ATBILDĪBAS KODEKSS

Veicot uzņēmējdarbību, kompānija BIOLAR stingri un atbildīgi ievēro visus spēkā esošos
likumus un tiesību normas vietējā, nacionālajā un starptautiskajā līmenī.
Mūsu misija ir būt konkurētspējīgam uzņēmumam, turpinot un attīstot Latvijas ķīmijas
skolas tradīcijas, būt uzticamam biznesa partnerim, saglabājot un attīstot ekonomiski stabilu
uzņēmuma tēlu, un veidojot ekonomiski dzīvotspējīgu un draudzīgu ražošanas sistēmu
sabiedrībā un vidē, saglabājot augstus standartus drošības un veselības aprūpes jomā.

Mūsu atbildības kodeksa pamatā ir visu spēkā esošo likumu un starptautiski atzīto
standartu ievērošana kvalitātes vadības, sociālās aizsardzības, darba apstākļu, drošības un
veselības aizsardzības, vides aizsardzības un energoefektivitātes jomā, kā arī biznesa ētikas
principu ievērošana.

Lai izpildītu mūsu saistības, šajā atbildības kodeksā ir īsi definēts, ko mēs ievērojam
attiecībā uz šādām kategorijām:
1.

Kvalitātes vadība

2.

Sociālā aizsardzība

3.

Darba apstākļi un cilvēktiesības

4.

Drošības tehnika un veselības aizsardzība

5.

Vides aizsardzība un energoefektivitāte

6.

Biznesa ētika
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KVALITĀTES VADĪBA
Kompānijas BIOLAR galvenais mērķis kvalitātes vadības jomā – nodrošināt Latvijas un ārvalstu tirgu ar
augstas kvalitātes produkciju, kas izstrādāta atbilstoši Latvijas ķīmijas skolas labākajām tradīcijām un
atzītiem starptautiskajiem standartiem, attīstot to atbilstoši mūsdienu vajadzībām un patērētāju
prasībām, panākot rezultātus, motivējot visus uzņēmuma darbiniekus piedalīties kopīgā darbā, lai
nodrošinātu visaugstākās kvalitātes produkcijas ražošanas, pakalpojumu un informācijas sniegšanas
procesu.

Draudzīgas darba vides izveide
Tādas darba vides radīšana, kurā uzņēmuma personāls ir pilnībā iesaistīts integrētā kvalitātes vadības
sistēmā.

Kvalitātes standarti
Stingra kvalitātes vadības sistēmas ievērošana uzņēmumā atbilstoši starptautisko standartu prasībām.

Tirgus izpēte
Nepārtraukta tirgus izpēte. Uzņēmuma konkurētspējas paaugstināšana, lai uzņēmums tiktu atpazīts kā
uzticams partneris, kas stabili un sekmīgi attīstās.

Tehnoloģiskā procesa uzlabošana
Nepārtraukta tehnoloģisko procesu pilnveidošana, rekonstrukcija, modernizācija, kā arī jaunu iekārtu
nodošana ekspluatācijā. Jaunu efektīvu tehnoloģiju izmantošana, lai nodrošinātu visaugstākās kvalitātes
produkcijas izlaidi visās ražošanas stadijās, tehniski pilnveidojot ražošanas jaudas.

Personāls
Pastāvīga uzņēmuma darbinieku profesionālā līmeņa paaugstināšana, veicot sistemātisku apmācību,
atestāciju, pārkvalifikāciju un kvalifikācijas paaugstināšanu.
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SOCIĀLĀ AIZSARDZĪBA
Uzņēmuma mērķis sociālās aizsardzības jomā – ievērot visas juridiskās normas un ētiskas standartus,
kas balstīti uz cilvēka pamatvērtībām, lai nodrošinātu uzņēmuma stabilu attīstību ilgtermiņā.

Darba alga
Uzņēmums īsteno pilnībā caurskatāmu politiku personāla atalgojuma jomā. Tas nozīmē stingru darba
līgumā noteiktā darba samaksas apmēra ievērošanu, saprotamu stimulu sistēmu, maksājumu kavējumu
nepieļaušanu, kā arī pilnīgu Latvijas Republikas nodokļu likumdošanas un Darba likuma ievērošanu.

Veselības apdrošināšana
Uzņēmums finansē papildu veselības apdrošināšanu visiem saviem darbiniekiem. Personāla primārā un
ikgadējā medicīniskā pārbaude tiek apmaksāta saskaņā ar normatīvajiem aktiem un darba pienākumu
veikšanu. Tāpat uzņēmums stingri ievēro visus ar epidemioloģisko drošību saistītos pasākumus.

Ēdināšana
Uzņēmums organizē personāla ēdināšanu specializētā ēdnīcā, ievērojot visas sanitārās un
epidemioloģiskās normas. Uzņēmums subsidē produkcijas iegādi ēdnīcai, tāpēc samaksa par ēdināšanu
personālam ir minimāla.

Izglītība
Harmoniskai attīstībai un jaunu darbinieku apmācībai uzņēmums atbalsta un organizē specializēto
augstskolu studentiem plānotās prakses ar turpmāku iespējamu nodarbinātību. Nepieciešamības
gadījumā darbinieki par uzņēmuma līdzekļiem tiek nosūtīti uz kvalifikācijas paaugstināšanas kursiem.
Uzņēmuma darba plānā ir paredzētas periodiskas darbinieku apmācības nepieciešamajās jomās un
vajadzīgajos apjomos.

Palīdzība un atbalsts
Uzņēmumā ir nodibināts fonds, kas paredz palīdzību darbiniekiem kritiskās dzīves situācijās (tuvu cilvēku
slimība, smags finansiālais stāvoklis u.c.). Šādos gadījumos uzņēmums sniedz atbalstu un finansiālu
palīdzību darbiniekiem bez maksas.
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DARBA APSTĀKĻI UN CILVĒKTIESĪBAS
Uzņēmuma mērķis ir nodrošināt augstus cilvēktiesību standartus, pienācīgu un cieņpilnu attieksmi pret
visiem darbiniekiem, kā arī darbu taisnīgos apstākļos, ievērojot ētikas normas.

Dzimumu līdztiesība
Uzņēmums ievēro vispārpieņemto pasaules praksi attiecībā uz dzimumu līdztiesību. Tas atspoguļojas
atalgojuma sistēmā – tajā izslēgta sieviešu un vīriešu darba samaksas atšķirība. Uzņēmums arī iekšējās
attiecībās kolektīvā ievēro vispārpieņemtos starptautiskos ētikas standartus.

Diskriminācija
Uzņēmums ievēro principus par darbinieku jebkāda veida diskriminācijas nepieļaujamību dzimuma,
vecuma, tautības, ģimenes stāvokļa, seksuālās orientācijas, reliģijas, politisko uzskatu, invaliditātes, ādas
krāsas vai rases dēļ.

Piespiedu darbs
Uzņēmums stingri nosoda un ievēro principus par jebkāda veida piespiedu darba nepieļaujamību.

Bērnu darbs / nepilngadīgo darbs
Uzņēmums ievēro bērnu darba izmantošanas nepieļaujamības principus. Nepilngadīgo nodarbinātība
iespējama tikai uz brīvprātības pamata, sasniedzot likumā atļauto minimālo vecumu, saskaņā ar LR Darba
likumu, kā arī saīsinātu darba laiku.

Darba apstākļi
Visu Latvijas Republikas likumu un normatīvo aktu ievērošana visā, kas attiecas uz darba dienas ilgumu,
brīvdienām, atvaļinājumiem (tajā skaitā ikgadējo atvaļinājumu, grūtniecības un dzemdību atvaļinājumu,
mācību atvaļinājumu un bērna kopšanas atvaļinājumu), slimības dienu apmaksu un darba algas izmaksu.
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DROŠĪBAS TEHNIKA UN VESELĪBAS AIZSARDZĪBA
Uzņēmuma galvenais mērķis ir darbs drošos apstākļos. Šis jēdziens ietver darbinieku nodrošināšanu ar
konkrētai specialitātei nepieciešamajiem darba apģērbiem un apaviem, individuālajiem aizsardzības
līdzekļiem, personāla apmācību darbam konkrētā darba vietā, iekārtu uzturēšanu un tehnoloģiju
ievērošanu pienācīgā veidā. Galvenā prioritāte – darbinieku dzīvības un veselības saglabāšana viņu darba
izpildes procesā.
Darba aizsardzība
Visas darba vietas uzņēmumā ir aprīkotas, ievērojot visus drošības pasākumus un prasības, saskaņā ar
Latvijas Republikas likumdošanu un visiem normatīvajiem aktiem, kā arī vispārpieņemtajiem pasaules
standartiem, kas jāievēro ķīmiskajos uzņēmumos ar bīstamu ražošanu. Kompānija periodiski veic
uzņēmuma struktūrvienību iekšējo auditu, lai uzraudzītu darba apstākļu atbilstību.
Individuālā pieeja
Uzņēmumā tiek ievērotas darbinieku individuālās īpatnības, nodrošināti individuālie aizsardzības līdzekļi,
kā arī tiek veikta darba grafiku uzskaite. Darbinieku īpatnības tiek ņemtas vērā no brīža, kad viņi tiek
pieņemti darbā. Katram darbiniekam specapģērbs un individuālie aizsardzības līdzekļi tiek piemeklēti,
ņemot vērā individuālās īpatnības un izmērus. Darba grafiku, brīvdienu, kā arī atvaļinājumu grafiku
sastāda un saskaņo ar katru darbinieku atsevišķi, ņemot vērā viņa vēlmes.
Apmācība
Uzņēmumā arodapmācības un kvalifikācijas paaugstināšanas neatņemama sastāvdaļa ir visu uzņēmuma
darbinieku apmācība un darba drošības prasību zināšanu pārbaude.
Sanitārie apstākļi
Personāla sanitāro un sadzīves apstākļu nodrošināšana ieņem vienu no vadošajām vietām darba
apstākļu uzlabošanas pasākumu sistēmā uzņēmumā. Uzņēmuma darbinieku sanitāro un sadzīves
apstākļu nodrošināšana ir daļa no darba aizsardzības pasākumu kopuma. Visas sanitārās un sadzīves
telpas (ģērbtuves, dušas, tualetes, ēdamistabas u.c.) ir aprīkotas ar mūsdienīgu tehniku, specializētām
mēbelēm un aprīkojumu atbilstoši šīs zonas standartiem.
Avārijas situācijas
Uzņēmumā ir izveidota atbilstoši apmācīta avāriju novēršanas un glābšanas komanda, kuras rīcībā ir visi
nepieciešamie resursi un tehniskie līdzekļi, lai nekavējoties reaģētu un īstenotu pasākumus operatīvai
seku likvidēšanai avārijas situāciju gadījumā. Regulāru tiek veikti ugunsdzēsības un pretavārijas treniņi
kopā ar Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta vietējo nodaļu.
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VIDES AIZSARDZĪBA UN ENERGOEFEKTIVITĀTE
Kompānijas ekoloģiskās politikas mērķis ir nodrošināt uzņēmuma ilgtspējīgu attīstību atbilstoši vides
likumdošanas prasībām un visu spēkā esošo likumu un normatīvo tiesisko aktu ievērošanu vides
aizsardzības jomā, veidojot labvēlīgu un drošu darba vidi. Uzņēmuma attīstības projekti ir vērsti uz
maksimālu vides aizsardzību un izvairīšanos no tās piesārņošanas.

Efektīva resursu izmantošana
Enerģijas taupīšana ir viena no uzņēmuma stratēģiskās politikas prioritātēm. Uzņēmums pastāvīgi
cenšas samazināt dabas resursu patēriņu, mainot ražošanas procesus un ieviešot enerģijas taupīšanas
tehnoloģijas.

Atkritumu apsaimniekošana
Uzņēmums pastāvīgi strādā pie kaitīgo izmešu un bīstamo atkritumu apjoma samazināšanas.
Uzņēmums pastāvīgi pilnveido bīstamo atkritumu neitralizēšanas procesu, kas ļauj atrisināt ražošanas
procesā radušos šķidro bīstamo atkritumu galvenās daļas utilizācijas problēmu. Uzņēmums arī uztur
ciešu sadarbību ar specializētām firmām, kas nodarbojas ar bīstamo atkritumu utilizāciju, nekaitējot videi.

Notekūdeņu apsaimniekošana
Viens no galvenajiem pasākumiem uzņēmuma darbības uzlabošanai vides aizsardzības jomā ir
rekonstruētu rūpnīcas bioloģiskās attīrīšanas iekārtu esamība uzņēmumā, kas ļauj samazināt darbības
procesā radušos kaitīgo vielu saturu notekūdeņos un kaitīgo vielu izmeti atmosfērā.

Drošs darbs ar materiāliem
Uzņēmumam ir mūsdienīga sistēma, tehniskā infrastruktūra un atbilstoša kvalifikācija, lai nodrošinātu
drošu apiešanos ar visiem materiāliem, kā arī drošu to izmantošanu, uzglabāšanu, transportēšanu un
utilizāciju. Uzņēmums pastāvīgi veic darbu un pētījumus par iespējām ražošanā īpaši bīstamās vielas
aizstāt ar mazāk bīstamām.
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Iedzīvotāju informēšana
Uzņēmumā ir izstrādāts civilās aizsardzības plāns, kurā noteikti rīcības plāni iespējamo avāriju
gadījumos. Uzņēmuma drošības sistēma ir paredzēta, lai nodrošinātu drošu uzņēmuma darbību, bez
avārijām, ievērojot Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktās prasības. Uzņēmums veic
nepārtrauktu uzraudzību un videonovērošanu.

Uzraudzība
Uzņēmums nodarbojas ar pastāvīgu iekšējo vides aizsardzības stāvokļa uzraudzību, kā arī sadarbojas ar
visām valsts organizācijām, lai savlaicīgi un atklāti analizētu situāciju šajā jomā. Šādas uzraudzības
rezultāti ir absolūti atklāti un pieejami visām ieinteresētajām pusēm.

Dokumentācija
Uzņēmumam ir visas nepieciešamās vides aizsardzības atļaujas, un tas stingri ievēro tajās noteiktās
prasības. Uzņēmuma politika likumu ievērošanas jomā nosaka – stingri ievērot visu Latvijas Republikas
un Eiropas Savienības normatīvo aktu prasības, kas attiecas uz uzņēmumu kā uz ražotāju, kas izmanto
sarežģītas tehnoloģijas un ražo ķīmiskās vielas.
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BIZNESA ĒTIKA
Uzņēmuma mērķis biznesa ētikas politikas jomā ir nodrošināt, lai uzņēmums darbotos godīgi un ētiski,
pilnībā ievērojot normatīvos aktus, vietējos un nacionālos likumus, un starptautiskās normas.

Konkurence
Uzņēmums, veicot savu darbību, ievēro godīgu un caurskatāmu konkurenci, ievērojot visus spēkā esošos
likumus.

Starptautiskā tirdzniecība
Uzņēmums ievēro visus normatīvi tiesiskos aktus, kas regulē starptautisko tirdzniecību, importa un
eksporta kontroli, kā arī nacionālo valsts iestāžu vai valdību noteiktās sankcijas, ierobežojumus un
embargo.

Korupcija
Uzņēmums ievēro jebkāda veida korupcijas, tostarp kukuļdošanas vai saņemšanas, izspiešanas un
noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, nepieļaujamības principus.

Konfidencialitāte
Uzņēmums ievēro visus spēkā esošos tiesību aktus personas datu aizsardzības un apstrādes,
intelektuālā īpašuma piešķiršanas, izplatīšanas vai ļaunprātīgas izmantošanas jomā, kā arī konfidenciālas
informācijas aizsardzības principus.

