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Korporatīvā sociālā atbildība, darba drošība un veselības aizsardzība

Korporatīvā sociālā atbildība ((KSA) Corporate social 
responsibility (CSR)) kā iedvesmojoša un stratēģiski svarīga 
attīstība kļūst par arvien nozīmīgāku prioritāti dažāda veida un 
lieluma uzņēmumos. Darba drošība un veselības aizsardzība 
(DDVA) ir būtiska KSA sastāvdaļa, kas vadītājiem un DDVA 
speciālistiem rada daudzas iespējas un izaicinājumus.

Šī faktu lapa paskaidro, kas ir KSA, kāda ir tās saistība ar DDVA un 
sniedz vadlīnijas tās veiksmīgai integrēšanai.

Kas ir KSA?

„KSA ir uzņēmumu sociālo un vides jautājumu integrēšana savā 
biznesa darbībā un uzņēmumu attiecības ar ieinteresētajām 
pusēm, pamatojoties uz brīvprātību”.1

Sociālā atbildība nozīmē vairāk nekā vienīgi likumīgo prasību 
izpildi, „papildus” ieguldot cilvēkkapitālā, vidē un attiecībās ar 
ieinteresētajām pusēm. Šis ir brīvprātīgs instruments, kas 
jāpadara par stabilu, lai tas izraisītu ieinteresēto pušu uzticību.

Kāpēc KSA ir svarīga?

  Pasūtītājus un klientus ietekmē uzņēmuma reputācija 
sociālajā un vides jomā.

  Darba tirgus ir konkurējošs, un labi darbinieki vēlas palikt 
strādāt uzņēmumos, kam rūp darba ņēmēju labklājība.

  Sociālais sniegums arvien vairāk ietekmē investoru 
lēmumus, tā kā ētiskā ieguldījuma nozīmība turpina augt.

  KSA ļauj stratēģiski vadīt iekšējos un ārējos riskus gan 
sociālajā, gan vides jomā.

  Pastāvošās sociālās atbildības darbības kļūst vairāk 
ievērotas un apspriestas tālāk.

  Sociālā un vides atbildība spēj mazināt ražošanas 
izmaksas.

Kā darba drošība un veselības aizsardzība saskan ar KSA?

KSA ir brīvprātīga iniciatīva, kas mērķiem un darbībām saistībā ar 
darbinieku aizsardzību vienmēr pievēršas daudz vairāk, nekā tas 
ir noteikts ES un valstu tiesību aktos. Uzņēmumiem būtu 

jāpieņem sociāli atbildīgas iniciatīvas, jo tas ir to ilgtermiņa 
interesēs.

Koncentrējoties uz uzņēmumu ieinteresētajām pusēm, KSA 
aptver gan darba ņēmēju vajadzības uzņēmumā, gan sabiedrības 
vajadzības kopumā. No DDVA redzes punkta tiek ņemta vērā gan 
darbinieku drošība un veselība vairāk nekā likumīgajās prasībās, 
gan arī ārēja iesaistīšanās, kā piemēram, izmantojot DDVA kā 
kritēriju apakšuzņēmēju atlasē vai mārketingā.

KSA, visticamāk, virzīs DDVA tuvāk tādiem svarīgiem jautājumiem 
kā:

  cilvēkresursi;

  darba un ārpusdarba dzīves līdzsvars;

  citas pamata tiesības darba vietā;

  apkārtējās vides jautājumi;

  sabiedrības drošība un veselība (tai skaitā produktu drošība);

  rentabilitāte un ražīgums.

KSA sniedz uzņēmumiem iespēju vairot uzticību DDVA. Tas, 
savukārt, nozīmē, ka tiks iemīta droša taka, papildinot jau esošos 
sasniegumus DDVA jomā, un vienlaicīgi tiks novērsta nonākšana 
strupceļā sakarā ar vēl vienas vadības prioritātes ieviešanu. 
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Cilvēki – Planēta – Peļņa. Globalizācijai paplašinoties, 
lielāka apkārtējās vides un sociālo jautājumu apzināšana, 
efektīvāka saziņa un uzņēmumu atbildība, kas ir vairāk nekā 
tīri juridiska vai ar peļņu saistīta, ir devusi jaunu virzītājspēku.  

1 Eiropas Zaļā grāmata (2001): „Veicinot Eiropas pamatu korporatīvai sociālai atbildībai” (Promoting a European framework for corporate social responsibility).

10 ieteikumi DDVA un KSA integrēšanai

1. Papildināt esošās darbības

Uzņēmumiem, kas uzsākuši KSA stratēģiju, ir jāvērtē sava 
darbība drošības un veselības jomā kā būtisks un pozitīvs 
KSA stūrakmens. Tādēļ izvērtējiet pašreizējās darbības un 
iniciatīvas (kā piemēram kopējās/firmas vērtības) un 
izmantojiet tās kā pamatu jaunām un inovatīvām idejām. 
Centieties apvienot DDVA ar dažādām jomām, kā piemēram, 
personāls, mārketings u.c. Apsveriet domu par iekšējās 
saziņas uzsākšanu ar plašāku auditoriju, piemēram, par 
sniegumu DDVA jomā (skatīt ieteikumu Nr. 10 par pārskatu 
sniegšanu). 

Peļņa

PlanētaDDVA

Citi sociālie 
jautājumi
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Kur meklēt informāciju?

Corporate social responsibility and safety and health at work – 
Aģentūras pārskats 2004

Corporate social responsibility and work health – Aģentūras 
forums 2001

http://europe.osha.eu.int/topics/csr/ – Aģentūras mājaslapas 
sadaļa par KSA

http://europa.eu.int/comm/employment_social/soc-dial/csr/
csr_index.htm –  Eiropas Komisijas mājaslapas sadaļa par KSA

2. Mācīties no citiem

KSA darbības ir plaši pieņemtas visu veidu un lielumu 
uzņēmumos, un liela daļa informācijas parasti ir pieejama 
brīvā veidā internetā vai publicētos pārskatos. Papildu 
informācijai, piemēram, par īstenošanu vai iespējamām 
grūtībām, sazinieties ar uzņēmumu tieši; viņi, iespējams, būs 
priecīgi palīdzēt!

Veselības un drošības tīkli ir vērtīgs informācijas avots, tāpat 
kā speciālistu un nozaru iestādes, darba devēju organizācijas, 
arodbiedrības, nevalstiskās organizācijas vai vietējās kopienas 
grupas. Apsveriet iespēju pievienoties vienai no daudzajām 
ētisko jautājumu vai apzinīguma vairošanas programmām, 
kas pastāv valstu un starptautiskā līmenī. 

3. Nospraust stratēģiskus mērķus

KSA var uzskatīt par jaunu pamatu drošības un veselības 
stratēģiskai integrēšanai organizācijā. DDVA ilgtermiņa mērķi 
var būt saistīti ar citiem stratēģiskiem sociāliem mērķiem, 
apkārtējās vides mērķiem vai ilgspējīgu attīstību veidā, kas 
novērš dubultus pūliņus vai darbību nesaskaņu. Pie 
acīmredzamām saitēm pieskaitāmi garīgās veselības 
jautājumi, to cieša saistība ar moderno cilvēkresursu vadību 
un darbinieku labklājību. Atcerieties par jūsu mērķiem 
informēt ieinteresētās puses, jo īpaši darbiniekus, un iesaistiet 
viņus plānošanas procesā. 

4. Noteikt un iesaistīt ieinteresētās puses

KSA ir būtiski ieklausīties ieinteresēto pušu viedoklī; tātad 
centieties noteikt, kuras no tām ir visnozīmīgākās, kā 
piemēram, darbinieki, klienti, līdzīpašnieki, valdība, 
nevalstiskās organizācijas, patērētāji vai sabiedrība. Veselības 
un drošības speciālistiem ir liela nozīme, jo viņi vairāk kā citi 
apzinās, cik būtiski ir gūt darbinieku uzticēšanos un iesaistīt 
viņus stratēģiskās iniciatīvās. Daži uzņēmumi jau iesaista 
savas vietējas kopienas dažādos veselības un galvenokārt ar 
drošību saistītos jautājumos, kas, savukārt, vēlreiz apliecina 
iespēju apvienot un papildināt pieredzi. 

5. Atrast līdzsvaru starp cilvēkiem, planētu un peļņu 

KSA nozīmē iekļaut sociālos (cilvēki), vides (planēta) un 
ekonomiskos (peļņa) apsvērumus biznesa darbībās un saziņā 
ar iesaistītajām pusēm. Darba drošība un veselības aizsardzība 
kā darbinieku labklājības faktors ir dabīga KSA „cilvēku” 
aspekta daļa. Darba ņēmēju un viņu ģimeņu izpratne par 
drošību jebkuram uzņēmumam ir izšķiroša, un ir svarīgi par to 
būt informētiem un tajā ieklausīties. Šīs ir tēmas, kas ir lokālas, 
un tās nedrīkst zaudēt savu redzamību KSA politikā 
salīdzinājumā ar iespējamām augsta profila tēmām, kā 
piemēram, ētiska tirdzniecība vai vides jautājumi. 

6. Uzturēt līdzsvarā KSA ārējos un iekšējos aspektus  

Dažreiz darba drošību un veselības aizsardzību uzskata tikai 
par uzņēmuma iekšēju jautājumu. Tomēr darba drošības un 
veselības aizsardzības ārējie aspekti ir saistīti ar sociālās 
atbildības jautājumiem, kā piemēram, biznesa partneru 

ietekme visā piegādes ķēdē. Tas nozīmē nodrošināt, ka riski 
netiek pārvērsti par ārēju jautājumu, noslēdzot līgumu ar 
citām organizācijām. Pamatvērtības ir jāattīsta atvērtā veidā, 
un tās pastāvīgi jāapsver gan uzņēmumā, gan ārpus tā.

7. Īstenošana: turēt solījumu

Ir viegli zaudēt uzticību, tāpēc vadītājiem ir jādod piemērs un 
jāizvairās no tādu vērtību atbalsta un solījumiem, kas netiek 
turēti vai ir piemēroti tikai ārpus uzņēmuma. Nepieciešamība 
pēc augstākā līmeņa vadības uzticības ir pazīstams jautājums 
DDVA speciālistiem, kas ir vienlīdz saistošs gan attiecībā uz 
KSA, gan uz DDVA. KSA iniciatīvu attīstība dod iespēju piešķirt 
DDVA lielāku stratēģisko nozīmi. 

8. Ieviest jauninājumus

Ir svarīgi integrēt DDVA uzņēmuma kultūrā, un tādējādi 
drošības un veselības aizsardzības darbības bieži pārvēršas 
par regulārām aktivitātēm. KSA sniedz iespēju pieņemt 
dažādas papildinošas iniciatīvas, kas neļauj uzskatīt DDVA par 
prognozējamu. Centieties ieviest jauninājumus un 
nebaidieties izteikt ētiskus apgalvojumus – citreiz tiem ir 
lielāka ietekme uz cilvēku izturēšanos nekā racionāliem 
argumentiem! 

9. Organizācijas apmācība un attīstība  

KSA nav ieviešama vienā dienā, jo ir nepieciešams laiks, lai 
attīstītu jaunas vērtības un mainītu uzņēmuma kultūru. Tas 
nozīmē, ka sociālā atbildība ir jāievieš visās politikās un risku 
vadības procesos. Darbinieku izglītošana par to, ko nozīmē 
KSA un kā viņi tajā var iesaistīties, izraisīs ne tikai īpašumtiesību 
sajūtu, bet arī veicinās ārēju uzņēmuma attīstību. 

10. Pārskatu sniegšana

Pārskatu sniegšana un ārēja saziņa ir KSA svarīga sastāvdaļa, 
kas nav vairs būtiska vienīgi lieliem starptautiskiem 
uzņēmumiem vai tiem, kas strādā pretrunīgās jomās. 
Uzticamība ir nepieciešama, ja vēlamies novērst taisnošanos 
par solījumu nepildīšanu, kas, savukārt, nozīmē būt skaidri 
saprotamiem un godīgiem. Izvairieties no žargonu lietošanas, 
koncentrējieties uz savu auditoriju un, ja nepieciešams, virziet 
savu saziņu uz dažādām ieinteresētajām pusēm. 


