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Atbildība apdrošināšanā kā finanšu nozarē nozīmē ne tikai atbildīgu uzņēmējdarbību –
mums tā nozīmē arī plašāku skatu uz savu darbību, tirgus procesiem, iesaistītajām
ietekmes pusēm un uzņēmuma radīto ietekmi uz vidi. Tikai ar šādu apziņu varam patiesi
īstenot BALTA misiju – radīt vienkāršus risinājumus neparedzētiem dzīves brīžiem.
BALTA ir Latvijas nedzīvības apdrošināšanas tirgus līderis ar 28 gadu pieredzi tirgū, un
lepojamies, ka katru gadu klientu skaits, kas uztic savu apdrošināšanu mums, turpina
augt. Pērn vairāk nekā 300 tūkstoši privātpersonu un teju 33 tūkstoši uzņēmumu uzticēja
mums rūpes par savu sirdsmieru un finansiālo pasargātību, apdrošinoties pie BALTA.
Mūsu, BALTA, nemainīga pārliecība ir tā, ka biznesa attīstībai ir jāiet rokrokā ar cieņu un
atbildīgu attieksmi pret uzņēmuma darbiniekiem, klientiem, sadarbības partneriem,
vietējām kopienām un apkārtējo vidi. Tas nozīmē, ka mēs kā uzņēmums savus rezultātus
vērtējam plašāk par biznesa mērķu sasniegšanu – mums tikpat svarīgi ir tas, kā mēs tos
sasniedzam.
Apdrošināšana ir uzticības bizness, un klientu uzticība ir mūsu prioritāte. Lai to arvien
stiprinātu, esam apņēmušies piedāvāt ne tikai augstvērtīgāko produktu un servisu tirgū,
bet arī radīt labo praksi viedā resursu pārvaldībā, veidā, kā piedalāmies vietējo kopienu
norisēs, atbalstot sabiedrību, kā arī vides aizsardzības aktivitāšu īstenošanā.
To, kā mēs to esam paveikuši pērn, esam aprakstījuši 2019. gada korporatīvās sociālās
atbildības pārskatā. Tas ir pirmais šāds dokuments BALTA vēsturē, tāpēc es esmu īpaši
pagodināts jūs ar to iepazīstināt. Šis ziņojums apliecina mūsu apņemšanos sekot līdzi
uzņēmējdarbības ietekmei un monitorēt savu veikumu būtiskākajās korporatīvās
sociālās atbildības jomās. Mēs apzināmies, ka darāmā vēl ir daudz. Bet skats no malas uz
savu darbību ļauj mums ne tikai izvērtēt paveikto, bet arī uzstādīt jaunus korporatīvās
ilgtspējas mērķus tuvākai un tālākai nākotnei.
Es aicinu jūs iepazīties ar mūsu 2019. gada veikumu korporatīvās sociālās atbildības
jomā un pievienoties mums izaicinājumā īstenot arvien jaunas iniciatīvas, ko varam veikt
gan biznesa vidē, gan katrs savā mājsaimniecībā, lai kopā mēs radītu drošāku šodienu un
nākotni.
Cieņā

Īans Kenedijs (Iain Kennedy)
AAS BALTA Valdes priekšsēdētājs
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Apdrošināšanas akciju sabiedrība BALTA (PZU grupa) ir Latvijas nedzīvības apdrošināšanas tirgus
līderis ar 28 gadu pieredzi. Mūsu misija ir radīt vienkāršus risinājumus neparedzētiem brīžiem un
kopā ar saviem teju 600 darbiniekiem visā Latvijā mēs ikdienā iedzīvinām BALTA vērtības:
izprast, izaicināt, izdarīt!

Daļa no PZU grupas, kas
ir viens no vadošajiem
apdrošinātājiem
Centrāleiropā un
Austrumeiropā

Uzņēmums ar vairāk
nekā 580 darbiniekiem
un 42 filiālēm visā Latvijā

Uzņēmums ar
28 gadu pieredzi

Godīgākais apdrošinātājs
klientu vērtējumā
jau 16 gadus

Mēs lepojamies,
jo BALTA ir

Sociāli atbildīgs
uzņēmums un
Ģimenei draudzīgs
komersants

Labākais darba
devējs Baltijā
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Plašais apdrošināšanas produktu piedāvājums, izcila klientu
apkalpošana un pārdomāti ieguldījumi zīmola popularizēšanā ir ļāvuši
BALTA ne tikai saglabāt, bet arī stiprināt tirgus līdera pozīciju gan
apjoma, gan arī atpazīstamības un zīmola reputācijas ziņā. BALTA tiek
pastāvīgi novērtēta kā tirgus vadošā apdrošināšanas sabiedrība
attiecībā uz zīmola atpazīstamību, klientu pirmo izvēli, kā arī uz
apdrošināšanas sabiedrību izmantojamību.
2019. gadā BALTA uzrādīja uzņēmuma vēsturē augstākos finanšu
rādītājus, bruto parakstīto prēmiju apjomam sasniedzot 114,3 miljonus
eiro. Saskaņā ar Latvijas Apdrošinātāju asociācijas datiem BALTA tirgus
daļa 2019. gadā bija 26%.
Kā vadošā apdrošināšanas sabiedrība Latvijā BALTA rīkojas kā
atbildīgs sabiedrības loceklis, sniedzot ieguldījumu iedzīvotāju
labklājības vairošanā, ne tikai atbalstot biznesa attīstību un rūpējoties
par saviem darbiniekiem un klientiem, bet arī uzsākot projektus, kas
dod kopēju labumu un stiprina attiecības ar vietējām kopienām,
sniedzot tām atbalstu. BALTA mērķis ir īstenot ētisku un sociāli
atbildīgu uzņēmējdarbību, tādējādi palīdzot radīt drošāku un
ilgtspējīgāku nākotni.
Uzrādot stabilu biznesa izaugsmi, BALTA vadās pēc pārliecības, ka tai
jābalstās ilgtspējīgā resursu izmantošanā un jānotiek saskaņā ar
korporatīvās sociālās atbildības jomām. BALTA raugās uz korporatīvo
sociālo atbildību kā uz atbildīgu resursu vadību un tādu brīvprātīgu
biznesa iniciatīvu īstenošanu, kas dod ieguldījumu apkārtējai videi,
tirgus attiecībām, darba videi un sabiedrībai kopumā. Šos BALTA pūliņus
novērtē arī sabiedrība un neatkarīgi savu jomu eksperti.
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Ekonomiskā ietekme
AAS BALTA samaksātie nodokļi, milj. eiro
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BALTA – daļa no PZU grupas
“PZU grupa ir sociāli atbildīga – mēs cenšamies dot ieguldījumu attiecībās ar ieinteresētajām pusēm un
apkārtējo vidi. Harmoniska darbība visos sadarbības līmeņos nav iespējama, neiekļaujot apkārtējās vides
tiesības un vajadzības. Mēs iestājamies par atvērtību, mēs atbalstām empātiskas vērtības un iedrošinām
cilvēkus iesaistīties labdarības kampaņās. Mēs atbalstām pilsonisku attieksmi mūsu darbiniekos.”
/No PZU grupas 2019. gada nefinanšu pārskata/

Mēs, BALTA, esam lepni būt daļa no PZU grupas – vadošā Polijas
un visas Centrāleiropas apdrošinātāja, kas apkalpo 22 miljonus
klientu piecās valstīs.
Mūsu mātes uzņēmums ir korporatīvās sociālās atbildības līderis
un paraugs industrijai, veltot vērienīgus resursus ilgtspējas
veicināšanai, tā stratēģijai nosakot piecus galvenos virzienus:
•
•
•
•
•

Mēs atbildam uz klientu vajadzībām
Mēs esam iedvesmojoša darbavieta
Mēs pārvaldām savu ietekmi uz vidi pārdomātā veidā
Mēs esam līderi sociālās aktivitātēs, kuru fokuss ir drošība
Mēs izstrādājam jaunus standartus sadarbībā ar piegādātājiem

BALTA darbība korporatīvās sociālās
atbildības jomās tiek īstenota
saskaņā ar PZU stratēģiju, atbilstoši
izstrādājot arī aktuālās uzņēmuma
politikas un vadlīnijas.
PZU grupa ik gadu izstrādā un publicē nefinanšu pārskatu, kurā iekļauti
arī dati par AAS BALTA.
Pārskats pieejams PZU mājaslapā:
www.pzu.pl.
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Mūsu saņemtās atzinības
• Godīgākais apdrošinātājs Latvijā klientu vērtējumā jau 16 gadus / LETA un SKDS
• Drošākais un uzticamākais apdrošinātājs klientu vērtējumā / LETA un SKDS
• Mīlētākais un cilvēcīgākais apdrošināšanas zīmols Latvijā 2019. gadā / DDB, Kapitāls un SKDS
• Latvijas Goda ģimenes apbalvojums / Sabiedrības integrācijas fonds
• “Ģimenei Draudzīgi” statuss / LR Labklājības ministrija
• Labākais darba devējs Baltijas līmenī 5. gadu pēc kārtas / Kincentric Best Employers Baltics
• TOP 5 darba devējs finanšu nozarē / CVOnline
• Sudraba līmenis Padziļinātās Sadarbības programmā / Valsts ieņēmumu dienests
• Platīna kategorijas novērtējums Ilgtspējas indeksā 2019 / InCSR
• Atzinība labās prakses balvā “Zelta ķivere” / Valsts darba inspekcija

Vairāk par BALTA uzzini, apmeklējot mūsu mājaslapu: https://www.balta.lv/lv/par-mums
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BALTA korporatīvā
sociālā atbildība
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Apdrošināšanas akciju sabiedrība BALTA ir Latvijas nedzīvības
apdrošināšanas tirgus līderis, kas jau vairāk nekā 28 gadus apliecina
ētiskas, sociāli atbildīgas un ilgtspējīgas uzņēmējdarbības nozīmīgumu
attiecībā pret visām uzņēmuma ietekmes pusēm - darbiniekiem,
klientiem, sadarbības partneriem, piegādātājiem un sabiedrību.
Mums korporatīvā sociālā atbildība nozīmē atbildīgu kapitāla vadību un
brīvprātīgas biznesa iniciatīvas, kas labvēlīgi ietekmē vidi, tirgus
attiecības, darba vidi un sabiedrību.

Mēs esam pārliecināti, ka biznesa izaugsmei jānotiek saskaņā ar šīm jomām,
balstoties ilgtspējīgā resursu izmantošanā, tāpēc arī uzņēmuma biznesa
stratēģija tiek veidota saskaņā ar sociālās atbildības principiem.
10

Atbildīga uzņēmējdarbība
un tirgus attiecības
Mēs atbildam uz klientu vajadzībām un esam
stabils un uzticams partneris. Mēs radām jaunus
standartus sadarbībā ar piegādātājiem un partneriem.
Mēs esam atklāti un ievērojam caurspīdīguma principu,
publiskojot informāciju par uzņēmuma pārvaldību,
darbības rezultātiem, būtiskiem lēmumiem un
aktuāliem notikumiem. Mēs ik dienu ieviešam
korporatīvās pārvaldības labās prakses principus,
veicot ieguldījumu nozares attīstībā, iedrošinot
ietekmes puses izteikt ieteikumus uzlabojumiem,
nosakot sūdzību un ieteikumu izskatīšanas kārtību,
veicot ieguldījumu piegādātāju attīstībā un daloties
labās prakses pieredzē.

Sabiedrības
atbalsts
Mēs veicinām drošāku, informētāku un izglītotāku
sabiedrību. Būt apdrošinātājam nozīmē uzņemties
atbildību par klientu riskiem. Tas nozīmē, ka arī mūsu
biznesa stratēģija ir balstīta vēlmē pēc iespējas šos riskus
samazināt. Mēs esam formulējuši sabiedrības atbalsta
principus, nosakot prioritārās atbalsta jomas, un regulāri
iesaistāmies sabiedrības atbalsta aktivitātēs.

Droša un iesaistoša
darba vide
Mēs radām iedvesmojošu darba vidi, nodrošinot
augstu darbinieku iesaisti. Mēs esam daudzveidīga
komanda un cienām dažādību. Mēs atbalstām
elastīgās darba formas un regulāri analizējam
darba vides indikatorus, nodrošinot papildu
labumus, veicot atbalsta pasākumus jaunu
darbinieku piesaistei, rūpējoties par arodslimību
un negadījumu darbā profilaksi, veicot darba vides
risku novērtējumu, sekmējot darbinieku izglītību
par drošu un veselīgu uzvedību darbā, apzinot
darbinieku mācību vajadzības un nosakot
individuālos attīstības mērķus.

Rūpes par vidi
Mēs atbildīgi izturamies pret savu ietekmi uz vidi.
Mēs sekojam līdzi un izvērtējam savu uz vidi radīto
ietekmi, īstenojot vides aizsardzības pasākumus un
nosakot sasniedzamos mērķus, novērtējot
pakalpojumu uz vidi radīto ietekmi visā to dzīves
ciklā, veicinot “zaļos” iepirkumus un veicot
darbinieku informēšanu un izglītošanu par vides
aizsardzības jautājumiem.
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Korporatīvās sociālās atbildības attīstība

Platīns
Zelts

Zelts

Zelts

2016

2017

2018

Sudrabs

2013

Korporatīvās ilgtspējas un atbildības institūta “Ilgtspējas indeksa” vērtējums

2019
12

Attīstība saskaņā ar ANO Ilgtspējīgas
attīstības mērķiem

BALTA korporatīvās sociālās atbildības virzieni ir noteikti saskaņā
ar ANO rezolūcijas “Mūsu pasaules pārveidošana: ilgtspējīgas
attīstības programma 2030. gadam” noteiktajiem 17 ilgtspējīgas
attīstības mērķiem.
Arī BALTA korporatīvās sociālās atbildības aktivitātes un iniciatīvas
ir balstītas trīs pīlāros – ekonomika, sociālie aspekti un vide.
No 17 ANO izvirzītajiem mērķiem BALTA ir identificējusi
10 prioritāros mērķus, kas ir uzņēmuma darbības sfēras
ietvarā un atrodas uzņēmuma tiešā ietekmē.
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• Veselības apdrošināšanas produkta
nodrošināšana veselīgākai sabiedrībai
• Finansiāls atbalsts iniciatīvām, kas
popularizē veselīgu un aktīvu dzīvesveidu

• Finansiāls atbalsts izglītību veicinošām
iniciatīvām un stipendijas
• Darbinieku iesaiste izglītības projektos

• Enerģijas taupīšanas
pasākumi uzņēmumā
ar mērķi mazināt patēriņu

• Finansiāls atbalsts
mazāk aizsargātajām
sabiedrības grupām

• Atvērta darba vide
darbiniekiem ar dažādu
kvalifikāciju, veicinot
to izaugsmi

• Daudzveidīgi vides aizsardzība
pasākumi, t.sk. darbinieku iedrošināšana
uz videi draudzīgu dzīvesveidu

• Vienlīdzīga attieksme un atalgojums
• Sieviešu skaita proporcionāls īpatsvars
kolektīvā
• Pasākumi, kas ļauj saglabāt profesionālās
un privātās dzīves balansu

• Atkritumu šķirošana,
otrreizējā pārstrāde
un patēriņa
mazināšanas pasākumi

• Atvērtība sadarbībai ilgtspējīgas
attīstības nodrošināšanai nozarei
un ekonomikai kopumā

• Finansiāls atbalsts
vietējām kopienām
un to iniciatīvām
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Atbildīga
uzņēmējdarbība
un tirgus attiecības
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Apdrošināt mums nozīmē rūpēties par klientu sirdsmieru brīžos, kad tas ir visvairāk nepieciešams.
Apdrošināšana nav tikai pakalpojums – tas ir solījums un savstarpēja uzticēšanās.
2019. gadā tika uzņēmumam izstrādāta jauna biznesa stratēģija BALTA 2021, iedzīvinot BALTA misiju un vērtības, kā arī
vēršot uzņēmuma stratēģiskās iniciatīvas četros virzienos – izaugsme, klienti, digitalizācija un efektivitāte.

[misija]

BALTA 2021

RADĀM VIENKĀRŠUS
RISINĀJUMUS

Mēs radām vienkāršus risinājumus
neparedzētiem dzīves brīžiem

IZPRAST
[vērtība]

IZAICINĀT
[vērtība]

IZDARĪT
[vērtība]

Izprast mums nozīmē zināt.

Izaicināt mums nozīmē augt.

Izdarīt mums nozīmē būt.

Mēs izprotam apdrošināšanas būtību un
tās pienesumu sabiedrībai. Mēs no sirds
ticam tam, ko darām, cienām atklātību un
novērtējam komandas spēku. Mums ir
svarīga sadarbība, tāpēc mēs dalāmies
savās zināšanās un labprāt uzklausām
citus. Mēs ik dienu rūpējamies par klientu
drošību tā, lai viņi justu mūsu spēku.

Mēs izaicinām sevi ik dienu neapstāties pie
sasniegtā un arvien meklēt labākos
risinājumus. Nepārtraukta attīstība ir mūsu
virzītājspēks – mēs sakām “jā” inovācijām,
eksperimentiem un jaunai pieredzei. Mēs
nepārdzīvojam par neveiksmēm – mēs no
tām mācāmies. Mūsu mērķi ir drosmīgi,
rīcība – godīga un atbildīga.

Mēs turam dotos solījumus sev, klientiem,
partneriem un sabiedrībai. Mēs augstu
vērtējam disciplīnu un uzņemamies
atbildību par saviem vārdiem un darbiem.
Mēs vienmēr darām pa īstam un kopā.
Godīgi, laikā un ar aizrautību.
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Korporatīvā pārvaldība
Mums, BALTA, kā Latvijas nedzīvības apdrošināšanas tirgus līderim ir ļoti

Mums ir svarīgi:

nozīmīga ētiska un sociāli atbildīga uzņēmējdarbība, kas ietver atbildīgu

- Atbildīga uzņēmējdarbība un godprātīga tirgus attiecību prakse

kapitāla vadību un brīvprātīgas biznesa iniciatīvas ar labvēlīgu ietekmi uz

- Daudzveidīga un mūsdienīga darba vide

vidi, tirgus attiecībām, darba vidi un sabiedrību kopumā.

- Ieguldījums sabiedrības atbalsta aktivitātēs labklājības veicināšanai
- Rūpes par vidi

Mēs stiprinām savu KSA
līdera pozīciju nozares
ietvaros

Mēs atbildam uz klientu
vajadzībām

Mēs radām
iedvesmojošu darba
vidi, nodrošinot augstu
darbinieku iesaisti
Mēs atbildīgi
izturamies pret
savu ietekmi uz vidi

Mēs radām jaunus
standartus sadarbībā
ar piegādātājiem un
partneriem
Mēs veicinām
drošāku,
informētāku un
izglītotāku sabiedrību
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Ietekmes puses
Darbinieki

Augsta iesaiste, plašas attīstības iespējas un drošība

Klienti

Klientu vajadzībām radīti pakalpojumi un izcila apkalpošana

Sadarbības partneri

Konstruktīva sadarbība un vienoti mērķi

Piegādātāji

Profesionalitāte, uzticamība un lojalitāte

Sabiedrība

Rūpes par drošību, prevenciju un sabiedrības kopējo labklājību

Sabiedriskās organizācijas un eksperti
Profesionāla sadarbība ar pievienoto vērtību

Uzņēmuma īpašnieki un akcionāri

2019
Lai izzinātu BALTA īpašuma un
KASKO klientu pieredzi,
organizējām klientu fokusgrupas
visā Latvijā.
Sabiedrības viedokļa izzināšanai
īstenojām pētījumus par
viedtālruņu lietošanu pie auto
stūres, atstarotāju lietošanu un
patēriņa paradumiem, rezultātus
publicējot masu medijos.
Darbinieku iesaistes veicināšanai
organizējām 22 vērtību
seminārus visā Latvijā, kuros
piedalījās 473 darbinieki.

Peļņu nesoša izaugsme, izcila risku un reputācijas pārvaldība

Mediji

Profesionalitāte, atklātība un caurskatāmība

Valsts institūcijas

Atbilstība likumdošanas prasībām un dialogs
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Atbildīga uzņēmējdarbība un atklātība
Mums, BALTA, rūp atbildīga uzņēmējdarbība un tirgus attiecības, tāpēc ik dienu ar savu darbu vēlreiz un
vēlreiz to apliecinām, publiskojot informāciju par uzņēmuma pārvaldību, darbības
rezultātiem, būtiskiem lēmumiem un aktuāliem notikumiem, ievērojot korporatīvās pārvaldības labās
prakses principus, veicot ieguldījumus nozares attīstībā, iedrošinot ietekmes puses izteikt ieteikumus
uzlabojumiem, nosakot sūdzību un ieteikumu izskatīšanas kārtību, veicot ieguldījumu piegādātāju attīstībā
un daloties labās prakses pieredzē.
• Mēs esam atklāti savā darbībā un komunikācijā

• Mēs esam par godīgu uzņēmējdarbību un konkurenci

• Mums rūp ētiska un godprātīga attieksme pret
darbiniekiem, klientiem un sadarbības partneriem

• Mēs vienmēr meklēsim labāko risinājumu klientiem

2019
Valsts ieņēmumu
dienests Padziļinātās
Sadarbības programmas
ietvaros iekļāva BALTA
Sudraba līmenī.

Mēs esam atbildīgi ikvienā savā darbībā, tāpēc esam skaidri definējuši principus politiku, procedūru un
vadlīniju formā ikvienā no darbības jomām.
• Apdrošināšanas produktu kvalitāte
• Risku vadība
• Korporatīvā pārvaldība
• Klientu apkalpošana
• Privātuma aizsardzība

•
•
•
•

Dažādības vadība
Iepirkumu vadība
Konkurence, godīga komercprakse un korupcijas novēršana
Mārketings
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Rūpes par klientiem
Mēs esam tirgus līderi un klientu izvēle Nr.1 – savas rūpes
par apdrošināšanu mums uztic vairāk nekā 300 tūkstoši
privāto klientu un teju 30 tūkstošu uzņēmumu.
Mūsu misija ir radīt vienkāršus risinājumus neparedzētiem
dzīves brīžiem. Risinājumus, kas atbilst klientu vajadzībām
un ērti lietojami.

2019
• Mums rūp klientu uzticība, tāpēc vienmēr esam
atklāti un piedāvājam labākos risinājumus.
• Mums svarīgākais ir godīgums – it visā, ko darām.
• Mēs esam profesionāli visos procesos.
• Mēs godājam privātumu un personas datu aizsardzību.

BALTA klientu
intereses uzņēmumā
pārstāv Klientu
pieredzes vadītājs,
ikdienā rūpējoties par
klientu pieredzes
pilnveidošanu.
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Būt blakus klientam
un sadzirdēt
Klients un klientu apmierinātība ir ļoti būtiska BALTA vērtība, tāpēc īpašu uzmanību
veltām klientu viedokļa izzināšanai. Aicinām klientus novērtēt apmierinātību ar
pārdošanas un atlīdzību procesiem, aizpildot aptauju, ko nosūtām jau nākamajā dienā
pēc pirkuma vai atlīdzības. Apkalpošanu klātienē (filiālēs) aicinām novērtēt, izmantojot
īpaši šim mērķim veidotu elektronisku rīku.
Mūsu apņemšanās ir sadzirdēt ikvienu klientu – visi saņemtie vērtējumi un komentāri
tiek analizēti atbilstošās darba grupās, turpinot uzlabot klientu pieredzi.

2019
Esam modernizējuši
esošās klientu
apmierinātības
novērtēšanas metodes,
paplašinot iespējas
klientiem sniegt savu
vērtējumu par saņemto
pakalpojumu un
apkalpošanu.
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Darbs ar atsauksmēm
Apdrošināšana ir dialogs – ar darbinieku, klientu, sadarbības partneri, sabiedrību.
Un jebkura atsauksme ļauj mums uzlabot sniegto pakalpojumu kvalitāti un klientu
apmierinātību.
BALTA sūdzību un ieteikumu izskatīšanas kārtību regulē Atsauksmju procedūra, savukārt
Klientu apkalpošanas standarts nosaka, kā rīkoties atsauksmju saņemšanas gadījumā
un kā tās tiek reģistrētas un analizētas.

2019
BALTA ir izveidots trauksmes
celšanas mehānisms, kas
atrunāts Pārkāpumu
ziņošanas procedūrā, nosakot kārtību, kā tiek ziņots par
pārkāpumiem un ievērota
konfidencialitāte, izsakot
sūdzību vai ziņojot par
pārkāpumiem.
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Dialogs ar sabiedrību
Būtisks veids, kā esam pastāvīgā saziņā ar sabiedrību, ir komunikācija ar
plašsaziņas līdzekļu un sociālo tīklu starpniecību. BALTA medijus regulāri
proaktīvi informē par svarīgākajām uzņēmuma norisēm, nozares aktualitātēm
un sabiedrības atbalsta aktivitātēm. Tāpat paužam eksperta viedokli ar
apdrošināšanu un finanšu nozari saistītos jautājumos, kā arī izglītojam
saistībā ar drošības un prevencijas ieteikumiem. Informāciju nodrošinām
laicīgi un precīzi, kļūstot par uzticamu partneri mediju pārstāvjiem un
noderīgu informācijas avotu sabiedrībai.
Medijos izskanējušo informāciju par BALTA un nozari regulāri monitorējam,
gādājot par efektīvu reputācijas vadību un nodrošinot iespēju operatīvi sniegt
atbildes, reaģēt un veidot dialogu ar sabiedrību.

2019
• BALTA ir nozares līderis saziņā ar
sabiedrību. 2019. gadā Latvijas
medijos tika publicētas vairāk nekā
1200 ziņas ar BALTA pieminējumu,
kas veidoja 27% no visām
apdrošināšanas nozares
publikācijām.
• Sazinies ar mums un seko līdzi mūsu
aktualitātēm BALTA sociālajos tīklos:
facebook.com/baltaapdrosinasana
instagram.com/baltapatiesiba/

Dialogu ar sabiedrību uzturam arī ar mūsdienīgu saziņas rīku - sociālo tīklu starpniecību, kur BALTA aktīvi komunicē Latvijā nozīmīgākajos sociālajos
tīklos Facebook, Twitter, Draugiem.lv, Instagram un Linkedin, kopā ik dienu
uzrunājot teju 13 000 sekotāju.

linkedin.com/company/
balta-part-of-pzu-group/
twitter.com/aasbalta
draugiem.lv/balta
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Dalība biedrībās un sadarbība
ar valsts institūcijām
Esam apdrošināšanas tirgus līderis, tāpēc pārstāvēt apdrošināšanas nozares
intereses un piedalīties apdrošināšanas nozares reglamentējošas
likumdošanas pilnveidošanā uzskatām par savu pienākumu. Lai to īstenotu,
esam aktīvi biedri nozari pārstāvošajās organizācijās - Latvijas apdrošinātāju
asociācijā un Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojā.

Savā sadarbībā ar valsts institūcijām ievērojam divus principus:

Atklātība - esam "caurspīdīgi" un runājam atklāti
Ekspertīze - balstāmies argumentos un faktos

2019
• 2019. gadā BALTA valdes
priekšsēdētājs Īans Kenedijs
(Iain Kennedy) tika ievēlēts
Ārvalstu investoru padomes
Latvijā (FICIL) valdē.
• Vairāk par apdrošināšanas
nozari pārstāvošajām
organizācijām un to darbību
iespējams uzzināt, apmeklējot
interneta vietnes www.laa.lv
un www.ltab.lv.
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Sadarbības
partneri

Inovācijas

Mēs lepojamies ar labākajiem sadarbības
partneriem, kuri piedāvā BALTA apdrošināšanu
klientiem – brokeri, bankas, mazumtirdzniecības tīkli
u.c. Un mūs vieno kopīgs mērķis – nodrošināt
klientam kvalitatīvāko pakalpojumu un izcilu
apkalpošanu.

Inovāciju veicināšana un attīstība apdrošināšanas
nozarē ir viens no BALTA kā nedzīvības
apdrošināšanas tirgus līdera mērķiem, tāpēc
regulāri ieviešam jaunus apdrošināšanas
risinājumus un paplašinām esošos, tādējādi mainot
klientu pieredzi un ieviešot inovācijas visā nozarē.

Lai neapstātos pie sasniegtā, mēs turpinām veidot
dialogu, izzināt klientu vajadzības un radīt inovācijas.

2019

2019

Gada sākumā BALTA ieviesa B2B zīmola
stratēģiju “Atlīdzība biznesam”, kļūstot par pirmo
apdrošinātāju Latvijā, kurš radījis zīmolu
juridiskajiem klientiem, atbildot uz
komercklientu vajadzībām un ekspektācijām.

Esam izveidojuši visaptverošu mobilo lietotni ar
plašu funkcionalitāti klientu ērtībām. Šajā rīkā
klientiem ir iespēja ne tikai pieteikt atlīdzības,
bet arī veikt apdrošināšanas iegādi un iepazīties
ar aktuālo apdrošināšanas informāciju.
25

Cilvēktiesības un dažādības vadība
Savā ikdienas darbībā mēs ievērojam vispārējās cilvēktiesības biznesa attiecībās un cienām starptautiski atzītus un
godātus cilvēktiesību principus, savu darbību cilvēktiesību jomā balstot uz Starptautiskās Cilvēktiesību hartas un
Apvienoto Nāciju Organizācijas uzņēmējdarbības un cilvēktiesību pamatprincipiem. Mēs ievērojam arī visas
atbilstīgās juridiskās saistības un tiesiskos aktus, kas ir spēkā Latvijas Republikas teritorijā.

Godprātīga uzņēmējdarbība
Mēs atbalstām sabalansēta un ilgtspējīga finanšu tirgus un pieejamas, uzticamas ekonomikas infrastruktūras
attīstību. Mēs rūpējamies, lai komercdarbībā izvairītos no citu personu tiesību pārkāpšanas, izvērtējot
cilvēktiesību riskus komercattiecībās un lēmumos, tostarp pakalpojumu izstrādē un piedāvājumos.
Mēs veicinām caurskatāmību un atbildīgumu visās biznesa attiecībās.
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Darbinieki
Mēs ievērojam darbinieku cilvēktiesības, kā paredzēts Starptautiskās Darba
organizācijas deklarācijā par principiem un pamattiesībām darbavietā, tostarp
diskriminācijas aizliegumu, bērnu darba un piespiedu darba aizliegumu,
biedrošanās brīvību un tiesības iesaistīties koplīguma slēgšanā, kā arī tiesības uz
drošiem un veselībai nekaitīgiem darba apstākļiem. Mēs piedāvājam vienlīdzīgas
tiesības un iespējas ikvienam, un šādas tiesības neietekmē dzimums,
valstspiederība, rase vai etniskā izcelsme, reliģija vai ticība, vecums,
transpersonas identitāte vai tās izpausme, seksuālā orientācija, invaliditāte,
politiskā piederība vai cita pārliecība, vai ģimenes stāvoklis.

2019
Mūsu kolektīvā veiksmīgi
sadarbojas dažādu paaudžu
profesionāļi un lepojamies ar
augstu sieviešu pārstāvniecību
kolektīvā. Plašāk ar statistiku
iepazīstinām šī pārskata sadaļā
“Droša un iesaistoša darba vide”.
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Piegādātāji

Klienti

Sabiedrība

Pieņemot lēmumus par
iepirkumu veikšanu, papildus
komerciāliem apsvērumiem
tiek ņemti vērā arī
cilvēktiesību aspekti.

Mēs nodrošinām vienlīdzīgu
pakalpojumu pieejamību un
piedāvājam vienlīdzīgas iespējas
visiem klientiem, ievērojot
cilvēktiesību principus un
pamattiesības, tostarp bez
jebkādas diskriminācijas. Mēs
īstenojam sociāli atbildīgu
uzņēmējdarbību, tāpēc
cilvēktiesību aspekts tiek vērtēts
arī sadarbības partneru izvēlē.

Mēs esam par atvērtu dialogu ar
iesaistītajām pusēm un piedalāmies
sabiedriskajās aktivitātēs, nodrošinot
materiālu un nemateriālu
ieguldījumu sabiedrības labklājības
veicināšanā.

2019
Regulāri dalāmies labās prakses
pieredzē par dažādības vadību
darba vidē. Lepojamies ar
iegūto atzinību labās prakses
balvā “Zelta ķivere”.
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Iepirkumu principi
Mūsu apņemšanās ir ievērot godīgas un ilgtspējīgas iepirkumu politikas īstenošanu, nepieļaujot
situāciju, ka, veicot iepirkumus, tīši vai netīši tiktu radīta vai veicināta negatīva prakse.
BALTA iepirkumu pamatprincipi:
• Ilgtspējīga attīstība – veicot iepirkumus vērtējam ietekmi uz attīstību, kas
nodrošina šodienas vajadzību apmierināšanu, neradot draudus nākamo paaudžu
vajadzību apmierināšanai.
• Pārskatāmi un skaidri procesi - īstenojam skaidru un vienotu pieeju preču un
pakalpojumu iepirkumu kārtībai, nosakot procesā iesaistīto struktūrvienību un
darbinieku pienākumus un atbildību, lai nodrošinātu resursu drošu un efektīvu
pārvaldību, līdzekļu optimālu izmantošanu, interešu ievērošanu, risku
samazināšanu un konkurenci piegādātāju izvēlē.
• Videi draudzīga uzņēmējdarbība - mēs atbalstām un veicinām zaļā iepirkuma
pamatprincipu iekļaušanu iepirkumu procedūrās.
• Cilvēktiesību aizsardzība - pieņemot lēmumus par iepirkumu veikšanu, papildus
komerciāliem apsvērumiem izvērtējam arī cilvēktiesību aspektus.

2019
Mūsu iepirkumi ir kļuvuši
“zaļāki” - pārskatot Iepirkumu
politiku, kā vienu no kritērijiem
piegādātāju izvēlē esam
iekļāvuši arī pretendentu rūpes
par vidi.

Informācija par BALTA korporatīvo pārvaldību pieejama uzņēmuma mājaslapā www.balta.lv/lv/par-mums/korporativa-sociala-atbildiba
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Droša un
iesaistoša
darba vide
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Apdrošināšanas sabiedrības BALTA organizācijā pirmā un galvenā vērtība ir komanda un mūsu cilvēki, kas ir
visu uzņēmuma sasniegumu pamatā. Komanda – teju 600 savas jomas profesionāļi visā Latvijā – ir BALTA
vērtīgākais resurss un prioritāte.
BALTA darba vide ir iekļaujoša – uzņēmums ir atvērts darbiniekiem, par vērtību uzskatot to profesionalitāti,
pieredzi un personību, nevis dzimumu, vecumu, tautību, seksuālo orientāciju vai citus faktorus. Līdz ar to
BALTA var lepoties ar daudzveidīgu kolektīvu, kur vienā komandā strādā un viens no otra mācās dažādu
paaudžu darbinieki, sākot no jauniešiem līdz pat senioriem, turklāt ar spēcīgu sieviešu pārstāvniecību –
BALTA kolektīvā teju 76% darbinieku ir sievietes.
Lai veidotu apmierinātu un iesaistītu kolektīvu, BALTA ik gadu īsteno virkni iniciatīvu. Tajā skaitā nodrošina
mūsdienīgas elastīgā darba formas, lai veicinātu darba un privātās dzīves līdzsvaru, piedāvā daudzveidīgas
iekšējo un ārējo apmācību iespējas profesionālajai un personīgajai pilnveidei, sniedz atbalstu darbiniekiem
dažādos nozīmīgos dzīves brīžos, rūpējas par darbinieku informētību saistībā ar darba drošības, prevencijas un citiem jautājumiem, kā arī īsteno veselīgu dzīvesveidu popularizējošas aktivitātes.
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BALTA
darbinieki

573

Darbinieku skaits 2019. gadā

76%

24%

Sievietes

Vīrieši

41,0

Vidējais
vecums

39,8

40,8
Kopā

38

Darbinieku skaits
vecumā no 50 līdz 55

87

Darbinieku skaits
vecumā virs 55

32

Iesaistes izaugsme
Darbinieku viedokļa un apmierinātības izzināšana ir kļuvusi par BALTA ikgadēju tradīciju, kas ļauj mums apzināties savas stiprās
puses, kā arī virzienus, kuri vēl jāpilnveido. Iesaistes aptauju veicam sadarbībā ar Kincentric Best Employer Baltics (iepriekš AON
Baltics). Lepojamies, ka 2019. gadā darbinieku iesaistes līmenis sasniedza uzņēmuma vēsturē augstāko rādītāju!

2017

2018

2019

79%

81%

86%
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Darba un privātās dzīves līdzsvars
BALTA tic, ka produktīvs darbinieks ir tāds darbinieks, kas ir atpūties, apmierināts un salāgojis savu darba ikdienu ar savas
personīgās dzīves prioritātēm un vajadzībām. Tāpēc kopš 2014. gada BALTA turpina “Darba un privātās dzīves līdzsvara programmu”.

2019. gadā BALTA nodrošināja virkni elastīgo darba formu un citas iespējas:
• Elastīgs darba grafiks – iespēja darbiniekiem izvēlēties sev ērtāko darba laika sākumu un beigas, izšķirot divas iespējas - pielāgot
elastīgo darba laiku dienām (darbu var sākt laikā no 7:00 līdz 10:00 un attiecīgi darbu var beigt laikā no 15:00 līdz 18:30) vai izmantot
saspiesto darba nedēļu (garākas stundas 4 dienas nedēļā un īsāka 1 diena nedēļā).
• Dzimšanas dienas darba laiks – katram BALTA darbiniekam savā dzimšanas dienā tiek piemērota saīsinātā darba diena.
• Papildu atvaļinājuma dienas - par darba stāžu, svinīgiem notikumiem, 1 .- 3. klašu skolēnu vecākiem 1. septembrī u.c.
• Iespēja strādāt attālināti - darbinieki ir nodrošināti ar visu nepieciešamo, lai tie varētu veikt savus darba pienākumus ārpus biroja.
• Iespēja strādāt nepilnu darba laiku - kolēģiem, kuri atgriezušies no bērnu kopšanas atvaļinājuma, ir iespēja izmantot pusslodzes
darbu pirmajā nedēļā, saglabājot atalgojumu par pilnu slodzi.
• Iespēja strādāt nepilnu darba laiku vai strādāt maiņu grafikā.
• Iespēja darba vietā atrasties ar bērnu - BALTA piedāvā speciāli bērniem ierīkotus rotaļu stūrīšus, kur uz laiku tie var uzturēties, lai
pagaidītu savus vecākus.
34

Daudzveidīgas apmācību iespējas
BALTA īsteno “70 – 20 – 10” apmācību modeli, kur 70%
apmācību notiek ar pieredzes starpniecību, 20% - ar
attiecībām, bet 10% - mācībām.
Darbiniekiem ir pieejams plašs apmācību klāsts
profesionālajai un personīgajai attīstībai – ievada
apmācības, darbu uzsākot, tiešsaistes mācības, pieredzes
apmaiņas programma, mentoringa programma, koučings
un tā dēvētās “Einšteina pēcpusdienas” – regulāras
apmācības par dažādām tēmām uzņēmuma darbiniekiem.
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BALTA attīstības iespējas
ATTĪSTĪBA
CAUR PIEREDZI
Jauni
uzdevumi

Kolēģa
aizvietošana
prombūtnes laikā

Pieredzes
apmaiņa

Ēnošana

Sadarbība ar
partneriem
izglītības sfērā

Informācijas
sagatavošana
komandas sanāksmei

Mācību
sagatavošana par
konkrētu tēmu

Darba procesu
uzlabošana

Rotācija

Projekti

Dalība darba
grupās

Sociālās aktivitātes

ATTĪSTĪBA CAUR
ATTIECĪBĀM

Atgriezeniskā saite no
vadītāja un kolēģiem
Dalība profesionālās organizācijās
(biedrībās,asociācijās utt.)

ATTĪSTĪBA CAUR
MĀCĪBĀM

Semināri

Biznesa Simulācijas spēles

Mācību programmas

Vebināri

Profesionālā sertifikācija

Video vai skaņas
straumēšana

Konferences

360 grādu
novērtējums

Koučings

Karjeras
konsultācija

Tiešsaistes konference
(TedEx u.c.)
Dalība profesionālās
organizācijās tiešsaistē

Profesionālā periodika
Profesionālie interneta
portāli
Bezmaksas pētījumi

Specializēšanās
noteiktā jomā

Jauns amats

Mentorings

Interešu
grupas

Tālmācības programmas
(Coursera.org u.c.)

Profesionālā literatūra
(t.sk. audio grāmatas)

Profesionālie Sociālie Mediji
(LinkedIn, Twitter u.c.)
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Atskats uz Einšteina pēcpusdienām 2019
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Iekšējā komunikācija
BALTA darbinieki ir pirmie, kas uzzina par visām uzņēmuma aktualitātēm
– tas tiek nodrošināts, uzturot iekštīklu “Kabata”, kur ik dienu darbinieki
atrod svarīgāko informāciju gan par uzņēmuma jaunumiem, gan
apdrošināšanas nozari, gan dažādas izglītojošas, iesaistošas un
izklaidējošas ziņas.
Ar darbiniekiem vismaz reizi mēnesī jaunumu vēstules un video veidā
personīgi komunicē BALTA valdes priekšsēdētājs, iepazīstinot gan ar
uzņēmuma rezultātiem, gan citām svarīgām uzņēmuma aktualitātēm.
Papildus tam darbinieki aktīvi lieto BALTA mājaslapu un sociālos tīklus, kā
arī iesaistās uzņēmuma organizētās aktivitātēs, sākot no gada lielās balles
un saulgriežu svinībām, beidzot ar dažādām aktīvu un veselīgu
dzīvesveidu atbalstošām aktivitātēm, labdarības kampaņām u.c.
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Darba
devēja tēls

MĒS

2019. gadā BALTA izstrādāja uzņēmuma vēsturē pirmo darba devēja
tēla stratēģiju, lai vēl veiksmīgāk uzrunātu jaunos darbiniekus, kā arī
iesaistītu esošos, atrodot savu unikālo – optimistisko – veidu, kā runāt
ar darbiniekiem, iedzīvinot uzņēmuma vērtības. Daudzpusīgas
aktivitātes ietvēra gan iekšējos konkursus un aktivitātes, gan 22 vērtību
seminārus kolektīvam visā Latvijā, kurus vadīja paši BALTA kolēģi.

MĒS

NE
TIKAI
NO KĻŪDĀM

SASNIEDZAM
AUGSTĀKĀS

KOPĀ

MĒS

LĪDZ PUSEI
PILNU

REDZAM
39

BALTA darba vides 2019. gada notikumi
• Regulāras apmācības, pieredzes programmas u.c.

• Brokastis un pusdienas birojā par izdevīgām cenām

• Veselības un nelaimes gadījumu apdrošināšanas nodrošināšana,

• Citroni un ingveri ziemas sezonā imunitātes stiprināšanai
• Lojalitātes dāvanas

atlaides citiem apdrošināšanas pakalpojumiem
• Atjaunots uzņēmuma labumu grozs ar piedāvājumiem

• Ziemassvētku dāvanas darbinieku bērniem
• Ziemassvētku un Līgo pasākumi visiem darbiniekiem

no uzņēmuma sadarbības partneriem
• Jauni darba velosipēdi BALTA transportlīdzekļu parkā

• Kopīgas labdarības iniciatīvas un iesaistīšanās sociālās aktivitātēs

• Trenažieru zāle

• Lielā BALTA gada balle

Kopīgi kultūras notikumu apmeklējumi

BALTA vērtību semināri

Veselīgs un aktīvs dzīvesveids

2019. gadā BALTA aizsāka lielisku tradīciju – kopīgu
mākslas notikumu apmeklējumu par godu
nozīmīgiem sasniegumiem. Martā viss kolektīvs kopā
nosvinēja uzņēmuma vēsturē augstākā bruto
parakstīto prēmiju apjoma sasniegšanu ar kopīgu
Latvijas Nacionālā teātra izrādes “Man 30 gadu”
apmeklējumu, bet novembrī kopā devās uz
kinoteātri “Splendid palace” vērot latviešu mākslas
filmu “Dvēseļu pPaldiutenis” ar vēsturnieka
priekšlasījumu.

2019. gadā BALTA iepazīstināja darbiniekus ar
uzņēmuma jauno biznesa stratēģiju BALTA 2021. Tās
ietvaros uzņēmums izveidoja arī jaunas vērtības
“IZPRAST. IZAICINĀT. IZDARĪT”. Lai vērtības
iedzīvinātu darbinieku vidū, tika organizēti 22 vērtību
semināri visam kolektīvam visā Latvijā, semināra
vadītāju lomās iejūtoties pašiem BALTA darbiniekiem
– vērtību vēstnešiem. Diskusijas, atklāsmes par
kopīgo un atšķirīgo, kā arī kopā būšanas prieks – tas
raksturo kopā pavadītās teju 200 stundas iepazīstot
vienam otru vēl labāk un vienojoties par vērtību
izpratni savā starpā.

2019. gadā BALTA turpināja mudināt darbiniekus uz
veselīgu un aktīvu dzīvesveidu, īstenojot dažādas
aktivitātes. Veselības mēneša ietvaros uz veselīgām
izvēlēm ar sociālo tīklu starpniecību tika aicināti ne
tikai BALTA darbinieki, bet arī biznesa partneri un
citu uzņēmumu kolektīvi. Tāpat BALTA atbalsta velo
kultūru gan ar ērtām, slēdzamām velo novietnēm,
gan ar 3 jauniem velosipēdiem uzņēmuma
transportlīdzekļu parkā. Sportot gribētājiem vienmēr
atvērtas BALTA sporta zāles durvis, bet veselīgākas
izvēles izdarīt palīdz arī tradicionālā “Diena bez
tabakas”. Kopā vairāk kustamies, pareizāk ēdam un
šajā procesā viens otru iedvesmojam!
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Darba drošība
Ergonomiska darba vide, pietiekams apgaismojums, visa nepieciešamā nodrošinājums
ērtam un netraucētam darbam – BALTA uzdevums ir to visu ikdienā nodrošināt saviem
darbiniekiem, kuri galvenokārt strādā no uzņēmuma biroja un filiālēm visā Latvijā.
Darba drošībai BALTA uzņēmumā tiek pievērsta nemainīga augsta nozīme. 2019. gadā
BALTA darba vides risku novērtējums tika sagatavots ar sadarbības partneri “FN serviss”,
piedaloties arodveselības ārstam un BALTA pārstāvjiem. BALTA ir norīkojusi Darba
aizsardzības jautājumos atbildīgo darbinieku, kurš 2019. gadā izgāja 60 stundu mācības
par darba aizsardzību.

• Darbiniekiem nodrošinātas ikgadējās mācības par darba aizsardzību, kas ietvēra plašu
informāciju par darba drošības jautājumiem, riskiem un rīcību, lai tos novērstu.
• 2019. gadā kā ikkatru gadu tika vadītas ugunsdrošības mācības un vairākas reizes gadā
tika organizētas arī evakuācijas mācības.

BALTA saņem atzinību konkursā “Zelta ķivere”
2019. gadā jau 14. gadu notika labās prakses konkurss darba aizsardzībā "Zelta ķivere". Arī šogad BALTA
piedalījās konkursā, prezentējot mūsu labo praksi saistībā ar ugunsdrošības mācību organizēšanas procesu.
Mums ir, ar ko lepoties – sakārtota pārvaldības sistēma, savi pieredzējuši, profesionāli kolēģi, kas var nodot
zināšanas darbiniekiem, un papildus tam - iesaistīti un atsaucīgi kolēģi, kopā veidojot drošu darba vidi.

Informācija par BALTA darba vidi un karjeras iespējām pieejama uzņēmuma mājaslapā www.balta.lv/karjera
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Sabiedrības
atbalsts

42

Apdrošināšanas sabiedrība BALTA ikdienā atspoguļo uzņēmuma pārliecību, ka biznesa rezultāti balstās
sadarbībā, ejot kopsolī ar saviem darbiniekiem, klientiem, partneriem un sabiedrību. Tas nozīmē, ka BALTA
aktīvi piedalās vietējās kopienas norisēs, ik gadu iesaistoties un atbalstot pasākumus, aktivitātes un
iniciatīvas, kuru mērķis ir veicināt pozitīvas un iedvesmojošas pārmaiņas mūsu sabiedrībā un apkārtējā
vidē.
BALTA sabiedrības atbalsta aktivitātes nodrošina vairākos veidos, kuru ietvars noteikts uzņēmuma
Sponsorēšanas un sabiedrības atbalsta politikā, kas ir spēkā kopš 2018. gada un ik gadu tiek pārskatīta.
Minētā politika nosaka principus, kādā BALTA nodrošina atbalstu sabiedrībai sponsorēšanas, ziedojumu un
citu sabiedrības atbalsta aktivitāšu veidā, definē sabiedrības atbalsta virzienus un atbildības departamentu
vidū, nosaka sabiedrības atbalsta vadības metodes un nepieciešamās kompetences sabiedrības atbalsta
nodrošināšanai. Politika ir saistoša visiem uzņēmuma darbiniekiem un valdes locekļiem.
BALTA sabiedrības atbalsta principi ir saskaņā arī ar BALTA mātes uzņēmuma - PZU grupas – kopējām
sabiedrības atbalsta vadlīnijām.
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Sabiedrības atbalsta jomas

Drošība un
prevencija

Kultūra

Izglītība

Aktīvs un
veselīgs
dzīvesveids
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Sabiedrības atbalsta formas

Ziedojumi un
dāvinājumi

Darbinieku iesaiste
un brīvprātīgais darbs

Sponsorēšana

Pašu iniciētu projektu/
kampaņu īstenošana

Citas sabiedrības
atbalsta formas
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2019. gadā īstenotās aktivitātes
Ziedojumi un dāvinājumi
Rudenī BALTA kopā ar «VEF Rīga», iesaistot visus «Krastu mača»
dalībniekus, dubultoja katru to gūto punktu, rezultātā ziedojot 4602 EUR
biedrībai “Peldēt droši».

Vasarā BALTA īstenoja kampaņu ar lielisku mērķi – 5 eirocentu ziedojums
no katras iegādātās ceļojumu apdrošināšanas polises kopumā sasniedza
1500 EUR, palīdzot «Dr. Klauns» vairot bērnu smaidus.
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Darbinieku iesaiste un brīvprātīgais darbs
Gada garumā BALTA sadarbībā ar Valsts asinsdonoru centru organizēja 3
Donoru dienas uzņēmuma darbiniekiem, palīdzot teju 300 cilvēkiem.

Decembrī BALTA kolēģi rīkoja gadskārtējo Ziemassvētku labdarības
tirdziņu, tirgojot pašdarinātus labumus un kopumā Dr. Klaunam ziedojot
1231,28 EUR.

Vasarā vairāk nekā 100 BALTA kolēģu iesaistījās labdarības organizācijas «Otrā
elpa» īstenotā iniciatīvā Bērnu slimnīcas fonda un Bērnu klīniskās universitātes
slimnīcas Orgānu donoru programmas “Dāvā otru dzīvību” atbalstam.

Aprīlī BALTA darbinieki turpināja vides aizsardzības aktivitātes, Vislatvijas
Lielajā talkā palīdzot sakopt psihosociālās rehabilitācijas centru
onkoloģiskajiem pacientiem “Spēka avots”, kas atrodas Jēkabpils
novada Dignājas muižā.
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Atbalstot kvalitatīvu izglītību, BALTA pievienojās «Iespējamās misijas» skolu
projektam «Dzīvei gatavs», 2019. gadā par skolotāju lomu uzņemoties 5
BALTA apdrošināšanas ekspertiem un pasniedzot 20 nodarbības skolēniem.

Papildus šīm aktivitātēm BALTA kopā ar kolektīvu finansiāli atbalstīja arī biedrību
«Ģimenes šūpulis», biedrību «Dr. Klauns» un onkoloģisko pacientu atbalsta biedrību
«Dzīvības koks». BALTA kolēģi atbalstīja videi draudzīgu dzīvesveidu, piedaloties
Eiropas mobilitātes nedēļā un popularizējot pārvietošanos ar velosipēdiem, kā arī
iesaistījās izglītības aktivitātēs sadarbībā ar Banku augstskolu.

Sponsorēšana
2019. gadā rūpēs par drošību un prevenciju BALTA piedalījās divās CSDD
informatīvajās kampaņās, atbalstot tās gan finansiāli, gan saturiski ar
apdrošināšanas datiem un darbinieku iesaisti.

BALTA turpināja sadarbību ar vienu no Latvijas basketbola līgas
līdervienībām «VEF Rīga», turpinot atbalstīt sportu kā aktīva un veselīga
dzīvesveida neatņemamu sastāvdaļu, savukārt vasarā rūpējoties par
tradicionālā «Krastu mača» norisi.
48

BALTA turpināja tradīciju finansiāli atbalstīt Rīgas starptautisko filmu festivālu
Riga IFF, filmu konkursa uzvarētājam pasniedzot galveno balvu «Best feature
film» kategorijā – stipendiju 2000 eiro apmērā.

2019. gadā BALTA bija pagodināta just līdzi filmas «Dvēseļu putenis»
emocionālajam stāstam un panākumiem uz lielajiem ekrāniem,
uzņemoties tās oficiālā apdrošinātāja lomu.

Papildus šīm aktivitātēm BALTA atbalstīja virkni citu iniciatīvu, projektu un
pasākumu. Starp atbalsta saņēmējiem ir Latvijas Florbola savienība, grupa
«Astro’n’out», Pasaules hokeja čempionāta Latvijas fanu telts, dubultmaratons
«Taisnais», Bērnu diena, senioru festivāls «Zelta ritmi», Tēva dienas festivāls,
labdarības projekts «Sapņu tilti» un Banku augstskola.
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Pašu iniciētu projektu/kampaņu īstenošana
2019. gadā jau 7. reizi sadarbībā ar Satiksmes ministriju notika BALTA organizētā
gada balva ar vadmotīvu «Īstā droša ātruma formula». Veicinot drošību uz
Latvijas ceļiem, konkursā piedalījās 65 autoparki ar kopējo transportlīdzekļu
skaitu –vairāk nekā 10 000.

Rudenī BALTA īstenoja īpaši veselības stiprināšanai, imunitātei, sportiskam
un aktīvam dzīvesveidam veltītu kampaņu, sociālajā tīklā Facebook uz
pozitīvām pārmaiņām izaicinot citu uzņēmumu kolektīvus. Kampaņā
piedalījās teju 50 komandas.

Februārī BALTA tradicionāli rīkoja uzņēmumā Ēnu dienas, šoreiz aicinot 13
skolēnus iepazīt BALTA darba vidi, uzzinot vairāk par aizraujošo ikdienu, kas
slēpjas aiz vārda «apdrošināšana».
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Citas sabiedrības atbalsta formas
BALTA turpināja atbalstīt pilsonisko iniciatīvu, piedāvājot Valsts asinsdonoru
centra Privilēģiju kartes īpašniekiem iegādāties apdrošināšanu par īpaši izdevīgu
cenu.

BALTA turpināja sadarbību ar Latvijas goda ģimenēm, piedāvājot īpašas
atlaides daudzbērnu ģimenēm.
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Darbinieku brīvprātīgais darbs
BALTA darbinieki ir nozīmīgs spēks, veicinot pozitīvas pārmaiņas vietējās kopienās, īstenojot
sabiedrības atbalsta iniciatīvas un kopā darot labus darbus. 2019. gadā sabiedrības atbalsta
aktivitātēs darbinieki ir ieguldījuši vairāk nekā 300 stundu – divas reizes vairāk nekā gadu iepriekš.

Aktivitāte

Iesaistīto
darbinieku skaits

Brīvprātīgā
darba stundas

111

56

Lekcijas izglītības iestādēs

5

20

Vides sakopšanas aktivitātes

5

25

Darbs dzīvnieku patversmēs

2

3

30

240

153

344

Donoru dienas

Darbs ar soc. mazaizsargātām grupām
Kopā

Informācija par BALTA sabiedrības atbalsta principiem pieejama uzņēmuma mājaslapā www.balta.lv/lv/par-mums/sabiedribas-atbalsts
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Rūpes
par vidi

53

Apdrošināšanas sabiedrības BALTA aktivitātes vides
aizsardzības jomā nosaka uzņēmuma izveidota Vides
aizsardzības politika. Tās mērķis ir definēt vides
aizsardzības principus un noteikt ietvaru, kādā tiek
nodrošināta šo principu ievērošana un mērķu sasniegšana,
ilgtermiņā mazinot BALTA ietekmi uz vidi, definēt atbildības
un noteikt vides aizsardzības vadības metodes.

BALTA apņemšanos vides aizsardzības
jomā raksturo šādi pamatprincipi:
• Īstenot videi draudzīgu uzņēmējdarbību
• Iesaistīties pašiem un iesaistīt citus
• Dalīties zināšanās un informēt

Analizētie vides rādītāji: elektroenerģijas un ūdens patēriņš, papīra izlietojums,
otrreizējā pārstrāde un izplūdes gāzu samazināšana. Īpaša uzmanība tiek
pievērsta arī darbinieku, klientu un partneru izglītošanai vides aizsardzības
jautājumos.
BALTA Vides aizsardzības politika ir saskaņā ar mātes uzņēmuma PZU grupas
vides politiku, un rezultāti tiek analizēti visas PZU grupas līmenī.
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Mijiedarbība ar vidi
BALTA analizē savu ietekmi uz vidi, izvērtējot četras
stratēģiskās ietekmes puses:

1

uzņēmuma
saimnieciskā
darbība

2

uzņēmuma
pakalpojumi

3

uzņēmuma
darbinieki

4

uzņēmuma
klienti

Turklāt uzņēmējdarbības ietekme uz vidi tiek vērtēta visos
apdrošināšanas produkta dzīves cikla posmos – resursu
ieguve, pakalpojuma sniegšana, pakalpojuma izmantošana un nolietoto produktu apsaimniekošana pēc dzīves
cikla beigām.
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Mērķi vides aizsardzības jomā
Samazināt kopējo elektroenerģijas patēriņu,
veicinot efektīvu elektroenerģijas izmantošanu un nodrošinot
investīcijas energoefektivitātes palielināšanā
Samazināt ūdens patēriņu,
izglītojot darbiniekus un veicinot efektīvu ūdens resursa izmantošanu
Samazināt izmantotā papīra daudzumu,
veicinot elektronisku dokumentu apriti uzņēmumā, tostarp, pakalpojumu
nodrošināšanā klientiem un sadarbībā ar partneriem
Samazināt atkritumu apjomu un veicināt
atkritumu šķirošanu un otrreizējo pārstrādi,
izglītojot darbiniekus un nodrošinot atkritumu šķirošanas iespējas
Samazināt piesārņojošo vielu emisiju apjomu,
optimizējot uzņēmuma autoparku un veicinot alternatīvu
pārvietošanās veidu izmantošanu
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Stratēģiskie
mērķi
• Veicināt AAS BALTA darbinieku
izpratni un informētību par
uzņēmuma ietekmi uz vidi un vides
aizsardzības aktivitāšu nozīmību
• Pārņemt PZU grupas labo praksi
vides aizsardzības jomā (standarts
«PZU Goes Green»)

Prioritārie mērķi
2019. gadā
• Veicināt sadzīves atkritumu
apjoma samazinājumu un
popularizēt atkritumu šķirošanu
• Veicināt ūdens patēriņa
samazinājumu
• Veicināt papīra izlietojuma
samazinājumu un papīra otrreizējo
pārstrādi
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Vides monitorings
BALTA vides mērījumu monitoringa mērķis ir izvērtēt
uzņēmuma ikgadējo ietekmi uz vidi, ņemot vērā vides
resursu patēriņu. Kopumā 2019. gadā BALTA uzrādīja
labus rezultātus vides aizsardzības jomā, samazinot teju
visu vides resursu patēriņu ar izaugsmes iespējām
elektroenerģijas un degvielas rādītājos.
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Vides monitorings
Viens no BALTA 2020. gada prioritārajiem mērķiem vides aizsardzības jomā ir
samazināt kopējo elektroenerģijas patēriņu, veicinot efektīvu elektroenerģijas
izmantošanu un nodrošinot investīcijas energoefektivitātes palielināšanā.

2019. gada rādītāji
Resurss

2019. gads

Izmaiņas

Elektrība

1035000

+14,78%

Papildu dzesētāju uzstādīšana. Kondicionieru un
ventilācijas darbība siltās vasaras periods radīja
lielāku patēriņu.

7000

-13%

Ieviesta elektronisko dokumentu aprites sistēma.

69843

-6,44%

3500

-3,6%

417

-3,17%

5

0

Degvielas patēriņš (benzīns) (l)

35956

-19,06%

Samazinājies ar benzīnu darbināmo patapināto
auto skaits.

Degvielas patēriņš (dīzelis) (l)

80952

+0,24%

Palielinājies dīzeļdzinēju patapināto auto skaits.

5360

+158%

Patapinājuma auto tiek izmantoti ar gāzi.

Papīrs (kg)
Gāze (apkurei) (m3)
Ūdens (m3)
Atkritumi (m3)
Autoparks

Auto gāzes patēriņš (l)

Komentārs

Samazinājums saistīts 2018. gadā veiktajiem
uzlabojumiem un siltas ziemas iestāšanos.
Samazinājums balstīts uz ikdienas patēriņa
pārskatīšanu un iespējamo patēriņa optimizēšanu.
Sadzīves atkritumu samazinājums balstīts uz
šķiroto atkritumu pieaugumu.
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2019. gadā veiktās aktivitātes vides
aizsardzības jomā
Elektroniski pieejamo pakalpojumu paplašināšana
Šķirojamo kastu uzstādīšana birojā un aprīkošana ar šķirojamiem konteineriem
Uzņēmuma transportlīdzekļu parka papildināšana ar 3 velosipēdiem
Telpu aprīkošana ar LED apgaismojumu, kustības, esamības un zonējuma
gaismas slēdžiem
Mūsdienīgu un resursus taupošu iekārtu iegāde biroja vajadzībām
2020. gada BALTA kalendāra izveide no otrreiz pārstrādāta papīra
Dalība Lielajā talkā
Dalība “Otrās elpas” akcijā “Dāvā otru dzīvību”
Dalība “Zemes stundā”
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Taupām vides resursus,
kļūstot digitālāki
Viens no BALTA 2021 biznesa stratēģijas pīlāriem ir digitalizācija. Padarot
uzņēmuma darbību digitālāku, sniedzam nozīmīgu ieguldījumu vides
resursu taupīšanā. Lielāks skaits elektroniski pieejamu pakalpojumu
nozīmē mazāku papīra un degvielas patēriņu. Mērķim palīdzēs arī BALTA
mobilā lietotne. Izmēģini to un saudzēsim vidi kopā!

Informācija par BALTA vides aizsardzības principiem pieejama uzņēmuma mājaslapā www.balta.lv/lv/par-mums/rupes-par-vidi
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Aicinām pievienoties mums
izprast, izaicināt un izdarīt,
kopā radot iedvesmojošas
un ilgtspējīgas pārmaiņas!

BALTA aktivitātēm korporatīvās sociālās
atbildības jomā seko līdzi:
balta.lv
facebook.com/baltaapdrosinasana
instagram.com/baltapatiesiba/
linkedin.com/company/
balta-part-of-pzu-group/
twitter.com/aasbalta
draugiem.lv/balta

