
AS „Grindeks” 

Ceļš uz pozitīvo nulli

Ilze Kristone
AS „Grindeks” Darba aizsardzības nodaļas vadītāja 

2017. gads





„Grindeks” misija, vīzija un vērtības



Ieņēmumu sadalījums biznesa jomās
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Vidējais darbinieku skaits - 684

Vidējais darbinieku vecums – 44,1 gadi

Vidējais darba stāžs uzņēmumā – 11,21 gadi

Darbinieki ar augstāko izglītību – 59%

Darbinieki – 2016.gads



“Grindeks” nelaimes gadījumu statistika 
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“Grindeks” nelaimes gadījumus izraisošie 

traumēšanas faktori

Horizontāla vai vertikāla sadursme ar 

stacionāru objektu (cilvēks kustībā) – 3

Elektrostrāvas iedarbība, saskare ar 

karstumu, aukstumu, ar indīgām vielām - 2

Kustībā esošu priekšmetu iedarbība - 2

Saskare ar asu, smailu, raupju, nelīdzenu 

priekšmetu -1
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Uzņēmumā ir izveidota Vides kontroles 

laboratorija 

2012. gadā AS “Grindeks” Vides 

kontroles laboratorija tika akreditēta 

atbilstoši standartam LVS EN ISO/IEC 

17025:2005 

Laboratorija veic darba vides testēšanu 

(apgaismojums, mikroklimats, 

troksnis), kā arī gaistošo savienojumu 

un aktīvo vielu putekļu selektīvu analīzi 

darba vides gaisā

Vides kontroles laboratorijas esamība 

uzņēmumā nodrošina to, ka spējam 

regulāri noteikt ķīmisko vielu 

koncentrāciju darba vides gaisā

Darba vides mērījumi
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Putekļu noteikšana
gravimetriski

Oglekļa dioksīda
noteikšana

2016.gadā kopējais mērījumu skaits:  5294

Darba vides mērījumi



FtorafūraTP.2 stadijas uzlabojumu ieviešana



Rūgtā mācība

Paredzam pasākumus nelaimes gadījuma cēloņu novēršanai

Paredzētie pasākumi tiek integrēti kopējā korektīvo darbību vadības 

sistēmā

Pēc pasākuma izpildes vērtējam korektīvās darbības efektivitāti

Korektīvās darbības efektivitāti vērtē 3 aspektos 

• neatbilstības un korektīvās darbības ietekmes svarīgums

• neatbilstības atkārtošanās risks

• korektīvās darbības izpilde norādītajā termiņā

Katru aspektu vērtē, izmantojot 5 baļļu sistēmu

Korektīvo darbību efektivitāti vērtē komisija



Rūgtā mācība

Reitings Korektīvo darbību efektivitāte 

1.0-2.0 Korektīvā darbība neefektīva

2.1-3.5 Korektīvā darbība apmierinoša

3.6-5.0 Korektīvā darbība efektīva

Korektīvo darbību efektivitātes mērījumu izmanto kā mērķi   



Pēc kritiena no kāpnēm

4,3 Korektīvā darbība 

efektīva

4,0 Ietekmes svarīgums

4,0 Atkārtošanās risks

5,0 Izpilde laikā



Saskare ar ķīmiskām vielām, apšļakstoties 

ar tām (tionilhlorīdu (SOCl2)) pirms

Ceļot cauruli uz augšu, papildus uzgalis atvienojās no caurules un 

viss uzgalī palikušaiss šķidrums aptuveni 0,5 litri izšļakstījās uz 

darbinieku



Saskare ar ķīmiskām vielām, apšļakstoties 

ar tām (tionilhlorīdu(SOCl2)), pēc



Apakšuzņēmēju un auditoru instruktāžas, izmantojot, kā papildus 

materiālu, pašu izveidoto filmu

Risku izvērtējums pirms produkta ražošanas uzsākšanas

Tehniskie uzdevumi pirms būvniecības/rekonstrukcijas darbu 

uzsākšanas

Ražošanas iecirkņu pieņemšana ekspluatācijā

Veselības uzraudzība, ražojot atsevišķus produktus

Drošības datu lapu un etiķešu izstrāde 

Iepriekš notikušo nelaimes gadījumu darbā informācijas iekļaušana 

darba vides riska novērtējumos

Iekšējā komunikācija un informācijas integrēšana darba vides riska 

novērtēšanas dokumentācijā

Citas labās prakses 



Labā prakse – darbinieku līdzdalības

veicināšana

Pamanīt iespējami daudz gandrīz 

notikušus nelaimes gadījumus

Rīkoties 



Uzlabojumi (pirms/pēc)



Uzlabojumi (pirms/pēc)



Uzlabojumi (pirms/pēc)



Kontaktinformācija


