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1. Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūru (turpmāk tekstā – 

“Aģentūra”, arī “EU-OSHA”), kura atrodas Bilbao, izveidoja ar Padomes Regulu (EK) 

Nr. 2062/94

IEVADS 

1. Aģentūras uzdevums ir vākt un izplatīt informāciju par dalībvalstu un 

Savienības prioritātēm attiecībā uz drošību un veselības aizsardzību darbā, kā arī atbalstīt tās 

dalībvalstu un Savienības organizācijas, kas ir iesaistītas politikas izstrādē un ieviešanā, un 

sniegt informāciju par profilakses pasākumiem2. 

2. Palātas izmantotā revīzijas pieeja ietver analītiskas revīzijas procedūras, darījumu tiešas 

pārbaudes un Aģentūras pārraudzības un kontroles sistēmu galveno kontroles mehānismu 

novērtēšanu. To papildina citu revidentu darbā gūtie pierādījumi un vadības apliecinājumu 

analīze.  

TICAMĪBAS DEKLARĀCIJU PAMATOJOŠĀ INFORMĀCIJA 

3. Saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 287. pantu Palāta revidēja 

TICAMĪBAS DEKLARĀCIJA 

a) Aģentūras gada pārskatus, kuri ietver finanšu pārskatus3 un budžeta izpildes pārskatus4

b) šiem pārskatiem pakārtoto darījumu likumību un pareizību. 

 par 

2014. gada 31. decembrī slēgto finanšu gadu, un 

                                                      

1 OV L 216, 20.8.1994., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1112/2005 
(OV L 184, 15.7.2005., 5. lpp.). 

2 Aģentūras kompetence un darbības ir apkopotas II pielikumā, kas pievienots šim ziņojumam 
informācijai. 

3 Finanšu pārskatos ietilpst bilance, finanšu darbības rezultātu pārskats, naudas plūsmas tabula, 
pārskats par neto aktīvu pārmaiņām un kopsavilkums par svarīgākajām grāmatvedības 
metodēm un citi paskaidrojumi. 

4 Tajos ietilpst budžeta izlietojuma pārskats un budžeta izlietojuma pārskata pielikums. 
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Vadības atbildība 

4. Vadība ir atbildīga par Aģentūras gada pārskatu sagatavošanu un patiesu izklāstu, kā arī par 

pakārtoto darījumu likumību un pareizību5

a) Vadības atbildība saistībā ar Aģentūras gada pārskatiem ietver tādas iekšējās kontroles sistēmas 

izveidi, ieviešanu un uzturēšanu, kas ļauj sagatavot un patiesi izklāstīt finanšu pārskatus, kuros 

krāpšanas vai kļūdas dēļ nav sniegtas būtiski nepareizas ziņas; izraudzīties un izmantot 

piemērotas grāmatvedības metodes, pamatojoties uz grāmatvedības noteikumiem, ko pieņēmis 

Komisijas grāmatvedis

. 

6

b) Vadības atbildība saistībā ar pakārtoto darījumu likumību un pareizību un atbilstību pareizas 

finanšu pārvaldības principam nozīmē izveidot, ieviest un uzturēt efektīvu un lietderīgu iekšējās 

kontroles sistēmu, ietverot pienācīgu pārraudzību un piemērotus pasākumus pārkāpumu un 

krāpšanas novēršanai, kā arī, ja vajadzīgs, tiesvedību nepareizi izmaksāto vai izlietoto līdzekļu 

atgūšanai.  

; veikt konkrētajiem apstākļiem atbilstošas grāmatvedības aplēses. 

Direktors apstiprina Aģentūras gada pārskatus pēc tam, kad Aģentūras grāmatvedis tos ir 

sagatavojis, izmantojot visu pieejamo informāciju, un tiem pievienojis paskaidrojumu, kurā cita 

starpā ir apliecinājis pamatotu pārliecību par to, ka pārskati visos būtiskajos aspektos sniedz 

skaidru un patiesu priekšstatu par Aģentūras finanšu stāvokli. 

Revidenta atbildība 

5. Palātas pienākums ir, pamatojoties uz savu revīziju, Eiropas Parlamentam un Padomei7

                                                      

5 Komisijas Deleģētā regula (ES) Nr. 1271/2013 (OV L 328, 7.12.2013., 42. lpp.), 39. un 50. pants. 

 

sagatavot deklarāciju par gada pārskatu ticamību un tiem pakārtoto darījumu likumību un pareizību. 

Palāta veic revīziju saskaņā ar Starptautiskās Grāmatvežu federācijas (IFAC) starptautiskajiem revīzijas 

standartiem un ētikas kodeksiem un INTOSAI starptautiskajiem augstāko revīzijas iestāžu 

standartiem. Šie standarti uzliek Palātai pienākumu plānot un veikt revīziju tā, lai gūtu pamatotu 

6 Komisijas grāmatveža pieņemtie grāmatvedības noteikumi balstās uz Starptautiskās Grāmatvežu 
federācijas pieņemtajiem starptautiskajiem publiskā sektora grāmatvedības standartiem (IPSAS) 
vai, ja nepieciešams, uz Starptautisko grāmatvedības standartu padomes izdotajiem 
starptautiskajiem grāmatvedības standartiem (IAS) / starptautiskajiem finanšu pārskatu 
sagatavošanas standartiem (IFRS). 

7 Regula (ES) Nr. 1271/2013, 107. pants. 
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pārliecību, ka Aģentūras gada pārskatos nav sniegtas būtiski nepareizas ziņas un ka tiem pakārtotie 

darījumi ir likumīgi un pareizi. 

6. Revīzija ietver procedūras, ar kurām iegūst revīzijas pierādījumus par pārskatos minētajām 

summām un sniegto informāciju un par tiem pakārtoto darījumu likumību un pareizību. Izraudzītās 

procedūras ir atkarīgas no revidenta profesionālā sprieduma, kurš balstās uz novērtējumu par risku, 

ka krāpšanas vai kļūdas dēļ pārskatos ir sniegtas būtiski nepareizas ziņas vai ka saistībā ar 

pakārtotajiem darījumiem ir būtiski pārkāpts Eiropas Savienības juridiskais regulējums. Novērtējot 

minēto risku, revidents ņem vērā iekšējās kontroles mehānismus, kuri attiecas uz pārskatu 

sagatavošanu un patiesu izklāstu, kā arī pārraudzības un kontroles sistēmas, kas ieviestas pakārtoto 

darījumu likumības un pareizības nodrošināšanai, un pēc tam izstrādā konkrētajiem apstākļiem 

atbilstošas revīzijas procedūras. Revīzijā novērtē arī izmantoto grāmatvedības metožu piemērotību 

un aplēšu pamatotību, kā arī pārskatu vispārējo izklāstu. Sagatavojot šo ziņojumu un ticamības 

deklarāciju, Palāta ņēma vērā neatkarīga ārējā revidenta veikto revīzijas darbu saistībā ar Aģentūras 

pārskatiem, kā paredzēts ES Finanšu regulas 208. panta 4. punktā8

7. Palāta uzskata, ka revīzijas pierādījumi ir pietiekami un atbilstoši, lai pamatotu tās ticamības 

deklarāciju.  

. 

Atzinums par pārskatu ticamību 

8. Palāta uzskata, ka Aģentūras gada pārskati visos būtiskajos aspektos patiesi atspoguļo Aģentūras 

finanšu stāvokli 2014. gada 31. decembrī, kā arī darbības rezultātus un naudas plūsmas minētajā 

datumā noslēgtajā gadā, kā to nosaka Aģentūras finanšu noteikumi un Komisijas grāmatveža 

pieņemtie grāmatvedības noteikumi. 

Atzinums par pārskatiem pakārtoto darījumu likumību un pareizību 

9. Palāta uzskata, ka 2014. gada 31. decembrī slēgtā gada pārskatiem pakārtotie darījumi visos 

būtiskajos aspektos ir likumīgi un pareizi.  

10. Turpmākie komentāri nav pretrunā Palātas sniegtajiem atzinumiem. 

                                                      

8 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES, Euratom) Nr. 966/2012 (OV L 298, 26.10.2012., 
1. lpp.). 
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11. Kopējais to apropriāciju līmenis, par kurām bija uzņemtas saistības, bija 99 % jeb tāds 

pats kā 2013. gadā. Tomēr apropriācijām, par kurām uzņemtas saistības un kuras tika 

pārnestas uz 2015. gadu, pārnesumu līmenis II sadaļā (administratīvie izdevumi) bija augsts, 

proti, 443 412 EUR jeb 34 % (2013. gadā – 601 426 EUR jeb 30 %). 

KOMENTĀRI PAR BUDŽETA PĀRVALDĪBU 

12. Tās galvenokārt attiecas uz preču un pakalpojumu iepirkumu gada beigās, kā plānots, 

saistībā ar Aģentūras jauno telpu aprīkošanu, ikgadējo IT līgumu atjaunošanu un revīzijas 

pakalpojumu izmaksām. 

13. Jaunie Eiropas Savienības Civildienesta noteikumi stājās spēkā 2005. gadā, un tajos bija 

iekļauti noteikumi, ka to ierēdņu atalgojums, kuri pieņemti līdz 2004. gada 1. maijam, 

nedrīkst būt zemāks par atalgojumu, kas noteikts iepriekšējos Civildienesta noteikumos. 

Palāta revīzijā konstatēja, ka šie nosacījumi nav ievēroti un ka no 26 ierēdņiem, ko Aģentūra 

tajā laikā nodarbināja, no 2005. līdz 2014. gadam vienam ierēdnim atalgojumā bija 

nepietiekami izmaksāti 5 300 EUR. Aģentūra tuvākajā laikā veiks papildu algas maksājumus. 

CITI KOMENTĀRI 

14. Pārskats par koriģējošiem pasākumiem, kas veikti saistībā ar Palātas komentāriem, kuri 

formulēti iepriekšējā gadā, ir izklāstīts 

IEPRIEKŠĒJĀ GADĀ FORMULĒTO KOMENTĀRU PĒCPĀRBAUDE 

I pielikumā

 

. 

Šo ziņojumu 2015. gada 8. septembra sēdē Luksemburgā pieņēma Revīzijas palātas 

IV apakšpalāta, kuru vada Revīzijas palātas loceklis Milan Martin CVIKL. 

   Revīzijas palātas vārdā – 

 

     Priekšsēdētājs 

Vítor Manuel da SILVA CALDEIRA 
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I pielikums 

Gads 

Iepriekšējā gadā formulēto komentāru pēcpārbaude 

Palātas komentārs 
Koriģējošā pasākuma statuss 

(Ieviests / ieviešana ir sākta / ieviešana 
nav sākta / neattiecas) 

2013 

Kopējais to apropriāciju līmenis, par kurām bija uzņemtas saistības, bija 99 % (2012. gadā – 95 %). 
Uz 2014. gadu pārnesto uzņemto saistību apropriāciju līmenis tomēr bija augsts – 601 426 EUR 
(30 %) II sadaļā “Administratīvie izdevumi” un 3 693 549 EUR (46 %) III sadaļā “Pamatdarbības 
izdevumi”. 

Neattiecas 

2013 

Pārnesumus II sadaļā veica tāpēc, ka saistībā ar Aģentūras pārcelšanos uz jaunām telpām gada 
beigās, kā plānots, iepirka preces un pakalpojumus un atjaunoja ikgadējos IT līgumus. III sadaļā 
plānoto pārnesumu augstais līmenis skaidrojams galvenokārt ar 2013. gadā sākto lielo projektu 
(piemēram, Eiropas uzņēmumu apsekojums par jauniem un nākotnes riska veidiem jeb ESENER II) 
daudzgadu raksturu. 

Neattiecas 
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II pielikums 

Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūra 

(Bilbao) 

Savienības 
kompetence 
saskaņā ar 
Līgumu 

Kompetence un darbības 

(Līguma par 
Eiropas 
Savienības 
darbību 151. un 
153. pants) 

151. pants 
Savienība un dalībvalstis (..) par saviem mērķiem izvirza nodarbinātības 
veicināšanu, dzīves un darba apstākļu uzlabošanu nolūkā tos saskaņot, turpinot 
ieviest uzlabojumus, kā arī pienācīgu sociālo aizsardzību, dialogu starp darba 
devējiem un darba ņēmējiem, cilvēkresursu attīstību, kas vērsta uz pastāvīgi 
augstas nodarbinātības uzturēšanu un cīņu pret sociālo atstumtību. 
153. pants 
Lai sasniegtu 151. pantā izvirzītos mērķus, Savienība atbalsta un papildina 
dalībvalstu darbības šādās jomās: 
a) uzlabojumi, jo īpaši darba vidē, lai aizsargātu darba ņēmēju veselību un 

drošību;  
b) darba apstākļi; 

(..) 
e) darba ņēmēju informēšana un apspriešanās ar tiem;  

(..) 
h) no darba tirgus atstumtu personu integrācija, neskarot 166. pantu;  
i) vīriešu un sieviešu vienlīdzība attiecībā uz iespējām darba tirgū un attieksmi 

darbā;  
j) sociālās atstumtības izskaušana; 

(..). 

Aģentūras 
kompetence 
(Padomes Regula 
(EK) Nr. 2062/94) 

Mērķi 
Lai uzlabotu darba vidi attiecībā uz darba ņēmēju veselības un drošības 
aizsardzību, kā noteikts Līgumā un turpmākajos stratēģijas dokumentos un 
rīcības programmās, kas attiecas uz veselības aizsardzību un drošību darbvietā, 
Aģentūras mērķis ir nodrošināt Savienības iestādes, dalībvalstis, sociālos 
partnerus un šajā jomā iesaistītos ar tehnisko, zinātnisko un ekonomisko 
informāciju, kas izmantojama drošības un veselības aizsardzībai darbā 
(2. pants). 
Uzdevumi 
− Vākt, analizēt un izplatīt informāciju par valstu un Savienības prioritātēm un 

zinātnisko izpēti. 
− Veicināt sadarbību un informācijas apmaiņu, ietverot informāciju par 

mācību programmām. 
− Nodrošināt Savienības iestādes un dalībvalstis ar informāciju, kas tām 

vajadzīga, lai izstrādātu un ieviestu politiku, jo īpaši attiecībā uz ietekmi uz 
mazajiem un vidējiem uzņēmumiem. 
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− Sniegt informāciju par profilakses pasākumiem. 
− Dot ieguldījumu stratēģiju un Savienības rīcības programmu attīstībā. 
− Izveidot tīklu, kas aptver valstu kontaktpunktus. 

Pārvaldība Valde  
– Viens pārstāvis no katras dalībvalsts valdības 
– Viens pārstāvis no katras dalībvalsts darba devēju organizācijas 
– Viens pārstāvis no katras dalībvalsts darba ņēmēju organizācijas 
– Trīs pārstāvji no Komisijas 
– Pirmo trīs kategoriju locekļus un to aizstājējus ieceļ no Darba drošības un 

veselības aizsardzības padomdevējas komitejas locekļu un to aizstājēju 
vidus. 

Birojs 

– Valdes priekšsēdētājs un trīs priekšsēdētāja vietnieki 
– Viens koordinators no katras no trim interešu grupām 

– Vēl pa vienam pārstāvim no katras grupas un Komisijas 
Direktors  
Direktoru ieceļ Valde, pamatojoties uz Komisijas izveidotu kandidātu sarakstu. 
Komitejas 
Obligātas apspriešanās ar Eiropas Komisiju un Darba drošības un veselības 
aizsardzības padomdevēju komiteju par darba programmu un budžetu. 
Ārējā revīzija 
Eiropas Revīzijas palāta 
Budžeta izpildes apstiprinātājiestāde 
Eiropas Parlaments pēc Padomes ieteikuma 

Aģentūrai 
pieejamie resursi 
2014. gadā 
(2013. g.) 

Budžets  
17,3 (17,5) miljoni EUR, no tiem: 
– Savienības subsīdija, Nodarbinātības ĢD: 84,1 % (86,3 %) 
– Cita Savienības subsīdija, Nodarbinātības ĢD: 11,6 % (9,4 %) 
– Cita Savienības subsīdija, Paplašināšanās ĢD: 2,6 % (3,2 %) 
– Cita Savienības subsīdija, Starptautiskās sadarbības un attīstības ĢD: 1,1 % 

(-.- %) 
– Cits avots: 0,6 % (1,0 %) 
Darbinieku skaits 2014. gada 31. decembrī 
43 (44) amata vietas štatu sarakstā, no tām aizpildītas bija 40 (42) amata vietas.  
Pārējie darbinieki: 
– norīkotie valstu eksperti: 0 (0) 
– līgumdarbinieki: 24 (25 – viens no viņiem finansēts no īpaši atvēlētiem 

līdzekļiem) 
– vietējie darbinieki: 1 (1) 
Kopā nodarbināti: 65 (67) darbinieki 
Norīkoti šādu pienākumu veikšanai: 
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– pamatdarbībām: 46 (48) darbinieki 
– administrācijā: 10 (10) darbinieki 
– dažādiem uzdevumiem: 9 (9) 

Produkti un 
pakalpojumi 
2014. gadā 
(Informācijas 
vākšana un 
analizēšana) 

1. prioritārā joma. Pārmaiņu paredzēšana 

Kopsavilkuma ziņojums par prognozēšanas darbsemināru ar elektroenerģijas 
nozares sociālā dialoga komiteju (Briselē martā), publicēts un izplatīts 
2014. gada jūlijā.  

1.1. darbības virziens. Jauno un nākotnes risku drošībai un veselības aizsardzībai 
darbā (DDV risku) prognozes saistībā ar jaunām tehnoloģijām videi draudzīgās 
darbvietās  

Otrā darbsemināra organizēšana ar transporta nozares pārstāvjiem tiek 
apspriesta ar Nodarbinātības, sociālo lietu un iekļautības ĢD B.1 nodaļu 
(2015. g.). 

Darbības jomas pētījums saistībā ar prognožu tematiem (izplatīts septembrī) 
tiks izmantots kā pamats otrā plaša mēroga prognozēšanas projekta (tā sākums 
paredzēts 2015. gadā) definēšanā. Ziņojums par nākotnes riskiem veselības 
aprūpes nozarē tika publicēts oktobrī. 

1.2. darbības virziens. Plaša mēroga prognozes 

Projekts par sekmīguma faktoriem prognožu konstatējumu izmantošanā 
politikas veidošanā ir atlikts no 2015. gada uz 2016. gadu. 
2. prioritārā joma. Fakti un skaitļi 

ESENER-2 izpēte uz vietas visās 36 valstīs, pabeigts galīgais datu kopums. 
Tehniskie ziņojumi – metodikas darbs, izpēte uz vietas, galīgā kodēšana, 
svēršana, datu rediģēšana un tīrīšana; kvalitātes kontrole paredzēta 2015. gada 
sākumā. 

2.1. darbības virziens. Eiropas uzņēmumu aptauja par jaunajiem un nākotnes 
riskiem (ESENER) 

Ziņojumu, kurā ietverti pirmie konstatējumi, paredzēts publicēt 2015. gada 
februārī, tam sekos īss apraksts un kopsavilkuma ziņojums (tulkots) 2015. gada 
2. ceturksnī.  

Galīgais priekšfinansējums saņemts no EK maijā saskaņā ar deleģēšanas 
nolīgumu. 

2.2. darbības virziens. DDV īss apraksts: gados vecāki darba ņēmēji 

Otrais starpposma maksājums apstrādāts pēc tam, kad bija paveikts sekojošais 
darbs: apskats par DDV un gados vecāku darbaspēku; apskats par vecumu un 
dzimumu; OiRA apakšmodulis attīstītājiem (galīgais) un pārskats par 
pieejamajiem līdzekļiem (galīgais); valsts ziņojums; rehabilitācijas programmu 
konkrētu gadījumu izpēte; darbvietu konkrētu gadījumu izpēte; analīzes plāna 
projekts.  
Diskusiju semināri ar starpniekiem atlasītās dalībvalstīs (Somijā, Dānijā, 
Nīderlandē, Beļģijā, Francijā, Austrijā, Vācijā, Polijā, Grieķijā un Apvienotajā 
Karalistē) to viedokļu un pieredzes noskaidrošanai notika jūlijā ar valstu 
kontaktpunktu iesaistīšanos. 
Valstu galīgo ziņojumu projekti bija nosūtīti kontaktpunktiem informācijai un 
iespējai sniegt galīgos komentārus.  
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Sākotnējie projekta rezultāti prezentēti dažādos pasākumos. 
Sākta plānošana, lai sasaistītu projektu ar kampaņu “Veselībai nekaitīgas darba 
vietas” 2016.–2017. gadā, tostarp datu vizualizācija tīmeklī.  

Sarīkota projekta sākšanas sanāksme un parakstīts īpašais līgums 1. darba 
paketei. 

2.3. darbības virziens. DDV īss apraksts: mikrouzņēmumi un mazie uzņēmumi 

Darba paketē ietilpst padziļināts pārskats par pieejamajiem datiem, kuri ir 
nozīmīgi DDV mikrouzņēmumos un mazajos uzņēmumos Eiropas Savienībā.  

Darbseminārs par riskiem darba vietā saistībā ar reproduktivitāti notika janvārī, 
un maijā tika publicēts semināra kopsavilkums tiešsaistē. Februārī pirmie 
rezultāti apspriesti ar kontaktpunktiem un martā – ar Profilakses un pētniecības 
padomdevēju grupu.  

2.4. darbības virziens. DDV īss apraksts: arodslimības 

Ziņojums par riskiem darba vietā saistībā ar reproduktivitāti tiek pārskatīts, lai 
tajā iekļautu jaunākās politikas nostādnes un darbsemināra konstatējumus. 
Ziņojums par saslimšanu ar vēzi arodekspozīcijas rezultātā un tā kopsavilkums 
izplatīts 2014. gadā. 
Oktobrī sarīkots darbseminārs par slimību slogu, semināra kopsavilkums 
tiešsaistē pieejams Aģentūras tīmekļa vietnē. 

2014. gada jūnijā notika ekspertu sanāksme (publicēts semināra kopsavilkums 
tiešsaistē), kurā piedalījās speciālisti vājas DDV izmaksu modelēšanā, viņi 
sniedza ļoti noderīgas atziņas projekta turpmākai attīstībai, un tā rezultātā tika 
pārskatīts laika grafiks: uzaicinājums uz konkursu plašāka mēroga pārskata 
ziņojumam par DDV tiks publicēts 2015. gada sākumā un 2014. gada beigās 
plānotā priekšizpēte tika atcelta.  

2.5. darbības virziens. DDV īss apraksts: DDV izmaksas un ieguvumi 

Ziņojums “Ekonomiskais pamatojums drošībai un veselības aizsardzībai: 
intervenču izmaksu–ieguvumu analīze mazos un vidējos uzņēmumos” [The 
business case for safety and health: Cost–benefit analyses of interventions in 
small and medium-sized enterprises] izplatīts septembrī. 
Beniluksa valstu kontaktpunkti sarīkojuši konferenci “Ieguldījums DDV – kā 
ieguvumi pārsniedz izmaksas” ciešā sadarbībā ar Nīderlandes Sociālo lietu un 
nodarbinātības ministriju, EU-OSHA un TNO (publicēts semināra kopsavilkums 
tiešsaistē).  
3. prioritārā joma. DDV pārvaldības līdzekļi 

2014. gadā publicētie OiRA līdzekļi: 42 (pārējie paredzēti līdz gada beigām), 
pārsniegts sākotnējais mērķis – 35. Parakstīti pieci nolīgumi un sarīkoti 
15 pasākumi. 

3.1. darbības virziens. Tiešsaistes interaktīvais riska novērtēšanas (OiRA) 
līdzeklis 

Astoņi zemas vērtības nolīgumi, kas parakstīti, lai pielāgotu un tulkotu esošos 
OiRA līdzekļus citās valodās / valstu kontekstos (vēl seši līgumi līdz gada beigām) 
nolūkā veicināt OiRA līdzekļu attīstību valstu līmenī. Sīkāku informāciju par 
virzību OiRA jomā skatīt http://www.oiraproject.eu/Resources. 
3.2. darbības virziens. DDV risinājumu īstenošanas līdzeklis 
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Pirmās diskusijas par priekšizpēti “Prakstisku tiešsaistes DDV līdzekļu izpēte” 
notika Profilakses un pētniecības padomdevējas grupas sanāksmēs martā un 
oktobrī.  
Seminārs par tēmu sarīkots oktobrī Parīzē, tajā piedalījās galvenās ieinteresētās 
personas. Aģentūra strādā arī pie jaunas iedaļas “e-līdzekļi” satura, to iekļaus 
jaunajā EU-OSHA tīmekļa vietnē uzņēmumiem. 
4. prioritārā joma. Izpratnes veicināšana 

2012.–2013. gada veselīgas darba vietas kampaņa (HWC) “Kopīgs darbs riska 
novēršanā” noslēdzās ar rekordlielu plaša spektra izpratni veicinošu iniciatīvu 
skaitu Eiropas un valstu līmenī, kā arī ar oficiālas kampaņas un plašsaziņas 
līdzekļu partneru skaitu.  

4.1. darbības virziens. Veselīgas darba vietas kampaņa (HWC) 2012.–
2013. gadam “Kopīgs darbs riska novēršanā” 

2013. gada beigās Nodarbinātības izpētes institūts apņēmās sagatavot ex post 
novērtējumu par 2012.–2013. gada veselīgas darba vietas kampaņu "Kopīgs 
darbs riska novēršanai”. Noslēguma ziņojumā, ko publicēja 2014. gada oktobrī, 
ir ietverti gan kvantitatīvi, gan kvalitatīvi dati, secinājumi, kas iegūti dokumentu 
izpētē, tiešsaistes aptaujās, darba grupās un intervijās kontaktpunktos, ar 
kampaņas partneriem un citām ieinteresētām personām.  
Līgumu par ziņojuma "Apskats par veiksmīgajām drošības un veselības 
aizsardzības darbā (OSH) salīdzinošās vērtēšanas iniciatīvām" sagatavošanu 
parakstīja 2014. gada augusta beigās, un darbs sākās ar kampaņas partneru 
aptauju par salīdzinošās vērtēšanas iniciatīvām.  

2014.–2015. gada veselīgas darba vietas kampaņu (HWC) “Veselīgas darba 
vietas pārvalda stresu” 7. aprīlī sāka Nodarbinātība, sociālās lietas un iekļautības 
ES komisārs László Andor, Grieķijas Darba, sociālais nodrošinājuma un 
labklājības ministrs Vasilis Kegkeroglou un ES OSHA direktore Christa 
Sedlatschek. Tajā pašā dienā sāka darboties kampaņas tīmekļa vietne, kuras rīki 
un resursi ir pieejami 25 valodās.  

4.2. darbības virziens. Veselīgas darba vietas kampaņa (HWC) 2014.–
2015. gadam “Veselīgas darba vietas pārvalda stresu” 

Sekmīgi tika īstenots 2014. gada Eiropas kampaņas atbalsta komplekts (ECAP), 
kas sniedz Aģentūras kontaktpunktu tīklam finanšu un loģistikas atbalstu 
kampaņas pasākumu īstenošanai valstu līmenī. Gada laikā kontaktpunkti 
pasūtīja kopumā 22 valstu partnerības sanāksmes, 61 semināru ieinteresētajām 
personām, 15 preses konferences, 18 preses relīzes, 5 žurnālistu apaļos galdus, 
4 radioraidījumus ar iespēju piezvanīt tiešajā ēterā un 6 profesionālus rakstus. 
Tika izplatīti šādi kampaņas materiāli: 88 720 ar kampaņas logo marķēti 
priekšmeti, 476 125 publikācijas 25 valodās, 62 kampaņas stendi un 15 izstāžu 
komplekti. Iznāca kampaņas speciālizlaiduma videodisks (DVD) “Napo in…When 
stress strikes” ["Napo...kad piemeklē stress"]. 
Starp citiem ar kampaņu saistītiem produktiem un publikācijām jūnijā tiešsaistē 
tika publicēts literārs apskats "Calculating the cost of work-related stress and 
psychosocial risks" ["Cik izmaksā darba izraisīts stress un psihosociālais risks"], 
kurā aplūkotas psihosociālā riska faktoru finansiālās izmaksas sabiedrības, 
organizācijas un indivīda līmenī. Vēl viens no kampaņai izstrādātajiem 
galvenajiem produktiem bija elektronisks ceļvedis stresa un psihosociālā riska 
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pārvaldīšanai “Managing stress and psychosocial risk e-guide”. Elektroniskais 
ceļvedis tika sagatavots 30 valstu versijās, un tā mērķis ir motivēt 
MVU vadītājus vadīt psihosociālā riska pārvaldību, balstoties uz valstī 
pieejamajiem resursiem. Turklāt tika publicēts un 2014. gada 16. un 17. oktobrī 
speciālistu seminārā prezentēts kopīgs ES OSHA un Eurofound ziņojums par 
psihosociālā riska faktoriem. 
2014.–2015. gada HWC oficiālās kampaņas partnerības piedāvājumam izdevās 
piesaistīt vairāk nekā 100 oficiālās kampaņas partneru, tostarp strādājošo un 
darba devēju organizācijas, starptautiskus uzņēmumus un organizācijas, kas 
pārstāv plašu drošības un veselības aizsardzības darbā (OSH) profesiju spektru – 
tas ir lielākais partneru skaits, kas atbalsta veselīgu darba vietu vienotu 
kampaņu. Turklāt kopā 2014.–2015. gada kampaņā (HWC) tagad ir iesaistīti 
29 mediju partneri no 14 valstīm.  
15. aprīlī sākās Eiropas Labas prakses balvas konkurss (GPA). Labas prakses 
balvas veicināšanas komplekts tika sagatavots, lai atbalstītu kontaktpunktus un 
organizācijas, kuras ir ieinteresētas dalīties labā praksē gan valstu, gan Eiropas 
līmenī.  
Kampaņa tika prezentēta arī ES konferencē “Drošība un veselības aizsardzība 
darbā – tās politika nākotnē” Atēnās, 2014. gada 16. un 17 jūnijā kā daļa no 
Grieķijas ES prezidentūras programmas. 
2014. gadā pirmo reizi kampaņu atbalstīja integrēta sociālo plašsaziņas līdzekļu 
kampaņa, kas iesaistīja dažādu auditoriju, izmantojot īpaši sociālajiem 
plašsaziņas līdzekļiem izstrādātus kampaņas produktus tādus kā infografika un 
videomateriāli.  

Vienošanās par kampaņas tvērumu un mērķiem ir panākta. Tās mērķi ir 
uzskaitīti turpmāk. 

4.3. darbības virziens. Veselīgas darba vietas kampaņa (HWC) 2016.–
2017. gadam 

• Veicināt ilgtspējīgu darbu un veselīgu novecošanu jau no paša sākuma 
un izcelt profilakses svarīgumu visas darba dzīves laikā.  

• Palīdzēt darba devējiem un strādājošajiem (tostarp mikrouzņēmumos), 
sniedzot informāciju un līdzekļus drošības un veselības aizsardzībai 
darbā novecojoša darbaspēka kontekstā. 

• Atvieglot informācijas un labas prakses apmaiņu šajā jomā. 
Līdz gada beigām kampaņas stratēģija bija izstrādāta. 
Konkurss elektroniskā ceļveža izstrādei sākās septembrī, un 2015. gada sākumā 
ir plānots sākt darbu. 

23 kontaktpunkti atsaucās uz 2014. gada izpratnes vairošanas komplekta (ARP) 
piedāvājumu. Izpratnes vairošanas pasākumu komplektā ietilpst: 14 filmu 
izrādīšana un debates par drošību un veselības aizsardzību darbā, 13 drošībai un 
veselības aizsardzībai darbā veltītas izstādes un reklāma ar animācijas tēlu Napo 
saistītam un skolotājiem adresētam instrumentu kopumam divās valstīs. 
Papildus tam ir sagatavoti un kā daļa no izpratnes vairošanas komplekta izdalīti 
12 Napo tērpi.  

4.4. darbības virziens. Izpratni vairojoši pasākumi 

Napo konsorcijs ierosināja izveidot jaunu filmu par drošības un veselības 
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apdraudējumiem darbā saistībā ar elektrību. Instrumentu kopuma “Napo 
skolotājiem” ārēju novērtējumu uzticēja ārējam līgumslēdzējam, un starpposma 
ziņojums būs gatavs novembrī. Aprīlī valsts darba inspekcijās vairāk nekā 
20 dalībvalstīs tika izdalītas vairāk nekā 20 000 videoierakstu (DVD) kopijas 
“Napo in….no laughing matter” ["Napo...tur nav nekā smieklīga"], lai atbalstītu 
Vecāko darba inspektoru komitejas (SLIC) kampaņu slīdēšanas un klupšanas 
profilaksei. Ir sagatavota, tulkota un ieinteresētajiem kontaktpunktiem izdalīta 
atjaunināta Napo brošūra (materiālu kopums). 
Sadarbībā ar Leipcigas dokumentālo filmu festivālu 2014. gada filmu konkurss 
par Veselīgas darba vietas balvu sākās aprīlī, un pieteikumu iesniegšanas 
termiņš bija 10. jūlijs. Nominētas tika astoņas filmas no tādām valstīm kā 
Francija, Vācija, Polija un Spānija. Apbalvošanas ceremonijā, kas notika 
1. novembrī, par uzvarētāju pasludināja filmu "Harvest". Līdz jūlija beigām tika 
pabeigti subtitri 13 ES valodās 2013. gadā uzvarējušajai filmai "C(us)todians", un 
filma (materiāli) tika nosūtīta kontaktpunktiem.  
Eiropas dienā, 9. maijā Bilbao darbojās telts, kurā kopīgi reklamēja informācijas 
centra Europe Direct Bizkaia (Eiropas Komisija), Eiropas Savienības un ES OSHA 
veikumu iedzīvotāju labā. ES OSHA stenda piedalīšanās izstādē-gadatirgū 
(saistībā ar Drošības un veselības aizsardzības darbā pasaules kongresu 
Frankfurtē) 25.–28. augustā bija ļoti sekmīga, starp stenda īpašajiem 
jaunumiem bija informācija par to, ka oficiāli sāk darbu tiešsaistes enciklopēdija 
OSHwiki, kampaņa "Veselīgas darba vietas pārvalda stresu" un tiešsaistes riska 
novērtēšanas platformu OiRA.  
5. prioritārā joma. Zināšanu tīkla veidošana 

PEROSH partnerības dalībnieki, kas bija uzaicināti uz OSHwiki Zinātniskās 
komitejas pirmo sanāksmi, palīdzēja formulēt, kā OSHwiki var būt noderīga 
pētniecības aprindu vajadzībām, kā arī apsprieda, kā tās var sniegt virzību 
ES OSHA par stratēģiskiem jautājumiem un nodrošināt potenciālo lasītāju un 
autoru avotu (sanāksme notika jūnijā). 

5.1. pasākums. OSHwiki  

Pabeigts OSHwiki komunikācijas plāns; Beta fāzes izlaidums noticis maijā. Raksti 
par jaunumiem publicēti OSHmail, Twitter un Linkedin vietnēs, kā arī pielāgota 
elektroniska vēstule nosūtīta esošajiem akreditētajiem autoriem, 
kontaktpunktiem, padomdevēju grupām un Valdei. 
OSHwiki oficiāli sāka darbu augustā XX Pasaules kongresā par drošību un 
veselības aizsardzību darbā, 2014. gadā Frankfurtē, Vācijā, un tagad tajā ir 
vairāk nekā 100 akreditētu autoru. 

Tiesību aktu sadaļā: darba centrā ir sagatavot tiesību aktu vietni migrācijai uz 
jaunu korporatīvu ES OSHA tīmekļa vietni (pārbaudīt un atjaunināt).  

5.2. darbības virziens. Citi zināšanu tīkla pasākumi 

Informācija par valstu stratēģijām OSHwiki rakstos ir atjaunināta (to atjauninās 
pastāvīgi, pamatojoties uz kontaktpunktu sniegtajiem ievades datiem).  
Pētniecības prioritātes: sagatavots nostājas dokumentu projekts un prioritāšu 
īsais saraksts, kā pamatā ir 2013. gadā publicētais ziņojums ar mērķi ietekmēt 
"Apvārsnis 2020" darba programmu un konkursu saturu. Seminārs, kurā tiks 
apspriesti nostājas dokumenti un šis saraksts, notikts novembrī Briselē. Šajā 
seminārā piedalīsies lielāko drošības un veselības aizsardzības darbā pētniecības 
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institūtu un finansēšanas struktūru direktori un pētniecības direktori, kā arī 
ES komisijas pārstāvji.  
6. prioritārā joma. Sadarbības tīkls un korporatīvā komunikācija 

Turpmāka Aģentūras stratēģisko sadarbības tīklu attīstība, īpaši attiecībā uz 
trīspusējo pārvaldības tīklu (Valde un Birojs), padomdevēju grupām un Eiropas 
sadarbības tīkliem.  

6.1. darbības virziens. Stratēģiskais sadarbības tīkls  

Turpinājās sadarbība ar Aģentūras starptautiskajiem tīkla partneriem un 
kontaktpunktu tīklu, tostarp veicinot tīkla sadarbību dalībvalstu līmenī.  

6.2. darbības virziens. Pamatdarbības sadarbības tīkls 

Uzmanības centrā joprojām bija darbības, kas virzītas uz sociālo partneru 
iesaistīšanu dalībvalstu līmenī. Starptautiskā līmenī saskaņā ar prioritātēm, kas 
noteiktas Eiropas Komisijas paziņojumā par darba aizsardzības stratēģisko 
satvaru 2014.–2020. gadā, Aģentūra centās uzlabot koordināciju un saiknes ar 
dalībniekiem trešās valstīs, kā arī starptautiskajām un reģionālajām 
organizācijām. 
Tika tālāk attīstītas arī partnerattiecības komunikācijas jomā.  

Attiecībā uz Aģentūras tiešsaistes 2014. gada stratēģiju notika sagatavošanas 
darbi jaunajai EU-OSHA korporatīvajai tīmekļa vietnei, un tā kļuva starptautiski 
pieejama septembra beigās. Jaunā tīmekļa vietne sāks darboties 2015. gada 
pirmajā pusē. 

6.3. darbības virziens. Korporatīvā komunikācija 

Kopš 2014. gada sākuma tiešsaistē ir pieejama 2014.–2015. gada kampaņa 
„Veselībai nekaitīgas darba vietas” (7. aprīlī), un tika pārveidota OiRA vietne. 
Tika pabeigtas arī vairākas jaunas vai pārstrādātas tīmekļa vietnes sadaļas.  
Kopš 2014.–2015. gada kampaņas „Veselībai nekaitīgas darba vietas” sākuma 
Aģentūra saskaņā ar korporatīvās reklāmas stratēģiju aktīvi darbojās sociālajos 
medijos. YouTube kontam ir vairāk nekā 1000 abonentu (2013.gada jūnijā –
288), un tas ir skatīts 312 842 reizes (2013. gada jūnijā –35 000 reizes). 
Aģentūras Facebook profils kļūst arvien populārāks, oktobra beigās tam bija 
16 500 atbalstītāju (2013.gada jūnijā –1 654). Arī Twitter kontam ir 
10 840 sekotāju (2013.gada jūnijā – 7 179). Aģentūras profilam LinkedIn seko 
4 797 cilvēki (2013.gada jūnijā – 2 766). Kopš janvāra aģentūras blogā ir 
11 ieraksti. Stabili pieaug OSHmail abonentu skaits. Tagad to ir vairāk nekā 
67 000. 
Saskaņā ar Aģentūras korporatīvo publikāciju stratēģiju tika publicēti reklāmas 
materiāli par jaunajām Aģentūras telpām un tika sagatavots un izplatīts 
2013. gada pārskats un kopsavilkums. Kā papildinājums gada pārskatam un 
kopsavilkumam visās ES oficiālajās valodās tika sagatavoti pieci infografiku 
komplekti. Tika pabeigta un iztulkota jauna Aģentūras korporatīvā brošūra. Tika 
publicēts korporatīvs videomateriāls par daudzgadu stratēģisko programmu 
(25 valodās), kā arī videomateriāls saistībā ar e-rokasgrāmatu par stresu. 
Aģentūra sagatavoja un publicēja vairākus ziņojumus, kopsavilkumus un 
literatūras apskatus, pamatojoties uz 2014. gada pārvaldības plānu, tostarp 
“Pētījumu vadlīniju izstrāde 2014. gada ESENER pētījumam”, “Darba aizsardzība 
frizētavu nozarē”, “Darba aizsardzības pētījumu prioritātes Eiropā 2013.–
2020. gadā”, “Aplēses par izmaksām, ko rada nelaimes gadījumi un saslimšana 
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darba vietā”, “E-fakti un kontrolsaraksts darba aizsardzībai vēja enerģijas 
nozarē”, “Izmaksu aprēķins saistībā ar stresu un psiholoģiskajiem riskiem darba 
vietā”, “Darbības jomas pētījums par jaunu un no jauna radušos risku un 
problēmjautājumu prognozēm” un “Psihosociālie riski Eiropā: izplatība un 
novēršanas stratēģijas” (kopā ar Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas 
fondu (Eurofund)). 
Turklāt 2014.–2015. gada kampaņas “Veselībai nekaitīgas darba vietas” 
vajadzībām tika sagatavoti un izplatīti dažādi materiāli (ceļvedis, buklets, 
reklāmas lapa, reklāmkarogu stendi un izdales materiāli). Kampaņas sākšanas 
atbalstam tika sagatavots trīs infografiku komplekts un videomateriāls un 
Eiropas dienai – reklāmas lapa. 
Preses dienests publicēja 13 ziņu izlaidumus un atbildēja uz vairāk nekā 
90 informācijas vai interviju pieprasījumiem, kas saņemti no medijiem. Tas 
organizēja vairākas preses konferences un mediju tikšanās ar direktoru, lai 
izceltu svarīgus notikumus, piemēram, ES Parlamenta priekšsēdētāja vizīti, 
Aģentūras telpu atklāšanu un OSHwiki darbības sākšanu Frankfurtē. Ir fiksētas 
vairāk nekā 1 300 atsauces tiešsaistē un vairāk nekā 5 800 ieraksti sociālajos 
medijos. 

Rietumbalkāniem un Turcijai paredzētā programma beidzās 2014. gada 
novembrī. Saskaņā ar šo programmu tika īstenotas darbības, lai atbalstītu 
minēto valstu centienus kļūt par aktīvām Aģentūras sadarbības tīkla 
dalībniecēm. 

6.4. darbības virziens. Sagatavošanas pasākumi saistībā ar Rietumbalkāniem un 
Turciju 

2014. gada 10. decembrī tika parakstīts Komisijas Īstenošanas lēmums 
(C(2014) 9407 final), ar kuru pieņēma vairākām valstīm paredzētu rīcības 
programmu 2014. gadam; saskaņā ar to EU-OSHA saņems tiešu dotāciju 
410 000 EUR apmērā darbībām valstīs, kas ir IPA II (pirmspievienošanās 
palīdzības instrumenta) labuma guvējas. 
Saskaņā ar šo Lēmumu 2015. gada pirmajā ceturksnī Aģentūra parakstīs 
nolīgumu ar Komisiju. Pēc tā parakstīšanas Aģentūra turpinās darbību minētajā 
reģionā. Paredzams, ka šis nolīgums tiks parakstīts uz 24 mēnešiem.  

Šo Eiropas kaimiņattiecību politikas valstīm paredzēto programmu sāka 
2014. gadā, lai minētajās valstīs izvērstu Aģentūras darbības un sadarbības 
tīklus. Divus gadus ilgā nolīguma sākumposmā Aģentūra izveido centrālos 
kontaktpunktus labuma guvējās valstīs, un šo valstu izraudzītās atbalsta 
darbības ir Aģentūras prioritāte. 

6.5. darbības virziens. Sagatavošanas pasākumi EKP valstu sadarbībai ar 
Aģentūru 

Korporatīvā vadība 
Notiek 2015. gadā paredzēto darbību plānošana, īpaši 2015. gada pārvaldības 
plāns. Ziņojumu sagatavošana un novērtēšana. 
Korporatīvā vadība, tostarp darbības nepārtrauktība, datu aizsardzība, riska 
pārvaldība, juridiskas konsultācijas un iekšējā kontrole.  
Administratīvais atbalsts 
Galvenie sasniegumi 2014. gadā: 
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• Mītnes nolīguma parakstīšana ar Spānijas Karalisti 2014. gada 
31. martā. 

• EU-OSHA Finanšu noteikumu un īstenošanas kārtības pieņemšana. 
• Civildienesta noteikumu īstenošanas kārtības pieņemšana. 
• ABB (budžeta līdzekļu sadale pa darbības jomām). 

Avots: Pielikumu ir sagatavojusi Aģentūra. 

 



European Agency for Safety & Health at Work   
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THE AGENCY’S REPLY 
 

 
11-12. Aģentūra ņem vērā Palātas komentāru attiecībā uz plānoto pārnesumu līmeni II sadaļā. 

13. Aģentūra atzīst Palātas komentāru. Pēc nepieciešamajām pārbaudēm tika veikti pasākumi, lai veiktu 

maksājumu par periodu no 2005. gada līdz 2014. gadam (5 300 EUR) vienam pagaidu darbiniekam (AD), kuru 

pieņēma darbā 2004. gada 1. maijā, kā arī piemērotu reizināšanas koeficientu. 

 

 

 

 

 

 
 


	IEVADS
	TICAMĪBAS DEKLARĀCIJU PAMATOJOŠĀ INFORMĀCIJA
	TICAMĪBAS DEKLARĀCIJA
	Vadības atbildība
	Revidenta atbildība
	Atzinums par pārskatu ticamību
	Atzinums par pārskatiem pakārtoto darījumu likumību un pareizību


	KOMENTĀRI PAR BUDŽETA PĀRVALDĪBU
	CITI KOMENTĀRI
	IEPRIEKŠĒJĀ GADĀ FORMULĒTO KOMENTĀRU PĒCPĀRBAUDE

		2015-10-12T10:11:16+0200
	Vitor Manuel Silva Caldeira
	Proof of creation




