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Darbinieku un vadības iesaiste 

drošības prasību un negadījumu 

risku vizualizācijā 

Statoil Fuel & Retail Latvia vadības grupas pārstāvis 

 Viesturs Astičs 



Statoil Fuel & Retail 

Speciālie produkti 

• Aviācijas degviela 

• Eļļas un ķīmiskie produkti 

Skandināvija 

• Degviela un veikals 

• 1,700+ degvielas uzpildes 

stacijas 

 

Centrālā un Austrumeiropa 

• Degviela un veikals 

• 550+ degvielas uzpildes stacijas 

 

http://www.statoil.com/stars/Rimi123.nsf/dca54c03bec38418c1256a810027bcfd!OpenNavigator
http://www.statoil.com/stars/Rimi123.nsf/dca54c03bec38418c1256a810027bcfd!OpenNavigator


• Lielākais mazumtirgotājs Ziemeļamerikā pēc veikalu 

skaita – vairāk kā 8100 veikalu 

• Plaši atzīti zīmoli, ieskaitot Couche-Tard, Circle K, 

Mac’s 

• Pastāvīga izaugsme un ienesīgums 

• Vairāk kā 70 000 darbinieku 

• Ģeogrāfiski izvērsts uzņēmums 

• Decentralizēts vadības modelis  

• Vadībai pieder aptuveni 23% kompānijas 

• Kapitāla investīcijas galvenokārt veikalos un 

tehnoloģijās 
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Mātes uzņēmums: Alimentation Couche-Tard Inc.  



Statoil Fuel & Retail Latvijā: mēs esam… 

 

- 77 degvielas uzpildes stacijas, 2 termināļi 

- ap 900 darbinieku 

- sniedzam arī finanšu, personāla administrācijas un 

loģistikas plānošanas pakalpojumus 7 valstīm 

uzņēmuma tīklā 

 

 

• Sertificēti atbilstoši ISO 9001; 14001 

• 2012.gada reputācijas topā 6. vieta 

• Ilgtspējas indeksā: Zelta kategorija 

• Lielākais nodokļu maksātājs Latvijā 

• Zelta Ķiveres ieguvējs (2010.gads) 

 

 



Degvielas pārkraušana, 

izmantojot ostas infrastruktūru 

Degvielas pārkraušana, 

izmantojot dzelzceļa 

infrastruktūru 

Degvielas produktu uzglabāšana 

un citas termināļa operācijas 

Degvielas piegādes ar 

autotransportu 

Degvielas, pārtikas un citu 

produktu tirdzniecība DUS 

Aviācijas degvielas termināļa 

operācijas, lidmašīnu uzpilde 

Negadījumu riski ikdienā Uzņēmuma darbība 

Bruņotas laupīšanas risks 

Degvielas un citu produktu 

zādzības, krāpniecības 

Produktu risks – degvielas 

sajaukšanās, citu produktu 

neatbilstoša kvalitāte 

Pārtikas drošības risks 

Darbinieku, klientu un 

sadarbības partneru traumu 

risks 

Ugunsgrēki, eksplozijas un cita 

rakstura aizdegšanās 

Statoil Fuel & Retail Latvijā: darbība un riski 



SPD drošības 

aprīkojums 

TVE aprīkojums komunikācijai 

ar termināļa automātiku 

OBC 

aprīkojums 

GSM komunikācija  

Navigācija 

GPS pozīcijas 

noteicējs 

komunikācija 

 SPD - Sealed Parcel Delivery,      TVE -Tank Vehicle Equipment,       OBC - On Board Computer  

Nodalījumi (6) 5 – 1 ar ultraskaņas devējiem 

Atpakaļgaitas 

kamera 

Velosipēdistu 

kamera 

COP aprīkojums 

Foto: Statoil E&R 

Risku novēršanā aktīvi izmantojam tehnoloģisko 

risinājumu sasniegumus, piemēram… 



Bet fokuss negadījumu novēršanā uz cilvēcīgā 

faktora ietekmi! 



Bet negadījumi notiek… 
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Negadījumi Bīstamas situācijas

http://empiricism11aisle.blogspot.com/ 



Darba aizsardzības risku un seku vizualizācija 

videofilmu ietvaros – aktieri, paši darbinieki 

Darba aizsardzības instruktāžas procedūra pirms 

projekta 

Solis 1:  

Instrukciju vizualizācija: piedāvā DUS darbinieki! 



Solis 2, instrukciju vizualizācijai:  

atbild uzņēmuma vadība ar filmām forumā Pulss2011 



Solis 3 – kopdarbs: instrukcijas veido videofilmu 

veidā uzvarētāji no DUS kopā ar biroja vadību! 



REZULTĀTI 

http://empiricism11aisle.blogspot.com/ 

Nav noticis neviens negadījums degvielas 

noplūdes laikā, ar radītām sekām 

apkārtējai videi vai cilvēkiem, jo darbinieki 

rīkojoties atbilstoši instrukcijām ir spējuši 

novērst potenciālos kaitējumus 

Nav noticis neviens negadījums, kurš saistīts 

ar zādzībām, kuru laikā darbinieks būtu 

centies aizturēt zagli (līdz tam ik gadu šādu 

aizturēšanas mēģinājumu skaits vidēji 

svārstījās no 2-5) 

Izdevies samazināt DUS notiekošo 

satiksmes negadījumu skaitu 

par 10%  



PALDIES! 


