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„Grindeks” darba aizsardzība šodien

„Grindeks” – starptautisks farmācijas koncerns ar 5 meitas 

uzņēmumiem Latvijā, Igaunijā, Krievijā un Slovākijā; 

pārstāvniecības atvērtas 12 valstīs; eksports uz 77 valstīm

Uzņēmums specializējas sirds un asinsvadu, centrālo nervu 

sistēmu ietekmējošo, pretvēža un gastroenteroloģisko

medikamentu terapeitiskajās grupās

Darba aizsardzības sistēma pilnveidota un sertificēta atbilstoši 

starptautiskajam standartam OHSAS 18001:2007 

Atbilstoši starptautiskajam standartam ISO 17025 akreditēta 

Vides kontroles laboratorija

„Grindeks” ir ķīmisko vielu ražotājs un vienlaicīgi arī ķīmisko vielu 

lietotājs (ražošanas, pētniecības un izstrādes procesos tiek 

izmantotas ~700 bīstamās vielas)
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Mūsu fokusā

o Aktīvo farmaceitisko vielu un gatavo zāļu formu 

ražošanas procesā izmantotie izejmateriāli (ķīmiskās 

izejvielas, palīgvielas, pakošanas materiāli, tajā 

skaitā apdrukātie materiāli, aktīvās farmaceitiskās 

vielas un iepirktās gatavās zāļu formas iepakošanai)

o Starpprodukti

o Pētniecībā un izstrādē izmantojamās ķīmiskās vielas

o Ķīmiskie reaģenti un standartvielas laboratorijās

o Dezinfekcijas, mazgāšanas un tīrīšanas līdzekļi

o Iekārtu tehniskajās apkopēs un remontdarbos 

izmantotās ķīmiskās vielas 

o Nekustamo īpašumu apsaimniekošanā izmantotās 

ķīmiskās vielas



Izejmateriāli

o Piegādātāju kvalificēšana, apstiprināšana, 

novērtēšana un sadarbības organizēšana (procesa 

apraksts)

o Apgādes nodaļa veic piegādātāju un ražotāju 

meklēšanu (izvēli) pēc noteiktiem kritērijiem 

(piemēram, viens no tiem - REACH reģistrācijas 

esamība aktīvo farmaceitisko vielu ražošanā 

izmantotajām izejvielām)

o Uzsākot sadarbību/pārrunas ar izejmateriāla 

piegādātāju/ražotāju, Apgādes nodaļa pakāpeniski 

pieprasa piegādātājam/ražotājam nepieciešamo 

informāciju, dokumentus un paraugus (piemēram, 

viens no tiem - drošības datu lapa)

o Līgums/pasūtījums



Izejmateriālu saņemšana

o Izejvielu un materiālu saņemšana, kvalitātes kontrole, 

glabāšana, izsniegšana un uzskaite (procesa 

apraksts)

o Izejmateriālu kravas pieņemšana (notiek noliktavu 

mantziņu/pārziņu un Apgādes nodaļas darbinieku 

klātbūtnē). Pieņemot kravu jāpārbauda noteikti dati

o Izejmateriālu pieņemšanas protokols*) Nr.________

o Aizpildītā protokola numuru fiksē Izejmateriālu 

uzskaites žurnālā un tas jāglabā noliktavā



Izejmateriālu pieņemšanas protokols



DDL + etiķete



Labas sadarbības piemērs



Bīstamo vielu uzskaite – Navision 



Bīstamo vielu uzskaite – Navision 



Navision kodi

o 10 – 00000 Grindeks produkti (substances)

o 11 – 00000 AFVRN starpprodukti

o 12 – 00000 GZFRN starpprodukti

o 21 – 00000 aktīvās vielas (GZFRN)

o 23 – 00000 ķīmiskās izejvielas (AFVRN)

o 23 – 10000 ķīmiskās izejvielas pētījumiem

o 24 – 00000 pildvielas un palīgvielas



Likumdošana

o Ķīmisko vielu likums

o MK noteikumi Nr.795 “Ķīmisko vielu un maisījumu
uzskaites kārtība un datubāze”

o 2. Persona, kura veic darbības ar ķīmiskām vielām vai 
maisījumiem (turpmāk – darbību veicējs), nodrošina 
rakstisku šādas informācijas uzskaiti: 2.1. ķīmiskās 
vielas vai maisījuma nosaukums, daudzums, 
klasifikācija un marķējums; 2.2. ķīmiskās vielas vai 
maisījuma drošības datu lapa

o 3. Darbību veicējs vismaz reizi gadā veic ķīmisko vielu 
un maisījumu inventarizāciju, atjauno šo 
noteikumu 2.punktā minēto informāciju, kā arī 
nodrošina šīs informācijas pilnīgumu un precizitāti.



Ķīmisko vielu reģistrs

o Ķīmisko vielu reģistrs ir datu bāze, lai pārvaldītu 

informāciju par uzņēmumā izmantotajām ķīmiskajām 

vielām

o Reģistrs palīdz īstenot citu likumdošanas jomu 

prasības, palīdz izstrādāt atskaites un pieteikumus 

piesārņojošo darbību atļauju saņemšanai



Paldies par uzmanību!


