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2021. gads Balticovo gluži kā visai sabiedrībai ir bijis 
sarežģīts. COVID-19 pandēmija ietekmējusi gan darbu 
klātienē, gan radījusi loģistikas izaicinājumus. Kaut arī 
aizvadīts ārkārtīgi neparasts gads, mūsu galvenais uzdevums 
nav mainījies. Tas ir ražot kvalitatīvu pārtiku, saglabājot tīru 
vidi un rūpējoties par galvenā ražotāja – mūsu vistu – 
veselību un labsajūtu. Galu galā ēdiens un droša apkārtējā 
vide, neskatoties uz nekādiem satricinājumiem, ir cilvēka 
pamatvajadzību sarakstā. Balticovo darbības pamatā ir 
aprites ekonomika, kas mums ir ne tikai moderns vārds – tā ir 
saprātīga resursu izmantošana. Piemēram, no vistu mēsliem 
iegūstam biogāzi un organisko mēslojumu. Arī ražošana 
notiek, maksimāli izvairoties no pārtikas atkritumu radīšanas. 
Visas olas, kas nav derīgas pārdošanai olu bretēs, pārtop vai 
nu šķidrajos, sausajos vai vārītajos olu produktos, vai arī 
dzīvnieku barībā. Tāpat arī vistas, kas beigušas savu “darba 
dzīvi”, tiek izmantotas pārtikā – no tām gatavo buljonu, 
nagetus un citus vistas gaļas produktus. Ilgtspēja ir racionāla 
resursu izmantošana – ja mums ir vērtīga prece, mēs to 
nemetam ārā. Ja tā nešķiet vērtīga, tad tās vērtību mēs 
meklējam, kamēr atrodam.
 

Kopumā virzību pa ilgtspējas ceļu varam vērtēt pozitīvi, kaut 
arī ne visus mērķus izdevies sasniegt – ne vienmēr ir iespē-
jams paredzēt visus šķēršļus, kas gadīsies ceļā. Tāpat 
neparedzami ir arī dažādi satricinājumi. Saka, ka nelaime 
nenāk brēkdama. Pagājušā gada vasarā klusām arī mums 
pielavījās nelaime – īssavienojuma rezultātā izcēlās 
ugunsgrēks vienā no vistu kūtīm Iecavā. Pateicoties ātrai, 
profesionālai un pašaizliedzīgai mūsu darbinieku un 
ugunsdzēsēju rīcībai, uguns nepārmetās uz citām kūtīm. Katrā 
mākonī ir jāsaskata zelta maliņa. Šajā nelaimē secinājām, ka 
mēs esam gatavi krīzes situācijām un esam spējīgi novērst vēl 
lielāku nelaimju izcelšanos. No šādiem gadījumiem pasargāts 
nav neviens, un tagad pilnīgi droši varam sacīt, ka ir tā vērts 
gadiem ieguldīt drošībā, jo, ilgi strādājot, neizbēgami kāda 
krīze pienāks.
 

Ilgtspējas ceļu kopumā mēs redzam kā iespēju nodrošināties 
pret mazspēju dažādu krīžu apstākļos. Piemēram, ieguldījumi 
bioloģiskajā drošībā ļauj izvairīties no infekciju slimībām. 
Ieguldījumi atjaunīgajā enerģijā ļauj plānot un pašiem 
ietekmēt ražošanas izmaksas, nevis pasīvi gaidīt, par cik nu 
palielināsies elektrības vai gāzes cenas. Ilgtspēja ir mūsu 
apbruņojums gan pret paredzamām, gan pret negaidītām 
problēmām. No tām mēs neizbēgsim. Bet būsim gatavi.
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2020. gadā Balticovo uzsāka ceļu uz pilnīgu atteikšanos no 
sprostos dētām olām līdz 2026. gadam. 2020. gadā ap 500 
000 vistu no 3 000 000 Balticovo vistām mitinājās ārpus 
sprosta, un bija plānots katru gadu ap 500 000 vistu 
pārvietot no sprostiem uz brīvākiem apstākļiem. Tomēr 2021. 
gadā šis mērķis nav sasniegts dažādu šķēršļu dēļ. Piemēram, 
jaunu novietņu būvniecību aizkavējis vasarā notikušais 
ugunsgrēks un seku likvidēšana. Tomēr aizvadītā gada laikā 
izdevies noslēgt līgumu ar 245 000 putnu lielu dējējvistu 
saimniecību, kas garantēs ārpus sprosta dētu olu piegādi 
Balticovo vajadzībām.

Nelielā kavēšanās 2021.  gadā neapdraud mērķi 2026. 
gadā pilnībā atteikties no sprostos dētām olām. Piemēram, 
Daugavpils struktūrvienībā šogad ārpus sprosta dzīvojošo 
dējējvistu skaits pieaugs par  50 000. Nodegušās Iecavas 
vistu novietnes vietā tiks būvēta jauna, kur ārpus sprosta 
dzīvos ap 165 000 dējējvistu. Arī pieprasījuma pēc ārpus 
sprosta dētām olām palielinās. Ārpus sprostiem dētu olu 
īpatsvars tirgū gan Latvijā, gan citur Baltijā no 2020. gada 
līdz 2021. gadam pieaudzis gandrīz 2 reizes. Šobrīd 
palielinām ārpus sprosta dēto olu īpatsvaru tieši Baltijas tirgū, 
un lielākoties sprostos dētās olas tiek eksportētas uz citām 
valstīm. Pieprasījuma pēc ētiski ražotiem produktiem 

apmierināšana un dzīvnieku labturība bija galvenie 
iemesli, kāpēc mums šķita svarīgi spert šo lielo soli. 
ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķu vidū šādu mērķu nav. 
Tomēr, īstenojot iecerēto, vienlaikus virzīsimies uz: 

2.4. Pārtikas ražošanas uzņēmumu aizsardzību pret 
dažādiem sarežģījumiem, piemēram, infekcijas 
slimībām
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2021. gadā jau otro reizi visaptverošā aptaujā tika pētīta 
dažādu struktūrvienību Balticovo darbinieku apmierinātība. 
Tajā brīvprātīgi piedalījās 75% darbinieku – tikpat, cik pirms 
gada. Vidēji savu apmierinātību darbinieki vērtējuši ar 3,7 
punktiem no 5, visaugstāk novērtējot darba vidi, saturu un 
drošību, kā arī darba devēja tēlu. Viszemāk ir novērtēta 
motivācija un komunikācija, sadarbība. 
 

Darbinieku pārliecība par drošības sajūtu darbā, darba vidi 
un saturu ir stiprinājusies un augusi, savukārt ir pasliktinājies 
novērtējums savstarpējā komunikācijā un sadarbībā, kā arī 
kopīgu mērķu izpratnē, bet kopējais vērtējums ar 
apmierinātību – 3,7 – saglabājies tāds pats kā pērn.
 

Lai veicinātu visu darbinieku motivāciju, 2022. gadā plānots 
izveidot motivācijas sistēmu, kurā atalgojums piesaistīts 
rezultātam visās struktūrvienībās – šobrīd tāda jau ieviesta 
daļā uzņēmuma. Un 2022. gadā plānots celt darbinieku 
pamatalgu par 10%. 
 

Iekšējās komunikācijas uzlabošanai jau līdz šim izmantoti 
dažādi rīki: piemēram, 2 reizes gadā tiek izdota avīze 
“Oldiena” darbiniekiem, bet reizi ceturksnī tiek rīkotas 
neformālas brokastis vidējai un augstākajai vadībai, kuru 
laikā izrunāt paveikto, nepaveikto un mērķus.
 

Lai uzlabotu komunikāciju un sadarbību, tiks izveidots 
iekšējās informācijas aprites tīkls – to varētu uzskatīt par 
Balticovo sociālo tīklu. Tāpat plānojam 2 klātienes 
kopsapulces, kurās atklāti izrunāt svarīgākos jautājumus ar 
visiem uzņēmuma darbiniekiem.
 

2022. gadā sāksim ieviest Balticovo efektivitātes ieviešanas 
projektu pēc LEAN metodes. Tas nozīmē, ka sertificēti nozares 
speciālisti novērtēs mūsu darbu un palīdzēs atpazīt 
elementus, kas būtu jāpārveido, lai darbs kļūtu vienkāršāks, 
ātrāks, drošāks, bet vienlaikus arī finansiāli izdevīgāks. Jau 
2021. gadā, piemēram, esam atteikušies no naktsmaiņām, 
kas ir gan finansiāli izdevīgi uzņēmumam, gan uzlabo 
darbinieku veselību un viņu darba – privātās dzīves līdzsvaru. 
Tas panākts, izbūvējot jaunu, modernu šķirošanas cehu, kur 
procesi efektivizēti tiktāl, ka visu nepieciešamo iespējams 
izdarīt dienas laikā – vajadzība pēc darba naktīs ir zudusi. 
 

Šīs iniciatīvas palīdzējusi pietuvoties šādiem ANO 
Ilgtspējīgas attīstības mērķiem:
   
3.4. Labas psihiskās veselības un labsajūtas veicināšana
  
8.5. Laba darbavieta ikvienam
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Neviens uzņēmums nav atrauts no sabiedrības kopumā, arī 
Balticovo. Mēs atbalstām iniciatīvas, kas mums šķiet vērtīgas 
gan ar naudu, gan produkciju, gan savu laiku.
 

Nodibinājuma “Vieddoma” mērķis ir izglītot sabiedrību un 
veicināt medijpratību gan jauniešu, gan vidējās un vecākās 
paaudzes vidū. Informācijas kara apstākļos ir ārkārtīgi svarīgi 
spēt orientēties informācijas plūsmā un saprast, kad priekšā ir 
uzticama informācija, bet kad – manipulācija. Esam atbalstī-
juši šo projektu finansiāli, lai stiprinātu sabiedrības spēju 
neuzķerties uz dezinformāciju.

 

Kā katru gadu, arī 2021. gadā Balticovo dažādām 
organizācijām ziedojušas savu produkciju. Kopā labiem 
mērķiem esam nodevuši ap 188 000 olu aptuveni 42 000 
eiro vērtībā. 

Minētās iniciatīvas ir ļāvušas pietuvoties šiem ANO 
Ilgtspējīgas attīstības mērķiem: 

2.1. Izskaust badu un nodrošināt visiem iedzīvotājiem, jo 
īpaši nabadzīgajiem un neaizsargātajiem, tostarp 
zīdaiņiem, piekļuvi nekaitīgam, uzturvielām bagātam un 
pietiekamam uzturam visa gada garumā
 
4.5. Nodrošināt izglītības iespējas visiem, tostarp 
bērniem no mazturīgām ģimenēm.


