, lai palīdzētu tiem iesaistīties
darba vidē,

• Tādu programmu ieviešana, kas palīdzes nodot zināšanas kā
no vecākiem darbiniekiem jaunākiem, tā arī otrādi,

• Zināšanu banku izveidošana, lai saglabātu uzņēmumā
sakrātas specifiskas zināšanas /know-how/ un, lai to izmantotu
jaunie darbinieki,

• Darbinieku informētības celšana par vecuma atšķirību nozīmi
uzņēmumā

Starppaaudžu sadarbība 
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1.2

Vecuma pārvaldības stratēģija 

uzņēmumā un tās  

īstenošanas priekšrocības
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1.2.1. Vecuma pārvaldības koncepcija 

1.2.2. Vecuma pārvaldības stratēģijas ieviešana 

uzņēmumā kā pirmais solis pamatnolīguma 

īstenošanai. Vecuma pārvaldības 

pamatelementi

1.2.3. Kādas priekšrocības izriet no vecuma 

pārvaldības stratēģijas īstenošanas
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1.2.1

Vecuma pārvaldības koncepcija
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Vecuma pārvaldība ir:

• valsts līmenī attiecīgi veidojama sociālā politika darba 

ņēmēju novecošanas procesu pārvaldīšanai 

• uzņēmumu un organizāciju iekšējie procesi, kas ļauj 

racionāli un efektīvi izmantot esošus cilvēku resursus, 

tajā skaitā vecākus cilvēkus
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Vecuma pārvaldības definīcija

„…vecuma pārvaldībā būtu jāņem vērā ar 

vecumu saistīti faktori, tostarp darba režīms un 

individuālie darba uzdevumi, lai ikviens
neatkarīgi no vecuma justos spējīgs

sasniegt [pats] savus un uzņēmuma mērķus, 

saglabājot veselību.” 

ilmarinen J. The ageing workforce—challenges for occupational health, 

Occupational Medicine, 09, 56 (6), pp. 362-364, 2006
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Vecuma pārvaldība:

• aptver visus strādājošus neatkarīgi no vecuma, jeb 
visu darbinieka aktīvās ekonomiskās dzīves periodu

• Efektīvāk darbojas, ja pasākumi ir sadalīti uz visu 
aktīvās ekonomiskās dzīves periodu
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Valsts politikas ietvaros, visos aktīvas ekonomiskas dzīves posmos, 
jāveic pasākumi, kas ļaus gados vecākiem darbiniekiem turpināt 

strādāt apmierinošos darba apstākļos

Starptautiskās darba organizācijas Ieteikumi Nr. 162 par  
gados vecākiem darba ņēmējiem (1980. gada 4. jūnijs)
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Gados vecāku darba ņēmēju interesēs jāveic

pasākumi, kuru mērķis būs:

➢ nepieņemamu darba apstākļu aprobežošana

➢ tādu darba un darba laika organizācijas veidu 

mainīšana, kas provocē stresu un pārmērīgas 

darba slodzes darba ritma dēļ, pielāgojot to 

strādājošo iespējām

Starptautiskās darba organizācijas Ieteikumi Nr. 162 par  
gados vecākiem darba ņēmējiem (1980. gada 4. jūnija)
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Gados vecāku darba ņēmēju interesēs jāveic 
pasākumi, kuru mērķis būs: 

➢ darba vietas un uzdevumu pielāgošana 
darbiniekam, ņemot vēra pieejamus tehniskus 
līdzekļus un ergonomikas principus, ar veselības 
aizsardzības mērķi un, lai novērstu nelaimes 
gadījumus un saglabātu darba spējas

➢ regulāra darbinieku veselības stāvokļa 
pārbaude

Starptautiskās darba organizācijas Ieteikumi Nr. 162 par  
gados vecākiem darba ņēmējiem (1980. gada 4. jūnija)



1. MODULIS:    Eiropas sociālo partneru autonomais pamatnolīgums par aktīvo novecošanos un starppaaudžu sadarbību 

kā sociālā dialoga instrumentu uzņēmumā

Aktīvo vecumdienu popularizēšanas politika ir papildinājums 
politikai darba tirgus nozarē, un tās uzdevums ir sekojošo 
problēmu risināšana dažādās jomās: 

➢ Jāizslēdz jebkāda diskriminācija vecuma dēļ

➢ Elastīgu nodarbinātības formu popularizēšana un iespēja 
mainīt vienu amatu pret citu darbu ar mazākām prasībām

➢ Stimulēt tieksmi visu mūžu mācīties, gūt izglītību un 
pilnveidoties

➢ Veselīga dzīves veida popularizēšana

➢ Institūciju piesaistīšana

Eiropas Padomes rezolūcija Nr. 1793 (2011)

Promoting active ageing: capitalising on older people’s working 
potential 
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1.2.2 

Vecuma pārvaldības stratēģijas ieviešana 

uzņēmumā kā pirmais solis 

pamatnolīguma īstenošanai Vecuma 

pārvaldības pamatelementi
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Vecuma pārvaldības jomas

• Personāla meklēšana un atlase

• Mūžizglītība

• Profesionālās karjeras attīstība

• Elastīgie nodarbinātības modeļi

• Veselības aizsardzība un veselīga dzīves veida

popularizēšana, darba vietu projektēšana

• Pārcelšana uz citu darba vietu

• Darba attiecību izbeigšana un pensionēšanās

• Motivācijas
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Vecuma pārvaldības laba prakse ir pasākumi, kas veido 

tādu darba vidi, kad katram cilvēkam ir iespējams izmantot 

savu potenciālu neatrodoties neizdevīgā situācijā sava 

vecuma dēļ. 

Labas prakses ieviešanai jānotiek kā vecuma pārvaldības

stratēģijas neatņemamai sastāvdaļai.
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• Koncentrēties uz problēmu apkarošanu, nevis reaktīvi pretoties 

demogrāfiskām grūtībām, tādām, kā vecāku darbinieku slikts 

veselības stāvoklis profesionālās darbības rezultātā, kā arī to 

zināšanu un prasmju rezultātā (de-skilling)

• Koncentrēties uz visas profesionālās karjeras un uz visām 

vecuma grupām, bet ne tikai uz vecākiem darbiniekiem

• kompleksā pieeja, kas aptver visus efektīvas vecuma pārvaldības 

līdzekļus

• īstermiņa - kompensējošie pasākumi gados vecākiem darba 

ņēmējiem, ja tie neapmeklēja speciālas apmācības vai sabojāja 

veselību, pildot darba pienākumus

Vecuma pārvaldības stratēģijas koncepcijas
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Cilvēku resursu audits

➢ esošā kolektīva vecuma struktūra

➢ informācija par darbinieku kvalifikāciju un 
prasmēm, informācija par potenciāliem 
kompetences trūkumiem

➢ pētījumu rezultāti, kuru ietvaros tika atklātas 
veselības problēmas, un dažādu vecuma 
kategoriju darba ņēmēju cerības un vajadzības

➢ informācija par darbinieku pensionēšanās 
plāniem

➢ jauno darbinieku nodarbināšanas procesa 
novērtēšanas rādītāji

Stratēģijas veidošana - no kā sāksim? (1/3)
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Stratēģijas veidošana - no kā sāksim? (2/3)
Uzņēmuma stratēģiskie dokumenti, piem. 

➢ Cilvēku resursu vadības stratēģija

➢ tirgus stratēģija (kādas prasmes un zināšanas ir vajadzīgas šīs 

stratēģijas īstenošanai? vai uzņēmumam ir pietiekoši šo zināšanu 

resursi? ko var darīt, lai nepieļautu prasmju un zināšanu zaudējumu: 

nepieļaut darbinieku aiziešanu vai nodrošināt zināšanu un prasmju 

nodošanu pēctečiem?)

➢ tehnoloģijas attīstības stratēģija (vai tas ir saistīts ar jauniem riska 

faktoriem, piem. elektromagnētisko lauku iedarbība, psihosociālie 

riska faktori, kas ir saistīti ar cilvēka un līdzstrādājošo robotu 

sadarbību,...? kādi pasākumi jāplāno un jāveic, lai minimizētu šo 

faktoru iedarbību uz strādājošu cilvēku?)
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• Stratēģijas finansēšanas avotu plānošana

• Nozīmēt personas, kas atbildēs par stratēģijas 

plānu īstenošanu - noteikt to personu tiesības, 

darba gaitas pārskatu nodošanas veidu un 

termiņus

• Sadarbība ar vidēja līmeņa menedžeriem, 

kuriem - kā tiešiem vadītājiem - vislabāk zināmi 

darbinieki un to iespējas

Stratēģijas veidošana - no kā sāksim? (3/3)
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Personāla meklēšana un atlase 

• Personāla atlasi veic speciāli sagatavoti darbinieki, kas nekoncentrējas uz 

pretendentu vecuma, bet pievērš uzmanību to kompetences līmenim; menedžerus 

informēt par tāda darba principiem, kad pretendentus nediskriminē pēc vecuma 

• Neievietot darba sludinājumos prasības par minimālu darba pieredzi, izteiktu kā 

darba stāža gadi

• Ievietot darba sludinājumos formulējumus, kas stimulēs vecāku cilvēku interesi 

pretendēt uz vakancēm, piem., pasvītrot, ka piedāvājams darbs ir darbs radošā 

darba kolektīvā starp dažāda vecuma cilvēkiem un / vai publicēt darba sludinājumos 

fotogrāfijas, kur ir redzami gan jauni, gan arī gados vecāki cilvēki; nelietot frāzes par 

to, ka firmas devīze ir jaunu darbinieku kolektīvs, jo tas nestimulēs piedalīties darba 

tirgū vecākus cilvēkus, un ieinteresēs tos darba ņēmējus, kas baidās no dažāda 

vecuma kolektīva, izvairīties no formulējumiem, kas asociējas ar konkrēta vecuma 

cilvēkiem - piemēram, no tādam definīcijām, kā "enerģisks”, "dinamisks” un tml., kā 

arī no amatu nosaukumiem, tādiem, kā piemēram, "jaunākais inspektors”

• Darba sludinājumu publicēšana preses izdevumos, ko lasa gados vecāki cilvēki
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• Vienāda apmācību nodrošināšana visu vecuma grupu darbiniekiem

• Apmācību instrumentus un metodes pielāgot gados vecāku cilvēku vajadzībām 

un iespējam, kā arī kompensēt vecākiem darba ņēmējiem esošo robu viņu 

zināšanās, kas varēja rasties pagātnē, aizpildīšanu

• Regulāra apmācību programmu attīstība un pielāgošana, lai tās varētu nākt pretī 

strādājošo cilvēku vajadzībām (regulāras mācību programmu izmaiņas 

nepieciešamas t. sk. tādēļ, ka iekārtas un darba metodes mainās ļoti strauji, kas 

savukārt prasa, lai biežāk apmācītu darbiniekus, kam jau ir pieredze, darbam ar 

jaunām iekārtām un jaunu darba paņēmienu pielietošanai)

• Piedāvāt darba ņēmējiem tādus apmācības kursus, kas dos iespēju mainīt 

kvalifikāciju situācijā, kad darbinieku vecuma dēļ samazinātas psihofizikālās

spējas padara par neiespējamu darbu ieņemamā amatā

• Menedžeru apmācība kolektīvu vadīšanai, kur strādā dažādu vecumu darbinieki

Mūžizglītība
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• Gados vecāku cilvēku profesionālas attīstības atbalsts, tajā skaitā uzdodot

tiem mentoru/darbaudzinātāju funkciju izpildi, lai no viņiem iegūtu

zināšanas darbinieki ar mazāku darba pieredzi

• Pieredzes apmaiņa starp paaudzēm, t.i. no vienas puses darbinieki ar lielu 

pieredzi nodod zināšanas un prasmes jaunākiem kolēģiem, bet no otras 

puses jaunākie darbinieki palīdz vecākiem kolēģiem paplašināt savas 

kompetences, it īpaši strādājot ar iekārtām, kur izmantotas modernas 

tehnoloģijas

• Karjeras izaugsmes plānošana un šajā jomā nostādīto mērķu 

sasniegšanas monitorings: darba stāžam līdzi pieaug arī pieredze, 

prasmes un kvalifikācija, tie rūpīgi jānovērtē regulārās kompetences 

novērtēšanas ietvaros, kam savukārt jāatvieglo jaunu uzdevumu uzdošanu 

darbiniekiem un attīstības virzienu nozīmēšanu  

• Koučinga izmantošana, t.i. darba ņēmēja potenciāla un spēcīgo pušu 

analīze, piedaloties koučam, un pēc tam darbiniekam tiks noteikti 

personīgie mērķi, tā motivācija mērķu īstenošanai un tieksmes uz tiem 

mērķiem atbalsts

Profesionālās karjeras attīstība
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• Piedāvāt darba ņēmējiem iespēju pildīt darba 

pienākumus nepilnas darba dienas režīmā, 

strādāt elastīgā darba laika vai tāldarba 

režīmā, lai dotu strādājošiem iespēju tikt galā 

ar to privātās dzīves problēmām un turpināt 

veidot savu profesionālo karjeru

• Neapmaksāta atvaļinājuma piešķiršana 

situācijās, kad darbinieks vēlas turpināt darba 

attiecības, bet tā situācija to pagaidām neļauj

Elastīgie nodarbinātības modeļi
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Veselības aizsardzība un veselīga dzīves veida 
popularizēšana, darba vietu projektēšana 

• Ieinteresēt darbiniekus aktīvi nodarboties ar sportu

• Nodrošināt strādājošiem (un to ģimenēm) privātu medicīnas aprūpi vai 

novērošanu arodslimību poliklīnikā

• Arodslimību ārstu darba vietu kontrole - ārsta pēckontroles rekomendāciju 

izpildīšana

• Piemaksas par sanatorijas atpūtu, par zāļu iegādi, par rehabilitācijas 

aprīkojuma un citu medicīnas izstrādājumu iegādi

• Uzņēmumu atpūtas un veselības objektu uzturēšana, lai strādājošiem būtu 

iespēja tajos atpūsties un ārstēties

• Veselīga dzīves veida popularizēšanas programmu ieviešana, kuru 

ietvaros darba ņēmējiem tiek piedāvātas papildus profilaktiskās apskates, 

veselības stāvokļa apsekošana vai fizioterapeita konsultācijas

• Darbinieku rotācija darba vietās ar vissmagāko darbu,

• Darba vietu modernizācija tādā veidā, lai norobežotu vai novērstu tajās darba 

vietās kaitīgo vielu un bīstamo faktoru ietekmi  
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• Piedāvāt darbiniekiem, kas nav spējīgi iemācīties apkalpot

jaunas informatīvas sistēmas, darbu tajās firmas

apakšnodaļās, kur nav obligāti jāprot strādāt ar

datortehniku

• Piedāvāt iespēju strādāt darba vietā, kas prasa mazāku

fizisko spēku tiem darbiniekiem, kam fiziskās spējas

palika vājākas gadu gaitā

• Piedāvāt darbiniekiem darbu, nesaistītu ar klientu

apkalpošanu situācijā, kad tie nevar tikt galā tiešā darbā

ar klientiem, kura laikā darbinieki ir īpaši pakļauti

stresam

Pārcelšana uz citu darba vietu
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• Individuālo pensionēšanas plānu izstrāde, kur tiks noteikti 
darbinieku pensionēšanas vai darba attiecību turpināšanas  
principi pēc pensijas vecuma sasniegšanas

• Nodrošināt pensionāriem kontaktus ar kolēģiem, kas joprojām 
strādā firmā, piemēram, informējot tos par svarīgiem 
notikumiem uzņēmumā un nozarē, kā arī aicinot pensionārus 
piedalīties interesantos pasākumos

• Aicināt pensionārus pildīt mentoru, treneru, stažieru 
darbaudzinātāju funkcijas, dod iespēju nodot savas 
zināšanas un pieredzi mācības vai darbsemināru laikā, kā arī 
piedalīties jaunu darbinieku pieradināšanai pildīt savu darbu 

• Organizēt svinīgas vakariņas par to cilvēku godu, kam ir 
ilgstošs darba stāžs uzņēmumā

Darba attiecību izbeigšana un pensionēšanās
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• Informēt darba ņēmējus par to, ka to vecuma atšķirību dēļ var rasties dažādi 

pārpratumi, skaidrot to pārpratumu iemeslus un skaidrot to, ka tie nav 

nolaidības rezultāts, bet ir citu prioritāšu veidošanas paņēmienu un citas 

vērtību hierarhijas, kas raksturīga dažādu paaudžu pārstāvjiem, rezultāts

• Mudināt strādājošus atmest aizspriedumus un mēģināt mainīt pašu uzvedību 

attiecībās ar jaunākiem un/vai vecākiem darba kolēģiem

• Ar rekomendācijām un praktiskiem padomiem palīdzēt menedžeriem vadīt 

dažāda vecuma kolektīvus, kā arī motivēt un izmantot to priekšrocības

• Mudināt strādājošus sniegt viens otram atbalstu darbā, kā arī organizēt 

grupas, kas apvieno cilvēkus ar līdzīgām interesēm vai vienāda vecuma 

cilvēkus (piemēram, tie kam pāri 50);  noteikt grupās apvienoto darbinieku 

vajadzības un cerības, veikt pasākumus darba spējas un labas veselības 

saglabāšanai

Motivācija
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1.2.3 

Kādas priekšrocības izriet no vecuma 

pārvaldības stratēģijas īstenošanas
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Labumu gūšanas jomas
• Unikālo zināšanu (know-how) saglabāšana

• Gadus jaunāku darba ņēmēju piesaistīšana, 
nodarbināšana un noturēšana darba vietā

• Labu savstarpējo attiecību nodrošināšana dažāda 
vecuma kolektīvos 

• Nodarbinātības efektivitātes uzlabošana (gados 
vecākiem un gados jaunākiem darbiniekiem ir 
atšķirīgi kompetences līmeņi, un tiem jāpapildina 
viens otru)

• Ražošanas tempa saglabāšana

• Labas veselības saglabāšana darbā arī pēc 
pensionēšanas
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2. MODULIS:

Problēmu identifikācija un vecuma pārvaldības pasākumu 

darbību plāna izstrāde uzņēmumā

Ł 2:   

2.1. Dažādu vecumu grupu darbinieku vajadzību, 

motivācijas un problēmu izprašana 

2.2 Problēmu identifikācija vecuma pārvaldības jomā 

uzņēmumā  

2.3. Darbību plānu izstrāde vecuma pārvaldības jomā 
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2.1

Dažādu vecumu grupu darbinieku 

vajadzību, motivācijas un problēmu 

izprašana 
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2.1.1. Dažādu paaudžu vērtības, saistītas ar 

darbu

2.1.2. Ar vecumu saistīti stereotipi un to 

apkarošana uzņēmumā. Darba 

kolektīvu efektivitāte, kur strādā 

dažāda vecuma darbinieki
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2.1.1

Dažādu paaudžu vērtības, saistītas ar 
darbu
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Ar darbu saistīto vērtību loma
Ar darbu saistītas vērtības ir tie 
rezultāti, kurus cilvēki vēlas 
sasniegt un cer, ka tos var iegūt 
strādājot 

Cilvēkus var motivēt darbam ar 
tādām darbībām un rezultātiem, 
kas ir vērtīgas viņiem

Ar darbu saistītas vērtības tieši 
ietekmē:

➢ darba uztveršanu

➢ ar darbu saistīto lēmumu 
pieņemšanu 

➢ darba ņēmēju attieksmi

➢ to uzvedību

Informētība par 

saistītām ar darbu 

vērtībām palīdz 

izveidot tādus 

darba apstākļus, 

kas visvairāk 

atbilst 

strādājošiem 

cilvēkiem, un 

tādējādi veicina to 

labsajūtu un 

veselību
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Ar darbu saistīto vērtību grupas
• Profesionālas darbības vērtība kopumā, vai darba centrālā nozīmē 

salīdzinot ar citām vērtībām, tajā skaitā salīdzinot ar brīvo laiku

• Izaugsmes nozīme, jeb "iziešana uz citiem funkcionēšanas 
līmeņiem”, piem.  profesionālā karjera, personības attīstība

• Ārējās vērtības, kas attiecas uz ārējām darba balvām, piem.: darba 
alga, papildus bonusi, atzinība, prestižs, sociālais statuss

• Iekšējās vērtības, cieši saistītas ar pašu darba procesu, piem.:  
interese, prieks par padarītu darbu, jaunrade, patstāvība, 
sasniegumi

• Sabiedriskās vērtības, saistītas ar attiecībām starp cilvēkiem, piem.: 
starppersonu kontaktu iespēja darba procesā, sabiedrības, kolēģu 
un priekšniecības atzinība

• Darba pārliecības vērtība, jeb darba attiecību stabilitātes svarīgums

Widerszal – Bazyl M., Wołodźko E., 2015
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Paaudzes darba tirgū

Baby boomers - pēckara demogrāfiska sprādziena 

paaudze, personas, kas dzimušas 1946.-1964. 

gados

Paaudze X – baby boomers bērni, dzimuši 1965.-

1979. gados

Paaudze Y* – personas, kas dzimušas 1980.-1989. 

gados

Paaudze Z* – personas, kas dzimušas 1990. gados

Paaudzes Y un Z kopā sauc par Mileniāļiem
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Katrs strādājošs pieder pie noteiktas paaudžu 
grupas, kaut arī tā piederība pie konkrētas 
grupas nenosaka pilnībā tam būtiskas ar darbu 
saistītas vērtības.

Bet tomēr var izcelt vērtības, raksturīgas
atsevišķām strādājošo paaudžu grupām.
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Baby boomers paaudzes vērtības
➢ Profesionālās darbības centrālā vieta dzīvē

➢ Attiecīgi stipras saiknes ar darba devēju, lojalitāte 
pret organizāciju

➢ Svarīga nozīme ir darba attiecību stabilitātei 

➢ Svarīga nozīme ar darbu saistītām iekšējām 
vērtībām, tādām, kā patstāvība vai darbs saskaņā ar 
esošām zināšanām un prasmēm, salīdzinot ar ārējo 
faktoru nozīmi, tādu kā darba alga vai papildus 
labumi

➢ Ir nepieciešams darba kolēģu atbalsts

➢ Tieksme pēc sasniegumiem, drīzāk pamatotiem uz 
tieksmi pēc profesionalitātes, nekā uz konkurences 
ar kolēģiem
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X paaudzes vērtības

➢ Lojalitāte darba devējiem

➢ Darba attiecību stabilitātes svarīgums

➢ Lielā nozīme ir kā ārējām vērtībām (prestižs un 

sabiedriskais stāvoklis), tā arī iekšējām 

(gandarījums un lepnums) vērtībām, saistītām ar 

darbu

➢ Ir nepieciešams darba kolēģu atbalsts

➢ Lielāka nekā baby boomers gadījumā, bet mazāka 

nekā Y paaudzei vajadzība saglabāt līdzsvaru 

darbs - dzīve
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➢ Noskaņoti uz savu personīgu attīstību un 

drīzu profesionālo izaugsmi

➢ Vājāka nekā vecākām paaudzēm saiknes ar 
darba devēju sajūta

➢ Par svarīgu atzīta darba alga un citi labumi, 

kas izriet no darba attiecībām

➢ Ir nepieciešams darba kolēģu atbalsts

➢ Līdzsvara ”darbs - dzīve” saglabāšanas 

vajadzība

Mileniāļu paaudzes vērtības
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2.1.2

Ar vecumu saistīti stereotipi un to 

apkarošana uzņēmumā. Darba 

kolektīvu efektivitāte, kur strādā dažāda 

vecuma darbinieki
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Kas ir stereotips?

Stereotips ir vispārinājums saistīts ar 

grupu, kuras ietvaros identiskus 

raksturojumus piešķir visiem bez 

izņēmuma tās dalībniekiem, neatkarīgi no 

acīmredzamām atšķirībām starp tiem.

Aronson et al., 1997
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Ar vecāko paaudžu darbiniekiem 

saistītie stereotipi
Negatīvi Pozitīvi

Mazāk efektīvi, neka gados 

jaunāki darbinieki

Siltāki un draudzīgāki

Izturīgi pret izmaiņām Godīgāki

Nav tik kreātivi, inteliģenti un 

spējīgi, kā gados jaunāki 

darbinieki

Ir lielas savstarpējo attiecību 

prasmes

Dargāki par jauniešiem Pieredzējuši

Mazāk motivēti mācīties un 

attīstīties nekā jaunieši

Reti kļūdas

Negatīvo stereotipu vairāk par pozitīviem 



2. MODULIS:    Problēmu identifikācija un vecuma pārvaldības pasākumu darbību plāna izstrāde uzņēmumā

Kas notiek, kad darba vietā strādājošie saskaras 

ar stereotipiem, saistītiem ar vecumu

Stereotipi

Stress

Depresija

Mazāk 
motivācijas 

darbam

Mazāk 
vēlās attīstīt 

prasmes

Mazāka 
darba spēja

Avots: Mockałło 2016



2. MODULIS:    Problēmu identifikācija un vecuma pārvaldības pasākumu darbību plāna izstrāde uzņēmumā

Ar vecumu saistīto stereotipu 

apkarošana

➢ Skaidrošana strādājošiem, kas ir tie stereotipi, 
kādi ir to avoti un kādas var būt sekas

➢ Ja gados vecāki darbinieki ir mazākumā -

palielināt to skaitu uzņēmumā

➢ Nodrošināt apmācības iespēju visu 

vecumu darba ņēmējiem 

➢ Pretdiskriminācijas politikas īstenošana



2. MODULIS:    Problēmu identifikācija un vecuma pārvaldības pasākumu darbību plāna izstrāde uzņēmumā

Faktori, kas ietekmē darba kolektīvu 

efektivitāti, kur strādā dažāda vecuma 

darbinieki
1. Vecuma nozīmīgums

2. Ar vecumu saistīti stereotipi

3. Uzdevumu sarežģītība

4. Diskriminācija vecuma dēļ

5. Vecumu atšķirību uztvert kā vērtību

6. Kolektīva klimats

7. Ergonomiskie darba apstākļi
Widerszal – Bazyl M., Wołodźko E., 2017



2. MODULIS:    Problēmu identifikācija un vecuma pārvaldības pasākumu darbību plāna izstrāde uzņēmumā

Vecuma nozīmīgums

➢ Ja kolektīvā ir liela vecumu starpība, tad 
vecumam ir lielāks nozīmīgums

➢ Ja vecumam ir liela nozīme, tad tas kļūst par 
kritēriju kolektīva sadalīšanai uz jaunākiem un 
vecākiem

Pasākumi, kas var uzlabot efektivitāti: 

jācenšas, lai kolektīva struktūrā būtu 

sabalansēts vecuma grupu samērs



2. MODULIS:    Problēmu identifikācija un vecuma pārvaldības pasākumu darbību plāna izstrāde uzņēmumā

➢ Vecuma akcentēšana var izraisīt ar vecumu saistīto 

negatīvo stereotipu veidošanās 

➢ Stereotipi ved pie konfliktiem kolektīvā

➢ Konflikti samazina darba kolektīvu efektivitāti 

Ar vecumu saistīti stereotipi

Ar kādiem pasākumiem var uzlabot darba kolektīva 

efektivitāti: 

➢ Mācības vadībai un darbiniekiem par 

stereotipu atpazīšanu un par to kļūdainības 

izprašanu

➢ Starppaaudžu kontaktu iniciēšana



2. MODULIS:    Problēmu identifikācija un vecuma pārvaldības pasākumu darbību plāna izstrāde uzņēmumā

➢ Kolektīvu rīcībā, kur strādā dažādu vecumu cilvēki, ir 

plašāki zināšanu, prasmju un pieredzes resursi, nekā 

kolektīvos ar vienāda vecuma strādājošiem

➢ Kolektīvi, kur strādā dažādu vecumu cilvēki, ir ļoti 

efektīvi, izpildot sarežģītus uzdevumus

Uzdevumu sarežģītība

Pasākumi, kas palīdzēs uzlabot darba kolektīva 

efektivitāti: vecuma ziņā daudzveidīgiem 

kolektīviem uzdot sarežģītus uzdevumus, kuru 

izpildīšanai vajadzēs vispusīga zināšanu un 

informācijas apmaiņa



2. MODULIS:    Problēmu identifikācija un vecuma pārvaldības pasākumu darbību plāna izstrāde uzņēmumā

Diskriminācija vecuma dēļ

Jo lielāka ir diskriminācijas spriedze, jo sliktāks ir 

darbinieku veselības pašnovērtējums

Pasākumi, kas palīdzēs uzlabot efektivitāti: 

vecuma pārvaldības politikas īstenošana 

visās jomās: darbinieku atlases gaitā, to 

apmācības un pilnveidošanas procesā, 

karjeras kāpnēs utt.



2. MODULIS:    Problēmu identifikācija un vecuma pārvaldības pasākumu darbību plāna izstrāde uzņēmumā

Vecumu atšķirību uztvert kā vērtību

Kolektīvi, kur strādā cilvēki ar pozitīvu attieksmi pret vecumu 

starpību: 

➢ ir vairāk novatoriski, 

➢ tajos ir mazāk konfliktu 

➢ tajos ir retāk sastopams profesionālās izdegšanas sindroms

Ar kādiem pasākumiem var uzlabot darba 

kolektīva efektivitāti: izplatīt zināšanas par 

daudzveidības vērtībām, piemēram 

menedžeriem un darbiniekiem adresēto 

semināru veidā



2. MODULIS:    Problēmu identifikācija un vecuma pārvaldības pasākumu darbību plāna izstrāde uzņēmumā

Kolektīva klimats

➢ Kolektīva klimata pamatā jābūt tā locekļu savstarpējai 
cieņai un orientācijai uz kopējo uzdevumu izpildi

➢ Jo labāks ir kolektīva klimats, jo lielāka ir tā inovāciju 
uztveršanas spēja un retāk ir sastopams profesionālās 
izdegšanas sindroms

Ar kādiem pasākumiem var uzlabot darba kolektīva 

efektivitāti: piemērot attiecīgu kolektīva vadības stilu -

pārveidojošā vadība:

➢ Kolektīva saliedēšana kopējā mērķa sasniegšanai

➢ Motivēšana mērķa sasniegšanai

➢ Rūpes par katra kolektīva locekļa attīstību



2. MODULIS:    Problēmu identifikācija un vecuma pārvaldības pasākumu darbību plāna izstrāde uzņēmumā

2.2

Problēmu identifikācija vecuma 

pārvaldības jomā uzņēmumā  



2. MODULIS:    Problēmu identifikācija un vecuma pārvaldības pasākumu darbību plāna izstrāde uzņēmumā

2.2.1. Darbinieku vecuma struktūras analīze.

2.2.2. Darba vides, veselības problēmu un 

darbinieku motivācijas analīzes metodes un 

instrumenti, ņemot vērā vecumu, dzimumu 

un ieņemamo amatu

2.2.3. Darbaspējas subjektīvais novērtējums kā 

informācijas avots par darbinieku motivāciju 

turpināt strādāt vecumdienās

2.2.4. Organizatoriskie faktori, kas ietekmē gados 

vecāku darbinieku darbaspēju 



2. MODULIS:    Problēmu identifikācija un vecuma pārvaldības pasākumu darbību plāna izstrāde uzņēmumā

2.2.1

Darbinieku vecuma struktūras analīze 



2. MODULIS:    Problēmu identifikācija un vecuma pārvaldības pasākumu darbību plāna izstrāde uzņēmumā

Vecuma struktūras analīzi var izmantot tajā skaitā arī šādos mērķos:

➢ prognozēt vecāku darbinieku kvalifikācijas maiņas un to 

pārcelšanu uz citām darba vietām vajadzību;

➢ prognozēt jaunās vakances darba ņēmējiem ar konkrētu kvalifikāciju;

➢ novērtēt tādu iespēju, ka darbinieki nebūs ar mieru pieņemt jaunu 

inovatīvo tehnoloģiju ieviešanu uzņēmumā, jo tās prasīs jaunu 

prasmju un zināšanu iegūšanu; 

➢ novērtēt strādājošo vajadzības sociālajā sfērā.

Vecuma struktūru bieži vien analizē vēl ņemot vērā dzimumu, divām darba ņēmēju 

pamatgrupām:

➢ darba ņēmēji, kas strādā tipiski strādnieku darba vietās - šīs grupas sastāvā ietilpst 

kvalificēti strādnieki, daļēji kvalificēts darba spēks un nekvalificēts darba spēks

➢ darba ņēmēji, kas strādā inženiertehniska personāla amatos - tie ir vadītāji un speciālisti. 

Strādājošo vecuma struktūras analīzes galvenais mērķis ir tādas 

informācijas saņemšana, kas ir nepieciešama attiecīgas 

nodarbinātības politikas un sociālas politikas veidošanai uzņēmumā.  



2. MODULIS:    Problēmu identifikācija un vecuma pārvaldības pasākumu darbību plāna izstrāde uzņēmumā

gads

Cilvēku skaits dažādās vecuma grupās

līdz 25 gadiem
no 25 līdz 35 

gadiem
no 35 līdz 45 

gadiem
no 45 līdz 60 

gadiem virs 60 gadiem

2013 40 66 108 60 11

2018 25 55 63 88 54

Darbinieku vecuma struktūra darba vietās parauga uzņēmumā 
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Darbinieku vecuma struktūru var attēlot tabulas vai grafika veidā 



2. MODULIS:    Problēmu identifikācija un vecuma pārvaldības pasākumu darbību plāna izstrāde uzņēmumā

1. Vai ir zināms, cik darbinieku ir atsevišķās vecuma grupās? 

2.   Vai pēdējos gados pieauga darba ņēmēju skaits vecuma grupās 45-

60 gadi un vairāk?

3.   Vai ir zināms, cik darbinieki var pensionēties tuvākajā laikā?

4.    Vai aizejošo darbinieku vietā viegli var nodarbināt citus cilvēkus?

5.    Vai vecākiem darba ņēmējiem ir iespēja apgūt jaunu kvalifikāciju un 

mainīt darba vietu tā, lai tie varētu pildīt savus pienākumus līdz 

pensijas vecuma sasniegšanai un pat ilgāk?

Aptuveni jautājumi vecuma struktūras analīzei, lai noteiktu, kādi ir 

nepieciešami pasākumi, kas saistīti ar demogrāfiskām izmaiņām



2. MODULIS:    Problēmu identifikācija un vecuma pārvaldības pasākumu darbību plāna izstrāde uzņēmumā

2.2.2 

Darba vides, veselības problēmu un 

darbinieku motivācijas analīzes metodes 

un instrumenti, ņemot vērā vecumu, 

dzimumu un ieņemamo amatu



2. MODULIS:    Problēmu identifikācija un vecuma pārvaldības pasākumu darbību plāna izstrāde uzņēmumā

Informāciju darba vides un veselības problēmu analīzei 

var iegūt no: 

➢ Arodriska novērtējums - galvenais darba apstākļu 

uzlabošanas instruments

➢ Risku subjektīva novērtēšana kā informācijas avots 

par kaitīgo faktoru iedarbību uz darba ņēmējiem

➢ Informācija par nelaimes gadījumiem darbā un darba 

nespēju veselības stāvokļa dēļ



2. MODULIS:    Problēmu identifikācija un vecuma pārvaldības pasākumu darbību plāna izstrāde uzņēmumā

Par galveno darba devēja instrumentu, kurš palīdzēs uzlabot strādājošo drošību un 
veselības aizsardzību, jābūt arodriska novērtēšana

G2/M2/11

Arodriska novērtēšana

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

EU IT SI D
K

U
K

B
G ES R
O TR LV SE H
R P
L

N
O P
T

H
U C
Z LT

SR
B FI N
L IE EE

FY
R

O
M B
E

D
E

M
T SK A
T

FR

M
N

E

C
Y

A
L. G
R

C
H IS LU

To darba ņēmēju procents, kas uzskata, ka viņu uzņēmumā regulāri 

notiek arodriska novērtēšana, EU LFS 2013



2. MODULIS:    Problēmu identifikācija un vecuma pārvaldības pasākumu darbību plāna izstrāde uzņēmumā

G2/M2/11

Arodriska novērtēšana

Sistemātiska visu darba aspektu pārbaude, lai konstatētu, kādi riska 

faktori darba vietā var būt par strādājoša traumas vai veselības 

pasliktināšanas iemeslu un vai tos faktorus var novērst vai ierobežot

Arodrisks

tā ir bīstama notikuma rašanas varbūtības un traumas smaguma vai 

veselības pasliktināšanas pakāpes kombinācija minēta notikuma rezultātā 

strādājošiem 

Direktīva ILO-OSH 2001

Arodriska novērtēšanas pamatjēdzieni

Risks

darba vides stāvoklis var būt par nelaimes gadījuma vai slimības iemeslu 



2. MODULIS:    Problēmu identifikācija un vecuma pārvaldības pasākumu darbību plāna izstrāde uzņēmumā

Arodriska novērtēšanas pamatmērķi

❑ Pārbaudīt, vai pietiekoši ir identificēti riska faktori darba 
vietās un vai zināms ar tiem saistīts arodrisks

❑ Informēt darba ņēmējus un/vai to pārstāvjus, kā arī 
kontroles un uzraudzības orgānus par to, ka tika veikta 
riska analīze un tika piemēroti atbilstoši aizsardzības 
pasākumi 

❑ Pārbaudīt darba vietu aprīkojuma, piemērojamo 
materiālu un darba organizācijas izvēles pareizību

❑ Noteikt prioritātes pasākumos, kur paredzēta arodriska 
novēršana vai ierobežošana



2. MODULIS:    Problēmu identifikācija un vecuma pārvaldības pasākumu darbību plāna izstrāde uzņēmumā

❑ Nodrošināt resursus, nepieciešamus arodriska novērtēšanai

❑ Nozīmēt attiecīgus cilvēkus arodriska novērtēšanas veikšanai

❑ Noskaidrot apmācību vajadzības un nodrošināt tās personām, kas veiks 
arodriska novērtēšanu

❑ Nodrošināt darbinieku iesaistīšanu arodriska novērtēšanā 

❑ Nodrošināt personām, kas veiks arodriska novērtēšanu, piekļuvi pie 
attiecīgas informācijas un resursiem (tajā skaitā konsultācijas un 
pakalpojumus)

❑ Veikt organizatoriskas struktūras analīzi darba vietu saraksta 
sastādīšanai

❑ Noteikt veidu, kā strādājošie tiks informēti par arodriska novērtēšanas 
rezultātiem

❑ Nozīmēt personu, atbildīgu par uzņēmumā esošā arodriska novērtēšanas 
pasākumu plānošanu un koordinēšanu 

Pamatnoteikumi, kā sagatavoties arodriska novērtēšanai 



2. MODULIS:    Problēmu identifikācija un vecuma pārvaldības pasākumu darbību plāna izstrāde uzņēmumā

Arodriska novērtēšanu var veikt grupa, kuras sastāvā var 

būt: 

❑ darba devējs, 

❑ arodslimību ārsts,

❑ darba devēja nozīmēti darbinieki 

(tajā skaitā darbinieku vadītāji) vai/un 

❑ citu organizāciju speciālisti. 

Kurš veiks arodriska novērtēšanu?

Prasības personām, kas veic arodriska novērtēšanu:

❑ zināt un saprast novērtēšanas principus,

❑ jābūt zināšanām, kas nepieciešamas riska 

identificēšanai vērtējamās darba vietās,

❑ prast novērtēt esošo risku kaitīgās sekas.



2. MODULIS:    Problēmu identifikācija un vecuma pārvaldības pasākumu darbību plāna izstrāde uzņēmumā

❑ Periodiski 

❑ Vienmēr tad, kad tā novērtēšanai piemērota 
informācija zaudēja savu aktualitāti, un proti:

▪ ja organizētas jaunas darba vietas,

▪ ja darba vietās tiek ieviestas izmaiņas 

▪ kad grozītas spēkā esošas normas darba vietu 

novērtēšanas jomā,
▪ ja mainīti lietojamie aizsardzības līdzekļi.

Kad jāveic arodriska novērtēšana?



2. MODULIS:    Problēmu identifikācija un vecuma pārvaldības pasākumu darbību plāna izstrāde uzņēmumā

Vajadzīgas informācijas savākšana

Riska identifikācija

Riska novērtēšana

I. ARODRISKA ANALĪZE

II. PIEĻAUJAMO RISKU LĪMEŅA NOTEIKŠANA

Vai risku var pieņemt?

JĀ:  Periodiska arodriska novērtēšana
NĒ: Koriģējošo darbību un/vai profilakses pasākumu plāna 

izstrādāšana
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Arodriska novērtēšanas gaita 

III. RISKA NOVĒRTĒŠANAS REZULTĀTU 
DOKUMENTĒŠANA



2. MODULIS:    Problēmu identifikācija un vecuma pārvaldības pasākumu darbību plāna izstrāde uzņēmumā

darba vietas lokalizācija un/vai tajā veiktie darbi,
cilvēku, kas tajā darba vietā strādā, tajā skaitā veselības stāvoklis, 
vecums, dzimums,
darba rīki, materiāli, tehnoloģiskas operācijas,
veicamas darbības un to veikšanas veids un laiks,
jau identificēti riski,
attiecīgas tiesību aktu un standartu prasības,  
esošo risku iespējamās sekas,
piemērojamie aizsargpasākumi, 
nelaimes gadījumi, arodslimības un citas strādājošo saslimšanas darba 
vietās

Arodriska novērtēšanai nepieciešama pamatinformācija 

Arodriska novērtēšanas gaitā jāpievērš īpaša uzmanība tiem strādājošiem, 

kam esošo riska faktoru sekas var būt īpaši smagas, piem., grūtniecēm, 

pusaudžiem, vecākiem cilvēkiem vai personām ar īpašām vajadzībām.



2. MODULIS:    Problēmu identifikācija un vecuma pārvaldības pasākumu darbību plāna izstrāde uzņēmumā

Riska identifikācija

❑ Fiziskie riska faktori, tajā skaitā mehāniskā, elektriskā, 

putekļu, termiskā, skaņas, vibrācijas iedarbība, gaismas, 

optisks un lāzera starojums, elektromagnētiskie lauki,

❑ ķīmiskie riska faktori, t.i. ķīmisko vielu un preparātu 

iedarbība, t.sk. kancerogēnu, 

❑ bioloģiskie riska faktori, t.i. prioni un vīrusi, baktērijas, 

sēnītes, endoparazīti,  augu un dzīvnieku patogēni, kas 

nav endoparazīti, 

❑ psihofizikāli riska faktori, tādi, ka fiziskā slodze (statiska, 

dinamiska, monotonums), psiholoģiska slodze un stress.

Darba vietu riska faktoru identifikācijai parasti vislabāk der vienkāršas 

metodes, neformalizētas, piemēram, kontrollapas



2. MODULIS:    Problēmu identifikācija un vecuma pārvaldības pasākumu darbību plāna izstrāde uzņēmumā

Saistīta ar darba vietās atklātiem riska faktoriem arodriska 

novērtēšana notiek precizējot:

❑ riska pastāvēšanas varbūtību, 

❑ šo faktoru iedarbības kaitīgo seku smagumu.

Arodriska novērtēšana

Par novērtēšanas pamatu var būt:
❑ Informācija par nelaimes gadījumiem, arodslimībām un citiem 

saslimšanas gadījumiem, 

❑ likumdošanas aktu, standartu un speciālas literatūras 

informācija, 

❑ ekspertu viedokļi.



2. MODULIS:    Problēmu identifikācija un vecuma pārvaldības pasākumu darbību plāna izstrāde uzņēmumā

Arodriska novērtēšanas dokumentācijā jābūt šādai informācijai:

• ka darba vietā tika veikta arodriska novērtēšana,

• kādā veidā tika veikta novērtēšana,

• kādas darba ņēmēju grupas ir īpaši pakļautas riskam,

• kādi reglamenti, standarti vai rekomendācijas piemēroti vērtējot

arodrisku,

• kādas ir rekomendācijas par pasākumiem, kas jāveic, lai nākotnē

samazinātu riska faktoru ietekmi,

• kādas ir rekomendācijas par riska faktoru novērtēšanas datu

pārskatīšanu un atjaunināšanu.

Arodriska novērtēšanas dokumentēšana

Visiem strādājošiem paziņot par arodrisku, kas ir ar viņu darbu saistīto faktoru 
ekspozīcijas rezultāts, kā arī par iespēju sevi aizsargāt no šiem faktoriem

Informācija par arodrisku



2. MODULIS:    Problēmu identifikācija un vecuma pārvaldības pasākumu darbību plāna izstrāde uzņēmumā

Pirms īstenot pasākumu plānu, rekomendējam 

noskaidrot sekojošus momentus:

• vai piedāvātie pasākumi vedīs pie prasītās 

arodriska ierobežošanas?

• vai neradīsies jauni riska faktori pasākumu plāna 

īstenošanas rezultātā?

• vai var izvēlēties citus, efektīvākus pasākumus?

• kāds ir strādājošo viedoklis par plānoto pasākumu 

īstenošanas nepieciešamību un par to efektivitāti?

Arodriska ierobežošanas pasākumu 
plāna īstenošana
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Darba apstākļu un procesa pielāgošana strādājošo spējām 
sekojošo pasākumu ceļā:

❑ attiecīga darba vides projektēšana un organizēšana 

❑ darbgaldu, citas iekārtas un ierīču izvēle

❑ Ražošanas veidu un darba paņēmienu piemērošana, 
ņemot vērā darbietilpības samazināšanu, it īpaši 
monotona darba un darba ar iepriekš uzdotu tempu, kā arī 
tāda darba negatīvas ietekmes samazināšanu strādājošo 
veselībai

Arodriska samazināšanas pamatprincipi 
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• Riska faktoru un to rašanās avotu likvidācija

• Jaunas tehnoloģiskas un rūpnieciskas attīstības 

izmantošana 

• Bīstamo tehnoloģisko procesu, iekārtas, vielu un 

citu materiālu aizstāšana ar citiem, drošākiem vai 

mazāk kaitīgiem un mazāk bīstamiem

• Kolektīvo aizsardzības pasākumu prioritāte pret 

individuālās aizsardzības līdzekļiem

• Strādājošo instruktāža darba drošības jautājumos

Arodriska samazināšanas pamatprincipi 
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To darbinieku 50+ procents, kas 
uzskata, ka viņu darbs ietekmē 
viņu veselību Eurofund, 2015

Visvairāk darbiniekiem ir šāds 
viedoklis: Lietuvā, Maltā, Serbijā;  
vismazāk - Portugālē, Īrijā, Šveicē
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To darbinieku procents, kas 
uzskata, ka viņu veselība vai 
drošība ir apdraudēti viņu 
darba dēļ, EU LFS 2013

SUBJEKTĪVS VĒRTĒJUMS: Informācija par darba negatīvo ietekmi uz veselību 
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To darbinieku 50+ procents, 
kas uzskata, ka viņu darba 
vietā tie ir pakļauti trokšņu 
iedarbībai, Eurofund, 2015

To darbinieku 50+ procents, 
kas uzskata, ka viņu darba 
vietā tie ir pakļauti bīstamo 
agregātu iedarbībai, 
Eurofund, 2015

SUBJEKTĪVS VĒRTĒJUMS: Informācija par arodrisku darba vietās
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• Novērtējot arodrisku, jāņem vērā strādnieku viedokļi 

• Novērtējot arodrisku, jāņem vērā psihosociālie riska 

faktori  

• Līdz šim arodriska novērtēšanai vērā neņemtu riska 

faktoru un problēmu identifikācija 

• Noteikt, vai ir vajadzīga arodriska novērtēšanas revīzija 

un kāda apjomā  

• Pārbaudīt, vai atbilst esošai situācijai informācija par 

riska faktoriem un ar tiem saistītu arodrisku

Uzņēmuma darba apstākļu apsekošanas subjektīvo 
vērtējumu mērķi
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Aptaujas lapa subjektīvai riska novērtēšanai

• kaitīgu faktoru iedarbība 
darba vietā,

• ar darbietilpīgumu saistīto 
faktoru iedarbība,

• psihosociālie faktori darba 
vidē,

• organizatoriskie faktori,

• ar darbu saistītas veselības 
problēmas.

WARUNKI PRACY 
 

 

I. CZYNNIKI  SZKODLIWE  I  UCIĄŻLIWE 
/zaznacz poprawną odpowiedź/ 

 
Narażenie prosimy określić jako: 

 

Małe      (1) –  jeżeli go nie odczuwamy lub tylko czasami powoduje chwilowe złe samopoczucie 

Średnie (2) –  jeżeli powoduje często złe samopoczucie lub czasami chorobę powodującą kilkudniową   

nieobecność w pracy 

Duże      (3) –  jeżeli może spowodować ciężki uraz lub chorobę albo często zachorowania powodujące 

nieobecność w pracy 
 

 

Czy jesteś narażony/a na: NIE 

TAK, i narażenie to jest: 

małe średnie duże nie 
wiem 

1.  Wdychanie par chemikaliów, gazów lub spalin 0 1 2 3 ? 

2.  Wdychanie pyłów 0 1 2 3 ? 

3.  Kontakt skóry z chemikaliami 0 1 2 3 ? 

4.  Kontakt z materiałami, które mogą być zainfekowane, np. odpady 
(śmiecie), płyny fizjologiczne, materiały laboratoryjne 

0 1 2 3 ? 

5.  Hałas tak głośny, że trzeba podnosić głos mówiąc do innych osób 0 1 2 3 ? 

6.  Hałas, który nie jest wprawdzie bardzo głośny, lecz męczy (jest 
uciążliwy) 

0 1 2 3 ? 

7.  Hałas infra- lub ultradźwiękowy 0 1 2 3 ? 

8.  Drgania maszyn i innych urządzeń, które działają na nogi i tułów 0 1 2 3 ? 

9.  Drgania maszyn i narzędzi ręcznych, które działają na ręce 0 1 2 3 ? 

10.  Wysokie temperatury, które powodują pocenie się nawet wtedy, kiedy 
się nie pracuje 

0 1 2 3 ? 

11.  Niskie temperatury – w pomieszczeniach pracy lub na zewnątrz 0 1 2 3 ? 

12.  Promieniowanie laserowe 0 1 2 3 ? 

13.  Promieniowanie nadfioletowe, podczerwone lub widzialne 0 1 2 3 ? 

14.  Promieniowanie jonizujące (np. rentgenowskie lub gamma) 0 1 2 3 ? 

15.  Pola elektromagnetyczne 0 1 2 3 ? 

16.  Prąd elektryczny 0 1 2 3 ? 

17.  Wybuch i/lub pożar   0 1 2 3 ? 

18.  Przejechanie lub uderzenie przez przemieszczające się pojazdy, 
maszyny 

0 1 2 3 ? 

19.  Urazy powodowane przez ruchome części maszyn 0 1 2 3 ? 

20.  Uderzenie przez spadające elementy 0 1 2 3 ? 

21.  Skaleczenia, otarcia przez ostre lub chropowate krawędzie i 
powierzchnie 

0 1 2 3 ? 

Aptaujas lapa domāta 

strādājošiem, lai noskaidrotu to 

viedokļus sekojošos jautājumos:



2. MODULIS:    Problēmu identifikācija un vecuma pārvaldības pasākumu darbību plāna izstrāde uzņēmumā

Strādājošie var novērtēt aptaujas lapā minēto riska faktoru 

iedarbības pakāpi, kā:

• mazs, ja mēs to nepamanām, vai tikai dažreiz slikti 

jūtamies;

• vidējs  – ja mēs bieži vien slikti jūtamies, vai ja 

dažreiz slimojam un ņemam darba nespējas lapu uz 

dažām dienām

• liels – ja tas var būt par iemeslu smagai slimībai vai 

traumām, kā arī izraisīt biežas saslimšanas ar darba 

nespēju.

Aptaujas lapa subjektīvai riska novērtēšanai
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Avots: Eurostat

Nelaimes gadījumi darbā, kā rezultāta 

iestājās darba nespēja virs 3 dienām 

(uz 100,000 darba ņēmējiem)

3 458.28
2 932.15

2 807.18
2 178.75

2 055.41
1 990.4

1 834.29
1 782.44

1 678.71
1 676.29

1 585.66
1 431.14

1 300.51
1 134
1 088.26

954.18
947.48

885.75
791.21

721.87
706.9
702.61

532.04
531.24

465.04
373.85

296.7
201.16
155.44

81.11
80.17

France

Spain

Luxembourg

Germany

Austria

EU - 28 countries

Italy

Estonia

Malta

Sweden

Hungary

Poland

Slovakia

Lithuania

Greece

Romania

6.32
4.52
4.45

4.22
3.69
3.65

3
3

2.91
2.74

2.37
2.14
2.14
2.13
2.11
2.07

1.97
1.92

1.8
1.71
1.66
1.65

1.54
1.43
1.4

1.29
1.23

0.88
0.8
0.77

0.5

Luxembourg

Estonia

Lithuania

Bulgaria

Austria

Croatia

Hungary

Italy

Switzerland

Belgium

Norway

Poland

Cyprus

Denmark

United Kingdom

Netherlands

Nāves gadījumu rādītāji

(uz 100,000 darba ņēmējiem)

NELAIMES GADĪJUMU DARBĀ RĀDĪTĀJI - Eiropas statistika
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Nāves gadījumu darba vietā skaits ir lielāks 
vecākas vecuma grupas darba ņēmēju vidū

Nelaimes gadījumos darbā cietušo vecums
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Nelaimes gadījuma darbā 

smaguma pakāpe, mērot to ar 

darba nespējas dienu skaitu, 

pieaug līdzi darbinieka vecumam

Avots: Sz. Ordysiński,  analiza na podstawie danych 
GUS z lat 2005 – 2014 (Analīze 2005.-2014. 

gadu Centrālā statistikas biroja datu pamatā)

NELAIMES GADĪJUMU DARBĀ RĀDĪTĀJI - Polijas statistika
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0% 1% 2% 3% 4% 5%

Dopuszczenie do pracy czynnika materialnego bez
wymaganych kontroli, przeglądów

Lekceważenie poleceń przełożonych

Wykonywanie czynności bez usunięcia zagrożenia (np.
niewyłączenie maszyny, niewyłączenie napięcia)

Zmęczenie

 Stan psychofizyczny pracownika, nie zapewniający
bezpiecznego wykonywania pracy spowodowany innymi…

Spożycie alkoholu, środków odurzających lub substancji
psychotropowych

Zdenerwowanie

Nagłe zachorowanie, niedyspozycja fizyczna

50 lat i więcej

mniej niż 30 lat

Pēkšņa saslimšana un stress ir uzskatāmi par nāves gadījumu darbā visbiežākiem iemesliem 

vecuma grupā virs 50 gadiem

Avots: Sz. Ordysiński,  analiza na podstawie danych GUS z lat 2005 – 2014 (Analīze 2005.-2014. 
gadu Centrālā statistikas biroja datu pamatā)

NELAIMES GADĪJUMU DARBĀ RĀDĪTĀJI - Polijas statistika
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Strādājošo procents, 

kam pēdējā laikā tika 

izrakstīta darba 

nespējas lapa, EU LFS 
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0

2

4

6

8

10

12

EU
28

IE TR LT GR MT BG RO UK IT HU ES SI CY CZ CY DK DE PT FI EE LV BE SK FR LU CH NO SE PL AT

Strādājošo daļa vecumā 50+ pēdējo 12 

mēnešu laikā nebija darbā veselības 

problēmu dēļ vairāk par 15 dienām, 

Eurofund 2015

Vislielākais procents atzīmēts Lietuvā, Austrijā un 

Somijā, vismazākais Grieķijā, Kiprā un Rumānijā

NODARBINĀTO DARBA NESPĒJAS LAPAS - EIROPAS STATISTIKA
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2.2.3

Darbaspējas subjektīvais novērtējums kā 

informācijas avots par darbinieku 

motivāciju turpināt strādāt gados vecāku 

cilvēku vidū
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IV līmenis: veicamā darba veids, tā 
materiālā un psihosociālā vide un 
priekšniecības vadības prasmes

Zīmējums darba spējas modeļa pamatā saskaņā ar Somijas Arodveselības institūta koncepciju

http://www.ttl.fi/en/health/WAI/multidimensional_work_ability_model/PublishingImages/work_ability_house_large.png)

"DARBA SPĒJAS ĒKAS” modelis, kuru izstrādāja Somijas Arodveselības institūtā 

(FIOH)  

DARBS: 

materiāla un 

psihosociāla vide, 

priekšnieki.

Vērtības, pozīcijas un 

motivācija

Kompetences

Veselība un 

funkcionālas spējas 

DARBSPĒJA ir mijiedarbības rezultāts starp prasībām

pie darbinieka fiziskām un garīgām spējām darbā un tā

funkcionālām spējam un prasmēm, kā arī starp tā veselības stāvokli

un to, kā pats darbinieks novērtē savas spējas funkcionēt konkrētā 

organizatoriskā un sabiedriskā situācijā 

Paziņas, 

draugi

Ārējā vide

Ģimene

I līmenis: indivīda resursi (veselība un 
funkcionālas spējas: fiziskas, psiholoģiskas 

un sabiedriskas)

II līmenis: zināšanas un prasmes, no kā 
sastāv indivīda kompetence;

III līmenis: indivīda vērtības un pozīcijas, kā 
arī motivācija darbam;

http://www.ttl.fi/en/health/WAI/multidimensional_work_ability_model/PublishingImages/work_ability_house_large.png
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Darba spēju radītājs (ang. Work Ability Index, WAI)

aprēķināms kā septiņu darba spējas īpašību novērtējumu summa:

1. pašlaik esoša darba spēja, salīdzinot ar iepriekšējo labāko mūžā;

2. spēja strādāt ar tādu fizisku slodzi, kādu prasa pašlaik esoša darba 
vieta;

3. spēja izturēt darba vietas psiholoģisko slodzi;

4. ārsta diagnosticētu slimību skaits;

5. iespējamās spējas pildīt savu darbu pasliktināšanās slimību dēļ;

6. darbnespēja slimības dēļ pēdējo 12 mēnešu laikā;

7. paša darbinieka prognozējamā darba spēja tuvāko 2 gadu laikā;

8. psiholoģiskie resursi.
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9.3% 16.3% 21.0%
25.1%

39.1%
40.6%

45.1%
43.3%

48.5% 41.6%
32.4% 27.9%
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90%

100%

25-34 lata 35-44 lata 45-54 lata55 lat i więcej

Bardzo dobra

Dobra

Średnia

Niedostateczna

Cilvēku procents, kas vērtē savu darba spēju kā ļoti labu vai 

labu:

➢ tas ir mazāks vecāku 

darba ņēmēju vidū, 

salīdzinot ar jaunākiem 

darba ņēmējiem

9.20%

19.70%
20.30%

40.40%

35.40%
40.60%

49.80%

22.60%
36.40%
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90%

100%

głównie
umysłowe

głównie
fizyczne

umysłowe i
fizyczne

Bardzo dobra

Dobra

Średnia

Niedostateczna

➢ tas ir mazāks to darba 

ņēmēju vidū, kas strādā 

fiziskā darbā, salīdzinot ar 

darba ņēmējiem, kas strādā 

garīgā darbā*)

Avots: Pawłowska Z., Skład A., 2017
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Darba spējas izmaiņas vecumam līdzi, saskaņā ar prof. J. Ilmarinen 
teoriju

J. Ilmarinen, Generationenmanagement, 28.05.2008.

Darba spējas koeficients
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2.2.4

Organizatoriskie faktori, kas ietekmē 

gados vecāku darbinieku darbaspēju 
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Vecuma pārvaldība:

➢ tās mērķis ir sniegt strādājošiem iespēju turpināt strādāt apstākļos, kas 

nodrošinās viņiem labu veselību līdz pensijas vecuma sasniegšanai un 

arī pēc pensionēšanas, un koncentrējas uz darba spējas 

saglabāšanu visas ekonomiskās aktivitātes vecuma gaitā.

➢ pamatota uz dažādu pasākumu īstenošanu, kas ļaus racionālāk un 

efektīvāk izmantot cilvēku resursus, ņemot vērā dažāda vecuma 

strādājošo iespējas un vajadzības. Tas nenozīmē privilēģijas 

vecākiem cilvēkiem, tas domāts visiem strādājošiem cilvēkiem. 

Gados vecāku darbinieku darba spējas saglabāšana visā 

darba ņēmēja ekonomiskas aktivitātes laikā ir uzņēmuma 

vecuma pārvaldības galvenais mērķis.
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❑ Nodrošināt darba drošību un veselības 

aizsardzību atbilstoši veicamajam darbam 

visa ekonomiskas aktivitātes laikā 

❑ Iespēja mainīt savu darba vietu pret citu, 

kas atbilst vecāka darbinieka spējam 

❑ Periodiskas veselības pārbaudes

❑ Veselīga dzīves veida popularizēšana 

(piem. veselīgs uzturs, fiziskas aktivitātes, 

utt.) 

❑ Iespēja iegūt jaunu kvalifikāciju un jaunas 

zināšanas apmācību gaitā

❑ Iespēja strādāt nepilnu darba dienu, ja tas ir 

vajadzīgs

❑ Priekšnieku vadība un darba ņēmēju 

līdzdalība pasākumos, kuru mērķis ir darba 

spējas saglabāšana    

Vecuma pārvaldība

Avots: Ilmarinen J. 2008
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Vecuma pārvaldības pamatelementiem jābūt integrētiem ar 

cilvēku resursu vadību un ar darba drošības pasākumiem

Cilvēku resursu vadība Darba drošība un higiēna
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2.3

Darbību plānu izstrāde vecuma 

pārvaldības jomā 



2. MODULIS:    Problēmu identifikācija un vecuma pārvaldības pasākumu darbību plāna izstrāde uzņēmumā

Nosakot vecuma pārvaldības pasākumu mērķus, jāņem 

vērā:

➢ pašlaik uzņēmumā īstenoti vecuma pārvaldības 

pasākumi un strādājošo viedoklis par to efektivitāti; 

➢ esošas vai nākotnē gaidāmas problēmas, saistītas ar 

demogrāfiskajām pārmaiņām;

➢ strādājošo vajadzības un cerības.

Plānošana ir mērķu un to sasniegšanas pasākumu 
noteikšana.



2. MODULIS:    Problēmu identifikācija un vecuma pārvaldības pasākumu darbību plāna izstrāde uzņēmumā

Kontrolsaraksta jautājumi vecuma pārvaldības iepriekšējai 
novērtēšanai cilvēku resursu vadības ietvaros



2. MODULIS:    Problēmu identifikācija un vecuma pārvaldības pasākumu darbību plāna izstrāde uzņēmumā

Kontrolsaraksta jautājumi vecuma pārvaldības iepriekšējai novērtēšanai 

darba drošības vadības ietvaros



2. MODULIS:    Problēmu identifikācija un vecuma pārvaldības pasākumu darbību plāna izstrāde uzņēmumā

Pētījumi rāda, ka par lielākas 

nozīmes pasākumiem 

darbaspējas saglabāšanai 

strādājošie uzskata:

➢ drošības un veselības 

aizsardzības 

nodrošināšana,

➢ veselīga dzīvesveida 

popularizēšana un 

➢ periodiskas veselības 

pārbaudes.

7.3

7.1

6.9

7.2

8.1

8.4

8.1

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Pozyskiwanie nowych
kwalifikacji

Zmiana stanowiska pracy

Praca w niepełnym
wymiarze godzin

Konsultacje z
pracownikami

Zapewnienie
bezpieczeństwa i ochrony

zdrowia

Okresowe badania
lekarskie

Promocja prozdrowotnych
zachowań

*)Avots: Pawłowska Z. Daļa A.:  Vecuma pārvaldība darba apstākļu veidošanas un tā efektivitātes aspektā, pētījumu protokols 
daudzgadīgas Nacionālā  pētniecības un attīstības centra finansējamas programmas "Drošības un darba apstākļu uzlabošana” ietvaros

Vidējais vērtējums darbībām, kuru mērķis ir 

saglabāt darba spējas



2. MODULIS:    Problēmu identifikācija un vecuma pārvaldības pasākumu darbību plāna izstrāde uzņēmumā

Avots: Pawłowska Z. Skład A.: Vecuma pārvaldība darba apstākļu veidošanas un tā efektivitātes aspektā, 
pētījumu protokols daudzgadīgas Nacionālā  pētniecības un attīstības centra finansējamas programmas 

"Drošības un darba apstākļu uzlabošana” ietvaros
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Nowe kwalifikacje

Zmiana stanowiska pracy

Praca w niepełnym
wymiarze godzin

Konsultowanie działań z
pracownikami

Zapewnienie
bezpieczeństwa i ochrony

zdrowia

Okresowe badania
lekarskie

Promocja zachowań
prozdrowotnych

55 lat i więcej 45-54 lata 35-44 lata
25-34 lata poniżej 25 lat

Vecāku vecuma grupu strādājošie:

➢ augstāk nekā jaunie cilvēki novērtē
sekojošo pasākumu nozīmi:
veselīga dzīves veida 

popularizācija, periodiskās 

veselības pārbaudes un 

attiecīgas darba drošības un 

veselības aizsardzības 

garantija visa ekonomiskās 

aktivitātes periodā. 

➢ zemāk nekā jaunieši vērtē tādu 
pasākumu nozīmi, ka iespēja mainīt 
darba vietu pret citu, kura būs 
atbilstoša to spējām, kā iespēja 
iegūt jaunu kvalifikāciju un jaunas 
zināšanas apmācību gaitā un iespēja 
strādāt nepilnu darba dienu.

Vidējais pasākumu vērtējums, kuru mērķis 

ir saglabāt darba spēju dažādās vecuma 

grupās 



3. MODULIS:    Biroja darba organizēšana ņemot vērā gados vecu cilvēku problēmas

3. MODULIS:

Biroja darba organizēšana ņemot vērā gados 

vecu cilvēku problēmas

3.1. Darbinieka vecums un biroja darba 

traucējumi un riska faktori 

3.2. Psihiskais un sociālais risks darba vidē, kas 
ietekmē gados vecāku cilvēku darbaspēju 
un tā norobežošanas politika



3. MODULIS:    Biroja darba organizēšana ņemot vērā gados vecu cilvēku problēmas

3.1 Darbinieka vecums un biroja 

darba traucējumi un riska faktori 



3. MODULIS:    Biroja darba organizēšana ņemot vērā gados vecu cilvēku problēmas

3.1.1. Kādas problēmas var izraisīt darbs birojā, it 

īpaši gados vecāku cilvēku gadījumā? 

3.1.2. Kā identificēt biroja darba problēmas?

3.1.3. Kādus risinājumus var piedāvāt riska 

ierobežošanai?



3. MODULIS:    Biroja darba organizēšana ņemot vērā gados vecu cilvēku problēmas

3.1.1

Kādas problēmas var izraisīt darbs 

birojā, it īpaši gados vecāku cilvēku 

gadījumā?



3. MODULIS:    Biroja darba organizēšana ņemot vērā gados vecu cilvēku problēmas

Biroja darbinieks:

➢ Garīgais sēdošs darbs 

➢ Visbiežāk tas ir biroja darbs vai klientu apkalpošana 

➢ Parasti pavada pie datora monitora virs 4 stundām dienā 

➢ Periodiski atstāj darba vietu, lai veiktu papildus darbus, piem. 

nosūtīt pastu vai risināt citus darba jautājumus

Biroja darbs tiek uzskatīts par vieglu: Sēdošs darbs 

dod labu stabilizāciju precīzam roku darbam, neprasa lielus 

enerģijas patēriņus darbam, kā arī neiesaista lielas muskuļu 

grupas. 



3. MODULIS:    Biroja darba organizēšana ņemot vērā gados vecu cilvēku problēmas

Biroja darbs, it īpaši, ja tam nav nodrošināti attiecīgi apstākļi, var būt par avotu 

vairākiem traucējumiem, kas var izraisīt darbinieka veselības stāvokļa un 

vispārēja fiziska vai garīga stāvokļa pasliktināšanos, un rezultātā arī nozīmīgu 

darba ražīguma samazināšanos. 

Visbiežāk sastopamas ar darbu saistītas veselības problēmas. 

Redzes slodze

Kaulu un muskuļu 
sistēmas slodze

Psihosociālais stress

Darba vide 
(mikroklimats, 

apgaismojums, troksnis)



3. MODULIS:    Biroja darba organizēšana ņemot vērā gados vecu cilvēku problēmas

Ar biroja darbu saistītas veselības problēmas var būt sekojošas:

➢ saistītas ar ilgstošu sēdošu darbu (muguras, roku un plecu 

sāpes, acu nogurums utt.), 

➢ saistītas ar sliktu biroja telpu ventilāciju,

➢ saistītas ar nepārtrauktu kontaktu ar citiem darbiniekiem un 

klientiem (psiholoģiskā vardarbība, verbālā un fiziskā 

vardarbība),

➢ izraisītas ar stimulu trūkumu vai vienveidību, ar situācijas 

nemainību (monotonums), ar darba tempu, ar pārmērīgām 

prasībām utt.

Visbiežāk sastopamas ar darbu saistītas veselības problēmas. 



3. MODULIS:    Biroja darba organizēšana ņemot vērā gados vecu cilvēku problēmas

Kādēļ jārūpējas par darba pie monitora apstākļiem? 

Saskaņā ar veiktiem ar okulogrāfiskas registrācijas metodi pētījumiem: 

➢ redzes orgānu noguruma subjektīva sajūta ir lielāka pēc darba ar 

datoru un klēpjdatoru, nekā pēc darba ar papīra dokumentiem,

➢ 50% no pabaudītiem ar monitoru strādājošiem darba ņēmējiem sūdzas 

par galvassāpēm,

➢ vairāk par 80% no tiem sūdzas par sāpēm mugurkaula jostas daļā un 

par acu nogurumu.

Pēc garīgā darba (gan ar klēpjdatoru, gan arī ar stacionāro datoru un ar papīra 
dokumentiem) tiek novērota darba ātruma un vērīguma samazināšanās.

Valsts pētnieciskā institūta Centrālā darba aizsardzības institūta (CIOP-PIB) pētījumi 



3. MODULIS:    Biroja darba organizēšana ņemot vērā gados vecu cilvēku problēmas

Visbiežāk minēts vārgums saistīts ar 

nepariezi organizētu vietu darbam ar datoru

72%

47%
51%

37%
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80%

ból pleców ból głowy ból karku napięcie w
ramionach

Aptauja, kurā piedalījās vairāk 

par tūkstoti Polijas biroju 

darbiniekiem, kas pavada pie 

datora vai ar klēpjdatoru vai ar 

planšetdatoru ne mazāk par 

ceturtdaļu no darba nedēļas 

laika, parādīja, ka 31% no tiem 

ik dienu slikti jūtas tādēļ, ka 

nav pareizi organizēta darba 

vieta pie datora. 

(Valsts pētnieciskā institūta 

Centrālā darba aizsardzības 

institūta (CIOP-PIB) pētījumi)

Kādēļ jārūpējas par darba apstākļiem strādājot pie monitora? 
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Par galvassāpes iemeslu var būt pārāk liels redzes 

noslogojums, saistīts 

➢ ar atspīdumiem monitoru ekrānos,

➢ ar nepareiziem monitoru iestatījumiem (spilgtums, 

kontrasts, burtu lielums), 

➢ darbs ar vairākiem dažāda spilgtuma monitoriem, 

➢ ar lielu starpību starp redzamo telpu spilgtumu 

(neatbilstoša novietošana attiecībā pret logiem). 



3. MODULIS:    Biroja darba organizēšana ņemot vērā gados vecu cilvēku problēmas

➢ pārāk garas stundas sēdošā stāvoklī, darba pārtraukuma 

pavadīšana arī sēdus, 

➢ nepielāgojama sēdekļa atzveltne,

➢ neregulējama sēdekļa atzveltne vai neatbilstoša atzveltnes 

augstuma regulēšana, tādēļ neatbilstoša strādājošā 

parametriem,

➢ pārāk bieza galda virsma vai neregulējami elkoņu balsti, kas 

norobežo iespēju piestumt krēslu pie galda un tādēļ jānoliec 

mugura, 

➢ pārāk liels sēdekļa dziļums, kas neļauj atbalstīties ar muguru, 

➢ pārāk bieži jāpagriež ķermenis (nepareiza darba vietas telpas 

organizācija), 

➢ pārāk maza fiziskā aktivitāte pēc darba. 

Mugurkaula jostas daļas sāpju iemesli



3. MODULIS:    Biroja darba organizēšana ņemot vērā gados vecu cilvēku problēmas

➢ sēdošs darbs un nepareiza darba pārtraukumu iznamtošana, 

➢ pārāk maza fiziskā aktivitāte pēc darba, 

➢ pārāk daudz trekno un saldo produktu uzturā,

➢ pārāk mazs izdzertā ūdens daudzums.

Kakla un pakauša sāpju iemesli

Cieta vēdera, hemoroīdu un lieka svara iemesli

➢ pārāk augstu uzstādīts monitors,

➢ krēsls un darba virsma noregulēti neatbilstoši strādājošā parametriem.



3. MODULIS:    Biroja darba organizēšana ņemot vērā gados vecu cilvēku problēmas

3.1.2

Kā identificēt biroja darba problēmas?
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Ar darbu saistīto veselības problēmu identifikācija 

Nepieciešams rūpīgi izanalizēt un novērtēt: 

➢ kaulu un muskuļu sistēmas slodze un to ietekmējošās darba poza un 

kustības. Nepieciešams novērtēt laiku, kad strādājošs atrodas 

neērtajā pozā, kad atkārto vienas un tās pašas kustības utt.; 

➢ darba vide, tajā skaitā mikroklimats, apgaismojuma intensitāte un 

trokšņa līmenis;

➢ darba vides psihosociālie faktori: monotonums, psihiskā slodze, ar 

biroja darba organizāciju saistīts stress, stress no cilvēku attiecībām 

un no vadības metodēm. 
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Ar biroja darbu saistīto veselības problēmu identifikācija 

Kontrollapa

• vienkāršākais un drošs instruments

• aptaujas lapa par dažādiem biroja darba sarežģītības, darba 

vietas un darba vides aprīkojuma elementiem,

• ļauj darba drošības dienestiem, darba devējiem, pašiem 

darba ņēmējiem un to pārstāvjiem novērtēt un izanalizēt 

arodrisku. 
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Ilgstoši saglabājama darba laikā sēdoša pozīcija 
var būt par pārāk nogurdinošu un būt par iemeslu: 

• nelabvēlīgai mugurkaula slodzei (palielināts 
spiediens uz starpskriemeļu diskiem), 

• mugurkaula izliekumu veidošanai, 

• augšstilba asinsrites traucējumiem 

statiska slodze var rasties, ja atrasties vienā pozā, 
ja nav iespējas to mainīt 70% no darba laika. 
Fiziskās aktivitātes trūkums palēnina fizioloģiskus 
procesus. Tajā skaitā asinsrites palēninājums un 
elpas trūkums var būt par hipoksijas iemeslu, 
kuras pazīmes ir nogurums, garīgo un fizisko 
spēju samazināšanās.

Risks, saistīts ar biroja darbu  

kaulu un muskuļu sistēmas slodzes

Jerzy Ch. Skakun
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Vienkāršota ergonomikas novērtēšanas kontrollapa - rakstāmgalds

Problēma JĀ NĒ

Vai galda augstums ir ērts priekš veicamā darba? 

Rakstāmgalda augstumam bez regulēšanas jābūt ap 70-78 cm 

Vai galda virsma ir ērta priekš veicamā darba? 

Galda virsmas izmēriem jābūt ne mazāk par 100 x 80 cm 

Vai pietiek vietas kājām? 

Jānodrošina brīva telpa liela auguma vīrieša kājām: augstums 65 cm, dziļums 70 cm, platums 70 - 80 cm

Ja galda augstumu var regulēt, brīvas telpas augstuma diapazonam jābūt 55 - 70 cm

Vai galda virsmas biezums ir atbilstošs?

Parasti tas nevar pārsniegt 30 - 40 mm. 

Vai galda virsma ir gaišās krāsas? 

Vai galda virsma ir gaišās krāsas?

Atbildei NĒ jāpievērš uzmanība, tā nozīme, ka esošā problēma 

steidzami jārisina.
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Vienkāršota ergonomikas novērtēšanas kontrollapa - krēsls

Problēma JĀ NĒ

Vai sēdeklis ir stabils? 

Sēdekļa stabilitāti nodrošina 5 atbalsta punkti un stingra konstrukcija bez spraugām

Vai var regulēt sēdekļa augstumu? 

Rekomendējams regulēšanas diapazons: ne mazāk par 40 - 50 cm. Sēdekļa augstuma pielāgošanas rādītājs ir
lietotāja paceles augstums.

Vai elkoņu balsti ļauj piestumt krēslu pie galda? 

Elkoņbalstiem jābūt ne mazākiem kā līdz sēdekļa pusei (nevar būt pārāk gari)

Vai var regulēt elkoņu balstu augstumu un attālumu starp tiem? 

Rekomendējama elkoņbalstu augstuma regulēšana: ne mazāk par 20 – 25 cm

Rekomendējams attālums starp elkoņbalstiem: ne mazāk par 46-51 cm

Vai var regulēt atzveltnes leņķi un augstumu? 

Rekomendējama atzveltnes augstuma regulēšana: ne mazāk par 5 – 7 cm

Rekomendējama atzveltnes nolieces leņķa regulēšana: diapazons: 5° uz priekšu un 30° atpakaļ

Vai atzveltne ir pielāgota mugurkaula jostas daļai? 

Atbildei NĒ jāpievērš uzmanība, tā nozīmē, ka esošā problēma steidzami 

jārisina.



3. MODULIS:    Biroja darba organizēšana ņemot vērā gados vecu cilvēku problēmas

Vienkāršota ergonomikas novērtēšanas kontrollapa - dators

Problēma JĀ NĒ

Vai ekrāna izšķirtspēja nodrošina skaidru attēlu? 

Rekomendācijas: kontrasts virs 1000:1, spilgtums min 250 cd/m2 (ja telpa ir labi apgaismota, tad lielāks); 

gaišs, gaismu neatstarojošs korpuss, enerģijas patēriņš zem 25 W. 

Vai monitors novietots ar pareizu attālumu? 

Optimālu acu attālumu no monitora var aprēķināt šādi: 

• zīmju lieluma uz ekrāna pamatā - attālumam jābūt 150 reizes lielākam par zīmju lielumu (piem., ja 

zīmes lielums 4 mm, attālumam jābūt 60 cm) 

• monitora gabarītu pamatā - attālumam jābūt ne mazāk par 1,5 no monitora diagonāles garuma 

Vai klaviatūra ir ieprojektēta pareizi?

Attālums starp taustiņu centriem uz tastatūras jābūt vismaz 19 mm. Teksta ievadīšanas laikā lietotājam 

jābūt skaidri dzirdams un jūtams taustiņa nospiešanas brīdis 

Vai monitora pozīcijas regulēšana ļauj noliekt ekrānu un pagriezt ap savu asi?

Rekomendēts monitora regulēšanas diapazons: 20° atpakaļ un 5° uz priekšu

Pagriešana ap savu asi ne mazāk par 120° – pa 60° abos virzienos

Vai pelei jābūt piemērotai konkrētam lietotājam ņemot vērā tā rokas lielumu?

Atbildei NĒ jāpievērš uzmanību, tā nozīmē, ka esošā problēma steidzami jārisina.
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Vienkāršota ergonomikas novērtēšanas kontrollapa – darba vietas 

novērtēšana

Problēma JĀ NĒ

Vai tastatūra atrodas elkoņu augstumā?

Vai ceļu un gurnu leņķis sastāda ap 90 - 110? 

Vai krēsla atzveltne skar lāpstiņas un pieguļ pie mugurkaula jostas daļas? 

Vai tastatūras vieta ļauj atbalstīt rokas (apakšdelmus) uz galda virsmas vai uz 

elkoņu balstiem?

Vai monitors atrodas ap 60 - 70 cm attālumā no acīm? 

Vai leņķis starp monitora plakni un skatīšanās uz monitora vidu līniju sastāda 

aptuveni 90°?  

Vai nodrošināta pietiekoša brīva telpa darba vietā un piekļuve tai?

Vai zem galda ir pietiekoši vietas, lai ērti novietotu kājas?

Vai darba vietas elementi, kas visbiežāk vajadzīgi darbiniekam darba procesā, 

atrodas piemērotā augstumā/platumā/dziļumā  (515/480/170 mm)?

Atbildei NĒ jāpievērš uzmanība, tā nozīmē, ka esošā problēma steidzami 

jārisina.
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Monitora vieta attiecībā pret acīm un galvu 
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Intensīvs acu darbs nepiemērotos apgaismojuma apstākļos var būt 

noguruma iemesls vai padziļināt to. Pamatprasība apgaismojumam biroja 

telpās: tam jābūt pēc iespējas dabiskākam un vienmērīgākam visā telpā, 

ar intensitāti  300-500 lx. Darba vietas, kur darbs prasa lielu redzes slodzi, 

jāaprīko papildus apgaismojumu.

Apgaismojumam jābūt vienmērīgi izkliedētam, ar intensitāti 500 lx, uz 

ekrāna nevar būt atstarojumi un atspoguļojumi vai citi gaismas avoti, fons 
nevar būt pārāk kontrastains salīdzinot ar monitoru. 

Risks, saistīts ar darbu birojā 

apgaismojums

PIEZĪME: Darba vieta darbam ar datoru jāpielāgo darbinieka individuālām vajadzībām, 
organizējot papildus vietējo apgaismojumu. 
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Problēma JĀ NĒ

Vai darbinieks sūdzas par savas darba vietas slikto apgaismojumu? 

Vai strādājošs paziņo par redzes noguruma simptomiem? 

Vai gaismas avoti un gaismekļi ir netīri? 

Vai gaismekļos atrodas nedegošie gaismas avoti? 

Vai telpā ir priekšmeti, kas ierobežo darba vietu apgaismojumu (augstas sadales 

sienas, mēbeles utt.)? 

Vai apgaismojums ir pārāk spilgts vai ir redzamas gaismas avotu spilgtas daļas? 

Vai ir pamanīta strādājošo gaismas avotu mirgošana? 

Vai ar esošu apgaismojumu ir grūti atpazīt krāsas? 

Vai darba vietā ir redzami gaismas avotu spilgti atstarojumi?

Vai datoru monitori ir pareizi pozicionēti pret logiem?

Vienkāršota ergonomikas novērtēšanas kontrollapa - apgaismojums

Atbildei NĒ jāpievērš uzmanība, tā nozīmē, ka esošā problēma 
steidzami jārisina.
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Gaisa temperatūrai telpās, kur strādā sēdošu darbu, jābūt 
vasarā ap 20-24oC, bet ziemā, kad valkā siltākas drēbes un 
veļu, var būt zemāka, ap 18-22oC.

PIEZĪME: 

Gados vecākiem cilvēkiem, atkarīgi no vajadzībām, noteikta nedaudz 

augstāka temperatūra, ņemot vēra asinsrites traucējumu iespēju. 

Risks, saistīts ar darbu birojā 

mikroklimats
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➢ Telpas mikroklimatu pielāgo lielākoties pie termiskā komforta 

subjektīvas sajūtas, kura ir atkarīga ne tikai no gaisa temperatūras un 

mitruma, bet arī no konkrētas personas ģērbšanās stila, vecuma un 

vielmaiņas.

➢ Jānodrošina atbilstošs gaisa mitrums, lai novērstu deguna, kakla un 

acu gļotādu izžūšanu.

➢ Ventilācijai, no kuras ir atkarīga gaisa apmaiņa, pēc iespējas jābūt 

dabiskai.

➢ Ja telpā lieto gaisa mitrinātājus (kondicionētājus), tad jāatceras, ka tie 

bieži jādezinficē, citādi tie var palikt par Legionellas grupas baktēriju 

inkubatoru un izsmidzinātāju, kā arī būt par sarežģīto elpošanas ceļu 

slimību (plaušu karsonis vai gripai līdzīgu) rašanās iemesliem. 

➢ Gaisa kvalitāti ietekmē arī jonizēšana, jāpievērš uzmanība grīdas un 

iekārtas antistatiskumam.

Risks, saistīts ar darbu birojā 

mikroklimats
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Biroja telpās par piesārņojuma avotu var būt paklāji un mēbeles, it īpaši jaunas, 

kas izdala formaldehīdu (ko bieži vien lieto mēbeļu ražošanas materiālu 

impregnēšanai). 

Kopēšanas aparātu darba gaitā izdalās ozons, kurš ir jūtams pat nelielos 

daudzumos, kas rada darbinieku nemieru. Kā liecina mērījumi, ozona 

koncentrācija, strādājot vienam aparātam, pavisam nepārsniedz atļautās 

koncentrācijas. Ja tomēr tas ir liels kopēšanas aparāts vai tie ir vairāki vienā telpā, 

tie jāatdala no strādājošo darba vietām un telpā jābūt labai ventilācijai. 

Smēķēšanai nozīmē atsevišķas vietas ārpus darba telpām (saskaņā ar spēkā 

esošām normām). 

Putekļus novāc ne tikai no grīdas un no mēbelēm, bet arī no radiatoriem, sienām 

utt. 

Risks, saistīts ar darbu birojā 

gaisa piesārņojums
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Vienkāršota ergonomikas novērtēšanas kontrollapa - mikroklimats

Problēma JĀ NĒ

Vai gadās, ka temperatūra telpā pārsniedz komforta temperatūru? 

Vai saules gaisma bieži traucē darbu? 

Vai telpā ir caurvēji? 

Vai strādājošie paziņoja par nepieciešamību lietot kondicionētājus? 

Vai darba laikā strādājošie sūdzas uz pārmērīgu karstumu? 

Vai telpā ir jūtama liela temperatūru starpība atkarīgi no gada laikā? 

Atbildei NĒ jāpievērš uzmanība, tā nozīmē, ka esošā problēma 

steidzami jārisina.
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Risks, saistīts ar darbu birojā 

trokšņi

Troksni biroja telpās parasti ģenerē datori vai lietojamās 

iekārtas un ierīces, piem. ventilatori, serveri, printeri, 

papīru smalcinātāji. Turklāt par trokšņu avotu var būt pats 

strādājošais, citu darbinieku vai klientu sarunas, skaļa 

mūzika vai troksnis no ārpuses.

Strādājot intensīvu garīgu darbu nepieciešams izvairīties 

no nevajadzīgiem trokšņiem, jo tie atrauj uzmanību un 

neļauj koncentrēties. Tālruņa signāli jāklusina.

Magdalena Gęsiarz
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3.1.3 

Kādus risinājumus var piedāvāt riska 

ierobežošanai?
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Kaulu un muskuļu sistēmas problēmu profilakse

1. Alternatīvais sēdeklis: soliņi ar ceļu 

balstiem, sēdeklis uz atsperēm vai 

rehabilitācijas bumba

PIEZĪME: Minētas palīgierīces nevar būt par vienīgu biroja darbinieka darba vietas 

aprīkojumu (piem. uz soliņa ar ceļu balstiem pat cilvēks bez veselības traucējumiem 

nevar sēdēt vairāk par 2 stundām) - obligāti darba vietā, kur lielāku maiņas daļu 

darbs ir sēdošs, jābūt attiecīgi regulējamam krēslam. 

Soliņi ar ceļu balstiem ļauj mainīt ķermeņa pozīciju sēdēšanas laikā, tas uzlabo 

muskuļu, kas atbild par pareizo pozu, stāvokli.  Tāda soliņa problēma ir atzveltnes 

trūkums, un tātad nav iespējams ieņemt atpakaļ noliekto, atslābināto ķermeņa pozu, 

kā arī ieņemtas ķermeņa pozas izraisīto spiedienu uz pacelēm un asinsvadiem 

tajos. Tās nav pietiekoši atbilstošs sēdeklis cilvēkiem, kuriem jau ir problēmas 

ar kāju asinsvadiem.
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Kaulu un muskuļu sistēmas problēmu profilakse

2. Soliņi kāju atpūtināšanai: ja darba virsmas 

(galda) augstumu nevar noregulēt vai regulēšanas 

diapazons nav pietiekošs (īpaši neliela auguma 

personām). 

Kāju soliņiem jābūt atbalsta virsmai ne mazākai par 

45×35 cm un ar regulēšanas leņķi 5 – 15° diapazonā.

3. Datoru rokas paliktņi: var palīdzēt atbilstoši 

pozicionēt roku un plaukstas pamatu, gan darbam ar 

peli, gan arī ar tastatūru.  

PIEZĪME: Paliktņi var izraisīt pārmērīgu spiedienu uz plaukstas 

pamatu. Tādēļ to lietošana ir individuāla izvēle, atkarīga no konkrēta 

lietotāja komforta.
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Kaulu un muskuļu sistēmas problēmu profilakse

4. Bieži mainīt ķermeņa pozu no sēdošas uz stāvošo (ne retāk par vienu reizi 

stundā)

galds, pie kura var strādāt kājās stāvot ar 

manuālu galda virsmas regulēšanu, pie kura var 

arī sēdēt, rekomendēts, lai vismaz reizi dienā 

20% laika strādāt kājās stāvot

"aktīvais rakstāmgalds”, pie kura iespējami dažādi 

fiziskās aktivitātes veidi, piem. ar samontētu 

skrējceliņu vai velotrenažieri.
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Kaulu un muskuļu sistēmas problēmu profilakse

5. Darbības maiņa: Norobežot kopējo sēdošā 
darba laiku, ieviešot darba paņēmienus, kas 
piespied darbinieku piecelties un pat staigāt 
(piemēram, aiznest dokumentus uz citu 
kabinetu, nevis nosūtīt tos pa e-pastu).

„Jaunās rekomendācijas”

• izvietot tualeti tālāk no 

darbiniekiem, lai pastaiga tajā 

virzienā būtu pēc iespējas ilgāka; 

• daļu no informācijas strādājošie 

piegādā sev paši, kas papildus var 

sekmēt labāku kolektīva 

integrāciju. 

• lietotnes (datorā, telefonā) kas 

atgādina par nepieciešamību 

izkustēties darba dienas laikā.

6. Pārtraukumi darbā un aktivitātes maiņa: lai 
atrautos no darba pienākumiem un:
• veikt dažus vienkāršus vingrinājumus; 

• nedaudz pastaigāt, uziet pa kāpnēm utt. 

• aiziet uz firmas telpām, paredzētām atpūtai, 

kur var pat apgulties uz brīdi 
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Kaulu un muskuļu sistēmas problēmu profilakse

7. Aktīvas atpūtas un veselīga dzīves veida popularizēšana 

• ierīkot uzņēmuma teritorijā trenažieru zāli, futbola laukumu utt.

• piedāvāt abonementus uz fitnesa klubiem, sporta zālēm un baseiniem

• organizēt sporta sekcijas, piem., futbola, badmintona utt.

• ieinteresēt strādājošus ar riteņbraukšanu, popularizēt ideju braukt ar 

riteņiem uz darbu un no darba, organizēt riteņu stāvvietas ar 

ģērbtuvēm un dušas telpām, organizēt riteņbraukšanas 

popularizēšanas pasākumus, piem., "Diena bez automobiļa”, "Brauc ar 

riteņiem un esi vesels”

• dot iespēju pastaigāties un izkustēties svaigā gaisā pusdienu 

pārtraukumā

• organizēt fiziskās aktivitātes popularizēšanas seminārus, tajā skaitā 

iespēju saņemt speciālistu rekomendācijas un konsultācijas

• izglītojošās akcijas vai tematiskās dienas, t.sk.: “Fiziskās aktivitātes 

diena”, “Vingrinājumu nedēļa”, “Aktivitāšu diena”
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Kaulu un muskuļu sistēmas problēmu profilakse

7. Aktīvas atpūtas un veselīga dzīves veida 

popularizēšana 
• Vingrinājumi mugurkaulam: peldēšana, ūdens 

aerobika, nūjošana, pilates, vingrošana uz bumbas. 

• vingrinājumi vēdera un muguras muskuļu 

nostiprināšanai - tie veido dabisku atbalstu 

mugurkaulam. 

• izvairīšanās no liekā svara - lieki kilogrami pārmērīgi 

noslogo mugurkaulu un locītavas. 

Miroslavs Ščudliks
/Mirosław Szczudlik/
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min. 1m

Mirdzuma ierobežošana

• monitoru novietošana sāniski pret logu, 

attālumā ne mazāk par 1 m

• gaismas ķermeņu uzstādīšana ar atbilstošu 

pretapžilbināšanas aizsardzību

• Monitoru novietot tā, lai skatīšanas uz 

monitoru līnija būtu paralēla gaismekļiem

• datoru ekrānu pretapžilbšanas filtru

izmantošana

Pārāk lielas temperatūras telpā ierobežošana

• logu stiklu nomaiņa pret siltumu nevadošiem stikliem

• žalūzijas uz logiem no saules puses. Tās noderēs arī telpu 

apgaismojuma regulēšanai.
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• Princips 20-20-20: ik 20 minūtes 20 sekunžu laikā 

skatīties uz priekšmetu, kurš atrodas vismaz 6 m (20 

pēdu) attālumā, vislabāk uz zaļumu aiz loga. 

• Acu vingrinājumi:  paskatīties uz augšu, pēc tam uz 

leju, pa labi, pa kreisi, ekrāna kreisajā augšējā stūrī un 

tad labajā augšējā stūrī, kreisajā apakšējā stūrī un 

labajā apakšējā stūrī, pēc tam ar acīm uzzīmēt apļus -

vienu reizi uz vienu pusi, vienu reizi uz pretējo pusi 

Redzes problēmu profilakse
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3.2. Psihiskie un sociālie riska 

faktori darba vidē, kas ietekmē 

gados vecāku cilvēku darbaspēju un 

to norobežošanas politika 
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3.2.1. Faktori, kas veido biroja psihosociālo darba 

vidi

3.2.2. Pasākumi, lai norobežotu ar darbu saistīta 

stresa iemeslus

3.2.3. Darbības ar darbu saistīta stresa seku 

norobežošanai
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3.2.1

Faktori, kas veido biroja psihosociālo darba vidi
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Psihosociālais riska faktors darba vietā

Psihosociālais arodrisks ir “tādi darba vadības un organizācijas aspekti, kopā ar tā sociālās 

vides kontekstu, kas potenciāli var būt par psiholoģisko, sociālo vai fizisko traumu avotiem".  

Cox T., Griffiths A., Rial – Gonzales E., 2006).

Darba apstākļi:

darba laiks, maiņas, pārtraukumi,

darba raksturs (atbildība,

izolācija, kontakts ar klientiem),

darba līguma tips, atalgojums.

Fiziskie faktori:

trokšņi, netīrumi, temperatūra.

Uzdevumi:

loti sarežģīti, pārāk sarežģīti, darba 

kontroles līmenis, diferenciācijas 

pakāpe, stimulu vienveidība 

(monotonums)

laika trūkums, darba temps.

Darba rīki un tehnoloģijas:

ergonomika, instrumentu un/vai to 

lielotprasmes trūkums,

sarežģīta tehnoloģija.

Uzņēmuma kultūra un 

funkcionēšana:

komunikācija, vadības stils,

uzņēmuma mērķi (nesaprotami, 

nedefinēti), atmosfēra

Loma uzņēmumā:

Konflikts un lomas neskaidrība.

Profesionālā attīstība:

personīgas karjeras izaugsmes, 

apmācības, personīgās attīstības 

iespējas.

Starppersoniskas attiecības:

Konflikti, naidīga uzvedība, 

psiholoģiskā vardarbība, agresija, 

atbalsta trūkums

kas izriet no darba satura kas izriet no darba konteksta
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Jaunās tehnoloģijas, kā psihosociālo draudu avots

Datoru un informatīvo tehnoloģiju uzdevums ir atvieglot mūsu dzīvi, bet

tā kā mēs biežāk un biežāk ceram uz mūsu datoriem, tādas problēmas,

kā ražīgums, lēna programmu ielādēšanā, uzkāršanās un sistēmas

kļūmes, bieži vien kļūst par iemeslu tam, ka dators ir tā lietotāju

ievērojams stresa un neapmierinātības avots.

Vecākiem darbiniekiem par visbiežāko stresa avotu var būt

nepietiekošas prasmes digitālo tehnoloģiju jomā
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Psihiskās slodzes jēdzienu var izskatīt no diviem dažādiem viedokļiem:

• neatkarīgi no cilvēka psihiskā stāvokļa - no prasību viedokļa, kurus izvirza izpildāms 

darbs, garīga darba procesu uztveršanas un lēmumu pieņemšanas, kā arī prasītā darba 

ātruma un precizitātes jomā 

• no konkrētā strādājošā cilvēka organisma viedokļa, kurš atbilst konkrētas darba vietas 

noteiktām prasībām. 

Tas nozīmē savstarpējo attiecību starp darba vietu un vides prasībām no vienas puses, un 

cilvēka psihofiziskām spējam no otras puses

Stress saistīts ar cilvēka tieksmi uz tā dzīves mērķu un ambīciju īstenošanu, tādēļ stress ir 

blakus katram domāšanas un strādāšanas procesam. No fizioloģijas viedokļa stress ir 

hroniski liels psihiska uzbudinājuma un sasprindzinājuma līmenis organismā, kas pārsniedz 

šī cilvēka iespējas tikt ar to galā, kas var būt par diskomforta sajūtas, spējas pārvarēt šo 

situāciju samazināšanas, nervu sabrukuma vai psihiskas saslimšanas avotu. 

stress = paaugstinātas prasības + lieli ierobežojumi + pārāk mazs 

atbalsts 

Stresa raksturs
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Organisma stresa reakcijas iemesli tiek saukti par 

stresoriem (stresa faktoriem). 

Konkrētās personas reakcijas veids uz noteiktu stresoru 

daudzumu atkarīgs no tādiem faktoriem, kā personība un 

garaspējas. Stresa faktori neiedarbojas vienādi uz visiem. 

Stress darba vietā tā ir visa uzņēmuma, nevis 

atsevišķa darba ņēmēja problēma...
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Intensīva prāta darbība, kas bieži vien notiek ar laika 
trūkuma presingu un spriedzes starp darba ņēmējiem 
un darba devējiem apstākļos, var izraisīt stresu, kurš 
kļūs par noguruma, galvas sāpes, neapmierinātības 
un izdegšanas sindroma avotu.

Stress darba vietā

Īstermiņa stress var izraisīt cilvēkam sajūtu, ka 
viņam priekšā ir izaicinājums, kā arī stress var 
motivēt cilvēku veikt darbības, kas sniegs 
iespēju to izaicinājumu pārvarēt. Tās ir "pilnas 
stresa devas” efekts, kura ir lietderīga un 
vajadzīga”.  

Maciej Mytnik



3. MODULIS:    Biroja darba organizēšana ņemot vērā gados vecu cilvēku problēmas

Stress darba vietā

Ja pārāk liela stresa slodze turpinās ilgi, tas samazina 

cilvēka darba efektivitāti. Tās rezultāts ir sajūta, ka ar 

situāciju nevar tikt galā, pat ja agrāk tā tika uztverta kā 

vienkārša situācija. Negatīvas sekas skar gan atsevišķu 

personu, gan arī visu uzņēmumu. Strādājošam radīsies 

sajūta, ka viņš nav spējīgs atrisināt viņam priekšā 

stāvošus uzdevumus, bet stresa izraisīts nogurums var 

vest 

• tieši pie darba drošības problēmām (piem., "es biju 

tādā stresa stāvoklī, ka nepamanīju, ka mašīna 

iesprūda”) vai 

• pie ilgstošām veselības problēmām, piem., būt par 

depresijas avotu, vest pie kardioloģiskām 

problēmām vai pie destruktīvas uzvedības (piem. pie 

pārmērīgas alkohola lietošanas). 

Mariusz Napierała
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Cik bieži Jūs esiet pakļauts/-a stresam darba vietā? (%) 
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3.2.2

Pasākumi, lai ierobežotu ar darbu saistīta stresa 
iemeslus
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Stresa uztveršanas līmenis strādājošo vidū regulāri jākontrolē, bet 

pasākumiem, domātiem tā stresa apkarošanai, jāņem vērā gan uzņēmuma 

mērķi, gan arī strādājošo vajadzības. 

Turklāt, no strādājošo veselības un pašsajūtas viedokļa, gan arī no uzņēmuma 

efektivitātes viedokļa, kas lielā mērā ir no tām atkarīgs, rekomendēta arī stresa 

pārvaldība darba vietā, kurai būtu profilaktisks raksturs. Tādēļ te jābalstās uz 

stresa faktoru jeb stresoru rašanās profilakses, nevis uz jau esošā stresa 

pārvaldības vai uz tā negatīvo seku mazināšanas. Tādām darbībām jābalstās 

uz:

• darba vides restrukturizācijas sākot no paša darba uzdevuma, 

• elastīga darba laika ieviešanas, 

• darba ņēmēju līdzdalības uzņēmuma vadībā, 

• rūpēm par profesionālo prasību un lomu precīzu definēšanu, 

• atgriezeniskām saitēm un citiem pasākumiem atkarīgi no uzņēmuma 

specifikas. 

Stresa pārvaldība darba vietā
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Psihosociāla stresa profilakse darba 

vietā 

1.  Stresa avotu ierobežošana
✓ Darba organizācija 

✓ Darba vide

✓ Vadība

2.  Fizioloģiskās un psiholoģiskās 

reakcijas uz stresoriem ierobežojumi
✓ Izglītība un apmācība 

3.  Ilgstoša stresa seku ārstēšana  
✓ Veselības aprūpe, rehabilitācija 

DARBA DROŠĪBAS UN 
CILVĒKU RESURSU 
SOCIĀLI ATBILDĪGA 

PĀRVALDĪBA

Stresa pārvaldība darba vietā
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Stresa ierobežošanai nepieciešams pielāgot darba vietas prasības 

strādājošā spējām. Tas palīdzēs uzlabot pašsajūtu darba vietā un uzlabos 

strādājošā darba kvalitāti uzņēmumā.   

Stresa pārvaldība darba vietā

Pašsajūtas uzlabošanu darba vietā un uzņēmuma funkcionēšanas uzlabošanu var sasniegt, 
īstenojot darba drošības un cilvēku resursu sociāli atbildīgu pārvaldību
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Galvenās 

korporatīvās sociālās 

atbildības vadlīnijas 
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SOCIĀLĀ ATBILDĪBA

Uzņēmuma atbildība par savu lēmumu un darbības ietekmi uz sabiedrību un vidi, kuru 

uzņēmums apliecina ar pārredzamu un ētisku rīcību, kas    

• veicina ilgtspējīgu attīstību, tostarp — sabiedrības veselību un labklājību, 

• kurā ir ņemtas vērā ieinteresēto personu vēlmes, 

• ievēroti spēkā esošie tiesību akti un nodrošināta atbilstība starptautiskām normām 

• un kas izpaužas visas organizācijas darbībā un attiecībās.
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Tādas vadības struktūras attīstība, kura ļaus īstenot procesus, vērstus uz pašsajūtas 
uzlabošanu darba vietā, tajā skaitā:

➢ Vadības iesaistīšanās līmeņa paaugstināšana, kas var izpausties šādi:

▪ tādas politikas veidošanā, kas noteiks virzienu tiem pasākumiem, kuru 
rezultāta tiks nodrošināta laba pašsajūta darba vietā, piesaistot tam darba 
ņēmējus 

▪ vadība regulāri saņem un analizē informāciju par drošam darbam un 
veselībai draudošiem riska faktoriem (tajā skaitā par psihosociāliem 
faktoriem) un veic profilakses pasākumus 

▪ nepārtraukta vadošo darbinieku kvalifikācijas celšana korporatīvās sociālās 
atbildības jomā.

➢ Struktūru un procedūru ieviešana, kas nosaka rīcību, atbildības un 
pilnvarojumu kārtību 

➢ Lēmumu pieņemšanas procesu uzlabošana, un proti:

▪ atbildības un pilnvarojumu noteikšana un

▪ strādājošo pārstāvju aktīva piedalīšanās mērķu un plānu izstrādāšanā.

Stresa pārvaldība darba vietā
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Labklājības un funkcionēšanas novērtēšana darba vietā un lēmumu 
pieņemšanas procesu organizēšana EK valsts uzņēmumos 

Labklājības 
novērtēšana

Funkcionēšanas 
vērtēšana

Uzņēmumi, kur dominē centralizēta pieeja 
lēmuma pieņemšanas procesiem

(62%)

Uzņēmumi, kur dominē decentralizēta 
pieeja lēmuma pieņemšanas procesiem

(38%)

Avots: Eurofound (2015), Eurofound yearbook 2014: Living and working in Europe, Publications 
Office of the European Union, Luxembourg 

Stresa pārvaldība darba vietā



3. MODULIS:    Biroja darba organizēšana ņemot vērā gados vecu cilvēku problēmas

Stresa pārvaldība darba vietā

Uzņēmumu procents Eiropas Kopienas valstīs, kur ieviestas procedūras, saistītas ar agresiju 

vai psiholoģisko vardarbību darba vietā   
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Avots: Badanie ESENER, Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy /Eiropas Darba drošības un 
veselības aizsardzības aģentūra/ (EU-OSHA), 2013

Pasākumi, kas palīdzēs apkarot diskrimināciju un vardarbību darba vietā, kā arī palīdzēs 

uzlabot tās psihosociālo vidi, un proti:

• fiziskas vai psiholoģiskas vardarbības gadījumu konstatācija  (mobbing, bullying) un 

tādu gadījumu profilakses pasākumi,

• vadības personāla un darbinieku apmācība fiziskas vai psiholoģiskas vardarbības riska 

faktoru apkarošanas un novēršanas jomā. 
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• Darba stresa avotu identifikācija un ierobežošana arodriska 

novērtēšanas gaitā

• Nelaimes gadījumu darbā, arodsimību, ar darbu saistīto saslimšanu 

analīze, lai identificētu to avotus, tajā skaitā saistītus ar stresu darba 

vietā 

• Apmācības darba drošības un veselības aizsardzības jomā, ņemot vērā 

darba vietas stresa problēmas 

• Nodrošināt strādājošo pilnīgu līdzdalību darba drošības un higiēnas 

pārvaldībā (informācija, konsultācijas un piedalīšanās lēmumu 

pieņemšanā) 

Prakses, vērstas uz pašsajūtas uzlabošanu darba vietā:

Nodarbinātības paņēmieni darba drošībai un strādājošo veselībai

Stresa pārvaldība darba vietā
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Stresa pārvaldība darba vietā

Uzņēmumu procents Eiropas Kopienas valstīs, kur zināšanas par 

psihosociāliem faktoriem ir apmierinošas, lai ņemtu tās vērā vērtējot arodrisku  
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Stresa pārvaldība darba vietā

Uzņēmumu procents Eiropas Kopienas valstīs, kas ievieš izmaiņas darba 

vietās, lai samazinātu prasības un laika trūkumu
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veselības aizsardzības aģentūra/ (EU-OSHA), 2013
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• Nodrošināt iespēju mācīties un iespēju attīstīt prasmes, 

nodrošināt profesionālas karjeras iespējas visiem darba 

ņēmējiem, ar līdzīgiem noteikumiem un bez 

diskriminācijas  

• Cieņa pret strādājošo ģimenes pienākumiem (ļaut strādāt 

piemērotā laikā vai piedāvāt citus risinājumus, kas palīdz 

līdzsvarot profesionālu un privātu dzīvi)

Prakses, vērstas uz pašsajūtas uzlabošanu darba vietā:

Nodarbināšanas prakses saskaņā ar standartu ISO 26 000, kas attiecas uz 
cilvēku resursu attīstību 

Stresa pārvaldība darba vietā
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Stresa pārvaldība darba vietā

Labklājības un funkcionēšanas novērtēšana darba vietā un darba laika organizēšana EK valsts uzņēmumos 

Uzņēmumi,
kas nodrošina apmācības lielākai 

strādājošo daļai, gan uzņēmumā, gan 
arī ārpus tā 

(21%)

Uzņēmumi,
kas nodrošina apmācības strādājošo 

daļai gan uzņēmumā, gan arī ārpus tā 
(63%)

Uzņēmumi,
kas nodrošina apmācības visiem 

strādājošiem tikai iekšējās uzņēmuma 
apmācības

(5%)

Labklājības 
novērtēšana

Funkcionēšanas 
vērtēšana

Uzņēmumi, kas
nenodrošina apmācības

(10%)

Avots: Eurofound (2015), Eurofound yearbook 2014: Living and working in Europe, Publications 
Office of the European Union, Luxembourg 
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Stresa pārvaldība darba vietā

Labklājības un funkcionēšanas novērtēšana darba vietā un darba laika organizēšana EK 

valsts uzņēmumos 

Labklājības 
novērtēšana

Funkcionēšanas 
vērtēšana

Uzņēmumi,
kas bieži izmanto elastīga darba laika 
veidus un darbu nepilnā darba dienā  

(25%)

Uzņēmumi,
kas dažreiz izmanto elastīga darba 

laika veidus un darbu nepilnā darba 
dienā  (35%)

Uzņēmumi,
kas reti izmanto elastīga darba laika 
veidus un darbu nepilnā darba dienā  

(44%)

Avots: Eurofound (2015), Eurofound yearbook 2014: Living and working in Europe, Publications 
Office of the European Union, Luxembourg 
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• To programmu īstenošana, kas popularizē 

darbinieku veselību un labklājību 

• Pasākumi, veltīti īpaši neaizsargāto strādājošo 

grupu aizsardzībai un attīstībai (piem., 

grūtnieces, cilvēki ar spēju traucējumiem, 

jaunieši) 

Prakses, vērstas uz pašsajūtas uzlabošanu darba vietā:

Nodarbināšanas prakses saskaņā ar standartu ISO 26 000, kas attiecas 
uz cilvēku resursu attīstību 

Stresa pārvaldība darba vietā
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Stresa pārvaldība darba vietā

Uzņēmumu procents Eiropas Kopienas valstīs, kur īstenotas stresa 

profilakses programmas
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Ar jaunām tehnoloģijām saistītā stresa pārvaldība

• Sistēmas, kur bieži notiek avārijas vai vienkārši pārāk lēnas, un kas 

izraisa ļoti lielus pārdzīvojumus darbiniekiem. Rekomendēts ieguldīt 

līdzekļus kvalitatīvām iekārtām, kuras vairāku gadu garumā varēs 

apmierināt strādājošo prasības.

• Serverim jābūt aprīkotam ar monitoru, piem., periodiski jāmeklē 

iekārtas kļūmju vai programmatūras problēmu pazīmes, no kurām 

nevar izvairīties. 

• Darbiniekiem jābūt apmācītiem un informētiem par darbu ar 

datoriem un ar to programmatūru. Īpaši pievērst uzmanību gadu 

vecāku darba ņēmēju apmācībai, kas ir mazāk apguvuši jaunās 

tehnoloģijas.  Tas ļaus ietaupīt laiku un izvairīties no 

neapmierinātības, saistītas ar darbu ar datortehnoloģijām. 
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3.2.3

Pasākumi ar darbu saistīta stresa seku 
ierobežošanai
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Darba vietas stresa negatīvas sekas atklājas darbinieku funkcionēšanas dažādos 

līmeņos, tajā skaitā: 

• fizioloģijas līmenī - kā sirdsdarbības ātruma izmaiņas un asinsspiediena 

traucējumi

• kognitīvā līmenī - izraisa uzmanības koncentrēšanas grūtības, kļūdas darbā

• emociju līmenī - uztraukuma, niknuma un satraukuma veidā

• uzvedības līmenī - tieksme uz uzvedību, kas ved pie nelaimes gadījumiem, 

kā arī pie kontrproduktīvas uzvedības, tieksme uz atkarībām

Hroniskā ilgstošā stresa rezultātā veidojas daudzas veselības problēmas, tajā 

skaitā balsta un kustību sistēmas, asinsrites problēmas, kā arī depresija un 

profesionālā izdegšana.

Stresa sekas
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Stresa seku ierobežošana

• veselīgs uzturs un fiziskā sagatavotība 

• attiecīga līdzsvara saglabāšana starp dzīvi 

darbā un ārpus tā, tajā skaitā rūpes par 

atpūtu un brīvo laiku

• ķermeņa un elpceļu relaksējošie 

vingrinājumi

• pašpārliecības trenēšana un lomu spēles

• uzmanības trenēšana (mindfulness)

• terapija

• attiecīga darba plānošana un uzdevumu 

prioritāšu noteikšana

• sava darba nozīmes izpratne, bet ja stress ir 

saistīts ar nedrošību par savu darba vietu -

nepārtraukta kvalifikācijas celšana

• sociālā atbalsta meklējumi un tā sniegšana 

darbā un ārpus tā



4. MODULIS:    Ar ražošanas procesiem saistīts arodrisks, kas ietekmē gadu vecāku cilvēku 
darbspēju, un tā arodriska samazināšanas metodes

4. MODULIS: 

Ar ražošanas procesiem saistīts arodrisks, kas ietekmē 
gados vecāku cilvēku darbspēju, un tā samazināšanas 

metodes

4.1. Darbs, saistīts ar lielu fizisko slodzi

4.2. Darbs karsta vai auksta mikroklimata apstākļos

4.3. Darbs trokšņa un/vai vibrācijas apstākļos

4.4. Darbs ar ķīmiskām vielām



4. MODULIS:    Ar ražošanas procesiem saistīts arodrisks, kas ietekmē gadu vecāku cilvēku 
darbspēju, un tā arodriska samazināšanas metodes

4.1.

Darbs, saistīts ar lielu fizisko slodzi
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4.1.1. Kādas problēmas var izraisīt darbs, 

saistīts ar lielu fizisko slodzi, it īpaši 

gados vecāku cilvēku gadījumā? 

4.1.2. Kā noteikt darbinieka riska pakāpi?

4.1.3. Kādus risinājumus var piedāvāt riska 

ierobežošanai?
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4.1.1

Kādas problēmas var izraisīt smags fizisks 
darbs, it īpaši gados vecāku cilvēku 

gadījumā?
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Darbs, saistīts ar lielu fizisku slodzi var izraisīt 

pārāk lielu un nevēlamu kustības sistēmas slodzi 

un būt par iemeslu:

• tādām traumām, kā izmežģījumi un lūzumi;

• kaulu un muskuļu sistēmas slimībām (piem., 

muskuļu sāpes, plecu joslas un apakšējo un 

augšējo ekstremitāšu iekaisumi).

Eiropas Kopienas valstīs kaulu un muskuļu 
sistēmas slimības ir visbiežāk sastopamas 
veselības problēmas, saistītas ar darbu.
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Darbinieku procents, kas paziņo par saistītām ar darbu kaulu un 

muskuļu sistēmas saslimšanām dažādās vecuma grupās un 

atsevišķās ES valstīs (pēc Eurostat datiem)*) 
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*)Ar darbu saistīti nelaimes gadījumi un veselības problēmas/, Eurostat 2013
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Polijā kaulu un muskuļu sistēmas un saistaudu slimības 

atrodas trešajā vietā starp pilnas darbnespējas 

iemesliem (15%) - aiz asinsrites sistēmas slimībām 

(21%) un nervu slimībām (16%)*)

*) ZUS - Departament Statystyki i Prognoz Aktualnych /Sociālās apdrošināšanas pārvalde - Statistikas un 
prognozēšanas departaments/. Darba kavējumi slimības dēļ 2010. gadā. Varšava 2011; http:// 

www.zus.pl/files/Absencja2010.pdf
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4.1.2 

Kā noteikt darbinieka riska pakāpi?
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Liela fiziskā slodze ir strādājošiem, kuru darbs 
(kā dinamisks, tā arī statisks) pamatots uz 
darbībām, kas prasa:

• lielas fiziskas piepūles, kravu pārvietošanu, 
biežu spēka piemērošanu;

• neērtas pozas,  nogurdinošas pozas;

• kustību atkārtošanu.
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Liela fiziskā slodze 

(smags un ļoti smags fizisks darbs)

Darba smaguma pakāpi var noteikt tās enerģijas patēriņa 

pamatā, kura ir nepieciešama tādam darbam visas darba 

dienas laikā (vai konkrētā uzdevuma izpildīšanai). 



4. MODULIS:    Ar ražošanas procesiem saistīts arodrisks, kas ietekmē gadu vecāku cilvēku 
darbspēju, un tā arodriska samazināšanas metodes

Ar lielu fizisku slodzi var būt saistīti darbi, kas prasa 
daudz spēka, tajā skaitā:

• ar smagumu pārvietošanu saistīts roku darbs, tāds, 
kā priekšmetu, kravu vai materiālu pārvietošana, it 
īpaši to pacelšana, nolikšana, stumšana, vilkšana, 
pārnešana, bīdīšana, pārvelšana vai pārvešana,

• darbgaldu un iekārtu dažāda veida elementu 
pārvietošana, tajā skaitā sviru, rokturu, riteņu, pogu 
vai pedāļu.
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Ar smagumu celšanu saistīta roku darba arodriska 
novērtēšana 

Darba dēvēja pienākums ir novērtēt arodrisku, saistītu ar kravu 

pārvietošanas roku darbu, ņemot vērā:

➢ neto enerģijas patēriņu, nepieciešamu darba pienākumu izpildīšanai darba 

maiņas laikā;

➢ pārvietojamo priekšmetu masu, to tipu un smaguma centra atrašanās vietu;

➢ darba vides apstākļus, tajā skaitā īpaši gaisa temperatūru un mitrumu, kā arī 

veselībai kaitīgo faktoru līmeni;

➢ darba organizāciju, tajā skaitā piemērotus darba paņēmienus;

➢ individuālās darbinieka īpašības, tādas, ka fiziskā sagatavotība, vecums un 

veselības stāvoklis.
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Strādniekam, kas strādā ar smagumu celšanu saistītu roku darbu, ir īpaši liels kaulu un 

muskuļu sistēmas slimību risks sekojošās situācijās:

a) Ja pārvietojamais priekšmets:

▪ ir pārāk smags, pārāk liels, lielgabarīta vai to ir grūti noturēt;

▪ nav stabils vai tā saturs var pārvietoties;

▪ novietots tā, ka to vajag turēt vai ar to manipulēt attālumā no strādājošā 

ķermeņa, vai tam ir tendence locīties;

▪ tām ir forma vai struktūra, ar ko var savainoties, 

▪ ierobežo darbinieka redzes loku

b) Ja darba gaitā:

• nepieciešami ķermeņa pagriezieni, tā noliekšanās vairāk par 45 grādiem vai nestabilas 

pozīcijas ieņemšana;

• virsma nav gluda vai ir slidena;

• nepieciešams celt priekšmetus dažādos augstumos;

• grīda nav stabila;

• nav atbilstoša temperatūra, mitrums un  ventilācija.
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Lielas pūles, saistītas ar darba pozu (statiskā 
slodze)

• Statiskā slodze ir jebkura darba elements un ir 
ķermeņa pozas (bieži vien nemainīgas un 
piespiestas) saglabāšanas un(vai) darba rīka 
lietošanas rezultāts.

• Darbs ar lielu statisko slodzi, saistītu ar ķermeņa 
pozīciju, raksturojas ar nelielu enerģijas patēriņu, 
bet tāds darbs ilgstošā laikā var izraisīt traucējumus 
un slimības, ja konkrēta ķermeņa daļa, muskulis vai 
muskuļu grupa tiek noslogoti līmenī virs 15% no to 
maksimālām spējām.



4. MODULIS:    Ar ražošanas procesiem saistīts arodrisks, kas ietekmē gadu vecāku cilvēku 
darbspēju, un tā arodriska samazināšanas metodes

Cik liels ir risks, ka saistībā ar darba pozu var rasties 

traucējumi un slimības

Strādājošs var tikt īpaši pakļauts muskuļu un kaulu sistēmas 

traucējumu un slimību rašanās riskam, ja darba laikā:

➢ Mugura ir pagriezta vai saliekta un pagriezta vienlaikus

➢ Pleci pacelti virs plecu joslas līmeņa;

➢ Kakls ir izliekts vai galva ir pagriezta;

➢ Plaukstu pamati ir izliekti;

➢ Kājas ir saliektas vai darbs prasa stāvēt uz ceļiem;

➢ Ilgstoši atrodas kājās stāvot;

➢ Instrumentu, vai citu priekšmetu masa, ko jātur rokās, pārsniedz 20 

kg. 
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Darbu, saistītu ar lielu fizisko slodzi, piemēri 
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Bieža kustību atkārtošana

Darbs, kurš saistīts ar atkārtojamo darbību slodzi, ir visur, 

kur darba kustības atkārtojas biežāk par vairākām 

reizēm minūtē.

Risks Līdzīgo operāciju atkārtojumu skaits 
darba maiņas laikā 

Precīzas 
kustības 

Ārējais 

spēks 10 
kg 

Ārējais 
spēks  

> 10 kg 

Mazs  150  800  300 

Vidējais 150 - 3000 800 - 1600 300 – 800 

Liels > 3000 > 1600 > 800 
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Darbam, kurš saistīts ar lielu fizisko slodzi, ir nepieciešams veikt lielas 

piepūles un strādājošam vajadzīgs liels fiziskais spēks.  

Fiziskās slodzes izturība tā ir organisma spēja veikt ilgstošas vai smagas 

darbības, kur ir iesaistītas lielas muskuļu grupas, bez ātra noguruma, un kuru 

pavada spēja ātri likvidēt ar tādu slodzi saistītus traucējumus. 

Fiziskās slodzes izturība lielā mērā atkarīga no organisma spējas patērēt 

skābekli, kas atšķiras vīriešiem un sievietēm, un kura ar gadiem kļūst 
mazāka. 
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Novērtējot ar smagu un ļoti smagu darbu saistīto arodrisku, 

nepieciešams ņemt vērā strādājošā vecumu un veselības stāvokli

➢ Vislielākā muskuļu 
masa un vislielākais 
spēks parasti cilvēkam 
ir dzīves posmā starp 
20 un 30 gadiem.

➢ Pakāpeniska muskuļu 
masas samazināšanās 
un ar to saistīta spēka 
ģenerācijas spējas 
samazināšanās sākas 
40-60 gadu vecumā. 

➢ 80 gadu vecumā 
spēka spējas sastāda 
vidēji ap 60% no 
spēka, kurš bija 20-30 
gadu vecumā.
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4.1.3 

Kādus risinājumus var piedāvāt riska 

ierobežošanai?
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Cenšoties norobežot darbinieku ietekmējošus riska faktorus, 

jāpiemēro vispārpieņemtā profilaktisko pasākumu hierarhija:

➢ Likvidācija - izskatīt iespēju izvairīties no smagumu celšanas ar rokām, 

piem., lietojot iekraušanas mehānismus, tādus ka autopacēlāji vai dakšu 

iekrāvēji;

➢ Tehniskie līdzekļi - ja no fiziskās slodzes, tajā skaitā no kravu 

pārkraušanas ar rokām, nevar izvairīties, tad jāizskata palīgmehānismu 

lietošanas iespēja;

➢ Organizatoriskie pasākumi - piem., rotācija darba vietās, pietiekoši 

ilgstoši pārtraukumi;

➢ Informēšana par risku un par fiziskas slodzes kaitīgu iedarbību uz 

organismu, tajā skaitā arī  smagumu celšanas ar rokām;

➢ Iemācīt palīgierīču lietošanu un pareizus smagumu pārvietošanas 

paņēmienus.
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Vecāku darbinieku gadījumā:

• Ļoti svarīgi ir ievērot smagumu celšanas un 

pārvietošanas pamatnoteikumus; 

• Maksimāli atļauto vilkšanas un stumšanas spēks, kā arī 
pārvietojamo priekšmetu masa jānosaka par 15% mazāka
nekā noteikumos, kas jāievēro visiem iedzīvotājiem.

• Situācijās, kad strādājošā ķermeņa poza ir ļoti nogurdinoša vai 
kad darbs prasa ļoti lielu spēka patēriņu, piemēro palīgierīces, 
tajā skaitā pārvietojamus lielus un naparocīgus elementus var 
pārvietot piekarinātā veidā. 
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➢Smagumu celšanas darbu likvidēšana - piemērs
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➢Smagumu celšanas darbu likvidēšana- piemērs
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➢ Tehnisko līdzekļu piemērošana riska faktoru 

ierobežošanai 

Smagumu celšana un 

pārvietošana bez pacēlāja

Smagumu celšana un pārvietošana ar 

pacēlāju
- dod iespēju novietot paceļamo priekšmetu gurnu 

augstumā un norobežot muguras pagriezienus 
(risinājums īpaši rekomendēts gados vecākiem 
cilvēkiem)
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darbspēju, un tā arodriska samazināšanas metodes
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➢ Apmācība pareiziem smaguma celšanas paņēmieniem

Smagumu pacelšanas un novietošanas 

augstumam jābūt tuvam strādājošā gurnu līmenim 

Smagumus jāceļ saliekot ceļus un gurnus, 

vienlaikus saglabājot taisnu ķermeņa stāvokli. 

Ja kravas platums pārsniedz 50-60 cm, 

rekomendēts, lai krava paliktu starp krāvēja ceļiem 

vai pēc iespējas tuvāk tiem. 
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➢ Apmācības par pareiziem smaguma celšanas 

paņēmieniem
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Paaugstināt strādājošā psihofiziskās spējas, it īpaši vecāko darba 

ņēmēju spējas, var vienlaikus trenējot izturību un spēku, ātri 

paaugstinot fizisko spēku, kad mērķis ir muskuļu spēka pieaugums. 

➢ Plānojot treniņu formu un intensitāti, vērā jāņem fiziskas spējas, darba 

raksturu un to, kā tiek pavadīts brīvais laiks.  

➢ Treniņu programmas var būt individuālas; bet kopumā labākais 

rezultāts ir grupas treniņu programmas. 

➢ Efektīgas kritienu novēršanai ir grupas vingrinājumu programmas, kas 

apvieno vingrinājumus līdzsvara un spēka uzlabošanai un funkcionālus 

komponentus, piem. Tai Chi kompleksu.  

➢ Vecāku cilvēku funkciju saglabāšanai lielā nozīme ir arī mentāliem 

treniņiem (prāta treniņiem). 

Fiziskie vingrinājumi arī var samazināt sāpes kaulu un muskuļu sistēmā. 

Bet lai tie būtu efektīgi, vingrot nepieciešams ne mazāk par trim reizēm 

nedēļā.
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Pasākumu plānošana un īstenošana:

Efektīga kaulu un muskuļu sistēmas saslimšanu profilakse,  kad 

saslimšanas ir smaga fiziskā darba rezultāts, prasa vairāku 

pasākumu tipu apvienošanu (vairākprofilu pieeja), tajā skaitā 

organizatorisko un tehnisko, kā arī tādu, kas adresēti tieši darbiniekam. 

Maziespējams ir tas, ka neatliekamie pasākumi tikai vienā jomā būs 

efektīgi.

Pieeja, kas pamatojas uz sadarbības ar strādājošiem, kuras gaitā 

tos iesaista izmaiņu procesā, var lielā mērā veicināt pasākumu 

panākumus.
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4.2

Darbs karstā vai aukstā mikroklimata 

apstākļos 



4. MODULIS:    Ar ražošanas procesiem saistīts arodrisks, kas ietekmē gadu vecāku cilvēku 
darbspēju, un tā arodriska samazināšanas metodes

4.2.1. Kādas problēmas var izraisīt darbs karstā vai 

aukstā mikroklimata apstākļos, it īpaši gados 

vecāko cilvēku gadījumā? 

4.2.2. Kā noteikt darbinieka riska pakāpi?

4.2.3. Kādus risinājumus var piedāvāt riska 

ierobežošanai?
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4.2.1

Kādas problēmas var izraisīt darbs 

karsta vai auksta mikroklimata apstākļos, 

it īpaši gados vecāku cilvēku gadījumā?
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Darba vietas mikroklimatu ietekmē četri vides faktori:

➢ temperatūra,

➢ mitrums,

➢ gaisa ātrums,

➢ siltuma starojums (piem., saules siltums vai karsto virsmu 

siltums). 

Kā strādājošais uztver mikroklimata parametrus, ir atkarīgs arī no 

tādiem individuāliem faktoriem, kā:

➢ individuālā siltuma pārnesamība (atkarīga tajā skaitā no vecuma 

un dzimuma),

➢ fiziskās aktivitātes līmenis,

➢ drēbju siltuma izolācija,

➢ veselības stāvoklis un vispārēja pašsajūta.
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Termiskais komforts ir siltuma līdzsvars starp organismu un 

vidi, kad strādājošs nejūt aukstumu vai siltumu. 

Siltuma komforta parametri:

➢ ja gaisa temperatūra ir no 23°C līdz 25°C vasarā un no 20 līdz 

22°C ziemā,

➢ ja relatīvais gaisa mitrums ir no 35% līdz 70%; ja relatīvā gaisa 

mitruma svārstības ir ± 10% robežās un tās nav sevišķi jūtamas,

➢ ja gaisa plūsmas ātrums vasarā ir no 0,2 līdz 0,3 m/s, bet ziemā 

0,15 m/s. Ja tiek pārsniegts atļautais gaisa plūsmas ātrums, var 

rasties caurvēja sajūta.

Termiskā līdzsvara ievērošanas problēmas var rasties kā 

siltajā mikroklimatā, tā arī aukstajā.
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siltuma starojums

mitrums

gaisa 

temperatūra

vecums

fiziskais

stāvoklis

lietojamie

apģērbi

darba

raksturs

gaisa 

plūsmas 

ātrums

Faktori, kas liecina par strādājoša termisko komfortu  

ārējie faktori                                  individuālie faktori

darba vidē
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➢ Ideāla darba apstākļu temperatūra ir 20°C–22°C. Līdz 

ar temperatūras pieaugumu krītas darba ražīgums. 

➢ Pētījumi parādīja, ka virs 24°C darba ražīgums krītas 

par 4% ar katru nākamo grādu.

➢ Ja temperatūra palielinās virs 26°C, samazinās 

koncentrācija, trūkst enerģijas, rodas kļūdas, nogurums 

un bezspēks - kā rezultāta pieaug nelaimes gadījumu 

skaits.
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Darba karstā mikroklimatā sekas:

➢ ķermeņa temperatūras paaugstināšanās, 

➢ perifēro asinsvadu paplašināšanās un asinsrites samazināšanās 

svarīgākajos orgānos, ar to traucējot normālai asinsritei, 

➢ ķermeņa iekšējās temperatūras paaugstināšanās, kas izraisa 

palielinātu svīšanu un organisma atūdeņošanu.

Tas var būt par siltumtrieciena, palielināta siltuma zuduma, 

muskuļu siltuma krampju, bezsamaņas un ādas seguma izmaiņas 

iemeslu.

Karstajā mikroklimatā nevar strādāt cilvēki ar sirds muskuļa 
saslimšanām, ar sirdskaitēm, sirds išemiju, sirds ritma 
traucējumiem, arteriālo hipertoniju, aptaukošanām, ievērojamiem 
svišanas traucējumiem, ar diabētu, vairoga dziedzera 
hiperfunkciju.
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Darbs aukstuma apstākļos var kļūt par vietējās organisma 
pārdzesēšanas iemeslu, kas var izraisīt ķermeņa temperatūras 
pazemināšanos, kā arī visa organisma pārdzesēšanos, kā 
rezultātā kritīsies iekšēja temperatūra un sāksies organisma 
funkciju traucējumi; un proti, ja iekšēja temperatūra ir:
▪ 360C - sākas vielu maiņas ātruma pieaugums, 

▪ 350C - sākas stiprs drudzis, 

▪ 330C - sākas hipotermijas stāvoklis,

▪ 320C - sākas samaņas zaudējumi, pazeminās asinsspiediens. 

Aukstā mikroklimatā nevar strādāt cilvēki ar hroniskām augšējo 

elpceļu saslimšanām, ar hronisko bronhu iekaisumu un bronhiālo 

astmu, ar ādas apsaldējumiem, Burgera slimību un citām asinsrites 

sistēmas slimībām, ar reimatiskām slimībām, kas paasinājās 

augstuma iedarbībā.
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Pētījumi rāda, ka darbs karstā 

mikroklimatā samazina vecāku 

cilvēku darba spējas. 

Tā iemesli:

➢ samazināta karstuma izturība, kas ir 

samazinātas svīšanas spējas rezultāts, 

➢ skābekļa satura samazināšanās rezultāts 

(VO2max) un 

➢ sirds un asinsvadu sistēmas funkciju 

pazemināšanās karstuma apstākļos.
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Zemas temperatūras apstākļi 

nepieciešami arī darba vietās, 

saistītās ar pārtikas produktu 

pārstrādi vai glabāšanu 

(atdzesēšana un sasaldēšana) vai 

atklātajās telpās, ja darba vieta 

atrodas ārpus ēkām ziemas laikā.

➢ Gados vecāki cilvēki vairāk par jauniem ir pakļauti hipotermijai -

pārmērīgai ķermeņa atdzesēšanai. 

➢ Pētījumi amerikāņu vidū parādīja, ka personu grupā ar vecumu virs 65 

gadiem 50% hipotermijas gadījumi kļuva par nāves cēloņiem, bet 20-30 

gadus vecu cilvēku grupā - tikai 12%. 

➢ Šķērsgriezuma pētījumi liecina, ka vecāki cilvēki ir mazāk spējīgi saglabāt 

nemainīgu iekšējo temperatūru aukstuma iedarbības apstākļos, nekā gados 

jaunāki cilvēki.
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4.2.2

Kā noteikt darbinieka riska pakāpi?
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Darbinieka riska faktori karstajā vai aukstajā mikroklimatā

1. posms: 

Riska faktorus darba vietā identificē darba aizsardzības speciālisti 

sadarbībā ar darba ņēmējiem, kas strādā aukstos un karstos apstākļos.

2. posms:

Riska faktoru informācijas analīze, problēmu identifikācija un, ja vajag, 

attiecīgo mērījumu veikšana vai pasūtīšana

3. posms: 

Riska faktoru novērtēšana un to samazināšanas risinājumu 

piedāvājumi
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Vērtēšanas skala:

0 - neietekmē vai neattiecas - nav vajadzīgi nekādi pasākumi,

1 - maza ietekme, apstākļi jāuzlabo, ja būs tāda iespēja,

2 - liela ietekme, apstākļi ļoti rūpīgi jāanalizē, lai tos uzlabotu,

3 - ļoti liela ietekme, apstākļi jāuzlabo nekavējoties.

Vienkāršota kontrollapa riska faktoru novērtēšanai, strādājot 

paaugstinātas temperatūras apstākļos

Kā Jūs jūtat turpmāk minēto nelabvēlīgo 

faktoru ietekmes sekas?

Nav iedarbības:  0

Vāji iedarbojas: 1

Spēcīga iedarbība: 2

Ļoti liela iedarbība: 3

Termiskā vide:

Gaisa temperatūra

Gaisa mitrums

Siltuma un saules starojums

Gaisa kustība

Apģērbi

Aizsargdrēbes

Darba vieta

Kontakts ar karstām virsmām

Darba slodze
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Kā Jūs jūtat turpmāk minēto nelabvēlīgo 

faktoru ietekmes sekas?

Nav iedarbības  0

Vāji iedarbojas  1

Spēcīga iedarbība: 2

Ļoti liela iedarbība: 3

Termiskā vide:

Gaisa temperatūra

Gaisa kustība

Ūdens, šķidrumi, mitrums, sarma, ledus

Apģērbi

Siltumizolācijas apģērbs

Roku, kāju, sejas aizsardzība

Darba vieta

Darba slodze

Kontakts ar aukstām virsmām

Novērtēšanas skala:

0 - neietekmē vai neattiecas - nav vajadzīgi nekādi pasākumi,

1 - maza ietekme, apstākļi jāuzlabo, ja būs tāda iespēja,

2 - liela ietekme, apstākļi ļoti rūpīgi jāanalizē, lai tos uzlabotu,

3 - ļoti liela ietekme, apstākļi jāuzlabo nekavējoties.

Vienkāršota kontrollapa riska faktoru novērtēšanai strādājot 

pazeminātas temperatūras apstākļos
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Termiskā komforta novērtēšanai kalpo PMV (Predicted Mean Vote) 

koeficients 

PMV ir vidējais siltuma sajūtas vērtējums lielā cilvēku grupā pēc 7 

punktu skalas: no +3 (karsts) līdz -3 (auksts). 
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PMV koeficienta lielums ir atkarīgs no gaisa temperatūras, vidējas starpsienu 
starojuma temperatūras (piem., ārsienas, pārsegumi, logi), gaisa plūsmas ātruma, 

ūdens tvaiku parciālā spiediena, enerģijas, ko izdala telpā esošie cilvēki un to apģērbu 
termoizolācijas.
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Karstā mikroklimata termisko slodzi aprēķina ar WBGT (Wet-Bulb
Globe Temperature) koeficientu, izteiktu Celsija grādos [°C].

WBGT (wet bub globe temperature) ir koeficients, kas kalpo 
siltuma vidējas ietekmes uz cilvēku novērtēšanai darbam raksturīgā 
laika posmā, neņemot vērā termiskas slodzes, tuvas termiskā 
komforta zonām, kas iedarbojas īsu laika posmu (dažu minūšu) 
gaitā.

Karstā mikroklimata termiskās slodzes novērtējums 

Galvenais kritērijs telpas ar karsto mikroklimatu termiskās vides 

klasifikācijai ir PMV koeficienta lielums (paredzamais vidējais 

novērtējums) diapazonā virs +2,0. 
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➢ WBGT koeficients ņem vēra tādus procesus, kā iztvaikošana, 

konvekcija un siltuma starojums, un tiek aprēķināts darba vidi 

raksturojošo triju parametru pamatā, un proti: gaisa temperatūra, 

dabiskā mitruma temperatūra un melnās lodes temperatūra 

(temperatūra, kuru rada temperatūras devējs matētas melnās lodes ar 

150 mm diametru vidū.

• Lai novērtētu termisko slodzi papildus jāveic sekojošo:

– noteikt vielmaiņas klasi, kuru aprēķina atkarīgi no darba 

smaguma,

– noteikt, vai strādājošs ir aklimatizējies vai nav aklimatizējies karstos 

apstākļos, 

– smaga vai ļoti smaga darba gadījumā noteikt, vai darba vietā ir 

jūtama gaisa kustība, vai nē.

Karstā mikroklimata termiskās slodzes novērtējums 



4. MODULIS:    Ar ražošanas procesiem saistīts arodrisks, kas ietekmē gadu vecāku cilvēku 
darbspēju, un tā arodriska samazināšanas metodes

WBGT koeficienta robežvērtības

WBGT lielumi nevar pārsniegt 8 stundu darba laika gaitā 

robežvērtību, aprēķinātu ņemot vērā vielas maiņas klasi, strādājoša 

aklimatizācijas pakāpi karstā darba vidē un gaisa plūsmas ātrumu.  
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Aukstā vide, iedarbojoties uz cilvēku, var izraisīt kā vietējo 

pārmērīgu atdzesēšanu, tā arī visa ķermeņa pārmērīgu 

atdzesēšanu. Tādēļ organisma termisku slodzi nosaka pamatojoties 

uz diviem koeficientiem:

• IREQ (required clothing insulation - prasītā drēbju 

siltumaizsardzība) koeficients, kurš palīdz novērtēt kopējo 

zemas temperatūras vides ietekmi uz cilvēka organismu,

nosakot šai videi rekomendēto darba apģērbu siltumizolācijas 

īpašības 

• tWC (wind chill temperature – ar gaisu dzesēšanas temperatūra)

koeficients, kurš piemērojams lokālas siltuma iedarbības uz cilvēka 

organismu novērtēšanai (aprēķina tikai ārējo darbu gadījumā). 

Auksts mikroklimats ir termiskas vides apstākļu sastāvdaļa, kad 

gaisa temperatūra ir zemāka par 10°C, bet gaisa plūsmas ātrums un 

tās relatīvais mitrums pārsniedz attiecīgi 0,1 ms-1 un 5%.
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Standartos noteikti lielumi:

• IREQmin - minimālais darba apģērbu siltumizolācijas lielums. Ja lietojamam 

darba apģērbam ir siltumizolācijas koeficients IREQmin, tas var izraisīt nelielu 

organisma atdzesēšanu, un proti, perifēro ķermeņa daļu (rokas, pēdas); ja 

apģērba siltumizolācija ir mazāka par IREQmin, ir pakāpeniskas organisma 

atdzesēšanas risks, un tādēļ ja nepieciešams ilgstoši atrasties aukstas 

temperatūras apstākļos, jāorganizē atrašanās laika ierobežošanas pasākumi. 

• IREQneutral - darba apģērbu siltumizolācija, nepieciešama, lai nodrošinātu 

strādājošam termiski neitrālus apstākļus, t.i. siltuma līdzsvaru, 

saglabājamu vidējas ķermeņa temperatūras pareizā līmenī. Valkājot darba 

apģērbu ar siltumizolāciju IREQneutral, cilvēka ķermenim nedraud atdzesēšana, 

bet tomēr arī rekomendēti atrašanās laika ierobežošanas pasākumi.  

Auksta gaisa kopējas iedarbības pakāpi uz cilvēka ķermeni aprēķina pamatojoties 

uz IREQ koeficienta lielumu, kas nosaka prasības darba apģērbu siltumizolācijai, 

nepieciešamai, lai nodrošinātu siltuma komfortu un termisko līdzsvaru aukstās 

vides apstākļos. 

Apģērbi ar siltumizolāciju starp IREQmin un IREQneutral nodrošina atbilstošu 

aizsardzību pret aukstu temperatūru, bet apģērbs ar siltumizolāciju virs IREQneutral

var kļūt par pārkarsēšanas iemeslu. 
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Lokālo aukstuma iedarbību uz organismu, vai lokālo stresu (sākas ar 

gaisa temperatūru zemāk par 10 °C) aprēķina pēc koeficienta tWC, kas 

apraksta gaisa dzeses spēka ietekmi uz cilvēku. 

Šo koeficientu piemēro, lai ātri novērtētu zemas temperatūras iedarbību uz 

cilvēka organismu, galvenokārt, ja darbi notiek ārpus telpas. 

Iedarbības laika robežvērtības atkarībā no tWC koeficienta
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Novērtējot gados vecāku darbinieku riska faktorus, jāatceras, 

ka:

• Vides augstā temperatūra vairāk iedarbojas uz gados 

vecākiem cilvēkiem, jo tiem ir novājināti termoregulācijas 

mehānismi.  

• Vecākiem cilvēkiem ir pazemināta fizioloģiskā adaptācija 

darbam pazeminātas temperatūras apstākļos.  
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4.2.3

Kādus risinājumus var piedāvāt riska 

ierobežošanai?
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Tehniskie līdzekļi (piemēri):

➢ Ražošanas procesu aizvietošana ar tādiem, kas izdala mazāk 

siltuma (tādu mašīnu un iekārtu lietošana, kas nav siltuma emisijas 

avoti, procesu automatizācija); 

➢ Ventilējamo piekaramo griestu uzstādīšana;

➢ Siltumu emitējošo iekārtu izolācija (to novietošana atsevišķās telpās 

vai ārpus tām), 

➢ Atdzesēšana, ekrānu uzstādīšana (ūdens ekrāni, aizsargaizsegi no 

izolējošiem vai dzesējošiem materiāliem, no alumīnija vai metāla 

paneļiem ar alumīnija plēvi, absorbējošā stikla), ekrāni ar siltuma 

apmaiņu (ekrāna iekšēja atdzesēšana ar gaisu vai ar ūdeni), 

➢ Vietēja pieplūdes ventilācija vai gaisa kondicionēšana.

Arodekspozīcijas norobežošana karsto temperatūru mikroklimatā 
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Organizatoriskie pasākumi:

• Detalizēti izpētīt darba apstākļus augstā temperatūrā un noteikt drošu 

darba laiku;  

• Darba smaguma samazināšana, mainot to organizāciju (piem., palielinot 

strādājošo skaitu, pagarinot pārtraukumus;

• Nodrošināt iespēju atpūsties telpās ar gaisa kondicionēšanu; 

• Nodrošināt strādājošiem attiecīgu dzērienu daudzumu, lai nepieļautu 

organisma dehidratāciju; 

• Sākuma aklimatizācija darbam augstas temperatūras apstākļos: minimāli 

6 dienu laikā pakāpeniski palielināt atrašanās laiku karstā vidē, piem. 

35% no pilna darba maiņas laika līdz tiks sasniegts pilns darba maiņas 

laiks.

• Informēšana par ilgstoša darba mikroklimatā ar augsto temperatūru 

negatīvām sekām - drošības palielināšanai.

• Sistemātiska darbinieku veselības stāvokļa pārbaude.

Arodekspozīcijas ierobežošana karsto temperatūru mikroklimatā 
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Individuālās aizsardzības līdzekļi: 

• Aizsargdrēbes pietiekoša mērā neierobežo karstas temperatūras iedarbību uz 

strādājošā organismu, bet otrādi, ierobežo organisma siltumapmaiņu ar vidi, 

pirmkārt sviedru iztvaikošanas ceļus. Kā veiksmīgu risinājumu var minēt 

individuālas organisma atdzesēšanas sistēmas (vestes ar ledu vai sistēmas ar 

piespiedu dzesējošā šķidruma vai gaisa cirkulāciju).

• Jebkuram apģērbu veidam, kas aizsargā pret augstām temperatūrām, jābūt 

ugunsizturīgam.

Arodekspozīcijas ierobežošana karsto temperatūru mikroklimatā 

Ugunsizturīgas kokvilnas 

aizsargdrēbes - paraugs 

Apģērbs aizsardzībai pret izkausētā 

metāla šļakatām 
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Siltumaizsardzības drēbes bieži vien ir elementu komplekts, 

kuru var savstarpēji savienot atkarīgi no vajadzības. 

Visbiežāk ražo kostīmus no divām daļām, kas var būt 

papildinātas ar vesti vai ar siltinātāju un cepuri. 

Siltumizolācijas oderes var būt ražotas kā atsevišķa 

siltinoša kārta vai piešūtas pie drēbju virskārtas.

Galvenais kritērijs, kā izvēlēties piemērotas siltumaizsardzības

drēbes darba vietas temperatūras apstākļiem ir temperatūra darba 

vidē. Turklāt jāņem vērā veicamā darba veids un īpaši darba 

smagums.

Strādājošo riska faktoru ierobežošana auksto temperatūru mikroklimatā

Individuālās aizsardzības līdzekļi: 

Organizatoriskie pasākumi: 
Iedarbības laika samazināšana, ēdienreizes un dzērieni, ārstu pārbaudes 
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Piezīme:

Gados vecākiem darbiniekiem (50+), kas strādā 
darba vietās, kur prasīts smags vai ļoti smags 
fiziskais darbs karstā vai aukstā mikroklimata 
apstākļos, rekomendēts mainīt darba vietu pret 
citu, piemērotāku to psihofiziskām spējām. 
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4.3

Darbs trokšņa un/vai vibrācijas 

apstākļos
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4.3.1. Kādas problēmas var izraisīt darbs trokšņa 

un/vai vibrācijas apstākļos? 

4.3.2. Kā noteikt darbinieka riska pakāpi?

4.3.3. Kādus risinājumus var piedāvāt riska 

ierobežošanai?
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4.3.1

Kādas problēmas var izraisīt darbs 

trokšņa un/vai vibrācijas apstākļos?
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Par troksni uzskata jebkādas nevēlamas, nepatīkamas, uzbudinošas vai 

kaitīgas skaņas, kas iedarbojas uz dzirdes orgāniem un jutekļiem, kā arī 

uz cilvēka organismu.

Ņemot vērā iedarbību laika ziņā, troksni var noteikt ka identificētu un 

neidentificētu (mainīgu, ar pārtraukumiem). Neidentificētais troksnis ir tā 

sauktais impulsa troksnis, kas sastāv no viena vai vairākiem skaņu 

notikumiem, katra ilgums mazāk par 1 sek. Tāda trokšņa piemēri ir 

sprādziens vai ieroču šāviens.  

Ja runāt par trokšņa iedarbību uz cilvēka organismu, troksnis var 

būt: nogurdinošs, tāds, kurš neizraisa sekas organismā, un troksnis 

kaitīgs, kam ir kaitīgas sekas un kas rada to izcelšanās risku.
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Trokšņu faktoru iedarbība darba vietā var būt saslimšanas un 

sliktas pašsajūtas iemesls, un proti var izraisīt:

➢ pārejošus vai hroniskus dzirdes traucējumus, troksni ausīs; 

➢ nelabvēlīgas fizioloģiskas sekas, tādas, ka asinsspiediena 

paaugstināšanās;

➢ galvassāpes un reibonis;

➢ stress, nogurums, orientācijas traucējumi, satraukums.

Troksnis var arī būt par nelaimes gadījumu iemeslu, ja:

➢ neļauj strādājošiem dzirdēt un attiecīgi saprast runu un signālus,

➢ apklusina tuvojošos briesmu skaņu vai brīdinošus signālus (piem., 

vilcienu signālus),

➢ izkliedē strādājošo uzmanību, piem. šoferu,

➢ Neļauj koncentrēt uzmanību, palielinot kļūdu iespēju.
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➢ Ar troksni izraisītu sistēmisko traucējumu skala ir daudzveidīga, 
atkarīga no vecuma, dzimuma, dzirdes orgānu jūtīguma, 
pašsajūtas, veselības stāvokļa, darba veida, trokšņa rakstura un 
iedarbības laika. Troksnis var būt uzbāzīgs, pat ja ir vāji dzirdams. 

➢ Skaņas iedarbības veids uz strādājošo stresa līmeni atkarīgs no 
sarežģītas komponentu kombinācijas, tādu kā: trokšņa tips, tā 
intensitāte, iespēja to prognozēt, izpildāmā uzdevuma 
sarežģītība, strādnieka psihofiziskais stāvoklis; trokšņa līmeņi, kas 
dažreiz var padziļināt stresu, it īpaši noguruma gadījumā, citos 
apstākļos var būt absolūti nekaitīgi.

➢ Īpaši trokšņa iedarbībai ir pakļauti garīga darba darbinieki, slimi 
cilvēki un cilvēki atveseļošanās laikā, vairāk sievietes, nekā vīrieši; 
un lielākoties gados jaunāki cilvēki.
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➢ Individuālais dzirdes bojāšanas jūtīgums/uztveres spēja var būt ļoti 

dažāda. Dzirdes zaudēšana īpaši jūtīgiem cilvēkiem var notikt pēc 

iedarbībām, kas tiks atzītas par nekaitīgām lielākai iedzīvotāju daļai.

➢ Dzirde pasliktinās gadu gaitā - vienam ātrāk, otram lēnāk. Vecuma 

dzirdes pasliktināšanās raksturs ir tas pats, kā ar troksni izraisītai 

dzirdes pasliktināšanai.

➢ Troksnim ir galvenā loma jauno cilvēku dzirdes bojājumos, 

vecākiem cilvēkiem būtiski ir vecuma faktori. 

Pētījumi rāda, ka trokšņa un vibrācijas iedarbība uz augšējām 

ekstremitātēm samazina darba spēju. 
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Mehāniskas svārstības (vibrācija) ir zemas frekvences akustiskās 

svārstības, kas izplatās cietā vidē un noiet strādājošā organismā caur tā 

konkrēto ķermeņa daļu, kura ir tiešā kontaktā ar vibrējošo detaļu 

(vibrācijas avotu). 

Darba vides vibrācijas var sadalīt divos veidos:

➢ vispārīgas iedarbības vibrācija, kas cilvēka organismā ieiet caur tā 

kājām, iegurni, muguru vai sāniem (kopējā vibrācija);

➢ vibrācija, kas iedarbojas uz cilvēka organismu caur augšējām 

ekstremitātēm (vietēja vibrācija).
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•Vispārīgas iedarbības vibrācijas avotu piemēri:

Vispārīgas iedarbības  mehāniskā vibrācija darbojas:   
➢ pirmkārt uz transporta vadītājiem, motoristiem, mašīnistiem, būvmašīnu un 

ceļu mašīnu operatoriem, kuru gadījumā organisms saņem vibrāciju no 

transportlīdzekļu sēdekļiem caur iegurni, muguru un sāniem. 

➢ bieži vien strādnieki apkalpo iekārtas un mašīnas kājās stāvot, un vibrācija 

iekļūst to organismā caur pēdām no vibrējošās grīdas, kur atrodas darba 

vieta.  

Mehāniskā vibrācija uz cilvēka organismu iedarbojas caur augšējām ekstremitātēm,
galvenokārt dažāda veida roku vibrācijas instrumenta operatoriem, šos instrumentus 
izmanto visur mašīnbūvē, metalurģijā, kuģu būvniecībā, pārstrādes rūpniecībā, 

mežsaimniecībā, kalnrūpniecībā un būvniecībā.
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Vispārīgas iedarbības vibrācija var izraisīt:
➢ kaulu sistēmas slimības (tajā skaita mugurkaula sāpju 

sindromu, kas dažās valstīs tiek atzīts par arodslimību),
➢ iekšējo orgānu slimības (tajā skaitā gremošanas orgānu, 

reproduktīvo orgānu, krūšu kurvja orgānu, deguna 
dobuma un kakla)

➢ vestibulārā aparāta traucējumus, muskuļu un cīpslu 
darbības traucējumus, locītavu bojājumus, redzes 
asuma pasliktināšanos, asinsrites sistēmas darbības 
traucējumus

Vibrācijas iedarbība, kuru organisms saņem caur augšējām 
ekstremitātēm, ir galvenokārt veselības traucējumu avots
➢ kaulu un locītavu sistēmā,

➢ asinsrites (asinsvadu) un

➢ nervu sistēmā.
Tādu izmaiņu sindroms, kurš saukts par "vibrācijas 
sindromu” (Hand-arm vibration syndrome - HAVS),

vairākās valstīs tiek atzīts par arodslimību.

Iedarbības bioloģiskas 
sekas tiek pavadītas ar tā 
sauktām funkcionālām 
sekām, tādam, kā:

• kustības reakcijas 
laika pieaugums

• redzes reakcijas 
laika pieaugums

• kustību 
koordinācijas 
traucējumi

• pārmērīgs 
nogurums

• bezmiegs

• uzbudināmība

• atmiņas traucējumi
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4.3.2 

Kā noteikt darbinieka riska pakāpi?
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Jautājums JĀ NĒ

Vai liels trokšņa līmenis ir saistīts tieši ar darba procesiem 

(piem., ar izmantojamām tehnoloģijām, iekārtām, 

dzinējiem)?

 

Vai liels trokšņa līmenis ir dzirdams teritorijā aiz ēkas/telpas 

robežām, kur atrodas darba vieta?

 

Vai troksnis nomāc brīdinošus signālus vai apgrūtina to 

dzirdamību?

 

Vai trokšņa līmenis ir tik liels, ka saruna ar citiem 

darbiniekiem darba vietā ir iespējama tikai skaļā balsī?

 

Vai aizejot no darba vietas darbinieks automātiski turpina 

sarunāties ar citiem cilvēkiem skaļā balsī?

 

Trokšņa iedarbības iepriekšējā novērtēšana

Ja atbilde uz vienu no jautājumiem būs "jā”, tas nozīmē, ka riska faktors 

var pārsniegt robežvērtības un nepieciešami mērījumi detalizētai 

analīzei 
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Mehāniskās vibrācijas iedarbības iepriekšēja novērtēšana

Ja atbilde uz vienu no jautājumiem būs "jā”, tas nozīmē, ka riska faktors 

var pārsniegt robežvērtības un nepieciešami mērījumi detalizētai 

analīzei 

Vai darbinieki, strādājot kājās stāvot vai sēdus 

(bieži vien vai ilgstošu laiku), sajūt vibrācijas 

ietekmi uz organismu?

 

Vai veicamais darbs (bieži vien vai ilgstošu laiku) 

ir saistīts ar tādu roku instrumentu izmantošanu, 

kas ir mehāniskas vibrācijas avots?
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Lielumi, kas raksturo troksni darba vidē (troksnis  identificēts, 

neidentificēts un impulsu), ir sekojoši:

➢ trokšņa ekspozīcijas līmeņa attiecība pret 8 stundu darba dienu 

vai pret darba nedēļu, izteikta dB

➢ Akustiskā spiediena C  (pC peak) robežvērtība, vai akustiskā 

spiediena maksimālais momentānais lielums, koriģēts ar frekvences 

rādītāju С, izteiktu Ра.
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• Vibrācijas iedarbības līmeni novērtē, pamatojoties uz to dienas 

ekspozīcijas aprēķinu, kas izteikta astoņu stundu periodam.

• Vibrācijas iedarbības līmeni novērtē, pamatojoties uz to dienas 

ekspozīcijas aprēķinu, kas izteikta ar tādu ekvivalentu nepārtrauktu 

paātrinājumu astoņās stundās, kuru aprēķina kā vislielāko (vidējo 

ģeometrisko) vērtību, vai to paātrinājumu vislielāko vibrācijas devas 

vērtību (VDV), izteiktu ar frekvenci un noteiktu uz perpendikulārām asīm 

sēdošam vai stāvošam strādniekam, saskaņā ar standartu prasībām. 

Iedarbības līmeni var novērtēt, pamatojoties uz aprēķiniem, kuru pamatā ir 

informācija, ko ražotāji sniedz par izmantotā darba aprīkojuma radīto 

emisijas līmeni un kam pamatā ir īpašas darba prakses novērojumi vai 

mērījumi.
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• Darba vides trokšņa un/vai mehāniskas vibrācijas 

iedarbību uz darba ņēmējiem novērtē nomērot lielumus, 

kas raksturo vibrāciju vai troksni, ar to robežvērtībām, 

noteiktām likumdošanas normās.

• Lielumus, kas raksturo vibrāciju vai troksni, aprēķina 

kompetentie speciālisti, pamatojoties uz darba vietās 

veicamajiem mērījumiem. 

• Arodekspozīcijas robežvērtības ir dažādas strādājošo 

dažādām grupām (tādām, kā pusaudži vai grūtnieces).

• Ja konstatēta robežvērtību pārsniegšana, darba ņēmējam 

jāveic attiecīgi pasākumi. 
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Novērtējot arodekspozīciju arī jāņem vērā:

a) Trokšņa gadījumā:

• iespējamās sekas darba ņēmēja veselībai un drošībai, kas rodas darba 

vides trokšņa un ar darbu saistītas ototoksiskas vielas mijiedarbības un 

trokšņa un vibrācijas mijiedarbības dēļ;

• netieša iedarbība uz darba ņēmēja veselību un drošību, kas rodas no 

trokšņa un brīdinājuma signālu vai citu skaņu mijiedarbības, kas ir jānovēro, 

lai samazinātu darba vides nelaimes gadījumu risku. 

b) Vibrācijas gadījumā:

• netiešas sekas darbinieka veselībai un drošībai, kas ir mehāniskas vibrācijas 

iedarbības rezultāts uz darba rīkiem vai uz darba vietu, un tie ir konstrukcijas 

stabilitātes traucējumi, apgrūtināta darbība ar vadības elementiem, kļūdas 

kontroles mēraparatūras rādījumu nolasīšanā; 

• zemo temperatūru un palielināta mitruma iedarbība uz strādājošiem, kam 

darba vietā iedarbojas mehāniska vibrācija, it īpaši vietējā vibrācija
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4.3.3 

Kādus risinājumus var piedāvāt riska 

ierobežošanai?
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Projektēšanas posmā:

➢ tādu darba metožu izvēle, kas saistītas ar mazāku trokšņa iedarbību, 

tādas iekārtas un instrumentu izvēle, kas pēc iespējas mazāk trokšņo, 

➢ Darba vietu projektēšana un to novietošana tā, lai būtu iespējams izolēt 

tos no trokšņa avotiem un norobežot vienlaicīgu vairāku avotu iedarbību 

uz darba ņēmēju; 

Tehniskie pasākumi: 

➢ skaņas izolējošo korpusu, skaņu necaurlaidīgu kabīņu, trokšņa slāpētāju, 

ekrānu, skaņu absorbējošo materiālu, skaņu izolējošo un skaņu 

absorbējošo sistēmu, aktīvas skaņu slāpēšanas sistēmu lietošana.

Individuālās aizsardzības līdzekļi:
➢ attiecīga dzirdes individuālās aizsardzības līdzekļu izvēle un pārliecība, 

ka tie tiek izmantoti. 

Norobežot trokšņa iedarbību strādājošam
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Tehniskie risinājumi, tādi kā: 

➢ tehnoloģisko procesu automatizācija un vibrācijas avotu tālvadība, 

➢ Vibrācijas un tās izcelsmes avotu minimizēšana (avotu vibrācijas aktivitātes 

samazināšana, piem., brīvkustību minimizēšana, rotējošo elementu 

sabalansētības uzlabošana, blakus elementu sadursmes novēršana un to 

attiecīga uzstādīšana, pareiza darbgaldu piestiprināšana pie pamatnes -

fundamentu ierīkošana utt.), 

➢ vibrācijas minimizēšana to izkliedēšanas ceļā (piem., veidojot deformācijas 

šuves starp darbgaldu un iekārtu fundamentiem un grīdas, vibroizolējošo

materiālu pielietošana dažādās vidēs (paklājiņi, paliktņi, speciālie vibrācijas 

izolatori), kā arī piemērojot individuālās aizsardzības līdzekļus)

➢ aktīva un pakāpeniska vibrācijas samazināšana, un proti piemērojot vibrācijai 

pakļautās vietās papildus mehāniskas sistēmas, kuras aktīvi regulējot tiks 

nodrošināta pastāvīga pielāgošana esošiem apstākļiem (avota vibrācijai) tā, lai 

samazināšanas efekts pēc iespējas būtu lielāks. 

Norobežot mehāniskas vibrācijas iedarbību strādājošam
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➢ Trokšņa un/vai vibrācijas ekspozīcijas laika samazināšana darba 

maiņas laikā, 

➢ Speciālās telpas atpūtai, 

➢ To personu pārcelšana uz citām darba vietām, kas ir īpaši jūtīgas uz 

vibrācijas vai trokšņa iedarbību, 

➢ Darbinieku informēšana un apmācība,

➢ Medicīniska profilakse (periodiskas un iepriekšpārbaudes), 

➢ Attiecīga darbgaldu un iekārtu, būvobjektu, ierīču un izolējošo sistēmu, 

trokšņa vai vibrācijas slāpēšanas sistēmu un citu kompleksas 

aizsardzības līdzekļu uzturēšana.  

Norobežot trokšņa un mehāniskas vibrācijas iedarbību 

strādājošam - organizatoriskie risinājumi

Praksē labākus rezultātus dod vienlaicīga vairāku minēto metožu 

piemērošana. 
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4.4

Darbs ar ķīmiskām vielām
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4.4.1. Kādas problēmas var izraisīt darbs ar 

ķīmiskām vielām, it īpaši gados vecāku 

cilvēku gadījumā? 

4.4.2. Kā noteikt darbinieka riska pakāpi?

4.4.3. Kādus risinājumus var piedāvāt riska 

ierobežošanai?
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4.4.1

Kādas problēmas var izraisīt darbs ar 
ķīmiskām vielām, it īpaši gados vecāku 

cilvēku gadījumā?
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➢ Eiropas Savienībā vairāk nekā 40% uzņēmumu darbinieki ik dienu pakļauti 

kontaktam ar veselībai kaitīgām vielām. 

➢ Eiropas Savienībā 17% no strādājošiem saskaras ar ķīmiskām vielām

vismaz 25% no to darba laika, bet 11% paziņo par dūmu  (piem., 

metināšanas dūmi vai izplūdes gāzes) vai putekļu (koksnes putekļi, 

minerālvielu putekļi) ieelpošanu.

➢ Bīstamās vielas visbiežāk piemēro lauksaimniecībā (62% 

uzņēmumu), rūpniecībā (52% uzņēmumu) un būvniecībā (51% 

uzņēmumu).

➢ Lielie uzņēmumi bieži vien izmanto virs 1000 dažādus ķīmiskos produktus. 

➢ Vienam strādniekam var būt kontakti ar simtiem dažādu ķīmisko 

vielu.

➢ Vairākās nozarēs ķimikāliju lietošanas apjomi palielinājās, jo tika aizstātas 

tradicionālas darba metodes ar tehnoloģijām, pamatotām uz ķīmiskām 

vielām (pesticīdi, plastiskas masas, izolējošie materiāli un citi).

➢ Nepārtraukti rodas jauni riska faktori.

Avoti:

Otrais Eiropas uzņēmumu apsekojums par jaunajiem un nākotnes riska veidiem (ESENER-2), EU-OSHA (2015), 

Sestais Eiropas darba apstākļu pārskats, Eurofound, 2016
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Bīstamo vielu ekspozīcija darba vietā var izraisīt:

➢ svarīgas un ilgstošas veselības problēmas, tādas, kā ļaundabīgi 
audzēji, elpceļu slimības, alerģijas, ādas kairinājumi;

➢ drošības apdraudējumus, tādus, kā piem., ugunsgrēki un 
eksplozijas.

➢ Ar kaitīgo ķīmisko vielu arodekspozīciju saistīto slimību ievērojamais skaits ir 
jaunveidojumi, jo tā iemesla dēļ ik gadu EK mirst ap 102 tūkstošiem strādājošo, tajā 

skaitā ap 7,5 tūkst. Polijas iedzīvotāju.

➢ 2016. gadā bīstamo ķīmisko vielu arodekspozīcijas rezultātā Polijā tika 

reģistrētas virs 1,4 tūkst. arodslimību, t.i. gandrīz 70% no visām 

reģistrētām arodslīmībām.
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Vielas un maisījumus, kas apdraud cilvēka veselību, var sadalīt šādi: 

• ļoti toksiskas vai toksiskas un kaitīgas, kas norīšanas gadījumā, ieelpojot tās vai ja tās 
nokļūst caur ādu, ļoti mazos daudzumos var izraisīt cilvēka nāvi, kā arī akūti vai hroniski 
ietekmēt veselību;

• kodīgas, kas saskaroties ar dzīviem audiem var tos bojāt;

• kairinošas (bez kodīgas iedarbības), kas īstermiņā, ilgtermiņā vai vairākkārtēja kontakta ar 
ādu vai gļotādu gadījumā var kļūt par to iekaisuma iemeslu;

• ar sensibilizējošu iedarbību, kas to ieelpojot vai absorbējot caur ādu var izraisīt 
paaugstinātu jutību, bet kartējā vielas ekspozīcija var izraisīt cilvēka veselībai nelabvēlīgas 
raksturīgas sekas;

• kancerogēnas, kas, iekļūstot caur barības vadu, tās ieelpojot vai absorbējot caur ādu var 
būt par onkoloģijas slimību iemeslu vai palielināt saslimšanas gadījumu skaitu;

• mutagēnas, kas, iekļūstot caur barības vadu, tās ieelpojot vai absorbējot caur ādu var būt 
par pārmantojamu ģenētisku defektu iemeslu vai palielināt saslimšanas gadījumu skaitu;

• reproduktīvajai funkcijai toksiskas vielas, kas, iekļūstot caur barības vadu, tās ieelpojot vai 
absorbējot caur ādu var būt par iemeslu kaitīgu ietekmju ierosināšanai pēcnācējos, citu, 
nekā ģenētiskie defekti,  vai palielināt saslimšanas gadījumu skaitu un cilvēka 
reproduktīvas funkcijas traucējumus.
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Darba vietas drošību apdraud (ugunsgrēka, eksplozijas vai 
nosmakšanas risks) sekojošas vielas vai maisījumi:

➢ sprādzienbīstamas vielas (spridzekļi) - cietas, šķidras, pastveida
vai želejveida vielas un preparāti, ar kuriem notiek eksotermiskas 
reakcijas (arī bez gaisa skābekļa klātbūtnes), tādā veidā strauji 
izdalot gāzes, un kas konkrētos testa apstākļos detonē, strauji 
uzliesmo vai aizdegas, vai eksplodē, sildot daļēji norobežotā vai 
saistītā veidā;

➢ oksidējošas vielas, kuru reakcijās ar citām vielām, un jo īpaši ar 
viegli uzliesmojošām vielām, izdalās ļoti liels siltuma daudzums;
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Darba vietas drošību apdraud (ugunsgrēka, eksplozijas vai nosmakšanas 

risks) sekojošas vielas vai maisījumi:

➢ ārkārtīgi viegli uzliesmojošas, kas ir šķidrumi ar ļoti zemu uzliesmošanas 

temperatūru un zemu viršanas temperatūru, kā arī gāzveida vielas un 

preparāti, kuri atmosfēras spiedienā apkārtējā temperatūrā viegli uzliesmo 

kontaktā ar gaisu; 

➢ viegli uzliesmojošas, kas:

• bez jebkādas enerģijas pievadīšanas normālos spiediena un 

temperatūras apstākļos, kontakta ar gaisu rezultātā var sakarst un 

aizdegties, 

• cietas vielas, kas pēc īsa kontakta ar degšanas avotu var viegli aizdegties 

un turpināt degt vai reaģēt arī pēc aizdedzes avota aizvākšanas,

• ir šķidrumi ar ļoti zemu uzliesmošanas temperatūru, 

• kontaktā ar ūdeni vai mitru gaisu bīstamā daudzumā izdala īpaši viegli 

uzliesmojošas gāzes; 

➢ ir uzliesmojošie šķidrumi ar zemu uzliesmošanas temperatūru.
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4.4.2

Kā noteikt darbinieka riska pakāpi?
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Lai novērtētu darbinieka riska faktorus no kaitīgo ķīmisko vielu ekspozīcijas, 

nepieciešama sekojoša informācija: 

• bīstamu ķīmisko vielu veids, ko izmanto ražošanas procesā darba vietā, un 

vielas, kas rodas tā procesa rezultātā, piem., metināšanas dūmi vai koksnes 
apstrādes putekļi.

• vielu īpašības, it īpaši to iedarbība uz cilvēka organismu; par tādas informācijas 
avotu var būt ražotāja piegādāta vielas drošības datu lapa;

• bīstamo vielu arodekspozīcijas laiks darba ņēmējiem, šo vielu koncentrācija, 
ņemot vērā to, ka koncentrācija mainās laikā, vairāku vielu vienlaicīgas 
ekspozīcijas iespēja, kas var iedarboties uz organismu kompleksā.

Bīstamo vielu ekspozīcijas riska novērtēšanas pamats ir darba vides 

monitorings, kas ietver:

➢ šo vielu koncentrācijas darba vietas gaisā mērīšanu un ekspozīcijas 

rādītāju aprēķinus;

➢ aprēķināto rādītāju salīdzināšanu ar to robežvērtībām. 
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Bīstamo ķīmisko vielu arodekspozīcijas novērtēšanas kritērijs ir bīstamo vielu 
koncentrācijas robežvērtības darba vietas gaisā:

➢ Maksimāli pieļaujamā koncentrācija (MPK) - koncentrāciju vidējā svērtā vērtība,  
kura iedarbojas uz darbinieku 8 stundas diennaktī un vidējās nedēļas darba 
dienas ilguma laikā, kura tā līdzdalības darba tirgū gaitā nedrīkst radīt negatīvas 
pārmaiņas viņa veselības un turpmāko pēcnācēju veselības stāvoklī;

➢ Īstermiņa robežlielumi (STEL) - vidējā koncentrācijas vērtība, kas nevar radīt 
izmaiņas darbinieka veselības stāvoklī, ja atrodas darba vidē ne vairāk kā 15 
minūtes un ne biežāk kā divas reizes darba maiņas laikā, intervālā ne mazāk par 
1 stundu; STEL ir papildus kritērijs tām ķīmiskajām vielām, kuru toksiskās 
iedarbības pamatā ir hronisks raksturs, bet ir zināms arī par to akūtu ietekmi.

➢ Maksimālā pieļaujamā koncentrācija ir lielāka koncentrācija, kas no riska 
viedokļa darbinieka veselībai un dzīvībai nevar tikt pārsniegta darba vidē nekad.
Maksimālā pieļaujamā koncentrācija tiek noteikta visbiežāk vielām ar kairinošu 

darbību, kas bloķē elpošanas mehānismu un citām īpaši bīstamām vielām.
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➢ Dažas strādājošo grupas var tikt īpaši pakļautas kaitīgo vielu 

ietekmei, tostarp sievietes, īpaši grūtnieces, migrējošie darba 

ņēmēji, pagaidu strādnieki, neapmācīts un nekvalificēts personāls, 

apkopēji un palīgstrādnieki. Tas var būt gan īpašas ievainojamības, gan 

pieredzes vai zināšanu trūkuma, kā arī informācijas trūkuma rezultāts.

➢ Nosakot īpaši ietekmēm pakļautās grupas novērtējuma 

ietvaros, jāņem vērā vielu apmaiņas atšķirības, iepriekšējas 

veselības problēmas (tajā skaitā iegūtas darba apstākļu dēļ, tādas, 

kā elpošanas traucējumi), kā arī konkrēti darba vietas apstākļi

➢ Par īpaši neaizsargātiem var nosaukt gados jaunus 

darbiniekus, jo ietekme uz tiem dzīves gaitā var būt ļoti ilgstoša, bet 

viņu bioloģiskā attīstība var palielināt viņu jūtīgumu pret ķīmisko 

faktoru toksisko iedarbību.

Piezīme:

Bīstamo ķīmisko vielu ekspozīcija ietekmē darbspējas 

samazināšanos, īpaši vecākiem darba ņēmējiem. 
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4.4.3 

Kādus risinājumus var piedāvāt riska 

ierobežošanai?
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Eiropas likumdošana darba ņēmēju tiesību aizsardzības jomā nosaka darba 

devējiem to pasākumu kārtību, ko jāveic, lai aizsargātu darba ņēmējus pret kaitīgo 

vielu iedarbību. 

• Lietošanas ierobežošana un aizstāšana:  ir kontrolpasākumu sarakstā 

pirmajā vietā. Ja iespējams, jāatsakās no kaitīgo vielu lietošanas, modificējot 

procesu vai produkciju, kuru ražošanā piemēro šo vielu. Ja nav iespējams 

atteikties no lietošanas, jāaizstāj bīstamā viela ar drošu vai mazāk kaitīgu 

aizstājēju.

• Tehniskie pasākumi: Ja no vielas vai procesa nav iespējams atteikties vai 

aizstāt, var novērst vai ierobežot to, lietojot attiecīgos tehniskos pasākumus. 

Uz tiem attiecas arī avota emisijas kontrole (piem., noslēgta sistēma, 

hermetizācija, vietējā mehāniskā ventilācija); 

• Organizatoriskie pasākumi: piem., kaitīgo vielu ietekmei pakļauto darbinieku 

skaita samazināšana, iedarbības ilguma un intensitātes samazināšana,  

apmācības un informēšana, profilaktiskā medicīniskā apskate.

• Individuālās aizsardzības līdzekļi: tiek piemēroti tikai tad, ja ekspozīciju 

nevar veiksmīgi kontrolēt ar citu līdzekļu palīdzību.
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Kaitīgo ķīmisko vielu ietekmes ierobežošanas pasākumu piemēri:

 Tehnoloģiskā procesā toksisku vielu aizstāšana ar mazāk toksiskām vielām

 Kancerogēnu un mutagēnu komponentu izslēgšana, ja tas ir iespējams

 Automatizēto sistēmu lietošana bīstamo vielu un ķīmisko preparātu dozēšanai

 Bīstamo vielu un ķīmisko preparātu piegāde ar Drošības datu lapām

 Ķīmisko vielu un preparātu pareizās marķēšanas nodrošināšana

 Ķīmisko vielu un preparātu pareizās glabāšanas nodrošināšana

 Sprādzienbīstamo un uzliesmojošo vielu atdalīšana no citām bīstamām vielām

 Obligāta ķīmisko vielu koncentrācijas pārbaude darba vietas gaisā

 Vispārējas un vietējas ventilācijas sistēmu uzstādīšana

 Strādājošo nodrošināšana ar pareizi izraudzītiem individuālās aizsardzības līdzekļiem

 Regulāra ķīmisko iekārtu un ventilācijas sistēmu pārbaude 

 Izplūdes ventilācijas sistēmas regulāra pārbaude un tīrīšana maksimālas efektivitātes 

nodrošināšanai  

 Darbinieku apmācības iekārtu un ierīču apkalpošanas jomā

 Kaitīgos apstākļos strādājošo veselības monitorings, īpaši ņemot vērā kancerogēnu un 

mutagēnu faktoru iedarbību

 Sistemātiska darbinieku iepazīstināšana ar riska faktoriem, kas saistīti ar ķīmiskajām vielām, 

kā arī ar drošības tehnikas noteikumiem, strādājot ar šīm vielām  
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Piemērs: Izplūdes gāzu ekspozīcijas norobežošana 
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➢ Lai veiksmīgi plānotu un ieviestu pasākumus, kas ierobežotu 

ietekmi uz strādājošajiem, izšķiroša nozīme ir informētībai par 

esošajiem riska faktoriem un to atbilstoša identifikācija

➢ Pamatnozīme veiksmīgai kaitīgās ietekmes ierobežošanai ir 

vadības un strādājošo sadarbība, kas, darbojoties kopīgi, var radīt 

atbilstošu riska faktoru profilakses kultūru darba vietā.

Pareizas rīcības ar bīstamajām vielām aizsargā darbiniekus un vidi, un 

vienlaikus garantē augstu produkcijas kvalitāti, kā arī ir izdevīgas 

uzņēmumam no ekonomiskā viedokļa.
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5.2. Labas prakses piemēri
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5.1

Labas prakses koncepcija un 

īpašības



5. MODULIS:    Labas prakses vecuma pārvaldības jomā uzņēmumā 

LABA PRAKSE UN TĀS ELEMENTI

Laba prakse ir tāds risinājums, kas jau tika īstenots konkrētā uzņēmumā, 

kuram bieži vien ir inovatīvais raksturs, un galvenais, kas sniedz 

taustāmus rezultātus, un to var veiksmīgi izmantot citos uzņēmumos 

Aprakstot labas prakses uzņēmumā, jāatbild uz sekojošiem jautājumiem:

• Kādi bija iemesli šo pasākumu veikšanai?

• Kas tika padarīts un kādā veidā?  

• Kādi efekti (gaidīti un negaidīti) tika sasniegti?

• Kas liecina par pasākumu efektivitāti? 

• Kādi šķēršļi bija jāpārvar? 
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Labas prakses īpašības aktīvas novecošanas un starppaaudžu 

pieejas jomā 

• aktivitātes, tieši saistītas ar riska faktoru apkarošanu darba vietā darbaspēka 

novecošanas kontekstā; 

• kompleksa pieeja darba drošībai darba ņēmēju novecošanās kontekstā, kurā 

apvienota riska profilakse un veselīga dzīves veida popularizēšana darba vietā; 

• orientācija uz pilnu dzīves ciklu ir pareiza pieeja riska faktoru profilaksei; 

• kolektīvo pasākumu prioritārā izskatīšana salīdzinājumā ar individuāli vērstajiem 

pasākumiem;  

• augsta vadības ieinteresētība; 

• konsultācijas starp vadību un darba ņēmējiem, ar to pārstāvju piedalīšanos; 

• darbinieku un viņu pārstāvju sekmīga piedalīšanās; 

• veiksmīga pasākumu īstenošana praksē; 

• pasākumu ilgtspējība; 

• iespēja piemērot šo pieredzi citās darba vietās. 
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Labas prakses diapazons aktīvas novecošanas un starppaaudžu 

pieejas jomā

• procesu un darba vietu pielāgošana darbinieku vajadzībām, ņemot vērā viņu 

psihofizikālās spējas, kas saistītas ar vecumu un veselības stāvokli

• atbilstoša pienākumu un uzdevumu sadalīšana, ņemot vērā strādājošo 

psihofizikālās spējas, kas saistītas ar vecumu un veselības stāvokli 

• ņemt vērā ar darbinieku vecumu saistītās problēmas, apspriežot un izpildot 

koplīgumu

• personāla atlase

• visu mūžu mācīties, gūt izglītību un pilnveidoties

• ar profesionālo pieredzi saistīto zināšanu apkopošana un nodošana 

jaunatnācējiem 

• ar vecumu saistīto stereotipu apkarošana

• darba ņēmēju karjeras plānošana un attīstība

• elastīga darba laika organizēšana, tā pielāgošana darba ņēmēju vajadzībām

• veselīga dzīves veida popularizēšana darba vietā

• darba ņēmēju atbalsts darba attiecību izbeigšanas un pensionēšanas posmā



5. MODULIS:    Labas prakses vecuma pārvaldības jomā uzņēmumā 

5.2

Labas prakses piemēri



5. MODULIS:    Labas prakses vecuma pārvaldības jomā uzņēmumā 

5.2.1

DARBINIEKU ATLASES KAMPAŅA 

ADRESĒTA DARBINIEKIEM 50+

Rimi Latvia, Ltd., Latvija

uzņēmums nodarbojas ar mazumtirdzniecību 

Uzņēmumam pieder 127 veikali un loģistikas centri
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PROBLĒMA

Uzņēmumā strādā ap 5500 cilvēku, kuru vidū vecumu virs 50 gadiem sasniedza 

ap 30% strādājošo

Uzņēmuma problēma ir liela darbinieku rotācija, Personāla atlases process 

notiek bez pārtraukuma, bet neskatoties uz to Rimi Latvia vienmēr ir ap 200 

vakancēm

Turklāt, uzņēmumā veicot atlases intervijas ar kandidātiem uz vakantajiem 

amatiem vecāko grupu darbiniekiem, konstatēts, ka šie cilvēki bieži vien baidās, 

ka viņiem nav vietas darba tirgū un ka viņiem nav izredžu turpināt strādāt vai 

turpināt profesionālās karjeras attīstību. Tāpat tie vairākkārt atzīst, ka viņiem ir 

grūti atrast darbu sakarā ar vecumu, kas saistīts ar stereotipiem

Par Rimi Latvia mērķi tāpēc ir kļuvusi jaunu darbinieku nodarbināšana, īpaši no 

vecākajām vecuma grupām,  to pārliecināšana, ka viņi var kā darbinieki sekmēt 

firmas panākumus, kā arī ar vecumu saistītu stereotipu pārvarēšana 

Firmas vadība ir nolēmusi veikt pasākumus, kas ieinteresēs cilvēkus virs 50 gadu 

vecumā piedalīties personāla atlasē
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DARBĪBAS

Cilvēkiem vecumā 50+ adresētas informatīvas kampaņas īstenošana, lai 

pamudinātu tos cilvēkus atnākt strādāt Rimi Latvia

➢ Kampaņas galvenā devīze - "Mēs augsti vērtējam Tavu dzīves pieredzi un 

būsim pagodināti, ja Tu strādāsi pie mums”

➢ Komunikācijas kanāli: televīzija, radio, digitālie plašsaziņas līdzekļi, 

veikalos piedāvātie informācijas materiāli

➢ Tā saucamo "vēstnieku” piedalīšanās kampaņā, t.i. darbinieku vecumā virs 

50 gadiem, kas var padalīties ar savu pozitīvu pieredzi par darbu firmā

➢ Gados vecāku darbinieku pozitīvo pušu pasvītrošana, tādu, kā dzīves un 

darba pieredze, atbildības sajūta, darba kultūra, vēlme strādāt, zināšanas 

utt.

Elastīgie nodarbinātības modeļi

Darba vietu ergonomikas uzlabošana (piem.,  kasieru darba vietu ergonomiska, 

neslīdoši gumijas paklāji darba vietās, sliekšņu likvidēšana, plauktu un 

rakstāmgaldu augstuma samazināšana ar iespēju tos regulēt, utt.)



5. MODULIS:    Labas prakses vecuma pārvaldības jomā uzņēmumā 

Rezultāti

➢ Sasniegts kampaņas mērķis, kas bija cilvēku 50+ 

vecumā pārliecināšana, ka viņus gaida darba vietas

➢ Pieauga darba ņēmēju vecumā 50+ Rimi Latvia iesniegto 

pieteikumu skaits 
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5.2.2

VECUMA PĀRVALDĪBA KĀ VECUMU 

DAUDZVEIDĪBAS PĀRVALDĪBAS 

ELEMENTS 

Viesnīcu tīkls, Polija

Ap 20% darbiniekiem ir jaunāki par 30 gadiem, ap 

50% darbinieku vecums ir starp 30 un 50 gadiem, un 

ap 30% - 50 gadi un vairāk
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PROBLĒMA

➢ Darba vietu pēctecības problēmas pēc vecāko darbinieku pensionēšanas

➢ Nav stabilitātes darba kolektīvos, kur gados jaunākie darba ņēmēji būtiski palielina 
rotācijas rādītājus

➢ Komunikācijas problēmas starp dažādu vecumu strādājošiem
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PASĀKUMI

➢ Rokasgrāmatas izdošana un izsniegšana darbiniekiem, kur izskaidrojams, ka viņu 

vecuma atšķirības var būt par savstarpējas neizpratnes cēloni.  Mudināt strādājošus 

atmest aizspriedumus un mēģināt mainīt pašu uzvedību attiecībās ar jaunākiem 

un/vai vecākiem darba kolēģiem. Informēt menedžerus par to, kā vadīt dažāda 

vecuma kolektīvus, kā tos motivēt un izmantot to priekšrocības. Aprakstīt klientu 

profilus, kas pieder dažādām paaudzēm, un ieteikt, kā saglabāt kontaktus ar tiem

➢ Menedžeru apmācība daudzveidības pārvaldībai (tajā skaitā - vecuma pārvaldībai)

➢ Īpašas atzinības izteikšana darbiniekiem ar lielu darba stāžu - svinīgu vakariņu 

organizēšana profesionālās darbības 40 gadu jubilejā

➢ Piedāvāt gados vecākiem darbiniekiem darbu, kura ietvaros nav nepieciešams 

tiešs kontakts ar klientiem

➢ Kolektīva saliedētības pasākumu organizēšana pikniku veidā svaigā gaisā, darbinieku 

piesaistīšana sporta nodarbībām ar piemaksu MULTISPORT kartēm, kas dod iespēju 

izmantot fitnesa klubu pakalpojumus

➢ Ieinteresēt darbiniekus pastāvīgi rūpēties par savu veselību, piedāvājot viņiem un 

viņu ģimenēm (uz daļējas samaksas noteikumiem) pakalpojumu paketes privātajā 

medicīnas klīnikā
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Rezultāti

➢ Dažādu vecumu darbinieku kolektīvu darba efektivitātes 

paaugstināšanās, kuru rīcībā ir gan vecāko darbinieku vērtības 

(pieredze, miers un apdomīgums), gan jaunāko paaudžu darbinieku 

dinamiskums un gatavība inovācijām

➢ Attiecību uzlabošanās uzņēmumā, kas izpaužas konfliktu skaita 

samazināšanā starp darbiniekiem 

➢ Pensijā aizejošo darbinieku zināšanu zuduma novēršana,  

pakāpeniski nododot pieredzi pēctečiem
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5.2.3

KLUBS 50+ 

Cementa ražošana, Polija

Uzņēmums ir vadošais cementa, betona, šķembu 

un citu būvmateriālu ražotājs un pārdevējs
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PROBLĒMA

Uzņēmumā strādā ap 1200 cilvēku. Darbinieki vecumā starp 30 un 50 

gadiem sastāda 63% no visa kolektīvā nodarbināto skaita. 26% darba 

ņēmēju vecums pārsniedz 50 gadu vecumu. Pārējiem (11%) ir mazāk par 

30 gadiem.

Par stimulu vecuma pārvaldībai uzņēmumā bija pensionēšanas vecuma 

paaugstināšana Polijā no 2013. gada 1. janvāra 

Uzņēmumā tika pamanīts, ka lielākā strādājošo daļa vecumā 50+

uzskata sevi par pirmspensijas vecuma cilvēkiem un tādējādi neuzskata, 

ka vajag celt savu kvalifikāciju vai attīstīt karjeru

Veikto pasākumu mērķis bija sagatavot 50+ vecuma darbiniekus tam, ka 

priekšā ir vēl 1/3 no ekonomiski aktīvās dzīves un tajā sakarā viņiem 

jāpaliek profesionāli aktīviem
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PASĀKUMI

➢ Kluba 50+ dibināšana, kura mērķis ir veidot darbiniekiem vecumā 50+ motivāciju 

pastāvīgai attīstībai, veidot prasmi nejust savu vecumu, palīdzēt pārvarēt spiediena sajūtu 

no jaunatnes puses, atbalstīt profesionālu aktivitāti, attīstīt ieinteresētību dzīves stilā, kas 

veicina profesionālo ilggadību

➢ Veselības veicināšanas programmas ieviešana - Esi vesels, kuras auditorija ir 50+ 

vecuma darba ņēmēji

1. posms: 

• dalībnieku veselības stāvokļa novērtēšana (asins spiediena, auguma un ķermeņa 

masas pārbaudes, ķermeņa masas koeficienta aprēķins un tauku audu satura 

mērīšana, lai noteiktu diabēta, aterosklerozes vai sirds išēmiskās slimības risku)

• fiziskā stāvokļa un darba spējas novērtēšana

• kaulu un muskuļu esošo slimību diagnostika

• izvēlēto dzīves stila faktoru novērtēšana

• labas sajūtas psiholoģisko aspektu vērtējums

2. posms:  

▪ izstrādāt fizisko vingrinājumu individuālus plānus un uztura ieteikumus 

▪ lekciju / semināru cikli (t.sk. kā pārvarēt stresu, kā apkarot profesionālo izdegšanu, 

par pašpārliecības attīstību, par attiecībām ar kolektīva locekļiem un par sabiedrības 

atbalstu)

▪ Pēc programmas izbeigšanas - rezultātu pārbaude, iegūtās informācijas nodošana, 

citu cilvēku motivācija dzīves veida maiņai
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PASĀKUMI - turpinājums

➢Piemaksa medicīnas pakalpojumu un izstrādājumu iegādei darba ņēmējiem 50+ vecumā, 

tajā skaitā: piemaksa par uzturēšanos ārstniecības iestādēs, medicīnisko pakalpojumu 

izdevumu atlīdzināšana, korekcijas briļļu iegāde, izdevumu atlīdzināšana recepšu zāļu 

iegādei

➢Sanatorijas rehabilitācijas līdzfinansējums

➢Piedāvāt darbiniekiem e-learning apmācības ar tālākizglītības un karjeras veidošanas iespēju:
"Veiksmīga individuālā attīstība - mīti un fakti” un "Kā attīstīt savu karjeru - idejas un 

iedvesmas”: Katras lekcijas garums ir ap 40 min. Pateicoties tam darba ņēmēji 50+ varēs 

uzzināt, kā var plānot savu attīstību un karjeras izaugsmi, izmantojot mūsdienu tehnoloģijas, 

kā celt savu kvalifikāciju, kas būs nepieciešama turpmākā ekonomiski aktīvajā dzīvē

➢Piedāvāt darba ņēmējiem citus vispārizglītojošus apmācību veidus: braukšanas prasmju 

uzlabošana, ātras iegaumēšanas tehnikas pielietošana, darbs ar MS Office programmām, 

angļu valoda

➢Mentoru (skolotāju) programma, kuras ietvaros menedžeri ar lielu darba pieredzi izpilda 

mentoru funkcijas attiecībā uz personām, kas tikko uzsāk strādāt par menedžeriem un 

atrodas savas karjeras izaugsmes sākumā
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Rezultāti

➢ Uzņēmumā tiek saglabātas īpašas zināšanas tehnoloģijas un darba procesa jomā, 

kuras nevar nopirkt tirgū. Gados vecāki darbinieki, paliekot strādāt savās darba 

vietās, ne tikai turpina palīdzēt uzņēmumam ar savām zināšanām, bet arī nodod tās 

jaunākiem kolēģiem.

➢ Cilvēku resursu vadības sektora budžeta līdzekļu izlietošanas uzlabošana, jo tika 

identificētas darba ņēmēju cerības un veiktie pasākumi tika labāk saskaņoti ar to 

vajadzībām

➢ Darba ņēmēju lojalitātes pieaugums, jo tie redz uzņēmumā acīmredzamas pūles 

un ieinteresētību, kā arī gatavību veikt reālus ieguldījumus, kas sekmēs tam, lai 

strādājošo veselība ļautu viņiem ilgstoši palikt ekonomiski aktīviem, lai gūtu 

apmierinātību ar saviem sasniegumiem, un kas beigsies ar pienācīgu pensionēšanos

➢ Darba ņēmēju rotācijas visās vecuma grupās kļūst lielākas salīdzinājumā ar citiem 

nozares uzņēmumiem

➢ Ražīguma pieaugums, pateicoties pastāvīgai stažieru sagatavošanai, kas var 

aizvietot darbiniekus, kas dodas pensijā (70% stažieru paliek firmā pēc stažēšanās 

beigām) 
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5.2.4

PAT4YOUNG

Trento autonomā province

Province ir Itālijas administratīvā vienība - starp novadu 

un reģionu

Provinces uzdevumi: vietēja plānošana, vietēja policija 

un ugunsdzēsības dienests; autotransports (automobiļu 

registrācija, vietējas nozīmes ceļu uzturēšana utt.)



5. MODULIS:    Labas prakses vecuma pārvaldības jomā uzņēmumā 

PROBLĒMA

Provincē strādā ap 4000 cilvēku. Darbinieku vidējais vecums: 51 gads. 

➢ Vajag atjaunot uzņēmumā strādājošo sastāvu (tikai mazāk par 

3% no strādājošiem ir vecumā zem 35 gadiem) 
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PASĀKUMI

➢ Pieņemti stažēšanās 70 jauni absolventi (vecumā zem 32 gadiem)

➢ Katram stažierim palīdz skolotājs un darbaudzinātājs

➢ Skolotājs veic uzraudzību un novērtē darbinieka panākumus Pēc stažēšanās 

pabeigšanas viņš apstiprina tā spēju strādāt. Skolotājs palīdz stažierim definēt 

savus mērķus un noteikt ar tiem saistītu karjeras virzību. Mudina aizbildnībā 

esošo personu iesniegt priekšlikumus uzlabojumu ieviešanai izpildāmo 

uzdevumu jomā 

➢ Darbaudzinātājs nodod zināšanas, skaidro strādājošā darba jēgu un 

pakalpojumu sniegšanas etosu sabiedrībai. Savukārt stažieris nodod senioram 

zināšanas datorzinību jomā (pretēja darbaudzināšana), kas sekmē uzņēmuma 

attīstību

➢ Projekta uzraudzību veic speciāla ekspertu komanda izmantojot aptauju 

rezultātus un mērķa grupas, kuru sastāvā ietilpst skolotāji un stažieri. Veic 

stažieru aptauju lai uzzinātu, kā norit prakse. Praksi novērtē pēc 6 mēnešiem un 

pēc gada
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Rezultāti

➢ Darba atmosfēras uzlabošanās

➢ Uzlabotas attiecības starp kolēģiem

➢ Gados vecāku darbinieku tehnisko un digitālo prasmju 

uzlabošanās

➢ Palielinājās motivācija strādāt



5. MODULIS:    Labas prakses vecuma pārvaldības jomā uzņēmumā 

5.2.5

VECUMA PĀRVALDĪBA RAŽOŠANAS UN 

ADMINISTRĀCIJAS AMATIEM

Polija 

liels Automotive nozares uzņēmums
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Vidējais vecums:

• Strādājošie tieši ražošanas līnijās: 42,2 gadi

• administrācijas un biroja darbinieki: 40,7 gadi

Personāla daļa veica darbinieku vecuma modelēšanu 

kārtējiem dažiem gadiem, kura parādīja, ka vidējais vecuma 

radītājs palielināsies. 

Darbinieku vecuma modelēšanas pamatā tika aprēķināta arī 

darbinieku darba spēja, kura ik gadu samazināsies. Darba 

spējas samazināšanās ved pie firmas konkurētspējas 

pazemināšanās.

Problēma
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VEIKTIE PASĀKUMI

Vecuma pārvaldības programma sastāv no 

programmas moduļiem, kuru uzdevums ir t.sk. 

apkarot darbinieku darba spējas samazināšanos, 

kura progresē vecumam palielinoties. 

Moduļu programmas ietver sevī:

- veselības profilakses pasākumus

- organizatoriskie pasākumi un personāla 

vadības politika
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Programma „Stop-Smoking”

• Smēķēšanas apkarošanas programma

Laba uztura programma

• Ēdienu izvēles iespēja, piem.: veģetārie, salāti

• Kampaņa pret lieko svaru

Ārpus darba laika aktivitāšu atbalsta programma

• Iespēja piedalīties OK System programmā

• Iespēja izmantot futbola laukumu, kas atrodas uzņēmuma 

teritorijā

• Cilvēku, kas skrien, brauc ar riteņiem un citā veidā sporto, 

apvienošana

Vecuma pārvaldības programma

Veselības uzlabošanas pasākumi

VEIKTIE PASĀKUMI
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Veselības stāvokļa diagnostikas programma

• Labprātīgs (paplašināts) medicīnas pētījumu komplekss darbiniekiem 

40+/45+

• Ortopēda konsultācijas

• C hepatīta vīrusa testēšana

• Pretgripas vakcinācija

• Lekcijas: fizioterapeits, miega jautājumu speciālists, psihologs

• Dietologa konsultācijas

• Darba nespējas pārvaldība

Fiziskas un psiholoģiskas labklājības programma

• Vingrinājumi darba vietā, pareizas noliekšanās apmācība 

fizioterapeitu vadībā

• Lekcijas: Worklife balance, Mainfullness, Stress Management

Vecuma pārvaldības programma

Veselības uzlabošanas pasākumi

VEIKTIE PASĀKUMI
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• Darba drošības un higiēnas speciālistu komanda izmēģinājumiem izvēlējas 

ražošanas uzņēmuma strādnieku grupu. 

• Uzaicināti fizioterapeiti iepazinās tajā skaita ar eksperimentālas grupas darba 

procesiem un ar darba paņēmieniem. Fizioterapeiti izstrādāja teorētisku un 

praktisku apmācību programmu eksperimentālai grupai. 

• Teorētiskā apmācības daļa iepazīstināja darba ņēmējus ar zināšanām par 

to, kas ir sāpes, kādas var būt veselības problēmas, kad jāvēršas pie 

speciālista, kā koriģēt nepareizus kustību paņēmienus. 

• Praktisko nodarbību gaitā tika apgūta pareiza noliekšanās tehnika, 

pagriezieni ar smagumu, vingrinājumi darba vietā un relaksējošie 

vingrinājumi, kurus var atkārtot mājās.

• Eksperimenta beigās fizioterapeiti informēja vadību par to, kādas slodzes var 

būt darba vietās un kas jādara, lai tās samazinātu/novērstu, piemēram, ka 

darbinieki var vingrot darba pārtraukumā vai mājās.

Vecuma pārvaldības programma

Fiziskās un psiholoģiskas labklājības programmas 

īstenošanas piemērs

VEIKTIE PASĀKUMI
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VEIKTIE PASĀKUMI

Personāla plānošanas un atlases programma 

• Sadarbība ar arodskolu

• Prakses programmas

• Firmas demogrāfijas simulācija

Elastīgo nodarbināšanas veidu programma

• Elastīgs darba režīms administrācijas un biroja darbiniekiem

• Attālināta darba iespēja administrācijas un biroja darbiniekiem

Personāla un darbinieku izglītības programma

• Fizioterapeitu veiktās apmācības

• Ergonomikas apmācības

• Kampaņas veltītas mugurkaula un muskuļu sistēmas riska 

faktoriem

• Individuālās attīstības programma

Vecuma pārvaldības programma

Organizatoriskie pasākumi un personāla vadības politika
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VEIKTIE PASĀKUMI

Starppaaudžu zināšanu nodošanas programma

• Prakses programmas

• Sadarbība ar arodskolu 

Darba vietas organizēšanas programma

• Ulepszenia ergonomiczne

• Papildu pārtraukums

• Zaļā vide

Vecuma pārvaldības programma

Organizatoriskie pasākumi un personāla vadības politika

SASNIEGTI REZULTĀTI

Darbinieku rotācijas samazināšanās

Darbinieku informētības veselības jautājumos pieaugums 
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5.2.6

ZINĀŠANU NODOŠANA UN DARBINIEKU 

LOJALITĀTES VEIDOŠANA 

NOVECOJOŠĀ SABIEDRĪBĀ

Pasendale, Itālija

Siera ražotājs, nodarbina 130 cilvēkus



5. MODULIS:    Labas prakses vecuma pārvaldības jomā uzņēmumā 

Firma attīstās, bet darba ņēmēji aiziet no darba, sasniedzot 

pensijas vecumu. Nākamajos gados gaidāma liela darbinieku 

aiziešana. Vecākiem darba ņēmējiem jāpārvar gan fiziskas 

pašsajūtas problēmas, gan arī morālās problēmas. 

Nepieciešams nodrošināt:

• attiecīgu zināšanu nodošanu no vecākiem darbiniekiem 

jaunākiem darbiniekiem

• vecāko strādājošo atbalsts, kura mērķis būs to darba 

spējas saglabāšana, uzlabojot darba apstākļus

• darbinieku aiziešanas samazināšana ar lojalitātes un 

motivācijas pasākumiem

Problēma



5. MODULIS:    Labas prakses vecuma pārvaldības jomā uzņēmumā 

VEIKTIE PASĀKUMI

Papildus brīvdienas: 

• darba ņēmēji 55+ - viena papildus brīvdiena gadā

• darba ņēmēji 58+ - 2 papildus brīvdienas gadā

• darba ņēmēji 60+ - 3 papildus brīvdienas gadā

Individuālie risinājumi (piemēri):

• darbiniekam, kas veselības stāvokļa dēļ nevar strādāt uz pilnu slodzi, 

tiks iedota iespēja strādāt nepilnu darba dienu

• no 55 gadiem darba ņēmēji nevar strādāt pastāvīgi (piem. servisa 

darbinieki var tikai noteiktajās dienās būt darba devēja rīcībā) 

• Darbinieki, kas nokavē uz darbu tikai epizodiski, netiek sodīti

Sociālas programmas (piemēri):

• Jaungada svinības

• Ģimenes diena ar grilu

• Periodiska firmas piedāvātā ēdināšana pārtraukuma laikā

• Bērnu svētki: svētku brokastis + dāvanas darbinieku bērniem

Risinājumi darbiniekiem



5. MODULIS:    Labas prakses vecuma pārvaldības jomā uzņēmumā 

VEIKTIE PASĀKUMI

Visi darbinieki, kuriem ir laba darba pieredze, var pievienoties 

programmai. Ir svarīgi, lai pievienotos brīvprātīgi. Programmā paredzēts:

• jauna darba algu klasifikācija zināšanu nodošanas programmā

• apmācības programma zināšanu nodošanas jomā

• laika piešķiršana papildus pasākumu veikšanai programmas ietvaros

• uzņēmuma ražošanas procesa kompleksā studēšana

• līderu apmācība

• apmācības drošības jautājumos.

Darbinieki ar pieredzi, kas piedalās programma, tiek uzskatīti par firmas 

pamatelementiem. Tie saņem atzinības zīmes, un viņus pazīst visā firmā.

Zināšanu nodošanas programma



5. MODULIS:    Labas prakses vecuma pārvaldības jomā uzņēmumā 

VEIKTIE PASĀKUMI

Programma strādā pateicoties brigādes vadītājam vai tiešajam vadītājam, 

kurš:

• izgāja līderu apmācību

• ir iesaistīts zināšanu nodošanas un lomu sadalīšanas plānošanas 

procesā

Zināšanu nodošanas programma

SASNIEGTI REZULTĀTI

Darbinieku rotācijas samazināšanās 



5. MODULIS:    Labas prakses vecuma pārvaldības jomā uzņēmumā 

5.2.7

ELASTĪGIE NODARBINĀTĪBAS MODEĻI, 

ERGONOMIKA UN DARBA 

ORGANIZĒŠANA, PĀRCELŠANA STARP 

DARBA VIETĀM 

Afvalverwerking Rijnmond, Nīderlande 

Atkritumu savākšana, pārstrāde un apsaimniekošana 



5. MODULIS:    Labas prakses vecuma pārvaldības jomā uzņēmumā 

Problēma

Atkritumu apsaimniekošanas un vides aizsardzības sektoros:

➢ 50% darbiniekiem ir virs 45 gadiem; 

➢ ar katru gadu pieaug darbinieku skaits, kam ir virs 50 

gadiem, un par problēmu kļūst kā maiņu darbs, tā arī tas, 

ka darbs prasa lielas fiziskas piepūles. 

➢ izglītības prasības ir zemas, nav daudz iespēju mainīt šo 

veicamo darbu, lai izvairītos no tiem darbiem, kas prasa 

vislielākās fiziskās piepūles. 



5. MODULIS:    Labas prakses vecuma pārvaldības jomā uzņēmumā 

VEIKTIE PASĀKUMI

Lai pasargātu gados vecākus strādniekus no pārguruma, tika veikti 

pasākumi:

▪ ievadīta tā sauktā "norma P90”, saskaņā ar kuru prasības darba vietā 

nevar pārsniegt 90% strādnieku fiziskas spējas vidējotā strādnieku 

grupā noteiktā vecumā;

▪ tehniskie jauninājumi, tādi, kā piem. pazemes atkritumu konteineri, ko 

var iztukšot mehāniski, lai samazinātu fiziskas piepūles; tas atvieglos 

darbu arī citu vecumu grupu pārstāvjiem.  

Firma piedāvā gados vecākiem strādniekiem iespēju iegūt 

nepieciešamās zināšanas, lai pārietu no maiņu darba uz darbu dienas 

laikā - ar šo mērķi izveidots jauns amats - tehniskais operators, kur 

apvienoti procesu operatora (kurš strādā nakts maiņā) un mehāniķa (strādā 

tikai dienā) pienākumi. Tie strādnieki zaudēs savu piemaksas daļu par 

neregulārām darba stundām, bet viņiem ir piedāvāta pagaidu kompensācija. 



5. MODULIS:    Labas prakses vecuma pārvaldības jomā uzņēmumā 

VEIKTIE PASĀKUMI

Procesu operatori var izaugt līdz darba laukuma vadītāja amatam.
Tādas rotācijas prasa iekšējo apmācību un formālo audzināšanu 

izpildi, kas var turpināties no četriem līdz pieciem gadiem. Lai 

atvieglotu tādu rotāciju, izveidots galvenā operatora amats, kas 

atrodas starp "procesu operatora” un "darba laukuma vadītāja” 

amatiem. 

SASNIEGTI REZULTĀTI

Darbinieku rotācijas samazināšanās 



5. MODULIS:    Labas prakses vecuma pārvaldības jomā uzņēmumā 

5.2.8

Pasākumi, kas dod iespēju celtniekiem 

pensionēties ar labu veselības stāvokli 

Lujatalo Oy, Somija

Ģimenes būvfirma, kas specializējas uz renovācijas 

un energoefektīvas būvniecības.  



5. MODULIS:    Labas prakses vecuma pārvaldības jomā uzņēmumā 

Problēma

➢ Aptuveni pusei no Lujatalo darba ņēmējiem ir vairāk par 45 gadiem. 

➢ No būvdarbu rakstura viedokļa, kas prasa fizisko spēku, bieži vien ir 

sarežģīti turpināt profesionālo darbību līdz pat likumdošanā noteiktā 

pensionēšanas vecuma sasniegšanai. Celtnieku arodslimības ir kaulu 

un muskuļu sistēmas traucējumi. 

➢ Uzraudzības darbi ir saistīti ar paaugstinātu psihisko slodzi un lielu 

stresa līmeni. 

Uzskatāms, ka divas trešdaļas no strādājošiem, kas var 

pirmstermiņa pensionēties smaga fiziska darba dēļ, varētu palikt 

darba vietā, ja nodrošināt tiem attiecīgu atbalstu. 



5. MODULIS:    Labas prakses vecuma pārvaldības jomā uzņēmumā 

VEIKTIE PASĀKUMI

▪ Darba jomas vai uzdevuma maiņas iespēja, lai strādnieks varētu palikt 

strādāt līdz pensionēšanas vecumam (piem., galdnieks ar ilggadēju 

pieredzi pārkvalificējas par brigadieri). 

▪ Ideju apkopošana par iespējamiem slodzes samazināšanas ceļiem, 

saistītiem ar būvdarbiem un ar šo darbu drošības uzlabošanu. 

▪ Dot iespēju ielādēt ergonomikas datu bāzi visiem darbiniekiem, 

izmantojot viedtālruņu lietojumprogrammu. 

▪ Paziņošana par darba drošības noteikumu pārkāpumiem un veselības 

apdraudējumiem ar aplikācijas Safety-App palīdzību, kas ļauj ilustrēt 

informāciju ar bildēm, kā arī darba ņēmēju, kas paziņo par tādiem 

faktiem, stimulēšana ar biļetēm uz kino reizi mēnesī. 

▪ Atbalsts strādājošiem, kas savā darba vietā cieš no psihiskas slodze, un 

palīdzība stresa simptomu atklāšanā, kā arī to jomu identifikācija, kur 

vajadzīga uzlabošana (fiziskā aktivitāte, atbilstošs uzturs, miegs).



5. MODULIS:    Labas prakses vecuma pārvaldības jomā uzņēmumā 

SASNIEGTI REZULTĀTI

➢ Darbnespējas gadījumu skaits samazinājās 10 gadu laikā no 

116 līdz 13,9 (uz vienu miljonu darba stundu). 

➢ Gadījumu skaits, kas izraisīja darba nespēju minimāli uz 30 

dienām, samazinājās līdz vienam vai diviem notikumiem 

gadā, noteikts mērķis samazināt šo skaitu līdz nullei uz 

2020.g. 

➢ Darba drošības pārkāpumu paziņoto gadījumu skaits 

pieauga 10 gadu laikā no 18 līdz 1425, daļēji pateicoties 

Safety-App aplikācijai. 



5. MODULIS:    Labas prakses vecuma pārvaldības jomā uzņēmumā 

5.2.9

Kompleksa darbaspēka novecošanas 

vadības sistēma smagā rūpniecībā 

Vassiliko Cement Works PLC, Kipra
Klinkera un cementa ražošana, akmeņlauztuvju darbība  



5. MODULIS:    Labas prakses vecuma pārvaldības jomā uzņēmumā 

Problēma

➢ 50-64 gadus vecie darbinieki sastāda 34% no visu 

nodarbināto skaita 

➢ Gados vecākiem darba ņēmējiem var būt veselības 

traucējumi, sakarā ar ko tie var domāt par pirmstermiņa 

pensionēšanos, ja darba vide un spēkā esošo standartu 

prasības netiks pielāgotas viņu darba spējas izmaiņām. 



5. MODULIS:    Labas prakses vecuma pārvaldības jomā uzņēmumā 

VEIKTIE PASĀKUMI

▪ Veikta arodriska novērtēšana, ņemot vērā īpaši tos riska faktorus, 

kuru iedarbībai pakļauti gados vecāki darbinieki. Rezultāti 

parādīja, ka uz vecākiem darba ņēmējiem īpaši iedarbojas ar 

maiņas darbu un smagu fizisko darbu saistīti riska faktori. 

▪ Lai samazinātu ar maiņas darbu un smagu fizisko darbu saistīto 

riska faktoru iedarbību, palielināts darba maiņu skaits (no četrām 

līdz piecām), pieņemot darbā 15 jaunus strādniekus, pateicoties 

kam darba ņēmējiem tagad ir lielāki atpūtas periodi starp maiņām.  

▪ Veikti ergonomikas uzlabošanas pasākumi: tajā skaitā uzstādīti 

divi jauni lifti, pateicoties kam samazināta kaulu un muskuļu 

sistēmas fiziskā slodze . 

▪ Pilnīgi modernizēti biroji, lai uzlabotu darba vidi ņemot vērā 

ergonomikas prasības. 



5. MODULIS:    Labas prakses vecuma pārvaldības jomā uzņēmumā 

VEIKTIE PASĀKUMI

▪ Darba ņēmējiem nodrošinātas ārstu apskates un sastādīti 

dokumenti elektroniskā formātā. Pateicoties tam, katram 

strādājošām ir iespējams noteikt uzdevumus, ko tas ir spējīgs 

izpildīt, un turklāt noteikt pasākumus turpmākai darba apstākļu 

uzlabošanai. 

▪ Gadījumos, kad darba ņēmējs nav spējīgs pildīt savus darba 

pienākumus veselības stāvokļa dēļ, tiek piedāvāta tā pārcelšana 

uz citu darba vietu. Lēmumu par darbinieka pārcelšanu uz citu 

darba vietu pieņem kopā darba ņēmējs, uzņēmuma ārsts un 

darba devējs. 

▪ Organizēts pirmās palīdzības kabinets un pieņemta darbā 

medmāsa, kura strādā darba laikā. Nopirkti divi defibrilatori un 42 

darbinieki apmācīti tos lietot. 



5. MODULIS:    Labas prakses vecuma pārvaldības jomā uzņēmumā 

VEIKTIE PASĀKUMI

▪ Īstenota starppaaudžu apmaiņas programma, veidojot kolektīvus, 

kuru sastāvā strādās dažādu vecumu, dažādu jomu un sociālo 

grupu pārstāvji no uzņēmuma dažādiem līmeņiem; tās mērķis  ir 

sekmēt un atbalstīt mijiedarbības un integrācijas noskaņojumu, 

kā arī veicināt sadarbību starp jauniem un vecākiem darba 

ņēmējiem.   

▪ Ieviestas vecākiem darba ņēmējiem adresētas apmācību 

programmas, kuru mērķis ir nelaimes gadījumu profilakse un 

stresa pārvaldība, kā arī jaunās tehnoloģijas. 

▪ Darba ņēmēju veselības aizsardzības mērķos nolasīts psihiatrijas 

speciālistu lekciju cikls, kuru tēma bija stress un tā pārvaldība. 



5. MODULIS:    Labas prakses vecuma pārvaldības jomā uzņēmumā 

SASNIEGTI REZULTĀTI

➢ Darbaspēka produktivitāte pieauga visās vecuma grupās. 

➢ Darba apstākļu uzlabošanas pasākumu rezultātā izauga 

strādājošo apmierinātība ar savu darbu. 

➢ Sasniegts labāks līdzsvars starp darbu un privātu dzīvi 

pēc piektās darba maiņas organizēšanas. 

➢ Vairāk par 90 darba ņēmējiem apmeklēja psihiatra 

lekcijas, kuru laikā saņēma konsultācijas par stresa 

apkarošanu. 



5. MODULIS:    Labas prakses vecuma pārvaldības jomā uzņēmumā 

5.2.10

Ar maiņu darbu saistīto riska faktoru 

ierobežošana, lai nodrošinātu vairāk 

līdzsvarotu profesionālo dzīvi 

Loders Croklaan, Nīderlande 
Pārtikas eļļu tirgotājs ar 450 nodarbinātiem   



5. MODULIS:    Labas prakses vecuma pārvaldības jomā uzņēmumā 

Problēma

➢ Smaga fiziskā darba nepieciešamība. 

➢ Uzņēmums strādā 24 stundas diennaktī, tādēļ ir 

nepieciešams darbs maiņās. 

➢ Šie faktori, kopā ar darba spēka novecošanos, ir 

uzņēmuma problēmas, no līdzsvarota darbmūža 

nodrošināšanas viedokļa. 



5. MODULIS:    Labas prakses vecuma pārvaldības jomā uzņēmumā 

VEIKTIE PASĀKUMI

▪ Ir atzīts, ka svarīgākais jauninājums, kurš jāīsteno, ir darba 

ņēmēju iesaistes palielināšana darba drošības un higiēnas 

pārvaldībā: izveidota darba grupa, kuras sastāvā ietilpst 

darbinieki no visām uzņēmuma nodaļām, vadības, 

personāldaļas, valdes un arodbiedrību pārstāvji. 

▪ Tiek konstatēts, ka ir trīs galvenās jomas, kur nepieciešams 

veikt uzlabojumus: maiņu darbs, veselīgs dzīves veids un 

ilgtspējīga un līdzsvarota nodarbinātība. 

▪ Izveidotas trīs darba grupas, katra no kurām nodarbojas ar vienu 

no minētām problēmām. 



5. MODULIS:    Labas prakses vecuma pārvaldības jomā uzņēmumā 

VEIKTIE PASĀKUMI

▪ Grupas, kas nodarbojas ar maiņu darba jautājumiem, 

rekomendāciju pamatā konstatēja, ka nepieciešams organizēt 

darbu saīsinātas darba dienas režīmā un ieviest amatu 

sadalīšanu. Tas dos iespēju darba ņēmējiem strādāt nepilnu 

darba dienu un nodrošināt tiem ilgāku atpūtas laiku starp 

maiņām. 

▪ Darba ņēmēji var pieteikties un iziet apmācības šeit pat 

uzņēmumā, zināšanu iegūšanai citās jomās, lai būtu 

nepieciešamās prasmes un būtu iespējams ieņemt citu amatu 

uzņēmumā. Tika nofilmēta īsmetrāžas filmu sērija par katru 

nodaļu, lai pastāstītu par tās funkcijām. 

▪ Veikti pasākumi veselīga dzīves stila popularizēšanai (piem. 

pareiza uztura semināri, velobraucieni, skrējieni, peldēšana un 

tai chi). 



5. MODULIS:    Labas prakses vecuma pārvaldības jomā uzņēmumā 

SASNIEGTI REZULTĀTI

➢ Amata sadalīšanas sistēmas ieviešanu maiņu darba riska 

samazināšanai pozitīvi novērtēja darba ņēmēji. 

➢ Tika piedāvātas uzņēmuma iekšējās apmācības, zināšanu 

iegūšanai citās jomās, lai gūtu nepieciešamās prasmes un 

būtu iespējams ieņemt citu amata uzņēmumā. 

➢ Strādājošie bija diezgan iesaistīti tajā procesā, zināja par 

to un uzņēmas par to atbildību, bet firmai bija atbalstītāja 

loma.  



5. MODULIS:    Labas prakses vecuma pārvaldības jomā uzņēmumā 

5.2.11

Vecāko darba ņēmēju darba spējas 

palielināšana enerģētikas sektorā 

MAVIR ZRt , Ungārija 
Valsts elektroapgādes uzņēmums, atbildīgs par drošu un 
nepārtrauktu  elektroenerģijas piegādi visā valsts mērogā.



5. MODULIS:    Labas prakses vecuma pārvaldības jomā uzņēmumā 

Problēma

➢ 60 % no MAVIR darbiniekiem, kas strādā apakšstacijās, 

un 39% no strādājošiem uz pārvades elektrolīnijām, 

sasniedza 50 gadu vecumu. 

➢ Ņemot vērā darba raksturu, strādājošie regulāri piedzīvo 

arodekspozīciju, saistītu ar nopietniem riska faktoriem, 

tajā skaitā ar augstā sprieguma, augstās temperatūras un 

trokšņa iedarbību. 

➢ Strādājošie ir arī pakļauti stresam, traumām, kā arī kaulu 

un muskuļu sistēmas slimībām. 



5. MODULIS:    Labas prakses vecuma pārvaldības jomā uzņēmumā 

VEIKTIE PASĀKUMI

Regulāra darba apstākļu uzlabošana, tajā skaitā:

▪ pārnēsājamo apgaismes ierīču izmantošana;

▪ saziņas uzlabošana starp darbiniekiem lietojot aizsargķiverēs 

iebūvēto UHF radiotelefonu mikrofonus;

▪ automātisko defibrilātoru uzstādīšana visās pārvadu elektrolīniju 

apkalpes automašīnās un visu darbinieku apmācības darbam ar 

tiem;

▪ individuālo reaģēšanas sistēmu ieviešana, kuras pateicoties 

paātrinājuma sensoram atklāj krišanas gadījumu un signalizē, ja 

lietotājs kādu laiku nekustas. 



5. MODULIS:    Labas prakses vecuma pārvaldības jomā uzņēmumā 

VEIKTIE PASĀKUMI

▪ Tika nodrošināta iespēja saņemt plašu medicīnas pakalpojumu 

spektru 24 stundas diennaktī 

▪ Darba ņēmējiem ar veselības traucējumiem piedāvāta iespēja 

mainīt darba vietu

▪ Veselīga dzīves veida un atpūtas popularizēšana darba ņēmēju 

vidū

▪ Izveidota Krīzes akadēmija vadības apmācībai, tajā skaitā grupu 

vadītāju, maiņu vadītāju un operatoru grupu vadītāju; 

apspriežamā tematika attiecas uz stresa, konfliktu un krīzes 

situāciju pārvaldību, darba drošības un higiēnas nozīmes 

izskaidrošanu, kā arī ikdienas un krīzes gadījumu sadarbību.   



5. MODULIS:    Labas prakses vecuma pārvaldības jomā uzņēmumā 

SASNIEGTI REZULTĀTI

➢ Darbnespējas līmeņa samazināšanās aptuveni par 75% 10 

gadu laikā

➢ Darbnespēja nelaimes gadījumu darba vietā samazināšanās 

gandrīz līdz nullei. 

➢ Darba ņēmējus ieinteresēja veselības aizsardzības problēmas


