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Ergonomiskā pieeja veselības 
veicināšanai ražošanas 
uzņēmumā Stora Enso Packaging 
SIA

Jolanta Maņihina, darba aizsardzības 
vecākā speciāliste

Darīt labu cilvēkiem un planētai.
Vadi. Rīkojies pareizi.
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Stora Enso Key Facts
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Stora Enso Divīzijas
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Kartona ražošana Iepakojuma 
Risinājumi

Biomateriāli Koka 
izstrādājumi

Papīrs

Uzņēmuma īss raksturojums

• Gofrētā kartona un tā izstrādājumu ražošana Baltijā.

• Latvijā 161 darbinieks – 112 darbinieki ražošanā un 49 birojā.

• Vidējais darbinieka vecums 39,8 gadi

• Sertificēti atbilstoši - ISO 9001 (2005.gads); ISO 22000 (2012.gads);
FSC Chain Of Custody sertifikāts (2013.gads); ISO 14000 (2016.gads);
ISO 50001 (2017.gads). 2019.gadā notiks sertifikācija atbilstoši ISO
45001 standartam.
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Mājai un dārzam

Pārtika ElektronikaiUzkodas

Industriālai ražošanai Transportēšanai Mazumtirdzniecībai

Stora Enso Iepakojumu divīzijas piedāvātie 
iepakojumu veidi

0 nelaimes gadījumi  darba 
vietā.
Lai ikkatrs no mums ik dienas 
nonāktu mājās sveiks un 
vesels.
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LEAN sistēmas rīka 5S izmantošana darba vietas 
ergonomikas uzlabošanai (1)
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Seiri Seiton Seiso Seiketsu Shitsuke

Sort Set in Order Shine Standardize Sustain 

Sašķirot

• Izlemt par 
instrumentu 
lietošanas 
biežumu;

• Izrevidēt;

• Izmest
lieko.

Sakārtot

• Viss savās 
vietās un 
visam sava 
vieta;

• Sakārtot 
darba vietu;

• Identificēt;

• Novietot «pa 
rokai». 

Spodrināt

• Katrs atbildīgs 
par tīrību;

• Regulāri tīrīt 
un apkopt.

Standartizēt

• Ieviest 
apzīmējumus;

• Krāsu vadība;

• Ieviest 
„caurspīdīgumu” 
lietu glabāšanā.

Saglabāt

• Uzturēt to, 
kas ir 
sasniegts;

• Veikt 
pārbaudes

• Pašdisciplīna. 

LEAN sistēmas rīka 5S izmantošana 
darba vietas ergonomikas uzlabošanai (2)

Novāciet no darba vietas visus priekšmetus, kuri nav nepieciešami šajā konkrētajā darba
vietā.

Tikai nepieciešamās lietas

tikai nepieciešamajā daudzumā

tikai nepieciešamajā laikā
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LEAN sistēmas rīka 5S izmantošana 
darba vietas ergonomikas uzlabošanai (3)
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LEAN sistēmas rīka 5S izmantošana darba vietas 
ergonomikas uzlabošanai (4). 
Visi instrumenti un aprīkojums atrodas savās vietās

Uzstādi vietu un identificē to! 
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LEAN sistēmas rīka 5S izmantošana darba vietas 
ergonomikas uzlabošanai (5). Dzīve bez 5S
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LEAN sistēmas rīka 5S izmantošana darba vietas 
ergonomikas uzlabošanai (6). Dzīve pēc 5S
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“Intersport izaicinājums” – Lahti 2017!

• Starpkomandu izaicinājums.

• Sadedzini kalorijas, krāj 
izaicinājuma punktus un 
motivē savu kamandu 
iesaistīties – tiek ņemts vērā 
komandas   vidējais 
sasniegums.

• Komanda no 8-12 cilvēkiem.

• Uzvarētāju koamnda iegūs 
iespēju piedalīties Lahti 
slēpošanas čempionātā kā 
VIP viesi.

• Baltijas līmenī uzvarētāji 
iegūs davanu karti sporta 
preču veikalā.
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Stora Enso veselīga dzīves veida izaicinājums(1)

• Kas? Individuāli vai komandās.

• Kāpēc? Fokuss uz veselīgu dzīvesveidu 
un veselības veicināšanu.

• Kad? 10.09. – 2.12.

• Balva. Seefeld FIS Nordic pasaules
slēpošanas čempionāts, 2019.

• Par ko?

− fiziskas aktivitates;
− labsajūtu uzlabojošas aktivitātes 

(piemēram, zvans draugam, veselīgs 
uzturs);

− 10 000 soļi dienā;
− 7,5 stundas miega;
− draugu uzaicināšana piedalīties un to 

motivēšana.
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Stora Enso veselīga dzīves veida izaicinājums(2)
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Individuāla pieeja, individuāli risinājumi

• Īstenotie pasākumi:

− vingrošanas stieņi teritorijā;

− kompensācija sporta aktivitātēm;
− fizioterapeitu vizītes;

− aitu vilnas pārklāji autoiekrāvēju sēdekļiem;
− svarcelšanas jostas/ bandāžas;

− ergonomiskie, gumijas paklāji darbiniekiem darba vietās;
− paceļamie galdi, ergonomiski pielāgoti krēsli;

− vingrošanas pauzes;
− regulāra instruktāža par pareizu smaguma pārvietošanu;

− piedalīšanās Stipro skrējienā, Nike Riga run, Lattelecom 
Riga maratonā un cita veida masu sporta pasākumos –
dalības maksu sedz uzņēmums;

− veselības apdrošināšanas polises – apdrošināšanas polisēs 
iekļauta gan masāžu, gan fizioterapeitu kompensācija.
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Tas, ka uzņēmumā nenotiek
nelaimes gadījumi vēl neliecina
par drošības klātbūtni.

Dažkārt mēs dzirdam, ka mums
nav laika pievērsties darba
drošības jautājumiem, bet mums
vienmēr būs jāatrod laiks, lai
izmeklēt nelaimes gadījumus.

Paldies par 
uzmanību!


