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Mēs apvienojam nevalstiskās organizācijas, uzņēmējus un akadēmiskās 

vides pārstāvjus, kuri atbalsta korporatīvās sociālās atbildības prakses 

stiprināšanu Latvijā. 

Pārstāvam viedokli Eiropā: KSA Latvija ir nacionālais partneris CSR 
Europe, kas apvieno korporatīvās sociālās atbildības platformas no 30 

valstīm, kopumā pārstāvot 10 000 uzņēmumus un to intereses ES līmenī 
ilgtspējas un korporatīvās sociālās atbildības jomā.

Biedrs: 



Eksperti:

Prof. Dzintra Atstāja, Banku augstskola
Prof. Tatjana Tambovceva, Rīgas Tehniskā 
universitāte
Asoc.prof. Džineta Dimante, Latvijas
Universitāte
Krista Griķe, Rīgas Tehniskā universitāte 
Aija Upleja, Iespējamā misija
Lelde Caune, ilgtspējas eksperte
Kate Ezerkalne, juriste

Partneri:

Biedri un partneri



Ilgtspējīga uzņēmuma vadība – iespēja 
izaugsmei

• 1993.gadā investētais 1$ ilgtspējīgos uzņēmumos 2010.gadā 
bija 22,60$ vērts, salīdzinot 1$, kas investētas uzņēmumā bez 
šāda profila, vērts tikai 15,40$.

• 2016.gadā 59% uzņēmumu vadītāju ( 38% 2013.gads) norādīja, 
ka spēj precīzi izmērīt ilgtspējības iniciatīvu biznesa vērtību.

• Harward Business Review, McKinsey



Ledus ir 
sakustējies
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Sociāl ekonomiskie faktori: (1) Jauniešu nodarbinātība, aktīvā novecošanās 
(personāla vadības izaicinājumi); (2) Darba drošība un mentālā veselība (no 25 –

44 gadu vecumam iespēja saslimt ar kādu no psihosomatiskajām slimībām –
paaugstināti stresa apstākļi);

Cilvēktiesību jomas: transports, loģistika, personāla atlases 
kompānijas, u.c., modernā verdzība;

Pretkorupcija: kukuļdošanas ietekme uz mazattīstības valstīm; 

Dažādības vadība: transporta un loģistikas politika sieviešu 
iekļaušana industrijā un vadībā;

Patērētāju attiecības: vides pieejamība, atklātība par uzņēmuma 
atbildību;

Ilgtspējīga vide: resursi samazinās – ūdens, enerģija, atkritumi.



Eiropas Komisijas 
gaidas

Jāpanāk: 

Iespējas dalībvalstīm 
attiecīgā gadījumā prasīt, lai 
uzņēmumu nefinanšu 
informācijas pārredzamība 
tiktu uzlabota vēl vairāk, jo 
šāda uzlabošana pēc savas 
būtības ir nepārtraukts 
darbs.

Nefinanšu informācijas 
sniegšana palīdz noteikt, 
uzraudzīt un pārvaldīt 
uzņēmumu darbību un 
ietekmi uz sabiedrību

Ilgtermiņa 
ienesīgums

Sociālais 
taisnīgums

Ilgtspējīga 
pasaules 

ekonomika

Vides 
aizsardzība



Eiropas bizness ir apņēmies



Latvijas ilgtspējas izaicinājumi? 

• Demogrāfija

• Sabiedrības novecošanas

• Sociāli izslēgto grupu iekļaušana darba tirgū

• Darba vides drošība – veselība, vide

• Korupcija

• Dažādības vadība

• Cilvēktiesības

Valsts līdz šim nav saskatījusi uzņēmumus, kā iespēju un inovatīvu partneri šo 
nacionālo mērķu – izaicinājumu sasniegšanā!  

• KSA Latvija ziņojums: Latvijas Nacionālās korporatīvās ilgtspējas un atbildības stratēģijas 
sagatavošanas bāzes ziņojums

www.ksalatvija.lv

http://www.ksalatvija.lv/


Jaunā likuma nosacījumi

LR «Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību 
pārvaldības likums»

• 57.panta 2.daļa 2.punkts; 4.daļa 6.punkts (stratēģija, gada apskats, citi 
ziņojumi); 

• 58.panta 1.daļa 1a pukts (ziņojumi PKC); 

• 79.pants 4.daļa 2. punkts (valdes atbildība – mērķi); 

• 17.pants 1.daļa 2 punkts (valdes atalgojums – saistīts ar nefinanšu 
mērķiem).



Pārresoru koordinācijas centra 
ziņojums
• Kapitālsabiedrību ziedojumi – Mežsaimniecība, Sakari

• Ziedojumi kapitālsabiedrībai – Veselība un Kultūra

• Dzimumu pārstāvniecība kapitālsabiedrību valdēs un padomēs –
71% vīrieši un 29% sievietes

Vai tas ir viss, kas interesē uzņēmumu 
akcionārus - sabiedrību?



Kādus mērījumus 
Jūs veicat atbildīga 
biznesa aktivitāšu 
ietvaros? (Latvija)  

• Uzņēmumi mēra KSA daudzos 
un dažādos veidos, visvairāk 
skaita energoresursu, kā arī 
citas jau līdz šim saskaitāmas 
vienības un atbildīgi pieiet 
resursiem;

• Personāla bonusi, darba 
drošība u.c. aktivitātes.

• Interesanti, ka parādās 
mērījums par klientu drošību –
datu aizsardzība, piemēram. 



Ietekmes puses

Cilvēku grupas, kuras 
ietekmē uzņēmuma 
darbība, aktivitātes, 
produkti un pakalpojumi 
un/vai kam ir ietekme uz 
uzņēmumu.

Organizācija

Īpašnieki

Darbinieki

Klienti

Konkurenti

Vietējā 
sabiedrība

NVO

Valsts 
iestādes

Regulators

Piegādātāji



Pievienojies un esi daļa no 
risinājuma!

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY LATVIA ∣ CEO

Adress: Balasta dambis 68-3, Rīga, LV-1048 ∣ Tel.: 
+371 67619226 ∣ Mob.: +371 29443666

E-mail: agnese@ksalatvija.lv

WEB: www.ksalatvija.lv

Facebook: www.facebook.com/ksalatvija

Twitter: @CSRLatvia

mailto:agnese@ksalatvija.lv
http://www.ksalatvija.lv/
http://www.facebook.com/ksalatvija

