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              gadā „Grindeks” tika atzīts par

Latvijas eksportspējīgāko uzņēmumu.

Sasniegumi un tālāka izaugsme nav 

iespējama bez nopietniem

ieguldījumiem, tāpēc ik gadu

ievērojamus līdzekļus investējam

„Grindeks” attīstībā. 
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Pārskata periodā „Grindeks” koncernu veidoja AS „Grindeks” un četras tās meitas sabiedrības: AS „Tallinas 

Farmaceitiskā rūpnīca” Igaunijā, AS „Kalceks”, SIA „Namu apsaimniekošanas projekti” Latvijā un SIA „Grin- 

deks Rus” Krievijā (visi kopā turpmāk tekstā − Koncerns). Koncerna pamatdarbība ir oriģinālo produktu, 

patentbrīvo medikamentu un aktīvo farmaceitisko vielu pētniecība, izstrāde, ražošana un pārdošana.

„Grindeks” koncerna darbība 2010. gadā

Koncerna apgrozījums 2010. gadā bija 65,1 milj. latu, kas ir par 11,5 milj. latu vai par 21,5% vairāk kā 

2009. gadā. Savukārt, koncerna neto peļņa, kas attiecināma uz mātes sabiedrības akcionāriem, at- 

skaites periodā bija 7,1 milj. latu, kas ir par 3,5 milj. latu vairāk, salīdzinot ar 2009. gadu, un ir pieaugusi 

par 97,2%.

Bruto peļņas rentabilitāte 2010. gadā bija 53,9%, savukārt tīrās peļņas rentabilitāte bija 10,9%. Pārskata 

periodā Koncerna saražotā produkcija eksportēta uz 50 pasaules valstīm, kopumā par 61,7 milj. latu, 

kas ir par 10,9 milj. latu vai 21,5% vairāk kā iepriekšējā gadā.

2010. gadā pašu kapitāla atdeve (ROE) bija 13%; aktīvu atdeve (ROA) bija 11,3%; likviditāte bija 2,54.

„Grindeks” 2010. gada rezultāti ir demonstrējuši pozitīvu pārdošanas apjomu kāpumu. Stabils pieau- 

gums vērojams gan gatavo zāļu formu, gan aktīvo farmaceitisko vielu realizācijā. Tas panākts, patei- 

coties mārketinga un pārdošanas aktivitāšu atdevei „Grindeks” nozīmīgajos tirgos, pastiprinātai patent- 

brīvo medikamentu ieviešanas un virzības stratēģijai, kā arī stingrai izmaksu kontrolei.

Gatavo zāļu pārdošana 

„Grindeks” gatavo zāļu pārdošanas apjoms 2010. gadā bija 57,7 milj. latu, kas, salīdzinot ar 2009. gadu, 

ir pieaudzis par 9,5 milj. latu vai 19,7%. 

2010. gadā „Grindeks” gatavo zāļu eksporta apjoms uz Krieviju, pārējām NVS valstīm un Gruziju, bija 

50,2 milj. latu, kas ir par 8,3 milj. latu vai 19,8% vairāk kā 2009. gadā. Baltijas un citās Eiropas valstīs 

gatavo zāļu pārdošanas apjoms bija 7,5 milj. latu, kas ir par 1,2 milj. latu vai 19% vairāk kā 2009. gadā.

Pozitīvos rezultātus sekmēja ekonomisko procesu stabilizēšanās, kā arī mērķtiecīgi veiktās „Grindeks” 

mārketinga un pārdošanas aktivitātes esošajos un it īpaši jaunajos tirgos – Austrumeiropas valstīs. 

2010. gadā tika ieviesti vairāki jauni patentbrīvi medikamenti, kas arī pozitīvi ietekmēja apgrozījuma 

pieaugumu. Līdztekus esošajām Mildronāta® zāļu formām – kapsulām un injekcijām, vairākos tirgos 

tika paplašināts piedāvājums ar jaunu Mildronāta® zāļu formu – tabletēm. Produktu klāsts ir veiksmīgi 

papildināts arī ar bezrecepšu zālēm Sorbex® un uztura bagātinātāju Lactobex®.
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Aktīvo farmaceitisko vielu pārdošana

2010. gadā aktīvo farmaceitisko vielu pārdošanas apjoms sasniedza 7,4 milj. latu, kas ir 2 milj. latu vai 

37% vairāk kā 2009. gadā. Šāds rezultāts sasniegts, pateicoties pieprasījuma pieaugumam pēc 2009. 

gadā ražošanā ieviestās aktīvās farmaceitiskās vielas UDHS. Joprojām tirgū pieprasīta bija „Grindeks” 

ražotā aktīvā farmaceitiskā viela zopiklons. Kopumā „Grindeks” realizēja 16 aktīvās farmaceitiskās vielas. 

2010. gadā galvenie „Grindeks” aktīvo farmaceitisko vielu eksporta tirgi bija Vācija un Nīderlande. 

Investīciju programma

Ieguldot 1,6 milj. latu, 2010. gadā „Grindeks” pabeidza starptautisku klīnisko pētījumu par oriģināl- 

produkta Mildronāts® ietekmi slodzes stenokardijas ārstēšanā. Pabeigtā starptautiskā klīniskā pētījuma 

rezultāti vēlreiz apstiprināja Mildronāta® efektivitāti slodzes stenokardijas ārstēšanā kombinācijā ar 

standarta terapiju un medikamenta augsto drošību. Iegūtie rezultāti sekmēs Mildronāta® pārdošanu 

un reģistrāciju jaunos tirgos. 

Lai nodrošinātu regulāru UDHS aktīvās farmaceitiskās vielas izstrādi un ražošanu, „Grindeks” 2009. gada 

vidū uzsāka jauna ražošanas iecirkņa izbūvi, kuru pabeidza 2011. gada jūnijā. Projektā tika investēti         

6,34 milj. latu, un tā realizācijai uzņēmums noslēdza līgumu ar Latvijas Investīciju un Attīstības aģen- 

tūru par Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējumu 2,8 milj. latu apmērā. 

Kvalitāte un vides aizsardzība

2010. gadā „Grindeks” sekmīgi noritējuši 29 nozīmīgi Latvijas un citu valstu zāļu un uztura bagātinātāju 

ražošanas uzraudzības iestāžu, klientu, vides uzraudzības institūciju auditi un inspekcijas. Notikusi 

Baltkrievijas Pārtikas un veterinārā dienesta inspekcija uztura bagātinātāju ražošanai un vairāki Eiropas 

Savienības valstu un Japānas klientu auditi aktīvo farmaceitisko vielu ražošanai. 2010. gadā Latvijas un 

Lietuvas Valsts Zāļu aģentūru inspekcijas apstiprināja jaunā pretvēža zāļu ražošanas iecirkņa atbilstību 

“Labas ražošanas prakses” standarta prasībām. Sekmīgi noritēja arī Kompleksā inspekcija, kurā valsts 

uzraudzības institūcijas pārbaudīja darba vides, ugunsdrošības un civilās aizsardzības noteikumu 

ievērošanu. Latvijas un Igaunijas Valsts Zāļu aģentūru inspekcijas apstiprināja vairāku aktīvo 

farmaceitisko vielu – zopiklons, UDHS, pimobendāns, milnaciprāns atbilstību „Labas ražošanas prakses” 

standarta prasībām. Sekmīgi noritējusi arī „Bureau Veritas Latvija” Kvalitātes un vides pārvaldības 

sistēmas uzraudzības audits atbilstoši ISO 9001 un ISO 14001. 

„Grindeks” speciālisti auditēja un piedalījās tehnoloģiju ieviešanas procesos Lietuvā, Vācijā un Slovākijā.

„Grindeks” galvenie finanšu rādītāji piecu gadu periodā (2006.−2010. gads)
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„Grindeks” akciju cenas attīstība („NASDAQ OMX Riga” dati)

Kopš 2006. gada 2. janvāra „Grindeks” akcijas tiek kotētas „NASDAQ OMX Riga” Oficiālajā sarakstā.           

AS „Grindeks” akciju cena „NASDAQ OMX Riga” 2010. gadā svārstījās robežās no Ls 3,69 līdz Ls 7,00. 2010. 

gadā AS „Grindeks” vidējā akciju cena „NASDAQ OMX Riga” bija Ls 5,97. Kopējais kompānijas „NASDAQ 

OMX Riga” tirgoto akciju skaits 2010. gadā bija 583 715 akcijas, sasniedzot 3,49 milj. latu apgrozījumu. 

2010. gada beigās „Grindeks” akciju tirgus kapitalizācija bija 64,22 milj. latu. 2010. gadā koncerna peļņa 

uz vienu akciju (EPS koeficients) bija 0,74 lati, salīdzinot ar 0,37 latiem 2009. gadā.

Nākotnes izredzes

2011. gadā „Grindeks” plāno saglabāt līdzšinējo apgrozījuma pieauguma dinamiku. Īpaša loma tiks 

veltīta jaunu gatavo zāļu pētniecībai un izstrādei, kā arī to veiksmīgai ieviešanai esošajos un jaunajos 

tirgos. 2011. gadā tiks turpināta Mildronāta® klīnisko pētījumu programma Ķīnā. Tāpat tiks turpināta 

jaunu aktīvo farmaceitisko vielu pētniecība un izstrāde. 

2011. gadā tiks turpināta līdzšinējā biznesa taktika:

•  elastīga pieeja mainīgos tirgus apstākļos;

•  sadarbība ar drošiem biznesa partneriem katrā atsevišķā tirgū;

•  stingra izmaksu kontroles, kā arī ražošanas un resursu optimizācija;

•  mērķtiecīga biznesa darbības diversifikācija:

˚  
jaunu produktu ieviešana;

˚  
jaunu tirgu apgūšana;

˚  
ražošanas jaudu noslodzes palielināšana, piedāvājot ražošanas pakalpojumus citiem uzņēmumiem;

•  investīcijas nākotnei – jauni biznesa projekti, pētniecība, zāļu izstrāde.

Kirovs Lipmans     Jānis Romanovskis
Padomes priekšsēdētājs   Valdes priekšsēdētājs
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„Grindeks” darbības raksturojums

Faktori, kas veicina „Grindeks” attīstību

Stratēģija

Misija

Vīzija

Vērtības

Par uznemumu



        „Grindeks” sasniegtu 

vēl labākus rezultātus, arī 

turpmāk uzmanīgi analizēsim 

mums nozīmīgos tirgus un 

pārdomāti realizēsim mārketinga 

un pārdošanas stratēģiju.

Jānis Romanovskis  
Valdes priekšsēdētājs

Lai



Vadošā Baltijas valstu farmācijas uzņēmuma pozīciju „Grindeks” ir nostiprinājis ar savu ilggadējo piere- 

dzi oriģinālo un patentbrīvo medikamentu, kā arī aktīvo farmaceitisko vielu pētniecību, izstrādi, ražoša- 

nu un pārdošanu. Viena no uzņēmuma priekšrocībām ir vertikāli integrētā darbība, proti, uzņēmumam 

ir viss nepieciešamais, lai ar saviem resursiem veiktu pilnu produkta izstrādes ciklu – sākot no zāļu pēt- 

niecības un izstrādes un beidzot ar gatava produkta reģistrāciju un pārdošanu. 

Liela priekšrocība ir „Grindeks” ģeogrāfiskais novietojums Latvijā – tilts starp Eiropu un Austrumiem, kas 

ļauj ietaupīt loģistikas izmaksas, piegādājot produktus abos virzienos. „Grindeks” produkcija tiek ekspor- 

tēta uz 50 pasaules valstīm.

Uzņēmuma biznesa filozofija ir cieši saistīta ar vērtībām, kas stimulē „Grindeks” izaugsmi, veicina kon- 

kurētspēju un veido uzņēmuma iekšējo kultūru. 

„Grindeks” darbību raksturo: 

•  Darbības procesu vertikālā integrācija, kas ļauj nodrošināt produkta izstrādi no A līdz Z pašu spēkiem; 

•   Tehnoloģiskais nodrošinājums – tehnoloģiski modernu iekārtu ziņā „Grindeks” var ierindot pasaules 

līmeņa uzņēmumu virsotnē;

•  Oriģinālie produkti – „Grindeks” ražo kvalitatīvus oriģinālproduktus, izmantojot vidēji dārgus pakal- 

pojumus un vidēji dārgas izejvielas;

•  Saikne ar zinātni – cieša sadarbība ar Latvijas zinātniekiem, kā arī vēsturiski izveidojusies saikne ar 

Krievijas un citu NVS valstu zinātniekiem, kuru augsto zināšanu līmeni nekad neviens nav apšaubījis; 

•  Plaša specializācija, zināšanas, praktiskā pieredze un elastība.

Faktori, kas veicina „Grindeks” attīstību:  

•  Orientācija uz augstiem starptautiskajiem standartiem; 

•  Spēcīgas zināšanas un pieredze visā produkta dzīves ciklā;

•  Augsti kvalificēts personāls;

•  Jaunas un modernas tehnoloģijas;

•  Kvalitātes nodrošinājums atbilstoši starptautiskām prasībām (LRP, LLP, FDA, TGI, APIC u. c.);

•  Vēsturiski izveidojusies ciešā zinātnes un ražotāja sadarbība Latvijā, Krievijā un citās NVS valstīs;

•  Pārstāvniecību tīkls Baltijā, NVS valstīs, sadarbības partneri Eiropā un citur pasaulē. 
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Stratēģija

Misija

Mēs rūpējamies par sabiedrības veselību, darbinieku motivāciju un akcionāru interesēm.

Esam uz inovācijām balstīts un videi draudzīgs uzņēmums.

Vīzija

Vēlamies kļūt par Eiropas nozīmes farmācijas uzņēmumu.

Vērtības

•  Darbinieki – mēs esam profesionāļi, kas izmanto savas zināšanas un prasmes, lai sasniegtu izvirzīto 

mērķi.

•  Kvalitāte –    mēs esam atbildīgi par drošām un efektīvām zālēm, ekoloģiski tīru apkārtējo vidi un 

darba drošību. 

•  Jaunrade –    mēs virzām zinātnes un izpētes attīstību un ieviešam jaunākās tehnoloģijas.

•  Stabilitāte – mēs esam uzticami partneri, sociāli atbildīgi un cienām tradīcijas.

11

oriģinālprodukti

aktīvās f
arm

ac
ei

ti
sk

as
 v

ie
la

sp
ate

n
tb

rīvie m
edikamenti

pētniecība

izstrā
d

e

p
ārd

o
šan

a

ražošana

“Grindeks”

Starptautiska 

pārdošanas tīkla 

paplašināšana un 

jaunu tirgu apgūšana

Pastāvīga infrastruktūras 

uzlabošana un ražošanas 

jaudu palielināšana

Farmācijas koncerna 

paplašināšana, attīstot jaunas 

pārstāvniecības ārvalstīs un meklējot 

iespējas iegādāties citus zāļu 

ražošanas uzņēmumus

Pastāvīga produktu portfeļa 

papildināšana, medikamentu 

reģistrēšana daudzās pasaules valstīs



Akcionāru sapulce 

Padome

Valde

Akcijas

Akcijas cenas attīstība 2010. gadā (LVL)

Akcijas cenas attīstība salīdzinājumā ar “NASDAQ OMX Riga” 
indeksu 2008.−2010. gadā

„Grindeks” akcionāri (virs 5% no visa kapitāla)

Neatkarīgu revidentu ziņojums

Pārskats par finanšu stāvokli uz 2010. gada 31. decembri

Pārskats par visaptverošo ienākumu par gadu, 
kas noslēdzās 2010. gada 31. decembrī

Pašu kapitāla izmaiņu pārskats par gadu, 
kas noslēdzās 2010. gada 31. decembrī

Naudas plūsmas pārskats par gadu, kas noslēdzās 2010. gada 31. decembrī   



        darbībā „Grindeks” 

ievēro augstus korporatīvās 

pārvaldības principus. 

Izvēlētais biznesa modelis un 

caurspīdīgums padara mūs par 

pievilcīgu investīciju objektu.  

Inese Prodniece  
Galvenā grāmatvede

Sava
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„Grindeks” savā darbībā ievēro augstus korporatīvās pārvaldības standartus un organizē uzņēmuma 

pārvaldi saskaņā ar „NASDAQ OMX Riga” 2008. gadā pieņemtajiem Korporatīvās pārvaldības princi- 

piem. Vienlaikus ar „Grindeks” konsolidēto gada revidēto pārskatu „NASDAQ OMX Riga” jau piekto gadu 

tiek iesniegts arī Korporatīvās pārvaldības ziņojums, ar kuru var iepazīties gan uzņēmuma, gan 

„NASDAQ OMX Riga” interneta mājas lapā. 

„Grindeks” pārvalda akcionāru sapulce, padome un valde.

„Grindeks” akcionāri (virs 5% no visa kapitāla)*

Akcionāru sapulce  

Atskaites periodā „Grindeks” akcionāru pilnsapulce tika sasaukta vienu reizi – 2010. gada 25. maijā, kurā 

tika apstiprināts akciju sabiedrības 2009. gada pārskats, tika pieņemts lēmums iepriekšējā perioda 

saimnieciskās darbības peļņu novirzīt koncerna attīstībai ar mērķi palielināt „Grindeks” konkurētspēju, 

tika ievēlēts revidents AS „BDO” 2010.gada pārskatu revīzijas veikšanai, kā arī tika pārvēlēta padome.

Kirovs Lipmans

Anna Lipmane

„AB.LV Private Equity Fund 2010”

„Skandinaviska Enskilda Banken”

„Swedbank” AS Clients Account

*Dati – LCD, 2010. gada 31. decembris

33,29

16,69

11,38

10,62

7,10

Akcionārs Akciju skaits %
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Padome  

Kirovs Lipmans dzimis 1940. gadā. Kirovs Lipmans ir AS „Grindeks” padomes priekšsēdētājs jau kopš 

2003. gada. No 1996. līdz 2002. gadam bijis AS „Liepājas Eļļas rūpnīca” un AS „Liepājas Metalurgs” pado- 

mes priekšsēdētājs. K. Lipmans vienlaikus ir arī Latvijas Hokeja federācijas prezidents, Latvijas Olimpis- 

kās komitejas izpildkomitejas loceklis, SIA „Liplats 2000” valdes priekšsēdētājs, AS „Kalceks” un AS „Tal- 

linas farmaceitiskā rūpnīca” padomes priekšsēdētājs. Beidzis Ļeņingradas Dzelzceļa un transporta inže- 

nierijas institūtu, kā arī Latvijas Universitātes Ekonomikas fakultāti, apgūstot inženiera ekonomista 

specialitāti. K. Lipmans ir arī lielākais „Grindeks” akcionārs.

Anna Lipmane dzimusi 1948. gadā. Anna Lipmane ir AS „Grindeks” padomes locekle kopš 2008. gada. 

A. Lipmane ir sertificēta ārste-neiroloģe un Latvijas Ārstu biedrības, Latvijas Internistu biedrības, 

Latvijas Kardiologu biedrības un Latvijas Neirologu biedrības locekle. A. Lipmane ir viena no lielākajām 

AS „Grindeks” akcionārēm.

Uldis Osis dzimis 1948. gadā. AS „Grindeks” padomē Uldis Osis darbojas kopš 2002. gada. Līdztekus 

darbam „Grindeks” U. Osis ir SIA „Konsorts” prezidents. U. Osis ir Latvijas Zinātņu akadēmijas korespon- 

dētājloceklis un „Ekonomistu apvienība 2010” biedrs. U. Osis beidzis Ļeņingradas Valsts universitātes 

Ekonomikas fakultātes politekonomijas virzienu, kā arī PSRS Celtniecības komitejas Celtniecības eko- 

nomikas zinātniskās pētniecības institūta aspirantūru, iegūstot ekonomikas zinātņu kandidāta dip- 

lomu (Dr.oec.). Studējis arī citu valstu mācību iestādēs, t. sk. Džordžtaunas universitātē (1992. g. Vašing- 

tona D.C., ASV).

Jānis Naglis dzimis 1958. gadā. Jānis Naglis ir AS „Grindeks” padomes loceklis kopš 2002. gada. Papil- 

dus darba pienākumiem „Grindeks” J. Naglis ir arī SIA „Islande Hotel” ģenerāldirektors, SIA „Jānis Naglis” 

direktors, SIA „Purvciema mājas”, SIA „Imantas mājas”, SIA „Kembi” valdes priekšsēdētājs, SIA „Puzes 

karjers”, SIA „JA GRS”, SIA „Kauguru priedes”, SIA „Arsan”, SIA „Nordic bioenergy”, SIA „Kempings Gauja”,    

SIA „Baltic TAXI” valdes loceklis. Tāpat J. Naglis ir arī Latvijas Viesnīcu un restorānu asociācijas prezidents, 

Latvijas Automobiļu federācijas prezidents, Latvijas Tautas sporta asociācijas valdes loceklis un Latvijas 

Darba devēju konfederācijas padomes loceklis. Augstāko izglītību J. Naglis ieguvis, pabeidzot Rīgas 

Politehnisko institūtu ar kvalifikāciju – inženieris mehāniķis.

Ivars Kalviņš dzimis 1947. gadā. Prof. Ivars Kalviņš kopš 2003. gada ir Latvijas Organiskās sintēzes insti- 

tūta (OSI) direktors, Medicīniskās ķīmijas nodaļas vadītājs un Karbofunkcionālo savienojumu ķīmijas 

laboratorijas vadītājs. Pirms tam bijis OSI direktora vietnieks zinātniskajā darbā. No 2006. līdz 2008. 

gadam darbojies AS „Grindeks” padomē. Prof. I. Kalviņš ir viens no Latvijas izcilākajiem zinātniekiem, 

Ķīmijas zinātņu habil. doktors, Latvijas Zinātņu akadēmijas īstenais loceklis, ir saņēmis virkni dažādu 

apbalvojumu. Prof. I. Kalviņš darbojas vairākās profesionālās un sabiedriskās organizācijās.

Kirovs Lipmans
padomes 
priekšsēdētājs 

Anna Lipmane
padomes 
priekšsēdētāja 
vietniece

Uldis Osis 
padomes loceklis

Jānis Naglis  
padomes loceklis

Ivars Kalviņš 
padomes loceklis
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Valde

„Grindeks” koncerna ikdienas darba organizēšanu un stratēģisko lēmumu realizāciju veic valde.

Jānis Romanovskis dzimis 1960. gadā. Beidzis Latvijas Universitātes Ekonomikas fakultāti. AS „Grindeks” 

strādā kopš 2003. gada, iepriekš pildījis finanšu un administratīvā direktora pienākumus, kā arī bijis val- 

des loceklis. Pirms tam strādājis par „Komerccentra Dati grupa” finanšu direktoru. Vienlaikus J. Roma- 

novskis ir arī AS „Kalceks”, AS „Tallinas farmaceitiskā rūpnīca” un SIA „Pharma and Chemistry Competence 

Centre of Latvia” padomes loceklis.

Lipmans Zeligmans dzimis 1947. gadā. Beidzis Rīgas Politehniskā institūta Ķīmijas fakultāti. AS „Grindeks” 

strādā kopš 1992. gada, iepriekš strādājis Latvijas Zinātņu akadēmijas Organiskās sintēzes institūta 

eksperimentālajā rūpnīcā. Vienlaikus L. Zeligmans ir arī AS „Kalceks” valdes priekšsēdētājs un AS „Tallinas 

farmaceitiskā rūpnīca” padomes loceklis.

Vadims Rabša dzimis 1976. gadā. Beidzis Rīgas Ekonomikas augstskolu, kur studējis ekonomiku un 

uzņēmējdarbību. AS „Grindeks” strādā kopš 2007. gada. Iepriekš strādājis „Exigen Services” Ltd., kur 

ieņēmis finanšu direktora amatu, kā arī bijis AS „DATI Exigen Group” valdes priekšsēdētāja vietnieks. Ir 

strādājis arī AS „Latvijas Balzams”, kur pildījis finanšu direktora amata pienākumus. Līdztekus darbam 

„Grindeks” V. Rabša ir SIA „HBM Pharma” padomes loceklis.

Akcijas

AS „Grindeks” akcijas tiek kotētas „ NASDAQ OMX Riga” kopš 1998. gada 1. jūnija. Kopš 2006. gada             

2. janvāra „Grindeks” akcijas tiek kotētas „NASDAQ OMX Riga” Oficiālajā sarakstā.

Jānis Romanovskis 
valdes priekšsēdētājs 

Lipmans Zeligmans 
valdes loceklis, 

gatavo zāļu formu 

ražošanas direktors

Vadims Rabša  
valdes loceklis, 

finanšu un 

administratīvais direktors

ISIN

Biržas kods  

Nominālvērtība

Kopējais vērtspapīru skaits  

Vērtspapīru skaits publiskā apgrozībā

Likviditātes nodrošinātāji

Indeksi

LV0000100659

GRD1R

LVL 1,00

9 585 000

6 245 600

Nav

B35GI, B35PI, OMXBBCAPGI, OMXBBCAPPI, 

OMXBBGI, OMXBBPI, OMXBGI, OMXBPI, OMXRGI
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AS „Grindeks” akciju cena „NASDAQ OMX Riga” 2010. gadā svārstījās robežās no Ls 3,69 līdz Ls 7,00. 2010. 

gadā AS „Grindeks” vidējā akciju cena „NASDAQ OMX Riga” bija Ls 5,97. Kopējais kompānijas „NASDAQ 

OMX Riga” tirgoto akciju skaits 2010. gadā bija 583 715 akcijas, sasniedzot 3,49 milj. latu apgrozījumu. 

2010. gada beigās „Grindeks” akciju tirgus kapitalizācija bija 64,22 milj. latu. 2010. gadā koncerna peļņa 

uz vienu akciju (EPS koeficients) bija 0,74 lati, salīdzinot ar 0,37 latiem 2009. gadā.

Akcijas cenas attīstība 2010. gadā (LVL)

Akcijas cenas attīstība 2010. gadā (LVL)

Pirmā

Max

Min

Pēdējā darījuma cena

Izmaiņas

Darījumu skaits

Tirgoto akciju skaits

Apgrozījums

Akciju kapitalizācija
uz 31.12.2010.

EPS koeficients

P/E koeficients

LVL 3,74

LVL 7,00

LVL 3,69

LVL 6,70

76,32%

1 160

583 715

LVL 3 486 586,08

LVL 64 219 500

LVL 0,74

LVL 9,05

Indekss

- OMX Riga

- GRD1R

01.01.2008.

595,30

5,49 LVL

31.12.2010.

393,53

6,70 LVL

+/-%

-33,89

22,04
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Pārskats par finanšu stāvokli uz 2010. gada 31. decembri
   

AKTĪVS

Ilgtermiņa ieguldījumi

   Nemateriālie ieguldījumi

   Programmas, patenti, licences, 

   preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības

   Avansa maksājumi par nemateriālajiem

   ieguldījumiem

Kopā nemateriālie ieguldījumi

Pamatlīdzekļi

   Zemes gabali, ēkas un būves

   Iekārtas un mašīnas

   Pārējie pamatlīdzekļi

   Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto

   celtniecības objektu izmaksas 

   Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem

Kopā pamatlīdzekļi

Ieguldījuma īpašumi

Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi

   Līdzdalība radniecīgo sabiedrību kapitālā

   Līdzdalība asociēto sabiedrību kapitālā

   Pārējie vērtspapīri

   Citi ilgtermiņa aktīvi

   Aizdevumi uzņēmuma līdzīpašniekiem 

   un vadībai

Kopā ilgtermiņa finanšu ieguldījumi

Kopā ilgtermiņa ieguldījumi

Apgrozāmie līdzekļi

   Krājumi

   Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli

   Nepabeigtie ražojumi

   Gatavie ražojumi un preces pārdošanai

Kopā krājumi

Debitori

   Pircēju un pasūtītāju parādi 

   Radniecīgo sabiedrību parādi

   Citi debitori

   Aizdevumi uzņēmuma līdzīpašniekiem 

   un vadībai

   Nākamo periodu izmaksas

Kopā debitori

Nauda un naudas ekvivalenti

Kopā apgrozāmie līdzekļi

KOPĀ AKTĪVS

   

Koncerns

31.12.2010.

LVL

883,491

90,741

974,232

14,106,736

9,119,061

787,502

8,597,711

2,377,536

34,988,546

4,882,200

-

-

25,720

1,706,200

896,075

2,627,995

43,472,973

2,828,538

1,980,706

5,936,422

10,745,666

23,846,258

-

4,437,538

845,096

108,191

29,237,083

524,506

40,507,255

83,980,228

   

Koncerns

31.12.2009.

LVL

491,500

295,178

786,678

16,358,280

10,204,746

835,899

3,405,717

2,386,423

33,191,065

5,049,220

-

22,000

-

-

710,335

732,335

39,759,298

3,147,807

1,848,574

5,567,468

10,563,849

19,148,974

-

3,432,653

741,893

174,661

23,498,181

116,412

34,178,442

73,937,740

   

Sabiedrība

31.12.2010.

LVL

875,409

90,741

966,150

13,250,167

9,028,778

737,120

5,200,697

2,361,821

30,578,583

-

6,986,582

-

25,720

-

896,075

7,908,377

39,453,110

1,683,387

1,980,706

2,238,922

5,903,015

18,395,418

14,717,210

2,253,850

845,095

68,492

36,280,065

224,057

42,407,137

81,860,247

   

Sabiedrība

31.12.2009.

LVL

487,163

295,178

782,341

13,360,559

10,110,362

824,524

-

2,367,693

26,663,138

-

6,986,582

22,000

-

-

710,335

7,718,917

35,164,396

2,028,556

1,848,574

1,934,830

5,811,960

12,464,886

12,350,475

2,154,740

735,543

121,646

27,827,290

59,536

33,698,786

68,863,182
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Pārskats par finanšu stāvokli uz 2010. gada 31. decembri
   

PASĪVS

PAŠU KAPITĀLS

   Akciju kapitāls

   Akciju emisijas uzcenojums

   Pārējās rezerves

Valūtas kursu pārvērtēšanas rezerve

   Nesadalītā peļņa

      a) iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa

      b) pārskata gada peļņa

Pašu kapitāls, kas attiecināms uz 

mātes sabiedrības akcionāriem

Nekontrolējošās puses  daļa

Kopā pašu kapitāls

KREDITORI

   Ilgtermiņa kreditori

      Aizņēmumi no kredītiestādēm

      Finanšu līzinga saistības

      Nākamo periodu ieņēmumi

      Atliktā uzņēmumu ienākuma nodokļa saistības

   Kopā ilgtermiņa kreditori

   Īstermiņa kreditori

      Aizņēmumi no kredītiestādēm

      Finanšu līzinga saistības

      No pircējiem saņemtie avansi

      Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem 

      Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas 

      obligātās iemaksas

      Citi kreditori

      Uzkrātās saistības

      Nākamo periodu ieņēmumi

   Kopā īstermiņa kreditori

Kopā kreditori

KOPĀ PASĪVS

   

Koncerns

31.12.2010.

LVL

9,585,000

15,687,750

464,905

45,282

25,580,132

7,112,698

58,475,767

56,020

58,531,787

3,687,826

770,300

3,056,775

1,993,312

9,508,213

7,839,793

316,800

68,891

5,832,190

953,928

356,260

121,537

450,829

15,940,228

25,448,441

83,980,228

   

Koncerns

31.12.2009.

LVL

9,585,000

15,687,750

464,905

(117,972)

22,012,072

3,568,060

51,199,815

55,462

51,255,277

3,324,869

1,230,828

1,084,826

1,827,506

7,468,029

7,241,415

332,263

11,922

6,435,314

253,627

635,030

88,444

216,419

15,214,434

22,682,463

73,937,740

   

Sabiedrība

31.12.2010.

LVL

9,585,000

15,687,750

464,905

-

25,497,048

8,279,316

59,514,019

-

59,514,019

3,687,826

359,912

3,056,775

1,330,282

8,434,795

6,514,182

316,800

68,891

5,315,439

876,698

278,452

90,142

450,829

13,911,433

22,346,228

81,860,247

   

Sabiedrība

31.12.2009.

LVL

9,585,000

15,687,750

464,905

-

21,983,733

3,513,315

51,234,703

-

51,234,703

1,999,258

681,476

1,084,826

1,164,476

4,930,036

7,241,415

332,263

11,922

4,118,873

164,549

420,953

192,049

216,419

12,698,443

17,628,479

68,863,182
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Pārskats par visaptverošo ienākumu par gadu, 

kas noslēdzās 2010. gada 31. decembrī
   

Neto apgrozījums

Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas

Bruto peļņa

Pārdošanas izmaksas

Administrācijas izmaksas

Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi

Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas

Patiesās vērtības izmaiņas

Procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi

Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas

Nekustamā īpašuma nodoklis 

Peļņa pirms nodokļiem 

Uzņēmumu ienākuma nodoklis

PĀRSKATA GADA PELŅA 

Pārējais visaptverošais ienākums

Valūtas kursu starpības

Pārējais visaptverošais 

ienākums/(zaudējumi) kopā

Visaptverošais ienākums kopā

Peļņa attiecināma uz:

Mātes sabiedrības akcionāriem

Nekontrolējošās puses akcionāriem

KOPĀ 

Visaptverošais ienākums/(zaudējumi) 

attiecināms uz:

Mātes sabiedrības akcionāriem

Nekontrolējošās puses akcionāriem

KOPĀ 

Peļņa uz vienu akciju, kas attiecināma uz 

mātes sabiedrības akcionāriem 

   (LVL uz vienu akciju)

   - Pamata peļņa uz vienu akciju

   - Koriģētā peļņa uz vienu akciju

   

Koncerns

31.12.2010.

LVL

65,149,068

(28,427,882)

36,721,186

(17,820,659)

(7,001,647)

1,790,190

(4,744,978)

-

87,029

(240,241)

(89,263)

8,701,617

(1,588,361)

7,113,256

163,254

163,254

7,276,510

7,112,698

558

7,113,256

7,275,952

558

7,276,510

0,74

0,74

   

Koncerns

31.12.2009.

LVL

53,574,211

(26,881,534)

26,692,677

(14,858,102)

(6,814,185)

82,264

(1,937,816)

1,287,886

41,223

(195,884)

(83,105)

4,214,958

(645,546)

3,569,412

(77,936)

(77,936)

3,491,476

3,568,060

1,352

3,569,412

3,490,124

1,352

3,491,476

0,37

0,37

   

Sabiedrība

31.12.2010.

LVL

62,229,323

(28,372,965)

33,856,358

(16,790,938)

(4,728,138)

1,858,330

(4,140,838)

-

104,253

(240,241)

(59,373)

9,859,413

(1,580,097)

8,279,316

-

-

8,279,316

8,279,316

-

8,279,316

8,279,316

-

8,279,316

   

Sabiedrība

31.12.2009.

LVL

51,526,669

(26,788,236)

24,738,433

(13,297,221)

(5,218,300)

196,449

(2,159,574)

-

131,005

(195,884)

(51,622)

4,143,286

(629,971)

3,513,315

-

-

3,513,315

3,513,315

-

3,513,315

3,513,315

-

3,513,315
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Pašu kapitāla izmaiņu pārskats par gadu, 

kas noslēdzās 2010. gada 31. decembrī
   

Koncerns

Uz 2008. gada 

31. decembri

Ārvalstu valūtas 

pārvērtēšana

Pārskata gada peļņa

Uz 2009. gada 

31. decembri

Ārvalstu valūtas 

pārvērtēšana

Pārskata gada peļņa

Uz 2010. gada 

31. decembri

   

Sabiedrība

Uz 2008. gada 

31. decembri

Pārskata gada peļņa

Uz 2009. gada 

31. decembri

Pārskata gada peļņa

Uz 2010. gada 

31. decembri

   

Akciju 

kapitāls

LVL

9,585,000

-

-

9,585,000

-

-

9,585,000

Akciju 

kapitāls

LVL

9,585,000

-

9,585,000

-

9,585,000

   

Akciju 

emisijas 

uzcenojums

LVL

15,687,750

-

-

15,687,750

-

-

15,687,750

Akciju

emisijas 

uzcenojums

LVL

15,687,750

-

15,687,750

-

15,687,750

   

Pārējās 

rezerves

LVL

464,905

-

-

464,905

-

-

464,905

Pārējās 

rezerves

LVL

464,905

-

464,905

-

464,905

   

Ārvalstu 

valūtas 

pārvērtē-

šanas 

rezerve

LVL

(40,036)

(77,936)

-

(117,972)

163,254

-

45,282

Peļņa

LVL

21,983,733

3,513,315

25,497,048

8,279,316

33,776,364

   

Peļņa

LVL

22,012,072

-

3,568,060

25,580,132

-

7,112,698

32,692,830

Kopā

LVL

47,721,388

3,513,315

51,234,703

8,279,316

59,514,019

   

Kopā pašu ka- 

pitāls, kas attie- 

cināms uz mā- 

tes sabiedrības 

akcionāriem

LVL

47,709,691

(77,936)

3,568,060

51,199,815

163,254

7,112,698

58,475,767

   

Nekontro-

lējošās

puses daļa

LVL

54,110

-

1,352

55,462

-

558

56,020

   

Kopā

LVL

47,763,801

(77,936)

3,569,412

51,255,277

163,254

7,113,256

58,531,787
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Naudas plūsmas pārskats par gadu, kas noslēdzās 2010. gada 31. decembrī 
   

PAMATDARBĪBAS NAUDAS PLŪSMA

Pārskata gada peļņa pirms nodokļiem

Korekcijas, lai saskaņotu pārskata gada peļņu 

ar skaidras naudas līdzekļiem, kas izmantoti 

pamatdarbībai:

   Pamatlīdzekļu nolietojums un nemateriālo 

   ieguldījumu amortizācija

   Zaudējumi (peļņa) no pamatlīdzekļu un 

   nemateriālo ieguldījumu izslēgšanas

   Patiesās vērtības izmaiņas

   Ieņēmumi sakarā ar Eiropas savienības finansējumu

   Procentu ieņēmumi

   Procentu izmaksas

   Izmaiņas aktīvos un pasīvos pamatdarbības 

   rezultātā:

      Krājumi

      Pircēju un pasūtītāju parādi

      Kreditori

Bruto pamatdarbības naudas plūsma

   Samaksāts(atgūts) uzņēmumu ienākuma nodoklis

   Saņemti procentu ieņēmumi

Pamatdarbības neto naudas plūsma

IEGULDĪŠANAS DARBĪBAS NAUDAS PLŪSMA

Pamatlīdzekļu un nemateriālo aktīvu iegāde 

Pamatlīdzekļu pārdošana

Ilgtermiņa finanšu ieguldījumu iegāde

Citi aizdevumi 

Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma

FINANSĒŠANAS DARBĪBAS NAUDAS PLŪSMA

Saņemtie aizņēmumi no kredītiestādēm

Atmaksātie aizņēmumi kredītiestādēm

Eiropas savienības finansējums

Samaksātie procenti

Finansēšanas darbības neto naudas plūsma

Naudas un naudas ekvivalentu (samazinājums) 

palielinājums

Nauda un naudas ekvivalenti pārskata gada 

sākumā                                                                                       

NAUDA UN NAUDAS EKVIVALENTI PĀRSKATA 

GADA BEIGĀS    

   

Koncerns

31.12.2010.

LVL

8,701,617

2,749,194

705,325

-

(330,018)

(87,029)

240,241

(181,817)

(5,738,902)

(2,200,322)

3,858,289

475,162

40

4,333,491

(7,130,424)

306,935

(267,271)

18,931

(7,071,829)

3,323,937

(2,362,602)

2,537,238

(240,241)

3,146,432

408,094

116,412

524,506

   

Koncerns

31.12.2009.

LVL

4,214,958

2,500,129

                  

1,716

(1,287,886)

(125,629)

(41,223)

195,884

(3,406,661)

(3,925,246)

4,455,759

2,581,801     

(1,345,324)                

1,391

1,237,868

(4,410,220)

6,187

(1,368,066)

6,306

(5,765,793)

5,346,133

(1,374,708)

-

(195,884)

3,775,541

(752,384)

868,796

116,412

   

Sabiedrība

31.12.2010.

LVL

9,859,413

2,677,482

1,628

(330,018)

(104,253)

240,241

(91,055)

(8,452,775)

(330,699)

3,469,964

475,162

40

3,945,166

(6,807,356)

13,000

(263,552)

18,931

(7,038,977)

3,323,937

(2,362,602)

2,537,238

(240,241)

3,258,332

164,521

59,536

224,057

   

Sabiedrība

31.12.2009.

LVL

4,143,286

2,426,555

(751)

-

(125,629)

(131,005)

195,884

394,264

(3,752,078)

372,135

3,522,661

(1,345,324)

1,391

2,178,728

(3,937,419)

6,187

(2,198,942)

6,306

(6,123,868)

5,346,133

(1,374,708)

-

(195,884)

3,775,541

(169,599)

229,135

59,536



Oriģinālie produkti

 Mildronāts® un Mildronāts® GX

 Ftorafur®

Patentbrīvie medikamenti

Aktīvās farmaceitiskās vielas

Produkti



        lepojas ar saviem 

oriģinālajiem produktiem 

Mildronāts® un Ftorafur® 

un ik gadu paplašina 

patentbrīvo zāļu piedāvājumu 

ar efektīviem medikamentiem.   

Ingrīda Innuse-Maļinovska  
Perorālo zāļu formu ražošanas 

nodaļas ražošanas farmaceite 

„Grindeks”



„Grindeks” produktu klāstā ir vairāk kā 100 gatavās zāļu formas. Uzņēmums lepojas ar saviem oriģinālpro- 

duktiem – Mildronātu®, Mildronātu® GX, Ftorafur®, kā arī unikālajām ziedēm Kapsikam® un Viprosal B®. 

Nozīmīga loma uzņēmuma produktu klāstā ir arī aktīvajām farmaceitiskajām vielām. Piedāvājumā ir 16 

sarežģītas, daudzpakāpju sintēzē ražotas aktīvās farmaceitiskās vielas. 

Galvenās „Grindeks” medikamentu terapeitiskās grupas ir sirds un asinsvadu zāles, centrālo nervu 

sistēmu ietekmējošie medikamenti un onkoloģiskie preparāti. Veidojot ap 51% no kopējā „Grindeks” 

apgrozījuma, produktu klāstā Mildronāts® joprojām saglabā līderpozīciju, taču pēdējo gadu laikā ir 

būtiski palielinājies citu gatavo zāļu un aktīvo farmaceitisko vielu pārdošanas apjoms. 

Oriģinālie produkti

„Grindeks” lepnums ir sirds un asinsvadu līdzekļu grupas oriģinālais produkts 

Mildronāts®. Pateicoties unikālajai iedarbības specifikai, šo medikamentu lieto 

šādos gadījumos:

•  sirds un asinsvadu sistēmas slimības − stabila slodzes stenokardija, hroniska 

sirds mazspēja (NYHA I−III funkcionālā klase), kardiomiopātija, funkcionāli 

sirds un asinsvadu sistēmas darbības traucējumi;

•  akūti un hroniski išēmiski smadzeņu asinsrites traucējumi; 

•  garīga vai fiziskas pārslodze un rehabilitācija. 

Mildronāts® ir pieejams kapsulu un injekciju formās. 

2010. gadā „Grindeks” ir ieviesis jaunu orģinālproduk- 

ta formu – Mildronāts® GX 500 mg tabletes. 
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2010. gada sākumā „Grindeks” sekmīgi pabeidza starptautisko klīnisko pētījumu par Mildronāta® tera- 

peitisko ietekmi slodzes stenokardijas ārstēšanā. Randomizēts, multinacionāls, daudz-centru, dubult- 

akls, placebo kontrolēts Mildronāta® klīniskais pētījums tika veikts 37 pētnieciskajos centros Latvijā, 

Lietuvā, Krievijā un Ukrainā atbilstoši „Labai klīniskai praksei” (ICH/GCP) un Eiropas Savienības norma- 

tīvo aktu prasībām par I–IV fāzes klīniskajiem pētījumiem. Starptautiskā klīniskā pētījuma rezultāti vēl- 

reiz apstiprināja Mildronāta® efektivitāti slodzes stenokardijas ārstēšanā kombinācijā ar standarta tera- 

piju un medikamenta augsto drošību.

Stabili Mildronāta® noieta tirgi ir Krievija, pārējās NVS valstis, Latvija un Lietuva. Kopumā Mildronāts® 

tiek eksportēts uz 15 valstīm, tai skaitā kopš 2010. gada arī uz Balkānu valstīm. Vairākus gadus pēc 

kārtas Mildronāts® ir otrais vispārdotākais recepšu medikaments Ukrainā.

Otrs pazīstamākais „Grindeks” oriģinālprodukts Ftorafur® ir pretvēža medikaments kuņģa un zarnu trak- 

ta ļaundabīgo audzēju ārstēšanai. 2010. gadā Ftorafur® apgrozījums sasniedza 1,74 milj. latu, par 19% 

pārsniedzot 2009. gada rezultātus. Stabili galvenie Ftorafur® gatavās zāļu formas noieta tirgi ir Krievija, 

Ukraina, Kazahstāna, Ungārija un Baltkrievija. Savukārt ftorafur (tegafur) substance jau vairāk kā 30 

gadus tiek eksportēta uz Japānu.

Patentbrīvie medikamenti

Sirds un asinsvadu saslimšanu ārstēšanai, līdzās oriģinālproduktam Mildronāts®, „Grindeks” piedāvā 

tādus ārstu un pacientu pieprasītus medikamentus kā Karvidil®, Simvalimit®, Lizinopril-Grindeks, 

Warfarin-Grindeks u. c.

Pakāpeniski paplašinās arī „Grindeks” pretvēža zāļu piedāvājums. Šobrīd tiek piedāvāti – Bicalutamide- 

Grindeks, Axastrol® (Anastrozols), Fludarabine-Grindeks un Imatenib-Grindeks. Lai paplašinātu „Grin- 

deks” pretvēža terapeitiskās grupas produktu piedāvājumu, 2010. gadā tika turpināti vairāki zāļu 

reģistrācijas procesi. Izstrādes stadijā ir divi jauni patentbrīvi pretvēža medikamenti, no kuriem viens 

atrodas pirmsreģistrācijas posmā.

Nozīmīgākie medikamenti nervu sistēmu ietekmējošo līdzekļu grupā ir miega līdzeklis Somnols® un 

citi efektīvi centrālo nervu sistēmu ietekmējoši medikamenti Alprozolam-Grindeks, Betamaks® un 

Venlaksor®. Viens no veiksmīgākajiem „Grindeks” medikamentiem šajā terapeitiskajā grupā ir Rispaxol® 

− kvalitatīvs jaunās paaudzes medikaments šizofrēnijas ārstēšanai.



Pacientu vidū iecienīti ir arī „Grindeks” bezrecepšu produkti, it īpaši, ziedes Capsicam® un Viprosal B®. 

Capsicam® ziede ir vietējas darbības pretsāpju, pretiekaisuma līdzeklis ar sildošu, kairinošu, hipere- 

mizējošu un pretsāpju darbību. Ziedi lieto muskuļu, nervu un locītavu sāpju atvieglošanai radikulīta, 

neiralģiju, reimatiskā artrīta, mugurkaula osteohondrozes un miozīta gadījumos, kā arī migrēnas 

terapijai lēkmjveida vienpusēju galvassāpju gadījumos. Capsicam® ir sāpes remdinošs, sildošs līdzeklis 

muskuļu un locītavu sāpju atvieglošanai, tāpēc to bieži pielieto sporta medicīnā. 2010. gadā Capsi- 

cam® ziedes apgrozījums sasniedza 4,3 milj. latu, par 18% pārsniedzot 2009. gada rezultātus. 2010.gadā 

tika uzsāktas intensīvas Capsicam® ziedes mārketinga aktivitātes Krievijā, Kazahstānā, Ukrainā, Baltkrie- 

vijā, Lietuvā, Uzbekijā. Capsicam® ziedes tiek tirgotas ne tikai Baltijas valstīs, Krievijā un pārējās NVS 

valstīs, bet arī Albānijā un Kosovā.

Viprosal B® ziede ir unikāla, jo tās galvenā aktīvā viela ir odzes inde (Vipera berus), kas satur fosfolipāzi, 

fosfodiesterāzi, hialuronidāzi un citas aktīvas vielas. Ziedi lieto ārīgi kā pretsāpju līdzekli locītavu un 

muskuļu sāpju gadījumā, proti, odzes indei ir kairinoša un sāpes remdinoša darbība, bet uzsūcoties, tā 

aktivizē organisma aizsargmehānismus. Papildus pretsāpju darbībai kampars, salicilskābe un terpen- 

tīneļļa darbojas antiseptiski; salicilskābe darbojas arī keratolītiski. Viprosal B® ziede ir pieprasīta pre- 

parāts ne tikai Baltijas valstīs, Krievijā un pārējās NVS valstīs, bet arī Austrumeiropā – Ungārijā, Čehijā. 

Īpaši populāra tā ir Polijā. 2010. gadā Viprosal B® ziedes apgrozījums sasniedza 4,5 milj. latu, par 28% 

pārsniedzot 2009. gada rezultātus.

Aizvien pieprasītāks kļūst sorbents toksisko savienojumu uz- 

sūkšanai un izvadīšanai no cilvēka organisma Sorbex®. Katru 

gadu bezrecepšu produktu piedāvājums kļūst plašāks – 

2010. gadā uzņēmums Baltijas valstu tirgū ieviesa jaunākās 

paaudzes probiotiķi Lactobex®.

Bicalutamidum

Izdari pareizo gājienu!

50 mg N28
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Aktīvās farmaceitiskās vielas

„Grindeks” produktu klāsta neatņemama sastāvdaļa ir arī aktīvās farmaceitiskās vielas, kas tiek ražotas 

gan tālākai gatavo zāļu formu ražošanai pašu uzņēmumā, gan pārdošanai citiem farmaceitiskajiem 

uzņēmumiem. Uzņēmums piedāvā komplicētus, daudzpakāpju sintēzē radītus produktus, kas gadu 

no gada dažādo un rada atraktīvāku aktīvo farmaceitisko vielu produktu portfeli. 2010. gadā vispiepra- 

sītākie produkti bija ursodeoksiholskābe, tegafūrs (ftorafūrs), zopiklons, oksitocīns, rilmenidīns un vete- 

rinārie produkti – detomidīns, medetomidīns un atipamezols.

Zopiklona un oksitocīna reģistrācija atbilstoši Eiropas Farmakopejas prasībām nodrošina eksporta ie- 

spējas uz Eiropas Savienības (ES) valstīm. Abas šīs „Grindeks” ražotās substances ir reģistrētas Eiropas 

medicīnas kvalitātes direktorātā (European Directorate for the Quality of Medicines – EDQM). 

Kopš 2009. gada sākuma „Grindeks” piedalās Vispasaules organizācijas PATH un Argentīnas farmacei- 

tiskā uzņēmuma „Instituto Biológico Argentino S.A.I.C.” projektā „Oxytocin in Uniject™”, kurā ir izvēlēts 

par sadarbības partneri aktīvās farmaceitiskās vielas oksitocīna ražošanā un piegādē. “Oxytocin in 

Uniject™” ir inovatīvs produkts – vienreiz lietojama šļirce ar tajā jau iepildītu oksitocīna devu.

2009. gada otrajā pusē „Grindeks” ražošanā ieviesa jaunu AFV – ursodeoksiholskābi (UDHS), kas tiek 

izmantota gatavo zāļu ražošanai aknu un žultsakmeņu slimību ārstēšanā. UDHS ieviešana diversificēs 

„Grindeks” biznesa darbību, kā arī paplašinās uzņēmuma produktu portfeli un attīstības iespējas līdz 

šim uzņēmumam pilnīgi jaunā medikamentu terapeitiskajā grupā – gastroenteroloģiskās slimības. 

Saskaņā ar noslēgto līgumu, 2011. gadā „Grindeks” jāpiegādā 30t UDHS substances. Tas kopumā 

„Grindeks” AFV biznesu būtiski palielinās un spēs pat dubultot.

„Grindeks” AFV augsto kvalitāti apstiprina Latvijas Zāļu valsts aģentūras piešķirtais „Labas ražošanas 

prakses” („LRP”) sertifikāts un ASV Pārtikas un zāļu inspekcijas (U.S. Food and Drug Administration) 

atzinums par standarta atbilstību visai AFV ražotnei, kā arī Eiropas Ķīmijas federācijas AFV komitejas 

(APIC) atzinums par „Grindeks” ražotnes atbilstību ES vadlīnijām (ICH Q7A). Ļoti nozīmīgs Austrālijas 

inspekcijas (TGA – Therapeutic Goods Administration) atzinums par iespēju eksportēt aktīvo farmacei- 

tisko vielu zopiklonu uz Austrāliju.



Gatavās zāļu formas

Aktīvās farmaceitiskās vielas

Razosana^^



no „Grindeks” priekšrocībām ir 

spēja pašu spēkiem veikt pilnu 

produkta ciklu – izstrādāt un 

saražot aktīvās farmaceitiskās 

vielas, no kurām pēc tam tiek 

ražotas un pārdotas gatavās zāles.

Valters Vilnis  
Aktīvo farmaceitisko vielu ražošanas 

nodaļas iecirkņa vadītājs

Viena
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„Grindeks” ir ilgstoša pieredze plaša spektra farmaceitiskās produkcijas ražošanā, sākot no aktīvajām far- 

maceitiskajām vielām līdz gatavām zāļu formām – tabletēm, kapsulām, sīrupiem un ziedēm. Uzņēmu- 

ma ilggadējā pieredze pilna cikla farmaceitiskajā ražošanā apliecina tā spēju organizēt daudzšķautņai- 

no, vertikāli integrēto farmācijas biznesu. Tiecoties uz augstākajiem starptautiskajiem standartiem, „Grin- 

deks” pastāvīgi iegulda līdzekļus ražošanas infrastruktūras un tehnoloģiskā nodrošinājuma modernizācijā.

Gatavās zāļu formas

„Grindeks” gatavo zāļu formu – tablešu, kapsulu, injekciju, ziežu un sīrupu ražošana ir organizēta gan 

Latvijā, gan ārvalstīs. Tabletes, kapsulas un sīrupus „Grindeks” ražo Latvijā, savukārt ziežu ražošanā ir 

specializējies „Grindeks” meitas uzņēmums Igaunijā – “Tallinas farmaceitiskā rūpnīca”. Injekciju ražošana, 

saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem, tiek organizēta farmaceitiskajos uzņēmumos „Sanitas” Lietuvā, „Jelfa 

SA” Polijā un „HBM Pharma” s. r. o. Slovākijā.

88,6%

11,4% Aktīvās farmaceitiskās vielas

Gatavās zāļu formas

Igaunija

Latvija

Lietuva

Polija

Slovākija

“Grindeks” produkcijas ražošana



34

Visi gatavo zāļu formu ražošanas procesi ir organizēti atbilstoši „Labas ražošanas prakses” un ISO 

kvalitātes standartu prasībām, kas kopumā garantē saražoto zāļu drošumu un kvalitāti. Ražotnē ir 

uzstādīta moderna automātiskā vadības sistēma, kas kontrolē mikroklimatu telpās, inženiertehnisko 

sistēmu darbību, kā arī regulē citus ražošanas procesus un ievērojami ekonomē energoresursus. 

Savukārt ērtu, drošu, efektīvu un videi draudzīgu ražošanu nodrošina modernās un jaudīgās „Grindeks” 

gatavo zāļu formu tehnoloģiskās iekārtas. „Grindeks” gatavo zāļu formu ražotnes jauda ir 1,5 miljardi 

tablešu un 500 miljoni kapsulu gadā. 

2011. gada sākumā „Grindeks” atklāja jaunu pretvēža gatavo zāļu formu ražošanas iecirkni, kurā šobrīd 

jau tiek ražoti vairāki onkoloģiskie medikamenti, tajā skaitā, oriģinālprodukts Ftorafur®. Jaunais iecirknis 

būs nozīmīgs atbalsts, lai „Grindeks” varētu paplašināt pretvēža zāļu klāstu.

Aktīvās farmaceitiskās vielas (AFV)

„Grindeks” AFV ražotne ir izveidota aptuveni 10 000 m2 lielā platībā. Tajā dažāda tilpuma – sākot no 100 

līdz 4000 litru – reaktoros top augstas kvalitātes aktīvās farmaceitiskās vielas gan „Grindeks” gatavo zāļu 

ražotnes vajadzībām, gan eksportam ārvalstu klientiem. 

Pateicoties mērķtiecīgi veiktām investīcijām, pēdējo piecu gadu laikā produkcijas apjoms ir dubulto- 

jies. Pašreiz maksimālā aktīvo farmaceitisko vielu ražošanas jauda ir 200 tonnas gadā. 2010. gadā 

piegādes „Grindeks” gatavo zāļu ražotnei veidojušas gandrīz 90 tonnas aktīvo farmaceitisko vielu, 

savukārt eksportam saražotas 15 tonnas substanču.

Saskaņā ar noslēgto vairākpakāpju, ilgtermiņa līgumu ar Vācijas farmācijas uzņēmumu „Marenis 

Pharma” par ursodeoksiholskābes (UDHS) substances piegādi, „Grindeks” 2011. gada jūnijā pabeidza 

jauna ražošanas iecirkņa izbūvi. UDHS produkta izstrādes un ražošanas process ir sarežģīts un laikietil- 

pīgs, jo tas ir saistīts ar vielas attīrīšanu, hidrēšanu, aizvietošanu, kristalizēšanu u. c. ķīmiskām pārvērtī- 

bām. Ražotnes izveidē un energoresursu jaudas palielināšanā investēti 6,34 milj. latu. 

„Grindeks” ir visi nepieciešamie resursi, lai AFV jomā nodrošinātu arī kontraktizpētes un kontraktražo- 

šanas pakalpojumus.



Galvenie „Grindeks” eksporta tirgi

Gatavo zāļu formu noieta tirgi 

Aktīvo farmaceitisko vielu noieta tirgi

Jaunie eksporta tirgi

Tirgi



        izdevīgais ģeogrāfiskais 

novietojums ļauj būt par 

tiltu starp Austrumiem 

un Rietumiem un 

piegādāt produkciju 

nepieciešamajos virzienos.

Jānis Kalniņš
Loģistikas struktūras 

Apgādes departamenta vadītājs

„Grindeks”



2010. gadā „Grindeks” saņēma LR Ekonomikas ministrijas un Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras 

balvu „Eksporta čempions”. Šis tituls ir piešķirts pelnīti – uzņēmuma starptautiskā darbība un eksports 

ar katru gadu palielinās. 2010. gadā eksports veidoja 95% no uzņēmuma kopējā apgrozījuma. 

„Grindeks” produkcija tiek eksportēta uz 50 valstīm.

Galvenie „Grindeks” eksporta tirgi
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35. Japāna

36. Taizeme
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39. Austrālija

40. Ēģipte

41. DĀR
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„Grindeks” ir atvēris uzņēmuma pārstāvniecības un filiāles 10 valstīs – Lietuvā, Igaunijā, Krievijā, 

Kazahstānā, Ukrainā, Baltkrievijā, Moldovā, Gruzijā, Azerbaidžānā un Uzbekistānā. 

Gatavo zāļu formu noieta tirgi 

Grindeks” gatavo zāļu pārdošanas apjoms 2010. gadā bija 57,7 milj. latu, kas, salīdzinot ar 2009. gadu, ir 

pieaudzis par 9,5 milj. latu vai 19,7 %. 

2010. gadā „Grindeks” gatavo zāļu eksporta apjoms uz Krieviju, pārējām NVS valstīm un Gruziju, bija 

50,2 milj. latu, kas ir par 8,3 milj. latu vai 19,8% vairāk kā 2009. gadā. Baltijas un citās Eiropas valstīs 

gatavo zāļu pārdošanas apjoms bija 7,5 milj. latu, kas ir par 1,2 milj. latu vai 19% vairāk kā 2009. gadā.

Pozitīvos rezultātus sekmēja ekonomisko procesu stabilizēšanās, kā arī mērķtiecīgi veiktās „Grindeks” 

mārketinga un pārdošanas aktivitātes esošajos un it īpaši jaunajos tirgos – Austrumeiropas valstīs. 

Aktīvo farmaceitisko vielu noieta tirgi

2010. gadā aktīvo farmaceitisko vielu pārdošanas apjoms sasniedza 7,4 milj. latu, kas ir 2 milj. latu vai 

37% vairāk kā 2009. gadā. Šāds rezultāts sasniegts, pateicoties pieprasījuma pieaugumam pēc 2009. 

gadā ražošanā ieviestās aktīvās farmaceitiskās vielas ursodeoksiholskābes. Galvenie noieta tirgi 2010. 

gadā – Vācija, Nīderlande, Japāna, ASV.

Nozīmīgākie sadarbības partneri aktīvo farmaceitisko vielu biznesā ir „Marenis Pharma” (Vācija), 

„Eurovet Animal Health” (Nīderlande), „Taiho Pharmaceutical” (Japāna), „GDL International” (ASV), 

„Mylan” (Francija, Īrija). 

Jaunie eksporta tirgi

„Grindeks” tirgus stratēģija sevi ir attaisnojusi, tāpēc arī turpmāk savu darbību uzņēmums koncentrēs 

gan uz esošajiem tirgiem, gan arī uz jaunu, perspektīvu tirgu apguvi. „Grindeks” ir izpildījis visus 

priekšnoteikumus, lai varētu uzsākt Mildronāta® klīniskos pētījumus Ķīnā, un tuvākajā laikā uzsāks 

sadarbību ar vairākiem klīnisko pētījumu centriem.

Uzņēmums turpina mērķtiecīgi izvērst savu darbību Austrumeiropas, Balkānu un Skandināvijas 

reģionā, kā arī ir uzsācis gatavo zāļu eksportu uz Rumāniju, Slovākiju, Albāniju, Kosovu, Zviedriju un 

Bulgāriju.

AS „Grindeks”

Filiāles un pārstāvniecības

Lietuva, Igaunija, Krievija, Baltkrievija,

Ukraina, Azerbaidžāna, Gruzija, Uzbekistāna, 

Moldova, Kazahstāna





        sadarbība ar zinātniekiem un 

pētnieciskajiem institūtiem gan 

Latvijā, gan ārvalstīs veicina jaunu 

un inovatīvu vielu izpēti un izstrādi.

Dmitrijs Ruskovs
AFV Pētniecības un attīstības 

Analītiskās grupas vecākais ķīmiķis 

Ciesa^
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•  2010. gada sākumā „Grindeks” pabeidza starptautisku klīnisko pētījumu par oriģinālprodukta Mildronāts® 

ietekmi slodzes stenokardijas ārstēšanā. Pabeigtā starptautiskā klīniskā pētījuma rezultāti vēlreiz 

apstiprināja Mildronāta® efektivitāti slodzes stenokardijas ārstēšanā kombinācijā ar standarta terapiju 

un medikamenta augsto drošību. Randomizēts, multinacionāls, daudz-centru, dubult-akls, kā arī 

placebo kontrolēts Mildronāta® klīniskais pētījums tika veikts 37 pētnieciskajos centros Latvijā, 

Lietuvā, Krievijā un Ukrainā. Kopā „Grindeks” pētījumā ieguldīja 1,6 milj. latu.

•  2011. gada sākumā „Grindeks” atklāja jaunu pretvēža gatavo zāļu formu ražošanas iecirkni, kurā inves- 

tēti 400 tūkst. latu. Jaunajā iecirknī jau tiek ražoti vairāki onkoloģiskie medikamenti, tajā skaitā, mūsu 

oriģinālprodukts un viens no svarīgākajiem „Grindeks” medikamentiem – Ftorafur®.

•  Lai nodrošinātu regulāru ursodeoksiholskābes (UDHS) aktīvās farmaceitiskās vielas izstrādi un ražoša- 

nu, „Grindeks” 2009. gada vidū uzsāka jauna ražošanas iecirkņa izbūvi. Projekta kopējais investīciju 

apjoms – 6,34 milj. latu, no kuriem 2,8 milj. latu ir Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums. 

Projekts tika pabeigts 2011. jūnijā.

„Grindeks” investīcijas piecu gadu periodā (2006.−2010. gads)

2010

2009

2008

2007

2006

6,633

4,361

8,707

6,953

6,046

milj. LVL



Kvalitātes vadības sistēma

Tehnoloģiskais nodrošinājums

Inspekcijas, auditi, kvalitātes sertifikāti



        ražošanas prakse un „Grindeks” darba 

kvalitāte ik gadu vēlreiz un vēlreiz tiek 

apstiprināta sekmīgos auditos un inspekcijās. 

Prasības farmācijā aug, un tas stimulē 

mūs būt aizvien labākiem.

Nataļja Linkeviča
Kvalitātes kontroles laboratorijas 

izejvielu kontroles grupas ķīmijas tehniķe-analītiķe 

Laba
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Ražošanas procesi uzņēmumā „Grindeks”, un tā saražotā produkcija atbilst pasaules kvalitātes prasī- 

bām. „Grindeks” ir pārliecināts, ka kvalitātes principu ievērošana veicina ražošanas attīstību, kā arī no- 

drošina produktu virzību tirgū, garantējot, ka jaunie un esošie kvalitatīvie un drošie produkti – gan aktī- 

vās farmaceitiskās vielas, gan gatavās zāles apmierinās klientus. Atbilstība “Labas ražošanas prakses” 

kvalitātes standartiem ir gan paša ražotāja, gan lietotāju interesēs.

Ņemot vērā, ka kvalitātes prasības farmācijas nozarē un “Labas ražošanas prakses” sfērā palielinās ar kat- 

ru gadu, arī pagājušajā, 2010.gadā „Grindeks” turpināja pilnveidot savu darbību šajā jomā.

 

Kvalitātes vadības sistēma

„Grindeks” kvalitātes vadības sistēma ir sertificēta kopš 2006. gada un aptver visus produkta dzīves cikla 

etapus, sākot ar pētniecību, izstrādi, ražošanu un kvalitātes kontroli un beidzot ar pārdošanu un arī 

darba un vides uzraudzību. 2010. gada septembrī sekmīgi notika Kvalitātes vadības un vides 

pārvaldības sistēmas uzraudzības audits, kuru veica „Bureau Veritas Latvija” pārstāvji.

Uzņēmumā ir ieviesta likumdošanai atbilstoša datorizētā dokumentu vadības sistēma, kas nodrošina 

efektīvu un operatīvu dokumentu un informācijas apriti. 

„Grindeks” darbojas Darbības nepārtrauktības vadības process, kas iekļauj ātrās reaģēšanas plānu, 

krīzes vadības un komunikācijas plānu un atgūšanās stratēģijas.

Tāpat uzmanība tiek pievērsta biznesa risku vadībai, kuras mērķis ir nodrošināt strukturētu un plānveidī- 

gu uzņēmuma risku vadības procesu un novērst jebkuru risku, ka no uzņēmuma atkarīgi vai neatkarīgi 

notikumi vai darbības varētu negatīvi ietekmēt uzņēmuma mērķu sasniegšanu un stratēģijas īstenošanu.

Pētniecība Izstrāde Reģistrācija Ražošana Loģistika Pārdošana

Kvalitātes kontrole
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Kopumā, kvalitātes vadības sistēmas darbībai ir nozīmīga loma „Grindeks” darba efektivitātes, 

izaugsmes un konkurētspējas sekmēšanā.  

Tehnoloģiskais nodrošinājums

Nepārtraukti pilnveidojot kvalitātes kontroli, „Grindeks” investē jaunu, modernāku ražošanas telpu 

būvniecībā un nomaina novecojošās iekārtas pret jaudīgākām.  

Tā 2010. gadā uzņēmums pabeidza jauno pretvēža medikamentu ražošanas iecirkņa būvniecību un 

sertificēšanu. Ražošanas procesi jaunajā iecirkni ir organizēti atbilstoši likumdošanai, Labas ražošanas 

prakses un ISO kvalitātes standartu prasībām. Iecirknis ir aprīkots ar modernām jaudīgām ražošanas 

iekārtām, kas nodrošina ērtu, drošu, efektīvu un videi draudzīgu ražošanas gaitu.

Inspekcijas, auditi, kvalitātes sertifikāti

2010. gadā „Grindeks” notika vairāk auditu un inspekciju nekā citos gados – kopumā 22 nozīmīgi 

Latvijas un citu valstu zāļu un uztura bagātinātāju ražošanas uzraudzības iestāžu, kā arī klientu veiktie 

auditi par atsevišķu ražotņu un visa uzņēmuma atbilstību Labas ražošanas praksei. Ļoti sekmīgi noritēja 

Latvijas, Lietuvas un Igaunijas farmācijas inspekcijas pretvēža produktu un četru aktīvo vielu ražotnēs, 

kā arī Baltkrievijas un Latvijas uztura bagātinātāju ražošanas uzraudzības inspekcijas.

Latvijas farmācijas nozares un arī savā vēsturē „Grindeks” izdarīja svarīgu ierakstu jau 2003. gadā, kļūstot 

par pirmo pašmāju zāļu ražotāju, kas saņēmis “Labas ražošanas prakses “sertifikātu. Toreiz šis sertifikāts 

aptvēra gatavo zāļu ražošanu un kontroli, bet ar laiku – praktiski visas uzņēmuma un līgumorganizāciju 

darbības sfēras. 2010. gadā, saskaņā ar šo farmaceitiskās likumdošanas prasību, „Grindeks” speciālisti 

piedalījās 33 auditos izejvielu ražotāju un partneru laboratorijās un uzņēmumos, tai skaitā Itālijā, 

Nīderlandē, Indijā un citās valstīs. 



Nodarbinātības politika

Ražošanas attiecību politika

Darba kvalitātes novērtēšanas un attīstības plānošanas sistēma

Kvalifikācijas celšana un apmācību politika

Darba samaksas politika 

Sociālā politika

Jaunie darbinieki

Personala politika



darbinieku mainība un 

pieprasījums pēc darba 

un prakses vietām, ir 

apliecinājums sekmīgai 

personāla politikai un labai 

darbadevēja reputācijai. 

Uzņēmumā strādā 900 

darbinieki, no tiem 72% ir 

augstākā izglītība.

Daina Kļaviņa
Personāla departamenta 

personāla datu bāzes

vadītāja 

Neliela



Mūsu profesionālie darbinieki ir uzņēmuma galvenā vērtība un veiksmes faktors, tāpēc, rūpējoties par 

saviem darbiniekiem, „Grindeks” realizē personāla politiku, kas ietver progresīvas personāla motivēš- 

anas metodes. 
 

Apliecinājums sekmīgi realizētai „Grindeks” personāla politikai un labai darbadevēja reputācijai ir perso- 

nāla mainības samazināšanās un pieaugošais pieprasījums pēc darba un prakses vietām uzņēmumā. 

Nodarbinātības politika

Galvenie nodarbinātības politikas principi ir:

•  darba apstākļi, kas atbilst darba drošības noteikumiem un “Labas ražošanas prakses” standartiem;

•  sakopta darba vide, darbam nepieciešamais tehniskais nodrošinājums (tehnoloģijas, datortehnika, dar- 

ba automašīnas, komunikācijas utt.);

•  atklāta informācija par uzņēmuma attīstības perspektīvām, karjeras un izaugsmes iespējām.

Ražošanas attiecību politika

Liela nozīme ir ražošanas attiecību politikai, kas ietver vienotu procedūru izstrādi, regulāru to 

aktualizāciju, darba procesu optimizāciju un darba novērtēšanu. 

„Grindeks” garantē visām darba drošības prasībām atbilstošu, sakoptu darba vidi un modernu tehnisko 

nodrošinājumu un, ņemot vērā uzņēmuma attīstības perspektīvas, veicina darbinieku karjeras un 

izaugsmes iespējas.

AS „Grindeks”

Darbinieku skaits – 900

72% darbinieku ar augstāko izglītību

Vidējais darbinieka vecums – 40 gadi

Vidējais darba stāžs uzņēmumā – 7,6 gadi
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Darba kvalitātes novērtēšanas un attīstības plānošanas sistēma

Ik gadu uzņēmumā tiek veikta profesionālā darbinieku novērtēšana, kuras uzdevums ir novērtēt darba 

izpildi iepriekšējā gadā un apzināt darbinieku apmācību vajadzības. 

2010. gadā „Grindeks” turpināja apgūt jauno Kompetenču pārvaldes un attīstības modeli, kas 2009. 

gadā tika izveidots visiem 230 uzņēmuma amatiem. Tas ietver darba izpildes analīzi, attīstības 

plānošanu un konkrētam darbam nepieciešamo kompetenču vērtējumu. Šis modelis ir ieguvums gan 

vadītājiem, gan darbiniekiem, jo ļauj objektīvi novērtēt darbinieka reālo kompetenci – to, cik kvalitatīvi 

cilvēks savas teorētiskās zināšanas izmanto praksē. Kompetences novērtējums ļauj uzlabot šo procesu, 

atbilstošāk plānot nepieciešamo apmācību, tālāku karjeras attīstību u. c.

Kompetenču pārvaldes un attīstības modelis palīdz:

•  personāla atlasē;

•  darba izpildes vadībā;

•  karjeras plānošanā;

•  mācību vajadzību noteikšanā un darbinieku attīstības vadībā;

•  atalgojumu sistēmas aktualizēšanā.

Kvalifikācijas celšana un apmācību politika

Atzīstot, ka darbinieku profesionalitāte veicina uzņēmuma konkurētspēju, ļoti liela uzmanība tiek pie- 

vērsta apmācībai, kompetences un kvalifikācijas pilnveidošanai. Darbinieku apmācība un kvalifikācijas 

paaugstināšana tiek plānota atbilstoši uzņēmuma stratēģiskajiem mērķiem, apkopojot ikgadējā 

profesionālajā novērtēšanā apzinātās apmācību vajadzības. 

Darbinieku izglītošanā un kvalifikācijas celšanā 2010. gadā uzņēmums ieguldījis gandrīz 100 tūkst. latu; 

apmācību stundu skaits uz vienu strādājošo ir 31,5 stundas. Prioritārās apmācību tēmas – jauno 

tehnoloģiju apguve, zāļu reģistrācijas, “Labas ražošanas prakses” un visaptverošās kvalitātes vadības 

jautājumi, kā arī vides aizsardzības un darba drošības prasības. 

2010. gadā tika pabeigti trīs Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras administrētie darbinieku 

apmācības un kvalifikācijas celšanas projekti, kas tika realizēti ar Eiropas Savienības struktūrfondu 

līdzfinansējumu. Projektu mērķis bija palielināt uzņēmuma konkurētspēju, ceļot darbinieku 

kvalifikāciju un nodrošinot jaunu zināšanu apguvi. Kā apmācību pakalpojumu sniedzēji tika izvēlēti 

gan vietējie, gan ārvalstu pasniedzēji.

 

Darba samaksas politika 

„Grindeks” piedāvā darba tirgus prasībām un darbinieka novērtējumam atbilstošu atalgojumu un 

konkurētspējīgu prēmiju sistēmu, kā arī projektu bonusus.

Sociālā politika

„Grindeks” lielu nozīmi piešķir personāla sociālajai politikai, kas paredz sociālās garantijas, pabalstu pie- 

šķiršanu, darbinieku veselības un nelaimes gadījumu apdrošināšanu, kā arī dažādus atvieglojumus – 

daļēju ēdināšanas kompensāciju uzņēmuma ēdnīcā, transportu darbinieku pārvadāšanai un apmak- 

sātas brīvdienas. 

Uzņēmumam ir arī savs sporta komplekss, kurā darbiniekiem ir iespēja vairākas reizes nedēļā spēlēt 

basketbolu, volejbolu, nodarboties ar aerobiku, izmantot trenažieru zāli, kā arī pēc sportiskajām aktivi- 

tātēm atpūsties saunā.
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Atslodzi no darba rutīnas un uzmundrinājumu var gūt arī dažādos „Grindeks” organizētos pasākumos. 

Par tradīciju ir kļuvusi, „Grindeks” Jāņu ielīgošana, savukārt ziemā komandas garu var stiprināt boulinga 

turnīrā u. c. pasākumos, kā arī kopīgās svētku svinēšanas reizēs – gada noslēguma ballē u. tml. 

Ik gadu „Grindeks” izvirza un sveic gada labākos darbiniekus. Savukārt darbiniekiem, kas uzņēmumā 

nostrādājuši ilgāku laiku, „Grindeks” pasniedz goda zīmes. 2010. gadā par 15 uzņēmumā nostrādātiem 

darba gadiem sudraba goda zīmes saņēma piecpadsmit darbinieki, bet zelta goda zīmes par 25 

uzņēmumā nostrādātiem gadiem – pieci  „Grindeks” darbinieki. 

Dažādi problēmjautājumi uzņēmumā tiek risināti sociālā dialoga ceļā, un „Grindeks” vadība vienmēr ir 

atvērta sarunām ar darbinieku arodbiedrību, kas pastāv jau kopš uzņēmuma dibināšanas. Par tradīciju 

kļuvis īsi pirms Ziemassvētkiem noslēgt koplīgumu ar darbiniekiem, kas dod tiem sociālās garantijas 

papildus bez obligātajām, kuras noteiktas Darba likumā, piemēram:

•  mācību atvaļinājums tiem uzņēmuma darbiniekiem, kuri, nepārtraucot darbu, sekmīgi apgūst augs- 

tāko izglītību mācību iestādēs uzņēmumam nepieciešamās specialitātēs;

•  trīs apmaksātas brīvdienas (stājoties laulībā; tēvam ar bērna piedzimšanu);

•  īpašā katra darbinieka svētku diena.

Jaunie darbinieki

Organizējot Jauno darbinieku informācijas dienas, „Grindeks” palīdz jaunajiem darbiniekiem vieglāk 

uzsākt savas darba gaitas uzņēmumā. Informācijas dienas laikā darbinieki tiek iepazīstināti ar 

uzņēmuma darbību, struktūrvienību darbu, vides, kvalitātes, darba aizsardzības un ugunsdrošības 

jautājumiem, tiek aicināti ekskursijā pa uzņēmuma ražotnēm un laboratorijām, kā arī iepazīties vienam 

ar otru.
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Komunikacijas politika



        uzturētu ciešu saikni ar ārstiem, farmaceitiem, 

sadarbības partneriem, investoriem, darbiniekiem 

un sabiedrību kopumā, „Grindeks” stratēģiski un 

operatīvi realizē ārējo un iekšējo komunikāciju.

Jevgēnija Briede
Komunikācijas departamenta sabiedrisko attiecību speciāliste

Lai
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„Grindeks” komunikācijas politika ir cieši saistīta ar uzņēmuma biznesa stratēģiju un mērķiem. Uzņē- 

mums realizē ārējo un iekšējo komunikāciju, izmantojot vienotu komunikācijas platformu visās valstīs. 

Uzņēmuma ārējā komunikācijā īpaša loma tiek piešķirta komunikācijai un atgriezeniskajai saitei ar 

uzņēmuma svarīgajām auditorijām – farmācijas nozares speciālistiem, sadarbības partneriem, 

investoriem un sabiedrībai kopumā. Uzņēmums regulāri sniedz informāciju par aktualitātēm biržai un 

medijiem. Vispusīga un aktuāla informācija par uzņēmumu vienmēr ir atrodama uzņēmuma interneta 

mājas lapā www.grindeks.lv, savukārt, krievu valodu pārvaldošie ārsti un speciālisti par uzņēmuma 

oriģinālproduktu Mildronātu® var uzzināt speciāli izveidotajā interneta mājaslapā www.mildronat.ru. 

Pateicoties vispusīgajai un saturiski bagātajai informācijai, uzņēmuma interneta mājas lapas 

www.grindeks.lv unikālo apmeklētāju skaits 2010. gadā sasniedza 25 000 mēnesī. Uzņēmums regulāri 

izdod žurnālu “Гриндекс для здоровья” un vienu reizi ceturksnī – “Grindeks update” – elektronisku 

izdevumu angļu valodā. Kopš 2010. gada „Grindeks” ir izveidojis savus profilus sociālajos tīklos – 

www.twitter.com, www.draugiem.lv un www.youtube.com.

Lai uzturētu ciešu saikni ar ārstiem, speciālistiem, sadarbības partneriem, „Grindeks” piedalās dažādās 

nozares konferencēs, semināros un izstādēs. Jau vairākus gadus pēc kārtas „Grindeks” ar savu stendu 

piedalās galvenajā nozares notikumā – starptautiskajā izstādē „CPhI”. 

Īpaši nozīmīga ir komunikācija ar „Grindeks” darbiniekiem. Galvenais informācijas medijs uzņēmumā ir 

portāls darbiniekiem „Grindeks dzīve”. Tur tiek publicēta uzņēmuma informācija latviešu un krievu 

valodās. Joprojām neatņemama uzņēmuma komunikācijas forma ir arī ceturkšņa sapulces, ikgadējās 

reģionālo pārstāvju tikšanās un videokonferences.

Lai novērtētu, cik efektīva ir komunikācija ar auditorijām, „Grindeks” veic publicitātes monitoringu, 

analizē interneta mājaslapu apmeklētību, veic socioloģiskos pētījumus un komunikācijas projektu no- 

slēgumā izvērtē ieguvumus un atdevi.


