
Pasākumi nelaimes gadījumu, 
ar darbu saistīto slimību un 
arodslimību novēršanai

Stora Enso Packaging SIA pieeja

Daiga Zelča, personāla vadītāja Baltijā

Jolanta Maņihina, darba aizsardzības speciāliste



Darīt labu cilvēkiem un planētai.
Vadi. Rīkojies pareizi.
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Stora Enso Key Facts
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Stora Enso Divīzijas
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Kartona ražošana Iepakojuma 
Risinājumi

Biomateriāli Koka 
izstrādājumi

Papīrs



Uzņēmuma īss raksturojums

• Gofrētā kartona un tā izstrādājumu ražošana Baltijā.

• Latvijā 139 darbinieki – 100 darbinieki ražošanā un 39 birojā.

• Vidējais darbinieka vecums 39,8 gadi

• Sertificēti atbilstoši - ISO 9001 (2005.gads); ISO 22000 (2012.gads);
FSC Chain Of Custody sertifikāts (2013.gads). ISO 14000 sertifikācija
procesā.
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Stora Enso Iepakojumu divīzijas piedāvātie 
iepakojumu veidi

Rūpniecības precēmMājsaimniecības 
precēm un mēbelēm

Pārtikai ElektronikaiDzērieniem

Mazumtirdzniecībai

Preču pārvadāšanai



0 nelaimes gadījumi  darba 
vietā.
Lai ikkatrs no mums ik dienas 
nonāktu mājās sveiks un 
vesels.
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Ko mēs 
iemācījāmies!
Darba vides riska faktoru ietekme 
vienlīdz būtiska kā 20 gados, tā – 60.

Domājam preventīvi!
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Darbs piespiedu pozā – darbs kājās

• Īstenotie pasākumi:

− vingrošanas stieņi teritorijā;

− kompensācija sporta aktivitātēm;

− fizioterapeitu vizītes;

− aitu vilnas pārklāji autoiekrāvēju sēdekļiem;

− svarcelšanas jostas/ bandāžas;

− ergonomiskie, gumijas paklāji darbiniekiem darba vietās;

− paceļamie galdi, ergonomiski pielāgoti krēsli;

− Stora Enso Lahti sporta izaicinājums;

− vingrošanas pauzes;

− regulāra instruktāža par pareizu smaguma pārvietošanu;

− piedalīšanās Stipro skrējienā, Nike Riga run, Lattelecom 

Riga maratonā un cita veida masu sporta pasākumos –

dalības maksu sedz uzņēmums;

− veselības apdrošināšanas polises – apdrošināšanas polisēs 

iekļauta gan masāžu, gan fizioterapeitu kompensācija.
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Pretiegriezuma aizsardzības līdzekļi

Pretiegriezuma aizsardzības līdzekļu veidi:

− 5.pakāpes pretiegriezuma cimdi;

− pretiegriezuma aproces;

− darba cimdi ar dažādām pretiegriezuma

pakāpēm.
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Instrukciju vizualizēšana:



Darbinieku iesaiste acu aizsardzības līdzekļu  -
aizsargbriļļu izvēlē

− 1.optiskās klases aizsargbrilles paredzētas patstāvīgai lietošanai visas maiņas garumā;

− optiskā spēka pielaide +0,06 dioptrijas (lēcas optiskais stiprums) valkājot ikdienā;

− pieejami 18 dažādi briļļu modeļi – individuāla pieeja;

− brilles ar pretaizsvīšanas un pretaizmiglošanās iespējami augstāko pakāpi.
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Veiksme – arī Latvijā pieejamas optiskās aizsargbrilles
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Drošas domāšanas kultūras veicināšana
Iesaistīts un ieinteresēts darbinieks = atbildīgs darbinieks 

• Mūsu rīki:

• visiem darbiniekiem reizi mēnesī veic savas darba vietas inspekciju;

− visa vadības komanda vismaz reizi mēnesī veic drošības apgaitu ražošanā;

− Elektroniska drošības novērojumu reģistrācija - ir iespējams izsekot korektīvo darbību realizācijai, kas patīk
darbiniekiem;

− ikdienas drošības dialoga pārrunas ar darbiniekiem pirms katras maiņas sākuma.
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Veiksmes faktori

• MUMS tas ir svarīgi!

• Vadība nav vienaldzīga un ir iesaistīta:

− visas sanāksmes sākam ar sarunām par drošību, tā ir prioritāte;

− darba aizsardzības speciālists tiek apmācīts līderības un pārmaiņu vadības apmācību
programmā. Koučings ir darba aizsardzības speciālista «rīks»;

− vadītāji ir iesaistīti darba grupās drošības sistēmas uzlabošanā;

− drošība ir daļa no līderības programmas vadītājiem.

• Aktīva darbinieku iesaiste:

− individuālo aizsardzības līdzekļu izvēlē;

− visi darbinieki tiek apmācītu un iesaistīti nelaimes gadījumu un gandrīz notikušo
nelaimes gadījumu izmeklēšanā;

− iknedēļas darba drošības grupas sanāksmes, kurās iesaistām kolēģus.

• Mērķtiecīga darbinieku drošas domāšanas kultūras veicināšana.

• Uzņēmuma drošības līmenis tiek vērtēts pēc Bredlija līknes (Bradley curve).

• Skatīšanās “ārpus valsts robežām” – labā prakse no citiem uzņēmumiem.
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Tas, ka uzņēmumā nenotiek nelaimes
gadījumi vēl neliecina par drošības
klātbūtni.

Dažkārt mēs dzirdam, ka mums nav
laika pievērsties darba drošības
jautājumiem, bet mums vienmēr būs
jāatrod laiks, lai izmeklēt nelaimes
gadījumus.



Paldies par 
uzmanību!


