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Eiropas dzelzceļu drošības kultūras modelis 2.0: komponenti
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Dzelzceļa drošības pamatnosacījum: Atslēgvārdi

Riska apzināšanās Working conditions Analīze Safety vision

Kritiska attieksme Ziņošana Mācīšanās no citiem Lēmumu pieņemšana
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Izturība System complexity Uzlabošana Resursu sadale



Dzelzceļa drošības pamatnosacījum: Atribūti

Personas visos līmeņos neieslīgst 
pašapmierinātībā, uzņemas 

izaicinājumus, rosina un ņem vērā 
pretējus viedokļus.

Personas visos līmeņos 
apzinās lielākos riskus un 

izprot savu personīgo 
ieguldījumu drošībā.. 

Tiek attīstīta spēja droši
darboties neparedzētās

situācijās.

Riska apzināšanāsF1.1

IzturībaF1.2

Kritiska attieksmeF1.3

Organizācija atzīst, ka darba 
apstākļi, piemēram, 

ierobežots laiks, darba 
slodze un nogurums, 

ietekmē drošu uzvedību.. 

Organizācija atzīst, ka tās 
tehnoloģijas un sistēmas ir 
sarežģītas un var neizdoties 
neparedzamu iemeslu dēļ.

Tiek identificētas un 
ziņotas ikdienas un arī 

nestandarta izmaiņas   no 
plānotās darbības. Ir 
ieviesti pasākumi, lai 
apzinātu un mazinātu 

darbinieku nevēlēšanos 
izteikties.

Darba apstākļi F2.1

Sistēmu sarežģītība F2.2

ZiņošanaF2.3

Priekšlikumus sistemātiski
analizē, lai identificētu tos

faktorus,no kuriem
organizācijā notiek

pilnveidošanās un tiek
ieviesti uzlabojumi

Ar drošību saistītie
priekšlikumi tiek

uztverti kā iespēja
uzlabot darbību, un tiek
īstenoti pasākumi tajās

minēto nepilnību
novēršanai.

Organizācija aktīvi meklē
mācīšanās iespējas.

AnalīzeF3.1

UzlabošanaF3.2

Mācīšanās no citiemF3.3

Organizācija izstrādā un 
īsteno vīziju par drošību, lai 
atbalstītu uzņēmējdarbības 

mērķu sasniegšanu.

Personas visos līmeņos ir 
pārliecinātas, ka drošība un 

veicamās darbības ir 
jāīsteno vienlaikus..

Drošība resursu sadalē ir
primārais apsvērums.

Vīzija par drošībuF4.1

Resursu sadaleF4.2

Lēmumu pieņemšanaF4.3
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Kultūras veicinošie faktori: Atslēgvārdi

MIJIEDARBĪBA FORMALIZĒŠANA IZPLATĪŠANA NOSTIPRINĀŠANA

Grupu darbs un 
sadarbība

Uzdevumi un pienākumi Saziņa Sekot piemēram

Savstarpējās
komunikācijas vērtības

Organizācijas uzbūve Kompetenču pārvaldība Vadības iesaistīšanās

Regulatīvās attiecības Organizatoriskās sistēmas Vispārīgās prasmes Zināšanas par COF



Kultūras veicinošie faktori: Atribūti

Tiek veicināta sadarbība
organizācijas iekšienē un ar
citām organizācijām drošas

darbības nolūkos.

Tiek saprasti un pieņemti
uzdevumi, pienākumi un 

pilnvaras.

Drošības informācija tiek
atklāti izplatīta gan

organizācijas iekšienē, gan
starp organizācijām.

Vadītāju uzvedība ir
piemērs drošības

standartam. 

MIJIEDARBĪBA FORMALIZĒŠANA IZPLATĪŠANA NOSTIPRINĀŠANA

Grupu darbs un 
sadarbība

E1.1

Uzticēšanās, cieņa un atklātība 
veido organizāciju un raksturo 

organizācijas iekšējās attiecības 
visos līmeņos.

Organizācijas struktūras
atbalsta ilgtspējīgu un 

drošu darbību.

Ar kompetenču pārvaldību
nodrošina zinošu

darbaspēku.

Vadītāji nodrošina, ka stimuli, 
sankcijas un apbalvojumi

nostiprina tādu uzvedību un 
rezultātu, kas atbalsta drošības

vīzijas sasniegšanu.

Pastāv veselīgas regulatīvās
attiecības, un ar tām

nodrošina, ka pati organizācija
ir atbildīga par drošību. 

Procesi, rīki un 
dokumentācija atbalsta

ilgtspējīgu un drošu
darbību.

Sistemātiski tiek attīstīta
drošības vadība un 

netehniskās prasmes.

Uzbūvē un pārmaiņu 
īstenošanā sistemātiski tiek 

ņemti vērā cilvēku un 
organizatoriskie faktori (COF), 

tostarp pirmā līmeņa 
darbinieku pieredze.

Uzdevumi un 
pienākumi

E2.1 SaziņaE3.1 Sekot piemēramE4.1

Savstarpējās
komunikācijas

vērtības
E1.2

Organizācijas
uzbūve

E2.2
Kompetenču
pārvaldība

E3.2
Vadības

iesaistīšanās
E4.2

Regulatīvās
attiecības

E1.3
Organizatoriskās

sistēmas
E2.3 Vispārīgās prasmesE3.3 Zināšanas par COFE4.3



Making the railway system work better for society.

Discover our job opportunities on era.europa.eu

Follow us on             ERA_railways
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