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Mērķis
• Pārraudzīt darba vidi un darbinieku
apmierinātību ar darbu.
• Apzināt un samazināt psihoemocionālā stresa
cēloņus darbā.
• Iesaistīt darbiniekus psihoemocionālā stresa
mazināšanā un novēršanā.

Darbinieku iesaistes rezultātā tika
noskaidrots, ka pastāv sekojoši
psihoemocionālie darba vides riska
faktori:
 pastāvīga koncentrēšanās,
 uzmanības noturēšana,
 emocionāls uzbrukums,
 garas darba stundas,
 nestabils maiņu grafiks,
 nogurums,
 darbinieku trūkums.

Apdraudējums








Uzmanības zudums.
Nepatika pret veicamo darbu.
Darba kvalitātes mazināšanās.
Nelaimes gadījumu darbā pieaugums.
Saslimstības pieaugums.
Personāla rotācija.
Konflikti darbinieku vidū.

Veiktie pasākumi
1. Darba aizsardzības speciālista vizītes objektos ar mērķi:
 veikt darbavietu/darba vides pārbaudi;
 informēt darbiniekus par pastāvošajiem darba vides riskiem, tai skaitā par
psihoemocionālajiem darba vides riskiem;
 veikt pārrunas ar darbiniekiem.

2. Objektos iegūtās informācijas analīze un nodošana tiešajiem vadītājiem,
vadītāju iesaiste.
3. Preventīvo darbību noteikšana konstatēto neatbilstību novēršanai.
4. Atkārtotas vizītes objektos, kur konstatēti darba vides riski, lai:
 pārliecinātos vai ir novērstas neatbilstības;
 pārrunātu ar nodarbinātajiem kā veiktie uzlabojumi ir ietekmējuši darbu.
5. Objektos konstatētā no darba aizsardzības viedokļa, uzskaites reģistrs

6.
Darba
aizsardzības
speciālists regulāri, vismaz 2
reizes mēnesī, vada darbinieku
apmācības.

2013.gada maijā uz Uzņēmumu
tika pieaicināts arodveselības
ārsts un neirologs novadīt lekciju
- Kā saglabāt veselību strādājot
pie datora. Hroniska noguruma
sindroms un kā to pārvarēt.

7. 2014.gadā turpinās, ar uzņēmuma iekšējo mācību starpniecību, darbinieku
informēšana par uzņēmumā pastāvošajiem darba vides riskiem, tai skaitā par
psihoemocionālā stresa cēloņiem un sekām, aktualitātēm darba drošībā un aizsardzībā.

Veiktie pasākumi

Vai darba vietā pastāv psihoemocionālie darba vides riska
1. Darba aizsardzības
speciālistadati
darba
apmeklējums:
faktori? (aptaujas
pēcvietu
objektu
vizītēm 2014.gada
 darbavietu/darba vides pārbaude;
1.pusgads)
30
 informācijas nodošana par darba vides riskiem, tai skaitā par
psihoemocionālajiem darba vides riskiem;
25
25
 pārrunas ar nodarbinātajiem.
22
20
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2. Pēc objektu pārbaudēm
informācija par rezultātiem tiek nodota vadītājiem.

15

14

13
3. Vadītājiem tiek noteiktas preventīvās
darbības konstatēto neatbilstību
Jā, pastāv
10
Nē, nepastāv
novēršanai.

4.5 Atkārtots darba aizsardzības speciālista objektu apmeklējums:
3
0 pārliecināšanās par neatbilstību novēršanu;
 atkārtotas
nodarbinātajiem.
2012.gada pārrunas
1.pusgads ar2013.gada
1.pusgads 2014.gada 1.pusgads
(aptauja veikta 33
darbiniekiem)

(aptauja veikta 38
darbiniekiem)

(aptauja veikta 25
darbiniekiem)

8. Darba aizsardzības informatīvais stends darbinieku virtuvītē.

9. Lai uzlabotu komunikāciju
uzņēmuma darbinieku
informēšanai, tiek izmantota
uzņēmuma iekšējā avīze.

10. Lai uzlabotu komunikāciju uzņēmuma darbinieku informēšanai, Uzņēmuma
mājaslapā www.grifsag.lv ir izveidota sadaļa „Darba aizsardzība”.

8. Lai
2014.gadā
ar uzņēmuma
iekšējo
mācībuinformēšanai,
starpniecību, Uzņēmuma
darbinieku
10.
uzlabotuturpinās,
komunikāciju
uzņēmuma
darbinieku
11.
Jebkurš nodarbinātais,
ja irpastāvošajiem
nepieciešams,darba
drīkst pieteikt objekta maiņu.
informēšana
par uzņēmumā
mājaslapā
ir izveidota
sadaļa „Darba
aizsardzība”. vides riskiem, tai skaitā par
psihoemocionālā stresa cēloņiem un sekām, aktualitātēm darba drošībā un aizsardzībā.

12.
Ja uzlabotu
organizatorisku
apsvērumu pēc, kādā no objektiem ir nepieciešams
9. Lai
komunikāciju
nodrošināt
neplānotu
apsardzi, darbiniekam tiek nodrošināts transports
uzņēmuma
darbinieku
nokļūšanai
uz/no
objekta.
informēšanai,
tiek
izmantota
uzņēmuma iekšējā avīze.
13. Uzņēmumā ir ieviesta prakse, ka
gadījumos, kad apsardzes darbiniekam,
pildot pienākumus, tiek izteikti draudi
un darbinieks jūt apdraudējumu,
darbiniekam
tiek
nodrošināts
transports nokļūšanai mājās un
darbinieks tiek pārrotēts darbam citā
objektā.

14. Kopš 2013.gada ir uzsākta darbnespējas lapu analīze,
kuras mērķis ir saprast, vai to cēlonis ir saistīts ar
psihoemocionālo stresu darba vietā.
Tiek analizēts:
 Kuru darbinieku kategorijas biežāk slimo.
 Kuros objektos strādājošie visbiežāk izmanto darbnespējas lapas.
 Kas ir darbnespējas cēlonis.
15. 2014.gadā tika veikta uzņēmuma darbinieku, pa amatu kategorijām, aptauja
un stresa faktoru identifikācija atbilstoši amatam.

16. Iespēju robežās tiek veidotas darbinieku komandas/ kolektīvi un tiek atbalstīti
tie vadītāji, kuri veicina saliedētas komandas un draudzīgu darba atmosfēru.
17. 2014.gadā Uzņēmums ir pieņēmis lēmumu:
 noteikt darbiniekiem maksimāli vienā mēnesī pieļaujamo darba stundu skaitu.
 darbiniekiem nedrīkst zvanīt un aicināt iznākt darbā, ja viņiem pēc darba
grafika pienākas brīvdiena.

REZULTĀTS
Nr.
p.k.

Rezultātu efektivitāte

1.

Nepārtraukti uzturot saikni ar nodarbinātajiem, darbinieks zina:
 ka tiek sadzirdēts;
 ka viņa problēma tiks risināta;
 tiks veiktas darbības, lai darbinieks strādātu tādā darba vidē, kurā viņš jūtas
komfortabli.

2.

Ir vairojusies darbinieku izpratne par psihoemocionālā darba vides riska esamību.

3.

Darbinieki var pievērt uzmanību psihoemocionālajiem darba vides riskiem viņu
darbavietā un pašiem saprast cēloņus un iespēju robežās tos novērst.

4.

Gan darba devējs, gan tiešie vadītāji aizvien vairāk iedziļinās un saprot, cik būtiski
ir pievērst uzmanību tam vai darbinieki tiek pakļauti psihoemocionālajiem darba
vides riska faktoriem.

5.

Vadītāju iesaistīšanās darba vides risku mazināšanā un novēršanā, ikdienā tos
atpazīstot un aizvien vairāk izprotot stresa cēloņus, kas palīdz mazināt stresa
ietekmi un to novērst.

Nr.
p.k.

Rezultātu efektivitāte

6.

Pārrunās ar nodarbinātajiem ir atrasti vairāki cēloņi, kas rada psihoemocionālo
stresu darbavietā.

7.

Iespēju robežās, sadarbojoties gan ar tiešajiem vadītājiem, gan ar klientu, šie cēloņi
tika mazināti, piemēram:
 samazināts darba stundu skaits;
 sakārtoti darba grafiki, kas mazina stresu gadījumos, kad darbinieks tika izsaukts
uz darbu savā brīvdienā.

8.

Lēmums noteikt atļauto darba stundu skaitu mēnesī un to, ka nodarbinātos nedrīkst
piesaistīt darbam viņu brīvdienās vairojis darbinieka:
 samazina psihoemocionālā stresa līmeni;
 apmierinātību ar darbu;
 labsajūtu ārpus darba;
 samazinājis pārslodzes rašanos kā rezultātā darbinieks nejūtas pārstrādājies;
 ir atpūties, pavadījis laiku ar ģimeni, draugiem utt.;
 darbinieks ir apmierināts un ir augusi darba produktivitāte.

9.

Nogādājot darbinieku mājās pēc darba, ja darba laikā tika izteikti draudi no objekta
apmeklētāja, darbiniekam:
 samazinās psihoemocionālais stress darba laikā;
 var veikt savus darba pienākumus kvalitatīvi.

Nr.
p.k.

Rezultātu efektivitāte

10.

Lai vairotu darbinieku izpratni par uzņēmumā notiekošajiem procesiem, tika uzsākta
darbinieku telefoniska intervēšana, kas mazina jauno darbinieku stresu pirmajos
darba mēnešos.

11.

Ar darbiniekiem tiek uzturēta un organizēta informācijas apmaiņa, lai iespēju
robežās vadība var reaģēt un novērst cēloņus, kas rada darbinieku aiziešanu no
uzņēmuma.

12.

 Analizējot darbnespējas lapas, tiek pievērsta pastiprināta uzmanība objektiem,
kur ir novērojama biežāka saslimstība.
 Šajos objektos atkārtoti tiek analizēti darba vides riska cēloņi, kas bieži vien
atklāj, ka darbnespēju atsevišķos gadījumos var izraisīt arī nepatiku pret darba
vidi, kolēģiem, darba apstākļiem.
 Šāda faktu apkopošana un analīze ļauj darba devējam veikt preventīvās darbības
darba apstākļu uzlabošanai.

13.

Pamatojoties uz darbinieku aptaujas rezultātiem uzņēmums plāno piesaistīt
psihoterapeitu un novadīt lekciju:
 kur atbilstoši amatam, tiks analizēti stresa faktori;
 kā tos var samazināt pats darbinieks, mainot darba organizāciju;
 cik liela ietekme ir kolēģiem psihoemocionālo stresa faktoru mazināšanā.
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Paldies par uzmanību!

