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1. Vispārējie jautājumi 

 

1.1. SIA “Getliņi EKO” Korporatīvās sociālās atbildības un ilgtspējas politika izstrādāta, 

ievērojot 2020. gada 21. augusta Rīgas domes iekšējos noteikumus Nr. 4 (prot. 

Nr. 24, 50. §) “Rīgas pilsētas pašvaldībai piederošo kapitāla daļu un 

kapitālsabiedrību pārvaldības kārtība”, kā arī Apvienoto Nāciju Organizācijas 

Globālā līguma un korporatīvās sociālās atbildības desmit pamatprincipus,1 kas 

rosina organizācijās ievērot cilvēktiesības, nodrošināt kvalitatīvus darba 

apstākļus, saudzēt vidi un vērsties pret korupciju. 

1.2. SIA “Getliņi EKO” Korporatīvās sociālās atbildības un ilgtspējas politikā tiek lietoti 

šādi termini: 

1.2.1 “Getliņi EKO” - SIA “Getliņi EKO”, reģ. Nr. 40003367816; 

1.2.2 KSAIP - “Getliņi EKO” Korporatīvās sociālās atbildības un ilgtspējas politika; 

1.2.3 KSAI - “Getliņi EKO” korporatīvā sociālā atbildība un ilgtspēja; 

1.2.4 KSAI aktivitātes – “Getliņi EKO” pasākumi un darbības korporatīvās sociālās 

atbildības un ilgtspējas jomā; 

1.2.5 Darbinieki - “Getliņi EKO” darba tiesisko attiecību ietvaros nodarbinātās 

personas, kas nav Valdes vai Padomes locekļi; 

1.2.6 Valde - “Getliņi EKO” valde; 

1.2.7 Padome - “Getliņi EKO” padome; 

1.2.8 Sadarbības partneris – “Getliņi EKO” līgumpartneris, ar kuru atbilstoši 

“Getliņi EKO” Iepirkumu organizēšanas kārtībā paredzētās cenu aptaujas 

rezultātā “Getliņi EKO” ir noslēgusi vai plāno noslēgt līgumu par preču 

piegādi vai pakalpojumu sniegšanu “Getliņi EKO” vai ziedojuma 

(dāvinājuma) līgumu par “Getliņi EKO” finanšu līdzekļu un mantas 

dāvinājumu. 

1.3. KSAIP mērķis ir definēt “Getliņi EKO” piemērotākās aktivitātes un 

pamatprincipus KSAI jomā, lai veicinātu “Getliņi EKO” stratēģijas īstenošanu un 

ilgtspējīgu attīstību.  

1.4. KSAIP īstenošanu koordinē Valde. Pamatojoties uz KSAIP un “Getliņi EKO” 

darbības stratēģiju, “Getliņi EKO” Valdei ir pienākums plānot KSAI aktivitātes 

katram nākamajam kalendārajam gadam, ietverot konkrētas KSAI aktivitātes 

“Getliņi EKO” budžetā un gada plānošanas dokumentos. Valde, ne retāk kā reizi 

ceturksnī, sniedz pārskatu Padomei par KSAI aktivitāšu izpildi.  

1.5. KSAIP ir saistoša visiem “Getliņi EKO” Darbiniekiem, Valdes un Padomes 

locekļiem.  

 

2. KSAI pamatprincipi 

 

2.1. “Getliņi EKO” komercdarbību veic atbildīgi pret vidi, Darbiniekiem un sabiedrību.  

 
1 Apvienoto Nāciju Organizācijas Globālā līguma un korporatīvās sociālās atbildības desmit pamatprincipi. Pieejami: 
http://www.lm.gov.lv/lv/darba-devejiem/korporativa-sociala-atbildiba/ano-globalais-ligums-un-korporativa-sociala-atbildiba  

http://www.lm.gov.lv/lv/darba-devejiem/korporativa-sociala-atbildiba/ano-globalais-ligums-un-korporativa-sociala-atbildiba
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2.2. Apzinoties “Getliņi EKO” lomu ilgtspējīgā attīstībā, “Getliņi EKO” savā darbībā 

tiecas uz tādiem procesiem, produktiem un pakalpojumiem, kas veicina 

Apvienoto nāciju organizācijas Globālā līguma un korporatīvās sociālās atbildības 

desmit pamatprincipus.  

2.3. KSAI aktivitāšu izvēle atbilst “Getliņi EKO” darbības virzieniem un mērķiem, kā arī 

iekļaujas “Getliņi EKO” vidēja termiņa darbības stratēģijā. Atbilstoši minētajam, 

KSAI aktivitātes tiek īstenotas šādos virzienos: 

2.3.1. vides aizsardzība; 

2.3.2. sabiedrības izglītošana un informēšana vides aizsardzības jautājumos; 

2.3.3. sociālais atbalsts un atbildība pret darbiniekiem.  

2.4. “Getliņi EKO” īsteno KSAI šādos veidos:  

2.4.1. izpēte un attīstība; 

2.4.2. ieinteresēto pušu iesaiste;  

2.4.3. informēšana un izglītošana;  

2.4.4. Vides zinību poligons; 

2.4.5. dāvinājumi (ziedojumi). 

2.5. “Getliņi EKO” izvēlas iesaistīties tādās KSAI aktivitātēs, kuras atbilst vienam vai 

vairākiem šādiem kritērijiem:  

2.5.1. “Getliņi EKO” vidēja termiņa darbības stratēģijā noteiktajam(-iem) 

stratēģiskajam mērķim(-iem) un veicina to sasniegšanu;  

2.5.2. “Getliņi EKO” vidēja termiņa darbības stratēģijā noteiktajiem “Getliņi EKO” 

darbības virzieniem, veicina sabiedrības izpratni par šo darbības virzienu 

aktualitātēm;  

2.5.3. KSAIP noteiktajiem “Getliņi EKO” KSAI virzieniem. 

2.6. Papildus KSAIP 2.5.punktā minētajam, “Getliņi EKO” KSAI aktivitātēm ir jāatbilst 

vienam vai vairākiem šādiem kritērijiem: 

2.6.1. KSAI aktivitātes sniedz būtisku ilgtermiņa iespaidu un sabiedrisko labumu, 

kā arī turpina jau īstenotas un iesāktas atbalsta programmas; 

2.6.2. KSAI aktivitātes veicina plašu sabiedrības grupu, kā arī “Getliņi EKO” 

Darbinieku iesaisti;  

2.6.3. KSAI aktivitātes nodrošina ilgtermiņa attiecības ar attiecīgajā atbalsta 

projektā iesaistītajām pusēm; 

2.6.4. KSAI aktivitāšu izmaksas ir proporcionālas plānotajam ekonomiskajam 

efektam (īstermiņā un ilgtermiņā);  

2.6.5. KSAI aktivitātes sniedz ekonomiskas priekšrocības, salīdzinot ar 

alternatīvām metodēm, paredzamo mērķu sasniegšanai;  

2.6.6. KSAI aktivitātes palīdz attīstīt “Getliņi EKO” zīmola vērtību un “Getliņi 

EKO” publisko tēlu.  

2.7. “Getliņi EKO” neatbalsta šādas aktivitātes:  

2.7.1. ar neskaidri formulētiem principiem un/vai apšaubāmu sabiedrisko 

nozīmīgumu;  

2.7.2. reliģiska un/vai politiska satura vai tādas, kuras var asociēt ar šādu saturu; 

2.7.3. savtīgas, merkantilas.  
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3. Vides aizsardzība 

 

3.1. Vides aizsardzības jomā “Getliņi EKO” īsteno šādas aktivitātes:  

3.1.1. veicina apglabājamo atkritumu apjoma samazināšanu, ieviešot jaunus 

tehnoloģiskus risinājumus atkritumu pārstrādē, kā arī nodrošina 

atkritumos esošo resursu atgriešanu tautsaimniecības apritē; 

3.1.2. veicina efektīvu un dabai draudzīgu atkritumu apsaimniekošanas 

pamatprincipu piemērošanu visos ar tās darbību saistītajos procesos, 

kam var būt ietekme uz vidi; 

3.1.3. pieņemtos atkritumus apsaimnieko videi drošā veidā un sekmē dabas 

resursu racionālu izmantošanu, pilnveidojot un veicot ieguldījumus 

atkritumu poligona infrastruktūrā; 

3.1.4. veicina atkritumu apsaimniekošanas un apglabāšanas nozares 

pētniecības kapacitāti, pēc iespējas piesaistot atbalsta programmu 

līdzfinansējumu ar mērķi paaugstināt uzņēmuma darbības efektivitāti, 

veicinot pētniecības un rūpniecības sektora sadarbību rūpniecisko 

pētījumu, jaunu produktu un tehnoloģiju attīstības projektu īstenošanā; 

3.1.5. savā darbībā ievieš un uztur sertificētas vides pārvaldības un kvalitātes 

vadības sistēmas atbilstoši starptautisko standartu ISO 9001 un 

ISO 14001 prasībām. “Getliņi EKO” sistemātiski veic vides pārvaldības 

un kvalitātes vadības sistēmu pilnveidošanu, panākot efektivitātes 

paaugstināšanu, kā arī veic vides piesārņojuma kontroli un samazināšanu; 

3.1.6. rūpējas par labvēlīgākas vides veidošanu nākamajām paaudzēm, atbildīgi 

rīkojoties pret resursiem šodien. 

3.2. “Getliņi EKO” Darbinieki, Valdes un Padomes locekļi, savas kompetences 

ietvaros, ir atbildīgi par vides aizsardzības un darba drošības prasību 

ievērošanu. 

 

4. Sabiedrības izglītošana un informēšana vides aizsardzības jomā 

 

4.1. Lai veicinātu sabiedrības izglītošanu vides aizsardzības jomā un sabiedrības 

informētību par vides aizsardzības jautājumiem, “Getliņi EKO” veic šādas 

aktivitātes:  

4.1.1. izglīto un informē sabiedrību par dažādiem ar vides aizsardzību saistītiem 

jautājumiem, izmantojot dažādus komunikācijas kanālus un informatīvos 

materiālus, tai skaitā, bet ne tikai, organizē konkursus ar “Getliņi EKO” 

darbību saistītajās jomās, publicējot tos “Getliņi EKO” sociālo tīklu profilā. 

“Getliņi EKO” īpašu uzmanību velta bērnu un jauniešu izglītošanai un 

informēšanai dažādos ar vides aizsardzību saistītos jautājumos; 

4.1.2. organizē bezmaksas ekskursijas par vides aizsardzības jautājumiem 

skolēniem, jauniešiem u.c. personām “Getliņi EKO” atkritumu poligona 

teritorijā; 
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4.1.3. strādā pie mūsdienīga vides zinību poligona izveides “Getliņi EKO” 

teritorijā, kurš nākotnē uzņems apmeklētājus un izglītos par vides 

jautājumiem. Vides zinību poligona izveide ietver koncepcijas izstrādi, 

ekspozīcijas projekta izstrādi (dizains un tehniskais projekts), 

projektēšanu, nepieciešamo projekta daļu saskaņošanu, pārbūvi, 

aprīkošanu, izzinošo darbnīcu izstrādi u.c. pasākumus.  

 

5. Sociālais atbalsts un atbildība pret Darbiniekiem 

 

5.1. “Getliņi EKO” ir sociāli atbildīgs darba devējs, kurš, ievērojot normatīvo aktu 

prasības: 

5.1.1. veido drošu darba vidi, ievēro veselības aizsardzības un darba drošības 

normatīvo aktu prasības; 

5.1.2. nodrošina Darbinieku papildus sociālo aizsardzību, kas nav noteikta 

Darba likumā un ir darba devēja iniciatīva; 

5.1.3. iespēju robežās un atbilstoši budžetam, atbalsta Darbinieku kompetenču 

un zināšanu pilnveidošanas pasākumus; 

5.1.4. atzīst un neierobežo Darbinieku biedrošanās brīvību, kā arī ievēro ar 

Darbiniekiem noslēgtā darba koplīguma noteikumus; 

5.1.5. nepieļauj diskrimināciju nodarbinātības jomā; 

5.1.6. neizmanto piespiedu darbu un prettiesisku bērnu darbu. “Getliņi EKO” 

iespēju robežās nodrošina nodarbinātību bērniem un pusaudžiem 

skolēnu brīvlaikā, ievērojot normatīvo aktu prasības šāda darba 

veikšanai. 

 

6. Saskarsme ar iesaistītajām pusēm 

 

6.1. “Getliņi EKO” nodrošina godīgu un vienlīdzīgu attieksmi saskarsmē ar iesaistītajām 

pusēm, nepieļaujot interešu konflikta situācijas, krāpšanu un korupciju.  

6.2. Interešu konfliktu novēršanas jautājumus regulē “Getliņi EKO” interešu konfliktu 

novēršanas politikas un procedūras. Papildus minētajam “Getliņi EKO” ir 

ieviesusi Trauksmes celšanas sistēmu, kas nodrošina “Getliņi EKO” darbības 

atklātību, kā arī palīdz laikus atklāt un novērst pārkāpumus, kā arī izstrādājusi un 

savā darbībā ievēro “Getliņi EKO” Ētikas kodeksu un “Getliņi EKO” Iepirkumu 

organizēšanas kārtību. 

6.3. “Getliņi EKO” sadarbība ar iesaistītajām pusēm tiek īstenota, pamatojoties uz 

šādiem principiem:  

6.3.1. būtiskums – abpusēji būtisku sadarbības jomu novērtēšana;  

6.3.2. līdzdalība – iesaistīto pušu iesaiste aktuālu jautājumu risināšanā;  

6.3.3. reaģēšanas spēja – savlaicīga reakcija uz iesaistīto pušu viedokļiem un 

vajadzībām.  

6.4. “Getliņi EKO” sadarbība ar iesaistītajām pusēm notiek dažādos sadarbības līmeņos:  

6.4.1. konsultāciju līmenī – aktuālu jautājumu noskaidrošana; 



6 
 

6.4.2. sarunu līmenī – kolektīva apspriešanās; 

6.4.3. iesaistes līmenī – dalība kopējās aktivitātēs, risinājumu un rīcības plānu 

izstrādē; 

6.4.4. partnerības līmenī – kopēja lēmumu pieņemšana un sadarbība.  

 

7. Ētikas un reputācijas prasības Sadarbības partneriem 

 

7.1. “Getliņi EKO” Sadarbības partneriem ir jāatbilst vismaz šādām ētikas un reputācijas 

prasībām: 

7.1.1. Sadarbības partneris īsteno korporatīvās sociālās atbildības un ilgtspējas 

principus savā darbībā, kā arī komercdarbību veic atbildīgi pret vidi, 

darbiniekiem un sabiedrību, ņemot vērā Apvienoto Nāciju Organizācijas 

Globālā līguma un korporatīvās sociālās atbildības desmit 

pamatprincipus, kas rosina organizācijas ievērot cilvēktiesības, 

nodrošināt kvalitatīvus darba apstākļus, saudzēt vidi un vērsties pret 

korupciju; 

7.1.2. Sadarbības partneris ievēro ētisku savstarpējo saskarsmi; 

7.1.3. Sadarbības partneris nav iesaistīts darbībās, kas saistītas ar korupciju, 

krāpšanu vai noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju un terorisma un 

proliferācijas finansēšanu; 

7.1.4. Sadarbības partneris nerada interešu konflikta situāciju sadarbībā ar 

“Getliņi EKO”, tajā skaitā, ievērojot normatīvajos aktos noteiktos 

ziedojumu pieņemšanas ierobežojumus un nepiedāvā “Getliņi EKO” 

Darbiniekiem, Valdei un Padomei materiālās vērtības kā pamudinājumu 

vai atlīdzību. 

7.2. “Getliņi EKO” neuzsāk sadarbību ar Sadarbības partneri, ja kāds no Sadarbības 

partnera Valdes vai Padomes locekļiem ir sodīts par šādu noziedzīgu nodarījumu 

izdarīšanu: 

7.2.1. kukuļņemšana, kukuļdošana, kukuļa piesavināšanās, starpniecība 

kukuļošanā, neatļauta piedalīšanās mantiskos darījumos, neatļauta 

labumu pieņemšana, komerciāla uzpirkšana, prettiesiska labuma 

pieprasīšana, pieņemšana vai došana, tirgošanās ar ietekmi; 

7.2.2. krāpšana, piesavināšanās vai noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšana, 

terorisma un proliferācijas finansēšana; 

7.2.3. terorisms, terorisma finansēšana, teroristu grupas izveide vai 

organizēšana, ceļošana terorisma nolūkā, terorisma attaisnošana, 

aicinājums uz terorismu, terorisma draudi vai personas vervēšana vai 

apmācīšana terora aktu veikšanai; 

7.2.4. cilvēku tirdzniecība; 

7.2.5. izvairīšanās no nodokļu vai tiem pielīdzināto maksājumu samaksas. 

7.3. “Getliņi EKO” neuzsāk sadarbību ar Sadarbības partneri, ja  Sadarbības partnerim 

ir nodokļu nomaksas parādi, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto 
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iemaksu parādi, kas kopsummā pārsniedz 150,- EUR (viens simts piecdesmit 

euro). 

7.4. “Getliņi EKO” neuzsāk sadarbību ar Sadarbības partneri, ja: 

7.4.1. tam pasludināts maksātnespējas process, apturēta saimnieciskā darbība 

vai Sadarbības partneris tiek likvidēts; 

7.4.2. tas ar kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu atzīts par 

vainīgu konkurences tiesību pārkāpumā, kas izpaužas kā horizontālā 

karteļa vienošanās. 

7.5. “Getliņi EKO” aicina visus Sadarbības partnerus savstarpējā sadarbībā būt 

godprātīgiem un labticīgiem (Sadarbības partneris ir uzskatāms par godprātīgu un 

labticīgu, ja Sadarbības partnera reputācija atbilst šajā KSAIP nodaļā noteiktajām 

“Getliņi EKO” Sadarbības partneru ētikas un reputācijas prasībām). 

7.6. “Getliņi EKO”, nodibinot darījuma attiecības ar Sadarbības partneriem, uzliek par 

pienākumu Sadarbības partneriem sniegt apliecinājumu par atbilstību ētikas un 

reputācijas prasībām, iekļaujot apliecinājumu attiecīgajā līguma vai vienošanās 

projektā. Ja apliecinājums no Sadarbības partnera netiek saņemts, “Getliņi EKO” 

ar attiecīgo Sadarbības partneri neuzsāk darījuma attiecības. Ja Sadarbības 

partneris pārkāpj ētikas un reputācijas prasības līguma vai vienošanās darbības 

laikā, “Getliņi EKO” rīkojas saskaņā ar attiecīgā līguma un normatīvo aktu 

noteikumiem, lai pēc iespējas nepieļautu šādas sadarbības turpināšanu.  

 

8. Ziedošana (dāvināšana) 

 

8.1. Dāvinot (ziedojot) “Getliņi EKO” ievēro Publiskas personas finanšu līdzekļu un 

mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma un citu normatīvo aktu prasības. 

Saskaņā ar minēto likumu, dāvinājums (ziedojums) ir “Getliņi EKO” finanšu 

līdzekļu vai mantas bezatlīdzības nodošana privātpersonas vai citas 

kapitālsabiedrības īpašumā, kā arī “Getliņi EKO” finanšu līdzekļu vai mantas 

bezatlīdzības nodošana publiskas personas īpašumā. 

8.2. Dāvinot (ziedojot) “Getliņi EKO” ievēro Publiskas personas finanšu līdzekļu un 

mantas izšķērdēšanas novēršanas likumā noteiktos ierobežojumus dāvinājumiem 

(ziedojumiem), “Getliņi EKO” vidējā termiņa darbības stratēģiju, KSAIP un citus 

“Getliņi EKO” iekšējos normatīvos aktus.  

 

9. KSAIP piemērošana un pārskatīšana 

 

9.1. KSAIP pārskata pēc nepieciešamības, bet ne retāk kā reizi trijos gados. 

9.2. KSAIP apstiprina “Getliņi EKO” Padome. KSAIP un tās grozījumi stājās spēkā pēc 

tās apstiprināšanas Padomes sēdē, ja spēkā stāšanās datums netiek atsevišķi 

noteikts.  

9.3. KSAIP noteiktās procedūras ieviešamas 6 mēnēšu laikā no KSAIP apstiprināšanas 

Padomes sēdē. 
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9.4. “Getliņi EKO” nodrošina, ka KSAIP aktuālā versija ir pieejama jebkuram 

interesentam “Getliņi EKO” mājaslapā. 

 


