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Uzņēmumu ilgtspēju ietekmējošie faktori. 
Uzņēmēju viedoklis 

1. Stabils pieprasījums un noiets uzņēmuma produkcijai 69%  

2. Īpašnieku personīgā motivācija attīstīt uzņēmumu ilgtermiņā 64% 

3. Kvalitatīvi un konkurētspējīgi produkti un pakalpojumi 57% 

4. Kompetenta un pieredzējusi uzņēmuma vadība 57% 

5. Motivēti un kompetenti darbinieki 59% 

6. Sakārtota biznesa vide 59% 

7. Sadarbība ar piegādātājiem un partneriem 57% 

.... 

15. Darba vides sakārtotība 30% 

16. Vadības rūpes par darbinieku potenciāla attīstību 28% 

 

* AS Swedbank sadarbībā ar GfK CR Baltic, aptaujājot vairāk nekā 200 uzņēmumu vadītājus, īpašniekus un 

valdes locekļus 
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Būtiskākais uzņēmumu darbībā, 

kas sekmē Latvijas attīstību 

4 Vairākatbilžu jautājums (% summa > 100). Bāze: Ekonomiski aktīvie Latvijas iedzīvotāji, n=700 

Dati: TNS, 2013 
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Uzņēmums nodrošina labu darba vidi un rūpējas par saviem…

Uzņēmumam ir ilgtermiņa stratēģija

Uzņēmums strādā ar peļņu

Uzņēmums godīgi maksā nodokļus

Uzņēmums ievēro pircēju/ patērētāju intereses

Uzņēmums ir godīgs un atklāts pret saviem klientiem

Uzņēmums ievēro godīgas konkurences principus

Uzņēmums ir atbildīgs par apkārtējo vidi

Uzņēmums darbojas saskaņā ar starptautiskiem standartiem,…

Uzņēmums regulāri un atklāti informē sabiedrību par savu…

Uzņēmums atbalsta sabiedrībai nozīmīgus pasākumus,…

Uzņēmums pārliecinās, ka tā piegādātāji ievēro likuma un…

Cits

Grūti pateikt



Pieeja darba drošībai uzņēmumā 
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Struktūra 

Procesi 

Kultūra DAZ kultūra DAZ 



Drošības kultūras 

attīstība uzņēmumā 

6 

Rašanās 

Vadība 

Iesaiste 

Sadarbība 

Nepārtraukti 
uzlabojumi 



Rašanās fāze 

7 

• Drošība tiek saistīta tikai ar tehniskiem risinājumiem 
un atbilstību tiesību aktiem. 

• Drošība netiek uzskatīta par biznesa risku.  

• Atbildīgi par drošību tiek uzskatīti tikai darba 
aizsardzības/ drošības speciālisti. 

• Daudzi negadījumi tiek uzskatīti par nenovēršamiem.  

 



Vadība 
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• Drošība tiek uzskatīta par biznesa risku, un vadība iegulda 

līdzekļus un pūles nelaimes gadījumu profilaksē. 

• Drošība tiek saistīta tikai ar noteikumu un procedūru 

ievērošanu. 

• Nelaimes gadījumi tiek uzskatīti par novēršamiem. 

• Lielā daļā nelaimes gadījumu vadītāji vaino pašus 

darbiniekus. 

• Augstākā vadība iesaistās reaktīvi, piemēram, soda par 

nelaimes gadījumiem.  

 



Iesaiste 
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• Organizācija valda uzskats, ka darbinieku iesaiste drošības un 

veselības jautājumu risināšanā ir kritiski svarīga.  

• Vadītāji apzinās, ka nelaimes gadījumus izraisa virkne dažādu 

faktoru, kas bieži vien ir saistīti ar vadības lēmumiem. 

• Vairums darbinieku apzinās savu personīgo atbildību un ir 

gatavi sadarboties ar vadību, lai uzlabotu drošību un veselību. 

• Sniegums drošības jomā tiek regulāri uzraudzīts, un iegūtie 

dati efektīvi izmantoti. 

 



Sadarbība 
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• Vairums darbinieku ir pārliecināti, ka drošība un veselība ir 
būtiska gan no morālā, gan ekonomiskā viedokļa. 

• Gan vadītāji, gan darbinieki apzinās, ka nelaimes gadījumus 
izraisa virkne dažādu faktoru. 

• Darbinieki apzinās savu personīgo atbildību par savu un 
kolēģu drošību un veselību. 

• Tiek apkopoti un analizēti visi iespējamie dati, arī rādītāji par 
nelaimes gadījumiem nesaistītiem ar darbu. 

• Tiek veicināts veselīgs dzīvesveids. 

• Uzņēmums iegulda lielas pūles, lai novērstu nelaimes 
gadījumus darbā. 



Nepārtraukti uzlabojumi 
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• Uzņēmuma vērtība ir visa veida nelaimes gadījumu un kaitējuma 
novēršana darbiniekiem (darbā un mājās). 

• Uzņēmumā ilgstoši nav bijis smagu nelaimes gadījumu, tomēr tas dzīvo 
ar apziņu, ka nākamais nelaimes gadījums var notikt jebkurā brīdī. 

• Uzņēmums nepārtraukti meklē labākus veidus kā pilnveidot risku 

kontroli. 

• Visi darbinieki uzskata, ka drošība un veselība ir būtisks viņu darba 

aspekts un pieņem, ka svarīga ir nelaimes gadījumu profilakse ārpus 

darba. 

• Uzņēmums iegulda nozīmīgas pūles, lai sekmētu drošību un veselību 

mājās. 



Drošības kultūra pastāv, ja 

Tā ir svarīga 
vadībai 

Cilvēki par to 
runā 

Tā tiek 
novērtēta 

Tā tiek mācīta 

To var redzēt 
ikdienā 

Darbinieki tai 
tic 
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Uzņēmumu vērtības 

• Volvo Cars – kvalitāte, dizains, vide, drošība 

• Madara Cosmetics – kvalitāte, dabisku un drošība 

• Latvijas Loto -  drošība, kvalitāte, darbinieki 

• Schindler – rūpes par klientiem, drošība, godīgums 

• Re&Re – izcilība, drošība, ilgtspēja, ētika 

• Bosch – atbildība, taisnīgums, uzticamība, vārdu 

saskaņa ar darbiem un likumība  
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Darbi nesaskan ar vārdiem 

 

2013.10.28. 15 

http://1.bp.blogspot.com/-pWUsKGpGN0k/T0Pl_c0I4zI/AAAAAAAAA5Y/_m_Nvt-f5bs/s1600/Workplace+Safety+Standards+%28Cartoon%29.PNG


CIK DROŠU UZVEDĪBU 

DEMONSTRĒJAM KLIENTIEM? 
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CIK DROŠU UZVEDĪBU UZŅĒMUMI 

SEKMĒ ĀRPUS DARBA VIETAS? 

2013.10.28. 18 



19 



20 



2013.10.28. 21 



22 



2013.10.28. 23 



CIK DROŠU UZVEDĪBU SEKMĒ 

MEDIJI? 
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CIK DROŠU UZVEDĪBU SEKMĒ 

DARBA AIZSARDZĪBAS 

SPECIĀLISTI? 
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Darba aizsardzības 
speciāliste Twitter 
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Darba aizsardzības speciāliste Twitter 

29 



Papildu informācija 

@ilgtspeja 

 

 

Slideshare.net/ilgtspeja 

 

 

Youtube.com/ilgtspeja 

www.ilgtspeja.lv 
 

dace.helmane@ilgtspeja.lv  

http://www.ilgtspeja.lv/
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