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Kopējā ietilpība 1 195 000 m3

106 dažāda tilpuma virszemes
rezervuāri;

 600 – maksimālais apkalpojamo 
vagoncisternu skaits diennaktī;

 165 dažāda veida analīzes 
laboratorijā tiek veiktas ik dienu;

 40 000–60 000 dažāda veida 
analīzes gadā;

 Darbs 24h diennaktī, 7 dienas 
nedēļā, 365 dienas gadā;

258 darbinieki



VNT DARBINIEKA PORTRETS



KĀDS IR VNT DARBINIEKS?
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Darbinieku sadalījums pēc darba stāža
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Ilggadējie darbinieki:

 paļaujas uz savu pieredzi;

 samērā neelastīgi pret pārmaiņām;

 visvairāk izmanto slimības lapas (40–50 g. 25,5%, 
virs 50 g.– 12,5 %);

 grūtības ar mūsdienu tehnoloģijām.

Kādi ir izaicinājumi?

Jaunie darbinieki:

 atvēlēts īss laiks lai pielāgotos amatam;

 trūkst specifiskas zināšanas;

 nav pieredzes ātrai un kvalitatīvai pienākumu 
izpildei.



Kas tika darīts?
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Izmaiņas un uzlabojumi darbinieku 
apmācības jomā
 Izstrādāts ievadapmācību kurss, kas sastāv no 

vairākām  darba specifikai aktuālām tēmām;

 Bīstamu un sarežģītu darbu veicējiem jākārto 
zināšanu tests, lai iegūtu pielaidi darbam;

 Visiem darbiniekiem ir iespēja iegūt papildu 
zināšanas darba pienākumu veikšanai (latviešu, 
angļu valodas kursi, dažādi datorkursi);

 Tiek nodrošināta pēctecība, organizējot iekšējās 
apmācības + pieredzes nodošana;

 Tiek rīkotas informatīvas kampaņas, piem., par 
veselīgu dzīvesveidu, drošību darbā un ārpus tā. 
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Risinājumi darbinieku veselības uzlabošanas jomā
 Veselības apdrošināšanas polises, kurās korektīvie pasākumi papildināti ar preventīviem;

 Darbiniekiem pieejamas atpūtas telpas, sporta zāle, trenažieri, TRX, saunas, tenisa korti, 
veselības punkts u.c.;

 Darbinieki aktīvi dalās ar dārza veltēm un citiem veselīgiem ēdieniem (medus, āboli, sulas);

 VNT atbalsta darbinieku dalību sporta un atpūtas pasākumos;
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Uzlabojumi darba drošības (aizsardzības) jomā 
 Ieviestas pastiprinātas drošības prasības - Dzīvības glābšanas noteikumi (Life saving rules);

 Darba aizsardzības speciālisti apmeklē starptautiskās darba aizsardzības izstādes;

 Pēc nepieciešamības darbiniekiem, kuriem ikdienā ir jālieto optometriskās brilles, ir 
nodrošinātas specializētas optometriskās aizsargbrilles;

 Pakāpeniski tiek ierīkotas ergonomiskās darba vietas darbiniekiem, kuri ir pakļauti statiskam 
un sēdošam darbam;
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Risinājumi darbinieku iesaistīšanā
 VNT rīko Efektivitātes konkursu un konkursu 

«Labākā bīstamības identifikācija»;



Risinājumi darbinieku iesaistīšanā
 VNT rīko ikgadējos «team-building»

pasākumus struktūrvienībās;



Risinājumi darbinieku iesaistīšanā
 IAL iepirkumu procesā ir iesaistīti darba veicēji, 

lai nodrošinātu, ka iegādātajiem līdzekļiem ne 
tikai piemīt aizsardzības īpašības, bet tie ir arī 
praktiski, funkcionāli un ērti lietošanā;

 Tiek uzklausītas darbinieku sūdzības un 
ieteikumi, lai kopīgi atrastu labākos 
risinājumus.



Risinājumi darbinieku iesaistīšanā
 Tiek uzklausītas darbinieku sūdzības un 

ieteikumi, lai kopīgi atrastu labākos 
risinājumus.



Kas ir sasniegts?
 Darbinieki nebaidās izteikt ne tikai ieteikumus, bet arī 

kritiku;

 Terminālis nodrošina motivējošus darba apstākļus un 
uz labsajūtu vērstu darba vidi;

 VNT darbinieki, kuri darba gaitas sāk veiksmīgas 
prakses rezultātā, vieglāk pielāgojas darba videi;

 Darbspējas palielinās un uzlabojas darba kvalitāte, 
veicot darbu ar kvalitatīviem IAL;

 Darbinieki dod priekšroku preventīviem pasākumiem 
veselības veicināšanā, izvēloties apdrošināšanas polisē 
piedāvātos pakalpojumus.



Kas ir sasniegts?

 Valodu un datorprasmju uzlabošana veicina
komunikāciju un iekšējo integrāciju kolektīvā, palīdz
tiešo darba pienākumu izpildē, kā arī padara
darbinieku konkurētspējīgāku darba tirgū;

 Pateicoties sadarbības rezultātā izvelēto IAL un
aprīkojuma kvalitātei, palielinās to lietošanas
termiņš un samazinās iegādes izmaksas;

 Darbinieku multifunkcionalitātes funkcijas
nodrošināšana, pateicoties tiešo vadītāju un darba
veicēju sadarbībai.



VNT Veiksmes faktori
DINAMISKA STRATĒĢIJA: Mums ir ļoti ātrs darba temps, tāpēc mēs iegūstam jaunas
zināšanas un dalāmies pieredzē, lai padarītu darba vidi drošu un efektīvu.

PĀRDOMATS RISKS: Drošība ir pirmajā vietā, un tie nav tikai vārdi. Drošības uzlabošanai
nav robežu, tāpēc katru dienu ievērojam noteikumus, mācāmies no kļūdām un spējam
uzklausīt un reaģēt uz konstruktīvu kritiku.

RADOŠA ATBILDĪBA: Ļaujot darbiniekiem izpausties, tiek atrasts risinājums, kas
apmierina gan darba veicēja komforta prasības, gan darba devēja drošības prasības.

KOPĪGA VADĪBA: Pateicoties dialogam un sadarbībai starp dažādu jomu speciālistiem,
mēs spējam kopā virzīties uz priekšu.

REZULTATĪVI CILVĒKI: Cilvēki, kas ir gatavi spert papildu soli un ar entuziasmu iesaistīties
jaunu risinājumu meklēšanā.



Dagnis Garais

Kam drošība kā vaļasprieks

dag@vnt.vtti.com


