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DA speciāliste 



Mūsu kompānija 



• Tirdzniecības komandas

• Piegādes ķēde – nolikatavas

• Dzesēšanas iekārtu pārvaldība

• Piegāde - apakšuzņēmēji

• Darbinieku skaits Baltijā

– Igaunija- 100

– Latvia – 125

– Lietuvā - 128

• Minerālūdens rūpnīca Lietuvā - Neptunas

Coca Cola HBC Baltijā



DROŠA AUTOVADĪŠANA  - KĀPĒC SVARĪGI? 

SKAR LIELĀKO DAĻU DARBINIEKU 
(67% darbinieku vada kompānijas auto)

NEGADĪJUMU RISKS 

ZAUDĒJUMU RISKS

REPUTĀCIJAS RISKS



• REGULĀRI MĒRĪJUMI

• DATU ANALĪZE

• IZMĒRĀMS MĒRĶIS

AR KO SĀKT?

0 DARBA NEGADĪJUMU (LTA)

SAMAZINĀT PAŠA VADĪTĀJA 

IZRAISĪTOS CSN PAR 20 %



KĀ PANĀKT REZULTĀTU?

POLITIKA



AUTOPARKA POLITIKA
Vadība uzņemas nodrošināt apstākļus drošai 
autovadīšanai 
 Katrs uzņēmuma auto vadītājs uzņemas atbildību 
par drošu lietošanu
 Definēti auto piešķiršanas noteikumi
 Ekoloģiskas braukšanas noteikumi
 Definēta autovadītāja rīcība CSN vai zādzību 
gadījumā
 Seku pārvaldība nedrošas uzvedības gadījumā 
piem. Ātruma pārsniegšana vai atkārtoti izraisītu 
CSN gadījumos, u.c.



Droša autoparka izvēle

visām automašīnām jābūt aprīkotām ar iebūvētām vai 
uzstādītām sadursmes brīdinājuma iekārtām

RESURSI



RESURSI
Apmācības

Online mācību programma Alertdriving 2014. – 2016. gadā iekļāva 
visus kompānijas autovadītājus 10 moduļu lokalizēta mācību 
programmā



RESURSI
Apmācības – ārējie mācību spēki

• Droša braukšana slidenos apstākļos –
praktiskās braukšanas nodarbības 
sadarbībā ar 333 trasi

• Ergonomika autobraucējiem



RESURSI
Apmācības – pašu organizētas

• Regulāras īsas, neformālas mācības par 
autodrošību ;

• Notikušo nelaimes gadījumu (gan mūsu, gan 
citu valstu) analīze un gūtās mācības;

• Regulāri atgādinājumi par aktualitātēm 
autodrošībā – izmaiņas CS noteikumos, 
sezonas maiņas – karstums, ledus, 
velosezonas sākums, ātstarotāju nozīme, u.c.



IESAISTE
Vadītāju atbalsts visos līmeņos

 Drošības rādītāji ir iekļauti darbinieku 
ikgadējos biznesa mērķos 

Atzinības programmas - Mobil Eye  -
balvas labākajām, nevis sods sliktākajiem

 Iekļaujam autodrošības tēmu ikgadējā 
darba drošības nedēļā

Sagaidam uzlabojumu un gandrīz 
negadījumau(Near miss) ziņojumus, 
ņemam vērā



VAI TAS VISS KO MAINA?



VAI TAS VISS KO MAINA? JĀ!
 Autobraukšanas kultūra uzlabojas

 Autotehnikas drošība ir uzlabojusies

 Negadījumu ir mazāk



Apzināties riskus
Nospraust izmērāmu mērķi
Ieguldīt resursus
Iedzīvināt drošības kultūru

Paldies par uzmanību!
Evita.Rudovica@cchellenic.com
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