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 antropometrijas nozīme projektēšanā 

 

 
pētīt biroja darbinieku antropometriskos rādītājus  

un to nozīmi biroja vides projektēšanas stadijā,  
izstrādāt preventīvus pasākumus veselības veicināšanā. 

mailto:nellija.dziedataja@apollo.lv
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• analizēt literatūru par antropometrijas nozīmi 

projektēšanā, par veselības veicināšanu darbā; 

• izvēlēties kvalitatīvās un kvantitatīvās  

ergonomisko risku novērtēšanas metodes; 

• raksturot pētāmos uzľēmumus; 

• veikt aptauju un analizēt aptauju rezultātus; 

• pētīt izvēlēto biroju darba vidi un identificēt iespējamos 

ergonomiskos riskus, izvērtējot darbinieku individuālo 

antropometrijas datu ievērošanu;  

• vērtēt veselības veicināšanas darbā nozīmi  

mūsdienu birojos;  

• apkopot pētījumu rezultātus un izstrādāt preventīvos 

pasākumus veselības veicināšanā un  

ergonomisko risku novēršanā 

 

biroja darba vides projektēšanai, ievērojot darbinieku 

individuālos antropometriskos rādītājus,  

ir noteicošā loma ergonomisko risku prevencijā un 

veselības veicināšanai darbā 
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• ergonomisko risku ātrā ekspozīcijas kontrole  

(QEC) 

 

• pieredzes datu tīkls (Repertory grids) 

 

• iespējamo kļūdu cēloľu, seku un efektu analīze (FMEA) 

 

• psiholoģiskā klimata darba vidē novērtēšanas metode. 

ietver kopējus darba devēju, darba ņēmēju un 
sabiedrības centienus, lai uzlabotu cilvēku 

veselību un labklājību viņu darbavietās 
 
 

kādēļ katram uzņēmumam būtu vēlams ieguldīt 
līdzekļus veselības veicināšanā darbā? 

 
• mazāku darba kavējumu skaitu; 

• labāku motivāciju, augstāku ražīgumu; 
• vieglāku personāla atlasi; 

• mazāku darbinieku mainību; 
• pozitīvu tēlu un reputāciju 
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Viena no ergonomikas svarīgākajām sastāvdaļām ir 

anatomija, kuras teorētiskos pamatus veido  

antropometrija un biomehānika 

 

Antropometrija ir zinātne par cilvēka ķermeľa mērīšanu 

 

Antropometriskajos mērījumos nosaka cilvēka garumu, 

masu, krūšu apkārtmēru, muskulatūras attīstību, 

zamādas tauku slāni; mērī galvaskausu, locekļus, 

atsevišķas ķermeľa daļas saistībā ar priekšmetiskās 

vides, dažāda ekipējuma un iekārtu projektēšanu, 

apģērba, mēbeļu, reklāmas, telpu u.c. dizainu un 

konstruēšanu, ārējās un iekštelpu  vides organizēšanu,  

t.sk. ar ēku un būvju projektēšanu 

 

Avots: Office Ergonomics 
Practical solutions for 

a safer workplace  
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Nepareiza darba poza pie datora. 
(Knoll, Office Ergonomics Handbook) 

Pareiza darba poza pie datora palīdz saglabāt neitrālu 
ķermeņa pozīciju. 

(Knoll, Office Ergonomics Handbook) 
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Neeksistē vienīgā 
pareizā poza, 
veicot darbu pie 
datora. Pastāv 
Daudz iespēju, kā 
saglabāt neitrālu 
ķermeņa pozīciju 
dienas laikā 
atkarībā no mēbeļu 
parametriem un 
veicamajiem 
uzdevumiem. 
(Office Ergonomics, 
Practical Solutions for 

Safer Workpalce) 

1. solis. Parametrs: acs līnijas 
augstums sēdus pozīcijā; 

www.tudelft.nl 
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2. solis.: acs līnijas augstuma sēdus pozīcijā individuālo 
parametru ievade; www.tudelft.nl 

turpmākie soļi.: darbam ar datoru visu pārējo būtisko 
individuālo parametru ievade; www.tudelft.nl 
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Pieredzes datu tīkls (Repertory grids)  - viena no kvalitatīvās 

pētniecības metodēm, pielietojamām ergonomisko risinājumu 

nodrošināšanā dažādu produktu un vides projektēšanas procesā. 

Laba dizaina principu noteikšanai veicama precīza projektējamā 

objekta funkcionālā analīze.  

To noformulējuši un attīstījiši Georgs Kellijs (1950) un 

 Donalds Normans (1988),  

un tas palīdz rast atbildi uz jautājumu:  

„cik viegli jebkurš lietotājs ir spējīgs”: 

• noteikt objekta (produkta/ierīces/vides) funkciju jeb  

kam tā ir paredzēta; 

• kādas darbības ir iespējamas; 

• noteikt un/vai ieplānot rīcību starp darbības nolūku līdz  

fiziskai darbībai; 

• veikt darbību; 

• izklāstīt, kādā stāvoklī ir sistēma (cilvēks – mašīna - vide); 

• izklāstīt, vai sistēma (cilvēks – mašīna - vide) ir darbībai  

vēlamā stāvoklī; 

• noteikt esošas sistēmas stāvokļa interpretāciju 
Neville A. Stanton, Mark S. Young. A Guide to Methodology in Ergonomics 
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Neville A. Stanton, Mark S. Young. A Guide to 
Methodology in Ergonomics 

Metodes paplašinājums  AFMEA (Advanced Failure Modes and Effect 

Analysis), pielietojams agrīnās projektēšanas stadijās: 

•  lai noskaidrotu lietotāja – biroja darbinieka/iekārtas lietotāja/klienta 

apmierinātību; 

•  lai tuvinātu projekta risinājuma piemērotību ideālai kvalitātei; 

•  AFMEA metode pielietojama arī, lai pētītu vēlamo lietotāja uzvedību 

ergonomikas sistēmā cilvēks-mašīna-vide 

 

 TIEK SIMULĒTA IESPĒJAMĀ LIETOTĀJA  KĻŪDU CĒLOĽU, SEKU 

UN EFEKTU ANALĪZE KONKRĒTĀS SISTĒMAS IETVAROS  
 

Metodes galvenie struktūrelementi, lai kvalitatīvāk  

attīstītu tās iespējas:  
 

• uzvedības modelis, piemērots agrās projektēšanas stadijās; 

• funkcionāls modelis, piemērots agrās projektēšanas stadijās; 

• sistēma, saistīta ar šiem modeļiem; 

• secinājumu dokumentēšana, lai novērtētu iespējamo kļūdu cēloľus, 

sekas un efektus. 
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• nodarbināto veselības veicināšana , 

ergonomisko risku prevencija un informācijas  pieejamības 

veicināšana 

 

• īpašas prasības projektēšanā ir darba videi ar  palielinātu 

ergonomisku risku – samazinās valsts sociālā budžeta tēriľi 

veselības aprūpei, palielinās darbinieku uzticēšanās un 

motivācija, pieaug organizācijas konkurētspēja  
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• darbinieku veselības veicināšana darbā atkarīga no darba devēja 

nostājas un izpratnes par tās nozīmi darbinieku motivācijā,  

no darbinieku aktivitātes un izpratnes par veselīga dzīvesveida 

svarīgumu 
 

• darba vides rādītājiem to ievērošanai ir būtiska nozīme ikkatra 

uzľēmuma un organizācijas darba vides ergonomisko risku 

prevencijā un darbinieku veselības veicināšanā 
 

• lai projektētu darba vidi, jāľem vērā indivīda – lietotāja ķermeľa 

strukturālie izmēri – antropometrijas dati; lai panāktu piemērotu 

darba vietas plānojumu, nepieciešams ľemt vērā  gan statiskos, 

gan dinamiskos funkcionālos parametrus, t.i., jau projektējot 

jāanalizē kustības un funkcijas, kuras būs raksturīgas darba videi 
 

• katram uzľēmumam izstrādājamas specifiskas praktiskas 

rekomendācijas, kas ļauj samazināt nodarbināto veselības 
apdraudējumu ergonomisko risku iedarbības rezultātā 

 

 

• katrs uzľēmums ir komplicēta struktūra ar specifisku darba vidi, 

kur sastopamas dažādas darbinieku – lietotāju vajadzības, līdz ar to 

darba vides riska faktori. Mediju aģentūru birojos dominējošie ir 

ergonomiskie riska faktori un telpu vides rādītāji 
 

• izvēlētās metodes noder preventīvo pasākumu apzināšanai 

agrīnās biroju darba vides projektēšanas stadijās un ievērtējamas 

veselības veicināšanā darbā pasākumu plānošanā 
 

• mediju aģentūru darbinieku organismu pretestības spējas 

samazina liela noslogotība, nenormēts darba laiks, intensīva garīgā 

slodze, psihoemocionālā spriedze;  

nepieciešams periodiski vērtēt psiholoģisko klimatu darba vidē. 
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