
JELD-WEN Latvija
Apgrozījums - 72 milj.EUR

Darbinieki – 550 cilvēki

Durvju rūpnīca Aizkrauklē

Kokšķiedras plātņu rūpnīca Aizkrauklē

Dobeles rūpnīca
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JELD-WEN VĒRTĪBAS 
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JELD-WEN LATVIJA

«MĒRĶIS- 0 NELAIMES GADĪJUMI UN VIRZĪBA UZ TO»
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Aizkraukles Durvju rūpnīca 



Aizkraukles Durvju rūpnīca - produkti 



Kokšķiedras plātņu rūpnīca 

Rūpnīcas informācija 

– Ēka uzbūvēta 2005.gadā

– Ražošanas platība 12 000 m2

Darbaspēks

– 75 tiešā darba darbinieki

– 11 vadošie un administrācijas darbinieki

Kapacitāte (nedēļā):

– Kokšķiedras plātnes – 200 000 gab. 



Kokšķiedras plātņu rūpnīca - produkti 



Informācija par rūpnīcu: 

• Ēka uzcelta: 1989

• Pieder Jeld-Wen no 
2012

• Ēkas izmēri: 5104 m2

• Zeme : 20 000 m2

• Darbinieki: 195 

Administrācija- 25

Dobeles rūpnīca



Klienti – visas JELD-WEN 

Ziemeļeiropas rūpnīcas

Produkti - divu veidu iekšdurvju 

rāmji (projektu rāmji un masveida 

produkcija) Skandināvijas tirgum

Ražošanas jauda - 9000 durvju 

rāmju komplekti nedēļā

Pasūtījuma izpildes laiks - no 

pasūtījuma saņemšanas līdz 

piegādei partneriem Ziemeļeiropā: 

šobrīd 6 dienas ražošanā + 2 

dienas transportēšana

Dobeles rūpnīca



Dobeles rūpnīca - produkti



Dobeles rūpnīca - produkti
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1. Drošība sākas ar Tevi 

2. Katram ir tiesības apturēt 

nedrošu darba procesu

3. Mūsu moto: Veikt uzlabojumus katru dienu! 

Improve every day 

Darba drošības pamatvērtības



Jaunie darbinieki - ievadīšana darbā 
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Pirmā diena
Darba līguma slēgšana, darbinieka iepazīstināšana ar 

uzņēmumu, DA sistēmu, instrukcijām, iekšējās kārtības 

noteikumiem. Dokumentu parakstīšana. IAL izsniegšana. 

Iepazīstināšana  ar apkārtni, 

sadzīves telpām, biroju, 

ēdamzāli u.c. 

Iepazīstināšana ar savu tiešo darba 

vadītāju, darba procesu, rūpnīcu u.c. 

Darbinieks pirmos trīs mēnešus 

strādā kopā ar kolēģi, kurš ir 

kompetents un zinošs 

speciālists savā jomā. 

Padomdevējs

1. 2.

3.4.5.



Darba drošības prasības apmeklētājiem 
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✓ Pirms ieiešanas ražošanas teritorijā 

apmeklētājiem jāpiereģistrējas 

«Apmeklētāju reģistrācijas žurnālā»

✓ Visiem apmeklētājiem, atrodoties 

ražošanas telpās un teritorijā, jālieto 

individuālie  aizsardzības līdzekļi : 

• Atstarojoša veste

• Drošības brilles

• Ausu aizbāžņi

• Drošības apavi 

• Apmeklētāju nozīme



Drošības uzlabojumu novērojumi (SIO)
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Tiek nofotografēts 

nedrošs process, 

pārkāpums, IAL 

nelietošana, utt. 

Foto tiek nosūtīts DA 

speciālistam un atbildīgajiem

menedžeriem 

Tiek novērsta nedrošā 

situācija, pārākpums, IAL 

nelietošana, utt.  

Tiek veidots reģistrs 

(atvērtajiem un 

aizvērtajiem drošības 

uzlabojumiem)

Komanda

Ikdienas sapulces 

Preventīvas darbības

Uzraudzība

Darbs ar darbiniekiem 



6 S audits 
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Šķiro Sakārto Spodrini6S Standartizē Saglabā Sargi sevi 



Darba drošības kopsavilkums (augusts 2017) 
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Gandrīz notikuši nelaimes gadījumi 

Vienota izpratne Izmeklēšana. Informēšana. Preventīvs darbs. 



Darbinieku iesaistīšana drošības jautājumu 

risināšanā
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• Reizi gadā «Darba drošības nedēļa»

• Nominācija «Mēneša labākais darbinieks» 

• Apbalvojumi par labāko ideju un risinājumu drošības uzlabošanā 

rūpnīcā / Atzīmē ar sarkanu

• Apbalvojumi par labākajiem sasniegumiem gada griezumā

• Ikdienas diskusijas

• Apmācības

• Ikdienas sapulces



Atzīmē ar sarkanu 
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Uzlabojumi, ko esam veikuši - piemēri
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Uzlabojumi, ko esam veikuši - piemēri
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Paldies par uzmanību! 

Jautājumi? 


