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AS „Olainfarm” ir viens
no lielākajiem gatavo zāļu
un farmaceitisko pusproduktu
ražotājiem Baltijā
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Mūsu uzņēmums

©2016 Nasdaq, Inc.

Misija
AS „Olainfarm” ir viens no lielākajiem gatavo
zāļu un farmaceitisko pusproduktu ražotājiem Baltijā. Mūsu darbības pamatprincips ir
ražot uzticamus un 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
draudzīga ražošanas procesa organizācija un
pastāvīga kompānijas vērtības palielināšana.

Vīzija
Mēs vēlamies kļūt par vadošo gatavo zāļu un ķīmiski-farmaceitisko produktu ražotāju Baltijā,
kura produkcija ir pazīstama un pieejama visā pasaulē.

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 virzienu un
radīt jaunus inovatīvus produktus un
tehnoloģijas, īpaši veicinot sadarbību ar
Latvijas zinātniskajām institūcijām;

•

Reģistrēt uzņēmumā ražotās gatavo
zāļu formas un piegādāt tās dažādiem
pasaules valstu tirgiem;

•

Ražot gatavo zāļu formas un ķīmiskos
produktus partneriem;

•

Papildināt un saglabāt uzņēmuma
intelektuālā īpašuma portfeli.

ILGTSPĒJAS NEFINANŠU ZIŅOJUMS 2017

6

MĀRKETINGS
•

Izstrādāt un ieviest uzņēmuma un partneru produktu virzības stratēģiju;

•

Plānot, izstrādāt un ieviest uzņēmuma
misijai, mērķiem un stratēģijai atbilstīgas mārketinga aktivitātes;

•

Vadīt mārketinga aktivitātes un tirdzniecību reģionālajos tirgos;

•

Veikt mārketinga pētījumus, apstrādāt
un analizēt iegūto informāciju aktuālo
tirgus vajadzību noteikšanai;

•

Noteikt tirgus potenciālu reģionālajos
tirgos turpmākai biznesa attīstībai;

•

Iniciēt jaunu produktu izstrādi un ieviešanu
atbilstoši identificētajām tirgus vajadzībām.

RAŽOŠANA UN PRODUKTU KVALITĀTE
•

Vairot klientu uzticību, ražojot kvalitatīvus produktus un sniedzot pilnīgu
informāciju par tiem;

•

Automatizēt tehnoloģiskos procesus,
lai paaugstinātu ražošanas efektivitāti
un darba drošību;

•

Modernizēt ražotnes un procesus atbilstoši Labas ražošanas praksei;

•

Izveidot jaunas ražotnes uz esošo ražotņu
bāzes un radīt jaunas darba vietas.

SOCIĀLĀ POLITIKA
•

•

Sekmēt darbinieku ilgtermiņa ieguldījumu uzņēmuma biznesa mērķu
sasniegšanā;

Nodrošināt darbinieku
apmācības un karjeras
izaugsmes iespējas

Nodrošināt sociālās garantijas un
darbinieku atalgojumu atbilstīgi viņu
amatam un ieguldījumam;

VIDES AIZSARDZĪBA
•

Nodrošināt ētisku attieksmi pret
apkārtējo vidi un turpināt organizēt
videi draudzīgu ražošanas procesu;

•

Gan kvalitatīvi, gan kvantitatīvi pastāvīgi
samazināt uzņēmuma darbības ietekmi
uz vidi.

INVESTORU ATTIECĪBAS
•

•

Pastāvīgi strādāt pie kompānijas vērtības paaugstināšanas ar inovācijām,
izaugsmi un peļņas pieaugumu;
Savlaicīgi sniegt uzticamu un pār-

skatāmu 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” LIELĀKIE AKCIONĀRI:
SIA „Olmafarm” (42,56 %), pēc datiem uz 01.01.2018
Valērija Maligina mantinieki (26,92 %), pēc datiem uz 01.01.2018.
Pārējie akcionāri (23,09 %), pēc datiem uz 01.01.2018.
AS „Swedbank” klientu vārdā (7,43%) pēc datiem uz 01.01.2018.

Medikamenti, aktīvās farmaceitiskās vielas
un starpprodukti
AS „Olainfarm” produktu portfelis sastāv no vairāk nekā

gatavo zāļu formām

aktīvām farmaceitiskām
vielām un

starpproduktiem

Uzņēmums specializējas medikamentos nervu sistēmas un sirds un asinsvadu veselībai,
antibakteriālajos, pretvīrusu un pretalerģijas līdzekļos. Ķīmiski farmaceitisko produktu
virzienā īpaši pieredzējis adamantāna, hinuklidīna un nitrofurānu rindas preparātu ražošanā
un izstrādē.
AS „Olainfarm” nodrošina pētniecības, analītiskos, reģistrācijas, ražošanas, iepakošanas,
izplatīšanas un mārketinga pakalpojumus.

Lielākie meitasuzņēmumi
SIA „Latvijas aptieka”
SIA “Tonus Elast”
SIA “Silvanols”
SIA “Elast Medikl”

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

SIA “NPK Biotest” 100% pamatkapitāla daļu
100% pamatkapitāla daļu
SIA “Diamed”
SIA “OlainMed” 100% pamatkapitāla daļu
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AS „Olainfarm” meitasuzņēmumi atrodas Latvijā, Baltkrievijā, Krievijā, Lietuvā, Turcijā, Azerbaidžānā, Igaunijā, Čehijā 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: http://olainfarm.lv/lv/olainfarm/olainfarm-pasaule/

Darbinieki
AS „Olainfarm” strādā vairāk nekā 1000 darbinieku Latvijā, 66 % no tiem ir sievietes, bet 34 %
vīrieši. 37 % darbinieku ir ar augstāko izglītību, 29 % – ar vidējo speciālo izglītību. Trešdaļa
darbinieku ir vecuma grupā no 18 līdz 40 gadiem. AS „Olainfarm” darbinieku vidējais darba stāžs
ir 13 gadi. Rotācijas koeficients 2017. gadā: 0,20 %; darbinieku atjaunošanās koeficients: 0,08 %.

Darbinieku arodbiedrība
Uzņēmumā ir aktīva arodbiedrība, kurā ir
iesaistījušies 57 % darbinieku. AS „Olainfarm” ar uzņēmuma arodbiedrību ir
noslēgts koplīgums, kas katru gadu tiek
papildināts ar papildu sociālajām garantijām. Tas paredz darbiniekiem prēmijas
valsts svētkos, materiālos pabalstus
operāciju, ilgstošas slimības vai bēru gadījumos, atlaides veselības polisēm atkarībā
no darba stāža, sveikšanu darba un dzīves

jubilejās atkarībā no uzņēmumā nostrādātā
laika, darbinieku sveikšanu bērnu piedzimšanas gadījumā, bērnam uzsākot
mācības 1. klasē, absolvējot vidējās izglītības mācību iestādi, un citus labumus.
AS „Olainfarm” arodbiedrība rūpējas arī par
nestrādājošiem pensionāriem, kuri ir tās
biedri, organizējot ikgadēju ekskursiju un
Ziemassvētku un Lieldienu svinības.

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.
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Galvenie darbības rādītāji 2017. gadā
Precīzi uzņēmuma apgrozījuma un peļņas dati ir publiskoti auditētajā AS “Olainfarm”
2017.gada pārskatā, kas publicēts vienlaikus ar šo nefinanšu ziņojumu.

Lielākie realizācijas tirgi 2017. gadā
Mūsu ražotās gatavās zāļu formas, AFI un starpprodukti tiek eksportēti uz vairāk nekā 50
pasaules tirgiem.
Uzņēmums ir saglabājis savus tradicionāli
lielākos noieta tirgus, taču vienlaicīgi, diversificējot riskus, turpina aktīvi strādāt pie pārdošanas kāpināšanas Mongolijā, Albānijā,
Kosovā un Turcijā. 2017. gadā savai produktu ģeogrāfijai esam pievienojuši vēl 4
jaunus tirgus – Argentīnu, Kolumbiju,
Honkongu un Rumāniju, kuros plānojam
nostiprināties un augt.

Vienlaikus ar izaugsmi ārējā tirdzniecībā AS
„Olainfarm” strādā pie savas tirgus daļas
palielināšanas vietējā tirgū, ko apliecina
aptieku ķēdes „Latvijas Aptieka” paplašināšana
un
medicīnas
iestādes
„OlainMed” iegāde.

REALIZĀCIJAS SADALĪJUMS
PA VALSTĪM 2017. GADĀ

Citas 11%

Polija 1%
Lietuva 1%
Vācija 1%
Uzbekistāna 2%

Krievija 35%

Kazahstāna 3%
Nīderlande 3%
Baltkrievija 8%

Ukraina 10%

Latvija 25%
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Pārdotākie „Olainfarm” produkti 2017. gadā
AS „Olainfarm” specializējas medikamentos nervu sistēmas un sirds un asinsvadu
veselībai, antibakteriālajos, pretvīrusu un
pretalerģijas līdzekļos.

10 no mūsu
pārdotākajiem
medikamentiem veido
90 % no kopējā
realizācijas apjoma

Uzņēmuma produktu portfelis sastāv no
vairāk nekā 60 gatavo zāļu formām, 25
aktīvām farmaceitiskām vielām un vairāk
nekā 20 starpproduktiem. Ķīmiski farmaceitisko produktu virzienā uzņēmums ir
īpaši pieredzējis adamantāna, hinuklidīna
un nitrofurānu rindas preparātu ražošanā
un izstrādē. Desmit no mūsu pārdotākajiem
medikamentiem veido 90 % no kopējā
realizācijas apjoma.

OLAINFARM PRODUKTU
REALIZĀCIJA 2017. GADĀ

Citi 8%
Remantadīns 2%
Furagīns 2%

Neiromidin 20%

Furadonīns 4%
PASS 5%
Fenkarol 5%
Noofen 16%
Etacizins 10%

Adaptol 13%

Furamags / Furasol 15%
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Vadības uzruna akcionāriem

AS “Olainfarm” 2017. gada nefinanšu pārskats
atspoguļo uzņēmuma darbības rādītājus finanšu,
sociālajā, vides, kvalitātes vadības un korporatīvās pārvaldības jomās. Tas atklāj AS „Olainfarm” kā uzņēmumu, kuram sociālās atbildības jautājumi ir neatņemama biznesa attīstības sastāvdaļa. Ar šo ziņojumu
vēlamies iepazīstināt mūsu akcionārus, investorus,
sadarbības partnerus, klientus, pacientus un kolēģus,
sniedzot kopsavilkumu par to, ko mēs esam paveikuši
2017. gadā, kā plānojam attīstīties, lai sasniegtu izvirzītos mērķus.
AS „Olainfarm” ir liels zinātniskais
potenciāls, kuru mēs attīstām divos virzienos. Pirmais ir gatavo zāļu formu izstrāde un
ražošana. Mēs mērķtiecīgi strādājam pie
savu produktu kvalitātes un efektivitātes
uzlabošanas, kā arī jaunām preparātu
formām, kuras būtu pieejamākas patērētājiem. 2017. gadā esam uzsākuši vairākus
pilnīgi jaunus projektus, kurus plānojam
noslēgt 2020. gadā. Tā ir atsevišķa medikamentu grupa, kura ir saistīta ar tuberkulozes
ārstēšanu un veiksmīgo AS „Olainfarm”
sadarbības pieredzi ar Pasaules Veselības
organizāciju.
Uzņēmums ir mērķtiecīgi strādājis pie
noieta tirgu paplašināšanas 2017. gadā.
Pērn AS „Olainfarm” ir veiksmīgi pabeigusi
produktu reģistrāciju Armēnijā un Azerbaidžānā. Reģistrācijas procesi ir uzsākti
Nepālā, tie turpinās Armēnijā, Turcijā,
Mjanmā, Kamerūnā un Vjetnamā. Esam
mērķtiecīgi strādājuši pie mūsu ražoto medikamentu reģistrācijas Turcijā, kuru plānojam uzsākt 2018. gadā. Vienlaicīgi esam
uzsākuši arī jaunā produkta „Jogurt Actio”
reģistrāciju vairākos uzņēmuma tirgos.
Otrs ir aktīvo farmaceitisko vielu (AFV) un
ķīmisko starpproduktu izstrāde un ražoša-

•

AFV un starpproduktu
pārdošana 2017. gadā
augusi divas reizes

•

>6,5 miljoni eiro
investēti pētniecībā,
zāļu reģistrācijā un
ražotnes modernizēšanā

•

Eksportējam uz vairāk
nekā 50 pasaules tirgiem

na, kura pēdējos gados attīstās ļoti dinamiski. 2017. gadā mēs ražošanā ieviesām
anti-angioģenēzes AFV, kuru sadarbībā ar
partneri reģistrējam 42 valstīs. Mēs veicām
pirmās anti-Alcheimera slimības AFV
piegādes uz Japānu, kā arī uzsākām
anti-Parkinsona AFV eksportu uz ASV. Esam
uzsākuši hlorbutanola hidrāta eksportu uz
Japānu. Ja salīdzinām 2016. un 2017. gadu,
tad AFV un starpproduktu pārdošanas
apjomi ir auguši divas reizes un apliecina AS
„Olainfarm”
konkurētspēju
globālajā
farmācijas tirgū.
Pēdējo divu gadu laikā mūsu uzņēmums ir
investējis vairāk nekā 6,5 miljonus pētniecībā
un zāļu reģistrācijā, produkcijas datu
atjaunošanai, turpinot veiksmīgi iesākto praksi
Eiropas fondu līdzekļu piesaistē. Tā, piemēram,
reģistrācijas fināla fāzē atrodas anti-mukolītiskas gatavās zāļu formas reģistrācija Latvijā, kas ir ne vien AS „Olainfarm” galvenās
mītnes valsts, bet arī otrais lielākais noieta
tirgus. Mēs strādājam arī pie jaunas pediatriskās
pretalerģijas preparāta formas un prettuberkulozes AFV un gatavās zāļu formas izstrādes.
Tāpat noris darbs pie pretsāpju medikamenta
ar pretsaaukstēšanās efektu izstrādes. To
plānojam reģistrēt Latvijā 2018. gadā.
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Kā vienu no lielākajiem sasniegumiem
vērtēju to, ka „Olainfarm” koncerns 2017.
gadā sasniedza kārtējo realizācijas rekordu
– vairāk nekā 122 miljoni eiro. Jāņem vērā,
ka uzņēmuma darbības vide lielā daļā tam
nozīmīgu tirgu 2017. gadā bija svārstīga un
diezgan neprognozējama. Zaudējumi no
valūtas kursu svārstībām vien sasniedza
aptuveni 1,5 miljonus eiro.
2017. gadā mēs daudz uzmanības veltījām
arī AS „Olainfarm” jauno meitasuzņēmumu
integrācijai uzņēmumā, kas ir daļa no koncerna ilgtermiņa attīstības stratēģijas.
Tāpēc bija vērojams realizācijas pieaugumam neproporcionāli liels pārdošanas un
administratīvo izmaksu kāpums. Lielākās
ārējās investīcijas 2017.gadā bija medicīnas
iestādes “OlainMed” (iepriekš “Olaines
veselības centrs”) kas primāro nodrošina
veselības aprūpi Olaines novada iedzīvotājiem, iegāde un “Latvijas aptieka” tīkla
paplašināšana ar vairākām aptiekām
Bauskā, Rēzeknē un Ventspilī.
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AS „Olainfarm” ir ražotājs, kura portfelī ir
virkne Rietumu tirgum interesantu produktu. Tas attiecas gan uz sirds, gan antihistamīna, neiroloģiskajiem un uroloģiskajiem
preparātiem. Interese par šiem medikamentiem ir liela, un mūsu apņemšanās ir no
2020. gada sākt „Olainfarm” gatavo zāļu
formu reģistrāciju Eiropā. Lai to paveiktu, ir
jāveic virkne mājasdarbu, lai izpildītu Eiropas valstu regulācijas prasības. Mūsu
pieredzējušie speciālisti pie tā aktīvi strādā.
Uzņēmuma lielākā akcionāra un īpašnieka
Valērija Maligina ieguldījums šajā izaugsmē
un transformācijā par mūsdienīgu un dinamiski augošu kompāniju ir bijis milzīgs, un
viņa pāragrā un negaidītā aiziešana mūžībā
2017.gada nogalē bija liels trieciens mums
visiem. Taču AS “Olainfarm” kolektīvs
vēlreiz apliecināja savu profesionalitāti,
saliedētību un spēju tikt galā ar izaicinājumiem šajā smagajā brīdī, turpinot V.Maligina vadībā aizsāktos projektus un sekmīgi
noslēdzot 2017.gadu.

Vīzija 2018. gadam
Uzņēmuma veiksmīga darbība nākotnē būs
lielā mērā atkarīga no tā spējas gan dažādot
noieta tirgus un produktus, gan saglabāt
pozīcijas esošajos tirgos. Mēs turpināsim
iesāktos procesus medikamentu
reģistrācijā vairākos ES tirgos,
Japānā, Brazīlijā. Vienlaicīgi
mūsu uzmanības fokusā būs
lielākie noieta tirgi NVS, kuros
esam nostiprinājušies un
redzam potenciālu kāpināt produkcijas eksportu arī turpmāk.

Oļegs Grigorjevs

Valdes priekšsēdētājs

Uzņēmums turpina un turpinās iegādāties
meitasuzņēmumus dažādās ar farmāciju
saistītās nozarēs, tajā skaitā arī ar atšķirīgiem
noieta tirgiem. Būtisks veiksmīgas darbības
priekšnosacījums tuvāko divu gadu laikā būs
koncerna spēja tajā integrēt līdz šim iegādātos uzņēmumus un pēc iespējas pilnvērtīgāk
izmantot tās iespējas, ko var dot kopēja
administratīvā, mārketinga un loģistikas
struktūra.
Vēlos sirsnīgi pateikties visiem AS „Olainfarm”
darbiniekiem, akcionāriem un mūsu sadarbības partneriem Latvijā un pasaulē par atbalstu
un ieguldījumu uzņēmuma attīstībā, kas ir
palīdzējis aizvadīt mums patiesi veiksmīgu
2017. biznesa gadu.
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Svarīgākie AS „Olainfarm” attīstību
ietekmējoši notikumi 2017. gadā

Mērķtiecīga Eiropas līdzfinansējuma piesaiste un
realizētie projekti
2017. gadā AS „Olainfarm” projekta „Farmācijas, biomedicīnas un medicīnas tehnoloģiju
Kompetences centrs” (Nr.1.2.1.1/16/A/006) ietvaros turpināja īstenot četrus pētniecības
projektus:
•

•

„Zāļu lietošanas drošuma un toksikokinētikas pētījums” – zāļu drošuma un
toksikokinētikas pirmsklīniskie pētījumi
atbilstoši Labas laboratorijas prakses
principiem;
„Pētījums jaunas pret tuberkulozes
gatavās zāļu formas izstrādei”.

•

„Dabīgu vielu izpēte jaunas kosmētikas
produktu līnijas izstrādei” – dabīgo
vielu izpēte un dabīgu kosmētikas produktu līnijas izstrāde.

•

„Jaunas tehnoloģijas izstrāde racēmiskā
Hinuklidīna atvasinājuma iegūšanai”.

2017. gada 24. maijā AS „Olainfarm” uzsāka projekta „Eksperimentālās tehnoloģijas ieviešana jaunu produktu ražošanai AS „Olainfarm”” īstenošanu. Projekta mērķis ir jauna produkta
un jaunas ražošanas tehnoloģijas ieviešana AS „Olainfarm”, veicot ražošanas līnijas izveidi.
Plānotais projekta īstenošanas termiņš ir no 2017. gada 24. maija līdz 2019. gada 24. maijam.
Pērn uzņēmums kā sadarbības partneris piedalījies Latvijas Darba devēju konfederācijas
projekta „Profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu dalība darba vidē balstītās mācībās un
mācību praksēs uzņēmumos“ realizācijā.

Investīcijas zīmolu attīstībā un pētniecībā
2017. gadā ir noslēgti produktu reģistrācijas
procesi Latvijā, Kirgizstānā, Armēnijā, Azerbaidžānā un Moldovā. Noslēgusies arī
vairāku AS „Olainfarm” meitasuzņēmuma
„NPK Biotest” ražoto medikamentu reģistrācija Baltkrievijā. Reģistrācijas procesi
turpinās
Nepālā,
Armēnijā,
Turcijā,
Mjanmā, Kamerūnā un Vjetnamā.
Dažādos Eiropas projektos pēdējos gados
esam investējuši aptuveni 6,5 miljonus eiro.
Tie ir bijuši saistīti ar ražotnes rekonstrukciju, jaunu medikamentu izstrādi un uzņēmuma tehniskās bāzes uzlabošanu. Aptu-

veni 2 miljonus eiro pērn mēs investējām
produktu reģistrācijā. Savukārt šogad ar
mūsu produktiem saistītos pētījumos
plānojam investēt vēl 3,5 milj. eiro.
Vairākos uzņēmuma tirgos turpinās jaunā
produkta „Jogurt Actio” reģistrācija. Ir
pabeigts darbs pie uzņēmumam jaunu pretvēža un prettuberkulozes vielu sintēzes.

Aptuveni 2 miljonus
eiro pērn mēs investējām
produktu reģistrācijā
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Investīcijas meitasuzņēmumu attīstībā
AS „Olainfarm” 2017. gadā mērķtiecīgi
strādājusi pie koncerna uzņēmumu
konkurētspējas stiprināšanas, integrējot
labas pārvaldības praksi, mārketinga
pieredzi, IT risinājumus koncerna meitas
uzņēmumos, un turpinās to darīt arī 2018.
gadā.
2017. gada 13. jūlijā tika dibināts AS „Olainfarm" meitasuzņēmums SIA „Longgo", kas
piedāvā mūsdienīgus dabīgas izcelsmes

produktus cilvēka veselībai un labsajūtai.
2017. gada 21. jūlijā AS „Olainfarm” tika
reģistrēta Latvijas Republikas Uzņēmumu
reģistrā kā SIA „Olaines veselības centrs”
vienīgā īpašniece. SIA „Olaines veselības
centrs” (no 2018. gada janvāra nosaukums
mainīts uz SIA „OlainMed”) nodrošina
veselības aprūpes ambulatoros pakalpojumus Olainē.

AS „Olainfarm” atzīta par labāko
darba devēju Rīgas reģionā
AS „Olainfarm” jau vairākus gadus ir atzīta
par labāko darba devēju Rīgas reģionā. Arī
2017. gadā svinīgajā Latvijas Darba devēju
konfederācijas (LDDK) Gada balvas apbalvošanas ceremonijā uzņēmums saņēma
balvu kā labākais darba devējs Rīgas
reģionā. Balvu pasniedza Latvijas ekonomikas ministrs Arvils Ašeradens. 2017. gadā
LDDK Gada balvas finālā tika izvirzīti 32
spēcīgākie darba devēji.

AS „Olainfarm” jau
vairākus gadus ir atzīta
par labāko darba
devēju Rīgas reģionā
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Vides politika un to regulējošie dokumenti
AS „Olainfarm” vides politikā balstās uz
vides pārvaldības sistēmu, kas veidota
atbilstoši vides standarta ISO 14001
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”.
2017. 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.
LVRIG05616B, derīgs no 27.01.2016. līdz 26.01.2019.
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 saistošām
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 iegādi un energore-

sursu 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.
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AS „Olainfarm” darbību vides jomā reglamentē arī Valsts vides dienesta Lielrīgas vides pārvaldes izdotā atļauja A kategorijas piesārņojošai darbībai Nr. Nr.RI10IA0004. Tās nosacījumi
jāpārskata ik pēc septiņiem gadiem, tāpēc 2017. gada jūnijā uzņēmums iesniedza
jaunuiesniegumu A kategorijas atļaujas saņemšanai, un jaunā atļauja tiks izsniegta 2018.
gada 11. jūnijā.
Valsts vides dienesta Lielrīgas vides pārvalde katru gadu veic pārbaudi uzņēmumā, kuras
laikā izvērtē AS „Olainfarm” darbības atbilstību atļaujas nosacījumiem. 2017. gada decembra pārbaudē neatbilstības netika konstatētas, administratīvie sodi par vides aizsardzības normatīvo aktu pārkāpumiem pēdējo 10 gadu laikā nav piemēroti.
Vides aizsardzības daļa 2017. gadā veica 58 iekšējos vides un energoauditus.

Siltumnīcu gāzu emisijas kontrole
CO2 emisiju kontrole uzņēmumā notiek aprēķinu veidā saskaņā ar VSIA „Latvijas Vides,
ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūra” metodiku, kuru pārskata un atjauno katru gadu.
AS „Olainfarm” siltumapgādi nodrošina lokālā katlu māja, kurā ir uzstādītas piecas sadedzinā- šanas iekārtas. Uzņēmuma teritorijā darbojas arī SIA „Olainfarm enerģija” koģenerācijas
stacija, no kuras ražošanas vajadzībām tiek iepirkts tvaiks.
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 (publiski pieejama http://www.vvd.gov.lv/izsniegtas-atlaujas-un-licences), 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 iesniedz Valsts vides dienesta Lielrīgas vides pārvaldei apstiprināšanai.
Gads

2013.

2014.

2015.

2016.

2017.

2018.

2019.

2020.

Piešķirtās kvotas

4436

9060

8899

8739

8578

8418

8257

8097

11452

10726

11653

10455

126 %

120 %

133 %

122 %

Iztērētās kvotas

1 kvota = 1 tonna CO2 emisijas no sadedzināšanas iekārtas. Iztrūkstošās kvotas uzņēmums iepērk biržā.
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AS „Olainfarm” regulāri veic
virkni ar darbību saistīto
tiešo risku monitoringu
Vides risku vadība
AS „Olainfarm” ir B kategorijas paaugstinātas bīstamības objekts atbilstoši 2017. gada 19.
septembra MK 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 noteikumu Nr. 131 prasībām ir izstrādāta un Vides pārraudzības valsts
birojā saskaņota Rūpniecisko avāriju novēršanas programma (turpmāk - RANP).
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,
1-hlor-3,5-dimetiladamantāna, pomalidomīda ražošanā;

•

Hidrazīna hidrātam, ko izmanto furadonīna, furagīna ražošanā.
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Vides risku monitorings
Kā atbildīgs uzņēmums AS „Olainfarm” regulāri veic virkni ar darbību saistīto tiešo risku
monitoringu. Vispusīgu un regulāru vides monitoringu mūsu uzņēmumā veic akreditētas
Kvalitātes vadības departamenta Sanitāri – ekoloģiskā laboratorija, Ūdens kontroles laboratorija un Mikrobioloģiskā laboratorija. Nepieciešamības gadījumā tiek pieaicināta SIA „Vides
audits” laboratorija.
•

Gaistošo organisko savienojumu (turpmāk – GOS) monitorings
GOS emisiju noteikšanu veic reizi ceturksnī aprēķinu ceļā, izmantojot emisijas limitu projektā aprakstītās metodes un sagatavojot dabas resursu nodokļu pārskatu. Reizi gadā tiek
sagatavotas GOS šķīdinātāju apsaimniekošanas bilances atbilstoši MK noteikumu Nr. 186
26. punktam un 4. pielikumam un pārskats atbilstoši šo noteikumu 5. pielikumam.

Piesārņojošais parametrs
GOS
•

Limits A kategorijas atļaujā,
tonnas / gadā
107,43

Daudzums, tonnas / gadā
2016.

2017.

22,59

23,92

Patērētās dabasgāzes daudzuma uzskaiti pēc gāzes skaitītāju rādījumiem veic vienu reizi
dienā. Gāzes skaitītāji ir verificēti. 2017. gadā ir sasniegts dabasgāzes patēriņa samazinājums par 9,65 %.

Kurināmā veids
Dabasgāze

Limits A kategorijas atļaujā,
tūkst. m3 / gadā
24017

Patēriņš, tūkst. m3 / gadā
2016.

2017.

2804,099

2533,555

•

Iegūtā artēziskā 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 reizi mēnesī, datus fiksē ūdens ieguves uzskaites žurnālā.
Ūdens mērītāju verificē vienu reizi četros gados.

•

Uz notekūdeņu attīrīšanas iekārtām novadīto notekūdeņu daudzuma instrumentālo
uzskaiti veic pēc notekūdeņu daudzuma mērītāju rādījumiem, datus katru dienu ieraksta
notekūdeņu uzskaites žurnālā. Notekūdens mērītāju verificē vienu reizi četros gados.
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Limits A kategorijas
atļaujā,
tūkst. m3 / gadā

Daudzums, tonnas / gadā
2016.

2017.

Artēziskais ūdens

398,500

124,116

85,817

Tehniskais ūdens

1755,855

1259,114

1154,495

Notekūdeņi

2118,655

1318,29

1237,137

Piezīmes
samazinājums par
30,85 %
samazinājums par
8,3 %
samazinājums par
6,2 %

•

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”. Datu bāze ir pieejama visiem uzņēmuma darbiniekiem uz servera.

•

Reizi ceturksnī AS „Olainfarm” veic piesārņojošo vielu emisijas gaisā no ražošanas
limitu ievērošanas kontroli aprēķinu ceļā, izmantojot emisijas limitu projektā aprakstītās
metodes un sagatavojot dabas resursu nodokļu pārskatu.
Piesārņojošais
parametrs

Limits A kateg. atļaujā,
tonnas / gadā

Gaistoši organiskie
savienojumi GOS

Daudzums, tonnas / gadā

Piezīmes

2016.

2017.

107,4291

22,5953

23,9201

Palielinājies par 5,8 %

Sēra dioksīds SO2

2,4038

0,0484

0,4050

Bez būtiskām izmaiņām

Pārējie neorganiskie
savienojumi

0,7487

0,2666

0,2826

Bez būtiskām izmaiņām

Slāpekļa dioksīds NO2

63,8780

22,5281

20,2654

Amonjaks NH3

3,58400

0,7003

1,4990

46,221

25,9112

22,8319

Oglekļa
monooksīds CO

Samazinājums saistīts ar
dabasgāzes patēriņa
samazinājumu
Palielinājums par 97,9 %
saistīts ar Rimantadīna
bāzes šķīduma metanolā
ražošanu 2017. gadā
Samazinājums saistīts ar
dabasgāzes patēriņa
samazinājumu
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Piesārņojošo vielu emisiju monitoringu no katlu mājas sadedzināšanas iekārtām un
koģenerācijas stacijas veic mērījumu ceļā vienu reizi 2 gados un aprēķinu veidā vienu
reizi ceturksnī, sagatavojot dabas resursu nodokļu pārskatu. Sadedzināšanas iekārtu
faktiskās emisijas nepārsniedz noteiktās robežvērtības.

•

Reizi mēnesī veic piesārņojošo parametru monitoringu: ķīmiskā skābekļa patēriņa
(ĶSP), bioloģiskā skābekļa patēriņa (BSP5), suspendēto vielu, kopējā slāpekļa (Nkop),
kopējā fosfora (Pkop) testēšanu notekūdeņu attīrīšanas iekārtu izplūdē.

•

Reizi ceturksnī veic piesārņojošo parametru monitoringu: hloroforma, BTEX, ksilola,
toluola, benzola, fenolu indeksa, niķeļa (Ni) testēšanu notekūdeņu attīrīšanas iekārtu
izplūdē.

2017. gadā veiktais monitorings apliecina, ka piesārņojošo parametru koncentrācijas
notekūdeņu attīrīšanas iekārtu izplūdē nepārsniedz A kategorijas atļaujā noteiktās maksimāli pieļaujamās koncentrācijas.
•

Divas reizes gadā notekūdeņu attīrīšanas iekārtu ieplūdē veic piesārņojošo parametru
monitoringu: ķīmiskā skābekļa patēriņa (ĶSP), bioloģiskā skābekļa patēriņa (BSP5), suspendēto vielu, kopējā slāpekļa (Nkop), kopējā fosfora (Pkop) testēšanu. Bet reizi gadā hloroforma, BTEX, ksilola, toluola, benzola, fenolu indeksa, kopējā organiskā oglekļa, niķeļa
(Ni) testēšanu.

•

Reizi gadā veic apstrādāto notekūdeņu dūņu kvalitātes testēšanu, nosakot šādus parametrus: mitrums, sausna, kopējais slāpeklis (Nkop), kopējais fosfors (Pkop), kadmijs (Cd), hroms
(Cr), varš (Cu), niķelis (Ni), svins (Pb), cinks (Zn), dzīvsudrabs (Hg). 2017. gadā dūņu laukos
novadīja 167 tonnas dabiski mitras dūņas ar sausnas saturu 24,8 %. Sausnas masa sastādīja
36,38 tonnas. Apstrādāto notekūdeņu dūņu kvalitātes rādītāji atbilst IV klasei, līdz ar to
dūņas var izmantot lauksaimniecībā izmantojamās zemēs augšņu mēslošanai, mežsaimniecībā, degradēto platību rekultivācijai. Tā kā pieprasījuma pēc dūņu izmantošanas nav, tās
uzglabā dūņu laukos un izmanto uzņēmuma teritoriju rekultivācijai.

•

Puplas upē 150 m zem un virs notekūdeņu attīrīšanas iekārtu izplūdes reizi gadā veic
attīrīto notekūdeņu pieņemošās ūdenstilpnes vides stāvokļa monitoringu, testējot
šādus parametrus: ķīmisko skābekļa patēriņu (ĶSP), kopējo slāpekli (Nkop), kopējo fosforu
(Pkop) un reizi 3 gados – saprobitātes indeksu.
2017. gada 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 izplūdes.
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Analizējot piesārņojošo vielu
saturu gruntsūdeņos, nav
konstatēts to piesārņojums ar
smagajiem metāliem, fenolu
indeksu, naftas produktiem
•

Degvielas uzpildes stacijas teritorijā reizi divos gados veic gruntsūdeņu monitoringu,
testējot šādus parametrus: BTEX, benzolu, toluolu, ksilolus, kopējo naftas produktu summu,
elektrovadītspēju un pH. 2017. gada monitoringa rezultāti apliecina, ka gruntsūdeņu
piesārņojuma uzņēmuma degvielas uzpildes stacijā nav.

•

Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu dūņu lauku teritorijā reizi 3 gados veic gruntsūdeņu
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. Analizējot grunts paraugu testēšanas rezultātus, secināms, ka neviens no noteiktajiem piesārņojuma parametriem
gruntī nepārsniedz kritisko robežlielumu.

•

Gruntsūdeņu monitoringu rūpnīcas teritorijā veic reizi 5 gados, nosakot: pH, ķīmisko
skābekļa patēriņu (ĶSP), bioloģisko skābekļa patēriņu (BSP5), fenol a indeksu, kopējo slāpekli
(Nkop), 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, ksilolus, toluolu, benzolu, etilbenzolu.

Uzņēmuma rūpnīcas teritorijā veiktās gruntsūdens un grunts analīzes apliecina, ka
gruntsūdens un grunts piesārņojums nav konstatēts.
•

Uzņēmums katru ceturksni maksā dabas resursu nodokli (DRN) par patērētajiem dabas
resursiem un vidē novadīto piesārņojumu. 2017. gadā DRN uzņēmums samaksājis
vairāk nekā 23 tūkstošus eiro. Salīdzinot ar 2016. gadu, DRN maksājumi palielinājušies
par 21 %, kas ir saistīts ar DRN likmes par ūdens ieguvi palielināšanu par 44 %, sākot ar
2017. gada 1. janvāri.

•

Sagatavotā dzeramā ūdens monitoringu uzņēmums veic reizi gadā, nosakot mikrobioloģiskos rādītājus. Dzeramā ūdens kvalitāte kopumā atbilst normatīvajos aktos noteiktajiem rādītājiem, izņemot sulfātjonus. 2017. gadā ir uzsākta dzeramā ūdens sagatavošanas stacijas modernizācija, kuras gaitā uzstādīja reversās osmozes membrānu
filtrus, kas nodrošinās kopējās ūdens cietības, tai skaitā sulfātjonu, samazinājumu
līdz noteiktajām normām.

•

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 sūdzību par smakām no uzņēmuma teritorijas.
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Iepakojuma politika
Uzņēmumam kopš 2006. gada noslēgts līgums ar AS „Latvijas Zaļais punkts” (LZP) par
Latvijas teritorijā izlietotā iepakojuma apsaimniekošanu.
Iepakojamais
materiāls

Daudzums, tonnas

Samaksa LZP par apsaimniekošanu, EUR

2016.

2017.

2016.

2017.

Kartons

37,57

35,53

1029,36

973,45

Polietilēns

13,50

15,20

1711,36

1926,04

Stikls

4,45

4,25

234,73

223,72

Koks

13,92

25,21

181,02

327,84

Metāls

10,48

9,43

605,50

545,25

KOPĀ

79,92

89,62

3761,97

3996,30

Uzņēmumam kopš 2006. gada noslēgts līgums ar AS „Latvijas Zaļais punkts” (LZP) par Latvijas teritorijā izlietotā iepakojuma apsaimniekošanu.

Atkritumu apsaimniekošana
Uzņēmumā ir ieviesta dalīta atkritumu
savākšanas sistēma – regulāri tiek vākts
atšķirots kartons, papīrs, polietilēns, 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).

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, sverot). Nederīgo zāļu
uzskaiti veic pēc pavadzīmēm par nodoto
daudzumu uz uznīcināšanu (svars pēc AS
„BAO” svēršanas).

Uzņēmumā ir ieviesta
dalīta atkritumu
savākšanas sistēma
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•

Bīstamo atkritumu uzskaiti veic ražošanas cehos un Noliktavu saimniecības iecirknī,
reģistrējot radīto bīstamo atkritumu svaru uzskaites žurnālos atbilstoši MK 21.06.2011.
noteikumiem Nr. 484 „Bīstamo atkritumu uzskaites, identifikācijas, uzglabāšanas, iepakošanas, marķēšanas un pārvadājumu uzskaites kārtība". Bīstamie atkritumi tiek nodoti
tikai tādiem atkritumu apsaimniekotājiem, 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”.

Atkritumu veids, kods

Organiskie šķīdinātāji, citi kuba
atlikumi un reakciju atlikumi,
070504
Šķīdinātāji 200113

Limits
atļaujā,
t/a

Nodotais atkritumu
daudzums, t/ gadā
2016.

2017.

120

52,612

5,684

0

-

30,8066

Komentāri

Samazinājums saistīts ar to,
ka sadalīti ar atkritumu veidu
„Šķīdinātāji 200113” un netika
ražoti vairāki produkti

Citi kuba atkritumi, reakciju
atkritumi 070508

80

4,779

27,885

Pieaugums saistīts ar 4.a
noliktavas 13. boksa atbrīvošanu no ilgstoši uzkrātajām
nederīgajām ķīmiskajām vielām

Halogēnu saturoši organiskie
šķīdinātāji, halogenēti kuba
atlikumi un reakciju atlikumi
070503

20

4,05

3,399

Nav būtisku izmaiņu

Organiskie atkritumi, kas
satur bīstamas vielas (cieti vai
pastveida) 070513

35

4,205

27,714

Pieaugums saistīts ar zāļu
derīguma termiņa izbeigšanos
Zāļu lieltirgotavā

Medikamenti, kuri satur bīstamas
ķīmiskas vielas vai sastāv no
ķīmiskām vielām (zāles). Citi
medikamenti, kuri nesatur
bīstamas vielas 180109

2

3,58276

7,8051

Pieaugums saistīts ar zāļu
derīguma termiņa izbeigšanos
Zāļu lieltirgotavā

Izlietotie katalizatori, kuri satur
pārejas metālus (Reneja/ Ni
katalizators) 160802

10

1,2

0,1

Luminiscentās spuldzes,
dzīvsudrabu saturoši atkritumi
200121

0,585

0,1

0,32

Samazinājums par 91 %, nav
būtisku izmaiņu

Samazinājums saistīts ar
nederīgo lampu nodošanu
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Atkritumu veids, kods

Limits
atļaujā,
t/a

Nodotais atkritumu
daudzums, t/ gadā
2016.

2017.

Komentāri

Laboratorijas ķīmiskās vielas,
kuras sastāv no bīstamām
vielām 160506

0,2

0,04

0,37

Pieaugums par 91 % saistīts ar
nederīgo ķīmisko vielu
nodošanu

Citas motoreļļas, pārnesuma
eļļas 130208

6

3,433

2,9

Samazinājums par 15,6 %

Azbestu saturoši atkritumi
170605

1

1,474

0.405

Azbesta atkritumi radās vecās
siltumizolācijas nomaiņas
rezultātā

0,06

0

0.043

Brīvprātīga savākšana no
darbiniekiem

1

0,0041

0,6528

Pallādija katalizatoru uzkrāj un
nodod uz pārstrādi Vācijā

4,8

0,4

3,5

Automašīnu riepu nodošana,
pieaugums saistīts ar nederīgo
riepu uzkrājumiem

1

1,36

0,4

Samazinājums par 25 %,
nodots SIA „Eco Baltia vide” uz
pārstrādi

Absorbenti, filtru materiāli (tai
skaitā citur neminēti eļļu filtri),
slaucīšanas materiāls un
aizsargtērpi, kuri ir piesārņoti ar
bīstamām vielām 150202

0,3

0

0,0677

Nav būtisku izmaiņu

Organiskos šķīdinātājus vai citas
bīstamas vielas saturošu krāsu
un laku atkritumi 080111

0

0

0,55

Nav būtisku izmaiņu

Organiskie atkritumi, kuri satur
bīstamas vielas 160305

0

0

0,426

Nav būtisku izmaiņu

280

288

258

Nav būtisku izmaiņu

Izlietotās baterijas un
akumulatori 200133
Izlietotie katalizatori, kuri satur
zeltu, rodiju, katalizatoru,
pallādijs 160801
Nolietotās riepas 160103

Stikls 200102

Būvniecības atkritumi, kuri
neatbilst 170901, 170902 un
170903 klasei
Ķīmiski produkti, kuri satur
bīstamas ķīmiskas vielas vai
sastāv no bīstamām ķīmiskām
vielām 180106

0

0,6569

1,1448

Pieaugums par 74 % saistīts ar
to, ka virknei medikamentu
beidzās derīguma termiņš.
Nodoti AS „BAO” utilizācijai.
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otrreizējai pārstrādei
nodots vairāk nekā

90

tonnas materiālu

Otrreizējai pārstrādei nodotie materiāli
2017. gadā otrreizējai pārstrādei uzņēmums nodevis vairāk nekā 90 tonnas materiālu.

2016. gads, tonnas

2017. gads, tonnas

Kartons

27,32

31,53

Polietilēns

8,95

13,38

Metāls

81,76

46,52

Stikls

1,36

0,4

KOPĀ

91,83
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Sociālā
atbildība

2
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Rūpes par darbiniekiem. Darbinieku „labumu grozs” .
AS „Olainfarm” strādā vairāk nekā:

darbinieku Latvijā

no tiem ir sievietes

vīrieši

37 % darbinieku ir ar augstāko izglītību, 29 % - ar vidējo speciālo izglītību. Trešdaļa
darbinieku ir vecuma grupā no 18 līdz 40 gadiem. AS „Olainfarm” darbinieku vidējais darba
stāžs ir 13 gadi.
Uzņēmumā ir aktīva arodbiedrība, kurā ir
iesaistījušies 57 % darbinieku. AS „Olainfarm” ar uzņēmuma arodbiedrību ir
noslēgts koplīgums, kas katru gadu tiek
papildināts ar papildu sociālajām garantijām. Tas paredz darbiniekiem prēmijas
valsts svētkos, materiālos pabalstus
operāciju, ilgstošas slimības vai bēru gadījumos, atlaides veselības polisēm atkarībā
no darba stāža, sveikšanu darba un dzīves
jubilejās atkarībā no uzņēmumā nostrādātā
laika, darbinieku sveikšanu bērnu piedzimšanas gadījumā, bērnam uzsākot
mācības 1. klasē, absolvējot vidējās izglītības mācību iestādi, un citus labumus.

AS „Olainfarm” arodbiedrība rūpējas arī par
nestrādājošiem pensionāriem, kuri ir tās
biedri, organizējot ikgadēju ekskursiju un
Ziemassvētku un Lieldienu svinības.
Komandas saliedēšanai un atslodzei AS
„Olainfarm” gada laikā tiek nodrošināta
Viens no spilgtākajiem ikgadējiem veselīga
dzīvesveida veicināšanas pasākumiem ir
„Olainfarm” sporta svētki”, kuros pulcējas
un sportiskās sacensībās dienu pavada ne
vien uzņēmuma darbinieki, bet arī viņu
ģimenes locekļi.

uzņēmuma
arodbiedrībā
ir iesaistījušies

57%
darbinieku
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Cilvēktiesību normu ievērošana
AS „Olainfarm” savā darbībā ievēro Latvijas Republikas Satversmē nostiprinātās cilvēktiesības, kā arī starptautiski atzītās cilvēktiesības saskaņā ar Starptautisko Cilvēktiesību hartu.

Nediskriminācijas princips
AS „Olainfarm” savā darbībā ievēro jebkāda
veida diskriminācijas aizliegumu saskaņā ar
Latvijas Republikas un starptautiskajiem
darba tiesību regulējošajiem principiem un
normatīvajiem aktiem. Uzņēmums savā
nodarbinātības politikā vadās pēc vienlīdzīgu
iespēju un attieksmes pret nodarbinātību
principa, kā arī novērš jebkāda veida diskrimināciju pret darba ņēmējiem attiecībā uz
nodarbinātību vai profesiju, balstoties uz
tādiem apsvērumiem kā rase, dzimums,
reliģija, politiskie uzskati, nacionālā vai
sociālā izcelsme vai cits statuss.

AS „Olainfarm” ievēro darba tiesības regulējošos 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 Republikas un starptautiskajos darba tiesisko attiecību regulējošajos normatīvajos aktos noteiktos ierobežojumus attiecībā uz bērnu nodarbinātību
un piespiedu vai obligāto darbu.

Atalgojuma politikas principi
AS „Olainfarm” nav izstrādāta vispārēja atalgojuma politika, jo fiksēta atalgojuma politika
ierobežos uzņēmuma iespējas operatīvi piesaistīt nepieciešamos speciālistus. Liela daļa uzņēmuma darbinieku ir specifisku nozaru speciālisti, un to atalgojums tiek noteikts, ņemot vērā
nevis iepriekš noteiktus principus, bet konkrētā darbinieka kvalifikāciju, pieredzi un pienesumu
uzņēmuma attīstībai.
Gadījumos, kad darbinieku atalgojumā ir paredzēta mainīgā daļa, tās maksimālais pieļaujamais
apmērs netiek ierobežots, lai neierobežotu darbinieku motivāciju.
AS „Olainfarm” nav paredzētas atalgojuma shēmas, kurās kā atlīdzība būtu paredzētas uzņēmuma

30

ILGTSPĒJAS NEFINANŠU ZIŅOJUMS 2017

Nodrošinām bezmaksas vai
daļējas apmaksas pieņemšanas
pie dažādiem veselības
aprūpes speciālistiem
akcijas vai akciju opcijas. AS „Olainfarm” uzskata par nevēlamu vadošo darbinieku atalgojuma
publiskošanu kon- kurences apstākļos. Valdes un padomes locekļu kopējais atalgojums ir
atrodams uzņēmuma gada pārskatā.
AS „Olainfarm” ievēro visas Latvijas Republikas darba likumdošanas prasības. Papildus darba
samaksai darbinieki saņem prēmijas valsts svētkos. Uzņēmums palīdz darbiniekiem materiāli
dažādās sadzīves situācijās. Atkarībā no darba stāža uzņēmumā darbiniekiem tiek piešķirtas
brīvdienas papildus ikgadējam atvaļinājumam un daļēji apmaksāta veselības apdrošināšana.

Rūpes par darbinieku veselību
AS „Olainfarm” ir visām darba drošības un
Labas ražošanas prakses prasībām atbilstoša, sakopta darba vide un moderns
aprīkojums (gan komunikācijas līdzekļi, gan
darba apģērbs, individuālie aizsardzības
līdzekļi, gan modernākās tehnoloģijas un
iekārtas).

AS „Olainfarm” ir savs Atveseļošanās centrs,
kurā uzņēmums organizē bezmaksas
obligātās periodiskās veselības pārbaudes
un nodrošina bezmaksas vai daļējas apmaksas pieņemšanas pie dažādiem veselības
aprūpes speciālistiem. Uzņēmums līdzfinansē darbinieku veselības apdrošināšanu.

Atbalsts darbinieku izaugsmei
AS „Olainfarm” rūpējas par darbinieku sociālo labklājību, veselības aizsardzību, darba drošību,
profesionālo un karjeras izaugsmi. Uzņēmums nodrošina darbiniekiem sociālās garantijas,
pabalstu piešķiršanu, dažādus atvieglojumus – daļēji dotētu ēdināšanu uzņēmuma ēdnīcā un
kafejnīcā, transportu nokļūšanai uz/no darba un apmaksātas brīvdienas.
•

Darbiniekiem, kuri mācās vai izstrādā
pētnieciskos darbus, ir iespēja izmantot
daļēji apmaksātu mācību atvaļinājumu,
kā arī vienoties ar vadītāju par nepilna
laika darbu.

•

Vadošā personāla profesionālās kompetences izaugsmei un kvalifikācijas
celšanai 2017. gadā ir veiktas 26 ārējās
un 30 iekšējās apmācības.

•

Vairāku departamentu darbinieki regulāri
piedalās izstādēs ārvalstīs, kur viņi ne vien
pārstāv „Olainfarm” un prezentē Latvijas
ķīmijas un farmācijas nozares sasniegu-

mus, bet arī piedalās pieredzes apmaiņā
ar kolēģiem no ārvalstīm un novērtē citu
pasaules līmeņa profesionāļu sniegumu.
•

AS „Olainfarm” ievēro visas Latvijas
Republikas darba likumdošanas prasības.
Papildus darba samaksai darbinieki
saņem prēmijas valsts svētkos. Uzņēmums palīdz darbiniekiem materiāli
dažādās sadzīves situācijās. Atkarībā no
darba stāža uzņēmumā darbiniekiem tiek
piešķirtas brīvdienas papildus ikgadējam
atvaļinājumam un daļēji apmaksāta
veselības apdrošināšana.
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2017. gadā ir veikti

30

iekšējie darba vides
uzraudzības auditi
Darba drošība un aizsardzība
Darba aizsardzības sistēma AS „Olainfarm” ir balstīta uz AS „Olainfarm” darba aizsardzības politiku, kas ir uzņēmuma integrētās vadības sistēmas būtiska sastāvdaļa. Tā ir izstrādāta, pamatojoties uz Darba aizsardzības likumu un darba aizsardzības Ministru kabineta noteikumiem.
2017. gadā darba drošības pasākumos ieguldīti
vairāk nekā

•

•

•

•

Ugunsdrošībā 2017. gadā investēti

(46 000 eiro – 2. korpusa automātiskās
ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes
signalizācijas sistēmas izbūvei)

AS „Olainfarm” ir visām darba drošības un
Labas ražošanas prakses prasībām atbilstoša, sakopta darba vide un moderns
aprīkojums (gan komunikācijas līdzekļi,
gan darba apģērbs, individuālie aizsardzības līdzekļi, gan modernākās tehnoloģijas un iekārtas). 2017. gadā tika iegādāti
60 speciāli kombinezoni aizsardzībai pret
ķīmiskām vielām.
2017. gadā ir veikti 30 iekšējie darba vides
uzraudzības auditi, kā arī itāļu kompānijas
„Fabrica Italiana Sintetici“ audits darba
aizsardzībā.
Darbinieku apmācības. 2017. gadā 283
cilvēkiem ir veikta ievadapmācība darba
aizsardzībā, ugunsdrošībā un civilā
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 arī
AS „Olainfarm” apakšnomnieku apmācība par rīcību rūpnieciskās avārijas gadījumā uzņēmumā.
Uzlabojumi darba aizsardzības jomā.
Saskaņā ar jaunu normatīvo aktu stāšanos
spēkā ir atjaunota AS „Olainfarm” rūpnie-

cisko avāriju novēršanas programma un
aktualizētas instrukcijas darba aizsardzībā, ugunsdrošībā. Turpinot ugunsdrošības pasākumu ieviešanu uzņēmumā, ekspluatācijā nodotas automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un
trauksmes signalizācijas sistēmas vairākos korpusos.
•

Pērn ir veikts ikgadējais neatkarīgais ārējo
konsultantu audits darba aizsardzībā,
nekonstatējot būtiskus aizrādījumus
darba aizsardzībā, kā arī 30 auditi darba
vides iekšējā uzraudzībā.

•

Negadījumu un traumu statistika. 2017.
gadā ražotnē notikuši trīs nelaimes gadījumi, kas sastāda 0,3 % pret kopējo
darbinieku skaitu – 1079. Lai traumu
statistiku tuvinātu mērķim – 0 % negadījumu, arī 2018. gadā uzņēmums turpinās
izvērtēt darba riskus, atkārtoti organizēs
darbinieku apmācības, cels darba
aizsardzības speciālistu kvalifikāciju un
uzturēs sekmīgu sadarbību ar inspicējošām institūcijām (Valsts darba inspekciju, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas
dienestu, Patērētāju tiesību aizsardzības
centru).

32

ILGTSPĒJAS NEFINANŠU ZIŅOJUMS 2017

Mūsu fokusā ir cieša,
daudzgadīga sadarbība ar
Olaines pilsētas pašvaldību

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 – caur atbalstu veselības
aprūpei un veselīgam dzīvesveidam, zinātnei un izglītībai, kultūrai un darbinieku izaugsmei.
Mūsu fokusā ir cieša, daudzgadīga sadarbība ar Olaines pilsētas 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 notikumiem, tādējādi
veicinot mākslas pieejamību.
CILVĒKI
Atbalsts veselības aprūpei un veselīgam dzīvesveidam
Ieguldot vietējās veselības aprūpes
attīstībā, “Olainfarm” 2017.gadā publiskā izsolē iegādājas Olaines veselības
centru un turpina investēt tā attīstībā un
modernizācijā.
• Ik gadu AS „Olainfarm” atbalsta tādu
veselības aprūpes jomā nozīmīgu pasākumu kā Latvijas Ārstu biedrības organizēto „Gada balva medicīnā”. Tā ir
veids, kā Latvijas sabiedrība var izteikt
pateicību veselības aprūpes nozares
darbiniekiem, kuri, spītējot grūtībām,
iejūtīgi un pašaizliedzīgi palīdz cilvēkiem būt veselākiem.
• 2017. gadā AS „Olainfarm” atbalstīja
Baltijas farmaceitu forumu „BaltPharm
Forum 2017”, kā arī Latvijas Farmakoloģijas biedrības organizēto konferenci „International Conference of
Pharmacology: from cellular processes
to drug targets”.
•

•

AS „Olainfarm” atbalstīja Olaines
novada amatieru hokeja turnīru
„Olaines Sporta centra kauss 2017",
krosa skriešanas sacensības „Olaines
apļi 2017”, starptautisko boksa turnīru
„Olaines Olimpa kauss 2017”, šaha
turnīru “Olaines šaha svētki 2017”, kā arī
novada jaunos tenisistus, basketbolistus un futbolistus. Ar uzņēmuma
atbalstu notika spēkavīru čempionu
līgas Olaines posms, jau trešie Latvijas
velo svētki Olainē, kā arī Latvijas vīriešu
komanda hokejā uz skrituļslidām
piedalījās pasaules čempionāta pirmās
divīzijas turnīrā Slovākijā.

•

AS „Olainfarm” atbalstīja Latvijas Sarkano krustu, Latvijas Bāreņu biedrību
un SOS bērnu ciematus, kā arī virkni
citu bezpeļņas organizāciju, kuras
palīdz uzlabot sociāli jūtīgāko grupu
veselību.
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2017. gadā
AS „Olainfarm”
apmācīja

52

praktikantus

ATBALSTS ZINĀTNEI UN IZGLĪTĪBAI
AS „Olainfarm” sniedz ne tikai ievērojamu finansiālu, bet arī praktisku atbalstu ķīmijas un
farmācijas izglītības un zinātnes attīstībai un pilnveidei.
•

•

•

Uzņēmums atbalsta jauno profesionāļu
attīstību un izaugsmi ar stipendijām
RSU Farmācijas fakultātes, Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātes un
Latvijas Universitātes (LU) Ķīmijas un
Medicīnas fakultātes studentiem.
AS „Olainfarm" Izcilības stipendijas
2017. gadā saņēma četras RSU Farmācijas fakultātes studentes, kuras arī
izgāja praksi uzņēmuma Gatavo zāļu
formu laboratorijā, Hromatogrāfijas
centrā, Standartizācijas laboratorijā un
Gatavo zāļu formu cehā. AS „Olainfarm” stipendijas saņēma pieci LU Ķīmijas fakultātes bakalaura un LU
Medicīnas fakultātes farmācijas programmas 3. kursa studenti, kā arī pieci
RTU Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātes Ķīmijas un Ķīmijas tehnoloģijas studiju programmu studenti.
Kopš 2005. gada AS „Olainfarm” atbalsta Solomona Hillera vārdā nosauktās
balvas piešķiršanu jaunajiem ķīmijas
zinātņu doktoriem par labāko pēdējos
piecos gados aizstāvēto promocijas
darbu organiskajā ķīmijā. Uzņēmums

atbalstīja Latvijas Zinātņu akadēmijas
Gustava Vanaga balvas pasniegšanu, kā
arī sekmēja RTU inženierzinātņu vidusskolas darbību.
•

2017. gadā, apmeklējot AS „Olainfarm”
laboratorijas un ražotnes, ar darbu
farmācijas nozarē iepazinās ne vien
ķīmijas skolotāji un pasniedzēji, bet arī
vairāk nekā 150 vidusskolēnu un
studentu, kuriem ir padziļināta interese
par potenciālu karjeras attīstīšanu šajā
virzienā. Uzņēmums atbalstīja arī Latvijas skolēnu dalību 25. Baltijas valstu
ķīmijas olimpiādē.

•

AS „Olainfarm” ik gadu nodrošina prakses vietas Ražošanas, Zāļu ražošanas
attīstības un Kvalitātes vadības departamentos studentiem, kuri ir motivēti
saistīt nākotni ar zinātņietilpīgu ražošanu ar augstu pievienoto vērtību. Studentiem ir arī iespēja izstrādāt pētnieciskos un zinātniskos darbus uzņēmuma kompetento speciālistu vadībā.
2017. gadā AS „Olainfarm” apmācīja 52
praktikantus no Olaines Mehānikas un
tehnoloģijas koledžas, Rīgas Valsts tehnikuma, RSU un RTU.
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ATBALSTS KULTŪRAI
AS „Olainfarm” atbalsta kultūras pasākumus, kas spilgti papildina vietējo kultūras
dzīvi, kā arī rada iespējas jaunajiem māksliniekiem augt un pilnveidoties, lai nākotnē
viņi, līdzīgi kā uzņēmuma medikamenti un
aktīvās farmaceitiskās vielas, varētu nest
Latvijas vārdu pasaulē ar augstas kvalitātes
sniegumu.
AS „Olainfarm” ir Dailes teātra, kas ir
lielākais profesionālais repertuārteātris
Latvijā,
ģenerālsponsors.
Uzņēmuma
finansiālais atbalsts arī nodrošināja iespēju

ikvienam interesentam apmeklēt Dailes
teātra zinību stundas.
Par tradicionālu AS „Olainfarm” atbalsta
aktivitāti ir kļuvis festivāls „Rīgas Ritmi”, kurā
var sastapt gan pasaulē atzītus un apbalvotus māksliniekus, gan jaunus un vēl nedzirdētus mūzikas talantus. Festivāla apmeklētāji varēja baudīt īpašu koncertu sēriju –
„Olainfarm Jazz Nights”. AS „Olainfarm” arī
atbalstīja starptautisko džeza mākslinieku
konkursu „Riga Jazz Stage 2017”.

Mums ir izveidojusies
cieša sadarbība ar vadošajām
Latvijas augstskolām
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Kvalitātes
vadība

3

36

ILGTSPĒJAS NEFINANŠU ZIŅOJUMS 2017

AS „Olainfarm” kvalitātes
nodrošināšanas sistēma ir
integrēta visās uzņēmuma
darbībās un jomās

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. Mūsu akcionāri un vadība
atbalsta un veicina inovācijas, uz kvalitāti vērstu kultūru ar atbilstošām sistēmām, procesiem
un lēmumiem, pasākumus kvalitātes nodrošināšanas pilnveidošanā, pastāvīgā uzņēmuma
procesu optimizācijā, iekārtu un infrastruktūras modernizācijā. AS „Olainfarm” kvalitātes
nodrošināšanas sistēma ir integrēta visās uzņēmuma darbībās un jomās, kas var ietekmēt produktu izstrādi, ražošanu, kvalitātes kontroli un izplatīšanu.
AS „Olainfarm” kvalitātes politika ietver to, ka:
•

vadība un personāls ikdienā ievēro un
izpilda ieviesto starptautisko standartu,
t. sk. Labas ražošanas prakses, Labas
izplatīšanas prakses, Labas klīniskās
prakses, Labas farmakovigilances prakses u.c., LR un ES likumdošanas un AS
„Olainfarm” reglamentējošo dokumentu
prasības;

•

vadība un personāls nodrošina, ka visas
AS „Olainfarm” ražošanas un atbalsta
procedūras atbilst kompetentu iestāžu
un klientu prasībām;

•

kvalitātes nodrošināšanas sistēmas efektivitāti novērtē 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.
2017. gadā AS „Olainfarm” Kvalitātes vadības departamentā ir veikti 25 ārējie un 26
iekšējie auditi, kā arī pieņemti 19 uzraudzības auditi, no kuriem trīs ir veikušas valsts
institūcijas, bet 16 – klienti.
2018. gada vispārīgie kvalitātes mērķi:
1. pilnveidot un optimizēt darbību un procesus jauno produktu izveidē,
2. turpināt stratēģiju pakāpeniskai tehnoloģisko iekārtu atjaunošanai, automatizācijai,
ēku un telpu renovācijai,
3. turpināt gatavot speciālistus AS „Olainfarm” personāla resursu atjaunošanai.

37

ILGTSPĒJAS NEFINANŠU ZIŅOJUMS 2017

Zāļu blakusparādību uzraudzība
Mūsu darbības pamatprincips ir ražot uzticamus un efektīvus augstākās kvalitātes produktus,
tāpēc ikkatrs “Olainfarm” medikaments tiek rūpīgi pārbaudīts un izsekots dažādos 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. Minētā Uzraudzības grupa veic arī turpmāk nosaukto:
•

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 datu bāzei „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
var un ir laipni aicināti ziņot par AS „Olainfarm” zāļu blakusparādībam uzņēmuma vietnē
www.olainfarm.com, aizpildot atbilstošu ziņojumu sadaļā „Zāļu blakusparādību uzraudzība”.
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Korporatīvā
pārvaldība
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AS „Olainfarm” ir aktīvs
Baltijas Korporatīvās
pārvaldības institūta biedrs
Atbildīga biznesa vide un sadarbība ar NVO
Mēs esam atbildīgs uzņēmums, kas strādā, lai radītu vērtību mūsu akcionāriem, sabiedrībai
un darbiniekiem. AS „Olainfarm” pārvalde notiek atbilstoši AS „NASDAQ OMX 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 tīmekļsemināru, 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. Mūsu sadarbības partneru lokā ir
virkne Latvijas vēstniecību ārvalstīs un
AS „Olainfarm” eksporta tirgu vēstniecības Latvijā.
AS „Olainfarm” vieno ilgstoša sadarbība
ar tādām zinātniskajām organizācijām,

pētniecības centriem un mācību
iestādēm kā Latvijas Organiskās sintēzes institūts, LU, RTU, RSU, 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 2018. gada 31.
decembrim ņem dalību projektā
„Farmācijas, biomedicīnas un medicīnas tehnoloģiju Kompetences centrs”,
īstenojot četrus pētniecības projektus.

Atbildīga valde
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 Nasdaq Baltic vietnē. Šis ziņojums ir sastādīts saskaņā ar AS „Nasdaq
OMX Riga” korporatīvās pārvaldības principiem un ieteikumiem to ieviešanai (publicēti 2010.
gada maijā).
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VALDES PIENĀKUMI UN ATBILDĪBA
AS „Olainfarm” valdes pienākums ir vadīt
uzņēmuma darbību, kas ietver arī atbildību
par AS „Olainfarm” noteikto mērķu un
stratēģijas realizēšanu un atbildību par
sasniegtajiem rezultātiem. Par minēto valde
ir atbildīga padomei, kā arī akcionāru sapulcei. Pildot savus pienākumus, valdei ir
jāpieņem lēmumi, 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.
Valde iesniedz apstiprināšanai AS „Olainfarm” padomē lēmumus, kas nosaka uzņēmuma mērķus un stratēģiju šo mērķu
sasniegšanai (līdzdalība citās sabiedrībās,
īpašumu iegūšana vai atsavināšana, darbības
paplašināšana, atverot pārstāvniecības vai
filiāles vai paplašinot darbības jomu u. tml.).

VALDES SASTĀVS UN VALDES LOCEKĻIEM IZVIRZĀMĀS PRASĪBAS
AS „Olainfarm” valdes sastāvs spēj nodrošināt pietiekami kritisku un neatkarīgu
attieksmi lēmumu izvērtēšanā un pieņemšanā. Veidojot valdi, tiek ievērots, lai
katram no valdes locekļiem būtu atbilstoša
izglītība un darba pieredze. Valdes locekļiem
ir pieejama savlaicīga un precīza informācija
par AS „Olainfarm” darbību, viņiem ir

pietiekams laiks savu pienākumu veikšanai.
Uzņēmuma valde sastāv no valdespriekšsēdētāja un sešiem valdes locekļiem. Visi
valdes locekļi vada kādu no AS „Olainfarm”
departamentiem. Valdē ir seši vīrieši un viena
sieviete jeb dzimumu dažādība ir 86 % –
vīriešu, 14 % – sieviešu.

VALDES PĀRREDZAMA DARBĪBA
Katra AS „Olainfarm” 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 izvirzītos sadarbības piedāvājumus
personīgā labuma gūšanai. AS „Olainfarm”
valdes locekļi nepiedalās tādu lēmumu
pieņemšanā, kuri varētu radīt interešu konfliktu.
Par jebkura interešu konflikta rašanos vai
tikai tā iespējamību valdes loceklim nekavējoties ir jāpaziņo pārējiem valdes locekļiem.
Valdes loceklis paziņo par jebkuru darījumu
vai līgumu, kuru AS „Olainfarm” plāno slēgt
ar personu, kam ar valdes locekli ir ciešas
attiecības vai kas ir ar valdes locekli saistīta

persona, kā arī informē par jebkādu interešu
konfliktu rašanos noslēgto līgumu darbības
laikā. Par personām, kam ir ciešas attiecības
ar valdes locekli, AS „Olainfarm” uzskata:
valdes locekļa laulāto, radinieku vai svaini,
skaitot radniecību līdz otrajai pakāpei un
svainību līdz pirmajai pakāpei, vai personas,
ar kurām valdes loceklim vismaz vienu gadu
ir kopīga saimniecība. Par personām, kas ir
saistītas ar valdes locekli, uzskata juridiskas
personas, kurās valdes loceklis vai ar to cieši
saistītas personas ieņem valdes vai padomes
locekļa amatu, veic revidenta pienākumus
vai ieņem citu vadošu amatu, kurā atrodoties, tam ir iespējams noteikt vai ietekmēt
attiecīgās juridiskās personas darbības
stratēģiju.
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AS „Olainfarm” veic
rūpīgu un izsvērtu savu
potenciālo sadarbības
partneru atlasi
Nodokļu politikas caurspīdīgums
Lai arī AS „Olainfarm” nav formālas, rakstītas politikas par uzņēmuma nodokļu stratēģijām,
mēs strikti sekojam „Olainfarm” un tā pārstāvniecību valstu saistošai nodokļu likumdošanai.

Piegādātāju ētikas politika
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 caurspīdīguma
principa ievērošanu.

Korupcijas novēršanas un ētiskas prakses politika
AS „Olainfarm” kā Starptautisko inovatīvo farmaceitisko firmu asociācijas (SIFFA) un Latvijas
Patentbrīvo medikamentu asociācijas (LPMA) biedrs savā darbībā ievēro LPMA apstiprināto
„Zāļu reklamēšanas prakses ētikas kodeksu”, „Atklātības kodeksu”, „Zāļu reklamēšanas prakses ētikas kodeksa piemērošanas noteikumus” un citus norādītās 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 „Prakses Kodeksu Attiecībām starp Farmaceitisko Rūpniecību un
Pacientu Organizācijām”.
•

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 stingrāki kā pašlaik spēkā esošie normatīvie akti par zāļu
reklamēšanas kārtību, tādējādi maksimāli izslēdzot korupciju un ētiskās prakses politikas
pārkāpšanu savā tiešajā uzņēmējdarbībā.

•

Papildu AS „Olainfarm” tiek izstrādāts iekšējās kontroles nolikums par korupcijas
novēršanas un ētiskās prakses politikas piemērošanu, kas palielinātu darbinieku izpratni par
uzņēmuma nostādnēm un iekšējām kontroles un atbilstības programmām vai pasākumiem
pret kukuļošanu, kukuļu pieprasīšanu un minēto programmu vai pasākumu ievērošanu.
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•

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.

Atbildīga mārketinga prakse un ētikas kodekss
AS „Olainfarm” strādā atbilstoši Latvijas Republikas Ministru kabineta 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” pārstāvis pārstāv Latvijas
Patentbrīvo medikamentu asociāciju
(LPMA) Starptautisko inovatīvo farmaceitisko firmu asociācijas (SIFFA) un
LPMA Zāļu reklamēšanas ētikas
komisijā.

Kontakti

Adrese: Rūpnīcu iela 5, Olaine, LV-2114, Latvija

Tālr.: (+371) 67013705

E-pasts: olainfarm@olainfarm.lv

Fakss: (+371) 67013777

www.olainfarm.com

EKSPORTS UZ VAIRĀK NEKĀ
50 PASAULES TIRGIEM

Salvis Lapiņš

Valdes loceklis un investoru
attiecību vadītājs

E-pasts: slapins@olainfarm.lv
Tālr.: +371 67 013 771
Mob.: + 371 26 448 873

