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2022. gadā BALTA svin savas darbības Latvijā 30. gadadienu. Šajā laikā esam mērķtiecīgi attīstījuši uzņēmumu, 
nostiprinot savas kā Latvijas nedzīvības apdrošināšanas tirgus līdera pozīcijas un vadot nozari produktu 
attīstībā, klientu apkalpošanas kvalitātē un inovācijās. Bet tirgus līdera loma mums, BALTA, nozīmē ne tikai 
pagodinājumu un pateicību par klientu uzticību – tas ir arī pienākums un atbildība.

Ar 600 darbiniekiem 43 filiālēs visā Latvijā, kuri apkalpo vairāk nekā 300 000 privāto un 35 000 juridisko klientu, 
mēs spēcīgi apzināmies savu ietekmi pārvaldības, sociālajos un vides aspektos. Un esam apņēmības pilni 
turpināt izmantot mūsu rīcībā esošo potenciālu, lai veicinātu apstākļus, kuros visas mūsu ietekmes puses var 
dzīvot un strādāt ar lielāku drošības un pārliecības par nākotni pakāpi. Tas jo īpaši būtiski ir šodien, kad 
nenoteiktība turpina valdīt gan Covid-19 izplatības sakarā, gan pieaugošo ģeopolitisko risku dēļ. Mūsu atbildība 
šajos apstākļos ir pēc iespējas parūpēties par to, kas ir mūsu kontrolē.

Pagājušajā gadā mēs turpinājām veiksmīgi uzsākto kursu, pilnveidojot savu sniegumu un ieguldījumus 
iesaistošas darba vides nodrošināšanā, stratēģijā un tirgus attiecībās, sabiedrības atbalstā un vides aizsardzības 
aspektā. Mūsu pieeju un pūliņus atalgojuši arī neatkarīgi eksperti: jau trešo reizi saņēmām augstāko – platīna – 
kategoriju Latvijas uzņēmumu “Ilgtspējas indeksā”.  Ar vairākiem Starptautiskās klientu pieredzes balvas (ICXA) 
apbalvojumiem novērtēti mūsu sasniegumi un inovācijas darbā ar klientiem. Esam pagodināti par kustības 
“Dažādībā ir spēks” piešķirto apbalvojumu kategorijā “Mūsu darbinieki”, turklāt ārējo novērtējumu sarakstu vēl 
var turpināt.

Mūsu fokuss 2021. gadā arvien bijis uz mūsu svarīgāko vērtību – darbiniekiem, atbildot uz jauno, Covid-19 
ieviesto realitāti ar jaukta tipa darba modeli un īstenojot virkni darbinieku labbūtības celšanai mērķētu 
pasākumu. Neskatoties uz to, ka liela daļa darbinieku darba pienākumus turpināja pildīt galvenokārt attālināti, 
strādājām, lai iekšējā komunikācija turpinātu būt “dzīva” arī fiziskās atšķirtības apstākļos. Papildus stiprinājām 
sadarbību ar  “Sadarbība caur personību” semināru ciklu visiem uzņēmuma darbiniekiem, piedāvājot efektīvu 
rīku, kā novērtēt vienam otra dažādību kā vērtību un izmantot tās priekšrocības. Mūsu centieni tikuši novērtēti 
gan iekšēji, sasniedzot augstu darbinieku iesaistes rādītāju līmeni, gan ārēji ar vairākiem neatkarīgu ekspertu 
apbalvojumiem.

Īans Kenedijs (Iain Kennedy)

AAS BALTA Valdes priekšsēdētājs

BALTA valdes priekšsēdētāja uzruna 
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Esam turpinājuši veikt nozīmīgus ieguldījumus sabiedrības atbalstā gan kopā ar ilglaicīgiem partneriem, gan uzsākot jaunus sadarbības projektus. Īpaši jāizceļ mūsu 
fokuss uz drošības un prevencijas jautājumiem kā uz būtiskāko BALTA sabiedrības atbalsta virzienu. Pērn ne tikai iesaistījāmies citu organizāciju kampaņās, bet 
īstenojām vairākus nozīmīgus projektus paši. No tiem vērienīgākais ir BALTA Drošības akadēmijas izveide, radot tiešsaistes platformu, kur vienuviet apkopota 
noderīga un uzticama informācija par drošības un prevencijas jautājumiem no mūsu, BALTA, un citu organizāciju – savas jomas līderu ekspertiem ar mērķi informēt 
un izglītot sabiedrību un, daloties mūsu pieredzē un zināšanās, samazināt cilvēku ikdienā klātesošos riskus. 

Vides aizsardzība turpināja būt viens no mūsu ilgtspējīgas attīstības stūrakmeņiem arī 2021. gadā. Pērn esam īstenojuši vēl vairāk mērķtiecīgu aktivitāšu atbilstošas 
iekšējās dokumentācijas izstrādē un nodrošināšanā. Pārdomātu iniciatīvu, kuru mērķis ir mazināt dabas resursu patēriņu, īstenošana ļāvusi mums samazināt savu 
oglekļa pēdas nospiedumu. Savukārt iesaistīšanās vides aizsardzības aktivitātēs devusi iespēju ne tikai veikt labus darbus pašiem, bet popularizēt to nozīmi arī 
sabiedrības vidū. Šeit īpaši jāizceļ mūsu nesen uzsāktā sadarbība ar Lielās talkas kustību, vienojoties kopīgā mērķī padarīt Latviju “zaļāku”, vienlaikus aktualizējot 
vides aizsardzības jautājumu nozīmi un izpratni par tiem plašākas sabiedrības mērogā. 

Esmu gandarīts informēt, ka no šī gada ilgtspēja ir kļuvusi par neatņemamu BALTA izaugsmes sastāvdaļu stratēģiskā līmenī nākamajiem trim gadiem, jo esam to 
iekļāvuši kā vienu no mūsu jaunās biznesa stratēģijas BALTA 2024 pīlāriem. Mūsu ambīcija ir stiprināt savas pozīcijas kā nozares līderim ilgtspējas jomā, un šī virziena 
iekļaušana uzņēmuma stratēģijā vēlreiz apliecina mūsu pārliecību par to, ka biznesa izaugsme iespējama tikai kopsolī ar atbildīgu attieksmi un mērķtiecīgiem 
ieguldījumiem pārvaldības, sociālajā un vides jomās.

Aicinu jūs uzzināt vairāk par BALTA 2021. gada veikumu ilgtspējas jomā, iepazīstoties ar mūsu  korporatīvās sociālās atbildības pārskatu. Esmu pārliecināts, ka līdz 
šim paveiktais kalpos par stipru pamatu arvien nozīmīgākiem uzlabojumiem nākotnē. Kopā mums ir spēks veidot nākotni, kurā dzīvot, strādāt un būt drošāk un 
ilgtspējīgāk!

Īans Kenedijs (Iain Kennedy)

AAS BALTA valdes priekšsēdētājs



Ir apritējuši 30 gadi, kopš AAS BALTA (PZU grupa) darbības uzsākšanas Latvijas nedzīvības apdrošināšanas tirgū. Šajos gados uzņēmums kļuvis par 
nozares līderi un daudzu Latvijas iedzīvotāju un uzņēmumu pirmo izvēli apdrošināšanā.

Mūsu misija ir ar patiesām rūpēm radīt vienkāršus risinājumus neparedzētiem brīžiem, un kopā ar mūsu vairāk nekā 600 kolēģiem visā Latvijā mēs 
ikdienā iedzīvinām BALTA vērtības: izprast, izaicināt, izdarīt!
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Par BALTA

Uzņēmums ar vairāk
nekā 600 darbiniekiem
un 43 filiālēm visā Latvijā

Uzņēmums ar
30 gadu pieredzi

Godīgākais apdrošinātājs
klientu vērtējumā
jau 18  gadus

Daļa no PZU grupas, kas
ir viens no vadošajiem

apdrošinātājiem
Centrāleiropā un

Austrumeiropā

Sociāli atbildīgs
uzņēmums un

Ģimenei draudzīgs
komersants

Labākais darba
devējs Baltijā

Mēs lepojamies,
jo BALTA ir



Jaunizveidotā BALTA 2024 biznesa stratēģija turpina mūsu izaicinājumiem, spilgtām 
emocijām un lielām uzvarām bagāto stāstu, iezīmējot mūsu misiju un spēcīgu vīziju, 
vērtības, stratēģiskos pīlārus un biznesa mērķus nākamajiem trim gadiem.

Apdrošināt mums, BALTA, nozīmē ar patiesām rūpēm radīt vienkāršus risinājumus 
neparedzētiem dzīves brīžiem. Mēs izprotam, izaicinām un izdarām. Tās ir vērtības, kas ļauj 
un ļaus mums neapstāties un sasniegt vēl vairāk – jaunas virsotnes un nebijušus rekordus. 
Mūsu vīzija skan: Mēs padarām pasauli drošāku. Uzticami. Cilvēcīgi. Ilgtspējīgi.

Jaunajā stratēģijā esam ietvēruši ilgtspēju kā vienu no stratēģijas pīlāriem. Tas nozīmē, ka 
uzņēmuma biznesa attīstība visos līmeņos tiek plānota un īstenota kopsolī ar BALTA vides, 
sociālajiem un pārvaldības mērķiem.
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IZPRAST
Mēs zinām – lai vienmēr būtu soli priekšā, ir 
svarīgi uzklausīt un izprast klientu, izzinot 
viņa vajadzības un vēlmes. Labākie rezultāti 
top komandā, tāpēc ieklausāmies viens 
otrā un augsti vērtējam cieņpilnu 
sadarbību. Mūsu rezultāti nav novērtējami 
tikai ciparos – tos mērām arī klientu 
uzticībā un viņu pārliecībā par mūsu atbals-
tu dzīves neparedzamajos brīžos.

Izprast mums nozīmē zināt.

IZAICINĀT
Izaicināt nebūt nav viegli, bet līderi 
nebaidās to darīt, jo zina, ka tikai drosmīgie 
sasniedz augstākās virsotnes. Mūsu 
izaicinājums ik dienu ir neieslīgt rutīnā un 
neturēties pie ierastā, meklējot arvien 
jaunas pieredzes, risinājumus un veidus, kā 
būt atšķirīgiem un vienlaikus - labākajiem. 
Tā mēs pozitīvi pārsteidzam gan sevi, gan 
citus.

Izaicināt mums nozīmē augt.

IZDARĪT
Darbs dara darītāju – mēs zinām, kādu
gandarījumu un piepildījumu sniedz labi 
padarīta darba sajūta un apmierināts klients. 
Sekojot iecerētajiem mērķiem, mēs 
strādājam komandā, no sirds un ar degsmi, 
zinot, ka godprātīgs darbs un apņēmība ir 
mūsu panākumu pamatā.

Izdarīt mums nozīmē būt.

20
Ar patiesām rūpēm mēs radām 
vienkāršus risinājumus 
neparedzētiem dzīves brīžiem

Mēs padarām pasauli drošāku. 
Uzticami. Cilvēcīgi. Ilgtspējīgi.

MISIJAVĪZIJA

BALTA 2024 stratēģija
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Plašais apdrošināšanas produktu piedāvājums, izcila klientu apkalpošana un 
pārdomāti ieguldījumi zīmola popularizēšanā ir ļāvuši BALTA daudzu gadu garumā 
stiprināt tirgus līdera pozīciju gan biznesa apjoma, gan arī atpazīstamības un 
zīmola reputācijas ziņā. 

Saskaņā ar tirgus pētījumiem sabiedrība mūs pastāvīgi novērtē kā nozares vadošo 
apdrošināšanas sabiedrību attiecībā uz zīmola atpazīstamību, klientu pirmo izvēli, 
kā arī apdrošināšanas sabiedrību izmantojamību. 

BALTA zīmola īpaši augstais sniegums un reputācija atspoguļojas arī ikgadējā 
zīmolu pētījumā*. Pateicoties pakalpojumu kvalitātei un izcilai klientu 
apkalpošanas pieredzei, mums ir spēcīgākā reputācija tirgū.

Saskaņā ar BALTA zīmola pētījuma** rezultātiem, BALTA pērn turpinājusi uzlabot 
savu sniegumu visos atpazīstamības un klientu izvēles rādītājos, vēl vairāk 
nostiprinot savas līdera pozīcijas nedzīvības apdrošināšanas tirgū.

Saskaņā ar zīmola pētījuma rezultātiem apdrošināšanas nozares klienti visvairāk 
novērtē BALTA sasniedzamību, uzticamību un spēcīgu korporatīvo tēlu, cenas 
pieejamību un atbilstību pakalpojuma kvalitātei, apkalpošanas ātrumu, plašu 
papildpakalpojumu klāstu, izcilu klientu servisu un apdrošinātāja korporatīvo 
sociālo atbildību. 

* Zīmolu tops – DDB Consulting, “Kapitāls” un TNS Latvia veiktais neatkarīgais pētījums
** BALTA zīmola pētījums, ko 2021. nogalē veicis RAIT Group

Zīmola pozicionējums

Zīmola sniegums 2021. gadā
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BALTA mātes uzņēmums PZU grupa ir lielākais finanšu koncerns Polijā, Centrālajā un 
Austrumeiropā. Grupas meitas uzņēmumiem uzticas 22 miljoni klientu piecās valstīs – Polijā, 
Latvijā, Lietuvā, Igaunijā un Ukrainā. PZU koncerna konsolidētie aktīvi 2021. gada beigās 
sasniedza 402 miljardus PLN.

PZU grupas stratēģija inovatīvi definē misiju savos uzņēmumos, veidojot kopsaucēju 
pašreizējām un nākotnes iniciatīvām. Prasmīga pārvaldība apvienojumā ar ambicioziem 
mērķiem ļauj PZU grupai ierindoties starp ienesīgākajām iestādēm Polijā un Eiropā. Tomēr 
grupas biznesa panākumus veido ne tikai finansiālie faktori, bet arī to radīšana ilgtspējīgā 
veidā, kas ir organizācijas solījums saviem akcionāriem un klientiem. 

PZU grupa apzinās, ka finanšu kapitāls nav vienīgais kapitāla veids, kas nepieciešams, lai 
veiktu uzņēmējdarbību un gūtu stabilus rezultātus. Tikpat būtisks ir dabas, intelektuālais, 
cilvēku un sociālais kapitāls, grupai novērtējot sociālo un klimata pārmaiņu izšķirošo lomu.  
Šo pārmaiņu priekšā pirmo reizi vēsturē PZU pieņēma ESG stratēģiju “Ilgtspējīga attīstība” 
2021 - 2024. Šajā dokumentā ir izklāstītas organizācijas ambīcijas un mērķi vides aizsardzībā, 
sociālajās saistībās un korporatīvajā pārvaldībā. 

BALTA – daļa no Centrāleiropas 
apdrošināšanas līdera PZU grupas
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Mēs, BALTA, esam lepni būt daļa no PZU grupas – uzņēmuma, kas ir reģiona korporatīvās sociālās atbildības līderis nozarē, veltot vērienīgus 
resursus ilgtspējas veicināšanai.  BALTA darbība korporatīvās sociālās atbildības jomā tiek īstenota saskaņā ar PZU stratēģiju, atbilstoši pielāgojot 
aktuālās uzņēmuma politikas un vadlīnijas. 

PZU grupa ik gadu izstrādā un publicē detalizētu nefinanšu pārskatu, kurā iekļauti dati arī par AAS BALTA. Pārskats pieejams PZU mājaslapā 
www.pzu.pl. 

PZU grupas ESG* snieguma novērtējums 2021. gadā

2021. gada decembrī PZU saņēma ESG riska reitingu 18,6 Sustainalytics 
novērtējumā, gūstot atzinumu par zemu risku piedzīvot būtisku finansiālu 
ietekmi ESG faktoru dēļ. 

2021. gada augustā PZU ieguva 37 punktus no 100 Moody's ESG Solutions2 
veiktajā novērtējumā, kas ierindo uzņēmumu šādās pozīcijās: 32/51 
apdrošināšanas nozarē, 890/1624 Eiropas reģionā, 1734/4952 visā pasaulē. 
PZU gūtie 37 punkti 2021. gadā bija par 6 punktiem augstāks vērtējums 
nekā 2020. un 2019. gadā. 

PZU ieguva 40 no 100 punktiem 2021. gada S&P Global Korporatīvās 
ilgtspējas novērtējumā, kas atspoguļo uzlabojumu par 19 punktiem 
salīdzinājumā ar 2020. gadu, kā arī uzlabojumu par 23 punktiem salīdzinā-
jumā ar 2019. gadu. Šajā novērtējumā 57% uzņēmumu sasniedza vienādu 
vai zemāku ESG rādītāju.

*no angļu val. Environmental, Social and Governance – vides, sociālie un pārvaldības faktori
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Saskaņā ar Latvijas apdrošinātāju asociācijas un Finanšu un kapitāla tirgus komisijas sniegtajiem 
tirgus datiem, kā arī apdrošināšanas sabiedrību publiskotajiem ceturkšņa  pārskatiem par 
2021. gadu BALTA saglabāja vadošo pozīciju kā lielākā apdrošināšanas sabiedrība attiecībā uz 
Latvijā parakstītajām bruto prēmijām nedzīvības un dzīvības (veselības un nelaimes gadījumu) 
apdrošināšanas pakalpojumu segmentā Latvijas tirgū.
 
•  2021. gadā turpinājām uzrādīt stabilu finanšu sniegumu, BALTA bruto parakstīto prēmiju 

apjomam palielinoties par 8,2% un sasniedzot 116 miljonus eiro. 
•  Saskaņā ar Latvijas Apdrošinātāju asociācijas datiem arī BALTA tirgus daļa 2021. gadā palielinājās, 

sasniedzot 26,7%. 
•  Plašāk ar BALTA finanšu sniegumu aicinām iepazīties gada pārskatā, kas pieejams BALTA 

mājaslapā (balta.lv/lv/par-mums/darbibas-rezultati).

Ilgstoši sasniegtie pozitīvie rezultāti apliecina BALTA finanšu stabilitāti – maksātspējas rādītājs gada 
beigās ievērojami pārsniedza Latvijas Republikas Finanšu un kapitāla tirgus komisijas noteiktās 
prasības.

Finanšu rezultāti un ekonomiskā ietekme
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Kā viens no lielajiem Latvijas uzņēmumiem, BALTA sniedz stabilu vērtību Latvijas ekonomikas virzīšanā, nodarbinot vairāk nekā 600 cilvēku 

un ik gadu nodokļos valsts budžetā iemaksājot vairākus miljonus eiro. 

Darbaspēka nodokļi

Pievienotās vērtības nodoklis

Nekustamā īpašuma nodoklis

Uzņēmumu ienākuma nodoklis
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Mūsu saņemtās atzinības 2021. gadā

Vairāk par BALTA uzzini, apmeklējot mūsu mājaslapu: https://www.balta.lv/lv/par-mums 12

“International Customer Experience Award” (ICXA)
1. vieta kategorijā “Darbinieku pieredze krīzē”

3. vieta kategorijā “Veiksmīgākā ieskatu un atsauksmju izmantošana”

3. vieta kategorijā “Gada labākā klientu pieredzes komanda”

“Mi:t&Links. Baltic Communication Awards 2021”

1. vieta kategorijā “Iekšējā komunikācija”

1. vieta kategorijā “Sponsorēšana”

2. vieta kategorijā “B2B komunikācija”

2. vieta kategorijā “Sponsorēšana”

Baltic Best Brands / Mīlētāko zīmolu tops 

Mīlētākais, cilvēcīgākais un zaļākais apdrošināšanas zīmols Latvijā

Kincentric Best Employer Baltics

Labākais darba devējs Baltijā

Ilgtspējas indekss

Platīna kategorija

Sabiedrības integrācijas fonds

Ģimenei draudzīga darbavieta

LETA & SKDS

Godīgākais apdrošinātājs jau 18 gadusKustības “Dažādība ir spēks” balva

Gada balva kategorijā “Mūsu darbinieki”

Atzinība par dalību Latvijas Goda ģimeņu 
programmā

Valsts ieņēmumu dienesta Padziļinātās 
sadarbības programma 

Sudraba līmenis

CV-Online 

TOP 3 darba devējs finanšu sektorā

Lepojamies ar to, ka mūsu sniegumu 2021. gadā novērtējuši gan ārējie eksperti, gan sabiedrība, piešķirot BALTA virkni atzinību un novērtējumu. Tie 
visi mums, BALTA, ir ļoti svarīgi un vērtīgi, apliecinot, ka mūsu darbs, atbildīgā pieeja un ieguldījumi darbā ar visām ietekmes pusēm tiek novērtēti.
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Jau 30 gadus BALTA ir Latvijas nedzīvības apdrošināšanas tirgus līderis. Mēs esam pārliecināti, ka spēcīgs un 
stabils sniegums iespējams tikai tad, ja uzņēmums savā ikdienas darbībā apliecina ētiskas, sociāli atbildīgas 
un ilgtspējīgas uzņēmējdarbības nozīmīgumu attiecībā pret visām ietekmes pusēm – darbiniekiem, 
klientiem, sadarbības partneriem, piegādātājiem, nozares organizācijām, regulējošajām iestādēm, 
akcionāriem un sabiedrību. 

Mēs tveram korporatīvo sociālo atbildību kā atbildīgu resursu vadību un tādu brīvprātīgu biznesa iniciatīvu 
īstenošanu, kas dod pozitīvu ieguldījumu vides aizsardzībā, tirgus attiecībās, darba vidē un sabiedrībā 
kopumā.

Mēs esam pārliecināti, ka biznesa izaugsmei jānotiek saskaņā ar šīm jomām, balstoties ilgtspējīgā resursu 
izmantošanā. Tāpēc arī uzņēmuma biznesa stratēģija BALTA 2024 tiek veidota saskaņā ar korporatīvās 
sociālās atbildības principiem, iekļaujot ilgtspējas aspektu kā neatņemamu tās sastāvdaļu.

Kā vadošā apdrošināšanas sabiedrība Latvijā BALTA rīkojas kā atbildīgs sabiedrības loceklis, sniedzot 
vērtīgu ieguldījumu iedzīvotāju labklājības vairošanā, ne tikai atbalstot biznesa attīstību un rūpējoties par 
saviem darbiniekiem un klientiem, bet arī īstenojot projektus, kas dod kopēju labumu sabiedrībai un 
stiprina attiecības ar vietējām kopienām.  

Mūsu mērķis ir īstenot ētisku un sociāli atbildīgu uzņēmējdarbību, tādējādi palīdzot radīt drošāku un 
ilgtspējīgāku nākotni. 
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Korporatīvā
sociālā atbildība –
ar ilgtspējīgu
skatu nākotnē

Korporatīvā sociālā atbildība – būtiska 
BALTA biznesa stratēģijas sastāvdaļa



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 
ierosinājumus uzlabojumiem, nosakot sūdzību un 
ieteikumu izskatīšanas kārtību, veicot ieguldījumu 
piegādātāju attīstībā un daloties labās prakses pieredzē.

Atbildīga uzņēmējdarbība
un tirgus attiecības

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.

Droša un iesaistoša
darba vide

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 ar mērķi 
veicināt pozitīvas pārmaiņas vietējās kopienās.

Sabiedrības
atbalsts

Mēs atbildīgi izturamies pret savu ietekmi uz vidi. Mēs 
nosakām vides aizsardzības jomā sasniedzamos 

mērķus, novērtējot pakalpojumu uz vidi radīto ietekmi 
visā to dzīves ciklā, monitorējot dabas resursu 

patēriņu uzņēmumā, iniciējot un piedaloties vides 
aizsardzības aktivitātēs, veicinot “zaļos” iepirkumus 

un rūpējoties par darbinieku informēšanu un 
izglītošanu par vides aizsardzības jautājumiem. Mūs 

vada pārliecība, ka patiesu pienesumu vides 
aizsardzības jomā spēj sniegt gan pašu iesaiste, gan 

iniciatīva, iesaistot pozitīvo pārmaiņu procesā arī 
citus. 

Rūpes par vidi
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Lai sekotu līdzi savu centienu korporatīvās sociālās atbildības 

jomā rezultātiem, BALTA ne tikai regulāri veic pašnovērtējumu, 

analizējot īstenoto aktivitāšu rezultātus un monitorējot būtiskākos 

indikatorus, bet arī aktīvi piedalās Korporatīvās ilgtspējas un 

atbildības institūta rīkotajā Latvijas uzņēmumu “Ilgtspējas 

indeksā”. 

Šis izvērtējums mums ļauj iegūt neatkarīgu savas jomas ekspertu 

vērtējumu par BALTA ieviestajām politikām un īstenotajām 

aktivitātēm, izprast savas stiprās puses, kā arī gūt vērtīgas idejas 

uzlabojumiem nākotnē. Ļoti daudz pozitīvo pārmaiņu BALTA 

darbībā notikušas, tieši pateicoties “Ilgtspējas indeksa” ekspertu 

vērtējumam un ieteikumiem!

Ekspertu novērtējums 
ilgtspējas jomā

2013
Sudrabs

2016
Zelts

2017 Zelts

2018
Zelts

2019
Platīns

2020
Platīns

2021
Platīns

Korporatīvās ilgtspējas un atbildības institūta 
“Ilgtspējas indeksa” vērtējums par BALTA sniegumu 
dažādos ilgtspējas aspektos
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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” 

ietvertajiem 17 ilgtspējīgas attīstības mērķiem. 

2015. gadā ANO Ģenerālajā asamblejā pieņēma rezolūciju “Mūsu pasaules 

pārveidošana: ilgtspējīgas attīstības programma 2030” jeb “Dienaskārtība 2030”. Tā 

nosaka 17 ilgtspējīgas attīstības mērķus un 169 apakšmērķus, kas sasniedzami, lai 

pasaulē mazinātos nabadzība un pasaules attīstība būtu ilgtspējīga. Ilgtspējīgas 

attīstības mērķi tiek līdzsvaroti trīs dimensijās: ekonomika, sociālie aspekti un vide.

No 17 ANO izvirzītajiem mērķiem BALTA ir identificējusi 13 prioritāros mērķus, kas ir 

uzņēmuma darbības sfēras ietvarā un atrodas uzņēmuma tiešā ietekmē. Aicinām ar 

tiem iepazīties! 
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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

• Vienlīdzīga attieksme un atalgojums 
• Sieviešu skaita proporcionāls īpatsvars

kolektīvā
• Pasākumi, kas ļauj saglabāt profesionālās

un privātās dzīves balansu

• Enerģijas taupīšanas
pasākumi uzņēmumā
ar mērķi mazināt patēriņu

•  Pasākumi mazāk 
aizsargāto sabiedrības 
grupu atbalstam

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

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

•  Inovācijas apdrošināšanas 
produktu izstrādē un veidā, 
kā tiek sniegts pakalpojums

•  Videi draudzīgi, ergonomiski, 
mūsdienīgi uzlabojumi 
darba vides nodrošināšanā

•  Atvērtība sadarbībai 
ilgtspējīgas attīstības 
nodrošināšanai nozarei
un ekonomikai kopumā

• Finansiāls, praktisks 
un morāls atbalsts 
Ukrainas tautai 
kara apstākļos

• Finansiāls atbalsts
mazāk aizsargātajām
sabiedrības grupām

• Finansiāls atbalsts
vietējām kopienām
un to iniciatīvām

• Atkritumu šķirošana,
otrreizējā pārstrāde
un patēriņa
mazināšanas pasākumi

18
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2022. gada 24. februārī Krievijas federācija uzsāka bruņotu, nepamatotu un nežēlīgu 
iebrukumu Ukrainā. Atbildot uz pieaugošajiem ģeopolitiskajiem un sociālajiem 
riskiem, BALTA darbojas Krīzes vadības komiteja, kas līdz situācijas deeskalācijai 
turpina regulāras sanāksmes, lai atbilstoši pieņemtu saistošus lēmumus.
 
Mēs, BALTA, nosodām un atklāti iestājamies pret Krievijas militāro agresiju Ukrainā, un 
to demonstrējam arī savā ikdienas komunikācijā ar BALTA logo Ukrainas karoga krāsās 
sociālajos tīklos un citos komunikācijas materiālos, Ukrainas karogiem, kas izvietoti 
pie BALTA centrālā biroja un filiāļu ēkām. 

Turklāt atbalstām ne tikai ar vārdiem, bet arī darbiem, novirzot 50 000 EUR ziedojumu 
Ukrainas cilvēku atbalstam ar platformas Ziedot.lv starpniecību, kā arī BALTA 
darbiniekiem iesaistoties ziedojumu akcijās un brīvprātīgo darbā.  

Ievērojamu atbalstu sniedz BALTA mātes uzņēmums PZU Polijā, kur notiek visaktīvākā 
bēgļu pārvietošanās. Polijas kolēģi nodrošina gatavību uzņemt vairāk nekā 
700 Ukrainas PZU darbiniekus un viņu ģimenes locekļus, piedāvājot izmitināšanu, 
medicīnisko aprūpi, psiholoģisko atbalstu un dzīvei nepieciešamās lietas. Tāpat PZU 
nodrošina Ukrainas bēgļiem pieejamus nepieciešamos apdrošināšanas produktus.

Solidārs atbalsts Ukrainai 

Apzinoties, ka šis ir ļoti smags brīdis cilvēkiem 
Ukrainā, ikvienam no mums personīgi un visai 
pasaules sabiedrībai kopumā, patlaban skaidri un 
nelokāmi ir jāpauž sava nostāja ne tikai 
sabiedrībai un valstu vadītājiem, bet arī 
uzņēmumiem. Esmu lepns, ka mēs BALTA vadības 
komandā esam vienoti savā redzējumā un gatavi 
pieņemt lēmumus, priekšplānā izvirzot cilvēcīgas 
vērtības. Sabiedrības vienotība un iestāšanās 
vienam par otru nekad iepriekš nav bijusi tik 
nozīmīga un nepieciešama kā patlaban. 

Īans Kenedijs,

BALTA valdes priekšsēdētājs 
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Mēs atbildam klientu 
vajadzībām

Mēs stiprinām savu KSA 
līdera pozīciju nozares 
ietvaros

Mēs radām
iedvesmojošu darba 

vidi, nodrošinot augstu 
darbinieku iesaisti

Mēs radām jaunus 
standartus sadarbībā 
ar piegādātājiem un 
partneriem

Mēs atbildīgi
izturamies pret 

savu ietekmi uz vidi

Mēs veicinām 
drošāku,
informētāku un
izglītotāku sabiedrību

Mums, BALTA, apdrošināšana nav tikai pakalpojums – tas ir solījums un savstarpēja uzticēšanās, rūpējoties 
par klientu sirdsmieru brīžos, kad tas ir visvairāk nepieciešams. 

Kā Latvijas nedzīvības apdrošināšanas tirgus līderim mums ir ļoti nozīmīga ētiska un sociāli atbildīga 
uzņēmējdarbība. BALTA ieskatā tā ietver atbildīgu kapitāla vadību un tādas brīvprātīgas biznesa iniciatīvas, 
kas labvēlīgi skar vidi, tirgus attiecības, darba vidi un sabiedrību kopumā. 

Mums rūp:

atbildīga uzņēmējdarbība 
un godprātīga tirgus 
attiecību prakse

iekļaujoša, iesaistoša 
un mūsdienīga darba 
vide

ieguldījums sabiedrības 
atbalsta aktivitātēs 
labklājības veicināšanai

rūpes 
par vidi
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Atbildīga
uzņēmējdarbība 
un tirgus 
attiecības



Darbinieki
Augsta iesaiste, plašas attīstības iespējas un drošība

Klienti
Klientu vajadzībām radīti pakalpojumi, visplašākā aizsardzība un 
izcila apkalpošana

Sadarbības partneri 
Konstruktīva sadarbība un vienoti mērķi

Piegādātāji
Profesionalitāte, uzticamība un lojalitāte

Sabiedrība, vietējās kopienas
Rūpes par drošību, prevenciju un sabiedrības kopējo labklājību

Nozares organizācijas, sabiedriskās organizācijas un eksperti
Profesionāla sadarbība ar pievienoto vērtību

Uzņēmuma īpašnieki un akcionāri
Peļņu nesoša izaugsme, izcila risku un reputācijas pārvaldība

Tirdzniecības aģenti
Uzņēmuma darbības paplašināšana un vienoti mērķi

Mediji
Profesionalitāte, atklātība un caurskatāmība

Valsts institūcijas
Atbilstība likumdošanas prasībām un dialogs
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Ietekmes puses
Saziņā ar ietekmes pusēm mēs augstu vērtējam dialogu, tāpēc to viedokļa 
izzināšanai regulāri veicam aptaujas un, kad tas iespējams, organizējam arī 
klātienes diskusijas, fokusgrupas un tikšanās.

Veicām ikgadējo BALTA darbinieku iesaistes aptauju, kuras ietvaros 
noskaidrojām darbinieku apmierinātību ar darbu un iesaistes līmeni, 
nosakot jomas uzlabojumiem organizācijā.

Īstenojām vairākas ekspresaptaujas gan darbinieku, gan sadarbības 
partneru vidū, noskaidrojot viedokli dažādos ar sadarbību un BALTA 
pakalpojumiem saistītos jautājumos.

Klientu pieredzes izzināšanai aptaujājām klientus gan pēc filiāles 
apmeklējuma un pirkuma veikšanas, gan pēc atlīdzības pieteikšanas 
un lēmuma saņemšanas.

Esam veikuši vairākus klientu pētījumus, lai izzinātu gan to pieredzi ar 
BALTA ieviestajiem risinājumiem, gan attieksmi pret jaunu produktu 
ieviešanu. 

Izzinājām sabiedrības viedokli par pieredzi saistībā ar rīcību situācijās, 
ja piedzīvots negadījums mājoklī, noskaidrojot iedzīvotāju paradumus 
un zināšanas par veidiem, kur meklēt palīdzību.

Sadarbībā ar Valsts policiju un CSDD izveidojām zināšanu testu, kurā 
pārbaudījām 1.- 6. klases skolēnu informētību par rīcību nedrošās 
situācijās.

Veicām sabiedriskās domas aptauju par noteicošajiem faktoriem 
darba vietas izvēlē un attieksmi pret veselības apdrošināšanas 
pakalpojumiem.

2021



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 (LAA) un 
Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojā.

BALTA kā apdrošinātāja, kas darbojas finanšu jomā, 
darbību regulē un pārrauga Finanšu un kapitāla  
tirgus komisija. 

Dalība biedrībās un sadarbība ar valsts institūcijām

•  2021. gadā Valsts ieņēmumu dienests 
Padziļinātās Sadarbības programmas 
ietvaros iekļāva BALTA Sudraba līmenī.

•  BALTA valdes priekšsēdētājs 
2021. gadā turpināja darboties
Ārvalstu investoru padomes Latvijā 
(FICIL) valdē.

2021
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Savā sadarbībā ar nozares organizācijām un valsts institūcijām ievērojam 
četrus galvenos pamatprincipus:

Ar nozari un tās pārraugiem runājam atklāti un godīgi.
Atklātība

Sadarbībā balstāmies argumentos, faktos un savā pieredzē un zināšanās.
Ekspertīze

Mums ir svarīgi, ka BALTA pilnībā atbilst visām 
likumdevēju prasībām.

Atbilstība
Ne tikai darbojamies saskaņā ar saviem pienākumiem, bet darām vēl vairāk, 
lai uz pozitīvām pārmaiņām iedvesmotu visu nozari.

Iniciatīva 



Lai BALTA varētu sniegt apdrošināšanas pakalpojumus, esam saņēmuši Finanšu un kapitāla 

tirgus komisijas (FKTK) licenci konkrētu apdrošināšanas pakalpojumu sniegšanai. Tā kalpo 

kā apliecinājums, ka klients saņem kvalitatīvu pakalpojumu. 

Pakalpojumu kvalitātes latiņu definē arī BALTA klientu apkalpošanas standarts un PZU 

labās prakses ceļvedis. Papildus tam mēs regulāri veicam klientu apmierinātības aptaujas 

(NPS), atsauksmju, tostarp sūdzību, analīzi, kā arī kvalitātes jautājumus ietveram ikgadējā 

zīmola pētījumā, kas ļauj operatīvi identificēt problēmjomas, ja tādas rodas.

Kvalitātes jautājumi tiek analizēti arī PZU grupas nefinanšu pārskatā un akcentēti BALTA 

korporatīvās sociālās atbildības politikā.
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Pakalpojumu kvalitātes principi
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Mēs lepojamies ar uzticamiem sadarbības partneriem, kuri piedāvā BALTA apdrošināšanu saviem klientiem. 

Starp mūsu partneriem ir apdrošināšanas brokeri, bankas, ceļojumu aģentūras, automašīnu mazumtirgotāji, 

mazumtirdzniecības tīkli un citas juridiskas personas.

 

Uzsākot sadarbību ar partneriem, lielu nozīmi piešķiram to reputācijai un godprātīgai 

komercpraksei, lai pārliecinātos, ka mūs vieno kopīgs mērķis – nodrošināt klientam kvalitatīvāko 

pakalpojumu un izcilu apkalpošanu.

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

Sadarbība ar partneriem

•  Arvien pilnveidojot saziņu ar brokeriem, regulāri gatavojām BALTA brokeru jaunumu vēstules, kuras izsūtīt 
sadarbības partneriem, lai tos informētu par aktuālākajiem BALTA un apdrošināšanas nozares jaunumiem, 
turpinot stiprināt eksperta tēlu partneru vidū.

•  Iesaistījām juridiskā segmenta partnerus kopīgos biznesa attīstības projektos, mārketinga aktivitātēs un 
korporatīvās sociālās atbildības iniciatīvās. Tajā skaitā pašu organizētajās kampaņās “Drošākais uzņēmuma 
autoparks” un BALTA Drošības akadēmija.

•  Ar aptauju palīdzību izzinājām klientu viedokli pēc mūsu sadarbības partneru – autoservisu apmeklējuma.
•  Turpinājām mūsu B2B virziena zīmola stratēģijas “Atlīdzība biznesam” aktivitātes, iesaistot ārējā 

komunikācijā mūsu partnerus un klientus un kopā izglītojot mērķauditoriju par īpašuma, veselības un 
KASKO apdrošināšanu.

•  Paplašinot esošo korporatīvo partneru loku un kopā ar tiem izstrādājot individuālus risinājumus, gādājām 
par to, lai arvien vairāk Latvijas iedzīvotāju ērti varētu saņemt kvalitatīvus un viņu vajadzībām atbilstošus 
apdrošināšanas pakalpojumus papildus saviem ikdienā ierastajiem pakalpojumiem.
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Kā apdrošinātāji un atbildīgi Latvijas uzņēmējdarbības vides dalībnieki mēs augstu vērtējam godīgumu un ar savu darbu apliecinām pieeju 

atklātai un caurskatāmai saziņai ar uzņēmuma ietekmes pusēm.

•  Mēs esam atklāti savā darbībā un komunikācijā.

•  Mums rūp ētiska un godprātīga attieksme pret darbiniekiem, 

klientiem un sadarbības partneriem.

•  Mēs esam par godīgu uzņēmējdarbību un konkurenci.

•  Mēs vienmēr meklējam labāko risinājumu klientiem.
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Mums ir svarīga atklātība

Mūsu kā finanšu institūcijas pienākums saskaņā 

ar likumu ir publiskot informāciju, kas saistīta ar 

uzņēmuma finansiālo stāvokli un finanšu riska 

analīzi. Ziņojumu par maksātspēju un finansiālo 

stāvokli sagatavojam reizi gadā, un tas ietver 

detalizētu finanšu riska analīzi un vadības 

principus finanšu riska ierobežošanai.

Mēs:

•  publiskojam informāciju par uzņēmuma pārvaldību, darbības rezultātiem, 

būtiskiem lēmumiem un aktuāliem notikumiem,

•  piedalāmies nozares viedokļa un pārstāvniecības veidošanā, 

•  iedrošinām ietekmes puses izteikt ieteikumus uzlabojumiem, 

•  esam noteikuši sūdzību un ieteikumu izskatīšanas kārtību, 

•  dalāmies labās prakses pieredzē.



Mums, BALTA, rūp atbildīga uzņēmējdarbība un tirgus attiecības un ar visaugstāko atbildību attiecamies pret ikvienu savu darbību. Tāpēc esam 

skaidri definējuši principus politiku, procedūru un vadlīniju formā ikvienā no darbības jomām:
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Darbības principi

Apdrošināšanas produktu kvalitāte

Risku vadība

Korporatīvā pārvaldība

Klientu apkalpošana

Privātuma aizsardzība

Dažādības vadība

Iepirkumu vadība

Konkurence, godīga komercprakse un korupcijas novēršana

Mārketings



BALTA zīmols ar augstu atpazīstamību jau 30 gadus ir vienlīdzības zīme Latvijas 

apdrošināšanas tirgus līdera lomai. Lai novērtētu to, kā BALTA zīmolu uztver un vērtē ne tikai 

mūsu klienti, bet visa sabiedrība kopumā, ik gadu sadarbībā ar neatkarīgu pētījumu aģentūru 

veicam kvantitatīvi analītisku zīmola pētījumu. 

Tā ietvaros novērtējam, kāds ir BALTA atpazīstamības līmenis un cik liela daļa aptaujāto 

nosauc mūsu zīmolu kā pirmo izvēli apdrošināšanas jomā. Iegūstam arī informāciju par to, cik 

daudz aptaujāto ir pamanījuši BALTA zīmola aktivitātes, kuras kvalitātes iedzīvotāji uzskata 

par BALTA stiprajām pusēm, kā vērtē apdrošinātāja reputāciju, kā arī apkopojam virkni citu 

rādītāju, kas mums ļauj spriest par īstenoto aktivitāšu efektivitāti, sadarbību ar ietekmes 

pusēm un Latvijas sabiedrības uztveri par mūsu zīmolu un tā reputāciju.

Zīmola pētījums

•  Turpinājām uzrādīt stabilu sniegumu zīmola NPS rādītājā.
•  Saskaņā ar zīmola pētījumu BALTA turpināja vadīt nozari atpazīstamības, pirmās izvēles un 

izmantojamības rādītajos.
•  Sabiedrība BALTA zīmolu saista ar tirgus līdera tēlu, izceļot priekšrocības: ērta un vienkārša 

atlīdzību pieteikšana, pieņemamas cenas, viegli saprotami pakalpojumi, kvalitatīvi 
apdrošināšanas produkti un izcila klientu apkalpošana, kā arī teicama reputācija.

2021
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Lai būtu pastāvīgā saziņā ar sabiedrību, informācijas apmaiņai ar plašsaziņas 
līdzekļu un sociālo tīklu starpniecību ir būtiska loma mūsu ikdienas darbībā.

Mēs ne tikai atbildam uz mediju ar apdrošināšanas nozari saistītiem jautājumiem, 
bet ejam soli tālāk, esot uzticams partneris mediju pārstāvjiem un noderīgs 
informācijas avots sabiedrībai. Plašsaziņas līdzekļu pārstāvjus regulāri proaktīvi 
informējam par svarīgākajām uzņēmuma norisēm un nozares aktualitātēm.

Mūsu mērķis ir nodrošināt laicīgu un precīzu informāciju, paužot eksperta viedokli 
ar apdrošināšanu un finanšu nozari saistītos jautājumos, kā arī izglītojot 
sabiedrību saistībā ar drošības un prevencijas ieteikumiem.

Medijos izskanējušo informāciju par BALTA un nozari regulāri monitorējam, 
gādājot par efektīvu reputācijas vadību un nodrošinot iespēju operatīvi reaģēt uz 
jautājumiem, sniegt atbildes un veidot dialogu ar sabiedrību. 

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 
vairāk nekā 14 000 sekotāju.

Dialogs ar sabiedrību

•  BALTA ir ilggadējs nozares līderis saziņā ar sabiedrību: 
saskaņā ar LETA datiem 2021. gadā Latvijas medijos tika 
publicētas teju 1200 ziņas ar BALTA pieminējumu – 
24,8% no visām apdrošināšanas nozares publikācijām.

•  Par veikumu sabiedrisko attiecību jomā BALTA ieguva arī 
neatkarīgo ekspertu atzinību – četrus apbalvojumus 
Baltijas Komunikācijas gada balvā "Mi:t&links Baltic 
Communications Awards 2021":
-  I vieta kategorijā “Iekšējā komunikācija” ar stāstu par 

iekšējās iesaistes veicināšanu attālināti izaicinošajā 
pandēmijas laikā,

-  I vieta kategorijā “Sponsorēšana” par BALTA sniegtā 
atbalsta CSDD “zombiju” (ar mērķi brīdināt par 
telefona lietošanu pie stūres) kampaņā komunikāciju,

-  II vieta Sponsorēšanas kategorijā par BALTA ziedojuma 
Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestam 
komunikāciju, dāvinot visiem dienesta darbiniekiem 
Covid-19 apdrošināšanu,

-  II vieta kategorijā “B2B komunikācija” par “Drošākais 
uzņēmuma autoparks” komunikāciju, konkursam 
pārejot uz pilnībā attālinātu norisi.

2021 
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balta.lv

instagram.com/baltapatiesiba

linkedin.com/company/balta-part-of-pzu-group

facebook.com/baltaapdrosinasana

twitter.com/aasbalta

draugiem.lv/balta

Esi saziņā ar mums, sekojot līdzi mūsu aktualitātēm BALTA mājaslapā un sociālajos tīklos!
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Lai nepārtraukti turpinātu klientiem piedāvāt kvalitatīvāko produktu un labāko apkalpošanu 

tirgū, mēs arvien mērķtiecīgi veicinām pakalpojumu inovācijas un attīstību digitālajā jomā. 

Regulāri ieviešot jaunus apdrošināšanas risinājumus un paplašinot esošos, mēs uzlabojam 

klientu pieredzi un uzstādām inovācijas latiņu visai nozarei.

Inovācijas

•  Uzlabojumus un jauninājumus turpina pieredzēt BALTA mobilā lietotne, tai pievienojot 
jaunus produktus, kurus iespējams iegādāties vai par kuriem pieteikt atlīdzību viedtālrunī. 

•  Lai saudzētu vidi, tagad veselības apdrošināšanas karti vairs nav nepieciešams saņemt 
plastikāta kartes veidā – to iespējams uzrādīt BALTA mobilajā lietotnē savā tālrunī.

•  Klientu ērtībām bijām pirmie tirgū, kuri uzsāka piedāvāt nebijušu risinājumu – abonētās 
polises pakalpojumu, kas dod iespēju automātiski abonēt apdrošināšanas pakalpojumu, 
tādējādi sniedzot klientiem laika ietaupījumu regulāro maksājumu veikšanai un drošības 
sajūtu attiecībā uz polises spēkā esamību.

•  Lai efektīvāk prognozētu, novērstu un pārvaldītu, kā arī samazinātu iespējamos krāpšanas 
un finanšu noziegumu gadījumus un ļautu palielināt atklāto krāpniecības gadījumu skaitu, 
izveidojām inovatīvu krāpniecības novēršanas risinājumu.

•  Pilnveidojām KASKO polišu izdošanas procesu distances apstākļos, izmantojot Igaunijas 
jaunuzņēmuma DriveX nodrošinātos datu apstrādes algoritmus, kas palīdz klientam 
uzņemt atbilstošas transportlīdzekļa pirmsapdrošināšanas fotogrāfijas.

2021
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Savā ikdienas darbībā mēs, BALTA, ievērojam vispārējās cilvēktiesības biznesa attiecībās un 

cienām starptautiski atzītus un godātus cilvēktiesību principus, savu darbību cilvēktiesību 

jomā balstot Starptautiskās Cilvēktiesību hartas un Apvienoto Nāciju Organizācijas 

uzņēmējdarbības un cilvēktiesību pamatprincipos. Mēs ievērojam arī visas atbilstīgās 

juridiskās saistības un tiesiskos aktus, kas ir spēkā Latvijas Republikas teritorijā.

Dažādības vadības principus atspoguļojam arī publiski pieejamajā informācijā – gan 

ceturkšņa un gada finanšu pārskatos, gan darba sludinājumos un, protams, uzņēmuma 

vērtībās. Ar mūsu cilvēktiesību un dažādības vadības principiem iespējams iepazīties šim 

mērķim veltītā sadaļā BALTA mājaslapā.

Cilvēktiesības un dažādības vadība

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.

Godprātīga uzņēmējdarbība
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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.

Darbinieki

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

Piegādātāji

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

Sabiedrība

•  BALTA komandā ir vērojama paaudžu dažādība un darbiniekiem ir atšķirīga izglītība, dažāda pieredze, zināšanas un intereses. Vadības komandā ir pārstāvētas 
arī dažādas tautības. Ņemot vērā to, ka BALTA ir starptautiskas grupas uzņēmums, ikdienā saskaramies arī ar starpkultūru komunikācijas jautājumiem gan 
darbā ar klientiem, gan ar partneriem un mātes uzņēmumu PZU.

•  Diskriminācijas un vienlīdzīgu iespēju principi definēti vairākos iekšējos dokumentos – Cilvēktiesību politikā, Atlases vadlīnijās un Atalgojuma politikā, ar 
kuriem iepazīstināti visi BALTA darbinieki un kuru ievērošana tiek monitorēta.

•  BALTA sniegumu dažādības vadības jomā novērtē arī sabiedrība un neatkarīgi eksperti. 
-  Par savu sniegumu dažādības vadībā esam saņēmuši Sabiedrības integrācijas fonda un Ventspils 

Augsto tehnoloģiju parka piešķirto “Dažādībā ir spēks” apbalvojumu kategorijā “Mūsu darbinieki”.
-  Baltic Best Brands vērtējumā esam atzīti par cilvēcīgāko apdrošināšanas zīmolu Latvijā.

2021



Mēs apzināmies sabiedrībā pastāvošo dažādību un mums ir svarīgi būt 

pieejamiem ikvienam, tāpēc BALTA nodrošina ērtas vides pieejamības 

principiem atbilstošas telpas. 

Mūsu filiālēs un klientu apkalpošanas punktos ir nodrošināta iespēja uzbraukt 

uz paaugstinājuma ar bērnu ratiņiem un ratiņkrēsliem, lai ikviens klients spētu 

mūs sasniegt. Tur, kur šādu iespēju tehniski neļauj nodrošināt esošā 

infrastruktūra, mūsu darbinieki vienmēr ir gatavi sniegt palīdzību, lai klienti 

un sadarbības partneri saņemtu mūsu pakalpojumu. 

Domājot par klientu ērtībām, ir izveidoti bērnu stūrīši. Izvērtējot 

nepieciešamību un iespējas, esam parūpējušies arī par klientu autostāvvietām 

un velosipēdu novietnēm, tādējādi atvieglojot nokļūšanu pie mums.
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Vides pieejamība

Vides pieejamības principi tiek ņemti vērā, plānojot jebkuru renovāciju BALTA biroja un filiāļu telpās ar mērķi esošajā infrastruktūrā veikt 
nemitīgus uzlabojumus pieejamības nodrošināšanai.

2021



Mūsu apņemšanās ir ievērot godīgas un ilgtspējīgas iepirkumu politikas īstenošanu, nepieļaujot 

situāciju, ka, veicot iepirkumus, tīši vai netīši tiktu radīta vai veicināta negatīva prakse.

Pārskatāmi un skaidri procesi – īstenojam skaidru un vienotu pieeju preču un 
pakalpojumu iepirkumu kārtībai, iepirkumu politikā 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.
Ilgtspējīga attīstība – veicot iepirkumus, mēs līdztekus citai informācijai ar piegādātāja 
korporatīvās sociālās atbildības novērtējuma anketas starpniecību vērtējam ietekmi uz 
attīstību, kas nodrošina šodienas vajadzību apmierināšanu, neradot draudus nākamo 
paaudžu vajadzību apmierināšanai.
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.

Iepirkumu pamatprincipi

•  Kā neatņemamu BALTA iepirkumu sastāvdaļu esam ieviesuši Piegādātāju korporatīvās 
sociālās atbildības novērtējuma anketu, kas iesniedzama ar citiem iepirkumā 
noteiktajiem dokumentiem un tiek atbilstoši vērtēta kā būtisks piegādātāja izvēles kritērijs. 

•  Iespējamo piegādātāju jeb pretendentu pienākums ir iepazīties ar BALTA piegādātāju 
korporatīvās sociālās atbildības kodeksu, kas nosaka mūsu ekspektācijas saistībā ar 
iespējamā sadarbības partnera politiku un praksi attiecībā uz mums būtiskām KSA jomām.

•  Turpinot ietvert pretendentu rūpes par vidi kā vienu no vērtēšanas kritērijiem iepirkumu 
procesā, 2021. gadā un 2022. gada pirmajā ceturksnī šo prasību iekļāvām 10 BALTA 
iepirkumos.  

2021
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Iepirkumu pamatprincipi



Godprātīga uzņēmējdarbība un cieņpilna attieksme pret darbiniekiem, klientiem un sadarbības 

partneriem ir BALTA vērtība un viens no galvenajiem uzņēmuma korporatīvās sociālās atbildības 

stūrakmeņiem. Tāpēc principi, kurus ievērojam konkurences un godīgas komercprakses 

nodrošināšanai, ir ietverti BALTA Konkurences tiesību atbilstības politikā, ētikas kodeksos un 

citās saistošajās politikās.

Strādājam ar godprātīgu attieksmi pret klientiem, sadarbības partneriem un uzņēmuma vidi 

kopumā un ļoti atbildīgi attiecamies pret korupcijas un kukuļdošanas novēršanu, tāpēc mūsu 

uzņēmumā izstrādāta Korupcijas novēršanas politika, Dāvinājumu politika, Iekšējās kontroles 

politika un citi iekšējie dokumenti. 

BALTA darbojas arī Ētikas komisija.

Konkurences, godīgas komercprakses 
un korupcijas novēršanas principi
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Privātuma aizsardzības principus mūsu uzņēmumā regulē Klientu 

datu aizsardzības, Datu apstrādes un privātuma politikas. Lai 

nodrošinātu, ka tiek ievēroti klientu privātuma un datu aizsardzības 

principi, reizi gadā visi BALTA darbinieki iziet obligātās apmācības.

Personas datu apstrādei un aizsardzībai veltīta atsevišķa sadaļa 

mūsu mājaslapā. Lai nodrošinātu absolūtu atbilstību visām likuma 

prasībām, BALTA izmanto tikai tos datus, kuriem ir proaktīva klienta 

piekrišana. Ikvienam klientam ir iespēja jebkurā brīdī atsaukt 

piekrišanu savu datu izmantošanai, kā to paredz likumdošana.

Privātuma aizsardzības principi

Informācija par BALTA korporatīvās pārvaldības principiem pieejama uzņēmuma mājaslapā balta.lv/lv/par-mums/korporativa-sociala-atbildiba 36
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Klients ir viens no BALTA 2024 biznesa stratēģijas pīlāriem, apliecinot mūsu apņēmību būt cilvēcīgākajam un 

empātiskākajam pakalpojumu sniedzējam un nodrošināt plašāko aizsardzību vienlaikus ar labāko klientu 

pieredzi tirgū.

Mēs esam tirgus līderis un klientu pirmā izvēle apdrošināšanas nozarē – savas rūpes par apdrošināšanu 

mums uztic teju 300 tūkstoši privāto klientu un 30 tūkstoši uzņēmumu. Ik gadu mēs apstrādājam vairāk 

nekā 200 000 atlīdzības pieteikumu. Neatkarīgi no tā, vai atlīdzības pieteikuma apjoms ir dažu eiro vai 

vairāku simtu tūkstošu eiro vērtībā, mēs ar vienlīdz lielu atbildību izturamies pret klientu mums izrādīto 

uzticību.
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Fokusā – klients

•  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 respektējam klientu privātumu un personas datu aizsardzību.



Par klientu pieredzes pilnveidošanu ikdienā BALTA rūpējas klientu pieredzes vadītājs kopā ar 

klientu pieredzes speciālistu – komanda, kuras misija ir iejusties klientu “kurpēs” un pārstāvēt 

to intereses uzņēmumā.

Klientu pieredzes vadītājs vada divas darba grupas klientu pieredzes jautājumu 

izskatīšanai – Klientu pieredzes komandu un Klientu pieredzes komiteju 

augstākās vadības līmenī, un tās abas aktīvi piedalās savas jomas projektos un 

iniciatīvās.

Klientu pieredzes komandā darbojas pārstāvji no visiem BALTA 

departamentiem, un šī komanda tiekas regulāri ar mērķi ieviest jaunas, uz klientu 

orientētas iniciatīvas un projektus, uzlabojot kopējo BALTA klientu pieredzi.

Klientu pieredzes komiteja vadības līmenī pārskata klientu apmierinātības 

mērījumu rezultātus un lemj par klientu pieredzes pilnveidošanas projektiem.

Līdz šim BALTA uzsāktas dažādas klientu pieredzes uzlabošanas iniciatīvas 

gandrīz katrā produkta jomā un visos pārdošanas kanālos, un darbs arvien 

turpinās!

Klientu pieredze
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Mums ir svarīgi gūt atgriezenisko saiti no klientiem pēc pakalpojuma saņemšanas vai saziņas ar mums, tāpēc īpašu uzmanību veltām klientu 

viedokļa izzināšanai, izmantojot tādus rīkus kā Customer E�ort Score pirkumiem un atlīdzību prasību pieteikšanai tiešsaistē, Customer 

Satisfaction Score gan tiešsaistes, gan klātienes klientu apkalpošanā un Net Promoter Score (NPS) pēc pirkumiem un atlīdzību prasību 

noregulēšanas.

Tas nozīmē, ka mēs aicinām klientus novērtēt apmierinātību ar pārdošanas un atlīdzību procesiem, aizpildot aptauju, ko nosūtām jau 

nākamajā dienā pēc pirkuma vai atlīdzības gan filiāļu tīkla un kontaktu centra, gan WEB un brokeru kanālos. Apkalpošanu klātienē – filiālē – 

aicinām novērtēt, arī 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.

Tāpat mums ir svarīgi ne vien novērtēt mūsu sniegto pakalpojumu kvalitāti, bet arī kvalitatīvi izpētīt mūsu klientu vajadzības nākotnes 

uzlabojumiem. Mums rūp, lai mūsu sniegtie pakalpojumi atbilstu klientu vajadzībām, tāpēc šim nolūkam veicam padziļinātās, kā arī 

fokusgrupu intervijas ar mūsu klientiem pirms izmaiņu īstenošanas procesos un produktu segumos.
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Būt blakus klientam un sadzirdēt



Apdrošināšana ir dialogs – ar darbinieku, klientu, sadarbības partneri, sabiedrību. Un jebkura atsauksme ļauj mums uzlabot sniegto 

pakalpojumu kvalitāti un klientu apmierinātību.   

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.
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Darbs ar atsauksmēm
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Klientu pieredzē 2021. gadā esam sasnieguši līdz šim augstāko apmierinātības vērtējumu no mūsu klientiem!

•  NPS vērtējums aptaujās pēc pārdošanas un atlīdzības pieteikumiem 2021. gadā salīdzinājumā ar 
2020. gadu ir pieaudzis attiecīgi par 7 un 3 punktiem, kas ir rekordaugsts rādītājs BALTA pieredzē.

•  2021. gadā esam saņēmuši līdz šim vislielāko klientu viedokļu skaitu. Piemēram, pēc pārdošanas 
NPS 2021. gadā saņēmām vidēji par 35% lielāku klientu vērtējumu skaitu mēnesī nekā 2020. gadā. 

•  Lepojamies, ka esam spējuši ievērojami palielināt mūsu “ieteicēju” skaitu un samazināt “pasīvo” un 
“noliedzēju” skaitu.

•  Turpinām īstenot un paplašināt NPS aptauju sadarbības partneru klientiem. Klientu apmierinātība ir 
augsta, un esam pateicīgi par ļoti vērtīgajiem komentāriem, ko sniedz klienti.

•  TOP 4 lietas, ko novērtē mūsu klienti visvairāk – mūsu darbinieku atsaucība, reputācija, cenas atbilstība 
kvalitātei un ātrs, ērts, uzticams serviss.

NPS sniegums

•  Esam uzlabojuši iekšējās un ārējās atsauksmju reģistrācijas sistēmas darbību, par jaunu 
atsauksmi automātiski nosūtot paziņojumu atsauksmju koordinatoram, kas ļauj mums vēl ātrāk 
un operatīvāk reaģēt un meklēt risinājumus.

•  Turpinām nodrošināt visaugstākās kvalitātes servisu klientiem visos kanālos, ikviena gadījuma izskatīšanā 
izmantojot individuālu pieeju, skatot to pēc būtības un nodrošinot komunikāciju ar katru klientu atsevišķi.

•  2021. gadā panākts būtisks pamatoto sūdzību skaita samazinājums – par 37,5% salīdzinājumā ar 2020. gadu. 
•  Turpinājām darbu pie klientu pieredzes izstrādes projektiem un iniciatīvām, piedāvājot klientiem daudz 

vērtīgu uzlabojumu. Atsevišķu iniciatīvu ietvaros klientiem sagādājam “wow” brīžus jeb negaidītus, 
pozitīvus pārsteigumus ar mērķi stiprināt klientu lojalitāti.

•  Apzinoties tirgū pastāvošo nenoteiktību, turpinājām pētīt, kā Covid-19 ietekmē klientu uzvedības 
tendences pasaulē, izmantojot daudzfunkcionālo infopaneli “Customer Behaviour Dynamics”, kura 
rādītājiem sekojām līdzi ar Klientu pieredzes komiteju augstākās vadības līmenī.

•  Esam aktīvi turpinājuši darbu pie tiešsaistes atlīdzību prasību pieteikšanas uzlabošanas, mobilajā lietotnē 
ieviešot iespēju pieteikt atlīdzības dažādos produktos. 

•  Ieviesām Veselības karti mobilajā lietotnē mūsu veselības apdrošināšanas klientiem. 
•  Papildinājām OCTA atlīdzību pieteikumu funkcionalitāti tiešsaistē ar iespēju klientiem sekot līdzi

remontservisu rindām.

2021
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Ikdienā, strādājot ar apdrošināšanas atlīdzību lietām, redzam, ka ir 
negadījumi, kurus tik tiešām nevar paredzēt, lai no tiem izvairītos. 
Tajā pašā laikā ir daudz ikdienas situāciju, kurās riskus būtu 
iespējams mazināt, ja vien cilvēkiem būtu ērti pieejama 
informācija, kā to darīt. Tāpēc, daloties ar mūsu zināšanām un 
gadu gaitā uzkrāto pieredzi, esam apņēmušies palīdzēt ne tikai 
mūsu klientiem, bet sabiedrībai kopumā kļūt informētākai, 
atbildīgākai un drošākai. 

Šim nolūkam esam izveidojuši digitālu platformu BALTA Drošības 
akadēmija, kur ikviens var vienkopus atrast vērtīgu, praktisku un 
uzticamu informāciju par drošības jautājumiem, ko gatavojam 
kopā ar nozares ekspertiem. Uzsverot klientu informētības un 
prevencijas būtisko lomu, Drošības akadēmija ir viena no 
BALTA 2024 stratēģiskajām iniciatīvām, kas tiks mērķtiecīgi 
attīstīta tuvāko gadu laikā.

Mūsu mērķis: informēt un izglītot

•  Sadarbība ar zinošiem
ekspertiem no dažādām 
organizācijām

•  6 video materiāli un vairāki 
desmiti padomrakstu par 
mājokļa drošību 

•  Vairāk nekā 1 miljons 
sasniegtās auditorijas, 
pateicoties proaktīvai 
komunikācijai sociālajos tīklos 
un plašsaziņas līdzekļos 

2021

BALTA Drošības akadēmijas partneri
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Starptautiskā klientu pieredzes balva (International Customer Experience Award jeb ICXA) katru gadu tiek 
pasniegta labākajiem klientu pieredzes jomā strādājošajiem uzņēmumiem no visas pasaules. Tajā pieredzējusi 
un pasaulē atzītu ekspertu žūrija rūpīgi izvērtē visus saņemtos pieteikumus no uzņēmumiem, kuri darbojas 
visdažādākajās nozarēs, bet kuriem ir kas kopīgs – šie uzņēmumi aktīvi strādā pie klientu pieredzes 
uzlabošanas un nepārtraukti ievieš arvien jaunus risinājumus, lai klienti būtu apmierinātāki. 

2021. gada konkursā, prezentējot savus stāstus, piedalījās 369 finālisti no 41 valsts, bet BALTA iekļuva 
finālā četrās nominācijās un tika apbalvota ar trim balvām:

BALTA apbalvojumi klientu pieredzes jomā 

Lepojamies arī ar klientu 
atzinību – apbalvojumiem, kuri 
ietver atzinību par sniegto 
pakalpojumu kvalitāti.

•  Godīgākais apdrošinātājs Latvijā 
( LETA un SKDS pētījums)

•  Cilvēcīgākais, mīlētākais un 
zaļākais apdrošinātājs 
sabiedrības vērtējumā 
(Baltic Best Brands) 

2021

I. vieta kategorijā 
“Darbinieku pieredze 
krīzē” 

Novērtējums par BALTA ātro un 
veiksmīgo pāreju uz jauno darba 
organizāciju 2020. gada sākumā, 
izceļot virkni iniciatīvu un 
aktivitāšu, kas arī sarežģītājos 
apstākļos ļāva ne tikai saglabāt, 
bet pat paaugstināt darbinieku 
iesaistes rādītāju.

III. vieta kategorijā 
“Veiksmīgākā ieskatu un 
atsauksmju izmantošana” 

Novērtējums par jaunu un esošo 
klientu apmierinātības mērījumu 
efektīvāku izmantošanu, 
fokusgrupām, klientu intervijām 
un vēl daudz ko citu, ko ik dienu 
darām BALTA, lai pilnveidotu un 
uzlabotu mūsu klientu pieredzi.

III. vieta kategorijā “Gada 
labākā Klientu pieredzes 
komanda” 

Novērtējums par BALTA unikālo, 
dažādo un profesionālo Klientu 
pieredzes komandu, kuru veido 
darbinieki no vairākiem BALTA 
departamentiem, aizrautīgi 
plecu pie pleca strādājot pie 
klientu pieredzes projektiem.
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2021. gadā Latvijā un visā pasaulē turpināja būt aktuāla jauniepazītā realitāte, kas saistīta ar augstāku risku 

vairākās jomās, ietekmējot ikvienu no mums – gan BALTA darbiniekus un klientus, gan sadarbības 

partnerus, piegādātājus un vietējās kopienas, kurās aktīvi līdzdarbojamies. 

Jau kopš 2020. gada esam atbildējuši Covid-19 nestajiem izaicinājumiem drosmīgi un pārliecinoši, spējot 

šajā sarežģītajā laikā audzēt biznesa apjomu un noturēt augstu darbinieku iesaistes rādītāju. 

Šo pieeju īstenojām arī 2021. gadā.
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Covid-19
risku vadība
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Krīzes vadības komanda
Atbildot uz Covid-19, BALTA darbojas Krīzes vadības grupa, kura seko līdzi aktuālajām situācijas izmaiņām, 
pieņem saistošus lēmumus un veic pielāgojumus darba organizācijā un atbilstošajā dokumentācijā.

Darba organizācija
Izpētot darbinieku viedokli, pasaules praksi un rekomendācijas, esam pārgājuši uz jaunu – daļēji 
attālinātu – darba organizācijas modeli.

BALTA darbinieki ir nodrošināti ar operatīvu informāciju par aktualitātēm, kā arī visu nepieciešamo tehnisko 
aprīkojumu drošam un ērtam attālinātajam darbam. Atbilstoši pielāgota arī visa saistošā dokumentācija.

Pieeja informācijai
Esam padarījuši pieejamu plašu attālināto saziņas rīku klāstu, tajā skaitā pārejot uz dokumentu apriti 
tiešsaistē, visa uzņēmuma ietvaros ieviešot elektronisko parakstu un iepazīstinot darbiniekus ar tiešsaistes 
pašapkalpošanās portālu.

Darbinieku iesaiste
Īstenojam dažādus darbinieku iesaistes pasākumus tiešsaistē, organizējot BALTA radio nedēļas, publicējot 
regulāras BALTA valdes priekšsēdētāja informatīvas uzrunas iekštīklā, rīkojot uzņēmuma gada balli digitālā 
formātā un citas aktivitātes.

Atbalsts darbiniekiem
Ņemot vērā jaunās darba organizācijas nestos potenciālos riskus, mēs atbalstām darbiniekus, īstenojot virkni 
aktivitāšu ar mērķi veicināt psihoemocionālo un fizisko labbūtību un uzlabot darba un privātās dzīves līdzsvaru. 
Ar šīm aktivitātēm aicinām iepazīties sadaļā “Droša un iesaistoša darba vide”.

Darba vide 

Par savu veikumu, nodrošinot efektīvu un iesaistošu komunikāciju organizācijā Covid-19 laikā, saņēmām Baltijas 
komunikācijas balvas “Mi:t&links. Baltic Communication Awards” I. vietu kategorijā “Iekšējā komunikācija” un 
I.  vietu Starptautiskajā klientu pieredzes balvā ICXA kategorijā "Darbinieku pieredze krīzes situācijā".

2021
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Filiāļu pieejamība
BALTA Krīzes vadības grupai sekojot līdzi aktuālajiem 
lēmumiem saistībā ar valstī noteiktajiem ierobežojumiem, 
operatīvi pieņemam, īstenojam un ar klientiem un partneriem 
komunicējam lēmumus saistībā ar BALTA filiāļu pieejamību 
apmeklētājiem.

Pakalpojumu saņemšana attālināti
Lai mazinātu vīrusa infekcijas izplatības risku, mēs nodrošinām 
klientiem iespēju visus apdrošināšanas pakalpojumus saņemt 
attālināti, izmantojot BALTA mājaslapu vai mobilo lietotni, vai 
sazinoties ar savu apdrošināšanas konsultantu pa tālruni vai 
e-pastu.

Inovācijas
Lai būtu klientiem vēl pieejamāki, arvien paplašinām attālināti 
piedāvāto pakalpojumu un iespēju klāstu, radot jaunas 
inovācijas gan produktu, gan klientu pieredzes jomā.

Klienti un partneri
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BALTA birojā un visās filiālēs tiek nodrošināta saistošo noteikumu par noteiktu 

apmeklētāju skaitu ievērošana, kā arī visas drošības prasības mutes un 

deguna aizsegu valkāšanai un drošas distances ievērošanai.

Mēs gādājām par to, lai gan mūsu darbiniekiem, gan klientiem un partneriem, 

kuriem nepieciešams tikties klātienē, tiktu nodrošināti visi nepieciešamie 

dezinfekcijas līdzekļi un informācija par vīrusa izplatības prevenciju.

Situācijās, kad tas iespējams, mēs turpinājām iedrošināt cilvēkus uz attālinātu 

saziņu, tādējādi mazinot Covid-19 infekcijas izplatības riskus.

Atbilstība drošības prasībām
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Mēs kā pirmie tirgū ieviesām unikālu 

Covid-19 apdrošināšanas segumu 

uzņēmumiem – nelaimes gadījumu 

apdrošināšanas pakalpojumu kā 

atbalsta instrumentu ar mērķi 

nodrošināt papildu drošību un 

aizsardzību darbiniekiem aktīvajā 

Covid-19 vīrusa izplatības laikā.

Apzinoties, ka daudzi mūsu klienti 

Covid-19 laikā darbu turpināja no 

mājām, mēs bez maksas iekļāvām 

īpašuma apdrošināšanas polisēs arī 

darba devēja aprīkojuma aizsardzību.

Atbildot uz jaunajiem apstākļiem, mēs 

iekļāvām ar Covid-19 saistītu risku 

segumu BALTA ceļojumu 

apdrošināšanas polisēs. Aicinot 

cilvēkus rūpīgi izsvērt nepieciešamību 

doties ceļojumā, esam apņēmušies 

pēc iespējas plašāk aizsargāt klientus 

situācijās, ja ceļojumu nav iespējams 

atlikt.

Apdrošināšanas produkti

Covid-19 apdrošināšana Covid-19 aizsardzība ceļojot Ar Covid-19 saistītu risku  iekļaušana 

īpašuma apdrošināšanas polisēs
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Mūsu, BALTA, spēks ir mūsu cilvēki – zinoši, profesionāli, uz klientu orientēti, draudzīgi un ar optimistisku skatījumu 
uz dzīvi apveltīti. Mūsu 600 darbinieki 43 filiālēs visā Latvijā ik dienu apliecina BALTA līdera lomu Latvijas nedzīvības 
apdrošināšanas tirgū. Darbinieki ir mūsu vērtīgākais resurss un prioritāte, tāpēc mēs nenogurstoši strādājam pie 
ērtas, pozitīvas, atvērtas, iesaistošas un iekļaujošas darba vides veidošanas. 

Lai gan pēdējie divi gadi, kas pagājuši Covid-19 pandēmijas zīmē, ir bijuši dažādiem izaicinājumiem pilni un atšķirīgi 
no līdz šim ierastā, mums ir izdevies veiksmīgi pielāgoties jaunajiem vides apstākļiem un mūsu nostādnes ir 
palikušas arvien nemainīgas – darbiniekiem ir jāveido tāda vide, kurā tie var efektīvi veikt savus darba pienākumus, 
augt gan profesionāli, gan kā personības, sasniegt mērķus, kā arī justies iesaistīti un piederīgi BALTA organizācijas 
kultūrai.

Kā organizācija mēs turpinām būt atvērti 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 komandu, kur plecu pie pleca strādā un viens no otra mācās dažādu paaudžu darbinieki, sākot no 
jauniešiem līdz pat senioriem, turklāt ar spēcīgu sieviešu pārstāvniecību – uzņēmumā 76% darbinieku ir sievietes. 

Mūsu darbinieku dažādība pozitīvi ietekmē kopējo sadarbību darba vidē un veido veiksmīgu darbinieku pieredzi 
BALTA. Mēs izprotam savas un kolēģu stiprās puses, izaicinām sevi pamanīt un novērtēt citus, lai kopā izdarītu vairāk 
un sasniegtu izvirzītos mērķus. Mūsu veikumu dažādības jomā novērtē arī ārējie eksperti – 2021. gadā kustības 
“Dažādībā ir spēks” novērtējumā saņēmām galveno balvu kategorijā “Darbinieki”.

Lai veidotu ar darba vidi apmierinātu un iesaistītu komandu, mēs ik gadu īstenojam virkni iniciatīvu. Tajā skaitā 
nodrošinām mūsdienīgas elastīgā darba formas, lai veicinātu darba un privātās dzīves līdzsvaru, piedāvājam 
daudzveidīgas iekšējo un ārējo apmācību iespējas profesionālajai un personīgajai pilnveidei, sniedzam atbalstu 
darbiniekiem dažādos nozīmīgos dzīves brīžos, rūpējamies par darbinieku informētību saistībā ar darba drošības, 
prevencijas un citiem jautājumiem, kā arī īstenojam veselīgu dzīvesveidu popularizējošas aktivitātes. 

Lepojamies, ka mūsu darbinieki novērtē BALTA darba vidi un iespējas, ko sniedz uzņēmums: arī 2021. gadā spējām 
saglabāt augstu darbinieku iesaistes līmeni, kas ļauj mums ierindoties Baltijas darba devēju topa augšgalā jau 
septiņus gadus pēc kārtas.
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Droša un
iesaistoša
darba vide



Dažādas paaudzes, zināšanas, personības un pieredze – mēs 

apzināmies savu dažādību un efektīvi izmantojam tās priekšrocības! 

BALTA komandā plecu pie pleca strādā profesionāļi vecumā no 21 līdz 

72 gadiem, un BALTA nodarbina personas, kuras tikko ieguvušas vai 

turpina iegūt izglītību, darbiniekus, kuriem līdz pensijas vecuma 

sasniegšanai atlicis mazāk par pieciem gadiem vai kuri jau ir pensijas 

vecumā, darbiniekus ar bērniem, tajā skaitā daudzbērnu ģimenēm, 

darbiniekus, kuriem ir pirmsskolas vecuma bērni un bērni ar 

invaliditāti. Tāpat mūsu vidū ir darbinieki ar invaliditāti, darbinieki, 

kuri atgriezušies no bērnu kopšanas atvaļinājuma, darbinieki, kuriem 

ir apgādājamie, kā arī mazākumtautību pārstāvji.
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Mūsu komanda
Darbinieku skaits 2021. gada beigās
593

76% 24%
Sievietes Vīrieši

42,1 41,1

41,9

37

Vidējais
vecums

Kopā

Darbinieku skaits 
vecumā no 50 līdz 55 93 Darbinieku skaits 

vecumā virs 55 

Sieviešu pārstāvniecība BALTA uzņēmumā:

36%
Augstākā līmeņa
vadībā (t.sk. valdē)

53%
Vidējā līmeņa
vadībā 

79%
Darbinieku
vidū 
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Iesaistes izaugsme

2017
2018
2019

79%

81%
86%

2020 88%
2021 85%

Atgriezeniskās saites iegūšana ir viens no būtiskākajiem veidiem, kā novērtējam darbinieku 
apmierinātības un iesaistes līmeni. Darbinieku viedokļa un apmierinātības izzināšana ļauj mums 
apzināties savas stiprās puses, kā arī virzienus, kuri vēl jāpilnveido. 

Iesaistes aptauju veicam reizi gadā sadarbībā ar Kincentric Best Employer Baltics, aptaujājot visus 
darbiniekus par viņu apmierinātību ar darba apstākļiem, vadības sniegumu un komunikāciju, 
saviem uzdevumiem, profesionālās pilnveides iespējām, sajūtām, strādājot BALTA, kā arī citiem ar 
darba vidi saistītiem jautājumiem. 

•  Pievēršot arvien lielāku 
uzmanību darbinieku pieredzei, 
iesaistes aptaujā analizējam arī 
šo jomu. Vērtējam, kas mums ir 
izdevies un ko vajadzētu uzlabot, 
lai BALTA darbinieki uzņēmumā 
justos arvien labāk.

•  Esam gandarīti, ka darbinieku 
iesaistes līmenis turpina būt ļoti 
augsts, 2021. gadā sasniedzot 
85%, kas mūs ierindo starp 
Baltijas labākajiem darba 
devējiem saskaņā ar Kincentric 
Best Employer Baltics! 

2021
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Jau astoņus gadus BALTA darbojas “Darba un privātās dzīves līdzsvara programma” ar mērķi 

atbalstīt abu sfēru balansēšanu atbilstoši mūsu pārliecībai, ka produktīvs darbinieks ir tāds 

darbinieks, kas ir atpūties, apmierināts un salāgojis savu darba ikdienu ar savas personīgās dzīves 

prioritātēm un vajadzībām. 

Darba un privātās dzīves līdzsvars  
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Kopš 2020. gada BALTA ir pārgājusi uz jaukta tipa darba modeli, kas paredz iespēju 
strādāt gan klātienē, gan attālināti. Šajā modelī tie darbinieki, kuru amata pienākumi 
pieļauj attālinātu darba veikšanu, var izvēlēties sev ērtāko un atbilstošāko darba 
formu. Darbiniekiem tiek nodrošināts pilns darba tehnikas komplekts un konsultācijas 
darba drošības jautājumos, lai varētu iekārtot ērtu un drošu darba vietu.
Pateicoties elastīga darba laika iespējām, darbinieki var izvēlēties sev piemērotāko 
darba laika sākumu un beigas, izšķirot divas iespējas – atšķirīgs darba laiks vai 
“saspiestā” darba nedēļa. Īpaši elastīgas darba formas tika izskatītas un ieviestas 
Covid-19 periodā.
Programmas ietvaros ir noteiktas papildu brīvdienas darbiniekiem saistībā ar darba 
stāžu un dažādiem ar privāto dzīvi saistītiem notikumiem. Piemēram, darbinieka 
dzimšanas dienā BALTA dāvina par trim stundām saīsinātu darba dienu, saglabājot 
pilnu atalgojumu. 
BALTA sniedz iespēju samazināt darba slodzi, tādējādi saīsinot darba laiku, lai 
darbinieki veiksmīgāk varētu apvienot darba un privātās dzīves pienākumus. 
Par darba slodzes samazinājumu tiek slēgta atsevišķa vienošanās pie darba līguma. 
Ir iespējams arī maiņu grafiks.

Darba un privātās dzīves līdzsvara programma

Darba un privātās dzīves līdzsvars
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Bērnu vecāku ērtībām

BALTA īstenotā jaukta tipa darba organizācija paredz iespēju strādāt attālināti, kas 

nodrošina vecākiem iespēju būt blakus saviem bērniem arī darba laika periodā. To 

īpaši novērtēja skolēnu vecāki, kamēr valstī ārkārtas situācijas laikā norisinājās 

attālinātās mācības. 

Nodrošinām papildu brīvdienas skolēnu vecākiem.

BALTA biroja un filiāļu telpās bērniem ir iespēja pavadīt laiku speciāli izveidotos 

atpūtas stūrīšos.

Kolēģiem, kuri atgriezušies no bērnu kopšanas atvaļinājuma, piedāvājam iespēju veikt 

pusslodzes darbu pirmajā nedēļā pēc atgriešanās, saglabājot atalgojumu par pilnu 

slodzi. Tā palīdzam darbiniekiem veiksmīgāk adaptēties jaunajai situācijai, kas 

sākotnēji var būt satraucoša. 

•  BALTA Bērnu dienas ietvaros piedāvājām iespēju vecākiem bagātināt savas zināšanas kādā tiem svarīgā un aktuālā tēmā, kas saistīta ar vecāku 
un bērnu savstarpējām attiecībām. Šo iespēju izmantoja vairāki desmiti kolēģu.

•  Darbinieku bērnu priekam ik gadu sarūpējam sirsnīgas dāvanas Ziemassvētkos, turklāt apvienojam to ar labu darbu, daļu no dāvanām 
paredzētā budžeta pēc darbinieku iniciatīvas ziedojot kādam svarīgam labdarības mērķim.

2021
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Covid-19 laiks veicinājis jaunu tendenču rašanos darba vides jomā, un arvien aktuālāki kļuvuši 

darbinieku labbūtības un produktivitātes jautājumi. Nereti savienot darba un privātās dzīves

pienākumus ir sarežģīti, īpaši periodā, kad jāuzņemas vairākas lomas vienlaikus. 

2020. gadā aizsākām Labbūtības sezonu un 2021. gadā to papildinājām ar aktivitātēm, kas saistītas 

ar produktivitātes uzlabošanu, izveidojot Labbūtības un produktivitātes sezonu.

Tās ietvaros turpinām apgūt prasmes, kas palīdz veicināt produktivitāti, veiksmīgi pārvaldīt stresu, 

uzlabot empātiju un mazināt fizisko nogurumu, piedāvājot instrumentus, kas ļauj līdzsvarot

ikdienas pienākumus un, ne mazāk svarīgi, saglabāt kārtību mājās un galvā!

Labbūtība un produktivitāte 
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Labbūtība un produktivitāte

Labbūtības un produktivitātes arhitekti 

2021. gadā, iesaistot BALTA darbiniekus – atsaucīgus kolēģus, kuriem interesē 

atbilstošās tēmas, izveidojām Labbūtības un produktivitātes arhitektu grupu. 

Tajā piedalās 14 kolēģi no 10 dažādām struktūrvienībām.

Kolēģu grupa, kas savu laiku velta brīvprātīgi, iesaistās Labbūtības un 

produktivitātes sezonas aktivitāšu plānošanā un veidošanā, pārstāv savas un 

savu kolēģu intereses, vēlmes un vajadzības, lai kopīgi radītu tādu darba vidi, 

kas vislabāk atbilst mūsu dažādajām  vajadzībām.

Labbūtības un produktivitātes arhitektu solījums:

•  Tiekamies ar noteiktu regularitāti, lai kopā 
diskutētu, dalītos ar savām domām, viedokli un 
idejām.

•  Kopīgi plānojam labbūtību un produktivitāti 
veicinošas aktivitātes, ko piedāvāt visiem kolēģiem.

•  Pēc iespējas iesaistāmies aktivitāšu organizēšanā un 
īstenošanā arī paši.

•  Uzņemamies vēstnešu lomu savā komandā – 
informējam savus komandas biedrus par 
plānotajām aktivitātēm un aicinām iesaistīties.

•  Izzinām savas komandas vēlmes un vajadzības.
•  Esam aktīvi, līdzdarbojamies un iedvesmojam 

apkārtējos!

Mums ir svarīga attīstība un mūsdienīga pieeja, tāpēc 
visi Labbūtības un produktivitātes arhitekti apgūst 
dizaina domāšanas metodi, ar kuras palīdzību mēs 
izzinām attīstāmās labbūttības un produktivitātes 
jomas un radām jaunas idejas uzlabojumiem. 

“
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2021. gadā rudens sezonā uzzākām otro Labbūtības un produktivitātes 

sezonu. Četru mēnešu laikā mēs:

Labbūtības un 
produktivitātes sezona

Labbūtība un produktivitāte

Tikāmies

dažādos vebināros
11

Iepazinām

profesionālus pasniedzējus
10

Kopā esam mācījušies

stundas
559

Kopā vebinārus apmeklēja

BALTA darbinieki
322
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Lai sniegtu atbalstu darbiniekiem katra personīgās labbūtības izaugsmē un palīdzētu sasniegt līdzsvaru darba un privātajā dzīvē, BALTA 

visiem darbiniekiem piedāvā iespēju piedalīties bezmaksas “Dzīves koučinga” sesijās.

To laikā profesionāls koučs strādā ar darbinieka individuālajām vajadzībām, kopā risinot dažādus uzdevumus, lai atrastu veiksmes atslēgu 

lieliskai pašsajūtai un produktivitātes palielināšanai. Šo sesiju laikā kopā ar profesionālu kouču tiek meklētas atbildes uz daudziem no 

mums aktuāliem jautājumiem:

Iespēju piedalīties bezmaksas koučinga sesijās 2021. gadā izmantoja 30 BALTA kolēģi, sniedzot ļoti pozitīvu atgriezenisko saiti par šīs 

iniciatīvas ietekmi uz viņu pašsajūtu un darba rezultātiem. 

Kā atrast līdzsvaru savā dzīvē?

Kas palīdz atrast miera punktu nestandarta situācijās?

Cik svarīga ir sajūtu, domu un rīcību tīrība?

Kur atrast iedvesmu rīkoties lietderīgi savai dzīvei?

Kā neapstāties savās bailēs un dzirdēt savu intuīciju?

Kā nepakļauties kolektīvās domāšanas trauksmei?

Labbūtība un produktivitāte

Labās prakses piemērs
Dzīves koučings BALTA darbiniekiem
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BALTA īsteno “70 – 20 – 10” apmācību modeli, kur 70% apmācību notiek ar pieredzes starpniecību, 

20% – ar attiecībām, bet 10% – mācībām. 

Mācību tēmas tiek identificētas, balstoties uz darba snieguma pārrunām, veicot 360 grādu 

novērtējumu, īstenojot darbinieku un vadītāju elektroniskās aptaujas, intervijas ar darbiniekiem, 

kā arī analizējot datus no darbinieku iesaistes aptaujas, kuras ietvaros ir sadaļa par apmācību 

tēmu.

BALTA vadības komanda, balstoties uz BALTA kopējiem iesaistes aptaujas rezultātiem, nosaka 

nākamā gada attīstības jomas un virzienus. Tāpat arī katra departamenta ietvaros tiek noteikti 

individuālie komandas attīstības pasākumi. 

Darbiniekiem ir pieejams plašs apmācību klāsts profesionālajai un personīgajai attīstībai – ievada 

apmācības, darbu uzsākot, tiešsaistes mācības, pieredzes apmaiņas programma, mentoringa 

programma, koučings, vadītāju pieredzes apmaiņas grupas “Vadītāju vērtnīcas”, mācības 

Labbūtības un produktivitātes sezonas ietvaros, kā arī regulāras apmācības par dažādām tēmām 

uzņēmuma darbiniekiem. 

Daudzveidīgas apmācību iespējas



Daudzveidīgas apmācību iespējas

Attīstības iespējas   

ATTĪSTĪBA
CAUR PIEREDZI

ATTĪSTĪBA
CAUR ATTIECĪBĀM

ATTĪSTĪBA
CAUR MĀCĪBĀM

Jauni
uzdevumi

Kolēģa aizvietošana
prombūtnes laikā

Pieredzes
apmaiņa

Ēnošana

Mācību
sagatavošana par

konkrētu tēmu

Darba procesu
uzlabošana

Rotācija Projekti Sadarbība ar
partneriem

izglītības sfērā

Informācijas
sagatavošana

komandas sanāksmei

Dalība darba
grupās

Specializēšanās
noteiktā jomā

Jauns amats

Sociālās
aktivitātes

Atgriezeniskā saite no
vadītāja un kolēģiem Mentorings

Semināri

Mācību programmas

Profesionālā sertifikācija

•

•

•

Biznesa Simulācijas spēles

Vebināri

Video vai skaņas
straumēšana

•

•

•

Tiešsaistes konference
(TedEx u.c.)

Dalība profesionālās
organizācijās tiešsaistē

Profesionālā literatūra
(t.sk. audio grāmatas)

•

•

•

Profesionālā periodika

Profesionālie interneta
portāli

Bezmaksas pētījumi

•

•

•

Tālmācības programmas
(Coursera.org u.c.)

Profesionālie Sociālie Mediji
(LinkedIn, Twitter u.c.)

Konferences

•

•

•

360 grādu
novērtējums

Koučings

Karjeras
konsultācija

Interešu
grupas

Dalība profesionālās organizācijās
(biedrībās, asociācijās utt.)

Vadītāju
vērtnīcas
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Mums ir svarīgi, lai BALTA darbinieki ir pirmie, kas uzzina par visām būtiskajām uzņēmuma 

aktualitātēm. Informācijas aprite uzņēmumā tiek nodrošināta ar vairāku kanālu starpniecību, 

nodrošinot efektīvu kopējo uzņēmuma komunikāciju ar darbiniekiem, kā arī veicinot savstarpējo 

saziņu starp augstāko vadību, vadītājiem un darbiniekiem.

Iekšējā komunikācija
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2021. gada iekšējās komunikācijas sniegums*

•  90% BALTA darbinieku atzīst, ka tiešais vadītājs nodrošina atklātu un caurskatāmu komunikāciju.
•  87% darbinieku norāda, ka uzņēmuma augstākā vadība nodrošina atklātu un caurskatāmu 

komunikāciju.
•  95% darbinieku uzskata, ka BALTA īsteno ilgtspējīgu uzņēmējdarbību attiecībā uz atbildīgu 

tirgus praksi, sabiedrības atbalstu, vides aizsardzību un citām jomām.
•  82% darbinieku atzīst, ka ir labi informēti par uzņēmuma klientu pieredzes jomā īstenotajām 

aktivitātēm. 

2021

* Iesaistes aptaujas dati (Kincentric Best Employers Baltics)
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BALTA iekštīklā “Kabata” ik dienu darbinieki atrod svarīgāko informāciju gan par uzņēmuma jaunumiem, gan 
apdrošināšanas nozari, gan dažādas izglītojošas, iesaistošas un izklaidējošas ziņas.

Iekštīkls

Ar darbiniekiem vismaz reizi mēnesī video uzrunas veidā personīgi komunicē BALTA valdes priekšsēdētājs, 
iepazīstinot gan ar uzņēmuma rezultātiem, gan citām svarīgām uzņēmuma aktualitātēm.

Valdes
priekšsēdētāja 
komunikācija

Uzņēmumā izplatīti dažādi attālinātās saziņas rīki, kas jo lielāku nozīmi guvuši līdz ar jaunā darba modeļa 
ieviešanu, paredzot iespēju darbu veikt arī attālināti. Kā primārais uzņēmuma saziņas rīks, pateicoties tās plašajai 
funkcionalitātei, tiek izmantota Microso� Teams platforma.

Attālināto saziņas
rīku izmantošana

Uzņēmuma darbinieki ir arī aktīvi sociālo tīklu lietotāji: kolēģi labprāt iesaistās BALTA komunikācijā, komentējot 
un daloties ar BALTA saturu, savukārt BALTA aktīvi komunicē darbinieku pieredzes stāstus un organizācijas 
iekšējos notikumus. 

BALTA mājaslapa
un sociālie tīkli

Klātienes pasākumi vienmēr bijuši liela BALTA iekšējās kultūras sastāvdaļa. 2021. gadā veiksmīgi tikām galā ar 
izaicinājumu – laikā, kad klātienes pasākumi nebija iespējami, pārorganizējām tos uz digitālo vidi. Līdz ar 
ierobežojumu atcelšanu darbinieku pasākumi tiek plānoti arī klātienē.

Darbinieku
pasākumi
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Darba devēja tēls

Turpinām īstenot iepriekš ieviesto darba devēja tēla stratēģiju, lai vēl veiksmīgāk uzrunātu jaunos 

darbiniekus, kā arī iesaistītu esošos, atrodot savu unikālo veidu, kā iedzīvināt uzņēmuma vērtības 

un optimisma kultūru. 

Darba devēja tēlu stiprinām gan ar īpaši izstrādātiem komunikācijas materiāliem atbilstošajās 

platformās, gan ar kolēģu dalību dažādās publiskās aktivitātēs – iespējams, esat manījuši BALTA 

optimistus uzņēmuma organizētajās reklāmas kampaņās!

•  BALTA darbinieki piedalījās fotosesijā reklāmai par godu uzņēmuma 30 gadu dzimšanas dienai, kas 
tika izvietota uz tramvaja uzmanību piesaistošā dizainā. 

•   Arī uzņēmuma jaunākajā reklāmas kampaņā galvenajās lomās – BALTA kolēģi!

2021
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Dažādības novērtējums
2021. gadā Sabiedrības integrācijas fonds sadarbībā ar nodibinājumu “Ventspils Augsto tehnoloģiju 

parks” svinīgā ceremonijā “Dažādībā ir spēks” jau ceturto gadu apbalvoja piecus darba devējus, kas 

uzrādījuši augstvērtīgāko sniegumu dažādības vadības ieviešanā savā darba vidē un iekļaujošas darba 

vides veidošanā. Esam ļoti lepni un pagodināti, ka, ar pirmo mēģinājumu piedaloties novērtējumā, šo 

prestižo novērtējumu saņēmām mēs, BALTA!

Kustība “Dažādībā ir spēks” izceļ Latvijas uzņēmumus, organizācijas, valsts un pašvaldības iestādes, kuras 

veikušas dažādus atbalsta pasākumus iekļaujošas darba vides veicināšanai un dažādības vadībai. 

2021. gadā “Dažādībā ir spēks” pašnovērtējumam pieteicās un veica 41 darba devējs, savukārt kopā 

kustībai pievienojušies jau gandrīz 100 darba devēji.

Par mums stāsta kustības “Dažādībā ir spēks” 
eksperti:

“BALTA ievieš individuālu pieeju ikvienam 
darbiniekam, veidojot dažādus atbalsta mehānismus 
un elastīgus risinājumus. BALTA rūpējas par 
darbinieku psihoemocionālo stāvokli, attālinātā 
darba laikā organizējot dažādus pasākumus 
tiešsaistē. Sākoties Covid-19 krīzei, uzņēmumā tika 
izveidota “Krīzes vadības grupa”, kas seko līdzi 
aktualitātēm Covid-19 kontekstā, pieņemot saistošus 
lēmumus un veicot pielāgojumus darba organizācijā. 
Tiek īstenoti darbinieku iesaistes pasākumi tiešsaistē, 
piemēram, “BALTA Labbūtības sezona”, kā mērķis ir 
veicināt kolēģu fizisko un emocionālo labklājību, un 
“BALTA radio nedēļa”, kā ietvaros regulāri tiek pub-
licētas valdes priekšsēdētāja informatīvās uzrunas 
uzņēmuma iekštīklā. Tiek rīkotas uzņēmuma gada 
balles digitālā formātā u.c.” BALTA valdes priekšsēdētājs Īans Kenedijs, 

saņemot “Dažādībā ir spēks” balvu

Esam lepni par saņemto novērtējumu un aicinām arī 
citus uzņēmumus iesaistīties kustībā, lai gūtu vērtīgu 
ekspertu novērtējumu un idejas tālākiem 
uzlabojumiem organizācijā!  



2021. gadā BALTA darbinieki piedalījās semināru ciklā “Sadarbība caur personību”, kura galvenais mērķis – pievērst īpašu uzmanību tam, kā mūsu 
personības ietekmē kopējo sadarbību darba vidē un veido darbinieku pieredzi BALTA. 

Semināri ļāva izprast katra paša un kolēģu stiprās puses, kā arī aicināja pieņemt un cienīt katra izvēlēto individuālo darba organizāciju. Dažādība ir mūsu 
vērtība un tā mums palīdz veiksmīgāk sadarboties un sasniegt augstākus rezultātus.

Kopā aizvadījām 3 notikumiem piepildītus mēnešus, noturot 33 seminārus, kuros par dažādības vērtību runājām ar gandrīz pustūkstoti cilvēku. Esam 
gandarīti par kolēģu vidējo novērtējumu, kas sasniedza 9,2 punktu atzīmi.

Esam priecīgi par kolēģu atsauksmēm, kas apliecināja to, ka ir vērtīgi runāt par dažādību, tas palīdz labāk izprast un veidot veiksmīgāku sadarbību ikdienā.

Dažādības novērtējums

Labās prakses piemērs
Darbinieku semināri “Sadarbība caur personību” 
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Mūsu kolēģi par dažādību:

“Dažādība veido komandu, kurā katrs ar 
savu personību sniedz pienesumu kopīgam 
rezultātam.”

“Mēs visi esam tik dažādi, taču mēs varam 
sadarboties un būt fantastiska komanda, ja 
esam ieinteresēti vairāk izprast sevi un 
savus kolēģus.” 

“Iegūtās zināšanas palīdzēs sadarbībā ar 
kolēģiem.”

3 mēneši

477 kolēģi

33 semināri

9,2 vidējais novērtējums
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Mums, BALTA, rūpes par saviem darbiniekiem neaprobežojas ar darba vietas nodrošinājumu un atalgojuma izmaksu. Mēs zinām, ka izcilas darba 
vides veidošanai nepieciešama vispusīga pieeja, un vadāmies pēc pārliecības, ka varam darīt daudz vairāk, lai saviem darbiniekiem nodrošinātu 
lielākas ērtības un augsni profesionālajai un personīgajai izaugsmei. Iepazīsties ar priekšrocībām, ko piedāvājam BALTA kolēģiem! 

BALTA darbinieku ieguvumi un priekšrocības

Darba vieta, ar ko lepoties

Lielākais
apdrošinātājs Latvijā*

Latvijas
tirgū

30
GADI

Stabilas pamatalgas

Vienas no labākajām prēmēšanas shēmām

Profesionāla vadība

EUR
Finanšu sektora
tirgus līmeņa
algas

Visas sociālās
garantijas
un nodokļi

Papildus
bonusa
programmas

Motivējošs
prēmiju koncepts
visiem amatiem

Vadība ar
starptautisku
pieredzi

Augsti biznesa
rezultāti un cilvēku
motivācijas rādītāji

+

Tirgus līmeņa
darbinieku labumi

Veselības
apdrošināšana

Nelaimes
gadījumu
apdrošināšana

Dzīvības
apdrošināšana

Atlaides
produktiem

Mobilo sakaru
apmaksa

Atlaides
pie sadarbības
partneriem

Pabalsti Lojalitātes
dāvanas

Labākie tirgus
eksperti

Inovatīvi produkti
un digitāli risinājumi

Uz sadarbību
orientēti kolēģi

Ziemassvētku
dāvanas
darbinieku
bērniem

Darbinieku
gada balva

Pasākumi

Elastīga darba
laika iespējas

Attālinātā
darba iespējas

Papildus brīdienas

Attīstības un izaugsmes
iespējas pie tirgus eksperta

Tirgus ekspertīze

Dalība projektos
vai to vadība

Dalība procesu
uzlabojumos

Konferences Vebināri

Einšteina
pēcpusdienas

Karjeras
izaugsmes
iespējas

Mentorings
un koučings

Kursi un
semināri

Pieredzes apmaiņa - 
ēnošana un rotācija

Elastīgā darba iespējas

* individuālas apdrošināšanas sabiedrības līmenī
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BALTA darba vides 2021. gada notikumi un uzlabojumi

BALTA 2021. gada lielā balle attālināti 
BALTA Līgo radio – iekšēja iesaistošā aktivitāte visiem darbiniekiem
BALTA Ziemassvētku TV – 4 sēriju raidījums uzņēmuma iekštīklā par katru no BALTA pārstāvētajiem reģioniem Latvijā
BALTA Labbūtības un produktivitātes sezonas aktivitātes
Regulāras apmācības, pieredzes programmas, mentorings un koučings
Mentoringa programma, kas pieejama visiem darbiniekiem
Veselības, nelaimes gadījumu, Covid-19 un dzīvības apdrošināšana, kā arī atlaides citiem apdrošināšanas pakalpojumiem
Atjaunots labumu grozs
Sadarbības partneru īpašie piedāvājumi darbiniekiem 
Lojalitātes dāvanas par darba stāžu
Ziemassvētku dāvanas darbiniekiem un viņu bērniem
Iespēja piedalīties dažādos iekšējos konkursos un loterijās
Kopīgi īstenotas labdarības aktivitātes
BALTA komandas dalība “Krastu mačā”
Labbūtības un produktivitātes arhitektu kopienas izveide 
Semināru cikls “Sadarbība caur personību” 
Iesaistīšanās BALTA mārketinga kampaņās
BALTA līderu kompetenču ieviešana
Vadītāju vērtnīcas
Iespēja piedalīties Lean čempionu, klientu pieredzes un datu un analītiķu darba grupās
Vairākas renovētas filiāles un klientu apkalpošanas centri, kā arī uzlabojumi BALTA centrālajā birojā, lai patīkamāk gan klientiem, 
gan darbiniekiem!



Drošas un iesaistošas darba vides nodrošināšanai BALTA regulāri monitorē būtiskākos indikatorus, 

kas sniedz informāciju par BALTA darba vides sniegumu un potenciālajām jomām uzlabojumiem. 

Galvenie indikatori, kam pievēršam uzmanību:

•  nelaimes gadījumi darbā,

•  gandrīz notikuši nelaimes gadījumi darbā,

•  darbinieka slimības dēļ kavētas darba dienas,

•  darbinieku dažādība,

•  darbinieku apmierinātība, iesaiste un piesaiste,

•  iekšējās komunikācijas novērtējums,

•  no darbiniekiem saņemti priekšlikumi un sūdzības,

•  ar Covid-19 rādītājiem saistītu datu sagatavošana, 

•  apmācību uzskaites dati,

•  darbinieku NPS,

•  darbinieku pieredzes novērtējums. 

Darba vides indikatori
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Jauni indikatori, kas pirmo reizi iekļauti arī darbinieku 
iesaistes aptaujā



Mūsu, BALTA, uzdevums ir pārliecināties par darba drošību ne tikai uzņēmuma telpās, bet arī 

ieviest nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu prasību izpildi katra darbinieka mājas birojā. 

 

Ergonomiska darba vide, pietiekams apgaismojums, visa nepieciešamā nodrošinājums ērtam un 

netraucētam darbam – mēs strādājam, lai to visu ikdienā nodrošinātu saviem darbiniekiem, kuri 

strādā gan klātienē, gan attālināti.

Darba drošība

•  Ik gadu BALTA tiek organizētas mācības par darba aizsardzību, kas ietver plašu informāciju par darba drošības 

jautājumiem, riskiem un  rīcību, lai tos novērstu.

•  Katru gadu notiek ikgadējā Darba aizsardzības instruktāža, lai veicinātu drošu uzvedību darba vietā. 

•  2021. gadā tika organizētas un vadītas mācības par fizisko drošību un apdraudējumu.

•  Visi materiāli un instrukcijas ir pieejamas iekštīklā, lai darbinieki jebkurā brīdī var tās pārskatīt, atkārtot zināšanas 

un novērtēt savu darba vidi un rīcību tajā.

•  Turpinām izglītot BALTA darbiniekus par drošas darba vides iekārtošanu, strādājot attālināti. 

•  Darbinieku izpratne par darba vides drošības noteikumiem, kas jāievēro, lai parūpētos par savu un kolēģu drošību, 

tiek veicināta arī ar informēšanu par darba kārtības noteikumiem. 

•  Tā kā datu drošība ir drošas darba vides pamatā, tad BALTA rūpējas arī par darbinieku izglītošanu saistībā ar 

personas datu aizsardzības jautājumiem. 

•  Rūpējamies, lai darbinieki būtu zinoši par to, kā sevi pasargāt informācijas tehnoloģiju laikmetā.

Darba drošībai uzņēmumā tiek pievērsta nemainīgi augsta nozīme, un par šo jautājumu BALTA 
atbild īpaši norīkots atbildīgais darbinieks. 

Informācija par BALTA darba vidi un karjeras iespējām pieejama uzņēmuma mājaslapā www.balta.lv/karjera 72

Līdztekus attālinātā darba 
politikai, attālinātā darba vides 
risku novērtējumam un 
darbinieku attālinātās darba 
vides pašvērtējuma anketai 
esam sagatavojuši attālinātā 
darba drošības instruktāžu. 
Tāpat arī turpinām sniegt 
padomus BALTA darbiniekiem, 
kā veiksmīgāk un drošāk 
iekārtot savu attālināto darba 
vietu.

2021
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Mēs, BALTA, ticam atvērtības un kopības spēkam, atbalstām empātiskas vērtības, aicinām cilvēkus 

piedalīties labdarības akcijās un īstenojam tās paši, atbalstot pilsonisko attieksmi arī mūsu darbiniekos.

Mūsu darbi sabiedrības atbalsta labā atspoguļo BALTA pārliecību, ka biznesa rezultāti balstās sadarbībā, ejot 

kopsolī ar saviem darbiniekiem, klientiem, partneriem un sabiedrību. Tāpēc BALTA ir aktīvs vietējo 

kopienu sabiedrotais un dalībnieks, 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 regulāri tiek pārskatīta. Šī politika nosaka principus, 

kuros balstoties, BALTA nodrošina atbalstu sabiedrībai sponsorēšanas, ziedojumu un citos veidos, 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
atbalsts
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Drošība un
prevencija

Kultūra Izglītība Aktīvs un
veselīgs 
dzīvesveids

Sabiedrības atbalsta jomas
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Ziedojumi un
dāvinājumi

Darbinieku iesaiste
un brīvprātīgais darbs

Sponsorēšana

Pašu iniciētu projektu/
kampaņu īstenošana

Citas sabiedrības
atbalsta formas

Sabiedrības atbalsta formas
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2021. gadā īstenotās aktivitātes

DARBINIEKU IESAISTE UN BRĪVPRĀTĪGAIS DARBS 
BALTA spēks ir mūsu 600 darbinieki, gan gādājot par to, lai BALTA būtu Latvijas nedzīvības 
apdrošināšanas tirgus līderis, gan iesaistoties sabiedrības atbalsta aktivitātēs, veicinot 
pozitīvas pārmaiņas vietējā kopienā un kopā darot labus darbus labākai un drošākai 
nākotnei, kurā dzīvot un strādāt. Esam gandarīti, ka 2021. gadā mums kopā ir izdevies 
audzēt darbinieku brīvprātīgajā darbā ieguldīto stundu skaitu!

Darbinieku iesaiste un ieguldītais laiks sabiedrības atbalsta aktivitātēs 2021. gadā

27% 
no BALTA darbiniekiem 2021. gadā veltīja 
laiku brīvprātīgo darbam.  

BALTA lektoru dalība skolu projektā «Dzīvei gatavs»

Darbs ar sociāli mazaizsargātām grupām: Ziemassvētku ziedošanas akcija bērnu namiem

Darbs ar sociāli mazaizsargātām grupām: 1. septembra ziedošanas akcija bērnu namiem

3 (-40%)

82 (+37%)

38 (-37%)

66 (-34%)

164 (+173%)

76 (+21%)

Laika ieguldījums projektā «Drošākais uzņēmuma autoparks»

Vieslekciju gatavošana un vadīšana augstskolās

Laika ieguldījums projektā «Drošības akadēmija»

Laika ieguldījums «Krastu mača» organizatoriskajā norisē

BALTA ekspertu iesaiste satura/publikāciju tapšanā par drošību un prevenciju

Kopā

6

6

12

3

8

240

22

96

24

128

158 (-72%) 816 (+23%)

Iesaistīto darbinieku skaits 
(salīdzinājumā ar 2020. gadu)Aktivitāte Brīvprātīgā darba stundas 

(salīdzinājumā ar 2020. gadu) 

Dalība BALTA KSA projektos papildus tiešo darba pienākumu veikšanai
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DARBINIEKU IESAISTE UN BRĪVPRĀTĪGAIS DARBS

2021. gada augusta nogalē BALTA kolēģi piedalījās tradicionālajā skolas sākuma ziedojumu 
akcijā, ziedojot skolas preces bērniem no kāda no Latvijas bērnu namiem. Šoreiz ziedojums 
sasniedza Grašu bērnu ciemata, kas atrodas Cesvaines novadā, iemītniekus. Grašus par 
mājām sauc 30 bērni un jaunieši vecumā no 6 līdz 22 gadiem, kuri visi mācās, sākot no 
bērnudārza līdz profesionālai skolai.

BALTA kolēģi ziedo bērnu nama "Sprīdītis" bērniem

2021. gada decembrī BALTA kolēģi jau astoto gadu Ziemassvētkus sagaidīja, sadarbībā ar 
labdarības organizāciju «Bērnu rīts» dāvinot prieku citiem akcijā «Ar sirdi». Kā ierasts, 
BALTA kolēģi lasīja bērnu Ziemassvētku vecītim rakstītās vēstules un tad iejutās viņa lomā, 
sagādājot bērnu lūgtās dāvanas. Šajā reizē ar kolēģu atbalstu sarūpētas dāvanas 50 
bērniem no trim bērnu namiem: RPBJC struktūrvienības “Vita” Rīgā, VSAC “Rīga” filiāles 
“Pļavnieki”, ko par mājām sauc bērni ar īpašām vajadzībām, kā arī centra “Ozoli” Madonas 
novadā.

BALTA kolēģi ziedo: Ziemassvētku ziedojumu akcija bērnu namiem

2021. gadā īstenotās aktivitātes
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DARBINIEKU IESAISTE UN BRĪVPRĀTĪGAIS DARBS

BALTA Rīgas filiāles komanda turpināja ikgadējo tradīciju, daļu no paredzētā komandas 
saliedēšanās budžeta ziedojot Latvijas Bērnu atbalsta fondam. Ziedotie līdzekļi tiek novirzīti 
salduma paciņu iegādei Latvijas bērnu namu bērniem.

Ziemassvētku paciņu ziedojums 

BALTA turpināja tradīciju, iesaistot kolēģus ziedojumā labam mērķim, daļu darbinieku 
bērnu Ziemassvētku dāvanām paredzēto līdzekļu novirzot ziedojumam. Akcijas 
noslēgumā BALTA ziedojums Dr. Klauns organizācijai sasniedza 700 EUR.

Ziedojums Dr. Klauns kustībai

2021. gadā īstenotās aktivitātes
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DARBINIEKU IESAISTE UN BRĪVPRĀTĪGAIS DARBS

BALTA turpināja dalību «Iespējamās misijas» skolu projektā «Dzīvei gatavs», uzņēmuma 
darbiniekiem iejūtoties skolotāju lomā un kopā ieguldot vairāk nekā 60 stundas darbā ar 
vidusskolas klašu skolēniem ar mērķi pilnveidot jauniešu profesionālajai karjerai 
nepieciešamās prasmes, sasaistot skolā apgūstamo mācību vielu ar reālām profesionālām 
zināšanām.

Dalība skolu programmas «Dzīvei gatavs» 3. sezonā

BALTA darbinieki sniedza ieguldījumu topošo finanšu un apdrošināšanas jomas 
profesionāļu izaugsmē, 2021. gadā vadot lekcijas par apdrošināšanas nozares specifiku 
Banku augstskolas “Risku vadība un apdrošināšana” studiju programmas studentiem, kā 
arī Latvijas universitātes Matemātikas un fizikas fakultātes studentiem.

Vieslekciju vadīšana Banku augstskolas studentiem

2021. gadā īstenotās aktivitātes
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ZIEDOJUMI UN DĀVINĀJUMI

BALTA atsaucās P. Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas Plaušu slimību un torakālās 
ķirurģijas centra vadības aicinājumam atbalstīt pateicības pasākumu Covid-19 ārstēšanas 
darbos iesaistītajiem mediķiem, tostarp medicīnas rezidentiem, novirzot ziedojumu 
svētku organizēšanai.

Ziedojums mediķu atbalsta pasākumam

Noslīkušo cilvēku skaits Latvijā ik gadu ir viens no augstākajiem Eiropas Savienībā. Lai 
mazinātu “melno statistiku” sabiedrībā, it īpaši bērnu vidū, BALTA izprot nepieciešamību 
vairot zināšanas par drošību pie ūdens. Turpinot tradīcijas, jau trešo gadu pēc kārtas 
BALTA iesaistījās bērnu peldētprasmes veicināšanā un problemātikas aktualizēšanā, 
sadarbībā ar VEF Rīga ikgadējā sporta notikuma «Krastu mačs» ietvaros ziedojot biedrībai 
«Peldēt droši»: katru 2021. gada “Krastu mačā” gūto punktu BALTA pārvērta 2 eiro 
ziedojumā, novirzot līdzekļus bērnu un jauniešu izglītošanai par drošību ūdenī un pie tā, 
kopumā biedrībai «Peldēt droši» ziedojot 3862 EUR. 

Ziedojums biedrībai «Peldēt droši»

2021. gadā īstenotās aktivitātes
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SPONSORĒŠANA

Arī 2021. gadā BALTA turpināja būt viens no Latvijas basketbola līgas līdervienības VEF Rīga 
ģenerālsponsoriem, atbalstot sportu kā aktīva un veselīga dzīvesveida neatņemamu sastāvdaļu.

Atbalsts basketbola klubam «VEF Rīga» 

Lai veicinātu kvalitatīva starptautiskā kino izplatību un pieejamību Latvijā, BALTA tradicionāli 
iesaistās Rīgas Starptautiskā filmu festivāla Riga IFF atbalstā. Ar BALTA gādību finansiālas 
stipendijas 2021. gadā saņēma filmu konkursa uzvarētāji «Best feature film» un īsfilmu 
kategorijās 3300 EUR un 2200 EUR apmērā.

Atbalsts Rīgas starptautiskajam filmu festivālam Riga IFF 2021

2021. gadā īstenotās aktivitātes

Atbalstot veselīgu un aktīvu dzīvesveidu, BALTA turpināja iesaisti diennakts basketbola 
turnīrā «Krastu mačs», finansiāli iesaistoties pasākuma organizēšanā un nodrošinot 480 
turnīra dalībnieku apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem spēles laikā.

Atbalsts «Krastu mačiem» Rīgas pilsētas svētku ietvaros
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SPONSORĒŠANA

Lai autovadītājus, viņu līdzbraucējus un ikvienu ceļu satiksmes dalībnieku aicinātu līdz 
minimumam samazināt riskus iekļūt finansiāli nepatīkamos, veselību apdraudošos vai pat 
dzīvībai bīstamos ceļu satiksmes negadījumos, pievēršot nedalītu uzmanību auto vadīšanai, 
CSDD 2021. gada nogalē organizēja informatīvo kampaņu “Visu uzmanību ceļam!”. Iesaistoties 
kampaņā ar finansiālu atbalstu, BALTA rūpējās par to, lai kampaņas vēstījums sasniegtu pēc 
iespējas plašāku auditoriju, dodot iespēju uzzināt par aktuālajiem rīkiem, tehnoloģijām un citu 
autovadītāju padomiem no viņu pieredzes, kas un kā var palīdzēt nenovērst uzmanību auto 
vadīšanas laikā.

Atbalsts CSDD kampaņai «Visu uzmanību ceļam»

Popularizējot veselīgu un aktīvu dzīvesveidu, BALTA iesaistījās Latvijas Kanoe federācijas 
atbalstā, kļūstot par 2021. gada sacensību sezonas oficiālo apdrošinātāju. 

Atbalsts Latvijas Kanoe federācijai

2021. gadā īstenotās aktivitātes
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SPONSORĒŠANA

Iestājoties par cieņpilnu attieksmi vienam pret otru un dažādu viedokļu līdzāspastāvēšanu, 
BALTA turpināja būt demokrātijas, diskusiju un sarunu kultūras festivāla LAMPA oficiālais 
apdrošinātājs. 

Atbalsts sarunu festivālam «LAMPA»

Augustā BALTA kā pasākuma oficiālais apdrošinātājs iesaistījās biedrības «Kurzemes NVO 
centrs» rīkotajā Demokrātijas festivālā Kuldīgā, kura norisē ietvertas gan sarunas, gan cita 
veida aktivitātes ar mērķi veicināt demokrātijas kultūras attīstību.

Atbalsts Demokrātijas festivālam Kuldīgā

2021. gadā īstenotās aktivitātes

2021. gadā BALTA atsaucās apvienības «Growing» lūgumam atbalstīt starptautiski atzīto 
autoru L. Foslīnas un M.V Dafijas grāmatas izdošanu latviešu valodā. Ar BALTA atbalstu 
grāmata sasniedza lasītājus visā Latvijā, izglītojot par emociju lomu darba vidē.

Atbalsts grāmatas «Vēsā mierā: emocijas darba vidē 
(un kā tās palīdz gūt panākumus)» izdošanā
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SPONSORĒŠANA

BALTA finansiāli iesaistījās Latvijas seriāla «Bezvēsts pazudušās» 2. sezonas tapšanā, kļūstot par 
seriāla oficiālo apdrošinātāju un rūpējoties par projekta civiltiesiskās atbildības un radošās 
komandas apdrošināšanu.

Atbalsts Latvijas seriālam «Bezvēsts pazudušās»

Atbalstot vietējās kopienas pilsētās, kurās atrodas BALTA filiāles, augustā BALTA turpināja 
uzņemties Liepājas Karostā organizēto Lāčplēša dārza svētku oficiālā apdrošinātāja lomu.

Atbalsts «Lāčplēša dārza svētkiem» Liepājā

2021. gadā īstenotās aktivitātes

2021. gada augusta nogalē un septembrī BALTA turpināja tradīciju atbalstīt Latvijas 
Dizaineru savienību kā audiovizuālās izstādes «Supervaronis #3» oficiālais apdrošinātājs.

Atbalsts izstādei «Supervaronis #3»
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SPONSORĒŠANA

2021. gada decembrī BALTA turpināja atbalstīt sabiedriskā labuma organizāciju «Laiks 
jauniešiem», nodrošinot labdarības koncerta «Spārnus veidojam kopā», kurā piedalījās 
vairāk nekā 200 cilvēku, apdrošināšanu.

Atbalsts organizācijai «Laiks jauniešiem»

Kā oficiālais apdrošinātājs BALTA iesaistījās Latvijas Transatlantiskās organizācijas (LATO) 
organizētajā «Rīgas Konferencē 2021» — pasākumā, kurš Latvijas Nacionālās bibliotēkas 
ēkā pulcēja vairāk nekā 200 klātienes dalībniekus, 800 reģistrētos dalībniekus tiešsaistē un 
lielu daudzumu sociālo mediju sekotāju visā pasaulē.

LATO Rīgas konference

2021. gadā īstenotās aktivitātes



87

PAŠU INICIĒTU PROJEKTU/KAMPAŅU ĪSTENOŠANA

Pirms vasaras brīvlaika sākuma BALTA aicināja visus skolas bērnus kopā ar 
vecākiem un skolotājiem aizpildīt zināšanu pārbaudi par drošu uzvedību – 
testu, kas tapis sadarbībā ar Valsts policiju un Ceļu satiksmes drošības 
direkciju. Ikviens, kurš aizpildīja testu, ne tikai pilnveidoja savas zināšanas 
par drošu rīcību, bet arī saņēma BALTA civiltiesiskās atbildības 
apdrošināšanu bērnam uz visu vasaras periodu. Kampaņas noslēgumā 
testu bija aizpildījuši vairāk nekā 12 000 bērnu kopā ar saviem 
vecākiem un skolotājiem, tā ne tikai veicinot kopējo informētību par 
drošu uzvedību mājās un ārpus tām, bet arī iegūstot papildu aizsardzību 
finansiālu zaudējumu, kas netīši varētu būt nodarīti trešajām pusēm, 
gadījumā. 

BALTA dāvina civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu 
skolas vecuma bērniem

2021. gadā īstenotās aktivitātes
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PAŠU INICIĒTU PROJEKTU/KAMPAŅU ĪSTENOŠANA

Lai palīdzētu vienkopus atrast noderīgu informāciju un ekspertu viedokļus 
par dažādiem drošības aspektiem, apdrošināšanas sabiedrība BALTA 
laidusi klajā Drošības akadēmiju – īpašu platformu internetā. Kā liecina 
BALTA pieredze, strādājot ar atlīdzības gadījumiem, daudzos negadījumos 
pie vainas ir nevis cilvēku neuzmanība vai negribēšana rūpēties par 
drošību, bet gan zināšanu trūkums itin vienkāršos jautājumos, kuriem 
ikdienas skrējienā laika trūkuma dēļ nav iespējams pievērst uzmanību. 
Tāpēc BALTA Drošības akadēmijā vienuviet ir apkopota vērtīga, praktiska un 
uzticama informācija par mājokļa, auto, veselības un visa cita vērtīgā 
drošību, aizraujoši video, testi zināšanu pārbaudei un vēl daudz vairāk. 
Plašāka informācija pieejama interneta vietnē balta.lv/drosibasakademija.

BALTA Drošības akadēmija

2021. gadā īstenotās aktivitātes
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PAŠU INICIĒTU PROJEKTU/KAMPAŅU ĪSTENOŠANA

Latvijas jaunais influenceris Rojs, kurš arī pazīstams kā Pipars, aizraujas ar 
ēdienu gatavošanu un vēlmi palīdzēt citiem. Vien nepilnu 16 gadu vecumā 
viņš no Latvijas Valsts prezidenta jau saņēmis apbalvojumu "Latvijas 
lepnums" un Teikā atvēris savu maizes ceptuvi "Laba maize", kurā daļa no 
ietirgotajiem līdzekļiem tiek ziedota dažādiem labdarības projektiem. 
BALTA sniedza atbalstu Roja projektam, palīdzot viņam labajos darbos un 
ļaujot plašākai sabiedrībai iepazīt viņa projektu, apdrošinot viņa maizes 
ceptuvi un arī ikvienu klientu, kurš viesojas maiznīcas telpās. "Laba maize" 
ir ne tikai pati labākā, bet arī drošākā maiznīca Latvijā! 

Atbalsts sociālajam projektam «Laba maize»

2021. gadā īstenotās aktivitātes
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CITAS SABIEDRĪBAS ATBALSTA FORMAS

2021. gadā BALTA turpināja atbalstīt Valsts asinsdonoru centru, nodrošinot Privilēģiju 
kartes īpašniekiem iespēju iegādāties apdrošināšanu par īpaši izdevīgu cenu kā 
novērtējumu donoru atsaucībai.

Sadarbība ar Valsts asinsdonoru centru

Atbalstot lielās Latvijas ģimenes, BALTA turpina būt kopā ar biedrību «Goda ģimene», 
piedāvājot biedrības izsniegto apliecību īpašniekiem (daudzbērnu ģimenēm un ģimenēm, 
kuru aprūpē ir bērns, kuram noteikta invaliditāte) īpaši izdevīgus apdrošināšanas 
nosacījumus vairākās produktu grupās.

Sadarbība ar Latvijas goda ģimeņu atbalsta programmu

2021. gadā īstenotās aktivitātes
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Sadarbībā ir spēks! Īstenojot korporatīvās sociālās atbildības projektus, mēs, kad tas iespējams, 

iesaistām citas organizācijas un uzņēmumus gan kā partnerus, gan kā cita veida iesaistītās puses, 

lai piešķirtu projektiem lielāku spēku un labie darbi sasniegtu pēc iespējas lielāku auditoriju. 

2021. gadā BALTA korporatīvās sociālās atbildības projekti tika īstenoti ar Satiksmes ministrijas, 

Valsts policijas, Ceļu satiksmes drošības direkcijas, Latvijas darba devēju konfederācijas, Latvijas 

Pašvaldību savienības, Korporatīvās ilgtspējas un atbildības institūta un citu organizāciju atbalstu 

un iesaisti. Ar šo organizāciju ekspertu iesaisti un zināšanām esam veicinājuši sabiedrības 

izglītošanu projektos “Traki atbildīga vasara”, “Drošākais uzņēmuma autoparks”, BALTA Drošības 

akadēmija un citos.

BALTA arī labprāt aktīvi iesaistās citu uzņēmumu un organizāciju īstenotajās aktivitātēs, ja to mērķis 

atbilst BALTA noteiktajiem sabiedrības atbalsta virzieniem. 2021. gadā BALTA piedalījās virknē citu 

organizāciju rīkoto aktivitāšu gan ar finansiālu ieguldījumu, gan nodrošinot savu ekspertu dalību, 

gan atbalstot ar darbinieku brīvprātīgo darbu, kā arī iesaistoties informatīvi. Šādu iniciatīvu vidū ir 

dalība CSDD kampaņā “Visu uzmanību ceļam!”, atbalsts biedrībai “Peldēt droši”, kas sniegts 

sadarbībā ar VEF Rīga projektu “Krastu mačs”, labdarības akcijas ar biedrību “Bērnu rīts” un citi 

projekti.

Sadarbība ar citām organizācijām
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Lepojamies ar saviem partneriem! 



Mums ir svarīgi par savu dalību sabiedrības atbalsta aktivitātēs informēt visas 
iesaistītās puses, tāpēc par BALTA atbalstītajiem projektiem informāciju vari 
iegūt mūsu mājaslapā www.balta.lv, BALTA sociālajos tīklos, plašsaziņas 
līdzekļos, kā arī BALTA publiskajos gada pārskatos. Iepazīsties ar informāciju 
un uzzini, kā vari iesaistīties, lai varam darīt labus darbus kopā!  

Uzzini vairāk par BALTA sabiedrības 
atbalsta aktivitātēm!

Informācija par BALTA sabiedrības atbalsta principiem pieejama uzņēmuma mājaslapā www.balta.lv/lv/par-mums/sabiedribas-atbalsts 93
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Kā atbildīgs sabiedrības loceklis mēs, BALTA, apzināmies, ka ilgtspējīga uzņēmuma attīstība var notikt tikai 

ilgtspējīgā vidē, saudzējot planētu, uz kuras mums visiem jāsadzīvo. Tāpēc mūsu apņemšanās vides 

aizsardzības jomā ir censties ierobežot biznesa iespējamo ekoloģisko ietekmi, ieviešot uzņēmumā “zaļās” 

iniciatīvas, iesaistot darbiniekus vides aizsardzības pasākumos un ieviešot IT rīkus, lai optimizētu dabas 

resursu patēriņu, kas saistīts ar mūsu pakalpojumu izmantošanu. 

Mūsu aktivitātes vides aizsardzības jomā nosaka uzņēmuma vadības līmenī apstiprināta 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. Esam noteikuši arī 

atbildības un atbilstošās vides aizsardzības vadības metodes. 

BALTA Vides aizsardzības politika ir veidota saskaņā ar mātes uzņēmuma PZU grupas vides politiku, un 

rezultāti tiek analizēti visas PZU grupas līmenī.
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Rūpes
par vidi

Mēs izvērtējam savu ietekmi un īstenojam atbilstošs aktivitātes, lai:

samazinātu savu tiešo ietekmi uz vidi un klimatu;

samazinātu savu netiešo ietekmi uz vidi un klimatu, kas saistīta ar uzņēmuma 

nodrošinātajiem pakalpojumiem.



TĀLĀK, 
DROŠĀK, 
ĒRTĀK, 
ZAĻĀK!

20 ILGTSPĒJA
VIDE   SABIEDRĪBA   PĀRVALDĪBA
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Vides aizsardzība BALTA 2024 stratēģijas ietvarā 
BALTA 2024 jaunās biznesa stratēģijas ietvarā ilgtspēja jeb ESG (vides, sociālie un pārvaldības faktori) ir noteikts kā viens 

no galvenajiem stratēģijas pīlāriem, tostarp visa uzņēmuma līmenī risinot jautājumu, kāda ir mūsu ietekme uz vidi un ko mēs 

darām pozitīvu pārmaiņu virzīšanai.

Mūsu mērķis: nozares līdera loma ilgtspējas jomā un visaptverošas ilgtspējas programmas

izveide līdz 2024. gadam!
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BALTA apņemšanos vides aizsardzības jomā raksturo šādi pamatprincipi:

biznesa stratēģijā un stratēģijās, kas aptver vides, sociālos un pārvaldības jautājumus, mēs 

ņemam vērā vides aizsardzības un klimata pārmaiņu neitralizēšanas aspektus;

galvenajos lēmumu pieņemšanas un pārvaldības procesos mēs ņemam vērā vides un klimata 

jautājumus;

mēs ilgtspējīgi un racionāli apsaimniekojam vides resursus;

mēs novērtējam un cenšamies ierobežot savas darbības iespējamās nelabvēlīgās sekas 

dabiskajā vidē;

veicot tiešu darbību, mēs novēršam iespējamo vides piesārņojumu pašā tā rašanās vietā 

un neitralizējam to;

mēs samazinām tiešo un netiešo ietekmi uz vidi, kā arī veicinām proaktīvi ekoloģisko 

attieksmi, lai novērstu klimata pārmaiņas.

Vides aizsardzības principi 

1

2

3

4

5

6
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BALTA analizē savu ietekmi uz vidi, aplūkojot gan tiešo, gan netiešo 

ietekmi un izvērtējot četras stratēģiskās ietekmes puses :

Esam apzinājuši savu potenciālo ietekmi katrā no šiem posmiem un identificējuši aktivitātes, kas ļauj šo ietekmi mazināt. Apzinoties attīstības 

jomas, rezultātus sasniedzam, regulāri izvirzot un pārskatot uzņēmuma stratēģiskos un prioritāros mērķus vides aizsardzības jomā.

Mijiedarbība ar vidi                

uzņēmuma saimnieciskā 
darbība

uzņēmuma pakalpojumi

uzņēmuma darbinieki

uzņēmuma klienti

Turklāt uzņēmējdarbības ietekmi uz vidi vērtējam visos apdrošināšanas 

produkta dzīves cikla posmos:

resursu ieguve 

pakalpojuma sniegšana pakalpojuma izmantošana 

nolietoto produktu 
apsaimniekošana pēc 

dzīves cikla beigām
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Mēs esam apzināmies savu tiešo un netiešo ietekmi uz vidi, tāpēc esam izvirzījuši prioritāros mērķos katrā 
no šīm jomām.

Vides aizsardzības mērķi

1.   darboties saskaņā ar PZU grupas “Green PZU” standartu;
2.   rīkoties saskaņā ar tiesību aktiem un iekšējiem normatīvajiem aktiem par vides aizsardzību;
3.   apsvērt ar vidi un klimatu saistītus aspektus, izvēloties telpas vai ēkas uzņēmējdarbības vajadzībām;
4.   ieviest enerģijas taupīšanas tehnoloģijas un novatoriskus tehniskos risinājumus;
5.   izmantot videi draudzīgus alternatīvus transportlīdzekļus un pakāpeniski ar tiem aizstāt esošo 

automašīnu parku, lai samazinātu vides piesārņojumu;
6.   īstenot risinājumus, kas ļauj ierobežot siltumnīcefekta gāzu emisijas, ko rada uzņēmējdarbība, un, ja tai 

ir uzņēmējdarbības, tirgus un organizatoriskas iespējas, izmantot atjaunojamo enerģijas avotu enerģiju;
7.   ierobežot:

a. elektrisko un siltumenerģijas patēriņu, modernizējot un pilnveidojot apkures sistēmas,
b. ūdens patēriņu birojos un filiālēs,
c. biroja piederumu izmantošanu, tostarp papīru un printeru toneri;

8.   izmantot drukātus dokumentus un veidlapas, kas izstrādātas, apsverot vides aizsardzības jautājumu;
9.   saprātīgi apsaimniekot atkritumus, tos šķirojot birojos un filiālēs, veicināt aktīvu atkārtotu izmantošanu;
10. īstenot un piedalīties izglītības un informatīvajās kampaņās, kas palielina darbinieku izpratni par vides 

jautājumiem, veicinot ekoloģisku uzvedību darbā un mājās.

1.   ar saviem produktiem, komercdarbību un dialogu ar klientiem atbalstīt Latvijas enerģijas un klimata 
pārveidi un zemas oglekļa emisijas ekonomikas attīstību;

2.   plānot ieguldījumu vadību un uzraudzību, ņemot vērā vides, sociālos un pārvaldības jautājumus, tostarp 
vides aizsardzību;

3.   pieņemt uzņēmējdarbības lēmumus atbilstoši atjaunojamās enerģijas un klimata neitrālas 
komercdarbības vadlīnijām, nodrošinot visām struktūrvienībām iespēju drošai un efektīvai pārejai uz 
klimata neitralitāti;

4.   izvēloties piegādātājus un biznesa partnerus, ņemt vērā videi un klimatam draudzīgus risinājumus un 
mudināt savus biznesa partnerus aktīvi iesaistīties atjaunojamās enerģijas un klimatam neitrālas 
komercdarbības pārveidošanas procesā;

5.   veikt klientu informēšanas un izglītības pasākumus vides aizsardzības jomā.

Mērķi, kas saistīti ar tiešo ietekmi uz vidi

Mērķi, kas saistīti ar netiešo ietekmi uz vidi
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Resursi, kuru patēriņš ir tiešā BALTA uzņēmējdarbības ietekmē un 

kurus analizējam, ir elektroenerģijas, gāzes un ūdens patēriņš, papīra 

izlietojums, atkritumu pārstrāde un izplūdes gāzu samazināšana. Mēs 

veicam resursu patēriņa salīdzinājumu kontekstā ar dinamiku pa 

gadiem, un katru gadu, pārskatot rezultātus, uzstādām sasniedzamos 

mērķus resursu ietaupījuma ziņā.

2021. gadā mums izdevās uzlabot sniegumu gandrīz visos rādītājos, 

pateicoties gan mērķtiecīgi plānotām vides aizsardzības aktivitātēm, 

gan uzlabojumam, ko sniegusi Covid-19 ietekme, BALTA komandai 

strādājot daļēji attālinātā darba organizācijā.

Visievērojamākais resursu apjoma samazinājums panākts ūdens 

patēriņā (-45% pret 2020. gadu), elektrības (-30%) un degvielas 

patēriņā (benzīna un dīzeļdegvielas patēriņš samazinājies par 

attiecīgi 29% un 28%). 

Diemžēl neliels palielinājums fiksēts apkures gāzes patēriņā, kas 

galvenokārt saistīts ar salīdzinoši aukstākiem ziemas mēnešiem. 

Savukārt auto gāzes patēriņa pieauguma cēlonis ir patapināto 

transportlīdzekļu, kas tiek darbināti ar auto gāzi, skaita pieaugums.

Vides mērījumu monitorings

Elektrība (kWh)
509 000 -30%

Papīrs (kg)
4 000 -20%

Gāze (apkurei) (m3)
66 006 +6%

Ūdens (m3)
1 492 -45%

Degvielas patēriņš (benzīns) (l)
31 600 -29 %

Degvielas patēriņš (dīzelis) (l)
64 607 -28 %

Atkritumi (m3)
310 -13%

Auto gāzes patēriņš (l)
2 939 +22%

Autoparks
5
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BALTA mātes uzņēmums PZU grupa nodrošina atbilstību informācijas izpaušanai saskaņā ar 

Eiropas Parlamenta Regulas (EU) 2020/852 8. pantu.

Saskaņā ar šo pantu katram uzņēmumam, kuram ir pienākums publicēt nefinanšu informāciju, 

jāiekļauj savā nefinanšu paziņojumā vai konsolidētajā nefinanšu pārskatā informācija par to, kā un 

cik lielā mērā tā uzņēmējdarbība ir saistīta ar saimniecisko darbību, kas kvalificējas kā ilgtspējīga. 

BALTA datus par 2021. gadu taksonomijai iesniedza attiecībā uz 12 saimnieciskās darbības 

produktiem (saskaņā ar Solvency II), un tie ir iekļauti PZU grupas finanšu pārskata kvantitatīvajos 

un kvalitatīvajos rādītājos.

Taksonomija

BALTA mātes uzņēmums PZU ir iekļauts Apvienoto Nāciju Vides programmas Finanšu 
iniciatīvā, kas noslēgta starp Apvienoto Nāciju Vides programmu un finanšu sektoru. 
Šī globālā partnerība izveidota, lai mobilizētu finanšu un apdrošināšanas nozares aktīvai 
darbībai, sasniedzot ilgtspējīgas attīstības mērķus. 



BALTA ikdienas darbības nodrošināšanai ir nepieciešami 

daudzveidīgi resursi. To iegāde tiek īstenota saskaņā ar BALTA 

Iepirkumu politiku. Lai veicinātu ilgtspējas mērķu sasniegšanu, šī 

politika nosaka, ka piedāvājumu vērtēšanā BALTA kā vienu no 

kritērijiem izvirza pretendenta politiku attiecībā uz videi draudzīgu 

darbības principu ievērošanu. 

BALTA mājaslapā izveidota sadaļa, kurā norādīti iepirkumu principi, 

tajā skaitā videi draudzīga uzņēmējdarbība, uzsverot, ka BALTA 

atbalsta un veicina “zaļā” iepirkuma pamatprincipu iekļaušanu 

iepirkumu procedūrās.

“Zaļo” iepirkumu veicināšana

Mēs apzināmies savu ietekmi uz iepirkumu tirgu un 

uzņemamies atbildību par augstāko uzņēmējdarbības 

standartu veicināšanu savā darba vidē. Rūpējoties par 

uzņēmējdarbības attiecību kvalitāti, labās tirgus prakses 

veicināšanu un pozitīvu ietekmi uz sabiedrību un dabu, esam 

izstrādājuši BALTA piegādātāju korporatīvās sociālās atbildības 

kodeksu. BALTA korporatīvās sociālās atbildības kodekss ir 

principu kopums BALTA un visiem tās piegādātājiem. 

Uzņēmējdarbības veikšana saskaņā ar šo kodeksu un tā vērtību 

veicināšana ir svarīgs kritērijs mūsu potenciālo piegādātāju 

klasifikācijā un novērtēšanā. Ar korporatīvās sociālās atbildības 

kodeksu aicinām iepazīties, apmeklējot 

balta.lv/lv/par-mums/iepirkumu-principi. 

BALTA piegādātāju korporatīvās 
sociālās atbildības kodekss

Videi draudzīgu principu ievērošana tikusi 
vērtēta BALTA iepirkumos par tīrīšanas 
līdzekļiem un pakalpojumiem, būvniecību, 
elektroenerģijas piegādi, biroja IT aprīkojumu 
un citās jomās.

2021
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Mēs neaprobežojamies tikai ar rādītāju analīzi vien – raugāmies uz savu iespējamo ietekmi uz vidi plašāk, arvien identificējot jomas, kur 

varam pilnveidot savu darbību, tajā skaitā turpinot popularizēt atkritumu šķirošanu un otrreizējo pārstrādi, bet filiāļu renovācijā izmantojot 

videi draudzīgus, ilgtspējīgus materiālus.

Īpašu uzmanību pievēršam darbinieku, klientu un partneru izglītošanai vides aizsardzības jautājumos. Kad vien tas iespējams, īstenojam 

pamatprincipu “iesaistīties pašiem un iesaistīt citus”, piedaloties vides aizsardzības aktivitātēs un uz dalību iedvesmojot arī BALTA ietekmes 

puses.

Arī 2021. gadā turpinājām aktīvu darbu, veicot uzlabojumus ar mērķi sniegt pozitīvu ietekmi vides aizsardzības jomā. Kamēr mūsu darbinieki 

strādāja daļēji attālināti un iespējas iesaistīties aktivitātēs klātienē bija ierobežotas, efektīvas un resursus taupošas pārmaiņas piedzīvoja 

BALTA centrālais birojs un filiāles, vienlaikus turpinot darbu arī pie pakalpojumu digitalizācijas. 

Ilgtspējīgas pārmaiņas filiālēs

•  Biroja un filiāļu aprīkošana ar LED apgaismojumu, kustības un esamības 
sensoru gaismas slēdžiem.

•  Kondicionēšanas sistēmas nomaiņa uz energoefektīvāku modeli centrālajā birojā.
•  Videi draudzīgu būvmateriālu, krāsu izmantošana filiāļu atjaunošanas projektos.

Aktivitātes vides aizsardzības jomā



Pakalpojumu uzlabojumi

•  Veselības apdrošināšanas karšu pieejamība BALTA mobilajā lietotnē. 
•  Sadarbībā ar DriveX jaunuzņēmuma tehnoloģiju nodrošināta iespēja uzņemt un 

nosūtīt auto fotogrāfijas tā vietā, lai auto pirms apdrošināšanas iegādes atrādītu 
klātienē.

•  Paplašināts klāsts apdrošināšanas produktiem, kuriem atlīdzības iespējams 
pieteikt mobilajā lietotnē vai tiešsaistē.

Darbinieku iesaiste

•  Pāreja uz elektronisko dokumentu apriti, nodrošinot pieeju darbinieku 
pašapkalpošanās portālam, e-parakstam un visai nepieciešamajai dokumentācijai.

•  Dalība “Zemes stundā”.
•  Dalība Lielajā talkā un Pasaules talkā.

Ilgtermiņa aktivitātes

•  Atkritumu šķirošana un atteikšanās no individuāliem papīrkurvjiem.
•  Autoparka papildināšana ar videi draudzīgiem transportlīdzekļiem – velosipēdiem. 
•  BALTA kalendāra un vairāku citu izdales materiālu drukāšana uz otrreiz 

pārstrādāta papīra.
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BALTA kļūst “zaļa” 
un atbalsta Lielo talku! 
Jau piecus gadus pēc kārtas BALTA Korporatīvā segmenta pārdošanas 
departaments Ziemassvētku dāvanu vietā partneriem izvēlas kopā ar tiem darīt 
labus darbus sabiedrības labā. Ja iepriekš esam ziedojuši naudu dažādiem 
sociāliem projektiem, tad 2021. gadā pievērsāmies vides ilgtspējai un esam 
pagodināti uzsākt sadarbību ar Lielo talku, kļūstot par tās partneriem, lai 
kopīgiem spēkiem padarītu Latviju tīrāku un zaļāku! Ar BALTA atbalstu visa 
2022. gada garumā dažādās Latvijas pašvaldībās notiks koku stādīšana.

Lielās Talkas atklāšanas pasākumā 2022. gada aprīlī Rīgas pilī ar prezidenta un 
Lielās talkas patrona Egila Levita piedalīšanos tika aizvadīta diskusija par vides 
situāciju Latvijā, tās dalībniekiem izklāstot gan to, kas Latvijā jau tiek darīts, lai 
ierobežotu klimata pārmaiņas, gan uzsverot to, ko katrs cilvēks un sabiedrība 
kopumā varētu darīt, lai mēs spētu saglabāt mūsu planētu nākamajām 
paaudzēm. 

Diskusijā piedalījās arī BALTA Korporatīvā segmenta pārdošanas direktors 
Mārtiņš Rozentāls, informējot par BALTA atbalstu un kopā ar citiem spriežot par 
to, kā efektīvi uzrunāt cilvēkus, lai panāktu visas sabiedrības iesaisti globālās 
sasilšanas un piesārņojuma mazināšanā.

Aicinām sekot līdzi informācijai BALTA mājaslapā un sociālajos tīklos, iesaistoties Lielās talkas kustībā kopā ar mums!

 Informācija par BALTA vides aizsardzības principiem pieejama uzņēmuma mājaslapā https://www.balta.lv/lv/par-mums/rupes-par-vidi 105



balta.lv

facebook.com/baltaapdrosinasana

instagram.com/baltapatiesiba/

linkedin.com/company/
balta-part-of-pzu-group/

twitter.com/aasbalta

draugiem.lv/balta

BALTA aktivitātēm korporatīvās sociālās
atbildības jomā seko līdzi:Aicinām pievienoties mums, lai kopā

izprastu, izaicinātu un izdarītu,
sperot mērķtiecīgus soļus pretī 
drošākai un ilgtspējīgākai
nākotnei!
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