
  

MASOC ATZINUMS Nr. 7/2014 
par mašīnbūves un metālapstrādes nozares uzņēmuma labas darba drošības un aizsardzības praksi 

Apsekošanas datums 2014. gada 6. jūnijs 

 
Foto attēls Informācija par uzņēmumu 

Uzņēmuma foto (skats uz 

ieeju galvenajā ēkā) 

 

 

Nosaukums: AS JAUDA 

Adrese: Krustpils iela 119, Rīga, LV-1057 

Kontaktinformācija: Ilona Rubene, darba aizsardzības vecākā speciāliste, 

ilona.rubene@jauda.com , 28661745 

Darbinieku kopējais skaits   240 

Apgrozījums 2013.gadā EUR 22 718 956 

Galvenie tirgi Moldova, Baltkrievija, Somija, Norvēģija, Vācija, Latvija, 

Igaunija, Zviedrija, Krievija, Lietuva, Kazahstāna 

Galvenie produkcijas veidi Transformatoru apakšstacijas, elektrosadales skapji 

Uzņēmumā esošās tehnoloģijas Pulverkrāsošana, CNC lokšņu locīšana, punktmetināšana, 

MIG/MAG metināšana, lokmetināšana ar pārklātu elektrodu, 

virpošana, zāģēšana, štancēšana, griešana ar šķērēm, CNC 

perforēšana, CNC lāzergriešana, CNC griešana ar plazmu, 

CNC deggāzgriešana, konstruēšanas pakalpojumi CAD 

 Sertifikācija ISO:9000, ISO:14000 

 
Labas darba drošības un aizsardzības prakses piemēra apraksts 

 
Labas prakses piemēra nosaukums  Darbinieku mācības par IAL un to lietošanas nozīmi 

Realizācijas joma  Darbinieku zināšanu/kvalifikācijas celšana par individuālajiem aizsardzības 

līdzekļiem, to pielietošanu un darba risku mazināšanas vai novēršanas nozīmi. 

Problēma, kura risināta (iespējamā 

apdraudējuma/ riska/ seku) apraksts  

Uzņēmumā tiek novērtēti darba vides risku faktori, un to ietekmes mazināšanai uz 

strādājošo veselību tiek paredzēti IAL. Uzņēmums ik gadus paredz ievērojamus 

finanšu līdzekļus individuālo aizsardzības līdzekļu iegādei, bet darbinieku 

attieksme pret šo līdzekļu lietošanu darba laikā ir atšķirīga. Daļa no darbiniekiem 

noteiktos IAL darba izpildījuma laikā nelieto vai lieto nepietiekami. Iespējams, ka 

darbiniekiem ir nepietiekamas zināšanas/informācija par darba risku ietekmi uz 

veselību un IAL piemērošanas nozīmīgumu. 

Uzņēmuma darbībā kā lielākie darba riski ir identificēti: aerosolu piemērošana 

darba procesā un to ietekme uz elpošanas ceļiem un ādu; troksnis. Lai mazināu 

darba risku iedarbību, ir nepieciešams lietot izsniegtos IAL. 

Mērķis, kāpēc labas prakses piemērs ir 

bijis nepieciešams 

Nodrošināt IAL līdzekļu lietošanu darbā ikdienā. 

Informēt darbiniekus par nepieciešamību ikdienā lietot IAL, par sekām, ja tos 

nelieto. 

Labas prakses piemēra apraksts Uzņēmuma darba aizsardzības speciālists ir ar medicīnisko izglītību un praktisko 

darba pieredzi.  

DAS ir sagatavojis 1 h apmācības programmu uzņēmuma darbiniekiem par IAL 

un to pielietošanu.  30 uzņēmuma 1. ražotnes darbinieki ir noklausījušies šo 

mācību programmu, turpinājumā paredzētas nodarbības vēl 30 darbiniekiem. 

Izmaksas  Telpu izmaksas mācību procesa laikā, uzskates līdzekļi- ausu aizbāžņi, kas 

izmantoti mācību procesa laikā 

Ieguvumi Ieinteresētība, informēšana. Darbinieki darba procesā vairāk lieto ausu aizbāžņus 

un austiņas trokšņa ietekmes mazināšanai 

Labas prakses piemēra ieviešanas periods, 

uz kuru tas attiecināms 

2014. gada 1. pusgads 

 

Labas prakses piemēra fotogrāfijas   
            

       
 
Apsekošanas veicējs: Uzņēmuma pārstāvis/- ji: 

Artūrs Graudiņš,  

MASOC projekta vadītājs 

Ilona Rubene, darba aizsardzības 

vecākā speciāliste, 

ilona.rubene@jauda.com , 28661745 

 

 

mailto:ilona.rubene@jauda.com
mailto:ilona.rubene@jauda.com

