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PAR UZŅĒMUMU

“Valmieras piens”, AS ir lielākais piena pārstrādes
uzņēmums Ziemeļvidzemē (dibināts 1923. gadā).

Nodarbina ap 190 darbiniekus dažādās specialitātēs.

Pārstrādā svaigpienu ikdienā patērējamos produktos -
piens, kef īrs, krējums, lakto, biezpiens, Lapzemes,
ķimeņu, kamambēra siers u.c.

Ražo augstas kvalitātes piena pulveri - sauso pienu.



Valmieras piena kombināts 1971. gada decembrī 
pieņemšanas dienā.

piena pieņemšanas rampa
aparātu un piena         
pieņemšanas cehs



piena transports...

...transportkannu mazgāšana...



…piena pirmapstrādes cehs

Un mūsdienās...



Uzņēmumā ir vairāki piemēri, ar darbinieka sekmīgu
atgriešanos darba tirgū, no kuriem Diānas (45 gadi) piemērs ir
jaunākais, kur ir vērojamas krasas izmaiņas.

Piena pirmapstrādes aparātu ceha darbs saistīts ar fizisku
piepūli un summēto darba laiku, kas ir garāks pa 8 stundām
dienā.

Diāna, pirms vairāk kā 20 gadiem, uzsāka darbu Valmieras
piena kombinātā. Strādāja dažādos cehos, kā arī piena
pirmapstrādes iecirknī (aparātu cehā).

Pirms 3 gadiem sajuta stipras sāpes mugurā. Pēc
vairākkārtīgiem ārstu apmeklējumiem un dažādu procedūru
pielietojumiem, pašsajūta nedaudz uzlabojās un viņa
atgriezās darbā.



Pagāja dažas nedēļas, Diāna atkal sajuta neciešamas sāpes
mugurā. Nonākot slimnīcā tika nolemts, veikt operāciju,
diagnoze: mugurkaula diska trūcē. Pēc operācijas Diāna
slimoja, veica rehabilitācijas un pēc 6 mēnešiem atgriezās
darbā.

Divi gadi pagāja periodiski slimojot, strādājot un veicot
rehabilitācijas.

Pēc ārstu komisijas ieteikuma (OVP), iespēju robežās tika
samazināta fiziskā slodze, bet darba laika režīmu nebija
iespējams mainīt.

Darbiniecei tika konstatēta arodslimība un piešķirta 3.
invaliditātes grupa.



RISINĀJUMS
Izvērtējot iespējas, 2017. gada sākumā, tika izveidota jauna
darba vieta piena pieņemšanas iecirknī - saistīta ar operatīvi
administratīvo darbu.

Tika ierīkota jauna darba vieta.

Jaunajā darba vietā Diāna veic
ikdienas darbus un apgūst
jaunas iemaņas.



SASNIEGTIE REZULTĀTI UN VEIKTO 
PASĀKUMU EFEKTIVITĀTE

Uzlabojās darba apstākļi, ir normālais darba laiks, tiek
apgūtas jaunas darba iemaņas, krasi samazinājās fiziskā
slodze, ir iespējas periodiski mainīt darba procesus- sēdēt,
stāvēt, staigāt.

Atvieglojās darbs citiem iecirkņa darbiniekiem, t.sk. iecirkņa
vadītājai.

Beidzās regulārās slimošanas, darbiniece pilnvērtīgi var veikt
savus darba pienākumus.



Veselības uzlabošanās  no 2014. līdz 2017. gadam

Mēnesis Dienas Dienas Dienas Dienas

XII 7 19
XI 30 27 7
X 2 10
IX 18 10

VIII 21
VII 31 16 18
VI 30 12
V 31 23
IV 30
III 31 1
II 28 13 21

I 10 28 13

2014 2015 2016
2017 līdz. 
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A lapa

B lapa

Atvaļinājums

Arodslimība



VEIKTIE PASĀKUMI
Darba vietas iekārtošanai būtisku izdevumu nebija:

 kabinetu aprīkoja ar esošām labām mēbelēm,

 datortehniku speciāli nebija jāiegādājas.



VEIKSMES FAKTORI
 Ikdienā Diāna veic dažādus darbus: dokumentu kārtošanu, vadītājas

aizvietošana, pakalpojumu sniegšanu citām struktūrvienībām
(uzlīmju drukāšana) u.c. nepieciešamos vieglākos darbus.

 Struktūrvienības vadītajai atbrīvojās darba laiks savu tiešo pienākumu
veikšanai.

 Uzlabojās komunikācija starp struktūrvienībām, savlaicīgi izdrukātas
un piegādātas uzlīmes u.c. ikdienas darbi.

 Viss bija iespējams pateicoties uzņēmuma vadības elastīgai rīcībai un
darbinieces vēlmei turpināt strādāt, apgūstot jaunas zināšanas
un prasmes.

 Visi mērķi un darbi uzņēmumā orientēti uz strādājošo veselības
saglabāšanu un uzlabošanu, iesaistot arodbiedrību, darbiniekus un
uzklausot viņu ierosinājumus.

 Darba vides uzlabošanai regulāri, pirms iegādes, tiek testēti un
atjaunoti ērti lietojami un normatīvo aktu prasībām atbilstoši IAL.



Kā piemērus uzņēmuma vadības un arodorganizācijas 
aktīvai sadarbībai var minēt:

Pavasarī bērzu sulu kūre (sulas pieejamas visiem uzņēmuma
darbiniekiem)

Rudenī ābolu kūres (āboli pieejami gan uzņēmumā, gan
darbinieku pašu sagādāti)



 Siltajā sezonā dodamies ekskursijās, velo izbraukumos, sporta
aktivitātēs, un citos pasākumos kopā ar ģimenēm...



Koncerna FOOD UNION ietvaros piedalāmies dažādos sporta
pasākumos...



 Tiek rīkotas darbinieku hobiju izstādes...



Katru pavasari kolektīvi veicam uzņēmuma teritorijas sakopšanas
talku, kuras noslēgumā dalībniekus gaida gardas pusdienas



Uzņēmumā tiek rīkoti vasaras un ziemas saulgriežu tradīciju
pasākumi, ka arī organizēti citi svinīgi pasākumi



Kolektīvā veicam arī citas aktivitātes:

Reizi nedēļā darbiniekiem tiek izsniegti piena produkti,
kura organizēšanā piedalās arī Diāna

Patreiz turpinās darbinieku kontrole pār savu veselību -
iespēja uzņēmumā uz vietas izmērīt asinsspiedienu,
temperatūru

Turpinām pilnveidot darbinieku veselības uzlabošanu un
saglabāšanu.



Pielāgo darba vidi darbiniekam,
nevis darbinieku darba videi!

Paldies par uzmanību!

2017.g.


