
̎ATGRIEŽOS, LAI 
STRĀDĀTU!  ̎

Vides un darba aizsardzības daļas vadītājs 

Viesturs Šmeiss

labas prakses piemērs 

“Arodslimības, invaliditāte ir 
savienojamas ar darbu”



TENDENCES



INFORMĀCIJA PAR KOMPĀNIJU



PF ĶEKAVA – VISPOPULĀRĀKAIS VISTAS GAĻAS 
RAŽOTĀJS LATVIJĀ

4

Balstoties uz pētījumiem
“Ķekava” ir pirmais zīmols, kas
tiek minēts, kad tiek vaicāts par 
putnu gaļu.



DARBĪBAS PRINCIPI

Stāstam un izglītojam par 
putnu gaļas ražošanas
nozari un kompānijas

darbības principiem

Augstākās kvalitāte, kas
ir apliecināta ar
autorizētiem
sertifikātiem

Sociālās garantijas
katram darbiniekam, 
nepārtraukti darba
apstākļu uzlabojumi

Augsti dzīvnieku
labturības principi. 

Nepārtraukti uzlabojumi, kas
nodrošina uzņēmuma ilgtspēju



Putnu fabrika Ķekava - viens no TOP 50 darba devējiem Latvijā

MĒS ESAM KOMANDA UN TICAM, KA KATRS 
NO MUMS IR DAĻA NO REZULTĀTA
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MŪSU PRODUKTI

• AS “Putnu fabrika Ķekava” 
ražo vairāk kā 300 
produktus vietējam un 
eksporta tirgiem:
• Svaigo gaļu

• Marinādes

• Kūpinājumus

• Desas un pārstrādātas gaļas
produktus





NODARBINĀTO SKAITS 



DARBINIEKU SADALĪJUMS PĒC VECUMA



DARBINIEKU SADALĪJUMS PĒC DZIMUMA



DARBINIEKU SADALĪJUMS PĒC IEGŪTĀS IZGLĪTĪBAS



Darbiniece uzņēmumā, strādāja no 1993. līdz 2011. un izbeidza 
darba attiecības, lai uzlabotu savu veselības stāvokli.

2013. gadā viņa atgriezās darbā, komandā kā zinošs un 
profesionāls cilvēks neskatoties uz iegūto arodslimību, 
invaliditāti. 

Jā, esam spējuši pielāgoties un organizēt darbus tā, lai šis cilvēks 
varētu strādāt, arī pelnīt naudu – jo nebūt nav pensijas vecums, 
un uzņēmums iegūvis uzticamu, profesionālu darbinieku.

Arodslimības rezultātā ir iegūts darba spēju ieprobežojums 40 % 
un piešķirta invalditātes grupa. 
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LABĀS PRAKSES PIEMĒRS



Vai tas par 
mani?

Ar mani tas 
nenotiks

...neteikšu! Neuzticos!

Ar mani tas 
nenotiks

! Darba devēja neinformēšana (veselības problemas, 
arodslimības) 

! Darbinieku neuzticēšanās, nekonsultēšanās.

! Vieglākais ceļš uz obligāto veselības pārbaudi.

! Darbinieku neinformētība par arodslimībām.

! Darbinieku vienaldzība apmācību procesā. 

! Darbinieku vieglpratīgā attieksme pret savu veselību.

! Tas viss ir jādara darba devējam nevis darbiniekam. 

! Vēsturiskais mantojums no iepriekšējās iekārtas. 

! Darbinieku kopējais sliktais veselības stāvoklis atnākot arī no 
citiem uzņēmumiem.

! Darbinieka mērķis atnākot uz uzņēmumu strādāt (cik ilgi, 
priekš kam).

IZAICINĀJUMS DARBA DEVĒJAM
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DARBA DEVĒJA POZĪCIJA
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Darbinieka
reakcija. 

Rīcība, 
risinājumi, 

lēmumi.

Darba
devēja

rīcība šādās
situācijās.



ARGUMENTI CITAM SKATU PUNKTAM, 
kas liek aizdomaties un paskatīties uz šo aktuālo problēmu uzņēmumā no cita skatu punkta

Dažāda veida resursu iesaistīšana:

? darbinieka aizvietošana īslaicīgi (kamēr ārstējas vai iet rehabilitāciju);

? jauna darbinieka vai aizvietotāja meklēšana, ja darbinieks ir nolēmis neturpināt darbu;

? apmacības, lai sasniegtu atbilstošu kvalifikāciju piemēram darbā ar svaigu gaļu (higiena, darba 
paņēmieni, utt);

? darbinieka atbrīvošana no darba pienākumu veikšanas;

? un ar to saistītie finanšu izdevumi.

Šādi gadījumi izsit uzņēmumu no ierastā ražošanas ritma un, lai to atjaunotu ir iesastīti krietni vien 
lielāki uzņēmuma resursi, tai skaitā cilvēkresursi. 

Uzņēmumā ar ražošanas konvejeriem darba procesi ir organizēti, lai iespējami operatīvi un liederīgi 
izmantotu cilvēkresursus.
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RISINĀJUMI
1. aprakstīts obligātās veselības pārbaudes process;

2. izstrādāta kārtība obligātās vesleības pārbaudes veikšanai;

3. pakalpojuma sniedzēja meklēšanas process, kuram arī rūp mūsu darbinieku veselība;

4. reģistra sistēma datu apkopošanai par obligāto veselības pārbaudi;

5. ierobežojumu reģistrs;

6. darba vides risku novērtēšanas metodika;

7. risku noteikšana darba vietā un to pārnešana uz obligātās veselības pārbaudes karti.

8. procedūra “Arodslimības un invaliditāte”.

9. izstrādātas arī citas procedūras darba aizsardzības sistēmas darbībai uzņēmumā.
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PAVEIKTAIS
Potenciālo darbinieku informēšana par darbu uzņēmumā (katru otradienu pl. 14.00 var atnākt un 

noklausīties par uzņēmumu un darbu tajā, aizpildīt pieteikuma anketu). 

 Jaunu iekārtu iegāde.

 Individuālo aizsardzības līdzekļu iegāde (ergonomiskāki, atbilstošāki darba videi, kur tiek 
nodarbināts darbinieks).

 Informātīvi paziņojumi par notikušajiem nelaimes gadījumiem.  

Nelaimes gadījumu apdrošināšana darbiniekiem.

Veselības apdrošināšanas polise.  

Procesu apraksts, sistēmas izveide un datu analizēšanas 

uzsākšana.
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SASNIEGUMI

Esošo darbinieku saglabāšana – optimāli izmantoti resursi

Darbinieku atklātība un kopīgu risinājumu meklēšana

Darbinieku atbildības paaugstināšana

Mikroklimata uzlabošanās
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VEIKSMES FAKTORI

1. Vadība un tās attieksme pret nodarbinātajiem.

2. Rasts laiks iedziļināties un strādāt ar problēmu.

3. Darbinieku uzticēšanās.
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PALDIES PAR 
UZMANĪBU
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