Paaudzēs nodotā meistaru gudrība –
«Latvijas balzama» pieredze

Par AS “Latvijas balzams”

 AS «Latvijas balzams» (LB) dibināta vairāk nekā pirms 110 gadiem
 Vadošais alkoholisko dzērienu ražotājs Baltijas valstīs
 Kopš 2011.gadā vadošais akcionārs - SPI Regional Business Unit BV, kam
pieder 89.53% akciju no pamatkapitāla.
 LB tiešais eksports uz >30 valstīm un eksports ar SPI grupas staprniecību uz
>160 valstīm
 «Rīgas Melnais balzams», kas ir viens no senākajiem zīmoliem Baltijas
valstīs, šogad atzīmē 260.gadadienu
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Vīzija
Būt vadošajam alkoholisko dzērienu ražotājam un eksportētājam Baltijā ar
atzītiem zīmoliem un profesionālāko komandu

Misija
Esam vadošais alkoholisko dzērienu ražotājs Baltijā, kurš nodrošina
patērētājiem vietējo un eksporta tirgos kvalitatīvu produktu, balstoties uz
senām tradīcijām un jaunākajiem sasniegumiem nozarē. Mēs esam sociāli
atbildīgi un novērtējam mūsu darbinieku ieguldījumu uzņēmuma attīstībā.
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Mūsu zelts - darbinieki
• Darbinieku skaits 2012.gada
augustā - 602
• Darbinieki 57 gadu vecumā un virs
– 100 jeb 19% no strādājošiem
• Pensijas vecuma darbinieki 37 jeb
6%
• Uzņēmumā strādā ilgāk par 20
gadiem -10% darbinieku

Sociālās programmas
• Aktīvas darba dzīves laikā:
veselības apdrošināšana; pabalsti;
veselības pārbaudes; apmācību
iespējas; dāvanas dzīves jubilejās
• Pensijā aizejot: pabalsts, saglabāta
veselības apdrošināšanas polise,
dāvana no uzņēmuma
• Īpaša programma veterāniem:
mūža
pensijas,
pabalsti,
Ziemassvētku pasākumi; palīdzība
bēru gadījumā

Slikts skolotājs patiesību izstāsta, labs skolotājs –
māca to saprast! (A.Distervēgs)

Paaudžu sadarbības veicināšana
• Pēctecības programma un mentorings
Lai saglabātu zināšanas uzņēmumā pirmspensijas vecuma darbiniekiem tiek meklēti
pēcteči no talantīgāko darbinieku vidus, kuri pārņem zināšanas, gūst pieredzi un mācās
sadarbībā ar pieredzējušo kolēģi – mentoru.

• Prakses iespējas studentiem
Katram praktikantam tiek nozīmēts pieredzējis prakses vadītājs, kurš ir atbildīgs par
prakses programmas izpildi, praktikanta drošību un informētību. Pieredzējušie darbinieki
pārliecinās par savu kompetenci, var dalīties ar zināšanām, uzzināt jaunākos sasniegumus
un gūt izaicinājumus savu zināšanu papildināšanai

• Dalība grupu apmācībās
Uzņēmumā organizētajās apmācībās piedalās dažāda vecuma darbinieki. Iespējas netiek
liegtas arī pirmspensijas vecuma darbiniekiem. Grupu apmācības veicina sadarbību,
saprašanos un zināšanu apmaiņu.

Iniciatīvu vēsture, izaicinājumi
un rezultāti
Sociālās programmas uzņēmumā ir sena tradīcija. Atbalsta apjomu ir izdevies saglabāt arī
krīzes gados. Uzņēmums ir ar senu vēsturi un tradīcijām un darbinieki strādā ilgus gadus vai mūža
garumā. Nozares prasmes un zināšanas bieži nevar apgūt mācību iestādēs, tādēļ ir svarīgi veidot
paaudžu sadarbību un vidi, kurā vecāka gadagājuma darbinieki jūtas droši un ir gatavi nodod savas
zināšanas citiem un dalīties ar pieredzi. Tādēļ saglabājam darba vietas pirmspensijas vecuma
cilvēkiem un pensionāriem, kuru veselība atļauj strādāt. Tiek saglabāta saikne arī ar pensijā
aizgājušajiem darbiniekiem, kuri neliedz padomu un interesējas par uzņēmuma sekmēm. Esam
sadarbojušies ar veterāniem, uzņēmuma vēsturiskā mantojuma apzināšanā – pierakstījuši atmiņas,
apkopojuši fotogrāfijas un vēsturiskus materiālus ar mērķi nākotnē izveidot muzeju.
Ar dažādu sociālo programmu un personāla attīstības iespēju nodrošināšanu veicinām
tendenci, ka darbinieki uzņēmumā strādā ilgstoši. Tas nodrošina zināšanu saglabāšanos un apmācībā
ieguldīto investīciju atmaksāšanos. Esam spējuši būtiski samazināt darbinieku mainību. Gados
vecākie darbinieki ir ar augstāku lojalitāti. Uz brīvajām darba vietām pieņemam dažāda vecuma
cilvēkus. Vecākās paaudzes iesaistīšana palīdzēja nodrošināt uzņēmuma darbību periodā, kad akūti
trūka darbinieku.

“LIĶIERU STĀSTS”
•

1950. gads - AS Latvijas balzams tehnoloģe Maiga Podračniece
atjauno II Pasaules kara laikā zudušo Rīgas Melnā balzama
receptūru

•

1974.gads – darbu “Latvijas balzamā” sāk liķieru meistars Jānis
Mažis, kurš saņem mantojumā Rīga melnā balzāma receptūru, kā
arī leģendārā Allažu Ķimeļa, Mokas, Benediktīna noslēpumus.
J.Mažis turpina darbu uzņēmumā, rada jaunus produktus un nodod
zināšanas jaunai paaudzei

•

Ilze Broka – kā LLU studente atnāk uz praksi un no 1995.gada
sāk darbu uzņēmumā. Mācās no tehnologiem Jāņa Maža, Elzas
Zdanovskas, Aijas Zablockas un arī pati nodod zināšanas
studentiem

Kā kļūt par Meistaru?

“Zināšanas
jānodod
praktiski
–
jāmēģina! Es daru - un jaunie man
pakaļ! ”
- Jānis Mažis, Liķieru ceha vadītājs

“Mācos no lieliskiem kolēģiem un tā,
ko apkārt redzu. Te ir tik daudz pozitīvu
piemēru! “
-Ilze Broka, tehnoloģe
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“DZIRKSTOŠAIS STĀSTS”
Natālija Antoņenko – ražotnes A.Briāna ielā
galvenais tehnologs, strādā LB kopš 1975.
Natālija kopā ar kolēģiem ir daudzu labi pazīstamu
LB dzirkstošo vīnu, taijā skaitā Rīgas šampanieša
sērijas vīnu, ražošanas un receptūras ieviesēji. Viņa
ar prieku apmāca jaunākos kolēģus, nododot
zināšanas un praktisko pieredzi.
“Zināšanu un pieredzes nodošana ir radošs process.
Viss sakas ar aromāta formulu, recepti, un tad top
dzēriens. Mūsu maņu orgāni mācas kopā ar mums.
Man ir ļoti interesanti strādāt ar jauniešu fokuss
grupu, kad veidojam
jaunus dzērienus”, saka
Natālija.
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KAS IET TĀLĀK , TAS VAIRĀK ZINA!
(LATV.SAKĀMVĀRDS)

PALDIES!
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