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Eco Baltia grupa šodien

>700 darbinieki
~ 53,4 milj. eiro apgrozījums

Vīzija
Starptautisks vieds vides uzņēmums

Misija
Atrast vērtību katrā lietā



Eco Baltia grupa 

Vērtības
mērķtiecība 
radošums / radoša pieeja 
saimnieka attieksme / atbildība
spēja saskatīt un izmantot iespējas
drosme un uzņēmība



Kā panākt, lai darbinieki pievērš 
uzmanību darba drošībai?



Kampaņa 
«Drošība vispirms!»

Atbalsta
Kaspars Daugaviņš, 
Latvijas hokeja izlases 
kapteinis

Norises laiks
19.08.-31.12.2017. 

Mērķauditorija
500 darbinieki ražotnēs:
«PET Baltija», «Nordic Plast», 
«Eko Kurzeme», «Eco Baltia vide» 
un «Jumis»



Kampaņa  «Drošība vispirms!»

Vizuālie materiāli 
ražotnēs, 
kas atgādina par darba 
aizsardzības pasākumiem

Kampaņas trīs posmi

Tikšanās ar 
speciālistiem –
fizioterapeitu, 
traumatologu un 
ugunsdzēsēju

Sacensības trīs mēnešu 
garumā, kurās darba 
aizsardzības noteikumu 
ievērošanā savā starpā 
sacenšas visu ražotņu 
darbinieki



Kampaņa 
«Drošība vispirms!»



Sacensību vērtēšanas kritēriji

Darba drošības 
noteikumu 
ievērošana

Ugunsdrošības 
noteikumu 
ievērošana

Individuālo 
drošības līdzekļu 
lietošana



Kampaņa  «Drošība vispirms!»

Sacensību uzvarētāji 
tika godināti Eco Baltia grupas 
gada ballē

Balva uzvarētājam –
pusdienas kopā ar Kasparu 
Daugaviņu sporta bārā Arēna 29   



Rezultāti

Kampaņas ietekmi novērtējām, analizējot nelaimes gadījumu statistiku un veicot darbinieku aptauju

Pateicoties kampaņai Eco Baltia grupa uzņēmumos, vidējais 
nelaimes gadījumu skaits mēnesī ir samazinājies no 1,6 uz 0,4. 

100% Eco Baltia grupas 
uzņēmumu darbinieku 
bija pamanījuši tās 
norisi

92% atzina, ka kampaņa 
lika aizdomāties par 
drošības jautājumiem 
darba vietā

96% pauda pārliecību, ka ir 
svarīgi ievērot darba un 
ugunsdrošības noteikumus

84% darbinieku norādīja, ka 
kampaņas iespaidā vairāk 
uzmanības velta drošībai darba 
vietā – lieto individuālās 
aizsardzības līdzekļus, striktāk 
ievēro ugunsdrošības noteikumus 
u.c.



MĒRĶI:

Veicināt darbinieku iesaisti esošā un 
jauna biznesa attīstībā

Audzēt un attīstīt līderus

Uzlabot uzņēmuma biznesa rādītājus

Veicināt talantu attīstību

Izaugsmes akadēmija

17 dalībnieki

Ilgums – 2 gadi

Norise: individuālais attīstības plāns, sadarbība 
ar mentoru, apmācības, pieredzes apmaiņa, 
projektu vadība, pašmācība, darbu darot

Apmācību tēmas:
• Uzņēmuma/nodaļas vadība
• Komandas vadība
• Sevis attīstīšana
• Projektu vadība



LEAN kultūra 

2018. GADĀ:

3 metožu ieviešana:

5S, Kaizen un Asaichi

MĒRĶI:

Veicināt darbinieku iesaisti esošā un 
jauna biznesa attīstībā

Audzēt un attīstīt līderus

Uzlabot uzņēmuma biznesa rādītājus

Veicināt talantu attīstību

Labu rezultātu pamatā ir nelieli, mērķtiecīgi uzlabojumi ikvienā uzņēmuma procesā. 
Darbinieki ir uzņēmuma izaugsmes atslēga – to apmācība un iesaiste kvalitātes un 

efektivitātes uzlabošanas jomā ir ārkārtīgi būtiska.

LEAN – gudra darba kultūra, lai sasniegtu labākos rezultātus!!

IEGUVUMI:

Sakārtotas darba vietas

106 iesniegtas un 41 realizēta ideja

Kopējais ieguvums – 288 320 EUR

2018. gadā

2019. GADĀ: 

Darbinieku apmācības 

darbam ar vēl 2 metodēm –

TPM un PDCA



LEAN kultūra



Paldies par uzmanību!
www.ecobaltia.lv


