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AS “Olainfarm” akcijas tiek kotētas “Nasdaq Riga” fondu biržas oficiālajā sarakstā (ISIN: LV0000100501, ID: OLF1R).

PRIEKŠVĀRDS
Šis ir trešais nefinanšu ziņojums, ko sagatavo AS “Olainfarm” par vides, sociālo un pārvaldības jomu. Ziņojumā par 2019. gadu
ņemtas vērā Nasdaq izstrādātās vadlīnijas (ESG Reporting Guide 2.0), kas ir publicētas 2019. gada maijā.
AS “Olainfarm” valde ir izvērtējusi vadlīnijās ietvertos ieteikumus, un ziņojumā katrā no virzieniem ir iekļauti dati vai atsauces uz
dokumentiem vairākās apakšjomās. Ņemot vērā, ka AS “Olainfarm” ir relatīvi nelielas kapitalizācijas uzņēmums, tiek sabalansētas
datu apkopošanas un publicēšanas izmaksas pret papildu informāciju, ko sniedz konkrētie rādītāji. Nākamajos ziņojumos valde
izvērtēs, vai iekļaut papildu informāciju. AS “Olainfarm” un tās meitas uzņēmumi ievēro visus uz sabiedrībām attiecināmos normatīvos
aktus. Grupai var nebūt formāli izstrādātu iekšējo politiku, ja to tieši neparedz attiecīgās valsts regulējums.
Nefinanšu ziņojums ir sagatavots par AS “Olainfarm” kā grupas mātes uzņēmumu, kas grupai rada vislielāko apgrozījumu un tīro
peļņu. Grupas ietvaros AS “Olainfarm” pieder visbūtiskākie ražošanai nepieciešamie pamatlīdzekļi, tāpēc ziņojumā ir apskatīti vides
un sociālie aspekti par uzņēmumu Olainē. Uzņēmuma vadība turpina ieviest vienotu pārvaldes struktūru visā grupā, lai visi galvenie
vides, sociālie un pārvaldības principi nākotnē tiktu attiecināti uz visu grupu.
MŪSU UZŅĒMUMS
AS “Olainfarm” ir viens no lielākajiem gatavo zāļu un farmaceitisko starpproduktu ražotājiem Baltijā. AS “Olainfarm” ražo
medikamentus vairākām saslimšanu grupām — nervu sistēmas, sirds un asinsvadu, urīnorgānu, alerģiju un gremošanas. Mūsu
darbības pamatprincips ir ražot efektīvus augstākās kvalitātes produktus visai pasaulei. Mēs vēlamies veidot godīgu un konstruktīvu
sadarbību ar mūsu klientiem — pacientiem, ārstiem, farmaceitiem un sadarbības partneriem. Savu mērķu sasniegšanai veidojam
augsti kvalificētu, sociāli aizsargātu un labi motivētu darbinieku komandu. Mūsu prioritāte ir videi nekaitīga ražošanas procesa
organizācija un pastāvīga kompānijas vērtības palielināšana.
Misija
Mēs uzlabojam klientu dzīvi un radām vērtību mūsu uzņēmumam, nodrošinot ilgtspējīgus veselības aprūpes produktus un
pakalpojumus, izmantojot mūsu ekspertīzi ražošanā un pārdošanā.
Vīzija
Līdz 2025. gadam mēs vēlamies kļūt par vienu no 10 vadošajiem ražošanas uzņēmumiem Centrāleiropā un Austrumeiropā, ilgtspējīgi
nodrošinot veselības aprūpes produktus un pakalpojumus specifiskās terapeitiskajās jomās Centrāleiropas un Austrumeiropas
valstīs, NVS valstīs, kā arī aiz to robežām.
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Mērķi un uzdevumi
Produktu attīstība
•
•
•
•
•

Optimizēt produktu portfeli un papildināt to ar jaunām gatavo zāļu formām, ņemot vērā tirgus dinamiku, specifiku un
vajadzības.
Attīstīt ķīmisko produktu ražošanas virzienu un radīt jaunus inovatīvus produktus un tehnoloģijas, jo īpaši, veicinot
sadarbību ar Latvijas zinātniskajām institūcijām.
Reģistrēt uzņēmumā ražotās gatavo zāļu formas un piegādāt tās dažādu pasaules valstu noieta tirgiem.
Ražot gatavo zāļu formas un ķīmiskos produktus partneriem.
Papildināt un saglabāt uzņēmuma intelektuālā īpašuma portfeli.

Mārketings
•
•
•
•
•
•

Izstrādāt un ieviest starptautisko tirgu apgūšanas modeli, sekojot produktu virzības stratēģijai un izmantojot pārdošanas
kanālus, lai efektīvākajā veidā sasniegtu patērētājus un veicinātu pieprasījumu.
Plānot, izstrādāt un ieviest mārketinga aktivitātēs saskaņā ar uzņēmuma atbilstības noteikumiem, lai veicinātu pieprasījuma
izaugsmi.
Vadīt mārketinga aktivitātes un tirdzniecību reģionālajos tirgos.
Regulāri veikt tirgus izpēti, lai veidotu segmentus un sasniegtu klientus visefektīvākajā veidā, veicinot pieprasījumu.
Noteikt tirgus potenciālu, jo īpaši reģionālajos tirgos, turpmākai biznesa attīstībai.
Nepārtraukti analizēt tirgu un uzturēt saziņu ar vadošajiem viedokļu līderiem, lai ieviestu jaunus produktus un paplašinātu
produktu portfeli ilgtspējīgākai izaugsmei.

Ražošana un produktu kvalitāte
•
•
•
•

Vairot klientu uzticību, ražojot kvalitatīvus produktus atbilstoši Labas ražošanas prakses (LRP) prasībām.
Modernizēt ražotnes un procesus saskaņā ar LRP.
Automatizēt tehnoloģiskos procesus, lai paaugstinātu ražošanas efektivitāti un darba drošību.
Nepārtraukti pilnveidot ražošanas procesu un meklēt jauninājumus, lai arī turpmāk būtu uzticams partneris mūsu klientiem.

Sociālā politika
•
•
•
•

Sekmēt darbinieku ilgtermiņa ieguldījumu uzņēmuma biznesa mērķu sasniegšanā.
Nodrošināt sociālās garantijas un darbinieku atalgojumu atbilstīgi viņu amatam un ieguldījumam uzņēmuma attīstībā un
sniegumā.
Nodrošināt darbinieku apmācības un karjeras izaugsmes iespējas.
Veikt ikgadējo darbinieku un ārējo partneru aptauju, lai saglabātu konkurētspēju un lai turpinātu būt pievilcīgs darba devējs
ikvienam jaunam darbiniekam.

Vides aizsardzība
•
•

Nodrošināt ētisku attieksmi pret apkārtējo vidi un turpināt organizēt videi nekaitīgu ražošanas procesu.
Gan kvalitatīvi, gan kvantitatīvi samazināt uzņēmuma darbības ietekmi uz vidi.

Investoru attiecības
•
•
•
•

Pastāvīgi strādāt pie uzņēmuma vērtības paaugstināšanas, veicinot inovācijas, izaugsmi un peļņas pieaugumu.
Izvērtējot uzņēmuma finanšu stāvokli un attīstības iespējas, piedāvāt akcionāriem apstiprināt dividenžu izmaksu;
Savlaicīgi sniegt uzticamu un pārskatāmu informāciju par uzņēmuma darbību un ekonomisko stāvokli.
Būt atvērtiem un atklātiem investoru interesei par uzņēmumu.
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Juridiskais statuss un īpašnieki
AS “Olainfarm” ir akciju sabiedrība, kuras akcijas tiek kotētas “Nasdaq Riga” fondu biržas oficiālajā sarakstā (ISIN: LV0000100501,
ID: OLF1R).
AS “Olainfarm” 2019. gada 31. decembrī bija reģistrēti šādi lielākie akcionāri (akcionāri, kuru turējumā ir pieci un vairāk procentu no
AS “Olainfarm” akcijām):
Līdzdalība
SIA „Olmafarm”

42.56%

AS „Swedbank” Klientu vārdā

14.72%

Clearstream Banking AG

9.29%

OÜ „OLFIM”

7.79%

Medikamenti, aktīvās farmaceitiskās vielas un starpprodukti
AS “Olainfarm” produktu portfelis sastāv no vairāk nekā 60 gatavo zāļu formām, 25 aktīvajām farmaceitiskajām vielām un vairāk nekā
20 starpproduktiem. Uzņēmums specializējas medikamentu nervu sistēmas, sirds un asinsvadu, antibakteriālo, pretvīrusu un
pretalerģijas līdzekļu ražošanā. Ķīmiski farmaceitisko produktu jomā uzņēmums ir īpaši pieredzējis adamantāna, hinuklidīna un
nitrofurānu rindas preparātu ražošanā un izstrādē.
AS “Olainfarm” cita starpā nodrošina arī pētniecības, analītiskas, reģistrācijas, ražošanas, iepakošanas, izplatīšanas un mārketinga
pakalpojumus.
Lielākie meitasuzņēmumi un pārstāvniecības
SIA “Latvijas Aptieka”
SIA “Tonus Elast”
SIA “Silvanols”
ООО “Эласт Медикл”
ООО “NPK Biotest”
SIA “Klīnika DiaMed”
SIA “OlainMed”

100 % pamatkapitāla daļu
100 % pamatkapitāla daļu
100 % pamatkapitāla daļu
100 % pamatkapitāla daļu
100 % pamatkapitāla daļu
100 % pamatkapitāla daļu
100 % pamatkapitāla daļu

AS “Olainfarm” meitasuzņēmumi atrodas Latvijā, Baltkrievijā, Krievijā, Lietuvā, Turcijā, Azerbaidžānā, Igaunijā, Čehijā, Slovākijā un
Kirgizstānā, pārstāvniecības — Krievijā, Ukrainā, Baltkrievijā, Tadžikistānā, Kazahstānā, Albānijā, Armēnijā, Gruzijā, Kosovā,
Mongolijā un Uzbekistānā, pārstāvji — ASV, Serbijā, Turkmenistānā, Moldovā, Zviedrijā un Dienvidaustrumāzijā.
Detalizēta informācija par meitasuzņēmumiem un pārstāvniecībām ir pieejama uzņēmuma mājas lapā
https://lv.olainfarm.com/lv/kompanija/olainfarm-pasaule/
Darbinieki
AS “Olainfarm” Latvijā strādā vairāk nekā 1060 darbinieku, 67 % no tiem ir sievietes, bet 33 % vīrieši. 42 % darbinieku ir ar augstāko
izglītību, 28 % ar vidējo speciālo izglītību. 32 % darbinieku ir vecuma grupā no 18 līdz 40 gadiem. AS “Olainfarm” darbinieku vidējais
darba stāžs ir 12,5 gadi.
Darbinieku arodbiedrība
Uzņēmumā ir izveidota un darbojas arodbiedrība, kurā ir iesaistījušies 55 % uzņēmuma darbinieku.
2019. gadā tika pārskatīts un noslēgts jauns koplīgums starp AS “Olainfarm” ar uzņēmuma arodbiedrību, kas paredz darbiniekiem
iespējas izmantot dažādu veidu materiālus un nemateriālus labumus, kā arī sociālās garantijas. Uzņēmuma arodbiedrība īsteno
normatīvajos aktos noteiktās darbinieku pārstāvju funkcijas, tostarp arī pārstāv un aizstāv uzņēmuma darbinieku darba, ekonomiskās,
sociālās un profesionālās tiesības un intereses.
Dalība valsts vai starptautiska līmeņa asociācijās, interešu pārstāvniecības organizācijās
AS “Olainfarm” īsteno uzņēmuma un nozares interešu pārstāvniecību ar profesionālo asociāciju starpniecību, skaidri definējot savu
pozīciju nozares attīstības jautājumos. AS “Olainfarm” ir biedre Latvijas Ķīmijas un farmācijas uzņēmēju asociācijā (LAKIFA), Latvijas
Darba devēju konfederācijā (LDDK), Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamerā (LTRK), Latvijas Patentbrīvo medikamentu
asociācijā un citās.

5

Vadības uzruna akcionāriem
God. akcionāri,
AS "Olainfarm” 2019. gada pārskatā atspoguļoti uzņēmuma darbības rādītāji finanšu, vides,
sabiedriskajā un korporatīvās vadības jomā. Ar šo pārskatu mēs vēlētos īsumā izklāstīt mūsu
akcionāriem, investoriem, sadarbības partneriem, klientiem un kolēģiem par to, ko esam izdarījuši
2019. gadā un kādus stratēģiskos virzienus ilgtspējīgai izaugsmei esam noteikuši.
Mūsu 2019. gada galvenie sasniegumi:
•
•
•
•
•
•
•

Nodrošināta visas AS “Olainfarm” grupas rentabilitāte, koncentrējoties uz izaugsmes iespēju noteikšanu.
Saglabāta mūsu produktu konkurētspēja galvenajos tirgos.
Līdz ar jaunu produktu ieviešanu tirgū stiprināts produktu portfelis.
Ar produktu eksportu dažādota un vairota AS “Olainfarm” klātbūtne dažādos tirgos.
Uzlabota finanšu kontrole, un īstenoti izmaksu ierobežošanas pasākumi.
Uzlaboti ražošanas procesi, un ieviesti izmaksu kontroles pasākumi.
Stiprināta AS “Olainfarm” valde ar diviem augstākā līmeņa profesionāļiem ar starptautisku pieredzi farmācijā.

2019. gadā grupa turpināja uzlabot iekšējās kontroles sistēmu, kas ir izstrādāta, lai sniegtu pamatotu pārliecību par grupas mērķu
sasniegšanu šādās kategorijās:
•
•
•

Darbību efektivitāte un lietderīgums.
Finanšu un vadības informācijas/ziņojumu caurredzamība.
Spēkā esošo normatīvo aktu ievērošana.

Lai paplašinātu un modernizētu ražotni, tika likts liels uzsvars uz Eiropas fondu finansējuma piesaisti. Šai ražotnei ir būtiska loma
uzņēmuma atbilstībai NVS un ES valstu regulatīvo institūciju noteikto serializācijas (preču izsekošanas) prasību ievērošanā. Jaunās
ražotnes galvenie uzdevumi ir preču iepakojumu un medikamentu plāksnīšu ražošana.
Raugoties nākotnē, 2020. gadā AS “Olainfarm” pilnveidos tās stratēģiskos virzienus ilgtspējīgai attīstībai, uzsvaru liekot uz inovācijām
un sinerģiju uzņēmumu grupas kopdarbībā. Otrais izaugsmes veicināšanas līdzeklis ir pašreizējā un nākotnes portfeļa, kā arī
ģeogrāfiskā mēroga pielāgošana vidēja termiņa un ilgtermiņa iespējām. Vienlaikus mēs pilnveidojam uzņēmējdarbību, dibinot meitas
uzņēmumus un pārstāvniecības mūsu galvenajos noieta tirgos, ar mērķi apliecināt noieta tirgu nozīmību, kā arī, uzlabot produktu
virzības un darbības pārvaldību.
Vadība turpinās likt uzsvaru uz uzņēmuma akcionāru attiecībām, caurredzami parādot uzņēmuma spēju veiksmīgi strādāt, ko
atspoguļo arī 2019. gada darbības rezultāti. Uzņēmums turpinās publicēt darbības rādītājus un katru ceturksni rīkot investoru tīmekļa
seminārus.
Paldies visai AS “Olainfarm” komandai par viņu ieguldījumu un aizrautīgo darbu 2019. gadā, tā parādot “Olainfarm” rūpes par
veselības aprūpes vajadzībām un pacientu labklājību.
Paldies mūsu akcionāriem un sadarbības partneriem Latvijā un pasaulē par viņu atbalstu un ieguldījumu uzņēmuma attīstībā. Tas
bija uzņēmuma veiksmīgākais gads kopš “Olainfarm” grupas dibināšanas pirms 50 gadiem.

Jerūns Hide Veitess
AS “Olainfarm”
Valdes priekšsēdētājs
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Uzņēmējdarbības modelis un svarīgākie darbības rādītāji
AS “Olainfarm” ir starptautisks veselības aprūpes uzņēmums, kura
darbības pamatvirziens ir medicīnisko preču, tostarp medikamentu,
uztura bagātinātāju, kompresijas un kosmētikas izstrādājumu
ražošana un pārdošana. Farmācijas līdzekļu TOP 6 ir paredzēts CNS,
sirds un asinsvadu un elpošanas orgānu slimību, urīnceļu infekciju un
alerģiju ārstēšanai.
AS “Olainfarm” ir izveidota starptautiska pārdošanas struktūra, kuras
pamatā ir uzņēmumi, kuru darbība orientēta uz konkrētiem noieta
tirgiem. Meitas uzņēmumi tiek pārvaldīti centralizēti, taču tiem
joprojām ir augsta piesaiste ģeogrāfiski tuvajiem tirgiem.
AS “Olainfarm” izplata savas preces vairāk nekā 50 valstīs un
teritorijās.
2019. gadā AS “Olainfarm” sadarbojās ar starptautisku uzņēmumu “IQVIA”, lai noteiktu galvenās specializācijas jomas un tirgus
turpmākai ilgtspējīgai izaugsmei. Lai konkurētu un būtu sekmīgi, AS “Olainfarm” ir noteikusi 2020. gada stratēģisko rīcības plānu, lai
atklātu izaugsmes iespējas. Noteikti šādi pīlāri:
•
•
•
•

Paātrināt izaugsmi, uzlabojot esošo produktu portfeli (augsta zīmola vērtība) un nodrošinot sinerģiju galvenajos tirgos.
Paplašināt produktu klāstu, iegūstot nepieciešamās licences un sistemātiski paplašinot klāstu, ieguldot pētniecībā un
attīstībā (jauna pieteikuma forma, recepšu un bezrecepšu zāles).
Viest uzlabojumus un inovācijas ražošanā (gatavie produkti, aktīvās farmaceitiskās vielas un starpprodukti).
Vienkāršot organizācijas darbību, ievērojot uzņēmējdarbības prioritātes.

Ir nodrošināti ievērojami resursi, un pašreizējās uzņēmējdarbības pilnveide ir prioritāte, pastiprināti pievēršot uzmanību mūsu
galvenajiem zīmoliem, lai pilnveidotu uzņēmējdarbības ilgtspēju. 2019. gadā AS “Olainfarm” ieviesa speciālu darba stratēģiju, atbildot
uz Krievijas reģistrācijas iestāžu pieprasījumu, — Pharma 2020. Klīnisko izmēģinājumu veikšanas mērķis ir divejāds — ievākt
klīniskos datus, ar kuriem nodrošināt reģistrācijas iestāžu noteikto dokumentācijas līmeni mūsu galvenajos tirgos Eirāzijas
Ekonomiskajā savienībā; ar reģistrācijas dokumentācijas atjaunošanu paplašināt uzņēmējdarbības noieta mērķa tirgus ārpus NVS
(Neatkarīgo valstu sadraudzība) — Centrāleiropas un Austrumeiropas reģionā.
Jaunas reģistrācijas un jaunu produktu izstrāde
2019. gada martā AS “Olainfarm” veica reģistrāciju vienai no
izgatavotajām aktīvajām farmaceitiskajām vielām. 2019. gada laikā
AS “Olainfarm” partneri pabeidza zāļu formu reģistrācijas Eiropā divām
AS “Olainfarm" ražotām aktīvajām vielām. Divi aktīvo farmaceitisko
vielu izstrādājumi ir saņēmuši Japānas labās ražošanas prakses
sertifikācijas apstiprinājumu. 2020. gada martā mēs saņēmām labās
ražošanas prakses sertifikātus. Abu aktīvo vielu pamatlietas ir
iesniegtas aģentūrai, un tām tiek veikta reģistrācija Japānas noieta
tirgum. Tāpat viens produkts tiek reģistrēts Dienvidkorejas tirgum.
Raugoties nākotnē, 2020. gadā AS “Olainfarm” turpinās paplašināt
savu produktu klāstu uroloģijas nozarē, saņemot jaunu produkta licenci.
2020. gada martā uzņēmums reģistrēja gatavo zāļu formu
“Neomidantan” Turcijā. Jauna prettuberkulozes līdzekļa gatavo zāļu
formas izstrāde turpinās, plānojot to ieviest 2023. gadā.
Pieci produkti
Divas gatavo zāļu formas

1. fāze
3. fāze

Gala ziņojumi 2020. g. 1.–3. ceturksnis
Pētījumi sāksies 2020. gadā

Perifērās nervu sistēmas zāles
Viens produkts

3. fāze
1. fāze

Klīniskie pētījumi no 2020. gada 1. ceturkšņa
Klīniskie pētījumi 2020. g. 4. cet.–2021. g. 1. cet.

Trīs produkti

3. fāze

Klīniskie pētījumi 2020. g. 4. cet.–2021. g. 1. cet.

Eiropas fondu līdzfinansēto projektu īstenošana
AS “Olainfarm” velta īpašas pūles, lai īstenotu projektus piesaistot Eiropas Savienības līdzfinansējumu.
•

Projekts “Eksperimentālās tehnoloģijas ieviešana jaunu produktu ražošanai AS “Olainfarm” tika veiksmīgi noslēgts
2019. gada augustā. Ieguldījumi jaunas eksperimentālās ražošanas līnijas izveidē ar palīgaprīkojumu pētniecībai un
izstrādei, tehnoloģiju pārneses un kvalitātes kontrolei kopš projekta atklāšanas 2017. gada maijā bija
6 373
tūkstošu
EUR
apmērā
ar
Eiropas
Reģionālās
attīstības
fonda
līdzfinansējumu
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•

•

2 230 tūkst. EUR apmērā. Centrālās finanšu un līgumu aģentūras 2020. gada 22. janvārī veiktā projekta revīzija bija
veiksmīga.
2019. gada martā AS “Olainfarm” sāka projektu “Zāļu pirmsklīniskie un klīniskie pētījumi” programmas “Atbalsts jaunu
ražojumu un tehnoloģiju izstrādē kompetences centros” ietvaros. Projekta īstenošanas laiks ir no 2019. gada 1. marta līdz
2021. gada 31. decembrim. Kopējie projekta izdevumi ir plānoti 3 529 tūkst. EUR apmērā, ieskaitot Eiropas Reģionālās
attīstības fonda līdzfinansējumu 941 tūkstoša EUR apmērā.
2019. gada jūlijā AS “Olainfarm” sāka projektu “Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana, pārbūvējot AS “Olainfarm”
aukstumstaciju un tās inženiersistēmu”, ko līdzfinansēja Kohēzijas fonds. Projekta īstenošanas laiks ir no 2019. gada
25. jūlija līdz 2020. gada 31. decembrim. Kopējie projekta izdevumi ir plānoti 2 983 tūkst. EUR apmērā, tai skaitā Kohēzijas
fonda finansējums 733 tūkstošu EUR apmērā.

Uzņēmējdarbības perspektīvas
Pēc lēnākas izaugsmes 2018. gada pēdējos trijos ceturkšņos 2019. gadā ekonomiskā aktivitāte bija vāja. Pasaules ekonomika
iepriekšējos gados piedzīvoja stagnāciju un to skāra vairāki tirdzniecības konflikti, jo īpaši starp divām lielākajām ekonomikām —
ASV un Ķīnu. Lai gan Ķīnas un ASV vienošanās ir mazinājusi ar pasaules tirdzniecību un ražošanu saistītos riskus, pasaules
tirdzniecība joprojām ir pasaules ekonomikas vājā vieta. 2019. gadā vairums galveno centrālo banku ir samazinājušas procentu
likmes un atjaunojušas stimulējošus pasākumus.
2020. gada sākumā Pasaules Banka vērtēja, ka globālās ekonomikas gada pieaugums varētu sasniegt 2,5 %, bet Eiropas Savienībā
izaugsme palēninātos līdz 1 %. Taču koronavīrusam (Covid-19) strauji izplatoties lielākajā daļā pasaules valstu un būtiski palielinoties
inficēto cilvēku skaitam, tiek noteikta obligāta pašizolēšanās, karantīnas pasākumi, tādējādi veicinot bezdarbu. Turpmāka IKP
prognozēšana kļūst ārkārtīgi izaicinoša. Ja vīrusa dēļ ieviestajiem ierobežojošajiem pasākumiem būs pozitīva ietekme uz vīrusa
izraisīto seku mazināšanu 2020. gada pirmajā pusgadā, tad iespējams izteikt optimistisku prognozi, ka ekonomiskā izaugsme varētu
atsākties 2021. gadā. Novērojamas vairākas farmācijas industriju veicinošas pamattendences, kas atstāj pozitīvu ietekmi uz
farmācijas nozari, kurā darbojas “Olainfarm”. Pasaules iedzīvotāji noveco, un to skaits pieaug. Medicīniskās vajadzības joprojām ir
lielas. Pacienti visā pasaulē, ņemot vērā arī augošu vidusšķiras īpatsvaru jaunajos tirgos (piemēram, NVS valstīs, Centrāleiropā un
Austrumeiropā), pieprasa lielāku veselības aprūpes pieejamību. Vienlaicīgi palielinās informācijas pieejamība, veicinot slimību
profilaksi.
Vienlaikus valsts iestādes ievieš jaunus taupības pasākumus, kas samazina veselības aprūpes budžetu, palielinot spiedienu uz
cenām, kā arī uz atmaksas un daļējas samaksas ierobežojumiem. Valsts iestādes gaida, ka, ieviešot jaunus produktus tirgū, tiks
pierādīti reāli mērķi un parādīta to vērtība sabiedrībai.
Kopumā AS “Olainfarm” ieņem aktīvu lomu vietējos Baltijas tirgos, kā arī NVS valstīs, Centrāleiropas un Austrumeiropas tirgos, kas
aptver vairāk nekā 400 milj. iedzīvotāju un nozīmīgu pasaules IKP daļu.
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TOP 5 Centrāleiropas, Austrumeiropas un NVS valstis, neskaitot Krieviju, veido ap 76 % no kopējā reģiona iedzīvotāju skaita: Ukrainā
42 milj., Uzbekistānā 33 milj., Kazahstānā 19 milj., Azerbaidžānā 10 milj. un Baltkrievijā 9 milj. Lai gan vēsturiski daudzas
Centrāleiropas, Austrumeiropas un NVS valstis ir piedzīvojušas valūtas devalvāciju, 2019. gadā galveno reģionu valūtu vērtība
attiecībā pret ASV dolāru nostiprinājās. Joprojām milzīgā atkarība no dabas resursiem daudzās NVS valstīs ir cēlonis ekonomiskas
ievainojamībai.
Palielinoties ienākumu līmenim, sāktas profilaktisko veselības pārbaužu programmas un valsts veselības apdrošināšanas
programmas, kā arī palielināti valdības izdevumi specifiskām slimībām, kas dara postpadomju valstu farmācijas tirgu pievilcīgāku.
Lai gan Eirāzijas Ekonomiskās savienības valstīs kopējais valsts budžets nav pietiekams nestabilā ekonomikas regulējuma dēļ,
valdības izstrādā programmas atbalsta palielināšanai. Cenas un konkursu nolikumu prasības noieta tirgos kļūst caurredzamākas. AS
“Olainfarm” prognozē, ka Ukraina, Uzbekistāna un Mongolija demonstrēs lielāko izaugsmi farmācijas tirgus dinamikā nākamajos
četros gados ar vairāk nekā 10 %, lielākoties no patēriņa pieauguma. Centrāleiropas, Austrumeiropas un NVS tirgi nodrošina biznesa
iespējas, ne tikai ražojot medikamentus, bet arī uztura bagātinātājus un medicīnas ierīces.
Spēcīga ekonomikas izaugsme 2019. gadā turpinājās visās Baltijas valstīs. Vislielākā izaugsme bija Igaunijā. Savukārt Latvijas
ekonomikas izaugsme bija lēnāka nekā Lietuvā un Igaunijā. Regulējošo prasību slogs uz farmācijas piegāžu ķēdi var mainīt
farmaceitisko un parafarmaceitisko sadali un veselības aprūpes nozares uzņēmējdarbības ekonomisko maržu.
Galvenie darbības rādītāji
Līdz ar finanšu rādītājiem AS “Olainfarm” rūpīgi uzrauga ar izmaksām un riskiem saistītos rādītājus, tostarp krājumu līmeni, apmaksas
dienas, ārvalstu valūtu kursus, aizdevumus, likviditātes rādītājus un pasūtītāju parādus.
Akciju sabiedrības priekšrocība ir grupas diversifikācija. Revidētajā AS “Olainfarm” 2019. gada pārskatā apskatīts gan apgrozījums,
gan peļņa.
GRUPAS IEŅĒMUMU SADALĪJUMS PA SEGMENTIEM 2019. GADĀ
Pārējie
8%

Ķīmiskā produkcija
4%
Vairumtirdzniecība
4%
Kompresijas izstrādājumi
6%
Aptiekas
19%

AS “Olainfarm” galvenie eksporta tirgi ir Krievija,
Ukraina, Baltkrievija un Centrālāzija (piemēram,
Uzbekistāna). AS “Olainfarm” galveno segmentu
pamata tirgu (Krievija, Ukraina, Baltkrievija,
Kazahstāna, Latvija un Lietuva) sagaidāmā izaugsme
līdz 2024. gadam ir 6 % (IQVIA), sniedzot
AS “Olainfarm” iespēju tālāk attīstīties esošās un
jaunās terapijas jomās. AS “Olainfarm” Krievijā gūst
52 % no recepšu zāļu apgrozījuma, un 2020. gada
pirmajā ceturksnī mēs atvērām savu meitas
uzņēmumu Maskavā ar atsevišķu mārketinga un
pārdošanas komandu, lai pastiprināti virzītu produktus
noieta tirgū.

Gatavās zāļu formas
59%

AS "OLAINFARM" IEŅĒMUMU SADALĪJUMS PA TIRGIEM
2019. GADĀ

ES valstis
9%

Citas valstis
4%

Kaukāza valstis
1%

Centrālā Āzija
9%

Krievija
38%
Ukraina
10%
Baltkrievija
12%

Latvija
17%
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Galvenie produkti, kuri spēlē būtisku lomu “Olainfarm” 2019. gada panākumos, ir “Noofen”, “Neiromidin”, “Furamag”, “Etacizin” un
“Adaptol”. Ņemot vērā patēriņu uz cilvēku (IQVIA), pastāv iespēja būtiskai tālākai izaugsmei daudzos pamata tirgos ar šiem vadošiem
produktiem. Raugoties nākotnē, NVS, Centrāleiropas un
Austrumeiropas valstīs joprojām trūkst daudzu molekulu, un
PIEPRASĪTĀKIE OLAINFARM PRODUKTI, 2019.
ir dažas nepietiekoši attīstītas jomas AS “Olainfarm”
GADĀ
definētajos stratēģiskajos segmentos.
Furadonīns
3%
Furagīns
Citi
3%
3%

Remantadīns
1%

PASS
3%
Noofen
20%

Fenkarols
6%
Adaptols
12%

Neiromidīns
19%

Etacizīns
13%

Furamags/Furasols

17%

AS “Olainfarm” meitasuzņēmums “Tonus Elast” 2019. gadā
ieviesa jaunu kompresijas izstrādājumu līniju “Soft”, kuru
raksturo augstas sarežģītības tehnoloģiskais process,
rezultātā tiek iegūts produkts, kas ir ne tikai ārstnieciski
profilaktisks, bet arī ērts valkāšanai un pieejams dažādās
krāsās. “Tonus Elast” paplašina esošās produktu līnijas,
tādējādi trīs jauni produkti tiks ieviesti 2020. gadā siksnu un
korektoru līnijā “Air”. Šis produkts palīdz pacientiem
rehabilitācijas laikā pēc dažādām muguras un vēdera
operācijām. Plānots papildināt sporta līnijas “Activ” produktu
klāstu ar jaunām precēm īpašam komfortam sporta treniņa
laikā. 2019. gadā “Tonus Elast” paplašināja noieta tirgus,
iekļaujot Apvienotos Arābu Emirātus, Saūda Arābiju, Tunisiju
un Izraēlu.

Raugoties nākotnē, 2020. gada aprīlī “Tonus Elast”
prezentēs ambiciozu attīstības plānu, lai veicinātu pārdošanas apgrozījumu un palielinātu peļņas rentabilitāti. Lai īstenotu šo
stratēģiju, “Tonus Elast” veic izmaiņas organizatoriskajā struktūrā ar lielāku uzsvaru uz mārketingu, pārdošanas aktivitātēm un
uzņēmējdarbības attīstību.
AS “Olainfarm” meitas uzņēmums “Silvanols” nodrošina uztura bagātinātāju ražošanu NVS un ES tirgiem. Viena no prioritātēm ir
paplašināt produktu kategoriju klāstu. 2019. gadā “Silvanols” ieviesa deguna aerosolu “Aller-go” pret alerģisko rinītu, vitamīnus
“GoLife Beauty” sievietēm un “GoLife Strong” vīriešiem. Abi produkti satur vitamīnus, minerālvielas un omega 3 taukskābes.
“Silvanols” paplašināja vienu no savām ražošanas līnijām, ražojot “Faringospray” ar jaunu — apelsīnu — garšu sāpošam kaklam, kā
arī izmainīja “Venolux” kapsulu (nogurušām kājām) un “Sinustrong” balzama (augšējo elpceļu infekcijas slimībām) sastāvu. Nākotnē
ir plānots ieviest jaunus produktus “GoRelax” produktu līnijā, paplašināt esošo produktu klāstu un veikt izmaiņas sastāvā.
Tāpat plānots, ka 2020. gada aprīlī “Silvanols” nāks klajā ar ambiciozu izaugsmes plānu, lai uzlabotu tā pārdošanas rādītājus un
palielinātu klātbūtni ne tikai vietējā noieta tirgū Latvijā, bet arī visā Baltijas reģionā, Baltkrievijā, Krievijā un Polijā. Notiek sarunas par
darbības paplašināšanu Eiropas noieta tirgos.

“Tonus Elast” ienākumu sadalījums pa produktu
grupām 2019. g.

“Silvanols” ienākumu sadalījums pa produktu
grupām 2019. g.

Citi;
10 %
Jostas;
12 %

Citi;
10 %
Locītavu apsēji;

45 %

Kontraktražošana;
28 %

Sāpošs
kakls; 41 %

Kompresijas preces;
33 %

Iesnām; 4 %
Elpceļiem;
Holesterīna
4%
sabalansēšan
ai; 5 %

Nomierinošie;
8%

10

Atbildīgi pret vidi
Siltumnīcefekta gāzu emisijas
Oglekļa dioksīda emisiju kontrole uzņēmumā tiek aprēķināta saskaņā ar VSIA “Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs”
metodoloģiju, kuru pārskata un atjauno katru gadu.
Uzņēmuma teritorijā atrodas ēka, kurā uzstādīti pieci apkures katli, kas nodrošina AS “Olainfarm” siltumapgādi. Uzņēmuma teritorijā
darbojas arī SIA “Olainfarm enerģija” koģenerācijas stacija, ražošanas vajadzībām tiek iepirkta siltumenerģija.
Tā kā tehnoloģiski saistīto sadedzināšanas iekārtu kopējā nominālā siltumjauda ir lielāka par 20 MW, tad AS “Olainfarm” ir saņēmusi
arī Siltumnīcefekta gāzu emisijas atļauju Nr. RI13SG0028 laika periodam no 2014. līdz 2020. gadam, kurā ir ietvertas 12 normatīvo
aktu prasības.
Katru gadu AS “Olainfarm” sagatavo ziņojumu par Siltumnīcefekta gāzu emisijām, kuru verificē SIA “Bureau Veritas Latvia” un kuru
apstiprina Valsts vides dienesta Lielrīgas vides pārvalde.
Gads
2013.
2014.
2015.
2016.
2017.
2018.
2019.
Piešķirtās
4 436
9 060
8 899
8 739
8 578
8 418
8 257
kvotas
Iztērētās
11 452
10 726
11 653
10 455
10 577
10 219
kvotas
Iztērētās
126 %
121 %
133 %
122 %
126 %
124 %
kvotas, %
*1 kvota ir 1 tonna CO2 emisijas no kurināmā sadedzināšanas. Iztrūkstošās kvotas uzņēmums iepērk biržā.

2020.
8 097

Lai arī iztērēto kvotu samazinājums 2019. gadā ir neliels (tikai par 3,4 %), tas ir nozīmīgs rādītājs, ņemot vērā, ka ražošanas
apjomi 2019. gadā ir palielinājušies.
Tiek ievērota Komisijas Regula (ES) Nr. 601/2012 (2012. gada 21. jūnijs) par siltumnīcefekta gāzu emisiju monitoringu un ziņošanu
saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2003/87/EK.
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Piesārņojošo vielu emisijas gaisā
Reizi ceturksnī AS “Olainfarm” veic piesārņojošo vielu emisijas gaisā no ražošanas limitu ievērošanas kontroli, veicot aprēķinus,
izmantojot projektā par emisijas limitiem apstiprinātās metodes un sagatavojot dabas resursu nodokļu pārskatu.
Piesārņojošo vielu emisijas gaisā
Nr

Vides piesārņojums

Gada
limits,
t/a

Faktiskā emisija, t/a

2017.
gads

2018. gads

1

Putekļi

0,1017

0,00

0,0762

0,1017

2

Sēra dioksīds SO2

0,2550

0,4050

0,1384

0,1608

3

Pārējie neorganiskie
savienojumi
Slāpekļa dioksīds
NO2

0,9510

0,2826

0,7785

0,4520

74,5462

20,2654

32,0236

36,3739

4
5

Amonjaks NH3

4,3725

1,499

0,6126

1,4899

6

Ogļūdeņraži CnHx

0,11853

0,1404

0,0349

0,00

7

Ogļūdeņraži CnHx

0,0000703

-

8

Gaistošie organiskie
savienojumi

73,5266

23,9201

27,1872

24,3281

9

Oglekļa monooksīds
CO

39,4956

22,8319

20,4433

17,5972

10

Oglekļa dioksīds
CO2 (no ražošanas)

11,9380

—

1,5047

0,4301

11

Gaistošie organiskie
savienojumi no
notekūdeņu
attīrīšanas iekārtām
(turpmāk — NAI)

0,10594

0,0620

0,05018

0,0647

12

Smagie metāli

0,00067

—

0,00051

0,00067

0,000054

Piezīmes

2019. gads

0,0000703

No 2018. gada atļaujā ir iekļauti
putekļi no Remontmehāniskā iecirkņa
(turpmāk — RMI) (metālapstrāde).
Palielinājums par 16 % sakarā ar
ražošanas apjoma pieaugumu.
Samazinājums par 41,94 % sakarā ar
ražošanas sortimenta izmaiņām.
Palielinājums par 13,58 %, sakarā ar
ražošanas sortimenta izmaiņām.
Palielinājums par 143,21 % sakarā ar
ražošanas sortimenta izmaiņām.
Sakarā ar pārskatīto A kategorijas
atļauju no degvielas uzpildes stacijas
ogļūdeņražu CnHx emisijas vairs
neaprēķina, bet aprēķina gaistošos
organiskos savienojumus (GOS).
No 2018. gada atļaujā iekļautas
ogļūdeņražu CnHx emisijas no RMI.
Samazinājums par 10,52 %,
nav būtisku izmaiņu.
Samazinājums par 13,92 % saistīts ar
dabasgāzes patēriņa samazinājumu
sadedzināšanas iekārtās.
Samazinājums par 71,42 % saistīts ar
izmaiņām ražošanas sortimentā.
GOS emisijas no NAI ir atkarīgas no
pienākošo notekūdeņu daudzuma.
2019. gadā salīdzinājumā ar 2018.
gadu palielinājies novadīto
notekūdeņu daudzums, līdz ar to arī
GOS izmeši no NAI.
No 2018. gadu atļaujā ir iekļautas
smago metālu emisijas no RMI.

Energoresursu izmantošana
Efektīva energoresursu pārvaldība paaugstina uzņēmuma energoefektivitāti, tā palīdz samazināt energoresursu patēriņu uz vienu
saražotās produkcijas vienību, palielina uzņēmuma konkurētspēju un samazina siltumnīcefekta gāzu emisijas.
AS “Olainfarm” galvenie energoefektivitātes rādītāji 2019. gadā salīdzinājumā ar 2018. gadu:
1.
2.
3.

4.

Saražotās ķīmiskās produkcijas un starpproduktu apjomi palielinājušies par 23%.
Elektroenerģijas patēriņš palielinājies par 2%.
Siltumenerģija:
a. tvaika patēriņš samazinājies par 2%;
b. apkures ūdens patēriņš samazinājies par 5% (ņemot vērā apkures sezonas temperatūru, patēriņš ir palielinājies par 7 %).
Transportam 2019. gadā izlietoti 193,8 tūkstoši litru benzīna un 186,6 tūkstoši litru dīzeļdegvielas. Degvielas patēriņš pieaudzis
par 1%.

Kopējais energoresursu patēriņš salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu samazinājies par 2 % (ņemot vērā apkures sezonas temperatūru,
patēriņš ir palielinājies par 4 %), lai gan ražošanas apjomi ir pieauguši.
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AS "Olainfarm" energoresursu patēriņš

Elektroenerģija
Apkure

70 000,0

Tvaiks

65 000,0
60 000,0

Degviela

55 000,0

Kopā

50 000,0

MWh

45 000,0
40 000,0
35 000,0
30 000,0
25 000,0
20 000,0
15 000,0
10 000,0
5 000,0
0,0

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Enerģijas intensitāte
Energoefektivitātes pasākumi un ražošanas apjomu palielināšana AS “Olainfarm” 2019. gadā salīdzinot ar 2018. gadu palīdzējuši:

MWh/t

Elektroenerģijas patēriņš uz vienu ķīmiskās produkcijas tonnu
70,0
65,0
60,0
55,0
50,0
45,0
40,0
35,0
30,0
25,0
20,0
15,0
10,0
5,0
0,0

63,2
50,0

48,4

MWh/t

57,3
48,1

46,7

39,9

2011

•
•

45,7

62,5

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

par 17 % samazināt elektroenerģijas apjomu uz katru saražotās ķīmiskās produkcijas vienību;
par 15 % samazināt uzņēmuma apkures katlu mājā saražoto siltumenerģijas apjomu, tostarp:
o par 20 % samazināt tehnoloģiskām vajadzībām patērēto tvaiku;
o par 13 % patērēto apkures ūdeni uz katru saražotās ķīmiskās produkcijas vienību.

Kopējais energoresursu patēriņš uz saražotās ķīmiskās produkcijas vienību salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu samazinājies par 20 %
(ņemot vērā apkures sezonas temperatūru, energoresursu patēriņš uz saražotās ķīmiskās produkcijas vienību samazinājies par
15 %).
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Energoresursu patēriņš uz vienu ķimiskās produkcijas tonnu
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Energoresursu sadalījums
AS “Olainfarm” patērē divu veidu energoresursus, vērtējot tos no to ieguves veida — primārie un sekundārie.
Primārie energoresursi:
1.
2.
3.

elektroenerģija;
dabasgāze;
degviela (dīzeļdegviela, benzīns).
Primāro energoresursu sadalījums
Degviela
9%

Elektroenerģija
29%

Dabas gāze
62%

Sekundārie energoresursi:
1.
2.
3.
4.

siltumenerģija (tvaiks un apkures ūdens);
aukstumenerģija ar temperatūru līdz –15 °C, tehnoloģisko procesu nodrošināšanai;
saspiestais gaiss (izmanto tehnoloģisko un ražošanas procesu nodrošināšanai);
ūdens;
a. pazemes ūdens (daļu izmanto attīrītā veidā kā dzeramo ūdeni);
b. tehniskais (upes) ūdens, ko izmanto tehnoloģisko un ražošanas procesu nodrošināšanai.

Energoresursu uzskaite un aprēķins veikts, pamatojoties uz skaitītāju rādījumiem un iepirkto energoresursu piegādātāju
dokumentāciju.
Ūdens izmantošana
Iegūtā pazemes ūdens daudzuma instrumentālo uzskaiti pēc ūdens mērītāju rādījumiem veic reizi mēnesī, datus fiksē ūdens
ieguves uzskaites žurnālā. Ūdens mērītājus verificē vienu reizi četros gados.
Iegūtā Misas upes ūdens (tehniskā ūdens) daudzuma instrumentālo uzskaiti veic pēc ūdens mērītāja rādījumiem katru dienu,
datus fiksē ūdens ieguves uzskaites žurnālā. Ūdens mērītāju verificē vienu reizi četros gados.
Uz notekūdeņu attīrīšanas iekārtām (turpmāk — NAI) novadīto notekūdeņu daudzuma instrumentālo uzskaiti veic pēc
notekūdeņu daudzuma mērītāju rādījumiem, datus katru dienu ieraksta notekūdeņu uzskaites žurnālā. Notekūdens daudzuma
mērītāju verificē vienu reizi četros gados.
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Patērētais ūdens un attīrītais notekūdeņu daudzums

Ūdens veids

Limits A kateg.
atļaujā,
tūkst. m3/gadā

Daudzums,
tūkst. m3/gadā
2017.

2018.

Piezīmes
2019.

Pazemes ūdens

398,500

85,817

148,148

194,675

Tehniskais ūdens

1755,855

1154,495

1207,925

1260,819

Notekūdeņi

2118,655

1237,137

1261,704

1294,670

Palielinājums par 31,41 %
salīdzinājumā ar 2018. g.
Palielinājums par 4,38 %
salīdzinājumā ar 2018. g.
Palielinājums par 2,61 %
salīdzinājumā ar 2018. g.

Ūdens patēriņa un notekūdeņu apjoma pieaugums saistīts ar ražošanas pieaugumu 2019. gadā.
Vides pārvaldība
AS “Olainfarm” vides politika balstās uz vides pārvaldības sistēmu, kas veidota atbilstoši standarta ISO 14001:2015 “Vides
pārvaldības sistēmas” prasībām. Kopš 2016. gada 1. novembra vides pārvaldības sistēma ir papildināta ar nepārtrauktu enerģijas
patēriņa izvērtēšanas procesu atbilstoši Energoefektivitātes likumam un MK 26.07.2016. noteikumiem Nr. 487 “Uzņēmumu
energoaudita noteikumi”.
2018. gadā starptautiski atzīta auditorkompānija SIA “Bureau Veritas Latvia” veica uzņēmuma vides pārvaldības sistēmas
pārsertifikāciju atbilstoši ISO 14001 standarta 2015. gada versijai. To apliecina sertifikāts Nr. LVRIG05618B, kas derīgs no
27.01.2019. līdz 26.01.2022. SIA “Bureau Veritas Latvia” 2019. gada 12. decembrī veica uzņēmuma uzraudzības auditu,
neatbilstības netika konstatētas.
Uzņēmumā ir izstrādāta Vides un klimatam draudzīga energopolitika (pēdējā redakcija 2017. gada 15. novembrī). AS “Olainfarm”
augstākā vadība ir apņēmusies:
•

pilnveidot vides pārvaldības sistēmu atbilstoši ISO 14001 standarta izmaiņām un paaugstināt uzņēmuma energoefektivitāti
un konkurētspēju;
• nodrošināt ilgtspējīgu uzņēmuma darbību un tehnoloģiju attīstību saskaņā ar vides un enerģētikas nozari regulējošo
normatīvo aktu un citām saistošajām prasībām;
• aizsargāt vidi un dabas resursus, samazinot un novēršot vides piesārņojumu, lai radītu labvēlīgus un drošus darba un
dzīves vides apstākļus darbiniekiem un sabiedrībai;
• veicināt efektīvu, rentablu, videi draudzīgu pakalpojumu un energoresursu iegādi un sabalansētu izmantošanu, lai
samazinātu oglekļa dioksīda emisiju;
• nodrošināt, ka vides un energopolitika, kā arī vides informācija ir pieejama darbiniekiem, partneriem, klientiem un citām
ieinteresētajām personām;
• iesaistīt darbiniekus vides un energoefektivitātes pārvaldības sistēmas darbībā, palielinot informētību un apmācot
darbiniekus;
• izmantot sistemātisku pieeju vides un energoresursu pārvaldībā, veicot produktu ražošanā izmantoto izejvielu un
energoresursu plūsmu analīzi ar mērķi samazināt enerģijas izmaksas un piesārņojumu.
AS “Olainfarm” darbību vides jomā reglamentē arī Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālās vides pārvaldes izdotā atļauja
A kategorijas piesārņojošai darbībai Nr. RI10IA0004. 2018. gada 11. jūnijā Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
pārskatīja un atjaunoja A kategorijas piesārņojošās darbības atļauju Nr. RI10IA0004. Atļaujā veikti divi grozījumi ar lēmumiem
Nr. RI18VL0176 un RI18VL0195.
Valsts vides dienesta Lielrīgas vides pārvalde katru gadu veic pārbaudi uzņēmumā, kuras laikā izvērtē AS “Olainfarm” darbības
atbilstību atļaujas nosacījumiem.
Pēdējā kompleksā pārbaude uzņēmumā notika 2018. gada novembrī, neatbilstības netika konstatētas, administratīvie sodi
par vides aizsardzības normatīvo aktu pārkāpumiem pēdējo 10 gadu laikā nav piemēroti.
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AS “Olainfarm” ievēro Komisijas Īstenošanas lēmumu (ES) 2016/902 (2016. gada 30. maijs), ar ko saskaņā ar Eiropas Parlamenta
un Padomes Direktīvu 2010/75/ES ievieš labākos pieejamos tehniskos paņēmienus (LPTP) attiecībā uz vispārizmantojamām
notekūdeņu/atlikumgāzu attīrīšanas/apsaimniekošanas sistēmām ķīmiskās rūpniecības nozarē, kā arī šeit norādītos labākos
pieejamos tehniskos paņēmienus (turpmāk — LPTP) - vides pārvaldības sistēmas ieviešana un uzturēšana, kas ietver:
•
•
•

vides politiku, kas paredz, ka vadība pastāvīgi uzlabo pārvaldības sistēmu;
procedūru ievērošanu, garantējot vides normatīvo aktu prasību ievērošanu;
darbības rezultātu pārbaudi un koriģējošos pasākumus — neatkarīgus iekšējos vai ārējos auditus. Vides
pārvaldības sistēmas Pārskatā par Eiropas Komisijas atsauces dokumentu “Par labākajām pieejamām metodēm
energoefektivitātē” noteikta energoauditu nepieciešamība.

Kā atbildīgs uzņēmums AS “Olainfarm” regulāri monitorē savas saimnieciskās darbības ietekmi uz vidi. Vispusīgu un regulāru vides
monitoringu pēc apstiprinātām monitoringa programmām mūsu uzņēmumā veic akreditēta Kvalitātes vadības departamenta Sanitāri
ekoloģiskā laboratorija, Ūdens kontroles laboratorija un Mikrobioloģiskā laboratorija. Nepieciešamības gadījumā tiek pieaicinātas
SIA “Vides audits” un VSIA “Latvijas Vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” akreditētās laboratorijas.
Dabas gāzes patēriņš
Patērētās dabasgāzes daudzuma uzskaiti pēc gāzes skaitītāju rādījumiem veic vienu reizi dienā. Gāzes skaitītāji ir verificēti.
2019. gadā salīdzinājumā ar 2018. gadu dabasgāzes patēriņš ir samazinājies par 3,35 %, lai gan ražošanas apjoms ir pieaudzis.
Izmantotā kurināmā daudzums
Patēriņš, tūkst. m3/gadā

Kurināmā
veids

Limits A kateg. atļaujā,
tūkst. m3/gadā

2017

2018

2019

Dabasgāze

23638,709

2533,555

2547,316

2462,055

Ķīmisko vielu un maisījumu uzskaite tiek veikta elektroniskā datubāzē, tajā fiksējot nosaukumu, daudzumu, klasifikāciju,
marķējumu un drošības datu lapas saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1272/2008 (2008. gada
16. decembris) par vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu un ar ko groza un atceļ Direktīvas 67/548/EEK un
1999/45/EK un groza Regulu (EK) Nr. 1907/2006, un MK 22.12.2015. noteikumiem Nr. 795 “Ķīmisko vielu un maisījumu uzskaites
kārtība un datubāze”.
Piesārņojošo vielu emisiju monitoringu no katlu mājas sadedzināšanas iekārtām un SIA “Olainfarm enerģija” koģenerācijas
stacijas veic aprēķinu ceļā vienu reizi ceturksnī, sagatavojot dabas resursu nodokļu pārskatu. Sadedzināšanas iekārtu faktiskās
emisijas nepārsniedz A kategorijas atļaujā noteiktās robežvērtības.
Notekūdeņu attīrīšanas monitorings
Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu ieplūdē divas reizes gadā veic šādu piesārņojošo
parametru monitoringu — ķīmiskā skābekļa patēriņa (ĶSP), bioloģiskā skābekļa patēriņa
(BSP5), suspendēto vielu, kopējā slāpekļa (Nkop), kopējā fosfora (Pkop) testēšanu. Bet
reizi gadā hloroforma, monoaromātisko ogļūdeņražu (BTEX — ksilola, toluola, benzola),
fenolu indeksa, niķeļa (Ni), kadmija (Cd), hroma (Cr) testēšanu.
Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu izplūdē tiek veikts šāds piesārņojošo parametru
monitorings:
•
reizi mēnesī — ķīmiskā skābekļa patēriņa (ĶSP), bioloģiskā skābekļa patēriņa
(BSP5), suspendēto vielu, kopējā slāpekļa (Nkop), kopējā fosfora (Pkop) testēšana;
•
reizi ceturksnī — hloroforma, BTEX, ksilola, toluola, benzola, fenolu indeksa, niķeļa
(Ni), kadmija (Cd), hroma (Cr), kopējā organiskā oglekļa (TOC) testēšana.
2019. gadā veiktais monitorings apliecina, ka piesārņojošo parametru koncentrācijas
notekūdeņu attīrīšanas iekārtu izplūdē nepārsniedz A kategorijas atļaujā noteiktās
maksimāli pieļaujamās koncentrācijas un ar LPTP saistītos emisiju līmeņus attiecībā uz
emisijām ūdenī.
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Piesārņojošās vielas attīrītos notekūdeņos

Piesārņojošā viela,
parametrs, kods
Ķīmiskais skābekļa patēriņš,
ĶSP 230004
Bioloģiskais skābekļa patēriņš,
BSP5, 230003
Suspendētās vielas, 230026
Kopējais fosfors, Pkop., 230016
Kopējais slāpeklis, Nkop.,
230015
Hloroforms, 230017
Kopējais hroma daudzums, Cr,
230019
Niķelis, Ni, 230019
Kopējais organiskais ogleklis
(TOC)

Ar LPTP
saistītie emisiju
līmeņi attiecībā
uz emisijām
ūdenī, mg/l

Atļaujā noteiktā
koncentrācija, ko
nedrīkst
pārsniegt, mg/l

Vidējā
koncentrācija
2018. g. pēc
attīrīšanas, mg/l

Vidējā
koncentrācija
2019. g. pēc
attīrīšanas, mg/l

30–100*

125

86,22

74,1

atbilst

1–18**

25

6,01

5,3

atbilst

5,0–35*
0,5–3,0*

35
2

7,46
0,41

3,7
1,16

atbilst
atbilst

5–25*

15

9,14

8,99

atbilst

0,2–1*

0,0085

0,00128

0,0029775

atbilst

0,005–0,025*

0,011

0,00222

0,0056

atbilst

0,005–0,05*

0,05

0,0137

0,0110775

atbilst

33

22,7

26,75

atbilst

10–30*

*Lēmums (ES) 2016/902
(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016D0902&from=EN)
**Atsauces
dokuments
par
LPTP
smalkās
organiskās
sintēzes
(http://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference/ofc.html)

produktu

Atbilstība
LPTP un
A kategorijas
atļaujai

ražošanā

Apstrādāto notekūdeņu dūņu kvalitātes monitoringu veic:
•
•
•

divas reizes gadā nosakot agroķīmiskos rādītājus (vides reakciju, organiskās vielas, kopējo slāpekli, kopējo fosforu);
trīs reizes gadā nosakot smagos metālus (kadmiju, hromu, varu, dzīvsudrabu, niķeli, svinu, cinku);
divpadsmit reizes gadā nosakot sausnas saturu.

2019. gadā dūņu laukos novadīja 150,5 tonnas dabiski mitru dūņu ar sausnas saturu 25,91 %. Sausnas masa — 39 tonnas.
Apstrādāto notekūdeņu dūņu kvalitātes rādītāji atbilst IV klasei, proti, dūņas var lietot lauksaimniecībā izmantojamās zemēs augšņu
mēslošanai, mežsaimniecībā degradēto platību rekultivācijai. Tā kā pieprasījuma pēc dūņu izmantošanas nav, tās uzglabā dūņu
lauku teritorijā un izmanto uzņēmuma teritoriju rekultivācijai.
Puplas upē 150 m zem un 150 m virs notekūdeņu attīrīšanas iekārtu izplūdes veic attīrīto notekūdeņu pieņemošās
ūdenstilpnes vides stāvokļa monitoringu, testējot šādus parametrus:
• reizi gadā — suspendētās vielas, bioloģisko skābekļa patēriņu (BSP5), amonija jonus (N/NH4–), nitrītjonus (NO2–),
nejonizēto amonjaku (NH3) un izšķīdušo skābekli (O2);
• reizi ceturksnī — kadmiju (Cd), hromu (Cr), niķeli (Ni), hloroformu, fenola indeksu, benzolu, BTEX.
2019. gada Puplas upes ūdens kvalitātes rādītāji liek secināt, ka uzņēmuma attīrītie notekūdeņi neatstāj ietekmi uz Puplas
upes ūdens kvalitāti un rādītāji lejpus notekūdeņu attīrīšanas iekārtu izplūdes ir pat labāki nekā augšpus izplūdei.
Degvielas uzpildes stacijas teritorijā reizi divos gados veic gruntsūdeņu monitoringu, testējot šādus parametrus: BTEX,
benzolu, toluolu, ksilolus, kopējo naftas produktu summu, elektrovadītspēju un pH. Pēdējie 2019. gada monitoringa rezultāti apliecina,
ka gruntsūdeņu piesārņojums uzņēmuma degvielas uzpildes stacijā nav konstatēts.
Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu dūņu lauku teritorijā reizi 3 gados veic gruntsūdeņu un augsnes monitoringu. Analizējot
piesārņojošo vielu saturu gruntsūdeņos NAI dūņu novietnes teritorijā, gruntsūdeņu piesārņojums ar smagajiem metāliem, fenolu
indeksu, naftas produktiem nav konstatēts nevienā no monitoringa veikšanas reizēm.
Gruntsūdeņu monitoringu AS “Olainfarm” rūpnīcas teritorijā veic reizi 5 gados, nosakot pH, ķīmisko skābekļa patēriņu (ĶSP),
bioloģisko skābekļa patēriņu (BSP5), fenola indeksu, kopējo slāpekli (Nkop), BTEX (ksilolus, toluolu, benzolu, etilbenzolu),
hloroformu, varu (Cu), svinu (Pb), hromu (Cr), niķeli (Ni), cinku (Zn), dzīvsudrabu (Hg), sintētiskās virsmas aktīvās vielas, naftas
produktu summu. Reizi 10 gados rūpnīcas teritorijā veic augsnes monitoringu, nosakot naftas produktu summu, arsēnu (As),
dzīvsudrabu (Hg), varu (Cu), svinu (Pb), cinku (Zn), hromu (Cr), niķeli (Ni), kadmiju (Cd), cikloheksānu, hlorbenzolu summu, fenolu
summu, BTEX (ksilolus, toluolu, benzolu, etilbenzolu).
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Uzņēmuma rūpnīcas teritorijā veiktais gruntsūdens un grunts monitorings apliecina, ka gruntsūdens un grunts piesārņojums nav
konstatēts.
Uzņēmums katru ceturksni maksā dabas resursu nodokli (DRN) par patērētajiem dabas resursiem (pazemes ūdens un tehniskā
ūdens no Misas upes ieguvi) un vidē novadīto piesārņojumu. 2019. gadā uzņēmums ir samaksājis DRN 29 tūkstošus eiro.
Salīdzinot ar 2018. gadu, DRN maksājumi palielinājušies par 7,4 %, tas ir saistīts ar ražošanas pieaugumu.
Sagatavotā dzeramā ūdens monitoringu uzņēmums veic reizi gadā, nosakot mikrobioloģiskos rādītājus.
Trokšņa monitorings ārpus uzņēmuma teritorijas netiek veikts, jo ražošanas iekārtas izvietotas telpās, un nav tādu iekārtu, kuras
radītu troksni apkārtējā vidē.
Smaku monitorings netiek veikts, jo nav saņemtas sūdzības par smakām no uzņēmuma teritorijas.
*Monitorings tiek veikts saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2010/75/ES (2010. gada 24. novembris) par
rūpnieciskajām emisijām (piesārņojuma integrēta novēršana un kontrole); Eiropas Komisijas LPTP atsauces dokumentu
“Monitoringa sistēmas galvenie principi” un A kategorijas piesārņojošās darbības atļauju Nr. RI10IA0004.
Iepakojuma apsaimniekošanas politika
Uzņēmumam kopš 2006. gada ir noslēgts līgums ar AS “Latvijas Zaļais punkts” (LZP) par Latvijas teritorijā ievestā un izlietotā
iepakojuma apsaimniekošanu.
Latvijā ievestais un realizētais iepakojums
Iepakojuma materiāls

Daudzums, tonnas
2017
35,53

2018
43,132

2019
42,878

15,20

17,970

18,867

Stikls

4,25

4,914

4,690

Koks

25,21

18,924

14,497

Metāls

9,43

11,467

11,401

KOPĀ

89,62

96,41

92,335

Kartons
Polietilēns

Iepakojuma materiālu apjoma samazinājums 2019. gadā ir par 4,23 %, salīdzinot ar 2018. gadu, kas saistīts ar racionālu to
izmantošanu.
Atkritumu apsaimniekošana
Uzņēmumā ir ieviesta dalīta atkritumu savākšanas sistēma — regulāri tiek vākts atšķirotais kartons, papīrs, polietilēns un citas
plastmasas, stikls, metāllūžņi, dienas gaismas spuldzes, izlietotās baterijas, elektriskie un elektroniskie atkritumi, azbests, kā arī
bīstamie ražošanas un laboratoriju atkritumi.
Sadzīves atkritumu (ražošanas nebīstamo atkritumu) uzskaiti veic pēc grāmatvedības pavadzīmēm par nodoto sadzīves atkritumu
daudzumu (uzskaite pēc izvesto konteineru tilpuma). Ilgstošs uzņēmuma sadarbības partneris sadzīves atkritumu apsaimniekošanas
jomā ir SIA “Clean R”.
Atšķiroto ražošanas atkritumu (papīra, kartona, polietilēna, metāllūžņu), kurus nodod uz otrreizējo pārstrādi, uzskaiti veic pēc
grāmatvedības pavadzīmēm par nodoto atkritumu daudzumu (svaru nosaka atkritumu izvedējs, to nosverot). Nederīgo zāļu uzskaiti
veic pēc pavadzīmēm par nodoto daudzumu uz uznīcināšanu (svars pēc AS “BAO” svēršanas).
Bīstamo atkritumu uzskaiti veic ražošanas cehos, laboratorijās un Noliktavu saimniecības iecirknī, reģistrējot radīto bīstamo
atkritumu svaru uzskaites žurnālos atbilstoši MK 07.08.2018. noteikumiem Nr. 494 “Atkritumu pārvadājumu uzskaites kārtība”.
Bīstamie atkritumi tiek nodoti tikai tādiem atkritumu apsaimniekotajiem, kuri saņēmuši atbilstošu atkritumu apsaimniekošanas atļauju.
Ilgstošs uzņēmuma sadarbības partneris ir AS “BAO” (kopš 2001. gada). Kopš 2012. gada — arī SIA “Eko Osta” un SIA “CORVUS
COMPANY”.
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Nodoto atkritumu daudzums
Atkritumu veids
Ražošanas bīstamie
atkritumi

Laboratorijas bīstamie
atkritumi
Nederīgi medikamenti
Citi bīstamie atkritumi
(tostarp eļļas, azbests,
lampas, dzīvsudrabu
saturoši atkritumi,
nederīgas krāsas,
baterijas)
Citi nebīstamie atkritumi
Sadzīves atkritumi
Elektriskie un
elektroniskie atkritumi

Nodotais atkritumu daudzums, t
2017. gads 2018. gads
2019. gads
114,4583

126,3665

213,114

0,37

3,8566

10,80332

7,8051

6,8549

8,0678

5,7888

3,4321

16,27504

353,332

444,491

268,089

331,8

480

276,6

0

0

1,8

Piezīmes
2019. gadā nodotais daudzums salīdzinājumā ar
2018. gadu palielinājies par 68,65 %. Tas saistīts
ar ražošanas pieaugumu un iepriekš uzkrāto
atkritumu nodošanu, lai atbrīvotu noliktavu pirms
rekonstrukcijas.
2019. gadā nodotais daudzums salīdzinājumā ar
2018. gadu palielinājies 3 reizes, tas saistīts ar
iepriekš uzkrāto atkritumu nodošanu, lai atbrīvotu
noliktavu pirms rekonstrukcijas.
2019. gadā nodotais daudzums salīdzinājumā ar
2018. gadu palielinājies 17,69 %.
2019. gadā nodotais daudzums salīdzinājumā ar
2018. gadu palielinājies 5 reizes, tas saistīts ar
iepriekš uzkrāto atkritumu nodošanu, lai atbrīvotu
noliktavu pirms rekonstrukcijas.
2019. gadā nodotais daudzums salīdzinājumā ar
2018. gadu samazinājies par 39,69 %.
2019. gadā nodotais daudzums salīdzinājumā ar
2018. gadu samazinājies par 42,4 %.
2019. gadā nodoti iepriekš uzkrāti elektriskie un
elektroniskie atkritumi.

Otrreizējai pārstrādei nodotie materiāli
2019. gadā otrreizējai pārstrādei uzņēmums nodevis vairāk nekā 76 tonnas materiāla.
Otrreizējai pārstrādei nodoto materiālu daudzums
Materiāls

2017. gads, tonnas

2018. gads, tonnas

2019. gads, tonnas

Kartons
Polietilēns

31,53
13,38

31,562
9,389

24,791
4,992

Metāls

46,52

70,3

46,7

Stikls
Kopā

0,4
91,83

5,28
116,531

0
76,483

Klimata jautājumu pārraudzība uzņēmumā
Uzņēmumā izveidota un ar 2019. gada aprīļa rīkojumu atjaunota Vides un energopārvaldības komisija.
Vides aizsardzības daļa sadarbībā ar galveno enerģētiķi 2019. gadā veica 50 iekšējos vides un energoauditus.
Ekonomikas ministrijai 2019. gada oktobrī iesniegts ikgadējais pārskats par ieviestajiem energoefektivitātes uzlabošanas
pasākumiem un to rezultātā sasniegtajiem enerģijas ietaupījumiem par 2018. gadu. Pēc aprēķiniem sasniegtais ietaupījums ir
713 MWh.
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Klimata pārraudzība/vadība
2019. gadā īstenoti šādi energoefektivitātes pasākumi:
•
•
•
•
•

Vairāku ventilatoru nomaiņa ražošanas cehos uz mazāk jaudīgiem, tādējādi samazinot elektroenerģijas patēriņu.
400 kW gaisa pūtēja nomaiņa notekūdeņu attīrīšanas cehā pret mazāk jaudīgu (132 kW), tādējādi samazinot
elektroenerģijas patēriņu.
Apgaismojuma nomaiņa uz energoefektīvām spuldzēm un gaismekļiem.
Siltumizolācijas nomaiņa aukstumenerģijas un siltumenerģijas tīklos, samazinot zudumus.
Lai uzlabotu elektroenerģijas piegādes drošumu un samazinātu zudumus padeves tīklos, ir nomainīta daļa no ārējiem un
iekšējiem vidsprieguma tīkliem.

2018. gadā pabeigta dzeramā ūdens sagatavošanas stacijas modernizācija, kuras gaitā uzstādīja reversās osmozes membrānu
filtrus, kas nodrošina kopējās ūdens cietības, tostarp sulfātjonu, samazinājumu līdz MK 2017. gada 14. novembra noteikumos Nr. 671
“Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība” noteiktajām normām.
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Sociālā atbildība
Darbinieki un to atalgojums
2019. gadā AS “Olainfarm” ir izstrādāta personāla politika, kuras mērķis ir nodrošināt uzņēmuma stratēģijā minēto biznesa mērķu
sasniegšanu, piesaistot un uzturot kvalificētu un motivētu darbaspēku. AS “Olainfarm” ir nodarbināti vairāk nekā 1060 darbinieku
Latvijā, 67 % no tiem ir sievietes, bet 33 % vīrieši. 42 % darbinieku ir ar augstāko izglītību, 28 % ar vidējo speciālo izglītību. 32 %
darbinieku ir vecuma grupā no 18 līdz 40 gadiem. AS “Olainfarm” darbinieku vidējais darba stāžs ir 12,5 gadi.
Vairāk nekā 55 % uzņēmuma darbinieku sociālās, ekonomiskās un profesionālās tiesības un intereses pārstāv uzņēmumā izveidota
arodbiedrība. Katru gadu starp AS “Olainfarm” un OlainFarm arodorganizāciju tiek noslēgts jauns darba koplīgums, kura mērķis ir
kopīgiem spēkiem veidot pozitīvu darba vidi un regulēt darba tiesisko attiecību saturu, ievērojot uzticības, saprašanās un atklātības
principu.
Atbilstoši darba koplīgumam uzņēmuma darbiniekiem tiek nodrošināta droša un labvēlīga darba vide. Ilggadējiem darbiniekiem
papildus normatīvajos aktos noteiktajam ir iespēja izmantot papildu atvaļinājumu. Visiem darbiniekiem noteiktos dzīves gadījumos
tiek piešķirtas apmaksātas brīvdienas. AS “Olainfarm” visiem darbiniekiem:
•
•
•
•
•
•
•
•

sedz izdevumus redzes korekcijas līdzekļu iegādei;
sedz izdevumus darbinieku (ar ģimenēm) sporta spēlēm, kā arī apmaksā dalības maksu maratonos un Latvijas Farmaceitu
biedrības (LFB) rīkotajās sporta spēlēs;
nodrošina darbiniekiem iespēju bez maksas nokļūt uz darbu un no darba;
sveic darbiniekus valsts svētkos;
sveic darbiniekus un viņu bērnus, kā arī nestrādājošos seniorus, kuri ir arodbiedrības biedri, Ziemassvētkos;
nodrošina darbiniekiem veselības apdrošināšanas polišu iegādi;
materiāli atbalsta darbiniekus viņu ģimenes locekļu nāves gadījumā, kā arī darbinieka ģimenes locekļus darbinieka nāves
gadījumā;
veicinot darbinieku profesionālo izaugsmi, nodrošina aizdevumu mācību maksas segšanai.

Papildus minētajam uzņēmuma arodbiedrības biedriem AS “Olainfarm” nodrošina:
•
•
•
•
•

vienreizēju materiālo pabalstu darbiniekiem, kuriem veikta ķirurģiska operācija;
periodisku materiālo pabalstu zobu protezēšanai;
vienreizēju materiālo pabalstu bērna piedzimšanas gadījumā;
vienreizēju materiālo pabalstu, darbinieku bērniem uzsākot mācības 1. klasē, absolvējot vidējo vai vidējo speciālo izglītības
iestādi;
dāvanu ilggadējiem darbiniekiem nozīmīgās darba un dzīves jubilejās, kā arī darbiniekiem, aizejot pensijā.

Arodbiedrība uzņēmuma darbiniekiem, kuri ir arodbiedrības biedri, sniedz materiālo atbalstu:
•
•
•
•
•

peldbaseina abonementa iegādei;
sporta aktivitātēm, piemēram, slidošanai, slēpošanai, kalnu slēpošanai, boulingam, skvošam, trenažieru zāles
abonementam, ūdens aerobikai, jogai u. c.;
darbinieku ekskursijām;
kultūras un biedru saliedēšanas pasākumiem;
citos darbiniekam nozīmīgos dzīves gadījumos (piemēram, nozīmīgās darba un dzīves jubilejās, darbinieka radinieku
nāves gadījumā, ilgstošas slimības un traumu gadījumā, ķirurģisku operāciju gadījumā u. c.).

2019. gada nogalē tika noslēgts jauns koplīgums, kas paredz racionālāku materiālo un nemateriālo labumu, kā arī sociālo garantiju
nodrošinājumu uzņēmuma darbiniekiem 2020. gadā.
AS “Olainfarm” katru gadu organizē gadskārtējos pasākumus uzņēmuma darbiniekiem un viņu bērniem. Darbinieki aktīvi iesaistās
arī dažādās sabiedrības atbalsta aktivitātēs, piemēram, ziedo asinis divas reizes gadā Donoru dienās.
Viens no spilgtākajiem ikgadējiem veselīga dzīvesveida veicināšanas pasākumiem ir AS “Olainfarm” sporta svētki, kuros pulcējas un
sportiskās sacensībās dienu pavada ne vien uzņēmuma darbinieki, bet arī viņu ģimenes locekļi.
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Cilvēktiesību normu ievērošana
AS “Olainfarm” savā darbībā respektē Latvijas Republikas Satversmē, Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības
konvencijā, Eiropas Sociālajā hartā un citos Latvijas Republikā spēkā esošajos nacionālajos un starptautiskajos normatīvajos aktos
nostiprinātās cilvēka pamattiesības.
Nediskriminācijas princips
AS “Olainfarm” savā darbībā ievēro jebkāda veida diskriminācijas aizliegumu, kas noteikts Latvijas Republikā spēkā esošajos
nacionālajos un starptautiskajos normatīvajos aktos. Uzņēmums savā nodarbinātības politikā vadās pēc vienlīdzīgu iespēju un
attieksmes pret nodarbinātību principa, kā arī novērš jebkāda veida diskrimināciju pret darbiniekiem attiecībā uz nodarbinātību vai
profesiju, balstoties uz tādiem apsvērumiem kā personas rase, ādas krāsa, dzimums, vecums, invaliditāte, reliģiskā, politiskā vai cita
pārliecība, nacionālā vai sociālā izcelsme, mantiskais vai ģimenes stāvoklis, seksuālā orientācija vai citiem apstākļiem.
AS “Olainfarm” ievēro darba tiesības regulējošajos normatīvajos aktos noteikto atšķirīgas attieksmes aizliegumu, gan dibinot darba
tiesiskās attiecības, gan arī darba tiesisko attiecību pastāvēšanas laikā, kā arī nosakot drošus un veselībai nekaitīgus darba apstākļus
un vienlīdzīgu darba samaksu. Papildus AS “Olainfarm” ievēro darbinieku tiesības brīvi, bez jebkādas tiešas vai netiešas
diskriminācijas apvienoties organizācijās un iestāties tajās.
Bērnu nodarbinātība un piespiedu darbs
AS “Olainfarm” ievēro Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktos ierobežojumus attiecībā uz bērnu
nodarbinātību un piespiedu darbu.
Darbinieku atalgojuma principi
AS “Olainfarm” ievēro visas nodarbinātības jomā piemērojamo Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasības. Papildus
darba algai darbinieki saņem prēmijas un sociālās garantijas. Uzņēmums materiāli palīdz darbiniekiem dažādās dzīves situācijās.
Atkarībā no nostrādātā laika uzņēmumā, darbiniekiem tiek piešķirtas brīvdienas papildus ikgadējam apmaksātajam atvaļinājumam
un pilnībā apmaksāta veselības apdrošināšana.
AS “Olainfarm” nav paredzētas atalgojuma shēmas, kurās kā atlīdzība būtu paredzētas uzņēmuma akcijas vai akciju opcijas.
AS “Olainfarm” uzskata par nevēlamu vadošo darbinieku atalgojuma, kā arī vīriešu un sieviešu darbinieku atalgojuma attiecību un
izpilddirektora atalgojuma attiecības publicēšanu konkurences apstākļos. Valdes un padomes locekļu kopējais atalgojums ir
atrodams uzņēmuma gada pārskatā.
Atbalsts darbinieku izaugsmei
AS “Olainfarm” rūpējas par darbinieku profesionālo un
karjeras izaugsmi. Uzņēmums organizē un nodrošina dažādu
veidu apmācības, kuru mērķis ir pilnveidot darbinieku
profesionālo kvalifikāciju. Vadošā personāla profesionālās
kompetences izaugsmei un kvalifikācijas celšanai
2019. gadā ir veiktas 64 ārējās un 44 uzņēmuma iekšējās
apmācības. Darbiniekiem, kuri mācās vai izstrādā
pētnieciskos darbus, tiek nodrošināta iespēja izmantot daļēji
apmaksātu mācību atvaļinājumu, kā arī vienoties ar vadītāju
par nepilna laika darbu. Vairāku departamentu darbinieki
regulāri piedalās izstādēs ārvalstīs, kur viņi ne vien pārstāv
AS “Olainfarm” un prezentē Latvijas ķīmijas un farmācijas
nozares sasniegumus, bet arī piedalās pieredzes apmaiņā ar
kolēģiem no ārvalstīm un novērtē citu pasaules līmeņa
profesionāļu sniegumu.
Darbinieku mainība
AS “Olainfarm” darbinieku mainība ir vērtējama kā mērena, un nav apstākļu, kas varētu palielināt darbinieku mainību nākotnē.
Rādītāji

2017

2018

2019

Noslēgti darba līgumi (pieņemti darbā)

91

112

121

Izbeigti darba līgumi (atlaisti no darba)

130

123

105

Personāla rotācijas koeficients*

0,20

0,22

0,21
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Personāla atjaunošanās koeficients**

0,08

0,10

0,11

Personāla aiziešanas koeficients***

0,12

0,11

0,10

* Personāla rotācijas koeficients = (pieņemto skaits + atlaisto skaits) / darbinieku vidējais skaits
** Personāla atjaunošanās koeficients = pieņemto darbinieku skaits / darbinieku vidējais skaits
*** Personāla atjaunošanās koeficients = atlaisto darbinieku skaits / darbinieku vidējais skaits
AS “Olainfarm” nav īslaicīgi nodarbināto cilvēku, bet atsevišķu pakalpojumu sniegšanai var tikt piesaistīti attiecīgie speciālisti.
Veselība un drošība
Rūpes par darbinieku veselību
AS “Olainfarm” ir izveidota darba drošības un Labas ražošanas prakses prasībām atbilstoša, droša un mūsdienīga darba vide.
Darba vidē regulāri, plānveidīgi tiek veikts kaitīgo darba vides faktoru monitorings. Neatbilstību gadījumos tiek noteikti korektīvie
pasākumi kaitīgo darba vides faktoru novēršanai.
AS “Olainfarm” ir izveidots Atveseļošanās centrs, kurā uzņēmums bez maksas nodrošina darbinieku obligātās periodiskās veselības
pārbaudes, darbiniekiem iespēju bez maksas vakcinēties pret gripu un ērču encefalītu, kā arī iespēju saņemt dažādu ārstniecības
personu konsultācijas, kuras tiek finansētas vai līdzfinansētas no uzņēmuma līdzekļiem.
Darbiniekiem tiek nodrošināta iespēja izmantot labiekārtotas garderobes, atpūtas telpas, ēdamtelpas, kvalitatīvu dzeramo ūdeni un
uzņēmuma transportu. Uzņēmums 2019. gada novembrī ir uzsācis ģērbtuvju un dušu remontu, kuras izmantos 100 darbinieku.
Projekta ietvaros ir veikta visa korpusa ūdens un kanalizācijas un siltuma tīklu rekonstrukcija.
Saskaņā ar darba koplīgumu uzņēmums piešķir apmaksātu atpūtas dienu tiem darbiniekiem, kuri rūpējas par savu veselību un
neslimo.
Darba drošība
Darba aizsardzības sistēma AS “Olainfarm” ir balstīta uz uzņēmuma darba aizsardzības politiku, kas ir uzņēmuma integrētās
vadības sistēmas būtiska sastāvdaļa. Tā ir izstrādāta, pamatojoties uz Darba aizsardzības likumu un tam saistītiem Ministru kabineta
noteikumiem.
Lai nodrošinātu darba aizsardzības sistēmas darbību, ir izveidota darba aizsardzības organizatoriskā struktūrvienība — Darba
aizsardzības un tehniskās drošības daļa. Darba aizsardzības sistēma uzņēmuma darbībā ir būtiski svarīga, jo īsteno normas, kas
izriet no Padomes 1989. gada 12. jūnija Direktīvas 89/391/EEK par pasākumiem, kas ieviešami, lai uzlabotu darba ņēmēju drošību
un veselības aizsardzību darbā.
Lai nodrošinātu nodarbināto drošību un veselību darbā, tiek veikta darba vides iekšējā uzraudzība saskaņā ar MK 02.10.2007.
noteikumu Nr. 660 “Darba vides iekšējās uzraudzības veikšanas kārtība” prasībām.
Katra darbinieka pienākums ir ievērot darba aizsardzības prasības, lai neradītu veselības apdraudējumu vai bīstamību sev un blakus
strādājošajiem. To nosaka uzņēmuma darba kārtības noteikumi, nolikumi, instrukcijas u. c. dokumenti.
Darba vides un avāriju riska faktoru vērtēšana notiek komisijas sastāvā, kurā piedalās:
•
•
•
•
•
•
•

darba aizsardzības un tehniskās drošības daļas speciālists;
struktūrvienības vadītājs;
galvenais enerģētiķis;
galvenais mehāniķis;
kontrolmērinstrumentu iecirkņa vadītājs;
atbildīgā persona par bīstamo iekārtu uzraudzību uzņēmumā;
darbinieku uzticības persona.

Darba aizsardzības sistēmas efektivitātes vērtēšanā tiek pielietotas vairākas pieejas:
•
•

darba aizsardzības apmācībās — apmācību rezultāti;
darba vides un avāriju riska faktoru samazināšanā — plānoto pasākumu izpilde, tās kontrole.

Valsts uzraugošo institūciju pārbaužu rezultāti
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AS “Olainfarm” ir darba drošības un Labas ražošanas prakses visām prasībām atbilstoša, sakopta darba vide un moderns aprīkojums
(gan komunikācijas līdzekļi, gan darba apģērbs, individuālie aizsardzības līdzekļi, gan modernākās tehnoloģijas un iekārtas).
Darba vidē regulāri, plānveidīgi tiek veikts kaitīgo darba vides faktoru monitorings. Neatbilstību gadījumos tiek noteikti korektīvie
pasākumi kaitīgo darba vides faktoru novēršanai.
2019. gadā darba aizsardzības pasākumos (apmācībās, bīstamo iekārtu reģistrācijā, to pārbaudēs) ieguldīti vairāk nekā 23 000 eiro.
Ugunsdrošībā 2019. gadā investēti 86 000 eiro.
2019. gadā ir veikti 27 iekšējās darba vides uzraudzības auditi, 4 ārpuskārtas darba vides uzraudzības auditi, tostarp saistībā ar
iecirkņu modernizācijas projektu realizēšanu, 25 neplānotās pārbaudes.
Darbinieku apmācības
2019. gadā 299 cilvēkiem ir veiktas ievadapmācības vides aizsardzībā, darba aizsardzībā, ugunsdrošībā un civilajā aizsardzībā,
stājoties darbā AS “Olainfarm” un/vai sniedzot līgumpakalpojumus uzņēmumā. Ražošanas iecirkņu, laboratoriju, administratīvo
korpusu darbiniekiem veiktas praktiskās apmācības ugunsdrošībā (ugunsgrēka dzēšana ar ugunsdzēsības aparātiem).

Veikta:
•
•
•

apsardzes SIA “Security O.P.S” personāla apmācība ugunsdrošības, civilās aizsardzības un rūpniecisko avāriju
novēršanas jautājumos;
20 atbildīgo speciālistu apmācība par bīstamo iekārtu lietošanu SIA ”Mācību centrs Liepa”;
noliktavu darbinieku apmācība ES fondu atbalsta programmā “Autokrāvēja vadīšana”.

AS “Olainfarm” piedalījās Valsts darba inspekcijas un Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta organizētajā labās prakses
konkursā par darba aizsardzību “Zelta ķivere”. Konkursā piedalījās 17 Latvijas uzņēmumu un organizāciju, kas efektīvi īsteno
ugunsdrošības uzraudzības un katastrofas pārvaldīšanas pasākumus. AS “Olainfarm” prezentēja visaptverošu ārkārtas situācijas
pārvaldību uzņēmumā, uzsverot tos aizsardzības pasākumus, kuri pārsniedz normatīvajos aktos noteiktās prasības ugunsdrošībā
un katastrofas pārvaldīšanā. Īpaša uzmanība tika pievērsta novitātēm, piemēram, darbinieku izglītošanā (instruēšanā) un
tehniskajiem risinājumiem.
AS “Olainfarm” speciālisti piedalījās:
•

•
•
•

Valsts vides dienesta sadarbībā ar Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu, Valsts darba inspekciju un Patērētāju
tiesību aizsardzības centru organizētajā seminārā/ diskusijā par MK 01.03.2016. noteikumu Nr. 131 “Rūpniecisko avāriju
riska novēršanas kārtība un riska samazināšanas pasākumi” kontroles aspektiem;
Latvijas Darba devēju konfederācijas organizētajā MK noteikumu Nr. 238 “Ugunsdrošības noteikumi” grozījumu projekta
sagatavošanas darba grupā;
Valsts darba inspekcijas kampaņā “Esi drošs, ka darbs ir drošs”. Sagatavota mācību īsfilma “Drošs darbs noliktavā”;
pieredzes apmaiņā AS “Sadales tīkls” mācību centrā par elektronisko apmācību (programma “Moodle”) ieviešanu
uzņēmumā.
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AS “Olainfarm” teritorijā notika Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes Olaines daļas maiņu personāla
apmācības reaģēšanas pasākumu uzlabošanā, ugunsdzēsības ūdensapgādes nodrošinājumā uzņēmuma objektos un teritorijā.

Uzlabojumi darba aizsardzības jomā
Saskaņā ar jaunu normatīvo aktu stāšanos spēkā ir aktualizēts AS “Olainfarm” paaugstinātas bīstamības objekta civilās aizsardzības
plāns un aktualizētas instrukcijas darba aizsardzībā un ugunsdrošībā. Turpinot ugunsdrošības pasākumu ieviešanu uzņēmumā,
ekspluatācijā nodotas automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas vairākos korpusos:
•
•
•

22. korpusā, asīs 003-9;
12. korpusā, asīs 19-27;
Gatavo formu ceha Pakošanas iecirknī (44.a korpusā).

Piedalīšanās ražošanas iecirkņu modernizācijas projektos:
•
•
•

4. ceha 4. korpusā sēriju sajaukšanas iecirkņa izveide;
GFC Pakošanas iecirkņa (44.a korpusa) būvniecība;
rektifikācijas iecirkņa izveide 4. ceha 4. korpusā.

Uzņēmumā izmantotās bīstamās iekārtas tiek reģistrētas, ekspluatētas un uzraudzītas atbilstoši MK 07.2016. noteikumu Nr. 348
“Spiedieniekārtu un to kompleksu noteikumi” un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2014/68/ES (2014. gada 15. maijs) par
dalībvalstu tiesību aktu saskaņošanu attiecībā uz spiedieniekārtu pieejamību tirgū prasībām:
•
•

Patērētāju tiesību aizsardzības centra bīstamo iekārtu reģistrā 2019. gadā reģistrētas 17 jaunas bīstamās iekārtas;
veiktas 111 bīstamo iekārtu tehniskās pārbaudes.

Ražošanas iecirkņu telpās, kur iespējama sprādzienbīstama vide, uzstādīti gāzu analizatori atbilstoši MK 10.06.2003. noteikumu
Nr. 300 “Darba aizsardzības prasības darbā sprādzienbīstamā vidē” (atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes 1999. gada
16. decembra Direktīvai 1999/92/EK) un standarta LVS EN 60079-10-1:2016 “Sprādzienbīstamas vides. 10-1.daļa: Zonu klasifikācija.
Sprādzienbīstamu gāzu vides”, prasībām.
Lai varētu operatīvi reaģēt ārkārtas situācijās, apsardzes darbiniekiem nodrošināta elektroniska pieeja ķīmisko vielu Drošības datu
lapām, Civilās aizsardzības plānam, Rūpniecisko avāriju novēršanas programmai.
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests veica neplānotu nakts pārbaudi. Pārbaudes atzinums — apsardzes darbinieku
teorētiskās zināšanas par objekta īpatnībām un rīcību ārkārtējo notikumu gadījumā ir pietiekamā līmenī.
Negadījumu un traumu statistika
2019. gadā ražotnē notikuši ar darbinieku neuzmanību saistīti seši viegli nelaimes gadījumi, kas ir 0,6 % no kopējā darbinieku
skaita — 1060. Lai traumu statistiku tuvinātu mērķim — 0 % negadījumu —, uzņēmums arī 2020. gadā turpinās izvērtēt darba vides
riskus, atkārtoti organizēs darbinieku apmācības, piedalīsies Valsts darba inspekcijas organizētajos pasākumos, cels darba
aizsardzības speciālistu kvalifikāciju un uzturēs sekmīgu sadarbību ar valsts inspicējošām institūcijām (Valsts darba inspekciju, Valsts
ugunsdzēsības un glābšanas dienestu, Patērētāju tiesību aizsardzības centru).
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Rūpniecisko risku vadība
AS “Olainfarm” ir B kategorijas paaugstinātas bīstamības objekts [objekti, kuros ražo, lieto, apsaimnieko vai uzglabā bīstamās vielas
un kuriem saskaņā ar normatīvo aktu prasībām par rūpniecisko avāriju riska novērtēšanas kārtību un riska samazināšanas
pasākumiem jāizstrādā rūpniecisko avāriju novēršanas programma] atbilstoši MK 19.09.2017. noteikumiem Nr. 563 “Paaugstinātas
bīstamības objektu apzināšanas un noteikšanas, kā arī civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas plānošanas un īstenošanas
kārtība”. Ņemot vērā tehnoloģiskajos procesos izmantoto un uzglabāto ķīmisko vielu īpašības un daudzumus, kas vienlaikus var
atrasties objektā, AS “Olainfarm” rūpnīcai atbilstoši MK 01.03.2016. noteikumiem Nr. 131 “Rūpniecisko avāriju riska novērtēšanas
kārtība un riska samazināšanas pasākumi” ir izstrādāta Rūpniecisko avāriju novēršanas programma, Drošības pārvaldības sistēmas
apraksts, un tā ir integrēta kopējā uzņēmuma vadības sistēmā. Ar uzņēmuma iekšējo rīkojumu ir izveidots atbildību sadalījums
rūpniecisko avāriju risku vadībā.
Rūpniecisko avāriju riska samazināšanas pasākumus plāno, uzrauga, kontrolē Avāriju risku komisija. Avāriju risku komisijas
vadītājs — Tehniskā departamenta direktors — nodrošina rūpniecisko avāriju riska samazināšanas pasākumu plāna izstrādi un
uzrauga minētā plāna realizāciju.
Veikta iespējamo avāriju seku nevēlamās ietekmes zonu modelēšana un noteikti nepieciešamie aizsardzības pasākumi.
Rūpniecisko avāriju riska novērtējums veikts:
• Sašķidrinātam amonjakam, ko izmanto kā dzesējošo
aģentu aukstumstacijā un kā izejvielu rimantadīna
hidrohlorīda ražošanā.
• Acetonciānhidrīnam, ko izmanto fenibuta un fenkarola
ražošanā.
• Hlorūdeņradim, ko izmanto kā izejvielu izopropilspirta
hlorūdeņraža šķīduma ražošanā.
• Ūdeņradim, ko izmanto kā gāzveida izejvielu hidrēšanas
procesos.
• Koncentrētai slāpekļskābei, ko izmanto kā izejvielu rimantadīna hidrohlorīda, amantadīna hidrohlorīda, memantīna, 1hlor-3,5-dimetiladamantāna, pomalidomīda ražošanā.
• Hidrazīna hidrātam, ko izmanto furadonīna, furagīna ražošanā.
Veikti rūpniecisko avāriju riska samazināšanas pasākumi saskaņā ar “Rūpniecisko avāriju riska samazināšanas ilgtermiņa pasākumu
plānu 2018.–2025. gadam”:
•
•
•
•
•
•
•

ierīkota nojume pie 6.b korpusa atstrādāta Reneja niķeļa katalizatora uzglabāšanai;
uzsākta jaunās aukstumstacijas būvniecība;
uzstādīti pneimatiskie vārsti reakcijas masas vai izejvielu padošanai;
6.b korpusā hidrēšanas procesos uzstādīti jauni autoklāvi;
6.b korpusā hidrēšanas procesu telpās izveidotas viegli nometamas jumta konstrukcijas;
vietās, kur izmanto uzliesmojošus šķidrumus, uzstādītas pretavārijas signalizācijas un bloķēšanas sistēmas;
cehos ierīkots autonoms avārijas apgaismojums.

Par atbilstošu rūpniecisko avāriju novēršanas politikas īstenošanu uzņēmumā liecina:
•

•
•
•

•

Valsts uzraugošo institūciju kompleksās pārbaudes rezultāti — izdotie uzraugošo institūciju Pārbaudes akti ar
nepieciešamajiem uzlabošanas pasākumiem gatavībai ārkārtas situācijām norāda, ka rūpniecisko avāriju novēršanas
politikas īstenošana uzņēmumā ir nepārtrauktā attīstībā — sasniedzot vienu mērķi, tiek plānots nākošais.
Uzraudzības audits par ISO 14001:2015 standarta “Vides pārvaldības sistēmas” ar energopaplašinājumu uzturēšanu, ko
veic auditorkompānija “Bureau Veritas Latvia”. Viena no standarta prasībām ir gatavība ārkārtas situācijām.
Uzņēmumā, izstrādājot dokumentāciju par rūpniecisko avāriju novēršanas pasākumiem, tiek ņemtas vērā spēkā esošo
normatīvo aktu prasības.
Visi dokumenti tiek uzturēti atbilstoši uzņēmuma iekšējai dokumentu vadības sistēmai, ko nosaka Kvalitātes kodeksa
nolikums “Dokumentācijas sistēma". Nolikumā noteikts, ka dokumenti ir jāaktualizē ne retāk kā reizi piecos gados vai, ja
nepieciešams, agrāk, ja mainās normatīvo aktu prasības vai citi faktiskie apstākļi.
Regulāras Avāriju risku komisijas, Drošības pārvaldības sistēmas komisijas sēdes.
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Drošības pārvaldības sistēmas vērtēšanā tiek pielietota SVID analīze:
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Atbalsts sabiedrībai
Korporatīvi sociālās atbildības politikā AS “Olainfarm” balstās uz trim pīlāriem: sabiedrība, zinātne un izglītība, kultūra.
AS “Olainfarm” sociālās atbildības aktivitātes ir vērstas uz sabiedrību, un tās tiek īstenotas, atbalstot veselības aprūpes jomu un
veselīgu dzīvesveidu, zinātni un izglītību, kultūras un darbinieku izaugsmes pasākumus. Uzņēmumam ir izveidojusies cieša,
daudzgadīga sadarbība ar Olaines novada pašvaldību, līdzdarbojoties un atbalstot vietējai apkaimei būtiskus notikumus un projektus.
Mēs apzināti esam izvēlējušies atbalstīt izglītības un zinātnes virzienu, jo uzskatām, ka inovācijas un augsta ražošanas kvalitāte
iet roku rokā ar investīcijām zinātnē un jaunajos talantos. Esam izveidojuši labu sinerģiju un sadarbību ar vadošajiem Latvijas teātra
māksliniekiem un mūzikas pasākumu organizatoriem, tādējādi veicinot mākslas pieejamību.
2019. gadā tika apstiprināti un publiski komunicēti AS “Olainfarm” Sponsorēšanas un sabiedrības atbalsta principi un
politika, kas balstās uz iepriekš minētajiem pīlāriem un sasaucas ar uzņēmuma filozofiju un biznesa stratēģiju.
Mēs ATBALSTĀM:
• iniciatīvas, kas popularizē veselīgu dzīvesveidu un sasaucas ar
veselības aprūpes jomu;
• projektus, kas veicina ķīmijas un farmācijas nozares attīstību;
• sadarbību ar augstskolām projektos, kas vērsti uz studentu un
mācībspēku zināšanu un pieredzes paaugstināšanu farmācijas un ķīmijas
studiju programmās;
• sporta, kultūras un veselīga dzīvesveida popularizēšanu Olaines
novadā;
• labdarības projektus, kas veicina sabiedrības labklājību;
• augstvērtīgus kultūras un mākslas pasākumus.
Mēs NEATBALSTĀM:
•
•
•
•

iniciatīvas, kas ir pretrunā ar labas korporatīvās pārvaldības praksi;
ar augstu risku saistītus sporta veidus (autosports, motosports, gumijlēkšana, izpletņlēkšana u. tml.);
politiska satura kampaņas un organizācijas;
privātas biznesa iniciatīvas ar mērķi gūt peļņu.

Esam publiski definējuši pieteikumu iesniegšanas un izvērtēšanas kārtību, kas publicēta www.olainfarm.com sadaļā “Sponsorēšana
un atbalsts”. Tādējādi ieviešot pārskatāmu projektu izvērtēšanas sistēmu.
2019. gadā AS “Olainfarm” īstenoja vairākus projektus un sabiedrības atbalsta iniciatīvas, kas sasaucas ar uzņēmuma
Sponsorēšanas un atbalsta politiku:
• AS “Olainfarm” turpināja atbalstīt jauno nozares profesionāļu attīstību un izaugsmi ar stipendijām Rīgas Stradiņa
universitātes Farmācijas fakultātes, Rīgas Tehniskās universitātes Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātes un
Latvijas Universitātes Ķīmijas fakultātes studentiem.
• Lai veicinātu jauniešu interesi par ķīmijas studijām, uzņēmums atbalstīja arī skolēnu, studentu un pasniedzēju dalību profila
olimpiādēs un konkursos, kā arī piedāvāja iespēju profila profesionālo skolu audzēkņiem iepazīties ar ražotni, vadot
ekskursijas speciālistu pavadībā.
• Rūpējoties par veselības aprūpes un veselīga dzīvesveida attīstību, AS “Olainfarm” piedalījās Gada balvas medicīnā
organizēšanā, atbalstīja Olaines rogaininga sacensības, ikgadējos Olaines velosvētkus un Latvijas Inline hokeja centra
rīkotos pasākumus novadā. AS “Olainfarm” turpināja atbalstīt novada jaunos futbolistus, bokserus.
• Iestājoties par ģimenes vērtībām un sabiedrības labklājības veicināšanu, uzņēmums atbalstīja Jelgavas rajona invalīdu
biedrības vajadzības un Olaines pensionāru biedrību, kā arī Latvijas Bāreņu biedrību un labdarības projektu “Rotaļlietu
simfonija”.
• Atbalstot augstvērtīgus kultūras pasākumus, AS “Olainfarm” sniedza finansiālu atbalstu filmu festivālam “Baltijas pērle”.
• Jau tradicionāli ar uzņēmuma atbalstu notika starptautiskais jauno džeza mākslinieku konkurss “Riga Jazz Stage 2019”,
Olaines pilsētas 52. gadadienas svinības un Olaines novada Jauniešu diena.
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Kvalitātes vadība
Mēs nodrošinām augstus kvalitātes standartus produktu izstrādē, attīstībā, ražošanā, kontrolē un izplatīšanā, kas garantē ražoto
produktu un sniegto pakalpojumu visaugstāko kvalitāti, veicinot mūsu pacientu veselības saglabāšanu un uzlabošanu. Uzņēmuma
vadība atbalsta un veicina inovācijas, uz kvalitāti vērstu kultūru ar atbilstošām sistēmām, procesiem un lēmumiem, pasākumus
kvalitātes nodrošināšanas pilnveidošanai, pastāvīgai uzņēmuma procesu optimizācijai, iekārtu un infrastruktūras modernizācijai.
AS “Olainfarm” kvalitātes nodrošināšanas sistēma ir integrēta visās uzņēmuma darbībās un jomās, kas var ietekmēt produktu izstrādi,
ražošanu, kvalitātes kontroli, uzglabāšanu un izplatīšanu.
AS “Olainfarm” kvalitātes politika ietver to, ka:
•

•
•

vadība un personāls ikdienā ievēro un izpilda ieviesto starptautisko standartu, tostarp Labas ražošanas prakses, Labas
izplatīšanas prakses, Labas klīniskās prakses, Labas farmakovigilances prakses u. c., Latvijas Republikas un Eiropas
Savienības un AS “Olainfarm” normatīvo aktu prasības;
vadība un personāls nodrošina, ka visas AS “Olainfarm” ražošanas un atbalsta procedūras atbilst kompetentu iestāžu un
klientu prasībām;
kvalitātes nodrošināšanas sistēmas efektivitāti regulāri vērtē iekšējos un ārējos (klientu un kompetento iestāžu) auditos, tā
tiek pastāvīgi pilnveidota.

Katra atsauksme par AS “Olainfarm” produktu un/vai sniegto pakalpojumu kvalitāti tiek izskatīta, un tiek pieliktas visas iespējamās
pūles mūsu klientu vēlmju izzināšanai un prasību apmierināšanai, lai nodrošinātu produktu, ražošanas un atbalsta procesu atbilstību
klientu un kompetento iestāžu prasībām.
2019. gadā AS “Olainfarm” Kvalitātes vadības departamentā ir veikti 34 ārējie un 24 uzņēmuma iekšējie auditi, kā arī
pieņemti 12 uzraudzības auditi, no kuriem četrus ir veikušas valsts institūcijas, bet astoņus — klienti.
2019. gada vispārīgie kvalitātes mērķi bija:
•
•
•

pilnveidot un optimizēt uzņēmuma darbības un procesus — kvalitātes nodrošināšanas, kontroles, un ražošanas jomās;
turpināt stratēģiju pakāpeniskai tehnoloģisko un analītisko iekārtu atjaunošanai, procesu automatizācijai, ēku un telpu
renovācijai;
personāla resursu attīstībai turpināt kvalificēto darbinieku piesaistīšanu, kā arī veicināt jau strādājošo speciālistu attīstību.

Zāļu blakusparādību uzraudzība
Mūsu darbības pamatprincips ir ražot uzticamus un efektīvus augstākās kvalitātes produktus, tāpēc ikkatrs AS “Olainfarm”
medikaments tiek rūpīgi pārbaudīts un izsekots visos tā dzīves cikla posmos. Uzņēmuma Zāļu blakusparādību uzraudzības grupa
nodrošina zāļu lietošanas drošuma uzraudzību gan zālēm, kurām tirgū esam reģistrācijas apliecību īpašnieki, gan tām zālēm, kuras
atrodas izpētes stadijā. Zāļu blakusparādību uzraudzības grupa veic arī tālāk minēto:
•
•
•

apzina jaunus iespējamos riskus, kuri var ietekmēt zāļu kvalitāti, drošību un efektivitāti;
izvērtē risku un zāļu lietošanas ieguvumu samēru;
sniedz aktuālo zāļu lietošanas drošuma informāciju ārstiem, farmaceitiem, pacientiem, AS “Olainfarm” pārstāvniecībām un
sadarbības partneriem.

Zāļu lietošanas drošuma informāciju AS “Olainfarm” saņem no ārstiem, farmaceitiem, citiem veselības aprūpes speciālistiem,
uzņēmuma pārstāvniecībām ārvalstīs, sadarbības partneriem un pacientiem. Mēs to rūpīgi izvērtējam un nepieciešamības gadījumā
ziņojam Eiropas Zāļu aģentūras (EMA) zāļu ziņojumu datubāzei “Eudravigilance” un Latvijas Republikas Zāļu valsts aģentūrai (ZVA).
Informāciju sniedzam arī pārējām kompetentajām iestādēm zāļu blakusparādību uzraudzības jomā un AS “Olainfarm”
pārstāvniecībām ārvalstīs.
Pacienti, to radinieki, ārsti, farmaceiti un ikviens cits interesents nepieciešamības gadījumā drīkst un ir laipni aicināts ziņot par
AS “Olainfarm” zāļu blakusparādībām uzņēmuma vietnē www.olainfarm.com, aizpildot atbilstošu ziņojumu sadaļā “Zāļu
blakusparādību uzraudzība”.
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Korporatīvā pārvaldība
Atbildīga biznesa vide
Mēs esam atbildīgs uzņēmums, kas strādā, lai radītu vērtību mūsu
akcionāriem, sabiedrībai un darbiniekiem. AS “Olainfarm”
pārvalde notiek atbilstoši AS “Nasdaq Riga” apstiprinātajiem
“Korporatīvās pārvaldības principiem un ieteikumiem”.
AS “Olainfarm” ir attīstības biedrs Baltijas Korporatīvās
pārvaldības institūtā, kura mērķis ir veicināt labas pārvaldības
principu ievērošanu Baltijas reģionā.
Uzņēmums savā interneta vietnē www.olainfarm.com publisko
akciju sabiedrības finanšu ziņojumus, ik mēnesi informē par
finanšu rezultātiem, reizi ceturksnī organizē virtuālo tīmekļa
semināru, kurā informē par finanšu rezultātiem un jaunumiem
uzņēmuma attīstībā, kā arī organizē regulāras izbraukuma
prezentācijas pie investoriem.
Sadarbība ar NVO:
•

•

•

AS “Olainfarm” sadarbojas ar valsts un nevalstiskajām organizācijām, tostarp Latvijas Republikas Veselības ministriju,
Latvijas Republikas Finanšu ministriju, Latvijas Republikas Labklājības ministriju, Zāļu valsts aģentūru, Veselības
inspekciju, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru, Latvijas Farmaceitu biedrību, Latvijas Ārstu biedrību un citām
institūcijām/ biedrībām. Mūsu sadarbības partneru lokā ir vairākas Latvijas vēstniecības ārvalstīs un AS “Olainfarm”
eksporta tirgus vēstniecības Latvijā.
AS “Olainfarm” vieno ilgstoša sadarbība ar tādām zinātniskajām organizācijām, pētniecības centriem un mācību iestādēm
kā Latvijas Organiskās sintēzes institūts, Latvijas Universitāte, Rīgas Tehniskā universitāte, Rīgas Stradiņa universitāte,
Olaines Mehānikas un tehnoloģiju koledža un Rīgas Valsts tehnikums.
AS “Olainfarm” ir viens no pieciem SIA “Farmācijas, biomedicīnas un medicīnas tehnoloģiju Kompetences centrs”
dibinātājiem un laika periodā no 2016. gada 1. jūnija līdz 2019. gada 31. decembrim piedalījās projektā “Farmācijas,
biomedicīnas un medicīnas tehnoloģiju Kompetences centrs”, īstenojot četrus pētniecības projektus.

Padome un valde
Atbilstoši Komerclikumam AS “Olainfarm” pārvalde sastāv no padomes un valdes. Saskaņā ar statūtiem AS “Olainfarm” padome
sastāv no pieciem locekļiem, kurus apstiprina akcionāru sapulcē ar balsu vairākumu. Padomes tiesības, pienākumi un sēžu kārtība
ir aprakstīta reglamentā, kas ir publiski pieejams mājas lapā. Informācija par padomes atalgojumu ir atklāta finanšu pārskatā, savukārt
Korporatīvās pārvaldības pārskats ietver informāciju par padomes ievēlēšanas kārtību. Šobrīd AS “Olainfarm” vēl nav apstiprināta
atalgojumu politika, kas noteiktu padomes un valdes locekļu atalgojumu principus, tostarp to sasaisti ar vides, sociālajiem un
pārvaldības rādītājiem.
Valdes pienākumi un atbildība
Valdes pienākums ir vadīt uzņēmuma darbību, kas ietver arī atbildību par AS “Olainfarm” noteikto mērķu un stratēģijas realizēšanu
un atbildību par sasniegtajiem rezultātiem. AS “Olainfarm” valdes pienākumi un atbildība, valdes sastāvs un valdes locekļiem
izvirzāmās prasības, kā arī interešu konfliktu identificēšana valdes locekļu darbībā ir publiskoti AS “Olainfarm” korporatīvās
pārvaldības ziņojumā. Tas katru gadu tiek aktualizēts un publicēts gan uzņēmuma, gan AS “Nasdaq Riga” tīmekļa vietnē. Šis
ziņojums tiek sastādīts saskaņā ar AS “Nasdaq Riga” korporatīvās pārvaldības principiem un ieteikumiem to ieviešanai.
Valdes darbību pārrauga padome. Pildot savus pienākumus, valde pieņem lēmumus, vadoties no visu akcionāru interesēm un
izvairoties no interešu konfliktu rašanās iespējamības. Valde ir atbildīga arī par visu saistošo normatīvo aktu ievērošanu, par risku
pārvaldīšanu, kā arī par AS “Olainfarm” finansiālo darbību. Valdes kompetence ir noteikta AS “Olainfarm” valdes reglamentā1,
savukārt uzņēmuma padomes kompetence ir noteikta AS “Olainfarm” padomes reglamentā2.
Komerclikumā un AS “Olainfarm” valdes reglamentā ir noteikti gadījumi, kuros lēmumu pieņemšanai valdei ir pienākums saņemt
iepriekšēju padomes piekrišanu.

1
2

Pieejams: https://lv.olainfarm.com/wp-content/uploads/2018/06/Valdes_reglaments.pdf
Pieejams: https://lv.olainfarm.com/wp-content/uploads/2018/06/Padomes_reglaments.pdf
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Valdes sastāvs un prasības valdes locekļiem
AS “Olainfarm” valdes sastāvā ietilpst valdes priekšsēdētājs un seši valdes locekļi. Uzņēmuma valde tiek veidota tādējādi, lai
nodrošinātu sekmīgu uzņēmuma darbību un attīstību, un tajā būtu pārstāvēti dažādu jomu speciālisti. Valdes locekļiem ir jābūt
augstākajai izglītībai un veiksmīgai profesionālajai pieredzei pārstāvētajā jomā.
2019. gadā uzņēmuma valdes sastāvā ir veiktas izmaiņas, tostarp komandai ir pievienojušies speciālisti ar veiksmīgu profesionālo
pieredzi starptautisku farmācijas uzņēmumu vadībā.
Interešu konflikta nepieļaujamība
Katra AS “Olainfarm” valdes locekļa pienākums ir novērst jebkādu, pat tikai šķietamu, interešu konfliktu rašanos savā darbībā.
Pieņemot lēmumus, valdes loceklis vadās no AS “Olainfarm” interesēm un neizmanto uzņēmumam izteiktos sadarbības
piedāvājumus personīgā labuma gūšanai. AS “Olainfarm” valdes locekļi nepiedalās tādu lēmumu pieņemšanā, kuri var radīt interešu
konfliktu.
AS “Olainfarm” ētikas kodekss nosaka krāpšanas un korupcijas aizliegumu un nepieļauj interešu konflikta situācijas. Uzņēmuma
līgumpartneri tiek aicināti ievērot līdzvērtīgus ētikas principus. AS “Olainfarm” ievēro darbības ētikas principus un darbības atbilstību
normatīvo aktu prasībām, to apliecina arī fakts, ka 2019. gadā nav reģistrēti korupcijas gadījumi AS “Olainfarm”.
Nodokļu politikas caurredzamība
AS “Olainfarm” ir sociāli atbildīgs uzņēmums un savā darbībā ievēro normatīvos aktus nodokļu jomā.
Privātuma politika
Līdz ar pieaugošo datu apjomu, kas skar privātpersonu tiesības, kā arī normatīvo aktu prasībām, AS “Olainfarm” ir apstiprināti šādi
ar datu aizsardzību saistīti dokumenti:
•
•
•
•

Personas datu apstrādes vadlīnijas;
Personas datu apstrādes un aizsardzības vispārīgie noteikumi;
Personas datu apstrādes un aizsardzības politika;
Privātuma atruna videonovērošanas sistēmai.

Vairākos iekšējos normatīvajos aktos ir datu apstrādes noteikumi (piem., transportlīdzekļu izmantošanas kārtība, darba līgumos un
ar tiem saistītajos dokumentos, dažādos citos līgumos).
Publiski pieejamā privātuma politika ir izvietota mājas lapā.
Piegādātāju ētikas politika
Piegādātāju izvēlē AS “Olainfarm” balstās uz Good Manufacture Practice (GMP) standartiem, kas ietver GSP (Good Storage
Practice), GDP (Good Distribution Practice) vadlīnijas.
Uzsākot jebkāda veida sadarbību, AS “Olainfarm” veic rūpīgu un izsvērtu savu potenciālo sadarbības partneru atlasi, balstoties uz
komercdarbības praksē atzītiem uzņēmuma standartiem, kuros iekļauti ētiskās uzņēmējdarbības prakses un normatīvo aktu
ievērošanas principi. Slēdzot savstarpējos līgumus par jebkāda veida sadarbības uzsākšanu, kā ierasta prakse tiek pielietota
savstarpējā audita paredzēšana plānotās sadarbības ietvaros, tādējādi veicinot savstarpējās sadarbības caurredzamības principa
ievērošanu.
Atbildīga mārketinga prakse un ētikas kodekss
AS “Olainfarm” strādā atbilstoši Ministru kabineta 2011. gada 17. maija noteikumiem Nr. 378 “Zāļu reklamēšanas kārtība un kārtība,
kādā zāļu ražotājs ir tiesīgs nodot ārstiem bezmaksas zāļu paraugus” un īsteno atbildīgu mārketinga praksi:
•

•
•
•

Uzņēmums ir biedrs Latvijas Patentbrīvo medikamentu asociācijā (LPMA) un ievēro Starptautisko inovatīvo farmaceitisko
firmu asociācijas (SIFFA) un LPMA Zāļu reklamēšanas prakses ētikas kodeksu. Šis kodekss atspoguļo Eiropas Parlamenta
un Padomes Direktīvas 2001/83/EK prasības par cilvēku ārstēšanā izmantojamām zālēm.
AS “Olainfarm” ievēro arī SIFFA un LPMA atklātības kodeksu, kas nosaka informācijas izpaušanas kārtību saistībā ar
noteiktu sadarbību ar veselības aprūpes profesionāļiem un veselības aprūpes iestādēm un organizācijām.
AS “Olainfarm” ievēro Starptautiskās Farmaceitisko ražotāju un asociāciju federācijas (International Federation of
Pharmaceuticals Manufacturers and Associations, IFPMA) ētiskas darbības principus (Code of Practice)
AS “Olainfarm” pārstāvis pārstāv Latvijas Patentbrīvo medikamentu asociācijā (LPMA) Starptautisko inovatīvo
farmaceitisko firmu asociācijas (SIFFA) un LPMA Zāļu reklamēšanas ētikas komisijā.
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Korupcijas novēršanas politika un ētikas pamatprincipi
AS “Olainfarm” ir Starptautisko inovatīvo farmaceitisko firmu asociācijas (SIFFA) un Latvijas Patentbrīvo medikamentu asociācijas
(LPMA) biedrs un savā darbībā ievēro LPMA apstiprināto “Zāļu reklamēšanas prakses ētikas kodeksu”, “Atklātības kodeksu”, “Zāļu
reklamēšanas prakses ētikas kodeksa piemērošanas noteikumus” un citus minētās organizācijas dokumentus, kā arī Eiropas
Farmaceitisko rūpniecību un asociāciju federācijas (EFPIA) kodeksu “Par recepšu zāļu reklāmu un sadarbību ar veselības aprūpes
speciālistiem”, EFPIA kodeksu “Par informācijas izpaušanu saistībā ar finansiālo un nefinansiālo atbalstu, ko farmaceitiskās
kompānijas sniegušas veselības aprūpes speciālistiem un veselības aprūpes organizācijām”, EFPIA kodeksu “Prakses kodekss
attiecībām starp farmaceitisko rūpniecību un pacientu organizācijām”, IFPMA ētiskas darbības kodeksu.
2019. gadā AS “Olainfarm” ir pārskatīti ētikas jautājumus reglamentējošie normatīvie akti un apstiprināts jauns ētikas kodekss, kas
definē skaidrus profesionālās darbības standartus un veicina nodarbināto ētisko apziņu, darba un uzvedības kultūru, kā arī stiprina
profesionālo ētiku, veidojot ētisku vidi un pozitīvu uzņēmuma tēlu.
Papildus tam AS “Olainfarm” ir LPMA deleģētais biedrs kopīgajā Latvijas Patentbrīvo medikamentu asociācijas (LPMA) un
Eiropas Farmaceitisko rūpniecību un asociāciju federācijas (EFPIA) Ētikas komisijā, kas izskata sūdzības un ētikas
pārkāpumus farmācijas jomā, kā arī konsultē Latvijas farmācijas uzņēmumus. LPMA biedri savā darbībā ievēro Ētikas kodeksu, kas
ir stingrāks nekā pašlaik spēkā esošie normatīvie akti par zāļu reklamēšanas kārtību, tādējādi maksimāli izslēdzot korupciju un ētiskās
prakses politikas pārkāpšanu savā tiešajā uzņēmējdarbībā.
Bez iepriekš minētā AS “Olainfarm” un tās darbinieki, veicot produkcijas izplatīšanu un reklamēšanu, rīkojas atbilstoši ētikas normām,
ievērojot pretkorupcijas principus, Latvijas Republikas Krimināllikumu, Latvijas Republikas Reklāmas likumu, Latvijas Republikas
Negodīgas komercprakses aizlieguma likumu, Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumus Nr. 378 “Zāļu reklamēšanas kārtība
un kārtība, kādā zāļu ražotājs ir tiesīgs nodot ārstiem bezmaksas zāļu paraugus”, kā arī citus šo jomu regulējošos Latvijas Republikas
un piemērojamos starptautiskos normatīvos aktus.
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Kontakti
AS “Olainfarm”
Rūpnīcu iela 5
Olaine, LV-2114, Latvija

www.olainfarm.com
Tel. +371 67013705
E-pasts: olainfarm@olainfarm.com

Investoru attiecību konsultants :
Jānis Dubrovskis
Janis.dubrovskis@olainfarm.com
Mob. +371 29178878
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