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Lietojiet otru roku, lai satvertu nastu no apakšas un •	
turpiniet to lēnām celt.
Tikmēr otrs palīgs novieto ratiņus, kuriem ir dakšas, •	
centrā zem paceltās nastas. 
Ļaujiet nastai viegli krist uz ratiņiem, kamēr otrs pa-•	
līgs pietur ratiņus. 
Nodrošiniet drošu ratiņu pārvietošanos ar nastu.•	

Pārvietojot neparocīgu smagumu, piemēram, trauku skapi 
(ceļ 1 persona):

Nostājieties ar seju pret skapi. •	
Viegli ieliecieties ceļos un nedaudz izvirziet vienu •	
kāju uz priekšu. 
Atveriet augšējo atvilktni un izvietojiet plaukstas zem •	
augšējās skapja malas. 
Aptveriet priekšējo skapja stūri un velciet to tās kājas •	
virzienā, kura nav izvirzīta uz priekšu.
Virziet otru pēdu atpakaļ velkot skapi aiz otra stūra.•	
Turpiniet šādi, kamēr skapi pārvietosiet.•	
Pagriezieties uz vietas ar ķermeni pret nastu, celiet, •	
slidinot to pa virsmu. 
Pielāgojiet pēdu pozīciju pie katra grūdiena. •	
Darbā var izmantot arī ratiņus.•	

Garu, neparocīgu smagumu celšana: 
Garās nastas vienā galā novietojiet stingru un stabilu •	
priekšmetu (kasti vai platformu).
Noliecieties, izvirzot vienu kāju, un satveriet nastu pie •	
gala
Uzstutējiet nastu vertikāli.•	
Ar vienu roku aptveriet, atbalstiet nastu pret plecu .•	
Ar otru roku paceliet nastu no apakšas un novietojiet •	
to uz paaugstinājuma.
Nostabilizējiet stāju.•	
Turot muguru taisni un ceļus nedaudz ieliektus, celiet •	
nastu vertikāli. 
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Celiet ar kājām nevis ar muguru.•	
Iztaisnojieties, turot smagumu pēc iespējas tuvāk ķer-•	
menim.
Dodieties vajadzīgajā virzienā.•	
Lai novietotu nastu, izpildiet augstākminētos soļus •	
pretējā secībā.
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 Nedaudz paceliet nastu no priekšpuses ar to roku, kas atrodas izvirzītās kājas pusē. Tādējādi 
tiek samazināts sasprindzinājums.  

 Lietojiet otru roku, lai satvertu nastu no apakšas un turpiniet to lēnām celt. 
 Tikmēr otrs palīgs novieto ratiņus, kuriem ir dakšas, centrā zem paceltās nastas.  
 Ļaujiet nastai viegli krist uz ratiņiem, kamēr otrs palīgs pietur ratiņus.  
 Nodrošiniet drošu ratiņu pārvietošanos ar nastu. 

 
P rvietojot neparoc gu smagumu, piem ram, trauku skapi (ce  1 persona): 
 

 Nostājieties ar seju pret skapi.  
 Viegli ieliecieties ceļos un nedaudz izvirziet vienu kāju uz priekšu.  
 Atveriet augšējo atvilktni un izvietojiet plaukstas zem augšējās skapja malas.  
 Aptveriet priekšējo skapja stūri un velciet to tās kājas virzienā, kura nav izvirzīta uz priekšu. 
 Virziet otru pēdu atpakaļ velkot skapi aiz otra stūra. 
 Turpiniet šādi, kamēr skapi pārvietosiet. 
 Pagriezieties uz vietas ar ķermeni pret nastu, celiet, slidinot to pa virsmu.  
 Pielāgojiet pēdu pozīciju pie katra grūdiena.  
 Darbā var izmantot arī ratiņus. 

 
Garu, neparoc gu smagumu celšana:  

 
 Garās nastas vienā galā novietojiet stingru un stabilu priekšmetu (kasti vai platformu). 
 Noliecieties, izvirzot vienu kāju, un satveriet nastu pie gala 
 Uzstutējiet nastu vertikāli. 
 Ar vienu roku aptveriet, atbalstiet nastu pret plecu . 
 Ar otru roku paceliet nastu no apakšas un novietojiet to uz paaugstinājuma. 
 Nostabilizējiet stāju. 
 Turot muguru taisni un ceļus nedaudz ieliektus, celiet nastu vertikāli.  
 Celiet ar kājām nevis ar muguru. 
 Iztaisnojieties, turot smagumu pēc iespējas tuvāk ķermenim. 
 Dodieties vajadzīgajā virzienā. 
 Lai novietotu nastu, izpildiet augstākminētos soļus pretējā secībā. 

 

 
 
Smagu maisu celšana un p rvietošana: 
 

 Nepieciešama platforma un neliela piepūle viduklī.  
 Novietojiet vienu kāju nedaudz uz priekšu un aptveriet maisu no apakšas uz augšu. 
 Celiet maisu uz platformu, turot muguru taisni. Celiet “ar kājām”! 
 Noliecieties nedaudz uz platformas pusi, izvirzot vienu kāju uz priekšu un turot muguru taisni. 

Smagu maisu celšana un pārvietošana:
Nepieciešama platforma un neliela piepūle viduklī. •	
Novietojiet vienu kāju nedaudz uz priekšu un aptveriet •	
maisu no apakšas uz augšu.
Celiet maisu uz platformu, turot muguru taisni. Celiet •	
“ar kājām”!
Noliecieties nedaudz uz platformas pusi, izvirzot vienu •	
kāju uz priekšu un turot muguru taisni.
Novietojiet vienu roku zem maisa, bet ar otru roku ap-•	
tveriet maisu. 
Uzstutējiet – ceļot  maisu uz pleca.•	
Iztaisnojieties kājās. Nesagriezieties viduklī. •	
Nastas smaguma centram jābūt ērti novietotam uz •	
pleca, ļaujot pārvietot smagumu ar minimālu roku no-
slodzi.
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 Novietojiet vienu roku zem maisa, bet ar otru roku aptveriet maisu.  
 Uzstutējiet – ceļot - maisu uz pleca. 
 Iztaisnojieties kājās. Nesagriezieties viduklī.  
 Nastas smaguma centram jābūt ērti novietotam uz pleca, ļaujot pārvietot smagumu ar minimālu 

roku noslodzi. 
 

 
 

 
 

 
 

 
Neparoc gu nastu (kr sla) celšana un p rvietošana vienatn : 

 Viegli ieliecieties ceļos. 
 Aptveriet muguras atzveltni un sēdekli no priekšpuses. 
 Celiet, orientējoties uz kāju spēku. 
 Dodieties uz priekšu. 
 Nedaudz saliecieties un pagriezieties ar kājām, bet nevis ar muguru, 

noliekot krēslu. 
 

 
ATCERIETIES! 

 Ceļot vai pārvietojot nastu (smagumus), jāatceras 2 galvenie principi efektīvāka spēka 
pielietošanai: 
 spēka pielietošanā jāiesaista visa ķermeņa masa, nevis tikai muskuļi; 
 darbībā maksimāli jāiesaista muskuļi, kas pārvieto locītavu ap tās centrālo asi. 

 Novietojot nastu nepieciešamajā vietā, jāveic tādas pašas kustības, kā ceļot smagumu, tādējādi 
nodrošinot mugurkaula anatomisko izliekumu un nesaliecoties viduklī.  

 Ja nasta jānovieto uz virsmas, kas augstāka par 1 m (piemēram, uz galda u.tml.), tad nedaudz 
ieliecieties ceļos un rūpīgi novietojiet to. 
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 Novietojiet vienu roku zem maisa, bet ar otru roku aptveriet maisu.  
 Uzstutējiet – ceļot - maisu uz pleca. 
 Iztaisnojieties kājās. Nesagriezieties viduklī.  
 Nastas smaguma centram jābūt ērti novietotam uz pleca, ļaujot pārvietot smagumu ar minimālu 

roku noslodzi. 
 

 
 

 
 

 
 

 
Neparoc gu nastu (kr sla) celšana un p rvietošana vienatn : 

 Viegli ieliecieties ceļos. 
 Aptveriet muguras atzveltni un sēdekli no priekšpuses. 
 Celiet, orientējoties uz kāju spēku. 
 Dodieties uz priekšu. 
 Nedaudz saliecieties un pagriezieties ar kājām, bet nevis ar muguru, 

noliekot krēslu. 
 

 
ATCERIETIES! 

 Ceļot vai pārvietojot nastu (smagumus), jāatceras 2 galvenie principi efektīvāka spēka 
pielietošanai: 
 spēka pielietošanā jāiesaista visa ķermeņa masa, nevis tikai muskuļi; 
 darbībā maksimāli jāiesaista muskuļi, kas pārvieto locītavu ap tās centrālo asi. 

 Novietojot nastu nepieciešamajā vietā, jāveic tādas pašas kustības, kā ceļot smagumu, tādējādi 
nodrošinot mugurkaula anatomisko izliekumu un nesaliecoties viduklī.  

 Ja nasta jānovieto uz virsmas, kas augstāka par 1 m (piemēram, uz galda u.tml.), tad nedaudz 
ieliecieties ceļos un rūpīgi novietojiet to. 

Neparocīgu nastu (krēsla) celšana un pār-
vietošana vienatnē:

Viegli ieliecieties ceļos.•	
Aptveriet muguras atzveltni un sē-•	
dekli no priekšpuses.
Celiet, orientējoties uz kāju spēku.•	
Dodieties uz priekšu.•	
Nedaudz saliecieties un pagriezieties ar kājām, bet ne-•	
vis ar muguru, noliekot krēslu.

ATCERIETIES!
Ceļot vai pārvietojot nastu (smagumus), jāatceras •	
2 galvenie principi efektīvāka spēka pielietošanai:

spēka pielietošanā jāiesaista visa ķermeņa masa, −	
nevis tikai muskuļi;
darbībā maksimāli jāiesaista muskuļi, kas pārvieto −	
locītavu ap tās centrālo asi.

Novietojot nastu nepieciešamajā vietā, jāveic tādas pa-•	
šas kustības, kā ceļot smagumu, tādējādi nodrošinot 
mugurkaula anatomisko izliekumu un nesaliecoties vi-
duklī. 
Ja nasta jānovieto uz virsmas, kas augstāka par 1 m •	
(piemēram, uz galda u.tml.), tad nedaudz ieliecieties 
ceļos un rūpīgi novietojiet to.
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Neparoc gu nastu (kr sla) celšana un p rvietošana vienatn : 

 Viegli ieliecieties ceļos. 
 Aptveriet muguras atzveltni un sēdekli no priekšpuses. 
 Celiet, orientējoties uz kāju spēku. 
 Dodieties uz priekšu. 
 Nedaudz saliecieties un pagriezieties ar kājām, bet nevis ar muguru, 

noliekot krēslu. 
 

 
ATCERIETIES! 

 Ceļot vai pārvietojot nastu (smagumus), jāatceras 2 galvenie principi efektīvāka spēka 
pielietošanai: 
 spēka pielietošanā jāiesaista visa ķermeņa masa, nevis tikai muskuļi; 
 darbībā maksimāli jāiesaista muskuļi, kas pārvieto locītavu ap tās centrālo asi. 

 Novietojot nastu nepieciešamajā vietā, jāveic tādas pašas kustības, kā ceļot smagumu, tādējādi 
nodrošinot mugurkaula anatomisko izliekumu un nesaliecoties viduklī.  

 Ja nasta jānovieto uz virsmas, kas augstāka par 1 m (piemēram, uz galda u.tml.), tad nedaudz 
ieliecieties ceļos un rūpīgi novietojiet to. 
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Ja smagums jāpārvieto, izdarot pagriezienu, tad jāpa-• 
griežas ar pēdām, mainot atbalsta punktu, nevis jāgrie-
žas ar visu ķermeni.
Smagu nastu sadaliet! • 
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Pirms nastas pārvietošanas, ieņemiet piemērotāko, ēr-•	
tāko stāvokli iešanas virzienā. 

Ja nasta jāliek atpakaļ uz galda vai ratiņiem (ceļ 2 personas):
Skaitiet 1,2,3..., lai veiktu vienlaicīgu nastas pacelša-•	
nu, un tad celiet .
Ceļot nastu, orientējiet nastas svaru uz to kāju, kura •	
atrodas tuvāk galdam vai ratiņiem.
Ja nasta tiek novietota uz ratiņiem, tad pārliecinieties, •	
vai ratiņi ir nostabilizēti. 
Virziet pēdas sāniski, pārvietojot svaru uz to kāju, kas •	
atrodas ārpusē. 
Lai veiktu vienlaicīgu nastas celšanu ar otru darbinie-•	
ku, noskaitiet 1,2,3 un tikai tad – celiet!

Pārvietojot ļoti smagas nastas, piemēram −
skapi (ceļ 2 personas):

Atbrīvojiet skapi no •	
atvilktnēm, plauktiem 
un tml. 
Pārvietojot skapi no •	
sienas, ar rokām ap-
tveriet to aiz viena 
stūra un lēnām virziet 
to uz priekšu.
Otrs nesējs sāk izkus-•	
tināt otru skapja stūri, 
bīdot to uz priekšu. 
Ja nav ērta piekļūšana skapim, velciet to no priekšas •	
aiz vienas vai no abām pusēm .
Nesaliecieties, jo tad būs neparocīgi.•	
Kad skapis izcelts, saliecieties pozā, izvirzot vienu •	
kāju nedaudz uz priekšu. 
Nedaudz paceliet nastu no priekšpuses ar to roku, kas •	
atrodas izvirzītās kājas pusē. Tādējādi tiek samazināts 
sasprindzinājums. 
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Ja nasta novietota uz galda, pārliecinieties, vai abas •	
pēdas vērstas pret galda virsmu. Tikai tad sāciet bīdīt 
nastu uz vajadzīgo vietu!

Liela apjoma vieglas nastas celšana:
Nostājieties ar seju pret nastu, viegli ieliecoties ceļos un ne-
daudz izvirzot vienu kāju uz priekšu. 

Pārbaudiet nastas smagumu.•	
Aptveriet visu nastu, ja tā ir apjomīga. •	
Aptveriet nastu pa diagonāli, ja tā ir šaura un gara. •	
Celiet to!•	
Nedaudz atkāpieties! Pēdas atrodas plecu platumā. •	
Viena kāja nedaudz izvirzīta uz priekšu.
Pagrieziet ķermeni, virzot vispirms to pēdu, kas nav •	
vērsta uz priekšu, bet vēlāk to, kas virzīta uz priekšu. 
Dodieties ar nastu uz priekšu!•	
Izvietojiet nastu vajadzīgajā vietā.•	
Atcerieties! Ieliecieties ceļos, kamēr izvietojiet nastu.•	
Lietojot ratiņus, nodrošiniet arī to riteņu bremzes.•	
Izvairieties no ķermeņa sagriešanās un pagriešanās •	
stāvokļiem.

Nastas noņemšana:
Slidiniet, bīdiet smagumu pa (galda)virsmu.•	
Nostājieties blakus galdam, pavirzot kājas pēdu, kas •	
atrodas tuvāk galdam, uz priekšu. Bīdiet nastu, satve-
rot to aiz abiem tās stūriem. 
Bīdiet, kamēr nastas aizmugure tiek noslidināta no •	
galda. 
Cieši satveriet nastu pie katra stūra.•	
Pievelciet nastu tuvāk ķermenim, satverot to pa diago-•	
nāli. 
Nostājieties stabili ar seju pret galda virsmu. Kājām •	
jābūt plecu platumā. 
Turot nastu tuvu ķermenim, lēnām slidinot, noceliet to. •	
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Ja smagums jāpārvieto, izdarot pagriezienu, tad jāpa-•	
griežas ar pēdām, mainot atbalsta punktu, nevis jāgrie-
žas ar visu ķermeni.
Smagu nastu sadaliet! •	
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4. ERGONOMISKĀ DARBA ANALĪZE

Tas ir process, ko veic, lai identificētu un novērtētu er-
gonomiskos riskus darbvietās. Sistemātiski piereģistrējot izpil-
dāmā darba specifiskos aspektus vai darba ietekmi uz strādājo-
šo, var noteikt ergonomiskos riskus un to ietekmi uz strādājošo 
veselību, kā arī izstrādāt preventīvos pasākumus drošu un vese-
līgu darba vietu un darba apstākļu radīšanā [31]. 

Ergonomiskās darba analīzes metodes iedala 2 lielās 
grupās:

metodes, kurās tiek aprakstīts un analizēts darbs, veicot 1) 
darbinieku aptauju; 
metodes, kurās tiek novērtēti darba apstākļi vai darba slo-2) 
dzes ietekme uz strādājošo, pielietojot biomehānikas un 
darba fizioloģijas atziņas (teorētiskās un klīniskās).

Uzsākot darba ergonomisko analīzi, jāievēro 3 galvenie 
principi: 

jānosaka un jāizvērtē uzdevums, kurš tiks analizēts; 	
jāapraksta izvēlētais uzdevums; 	
ergonomiskā analīze jāuzsāk tikai tad, ja skaidri izprasts 	
uzdevums.

Ergonomiskā darba analīze ir ilgstošs process. Shematiski to 
varētu parādīt šādi:

 

Informācija par problēmu 

Darbvietas apskate 

Veselībai kaitīgo faktoru novērtēšana 

Uzlabojumu plānošana 

Speciāli ergonomiskie apstākļi 

Attīstība (plānu realizācija, rezultātu novērtēšana) 

 Katra fāze jāanalizē atsevišķi katrā 
individuālā gadījumā. 

 Veicot ergonomisko analīzi,  
jānovērtē abi aspekti: cilvēks un 
tehnika. 
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Noliekot nastu uz galda virsmas vai stumjamiem rati-
ņiem: 

nedaudz ieliecieties ceļos, bet ne mugurā, •	
iztaisnojot muguru – necelieties uz kāju pirkstu ga-•	
liem, 
vairieties no krasiem ķermeņa pagriezieniem.•	

Mazas, vidēji smagas nastas nešana un pārvietošana:
Nostājieties ar seju pret nastu: kājas piecu platumā, •	
viena kāja nedaudz izvirzīta uz priekšu, ceļi nedaudz 
ieliekti.
Pārbaudiet ceļamās nastas smagumu, nedaudz paceļot •	
to pie viena gala.
Satveriet nastu pa diagonāli.•	
Virziet to uz galda virsmas malu.•	
Pavirzieties ar kājām, kuras ir plecu platumā, nedaudz •	
atpakaļ.
Pagrieziet nastas vienu stūri tā, lai tas nedaudz izbīdī-•	
tos uz priekšu.
Noņemiet nastu no galda virsmas, satverot to pa diago-•	
nāli. 
Izkārtojiet pēdas un dodieties vajadzīgajā virzienā.•	

Ja nasta jānovieto uz galda 
vai ratiņiem:

Nelieciet nastu uz virs-•	
mas taisni, bet nelielā 
leņķī pret galda virsmu. 
Veicot rotējošas kustī-•	
bas un turot tuvu ķer-
menim, bīdiet nastu, lai 
to novietotu vajadzīga-
jā vietā.
Jūsu ķermenis atrodas •	
leņķī pret galdu, bet  kāja, kas atrodas tuvāk galdam, 
virzās nastas novietošanas virzienā. 60

Celšanas tehnikas piem ri (ce  viena persona) 
 

 Nostājieties ar seju pret ceļamo nastu. 
 Izvirziet vienu kāju nedaudz uz 

priekšu. 
 Pārbaudiet ceļamās nastas smagumu, 

paceļot to nedaudz pie viena gala.  
 Satveriet nastu pa diagonāli  
 
 Virziet nastu tuvāk ķermenim. 
 Pirms pagriezties virzienā, uz kurieni jāpārvieto krava, vispirms pagrieziet šajā virzienā to kājas 

pēdu, kas nebija izvirzīta uz priekšu, un tikai pēc tam – to, kas bija izvirzīta uz priekšu. 
 Pēc tam tikai grieziet ķermeni un ejiet vajadzīgajā virzienā. 
 

Noliekot nastu uz galda virsmas vai stumjamiem ratiņiem:  
 nedaudz ieliecieties ceļos, bet ne mugurā,  
 iztaisnojot muguru – necelieties uz kāju pirkstu galiem,  
 vairieties no krasiem ķermeņa pagriezieniem. 

 
 
Mazas, vid ji smagas nastas nešana un p rvietošana: 
 

 Nostājieties ar seju pret nastu: kājas piecu platumā, viena kāja nedaudz izvirzīta uz priekšu, ceļi 
nedaudz ieliekti. 

 Pārbaudiet ceļamās nastas smagumu, nedaudz paceļot to pie viena gala. 
 Satveriet nastu pa diagonāli. 
 Virziet to uz galda virsmas malu. 
 Pavirzieties ar kājām, kuras ir plecu platumā, nedaudz atpakaļ. 
 Pagrieziet nastas vienu stūri tā, lai tas nedaudz izbīdītos uz priekšu. 
 Noņemiet nastu no galda virsmas, satverot to pa diagonāli.  
 Izkārtojiet pēdas un dodieties vajadzīgajā virzienā. 

 
 
Ja nasta j novieto uz galda vai rati iem: 
 

 Nelieciet nastu uz virsmas taisni, bet nelielā leņķī pret 
galda virsmu.  

 Veicot rotējošas kustības un turot tuvu ķermenim, bīdiet 
nastu, lai to novietotu vajadzīgajā vietā. 

 Jūsu ķermenis atrodas leņķī pret galdu, bet  kāja, kas 
atrodas tuvāk  galdam, virzās nastas novietošanas virzienā. 

 Ja nasta novietota uz galda, pārliecinieties, vai abas pēdas 
vērstas pret galda virsmu. Tikai tad sāciet bīdīt nastu uz 
vajadzīgo vietu! 
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5

IEVADS

KAS IR ERGONOMIKA?

ERGONOMIKA − tā ir multidisciplināra zinātnes no-
zare, kas orientēta uz disciplīnām, kuras pēta ar cilvēku saistītu 
ikvienu aktivitāti. Tā balstās uz cilvēka anatomiju, fizioloģiju un 
psiholoģiju un izvērtē cilvēka attiecības ar darbu. Ergonomikas 
mērķis ir ietekmēt darba uzdevumus, tehniku, darba izpildīju-
mu, lai veicinātu drošus un veselīgus, komfortablus darba aps-
tākļus un darba vietu. Angliski runājošās valstīs termina “ergo-
nomika” vietā bieži lieto jēdzienu “cilvēka faktors”. Mūsdienās 
ir aktuāls sadzīves kvalitātes ergonomiskais izvērtējums.

Vārdam ergonomika ir grieķu izcelsme, un tulkojumā 
tas nozīmē ergon – (cilvēka) darbs un spēks, nomos – likums 
vai noteikumi. Starptautiskā ergonomikas asociācija (SEA) 
sniedz šādu definīciju: ergonomika vai cilvēka faktori ir zināt-
nes disciplīna, kas pēta cilvēka un apkārtējās vides savstarpē-
jās attiecības. Tā nodarbojas ar cilvēka un vides (tehnoloģiju, 
instrumentu...) mijiedarbības teorētisko un praktisko izpēti, 
tehnoloģiskā aprīkojuma darbības principu apgūšanu un veido-
šanu, iegūto datu analīzi, vides un tehnoloģiju dizaina veidoša-
nu, tādējādi nodrošinot labklājību un uzņēmuma ekonomisko 
efektivitāti [1]. 

Ergonomikas uzdevums ir darba procesa un darba vides 
piemērošana cilvēka garīgajām un fiziskajām spējām un iespē-
jām, lai darba izpildījums būtu efektīvs un neizraisītu cilvēkam 
veselības problēmas. Šādi varētu attēlot faktorus, kas ietekmē 
ergonomiku (sk. 1.1. attēlu):
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Celiet vispirms galvu, tad mugura iztaisnosies automā-•	
tiski.
Ceļot nastu, izmantojiet kāju muskuļus.•	
Ja jūtat sāpes pārslodzes dēļ, tad lēni nolieciet nastu un •	
meklējiet palīdzību.

Smaguma pārvietošana
Turiet nastu pēc iespējas tuvāk ķerme-•	
nim.
Turiet smagāko nastas daļu tuvu ķerme-•	
nim.
Stumjot vai velkot nastu, iesaistiet ķer-•	
meņa masu; ja iespējams, atpūtieties; lietojiet stumja-
mos ratiņus.
Velkot nastu, turiet muguru taisni un rokas pēc iespē-•	
jas tuvāk ķermeņa viduklim.
Izvairieties no ķermeņa pagriezieniem. •	

Celšanas tehnikas piemēri (ceļ viena persona)

 60

Celšanas tehnikas piem ri (ce  viena persona) 
 

 Nostājieties ar seju pret ceļamo nastu. 
 Izvirziet vienu kāju nedaudz uz 

priekšu. 
 Pārbaudiet ceļamās nastas smagumu, 

paceļot to nedaudz pie viena gala.  
 Satveriet nastu pa diagonāli  
 
 Virziet nastu tuvāk ķermenim. 
 Pirms pagriezties virzienā, uz kurieni jāpārvieto krava, vispirms pagrieziet šajā virzienā to kājas 

pēdu, kas nebija izvirzīta uz priekšu, un tikai pēc tam – to, kas bija izvirzīta uz priekšu. 
 Pēc tam tikai grieziet ķermeni un ejiet vajadzīgajā virzienā. 
 

Noliekot nastu uz galda virsmas vai stumjamiem ratiņiem:  
 nedaudz ieliecieties ceļos, bet ne mugurā,  
 iztaisnojot muguru – necelieties uz kāju pirkstu galiem,  
 vairieties no krasiem ķermeņa pagriezieniem. 

 
 
Mazas, vid ji smagas nastas nešana un p rvietošana: 
 

 Nostājieties ar seju pret nastu: kājas piecu platumā, viena kāja nedaudz izvirzīta uz priekšu, ceļi 
nedaudz ieliekti. 

 Pārbaudiet ceļamās nastas smagumu, nedaudz paceļot to pie viena gala. 
 Satveriet nastu pa diagonāli. 
 Virziet to uz galda virsmas malu. 
 Pavirzieties ar kājām, kuras ir plecu platumā, nedaudz atpakaļ. 
 Pagrieziet nastas vienu stūri tā, lai tas nedaudz izbīdītos uz priekšu. 
 Noņemiet nastu no galda virsmas, satverot to pa diagonāli.  
 Izkārtojiet pēdas un dodieties vajadzīgajā virzienā. 

 
 
Ja nasta j novieto uz galda vai rati iem: 
 

 Nelieciet nastu uz virsmas taisni, bet nelielā leņķī pret 
galda virsmu.  

 Veicot rotējošas kustības un turot tuvu ķermenim, bīdiet 
nastu, lai to novietotu vajadzīgajā vietā. 

 Jūsu ķermenis atrodas leņķī pret galdu, bet  kāja, kas 
atrodas tuvāk  galdam, virzās nastas novietošanas virzienā. 

 Ja nasta novietota uz galda, pārliecinieties, vai abas pēdas 
vērstas pret galda virsmu. Tikai tad sāciet bīdīt nastu uz 
vajadzīgo vietu! 

 
 

 

Nostājieties ar seju pret ceļamo nastu.•	
Izvirziet vienu kāju nedaudz uz priekšu.•	
Pārbaudiet ceļamās nastas smagumu, paceļot to ne-•	
daudz pie viena gala. 
Satveriet nastu pa diagonāli •	
Virziet nastu tuvāk ķermenim.•	
Pirms pagriezties virzienā, uz kurieni jāpārvieto krava, •	
vispirms pagrieziet šajā virzienā to kājas pēdu, kas ne-
bija izvirzīta uz priekšu, un tikai pēc tam – to, kas bija 
izvirzīta uz priekšu.
Pēc tam tikai grieziet ķermeni un ejiet vajadzīgajā vir-•	
zienā.

 59

Celšanas tehnika 
 

1. Ieņemiet stabilu pēdu pozīciju: 
 izvirziet vienu kāju nedaudz uz priekšu, neietekmējot ķermeņa stabilitāti; 
 telpā ar ierobežotu platību: slidiniet paceļamo nastu līdz vietai, kurā to  

varēsiet ērti celt.  
2. Nedaudz ieliecieties ceļos:  

 mugura jāiztaisno, 
 turiet zodu taisni,  
 plecu līmenim un virzienam jāsakrīt ar gurnu virzienu.  

 
3. Elpošana: 

 izdariet dažas dziļas ieelpas pēc stabilas pēdu pozīcijas ieņemšanas, tad aizturiet elpu un 
sasprindziniet vēdera muskuļus, 

 viegli noliecieties virs nastas un to ērti satveriet.  
4. Satvēriens: 

 ar plaukstām satveriet nastu, turot rokas tuvu pie ķermeņa, 
 ļaujiet visam ķermenim balstīt smagumu.   

 
 

Celšanas manevri 
 

 Ceļot - izvairieties no krasām kustībām. 
 Nedaudz ieliecieties ceļos. 
 Celiet vispirms galvu, tad mugura iztaisnosies automātiski. 
 Ceļot nastu, izmantojiet kāju muskuļus. 
 Ja jūtat sāpes pārslodzes dēļ, tad lēni nolieciet nastu un meklējiet palīdzību. 

 
Smaguma p rvietošana 

 
 Turiet nastu pēc iespējas tuvāk ķermenim. 
 Turiet smagāko nastas daļu tuvu ķermenim. 
 Stumjot vai velkot nastu, iesaistiet ķermeņa masu; ja iespējams, atpūtieties; 

lietojiet stumjamos ratiņus. 
 Velkot nastu, turiet muguru taisni un rokas pēc iespējas tuvāk ķermeņa 

viduklim. 
 Izvairieties no ķermeņa pagriezieniem.  
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Ergonomiskajā analīzē darba stāvokļu un darba kustī-
bu novērošanai, un analīzei ir būtiska nozīme. Mūsdienās pa-
zīstamas vairākas novērošanas un aprakstošās metodes. Tās 
balstās uz vispārēju vizuālu novērošanu. Daudz precīzākas ir 
metodes, kuru pamatā ir kompjuterizēts pieraksts un iegūto re-
zultātu kompjuterizēta apstrāde, kā arī videokameru izmanto-
šana. Videokamera ļauj fiksēt strādājošā darba pozu un laiku, 
kas nepieciešams konkrētas darba pozas noturēšanai. Ir speciā-
las ierīces, kuras mērī pielikto spēku kustības laikā, piemēram, 
saliecējkustību analizators, speciāli aprīkots strādājošā rokas 
spēka mērītājs, telemetriskais elektromiogrāfs (EMG), izvērtē-
juma vizuālās skalas, tabulas u.tml.

Tiek izmantotas dažādas darba stāvokļa novērošanas un 
analīzes sistēmas. Piemēram, pozu analīzes metode − OWAS 
(Ovako darba stāvokļa analīzes sistēma) − ir viena no mūsdie-
nīgākajām un pilnīgākajām darba stāvokļa un darba kustību 
novērošanas un analīzes sistēmām. Šo sistēmu radīja Somijā, 
veicot tēraudlietuves uzņēmējsabiedrības darba vietu ergono-
misko analīzi un to piemēroja inženiertehniskie darbinieki savā 
ikdienas praksē.

OWAS mērķis ir atklāt un identificēt nepiemērotus dar-
ba stāvokļus un izstrādāt kritērijus, kā uzlabot darba metodes 
un darbavietas. Šajā sistēmā darba stāvokļi sagrupēti atbilstoši 
veicamo uzdevumu īpatnībām (piemēram, darbs stāvus, sēdus, 
muguras, roku, kāju stāvokļi). 

Saskaņā ar ergonomikas prasībām darba stāvokļi ieda-
līti 4 klasēs:

pieņemams stāvoklis, korekcija nav nepieciešama, izņe-1) 
mot sevišķus gadījumus;
stāvoklis, kam jāpievērš uzmanība, veicot kārtējo pār-2) 
baudi;
stāvoklis, kam jāpievērš uzmanība pēc iespējas ātrāk;3) 
stāvoklis, kas prasa nekavējošu iejaukšanos.4) 

Novērojot darba pozu, parasti pievērš uzmanību darba 
stāvokļu biežumam un laikam, kas nepieciešams šo pozu no-
turēšanai. Novērojumu skaits atkarīgs no pozu daudzveidības. 
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Jo sarežģītāks un daudzveidīgāks darba uzdevums, jo ilgākai 
jābūt novērošanai un lielākam novērojumu skaitam. OWAS 
metodi ieteicams pielietot, novērtējot un atzīmējot sarežģītus 
visa ķermeņa stāvokļus un kustības. Atsevišķu ķermeņa daļu, 
piemēram, roku un pirkstu kustību un stāvokļu novērošanai šī 
metode nav ieteicama.

Pārslodžu un neērtās darba pozas novērtēšanā tiek lieto-
ta t.s. “atkodējamā caurspīdīguma”, metode. Metodes būtība ir 
tā, ka augstāk minētie darba stāvokļi novērtējuma diagrammās 
tiek iezīmēti katrs savā krāsā. Tas uzskatāmi parāda darbiniekam 
darba stāvokļa (arī darba vietas) ergonomisko novērtējumu, kā 
arī norādes uz bīstamību, izpildot attiecīgās darba operācijas. 
Atkarībā no krāsas, kas diagrammā parāda attiecīgās operācijas 
ergonomisko raksturojumu, strādnieks uzzina, kam jāpievērš 
uzmanība. Piemēram, sarkana krāsa liecina, ka stāvoklis prasa 
īpašu uzmanību vai nepieciešama nekavējoša iejaukšanās dar-
ba stāvokļa uzlabošanā. Diagrammā var uzskatāmi atspoguļot 
arī citu informāciju. Piemēram, ir noteikti normatīvie paramet-
ri konkrēta smaguma celšanā (10 kg), bet darba laikā mainās 
celšanas operāciju biežums (darba intensitāte). Darbinieks no 
diagrammas uzzina, ka pie paātrināta darba ritma viņš drīkst 
celt tikai 5 kg. Šāda darba stāvokļa diagramma tabulas veidā 
var tikt izvietota darba vietā (sk. 4.1. tabulu).

4.1. tabula
Riska līmeņu matrica

(balstīta uz smagumu pārvietošanas ar rokām
novērtēšanas krāsu grafiku – MAC Tool) [32]

Zaļš

- Zems riska līmenis
Speciālas riska grupas 
(grūtnieces, jaunie darbinieki 
), kuriem nepieciešama 
individuāla novērtēšana.

Sarkans

- Augsta līmeņa risks
Nepieciešama 
steidzama rīcība!
Tas skar tos, kas pakļauti 
smagām traumām. 

Oranžs

- Vidēja līmeņa risks
 Nepieciešams rūpīgi izvērtēt 
veicamās aktivitātes un 
uzdevumus.

Lillā

- Ļoti augsts risks
Darba operācijas vai 
darba objekts var radīt 
bīstamas sekas dzīvībai
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Lietojiet aizsargierīces, t.sk. drošības jostas, cimdus, •	
apavus u.tml.!
Darba laikā atbrīvojieties no rokas pulksteņiem, gre-•	
dzeniem, rokassprādzēm un tml.

Celšanas tehnika
Ieņemiet stabilu pēdu pozīciju:1. 

izvirziet vienu kāju nedaudz uz •	
priekšu, neietekmējot ķermeņa 
stabilitāti;
telpā ar ierobežotu platību: slidiniet paceļamo nas-•	
tu līdz vietai, kurā to  varēsiet ērti celt. 

Nedaudz ieliecieties ceļos: 2. 
mugura jāiztaisno,•	
turiet zodu taisni, •	
plecu līmenim un virzienam jāsakrīt ar gurnu vir-•	
zienu.
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Celšanas tehnika 
 

1. Ieņemiet stabilu pēdu pozīciju: 
 izvirziet vienu kāju nedaudz uz priekšu, neietekmējot ķermeņa stabilitāti; 
 telpā ar ierobežotu platību: slidiniet paceļamo nastu līdz vietai, kurā to  

varēsiet ērti celt.  
2. Nedaudz ieliecieties ceļos:  

 mugura jāiztaisno, 
 turiet zodu taisni,  
 plecu līmenim un virzienam jāsakrīt ar gurnu virzienu.  

 
3. Elpošana: 

 izdariet dažas dziļas ieelpas pēc stabilas pēdu pozīcijas ieņemšanas, tad aizturiet elpu un 
sasprindziniet vēdera muskuļus, 

 viegli noliecieties virs nastas un to ērti satveriet.  
4. Satvēriens: 

 ar plaukstām satveriet nastu, turot rokas tuvu pie ķermeņa, 
 ļaujiet visam ķermenim balstīt smagumu.   

 
 

Celšanas manevri 
 

 Ceļot - izvairieties no krasām kustībām. 
 Nedaudz ieliecieties ceļos. 
 Celiet vispirms galvu, tad mugura iztaisnosies automātiski. 
 Ceļot nastu, izmantojiet kāju muskuļus. 
 Ja jūtat sāpes pārslodzes dēļ, tad lēni nolieciet nastu un meklējiet palīdzību. 

 
Smaguma p rvietošana 

 
 Turiet nastu pēc iespējas tuvāk ķermenim. 
 Turiet smagāko nastas daļu tuvu ķermenim. 
 Stumjot vai velkot nastu, iesaistiet ķermeņa masu; ja iespējams, atpūtieties; 

lietojiet stumjamos ratiņus. 
 Velkot nastu, turiet muguru taisni un rokas pēc iespējas tuvāk ķermeņa 

viduklim. 
 Izvairieties no ķermeņa pagriezieniem.  

 
 
 
 

3. Elpošana:
izdariet dažas dziļas ieelpas pēc stabilas pēdu pozī-•	
cijas ieņemšanas, tad aizturiet elpu un sasprindzi-
niet vēdera muskuļus,
viegli noliecieties virs nastas un to ērti satveriet. •	

4. Satvēriens:
ar plaukstām satveriet nastu, turot rokas tuvu pie •	
ķermeņa,
ļaujiet visam ķermenim balstīt smagumu.•	

Celšanas manevri
Ceļot – izvairieties no krasām kustībām.•	
Nedaudz ieliecieties ceļos.•	
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1.1. att. Faktori, kas ietekmē ergonomiku.

Darbā un ikdienas dzīves dažādās situācijās galvenā er-
gonomikas sastāvdaļa ir CILVĒKS. Neveselīga, nedroša, dis-
komfortabla vide ierobežo cilvēka fiziskās un garīgās spējas, 
un tas, savukārt, ietekmē strādājošā cilvēka uzvedību turpmāk. 
Daudzi pētījumi Eiropā un ASV uzrāda, ka uzņēmuma ekono-
miskie sasniegumi ir cieši saistīti ar cilvēku, viņa prasmēm un 
rīcību. “Darbinieku rīcība atbilst biznesa mērķiem, ļoti ietekmē 
uzņēmuma sniegumu un ekonomiskos rādītājus”, – uzskata bri-
tu humānistiskās psiholoģijas piekritēja, profesore Lynda Grat-
ton. Viņas spriedums par cilvēku ir šāds: “Cilvēkiem ir dvēsele 
un gars, tie vairākumā gadījumu ir labi nevis ļauni, cilvēku jaun-
rades potenciāls un pozitīva iztēle cilvēkiem palīdz iesaistīties 
darba procesos un gūt iedvesmu” [56]. Šis optimistiskais vie-
doklis cilvēka potenciāla atraisīšanā ir saistībā ar cilvēkresursu 
stratēģiskās vadīšanas mākslu. Arī profesors Ilgvars Forands 
Latvijā uzskata, ka cilvēka faktoram uzņēmumā ir milzīga no-
zīme [69]. Autors uzsver, ka “organizācijas vadības uzdevums 
ir savlaicīgi noteikt darbinieku vadības objektīvās tendences, 
ietekmes faktorus, kā arī potenciālu, lai to prasmīgi izmantotu 
darbības procesā.

Organizācijas attīstības pamatā ir cilvēka kapitāls, bet 
vadības uzdevums ir konsolidēt cilvēka zināšanas, pieredzi un 
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novācijas kā procesa virzošo spēku.” Tātad nepārtrauktas rū-
pes par cilvēka labklājību darbā, cilvēku iesaistīšana procesos 
maina indivīdu uzvedību pozitīvā virzienā un, savukārt, šī ap-
ziņa un uzticēšanās palīdz saglabāt uzņēmuma finanšu rezultātu 
pieaugumu, paātrinot uzņēmuma uzplaukumu kopumā. Cilvēka 
labklājības līmeni darbā nosaka arī tādi faktori, kā darba pozas, 
darba kustības, troksnis, vibrācija, apgaismojums, mikroklima-
tiskie parametri, ķīmiskie faktori, informācija, procesu vadība, 
darba organizācija, psihoemocionālais stress. Nozīme ir darba 
dizainam, tehniskām iekārtām, sistēmām, kas veicina strādājoša 
cilvēka piederības apziņu un uzticēšanos uzņēmumam. Nostip-
rinoties šai apziņai un savstarpējai uzticēšanās gaisotnei, krasi 
pieaug uzņēmuma finansiālā labklājība. Šie fakti mūsdienās ir 
cieši saistīti ar kontekstu, kādos apstākļos un cik veselīgā vai 
neveselīgā vidē cilvēki strādā un kāda ir viņu uzvedība un at-
tieksme pret darbu, pret uzņēmumu kopumā. Tas uzskatāmi pa-
rādīts 1.2. attēlā.

Biznesa 
mērķi

Cilvēka 
konteksts

Indivīda 
uzvedība 

un 
attieksme

Uzņēmuma 
darbība/ 

sniegums

Finanšu 
rezultāts

1.2. att. Saikne starp indivīda uzvedību un finanšu rezultātiem [56].

XXI gadsimta ergonomikā ir cieši vienotas dažādas 
nozares: antropometrija, biomehānika, darba fizioloģija, darba 
psiholoģija, toksikoloģija, inženiertehniskās zinātnes, darba di-
zains, informāciju tehnoloģijas un vadībzinības.

Ergonomiku iedala [2]:
slodzes ergonomika1.  (fiziskās slodzes ietekme uz sirds un 
asinsrites sistēmu, muskuļu, skeleta un saistaudu sistēmu, 
redzes noslodze, balss saišu noslodze u.tml.);
kognitīvā ergonomika2.  (psihiskās jeb mentālās, emocionā-
lās norises organismā, veicot darba pienākumus);
organizācijas ergonomika3.  (tehnoloģiju uzlabošana, darba 
dizains, darba organizācija un tml.).
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Diagrammā zemāk parādīts, ka cilvēka individuālās celšanas spējas samazinās, palielinoties 
horizontālai celšanas distancei.  
 

(Avots: Safety advisory Services: Quidance on manual handling, 2007) 
 
 

IETEIKUMI  CE OT VAI P RVIETOJOT SMAGUMU (NASTU) AR ROK M 
(Izmantoti Kanādas Aroda veselības un drošības centra (CCOHS) materiāli ar šī centra laipnu atļauju) 

 
Pl nojiet celšanu! 

 
Apstājieties un padomājiet:  
o uz kurieni jāpārvieto krava;  
o vai kravas pārvietošanai tiks lietoti rokturi;  
o novērsiet iespējamos šķēršļus smaguma pārvietošanas ceļā; 
o vai ir pietiekama platība celšanas darbībai.  
 
ATCERIETIES! 

 Ceļot  izvairieties no krasiem pagriezieniem vai neveiklām pozām! 
 Plānojiet atpūtas pauzes, pārvietojot smagumu garākā ceļa posmā! 
 Plānojiet arī atpūtu pusceļā, mainot satvērienu vai ceļot  smagumu no grīdas līdz plecu 

līmenim! 
 Lietojiet aizsargierīces, t.sk. drošības jostas, cimdus, apavus u.tml.! 
 Darba laikā atbrīvojieties no rokas pulksteņiem, gredzeniem, rokassprādzēm un tml. 

 
 
 
 

(Avots: Safety advisory Services: Quidance on manual handling, 2007)

IETEIKUMI − CEĻOT VAI PĀRVIETOJOT 
SMAGUMU (NASTU) AR ROKĀM

(Izmantoti Kanādas Aroda veselības un drošības centra (CCOHS) materiāli 
ar šī centra laipnu atļauju)

Plānojiet celšanu!
Apstājieties un padomājiet: 

uz kurieni jāpārvieto krava; o 
vai kravas pārvietošanai tiks lietoti rokturi; o 
novērsiet iespējamos šķēršļus smaguma pārvietošanas o 
ceļā;
vai ir pietiekama platība celšanas darbībai. o 

ATCERIETIES!
Ceļot •	 − izvairieties no krasiem pagriezieniem vai ne-
veiklām pozām!
Plānojiet atpūtas pauzes, pārvietojot smagumu garākā •	
ceļa posmā!
Plānojiet arī atpūtu pusceļā, mainot satvērienu vai ce-•	
ļot smagumu no grīdas līdz plecu līmenim!
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Populāras ir metodes, kas balstās uz videokompjūtera 
tehniku. Pasaulē plaši pazīstamas ir Mičiganas universitātē iz-
strādātā Čafina metode un Zviedrijā – ARBAN metode. Abās 
minētās metodēs ietvertas ergonomiskās analīzes 4 fāzes:

darbavietas situācijas reģistrēšana videolentē;1) 
stāvokļu un slodžu kodēšana;2) 
kompjūterprogrammu izstrāde;3) 
iegūto rezultātu novērtēšana.4) 

Kompjūters izkalkulē ergonomiskās slodzes rezultātus 
visam ķermenim un atsevišķām tā daļām. Rezultāti tiek attēloti 
kā ergonomiskas stresalaika līknes, kur lielākā slodze atzīmēta 
ar smailēm (ekstremālām vērtībām) stāvokļa diagrammā. Šīs 
metodes var pielietot gadījumos, ja nepieciešama sevišķi precī-
za informācija par darba pozām, stāvokļiem un kustībām.

Būtiska nozīme ir arī Slodzes galveno rādītāju metodei, 
analizējot paceļamās nastas smagumu un pārvietošanu.

Jaunu pieeju darba stāvokļu un kustību novērošanā un 
pierakstā attīstījuši Darba veselības institūta speciālisti Somijā, 
izveidojot “ergošablona” (ergoshape) sistēmu. Sistēma izstrā-
dāta ar pazīstamās konstrukciju veidošanas un rasēšanas da-
torprogrammas AutoCAD palīdzību. “Ergošablona” sistēma 
sastāv no 3 daļām:

antropometriskais cilvēka modelis1)  (norāda, kāda telpas 
platība var tikt novērtēta un pielāgota cilvēka izmēriem 
un darba kustībām).
biomehāniskais aprēķins2)  (ļauj novērtēt dinamisko un sta-
tisko darba slodzi vai analizēt darba apstākļus, pielietojot 
roku darbu).
rekomendējošās kartes3)  (sniedz galvenās norādes par at-
sevišķām darba vietām un darba situācijām).

Praksē tiek piedāvāti vienkāršoti darbvietu ergonomis-
kās analīzes modeļi. Kā piemēru var minēt Somijas Darba ve-
selības institūta piedāvāto modeli, kurā atspoguļoti 14 galvenie 
rādītāji: darba vietas apraksts, strādājošo vispārējās fiziskās 
aktivitātes apraksts, smagumu celšana, darba stāvokļi un kus-
tības, nelaimes gadījumu risks, darba saturs, ierobežots darbs, 

ergonomika1.indd   103 2008.11.05.   15:18:17



104

uzmanība darbā, gaisa temperatūra, troksnis u.c. Ergonomiskie 
apstākļi tiek novērtēti pēc 5 punktu sistēmas. Parasti vērtējumā 
3. līmeni uzskata par pieļaujamu un optimālu, 1. un 2. – virs 
vidējā rādītāja un apmierinošu, 4. un 5. līmenis − norāda uz 
nopietniem ergonomiskiem defektiem un riska faktoriem, kuri 
jānovērš pēc iespējas ātrāk. 

Analizējot darba vietu, jāpievērš uzmanība darba ie-
kārtām, darba mēbelēm un citiem darba līdzekļiem, to izvie-
tojumam un izmēriem. Sevišķi tas attiecināms uz stacionāra-
jām darbvietām, kur strādnieks darbu veic stāvus vai sēdus 
stāvokļos. Jāraugās, vai netiek ierobežotas darba kustības, vai 
aprīkojums izvietots atbilstoši darba pozai, vai darba mēbeles 
aprīkotas ar nepieciešamiem atbalstiem, vai ir pietiekama telpa 
darba kustību veikšanai un darba stāvokļu maiņai, vai ir iespēja 
regulēt vai pielāgot iekārtas.

4.1.Galvenās norādes, veicot darba vietas analīzi [33, 34]

Aprīkojums 
Horizontālā darba virsma. Darbā nepieciešamie ma-

teriāli, instrumenti un iekārtas uz darba virsmas jāizkārto, kā 
parādīts 4.1. attēlā. Ieteicamais priekšmetu aizsniegšanas attā-
lums vīriešiem ir 65 cm, sievietēm – 58 cm.

90 cm

70

40
20

A B C

4.1. att. Horizontāla darba virsma:
A – optimāls darba lauks; B – īslaicīgu aktivitāšu lauks;

C – retu aktivitāšu lauks.
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Ieteicamie paceļamās un nolaižamās nastas smagumi 
stāvus vai sēdus stāvoklī

Avots: HSE Leaflet: Getting to Grips with Manual Handling,
INDG 143(rev2) 08/06

 57

Ieteicamie pace am s un nolaižam s nastas smagumi st vus vai s dus st vokl  
Avots: HSE Leaflet: Getting to Grips with Manual Handling, INDG 143(rev2) 08/06 
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Apakšstilba 
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Elko a l menis
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Apakšstilba 
vidus l menis

Sieviete
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Ieteicamie pace am s un nolaižam s nastas smagumi st vus vai s dus st vokl  
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Tālāk diagrammā parādīts, ka cilvēka individuālās cel-
šanas spējas samazinās, palielinoties horizontālai celšanas dis-
tancei. 
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Mūsdienās šo pamata iedalījumu vēl papildina ergono-
mika rehabilitācijā, aktīvajā dienestā, pārstāvniecības ergono-
mika u.c.

KAS IR ERGONOMISTS?

Ergonomists ir persona, kas ieguvusi speciālu izglītību 
ergonomikā. Ergonomisti, saskaņā ar pasaules pieredzi, darbo-
jas šādās jomās:

darba vides un darba vietu dizains; • 
cilvēks un dators; • 
aroda veselība un drošība; • 
specifiska ražošana; • 
standarti, kvalitātes vadība;• 
invalīdu integrēšana darba tirgū, darba vietu un darba • 
apstākļu pielāgošana;
darba ergonomiskie risinājumi gados vecākiem dar• 
binie kiem;
cilvēku rehabilitācija, kuri cietuši nesakārtotā un trau-• 
matiskā darba vidē; viņu iespējas atgriezties darbā, tur-
pināt darbu;
fiziskā un garīgā darba mijiedarbība; • 
stresa un vardarbības darbā analīze un risinājumi.• 

ERGONOMIKAS SOCIĀLĀ NOZĪME

Ergonomika darba vidē risina šādas sociālas problēmas: 
drošs darbs, veselīgs darbs, komfortabls un efektīvs darbs. Taču 
strādājošā veselību un labsajūtu bieži vien ietekmē ne tikai 
konkrēti darba vides, bet arī sadzīves apstākļi. Piemēram – cil-
vēka kļūmju dēļ ir apdraudēta drošība transportā, darba vietā, 
mājās. Nav adekvātu attiecību starp operatoru un izpildāmo uz-
devumu. Šādus negadījumus iespējams paredzēt un novērst, ja 
savlaicīgi tiek pievērsta uzmanība cilvēka spējām un iespējām 
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aizturiet elpu, cik ilgi iespējams (līdz 1 minūtei vai vairāk);	
lēnām izelpojiet caur muti (rokām jājūt, ka samazinās vē-	
dera apjoms) (c);

Piezīme: 
sajūtot galvas reiboni, pārtrauciet vingrinājumu;o 
pareizi izpildot vingrinājumu, augšējām ribām jāpaliek o 
nekustīgām, jākustas tikai diafragmas apvidum (zem 
krūšu kurvja) un apakšējām ribām;
sekojiet, lai izelpa būtu pilnīga;o 
vingrinājumu var veikt darba laikā, atpūšoties vai pa-o 
staigā.

184

acu kustību ātrums nedrīkst būt lielāks par 10 pārvieto-o 
jumiem no viena skaitļa uz otru 45-60 sekunžu laikā;
elpošanai jābūt ritmiskai un brīvai (elpošanas aizture o 
parasti liecina par sasprindzinājumu, kas notiek zem-
apziņā);
pārvietojot acis bez piepūles – var likties, ka “acs karte” o 
pārvietojas pretējā virzienā. Tas ir tieši tas, kas vaja-
dzīgs.

EMOCIONĀLĀ ATSLODZE
Vingrinājums (dziļā elpošana)

Mērķis: atslābināt ķermeni, noņemt garīgo un emocionālo 
spriedzi, atjaunot dabisko un brīvo elpošanas ritmu
Stāvoklis: sēdus vai guļus
Ilgums: 1 līdz 1,5 minūtes
Atkārtojamība: 5 reizes
Procedūra: 

apsēdieties ērtā pozā, kājas nekrustot;� 
noņemiet vai atslābiniet spiedošu apģērbu;� 
aizveriet acis;� 
rokas uzlieciet uz vēdera (a);� 
dziļi ieelpojiet caur degunu (rokām jājūt, ka palielinās vē-� 
dera apjoms) (b);
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attiecīgā darba vietā un vidē. To varētu skaidrot ar operatora un 
izpildāmā uzdevuma neadekvātām attiecībām. 

Šodien Latvijā cilvēki aizvien vēl strādā ar pārslodzi, 
piespiedu darba pozās, veic smagu fizisku roku darbu, ir pa-
kļauti virsstundu darbam. Nereti darba vieta un darba instru-
menti neatbilst strādājošā cilvēka ērtībām. Darba ergonomiska-
jam dizainam vai nu vispār netiek pievērsta uzmanība, vai arī šī 
uzmanība ir pavirša, kļūdaina. Sevišķi tas attiecināms uz ražo-
šanas sfēru. Tāpat aktuālas ir psihoemocionālā stresa izraisītās 
veselības problēmas gan darbā, gan sadzīvē. Nav noslēpums, 
ka strādājošie cieš no iebiedēšanas, mobinga un bosinga darbā. 
Tādējādi nelabvēlīga darba vide un darba apstākļi, nepiemē-
rots darba aprīkojums, fiziska pārslodze un psihoemocionāla 
spriedze darbā veicina muskuļu, skeleta un saistaudu sistēmas 
(MSSS) slimību attīstību un aroda negadījumus. Cieš ne tikai 
strādājošais cilvēks, bet kompānija kopumā, jo pieaug izdevu-
mi, kas saistīti ar darbinieku ilgstošu prombūtni, piemēram, sli-
mību dēļ, priekšlaicīgu aiziešanu no darba, jaunpieņemto dar-
binieku apmācību u.t.t. Tas savukārt ietekmē kompānijas vai 
iestādes reputāciju. 

Šodien daudziem darba devējiem Latvijā trūkst infor-
mācijas par ergonomiski veselīgu un drošu darba vidi, par er-
gonomikas nozīmi arodslimību un nelaimes gadījumu darbā 
prevencijā. Praktiski netiek risinātas rehabilitācijas iespējas tiem 
strādājošiem, kuri darba vidē ieguvuši muskuļu, skeleta un sais-
taudu sistēmas (MSSS) slimības. Nav aktualizēta iespēja saņemt 
atlīdzību par darbā piedzīvoto morālo kaitējumu, psiholoģisko 
teroru. Latvijā profesiju standartā nav iekļauta profesija ergono-
mists, kā tas ir daudzās pasaules valstīs. Eiropā arodveselības 
dienestos vai kompetentās institūcijās obligāti tiek nodarbināti 
speciālisti – ergonomisti. Viņi kopīgi ar citiem komandas bied-
riem aktīvi iesaistās tādu jautājumu risināšanā, kas saistīti ar cil-
vēka darba dzīves kvalitātes uzlabošanu, lai nodrošinātu strādā-
jošiem komfortu, veselīgu un drošu darba vietu un vidi.
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4. Pielāgojiet darba vietu un darba rīkus atbilstoši darbinieku 
ērtībām! 
5. Piecelieties kājās un pastaigājiet ik pēc pusstundas, ja Jūsu 
darbs visu dienu ir sēdošs! Kad vien iespējams, veiciet dažus 
vingrojumus, lai atbrīvotu kaklu un plecu joslu. Ievērojiet stal-
tu stāju, ejot pat pa ielu, jo sakumpusi mugura var radīt papildu 
slodzi tās muskulatūrai.
6. Pārrunājiet ikvienu negadījumu saistībā ar MSSS slimībām, 
tai skaitā  muguras sāpēm! Analizējiet cēloņus!
7. Nodrošiniet fizioterapeitu, rehabilitologu, neirorehabilitolo-
gu konsultācijas darbiniekiem ar MSSS problēmām!
8. Iesaistieties to darbinieku rehabilitācijā, kas cietuši no MSSS 
slimībām darbā!
9. Apmāciet darbiniekus pareiziem darba paņēmieniem, pie-
saistot attiecīgus speciālistus!

3.5. Norādes par smaguma (nastas) celšanu, nolaišanu un 
pārvietošanu

Pieņemts, ka 25 kg (revidēts 23 kg pēc NIOSH) masas 
celšana un pārvietošana atbilst strādājošā iespējām, neradot 
būtiskus muskuļu un skeleta sistēmas bojājumus, ja ķermenis 
ir iztaisnots un rokas saliektas 90o leņķī [30]. 
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Darbošanās augstums. Augstums, kurā nepieciešams 
veikt darbības atkarībā no elkoņa līmeņa, parādīts 4.2.attēlā. 
Elkoņa līmenis atbilst elkoņa augstumam, kad rokas atrodas 
relaksētā pozīcijā. Ja darba uzdevums ietver speciālas prasības 
(kombinētus uzdevumus), tad izvēlas tādu augstumu, kas ne-
pieciešams grūtāk izpildāmām darbam (4.3. att.).

 

Darbs, kas prasa vizuālu 
precizitāti 

Darbs, kas prasa roku 
atbalstu 

Darbs, kas prasa brīvas 
roku kustības 

Darbs, kas prasa smagu 
priekšmetu turēšanu (tikai 
stāvus) 

4.2. att. Darbošanās augstums atkarībā no elkoņa līmeņa.

4.3. att. Galds ar regulējamu augstumu dažādu operāciju veikšanai.
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Redzamība. Attālumam no acīm līdz priekšmetam jābūt 
proporcionālam darba objekta izmēriem: mazam objektam ne-
pieciešams īsāks attālums un augstāka darba virsma, bet objek-
tiem, kurus darba procesā nepārtraukti jāsalīdzina, pārredzamī-
bas distance nedrīkst būt lielāka par 1 metru. Objektiem, kurus 
jāuzmana vai bieži jānovēro, jāatrodas strādājošā acu priekšā. 
Redzes leņķis var svārstīties robežās 15…45o atkarībā no strā-
dājošā darba pozas. Redzamību raksturo 4.4. un 4.5. attēli.

 
4.4. att. Vizuālā objekta attālums.

 4.5. att. Redzes leņķis:
E – displejs; A – horizontālu līniju novērošanas vertikālais redzeslauks; 
B – acu atpūtas lauks; C – lasīšana sēdus, stāvošs darbs; D – sēdošs darbs, 
F – normāls horizontālas redzes lauka leņķis.

Telpa kāju novietošanai. Veicot darbus sēdus un stāvus 
stāvoklī, jābūt pietiekamai telpai zem darba virsmas kāju novie-
tošanai un nepieciešamajām kāju kustībām (4.6. attēls). Reko-
mendējamais platums brīvai kāju novietošanai – 60 cm. Brīvā 
vieta pēdai darbā stāvus – 15 cm platumā un augstumā. Reko-
mendējamais brīvais attālums aiz stāvoša strādājošā – 90 cm. 
Strādājot stāvus, jālieto piemērotas platformas, ja strādājošiem 
ir dažāds ķermeņa garums.
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Vai darba virsmas augstums atbilst strādājošā ērtībām un 	
ķermeņa izmēriem?
Vai darba vieta apgādāta ar piemērotu apgaismojumu, lai 	
izvairītos no redzes un ķermeņa sasprindzinājuma?
Vai ilgstoši strādājot  mugura ir saliekta uz priekšu, sa-	
griezta uz sāniem, atliekta uz aizmuguri? 
Vai kakla daļa saliekta uz priekšu, sagriezta uz sāniem, at-	
liekta uz aizmuguri?
Vai darbs tiek izpildīts ar izstieptām rokām uz priekšu, pa-	
celtām rokām virs plecu līmeņa?
Vai darba procesā plaukstas, roku pirksti un apakšdelms 	
tiek pakļauts biežām, neērtām kustībām?
Vai darba procesā tiek noslogotas kājas un jūtams to nogu-	
rums (bieža kāpšana, palēcieni, slodze uz vienu kāju darba 
procesā lielāka nekā uz otru)?
Vai smagums tiek celts ar rokām:	
cik bieži, 	
kāda ir paceļamā smaguma masa, 	
kāds ir celšanas augstums (zemāk par elkoņa līmeni, cel-	
šana virs plecu līmeņa)? 
Vai ir ērts nastas satvēriens? 	
Vai smagumu nepieciešams bieži stumt, pārvietot, vilkt? 	
Vai šīs darbības ir ilgstošas un neparocīgas? 
Kādi ir tehniskie risinājumi, lai padarītu darbu ērtāku un 	
vieglāku?
Vai ir laika ierobežojumi darba izpildīšanai? 	
Vai darbs izraisa negatīvas emocijas?	
Vai darba laikā rodas neierastas vai neparedzētas situāci-	
jas, kuras grūti kontrolēt?
Vai darba procesā ir vēl citi faktori, kas negatīvi ietekmē 	
darbinieku (vibrācija, troksnis, apgaismojums, nepilnības 
darba organizācijā, vardarbība un stress darbā u.c.)?

2. Ļaujiet darbiniekiem pašiem aktīvi piedalīties ergonomiskas 
darba vides sakārtošanas un uzturēšanas procesā!
3. Novērsiet stresa situācijas darbā, jo tas veicina muskuļu sa-
sprindzinājumu!
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ĪSS IESKATS VĒSTURĒ

Poļu zinātnieks W. Jastrzebowski 1857. gadā pirmo rei-
zi piedāvāja terminu “ergonomika”. 1949. gadā kā jaunvārdu 
to sāka lietot bioloģijas, fizikas un psiholoģijas zinātnieku gru-
pa Apvienotajā Karalistē, izskaidrojot savus sasniegumus un 
attiecinot tos uz operatoru darbu, arī uz darba iekārtām un uz-
devumiem. 

Ergonomikas pirmsākumus var atrast jau Aristoteļa, Hi-
pokrāta un Galena darbos. Visi viņi runā par anatomiskajām 
sakarībām cilvēka organismā. Leonardo da Vinči 16.gs. savos 
darbos iemūžinājis cilvēka ķermeņa kustības. Pirmos zināt-
niskos pētījumus par cilvēka un dzīvnieku kustībām veica itā-
ļu pētnieks Borelli (1608. 1679.), kurš savā darbā “De moto 
Animalum” aprakstīja galvenās kustību formas – peldēšanu, 
iešanu, lidošanu. Šajā darbā pirmo reizi tika noteikts cilvēka 
smaguma centrs.

Pirmos pētījumus par cilvēka darba procesiem veica 
franču zinātnieks, inženieris un arhitekts Vaubans 17.gs. Viņš 
zinātniski pamatoja cilvēka darbspējas, izpētot kravas pārvie-
tošanai nepieciešamo laiku, kā arī noteica kravas smaguma un 
pārvietošanas attāluma sakarību. Tas bija sākums zinātniski pa-
matotai cilvēka darba apmaksai. Kulons 80 gadus vēlāk ieviesa 
darba daudzuma mērvienību – kilogrammetrs (kgm).

Kustību grafisko reģistrācijas metodi 1901. gadā pielie-
toja amerikāņu zinātnieks Meibridžs. Šīs metodes pamatā bija 
kustībā esoša cilvēka grafiska attēlošana, izmantojot kustību 
hronografēšanu, tādējādi pirmo reizi ļaujot izanalizēt sarežģī-
tos kustības procesus.

19.gs. strauji attīstījās rūpniecība. Krasi pieauga vaja-
dzība pēc roku darba un arī – pēc darba mehanizācijas. Radās 
nepieciešamība racionāli iekārtot darbvietas, apgūt ērtus darba 
paņēmienus. Šai laikā aktīvi sāka darboties amerikāņu inže-
nieris Teilors. Viņa pētījumu pamatā ir laika ekonomijas nod-
rošināšana, veicot darba operācijas ar rokām, kā arī attāluma 
novērtēšana. Viņš ierosināja darbu sadalīt atsevišķos elemen-
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ATSLODZES VINGRINĀJUMI ACĪM

1. vingrinājums
Mērķis: noņemt sāpju sajūtas (niezi, dedzināšanu, sausumu)
Stāvoklis: sēdus vai stāvus
Ilgums: 30 − 40 sekundes
Atkārtojamība: 10 reizes
Procedūra: 

aizveriet acis, nesarauciet uzacis (a);	
lēnām, izjūtot acu muskuļu spriedzi, virziet acis uz kreiso 	
pusi (b);
lēnām, ar spriedzi, virziet acis pa labi (c).	

2. vingrinājums
Mērķis: attīstīt acu koncentrēšanās spēju (acu fiksāciju, lai at-
šķirtu vienu no priekšmetiem labāk, salīdzinot ar citiem), atjau-
not mitrumu acīs (“eļļošanas spējas”)
Stāvoklis: sēdus 
Ilgums: 2 minūtes
Atkārtojamība: 10 reizes (katrai shēmai)
Procedūra: 

uzzīmējiet uz papīra un uzlieciet uz datora displeja “acs 	
karti”, kur katrā stūrī izvietoti skaitļi (a);
apsēdieties 4060 cm attālumā no ekrāna (b);	
skatieties no viena skaitļa uz otru, vadoties pēc norādēm 	
shēmā (c).

Piezīmes: 
galva jātur taisni, acu kustībām jābūt biežām un bez o 
piepūles;

182

kumos izkustēties, atstāt darba vietu, klausīties patīkamu 
mūziku vai humoristisku raidījumu ar iespēju pasmieties, 
ieelpot svaigu gaisu.
Darbiniekiem ar depresijas vai trauksmes izpausmēm jā-8. 
nodrošina iespēja saņemt ārsta speciālista konsultāciju. 

8.8. Preventīvie pasākumi [64]

E lpojiet brīvi un viegli !

Nes as prindzinieties  !

Nekādas  s āpes  !

AT S L ODZE S  V ING R INĀJ UMI DAR B A V IE TĀ

Š ie vingrinājumi aizņems  tikai 2 - 3 minūtes

Izjūtiet kus tības  !

R elaks ējieties  !

1.

2.

3.

4.

5.

8.

11.

6.

7.

9.

10.

12.

5 s ek
3 reizes

5 s ek
3 reizes

5 s ek
2 reizes

5 s ek
2 reizes

5 s ek

5 s ek
uz katru

pus i

5 s ek

10 s ek
ar katru

rok u

10 s ek

10 s ek

9 s ek
uz katru

pus i

10 s ek
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