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Kas ir Omniva?

Esam tirgus un reputācijas 
līderis sūtījumu piegādes 
nozarē. Nodrošinām loģistiku 
visā Baltijā, kā arī piedāvājam 
ērtus un efektīvus e-komercijas 
risinājumus Jūsu biznesam.

Mūsu pakalpojumi

Ātrs un uzticams piegādes 
serviss Baltijā un ES valstīs

Plašākais un ērtākais tīkls - 208 
pakomāti 97 apdzīvotās vietās 

Latvijā

Vienots maksājumu un 
piegāžu risinājums e-

veikaliem

Efektīva preču un pasūtījumu 
plūsmas nodrošināšana

e-veikaliem

PAKOMĀTI KURJERDIENESTS

OMNIVA CHECKOUT NOLIKTAVAS 
PAKALPOJUMI



Trūka vietas, lai ērti izvietotu visas 
darba vietas - bijām cieši viens otram 

blakus

Darba galdi un krēsli nebija 
regulējami, tādejādi īpaši neērti 

garākiem darbiniekiem 

Biroja darba vietas nebija 
ergonomiski iekārtotas un 

pielāgotas darbiniekiem

KĀDI MĒS 
BIJĀM?

NOLIKTAVAS BIROJS



• Noliktavā pārsvarā roku darbs paku šķirošanā, izmantojot tikai palešu ratiņus

• Zonu izvietojums uz grīdas, tādejādi darbiniekiem bija jāliecas ļoti daudzas reizes vienas

maiņas laikā. Nebija šķirošanas līnijas

• Daudz pārvietošanās ar kājām pa noliktavas telpām, nesot pakas

• Kurjeriem mikroautobusā kravas iekraušana ar rokām, nebija rampas

KĀDI MĒS 
BIJĀM?

NOLIKTAVA



Omniva 2020. gada sākumā pārcēlās uz jaunām
telpām:

• kopējā noliktavas telpu platība 3909 m2

• kopējā biroja telpu platība 717 m2

Uzsvars tika likts uz ergonomisku darba vietu
iekārtošanu, lai ilgtermiņā samazinātu un novērstu
arodslimību riskus, kā arī nodrošinātu drošu darba
vidi bez nelaimes gadījumiem.

KĀDI ESAM 
PAŠLAIK?

NOLIKTAVA



KĀDI ESAM 
PAŠLAIK?

NOLIKTAVA



KĀDI ESAM 
PAŠLAIK?

NOLIKTAVAS BIROJS

• Elektriski augstumā regulējami biroja galdi

• Regulējami darba krēsli, kuriem ir
pielāgojami galvas balsti un roku balsti

• Datora monitors ir nostiprināts ar monitora
“roku”, tādejādi katrs darbinieks var atrast
sev visērtāko monitora attālumu un
augstumu

• Darbiniekiem ir iespējams izvēlēties vai
strādāt ar parasto “peli” un lietot
ergonomisko peles paliktni, vai izvēlēties
ergonomisko datorpeli.



KĀDI ESAM 
PAŠLAIK?

NOLIKTAVAS BIROJS



Pakas tiek sašķirotas, izmantojot šķirošanas līniju

Mazāka pārvietošanās, darbs organizēts savā zonā

Pārvietojot sašķirotās pakas tiek izmantotas dažādas 

palīgierīces

Kurjeru darbs atvieglots, jo sagatavoto paleti iespējams iestumt
kravas mikroautobusā

DAŽĀDU PALĪGIERĪČU 
IZMANTOŠANA

Noliktavas darbiniekiem pieejami skrejriteņi, ar 

kuriem iespējams pārvietot arī nelielas pakas un tās 
pārvadāt pa noliktavas telpām

Kurjeriem pieejami ratiņi kravas pārvietošanai, kurus var 
izmantot pie klienta vai pie pakomātiem



PALEŠU TĪŠANAS ROBOTS



ŠĶIROŠANA

• Šķirotājiem paku izvietošana uz šķirošanas
līnijas notiek manuāli. Tieši tā pat notiek
paku noņemšana no sašķiroto paku
konveijera lentām.

• Paku sašķirošana pa reģioniem notiek
automātiski

• Nav liekšanās noņemot vai uzliekot pakas uz
līnijas

• Neliela pārvietošanās (max 5 m)



KURJERU DARBS

Lielākais izaicinājums - nodrošināt maksimāli ergonomiskus

apstākļus kurjeru darbam

Jauno telpu priekšrocības - ērta kravas iekraušana kravas

busā. To nodrošina rampas augstums, kas ir tieši tāds pats kā
kravas busa augstums. Līdz ar to kravu var ērti ar palešu
ratiņiem iestumt kravas nodalījumā. Kravas ratiņi tiek
izmantoti arī pie piegādes.

Kurjeru darba atvieglošanai ir pieejams arī viedierīces
nostiprināšanas aprīkojums, kuru var nostiprināt tieši pretī
vadītājam, lai ērtāk būtu sazināties ar klientiem.





SVARĪGĀKIE IEGUVUMI

Galvenais un būtiskākais ieguvums 
darba vietu labiekārtošanā ir 

uzņēmuma darbinieku veselība un 
rūpes par to ilgtermiņā, kā arī 

darbinieku apmierinātība ar darba 
apstākļiem un emocionālā labsajūta. 



PALDIES!

SIA OMNIVA
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