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sektorā,	kā	arī	personu	savstarpējās	attiecībās.	
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IEVADS	

	

“Atklāta	 biznesa	 vadlīnijas”	 (vadlīnijas)	 ir	 veidotas,	 balstoties	 uz	 “Sabiedrības	 par	 atklātību	 –	

Delna”	 (turpmāk	 –	 Delna)	 veikto	 analīzi	 par	 pašreizējām	 biznesa	 integritātes	 datu	 (tostarp	

pretkorupcijas	 programmu	 un	 procedūru,	 organizatoriskās	 struktūras	 un	 politiskās	 iesaistes	

datu)	publiskošanas	praksēm	Latvijas	vērtīgākajos	uzņēmumos.	Pētījumu	par	biznesa	atklātību	

un	diskusijas	(publiskās	un	slēgtās)	ar	Latvijas	uzņēmumu	pārstāvjiem	un	korporatīvās	sociālās	

atbildības	(KSA)	ekspertiem	Delna	organizēja	laika	periodā	no	2021.	gada	jūlija	līdz	oktobrim.	

Esošo	prakšu	analīze,	ar	kuras	metodoloģiju	var	iepazīties	projekta	“Ceļā	uz	atklātu	biznesa	vidi	

Latvijā”	 pirmajā	 ziņojumā, 1 	ļāva	 mums	 identificēt	 vājās	 vietas	 un	 labās	 prakses	 uzņēmumu	

ziņošanā	 un	 noteikt	 kopīgās	 iezīmes	 uzņēmumu	vidū,	 ko	 esam	ņēmuši	 vērā,	 veidojot	 “Atklāta	

biznesa	vadlīnijas”.	Delnas	organizētās	diskusijas	ar	uzņēmumu	pārstāvjiem	un	KSA	ekspertiem	

palīdzēja	 noteikt	 galvenās	 problēmas,	 kuras	 uzņēmēji	 saskata	 informācijas	 atklāšanā	 un	

publiskošanā,	un	to	iespējamos	risinājumus;	izprast	biznesa	atklātības	un	integritātes	jautājumu	

aktualitāti	 Latvijas	 uzņēmumos	 un	 identificēt	 Latvijas	 uzņēmējdarbības	 videi	 specifiskos	

elementus.	Vadlīniju	izveidē	izmantojām	zinātnisko	literatūru	par	biznesa	integritāti	(godprātību)	

un	 atklātību	 Latvijas,	 Eiropas	 Savienības	 un	 pasaules	 līmenī,	 kā	 arī	 uz	 Latvijas	 uzņēmumiem	

attiecināmos	tiesību	aktus	atklātības	un	pretkorupcijas	jomā.	Vadlīnijām	ir	plašāks	tvērums,	kā	

esošajiem	 tiesību	 aktiem,	 kas	 atklātības	 un	 pretkorupcijas	 jomā	 skar	 Latvijā	 strādājošus	

uzņēmumus.	

Vadlīnijas	 papildina	 2020.	 gada	 nogalē	 publicēto	 Baltijas	 korporatīvās	 pārvaldības	 institūta	

izstrādāto	“Korporatīvās	pārvaldības	kodeksu”2,	nosakot	principus,	kādi	pretkorupcijas	dati	būtu	

jārada	 pieejami	 sabiedrībai.	 Vairākas	 prasības,	 tostarp	 attiecībā	 uz	 patiesā	 labuma	 guvēju,	

interešu	konfliktu	novēršanas	politiku,	 trauksmes	celšanas	politiku,	darījuma	partneru	 izpētes	

politiku	atklāšanu,	 ir	pieminēti	abos	dokumentos.	 “Atklāta	biznesa	vadlīnijas”	minētajās	 jomās	

detalizēti	rekomendē	paskaidrot	publiskojamo	politiku	sastāvu.		

Veicot	 analīzi	 par	 pašreizējām	 datu	 publiskošanas	 praksēm	 uzņēmumos	 Latvijā,	 izmantojām	

Transparency	International	UK	(turpmāk	–	TI	UK)	izstrādātos	“Open	Business”	principus3.	Sarunas	

ar	ekspertiem	palīdzēja	pielāgot	TI	UK	prasības	Latvijas	kontekstam.4	Savukārt	Delnas	pētījuma	

	
1	Delna	(2021).	“Atklāta	biznesa	vadlīnijas”.	Pieejams:	https://delna.lv/lv/2021/11/29/nulle-tolerance-korupcijai/		
2	Konsultatīvā	padome,	Korporatīvās	pārvaldības	kodekss.	Pieejams:	
https://www.tm.gov.lv/sites/tm/files/media_file/korporativas-parvaldibas-kodekss_0.pdf		
3	Transparency	International	UK	(TI-UK),	(2020).	Open	Business:	Principles	and	guidance	for	anti-corruption	
corporate	transparency.	Pieejams:	https://www.transparency.org.uk/publications/open-business-anticorruption-
governance-disclosure-guidance		
4	TI	UK	pētnieki,	veidojot	“Open	Business”	vadlīnijas,	par	pamatu	izmantoja	starptautiskās	pretkorupcijas	un	
atvērtības	prakses.		
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autoru	 veiktā	 analīze	 norādīja	 uz	 nepieciešamību	 vadlīnijās	 iekļaut	 punktus	 ne	 vien	 par	 datu	

saturu,	 bet	 arī	 par	 publiskošanas	 formātu,	 kas	 nodrošinātu	 informācijas	 caurskatāmību	 un	

mazinātu	divdomību.	Lai	palīdzētu	 lasītājiem	saprast,	kā	vadlīnijās	minētās	prasības	 izskatītos	

praksē,	 vairākiem	 principiem	 esam	 klāt	 pievienojuši	 labās	 prakses	 piemērus	 no	 mūsu	

analizētajiem	uzņēmumiem	vai	norādījuši	 saites	uz	oriģinālavotiem,	kur	ar	 tiem	var	 iepazīties	

pilnā	apjomā.	

Vadlīnijas	 attiecas	 uz	 informācijas	 publiskošanu,	 ja	 uzņēmumā	 jau	 ir	 ieviesta	 iekšējā	

pretkorupcijas	sistēma	un	pieejami	atbilstoši	dati,	kuri	minēti	vadlīnijās.	Ņemot	vērā,	ka	daudzi	

uzņēmumi	nav	atklāti,	autori	secina,	ka	tiem	šādu	sistēmu	nav	vai	tās	ir	nepieciešams	pilnveidot,	

tādēļ	vadlīnijas	var	 izmantot	kā	pašvērtējumu,	 lai	 sāktu	apzināties	nepieciešamību	par	 iekšējo	

pretkorupcijas	 sistēmu	 izveidi.	 Tāpēc	 vadlīniju	 saturam	 ir	 divi	 mērķi	 –	 pirmkārt,	 palīdzēt	

uzņēmumiem	 attīstīt	 un	 uzlabot	 iekšējās	 korupcijas	 novēršanas	 programmas	 un,	 otrkārt,	

norādīt	 uz	 informāciju,	 kuru	 publiskot,	 ja	 šādas	 programmas	 un	 prasības	 uzņēmums	 jau	

izpilda	 iekšēji,	 bet	 par	 tām	 nerunā.	 Uzņēmumiem,	 kuriem	 nav	 iekšēji	 izstrādāta	 kāda	 no	

uzskaitītajām	politikām,	nav	pieejami	dati	u.tml.,	pirms	ziņošanas	organizācijā	iekšēji	ir	jāatrisina	

šie	trūkumi.	Informācijas	publiskošanai	šajā	gadījumā	ir	sekundāra	prioritāte.		

Autoru	mērķis	nav	panākt,	ka	tiek	ziņots	tikai	ziņošanas	pēc.	Autori	vēlas	mudināt	veidot	iekšējās	

politikas,	procedūras	un	 to	uzraudzību	 tā,	 lai	būtu	 izprotami	praktiskie	 soļi,	kas	nodrošina,	ka	

uzņēmuma	 vadība,	 darbinieki,	 līgumpartneri	 u.c.	 puses	 šos	 principus	 ievēro,	 un	 tad	 pieņemt	

lēmumu	par	informācijas	publiskošanu,	aprakstot	šo	labo	praksi	un	rezultātus.	

Autoru	 veiktajās	 ekspertu	 un	 uzņēmumu	pārstāvju	 diskusijās	 dalībnieki	 akcentēja	 uzņēmumu	

iekšējās	 kultūras	 un	 vērtību	 lomu	 korupcijas	 un	 kukuļošanas	 gadījumu	 apkarošanā	 un	 ētisku	

uzņēmējdarbības	 prakšu	 veicināšanā.	 Vairāki	 uzņēmumu	 pārstāvji	 norādīja,	 ka	 pat	 prasmīgi	

izstrādātas	 programmas	 un	 politikas	 dažkārt	 nav	 bijušas	 pietiekami	 efektīvas,	 lai	 novērstu	

koruptīvas	darbības.	Šo	programmu	mugurkaulam	ir	jābūt	personālam,	īpaši	vadībai,	kuri	tic,	ka	

godprātība	ir	neatņemama	uzņēmējdarbības	sastāvdaļa	un,	ka	atklātība	ir	nozīmīga	godprātīgas	

iekšējās	 kultūras	 izpausme.	 Daloties	 ar	 savu	 pieredzi	 daži	 diskusiju	 dalībnieki	 norādīja	 uz	

gadījumiem,	kad	tieši	organizācijas	iekšējā	kultūra	palīdzēja	novērst	korupcijas	mēģinājumus	un	

uzlabot	 iekšējās	pretkorupcijas	sistēmas,	 jo	darbinieki	un	esošie	sadarbības	partneri	zināja,	ka	

tiks	 uzklausīti,	 tāpēc	 nebaidījās	 runāt	 par	 aizdomīgām	 situācijām.	 Publiska	 ziņošana	 veicinātu	

atklātību,	 tomēr	 ziņošanas	 ieguvumi	 būtu	 lielāki,	 ja	 atklātību	 nepieprasītu	 tikai	 tiesību	 akti,	

investori,	sadarbības	partneri	un	citas	puses.	Uzņēmumiem	ir	svarīgi	pašiem	saprast,	kādi	viņi	

vēlas	būt	un	kādu	vidi	viņi	vēlas	redzēt	sev	apkārt	un	atstāt	nākošajām	paaudzēm,	apzinoties,	ka	

viņu	darbības	vai	atbilstošu	darbību	trūkums	to	ietekmē.	
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Autori	 izprot,	 ka	 uzņēmumiem	 ir	 svarīga	 peļņa	 un	 izaugsme,	 tāpēc	 ir	 svarīgi	 norādīt	 arī	 uz	

atklātības	materiālajiem	 ieguvumiem.	 Eksperti	 diskusijās	 vairākkārt	 akcentēja,	 ka	 atklātība	

spēlē	nozīmīgu	 lomu	uzņēmumu	ilgtspējas	veicināšanā,	palīdzot	novērst	korupcijas	gadījumus,	

kas	 var	 novest	 pie	 reputācijas	 krīzēm	 vai	 saukšanas	 pie	 kriminālatbildības,	 un	 dodot	 stimulu	

iekšējo	pretkorupcijas	sistēmu	pilnveidei,	atklātiem	uzņēmumiem	apzinoties,	ka	citas	puses	var	

pārskatīt	to	prakses.		

Jānorāda	arī,	ka	pieprasījums	pēc	uzņēmumu	darbības	caurskatāmības	un	nefinanšu	ziņošanas	

visā	 pasaulē	 strauji	 aug. 5 	Informācijas	 publiskošanu	 arvien	 vairāk	 vēlas	 redzēt	 investori	 un	

biznesa	 partneri.	 Globālās	 komunikāciju	 firmas	 Edelman	 izveidotā	 institucionālo	 investoru	

uzticības	barometra	2020.	gada	 rezultāti	 liecina,	ka	 investori	 arvien	vairāk	uzmanības	pievērš	

vides,	sociālo	un	pārvaldības	aspektu	(turpmāk	–	ESG)	rādītājiem,	tostarp	pretkorupcijas	datiem.	

88%	aptaujāto	norādīja,	ka	uzrauga	konkrētus	ESG	galvenos	darbības	rādītājus	(turpmāk	–	KPI),	

pieņemot	lēmumus	par	ieguldījumiem,	turklāt	82%	minēja,	ka	neieguldīs	uzņēmumos,	kuriem	nav	

pietiekamu	 datu	 par	 to	 ESG	 sniegumu. 6 	Savukārt	 Ekonomiskās	 sadarbības	 un	 attīstības	

organizācija	(OECD)	norāda,	ka	arvien	vairāk	lielu	uzņēmumu,	kas	jau	ir	pieņēmuši	pretkorupcijas	

programmas,	mudina	vai	līgumos	pieprasa,	lai	to	piegādātājiem	u.c.	sadarbības	partneriem	būtu	

pieņemti	līdzīgi	pasākumi.7		

Uzņēmumi	pārstāvji,	kas	piedalījās	Delnas	diskusijās,	apstiprināja,	ka	šīs	tendences	arvien	vairāk	

ietekmē	 arī	 viņu	 darbību	 un	 nākotnē	 turpinās	 attīstīties,	 tomēr	 norādīja,	 ka	 Latvijā	 kopumā	

atpaliek	pieprasījums	no	sabiedrības.	Vienlaicīgi	eksperti	minēja,	ka	ir	novērojamas	izmaiņas	arī	

patērētāju	 interesē,	 jaunākajām	 paaudzēm	 arvien	 vairāk	 sekojot	 rietumvalstu	 piemēram.	

Jaunākajos	 pētījumos	 tiek	 secināts,	 ka,	 iegādājoties	 produktus,	 patērētāji	 šajās	 valstīs	 arvien	

vairāk	uzmanības	pievērš	uzņēmumu	praksēm	un	reputācijai.8	Pētījumi	liecina,	ka	priekšroka	tiek	

dota	uzņēmumiem,	kas	ir	atklāti	par	savu	iekšējo	kultūru	un	rīkojas	sociāli	atbildīgi,	turklāt	par	

šo	 uzņēmumu	 produktiem	 patērētāji	 ir	 gatavi	 maksāt	 vairāk. 9 	Arī	 tur	 vislielākais	 atklātības	

	
5	Chalmers,	J.,	Picard,	N.	(2021).	Learning	to	love	transparency	
The	post-COVID	imperative	requires	much	better	ESG	reporting	and	disclosure.	CEOs	and	their	executive	teams	
should	focus	on	five	short-term	priorities.	s+b,	a	PwC	publication,	pieejams:	
https://www.pwc.com/gx/en/issues/reinventing-the-future/take-on-tomorrow/time-for-non-financial-
transparency.html	
Kavakli,	B.	(2021).	Transparency	Is	No	Longer	an	Option;	it	is	A	Must.	Forbes,	pieejams:	
https://www.forbes.com/sites/forbesbusinesscouncil/2021/05/04/transparency-is-no-longer-an-option-its-a-
must/?sh=60b4f63b75fe		
6	Barometer,	E.	T.	(2019).	Edelman	trust	barometer	global	report.	Edelman,	pieejams:		
https://www.edelman.com/sites/g/files/aatuss191/files/2020-
11/Edelman%202020%20Institutional%20Investor%20Trust_FINAL.pdf		
7	OECD	(2020),	Corporate	Anti-Corruption	Compliance	Drivers,	Mechanisms,	and	Ideas	for	Change.	Pieejams:	
https://www.oecd.org/corruption/Corporate-anti-corruption-compliance-drivers-mechanisms-and-ideas-for-
change.pdf	p.	22-24	
8	From	Risk	to	Responsibility:	Social	Media	&	the	Evolution	of	Transparency	(n.d.).	SproutSocial,	piejams:	
https://sproutsocial.com/insights/data/social-media-transparency/		
9	Lee,	H.	H.,	Lee,	M.,	&	Ma,	Y.	J.	(2018).	Consumer	responses	to	company	disclosure	of	socially	responsible	
efforts.	Fashion	and	Textiles,	5(1),	1-16.	
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pieprasījums	 ir	novērojams	 jaunākās	paaudzes	vidū,10	tāpēc	 ir	paredzams,	ka	 šī	 tendence	visā	

pasaulē	turpinās	pieaugt.	

Uzņēmumiem,	kuri	nejūt	 spiedienu	no	 investoriem	un	 citām	 ieinteresētajām	pusēm,	 var	 tāpat	

nākties	 aktualizēt	 korporatīvās	 informācijas	 publiskošanas	 jautājumus,	 ja	 to	 pieprasīs	 likums.	

Daudzas	 valstis	 virzās	 izstrādāt	 vai	 ir	 izstrādājušas	 tiesību	 aktus	 par	 korporatīvās	 sociālās	

atbildības	(KSA)	ziņošanu11.	Tikmēr	saskaņā	ar	ES	tiesību	aktiem	lielajiem	uzņēmumiem	jau	 ir	

jāpublisko	nefinanšu	informācija	par	savām	darbībām	un	sociālo	un	vides	problēmu	pārvaldību12.	

Tāpat	uzņēmumiem,	kas	kotējas	biržā,	jau	ir	noteiktas	atklātības	prasības.		

Latvijā	 2021.	gada	 nogalē	 ir	 stājušās	 spēkā	 izmaiņas	 Publiskas	 personas	 kapitāla	 daļu	 un	

kapitālsabiedrību	 pārvaldības	 likumā 13 ,	 nosakot	 par	 pienākumu	 valsts	 un	 pašvaldību	

kapitālsabiedrībām	 izstrādāt:	 (1)	 ikgadējus	korporatīvās	pārvaldības	ziņojumus;	 (2)	nefinanšu	

ziņojumus,	 novērtējot	 darbības	 ietekmi	 uz	 vides,	 sociālajiem	 un	 ar	 darbiniekiem	 saistītiem	

jautājumiem,	 cilvēktiesību	 ievērošanu	 un	 pretkorupcijas	 un	 kukuļošanas	 aspektiem.	 Lielajām	

valsts	 un	 pašvaldību	 kapitālsabiedrībām,	 kuru	 darbinieku	 skaits	 pārsniedz	 500	 darbiniekus,	

pirmais	nefinanšu	ziņojums	ir	jāgatavo	jau	2022.	gadā	(par	2021.	finanšu	gadu).	Lielajām	valsts	

un	 pašvaldību	 kapitālsabiedrībām,	 kuru	 darbinieku	 skaits	 pārsniedz	 250	 darbiniekus,	 šis	

pienākums	sāksies	2026.	gadā	(par	2025.	finanšu	gadu).	

Savlaicīga	pievēršanās	 atklātības	prakšu	 aktualizēšanai	padarīs	uzņēmumus	gatavākus	 izpildīt	

dažāda	regulējuma	uzstādītās	prasības,	sekmēs	uzņēmumu	spēju	atbildēt	uz	augošo	pieprasījumu	

arī	 nākotnē	 un	 palīdzēs	 pilnveidot	 korupcijas	 novēršanas	mehānismus.	 Tāpēc	mēs	 ceram,	 ka	

uzņēmumi	 atradīs	 noderīgu	 informāciju	 un	 padomus	 Delnas	 sagatavotajās	 “Atklāta	 biznesa	

vadlīnijās”.	

	 	

	
10	Servera-Francés,	D.,	&	Piqueras-Tomás,	L.	(2019).	The	effects	of	corporate	social	responsibility	on	consumer	loyalty	
through	consumer	perceived	value.	Economic	research-Ekonomska	istraživanja,	32(1),	66-84.	
11	Lin,	L.	W.	(2020).	Mandatory	corporate	social	responsibility	legislation	around	the	world:	Emergent	varieties	and	
national	experiences.	U.	Pa.	J.	Bus.	L.,	23,	429.	
12	Corporate	sustainability	reporting	(2021).	European	Commission.	Pieejams:	https://ec.europa.eu/info/business-
economy-euro/company-reporting-and-auditing/company-reporting/corporate-sustainability-reporting_en		
13	Publiskas	personas	kapitāla	daļu	un	kapitālsabiedrību	pārvaldības	likums	(2021).	Pieejams:	
https://likumi.lv/ta/id/269907-publiskas-personas-kapitala-dalu-un-kapitalsabiedribu-parvaldibas-likums		
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ATKLĀTA	BIZNESA	PRINCIPI	

	

Atklātības	prasību	 īstenošana	nozīmē,	ka	uzņēmumiem	 ir	 jānorāda	arvien	vairāk	 informācijas,	

tāpēc	 principi	 ir	 sadalīti	 divās	 daļās:	 ziņošanas	 formāts	 un	 publiskojamie	 dati.	 Principi	 par	

publiskojamajiem	datiem	norāda,	kāda	informācija	uzņēmumiem	būtu	jāpadara	pieejama.	Katram	

principam	 ir	 vairāki	 apakškritēriji,	 kas	 norāda,	 vai	 tie	 tiek	 pilnībā	 izpildīti.	 Ziņošanas	 formāta	

vadlīniju	mērķis	 ir	nodrošināt,	ka	 informācija	 ir	ne	vien	publiska,	bet	arī	 lietotājiem	draudzīga	

(viegli	 atrodama,	 saprotama,	 pārskatāma),	 un	 novērst	 bezmērķīgu	 datu	 publiskošanu. 14	

Ziņošanas	formāta	vadlīnijas	tika	veidotas,	balstoties	uz	galvenajām	praktiskajām	problēmām,	ar	

kurām	 sastapāmies,	 veicot	 uzņēmumu	 analīzi.	 Lai	 gan	 vadlīnijas	 ir	 mērķētas	 uz	 liekākajiem	

uzņēmumiem,	kuros	ir	vairāk	par	250	darbinieku,	tās	var	tikt	pielāgotas	arī	mazākiem	un	vidējiem	

(turpmāk	–	MVU)	uzņēmumiem.15	

	

1. ZIŅOŠANAS	FORMĀTS	

● Informācija	 ir	 publiski	 pieejama	 visām	 ieinteresētajām	 pusēm	 uzņēmuma	 tīmekļa	 vietnē.	

Tīmekļa	vietnē	publicētā	 informācija	nodrošina	visplašāko	 informācijas	pieejamību,	kā	arī	

atvieglo	ieinteresēto	pušu	spēju	analizēt	datus.	Jāmin,	ka:	

o Ja	 kādu	 apstākļu	 dēļ	 informācija	 ir	 atrodama	 citā	 tīmekļa	 vietnē,	 uzņēmums	 savā	

mājaslapā	 norāda,	 kur	 ar	 šo	 informāciju	 var	 iepazīties.	 Šajā	 gadījumā	 uzņēmums	

garantē,	 ka:	 otra	 vietne	 ir	 publiski	 pieejama	 visiem	 interesentiem,	 neveicot	 papildu	

maksājumus,	reģistrāciju,	u.c.	darbības;	 informācija	 ir	pieejama	 latviešu	valodā;	otrā	

vietnē	norādītā	informācija	atbilst	“Atklāta	biznesa	vadlīniju”	kritērijiem.		

o Ja	 informācija	nav	pieejama	 (piemēram,	 ja	uzņēmums	 saskata	 riskus	konkrētu	datu	

izpaušanā	vai	ja	konkrēta	kategorija	uz	uzņēmumu	neattiecas	(piemēram,	attiecībā	uz	

“virpuļdurvju”	kategoriju,	ja	uzņēmumā	nestrādā	personas,	kas	ir	pārgājušas	uz	darbu	

uzņēmumā	no	valsts	amatiem),	uzņēmums:	paskaidro,	kāpēc	attiecīgā	informācija	nav	

publiskota;	 norāda,	 kam	 tā	 ir	 pieejama	 (piemēram,	 vadībai,	 darbiniekiem,	

līgumpartneriem,	u.tml.).	

● Dati	 ir	 publiskoti	 atbilstoši	 nosauktās	 tīmekļa	 vietnes	 sadaļās	 (piemēram,	 korporatīvā	

pārvaldība,	sociālā	atbildība,	ilgtspēja	u.tml.)	

	
14	T.i.,	info-dump.	
15	Mazā,	vidējā	komersanta	statusa	noteikšana	(2020).	Latvijas	Investīciju	un	attīstības	aģentūra,	pieejams:	
https://www.liaa.gov.lv/lv/programmas/noderigi/maza-videja-komersanta-statuss		
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● Informācija	par	atsevišķām	vadlīnijās	norādītajām	sadaļām	(t.sk.	trauksmes	celšanu,	interešu	

konfliktu	novēršanu,	līgumpartneru	uzraudzību,	politisko	iesaisti)	ir	atrodama	vienuviet	vai	

uzņēmums	skaidri	norāda,	kur	ir	pieejama	papildus	informācija.		

● Uzņēmuma	politikas	skaidri	definē	un	paskaidro	atbilstošos	jēdzienus,	t.sk.	politisko	iesaisti,	

interešu	konfliktu,	kukuļošanu.		

● Uzņēmums	 skaidri	 norāda,	 kad	 publiskotā	 informācija	 ir	 atjaunināta	 un	 cik	 bieži	 tiek	

pārskatīts	politiku	un	procedūru	saturs.	Vietnē	pieejamā	informācija	tiek	pārskatīta	vismaz	

reizi	gadā,	ja	nav	noteikts	citādāk	uzņēmuma	dokumentu	vadības	procedūrās.		

Ja	uzņēmums	ir	daļa	no	starptautiskas	uzņēmumu	grupas:	

● Uzņēmums	savā	mājaslapā	publisko	pilnvērtīgus	datus	latviešu	valodā	

● Publiskotās	programmas	un	politikas	ir	pielāgotas	konkrētā	uzņēmuma	darbības	apstākļiem	

un	Latvijas	biznesa	videi.		

	

2. PUBLISKOJAMIE	DATI	

UZŅĒMUMA	AUGSTĀKĀ	LĪMEŅA	VADĪBA	NOSAKA	PRETKORUPCIJAS	TONI	

● Uzņēmumam	ir	vadības	apstiprināts	“nulles	tolerances”	paziņojums	par	korupciju.	

● Par	 kukuļošanas	 un	 korupcijas	 apkarošanas	 programmu	 uzņēmumā	 ir	 atbildīgi	 augstākā	

līmeņa	vadītāji.	

● Vadība	publiski	apņemas	atbalstīt	un	aizsargāt	darbiniekus,	kuri	atsakās	rīkoties	neētiski,	pat	

tad,	ja	tas	uzņēmumam	var	izraisīt	finansiālus	zaudējumus.	

● **Citi	veidi,	kā	vadība	nosaka	pretkorupcijas	toni	(uzskaitīti,	paskaidroti).		

**	Liela	nozīme	atklātas	biznesa	kultūras	veicināšanā	uzņēmumos	ir	tonim	no	vadības.	Visās	mūsu	

veiktajās	 diskusijās	 eksperti	 norādīja,	 ka	 augstākā	 līmeņa	 vadītājiem	 ir	 jāpadara	 skaidra	 sava	

nostāja	attiecībā	uz	korupciju	un	jāvada	ar	savu	piemēru.	Ja	vadība	radīs	uzticību,	ka	tai	ir	svarīgi	

šie	jautājumi,	darbinieki	un	sadarbības	partneri	jutīsies	droši,	ka	vadība	viņus	uzklausīs	un	būs	

gatavi	runāt	par	iespējamiem	korupcijas	mēģinājumiem	vai	neētiskām	darbībām.	Savukārt,	šāda	

atklātības	 vide	 palīdzēs	 novērst	 korupcijas	 gadījumu	 atkārtošanos	 nākotnē.	 Vienlaicīgi	 autori	

izprot,	ka	šis	princips	praksē	var	izpausties	ļoti	dažādi,	tāpēc	šis	apakšpunkts	dod	uzņēmumiem	

iespēju	plašāk	paskaidrot	veidus,	kā	vadība	nosaka	pretkorupcijas	toni.	
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LABĀS	PRAKSES	PIEMĒRI	

Tele2	 prezidents	 un	 izpilddirektors	 Anders	 Nilsons	 (Anders	 Nilsson)	 uzsver,	 ka	 ir	 personīgi	
apņēmies	ievērot	Tele2	rīcības	kodeksu	un	aicina	arī	darbiniekus	darīt	to	pašu.16 Šim	kodeksam	ir	
Padomes	un	vadības	komandas	pilnvarojums.	

SCHWENK	 visus	 jautājumus	 par	 ētikas	 kodeksa	 piemērošanas	 uzraudzību	 SCHWENK	 biznesa	
vienībās	Ziemeļeiropā	(izņemot	Latvijā)	izskata	un	izlemj	SCHWENK	Ziemeļeiropas	izpilddirektors	
un	 Finanšu	 direktors,	 nepieciešamības	 gadījumā	 potenciālo	 ētikas	 kodeksa	 pārkāpumu	
izmeklēšanai	piesaistot	citus	Ētikas	komisijas	locekļus.	SCHWENK	rīcības	kodeksā	arī	norādīts,	ka	
uzņēmums	paredz	nulles	toleranci	attiecībā	uz	kukuļošanu	neatkarīgi	no	tā,	kur	norit	saimnieciskā	
darbība.	Tāpat	šajā	rīcības	kodeksā	ir	minēti	piemēri,	kad	darbiniekam	nepieciešams	iegūt	tiešā	
vadītāja	saskaņojumu.17	

Kuehne+Nagel18,	LEAX	Rēzekne19,	Fristads	Production20,	RIMI	Baltic21,	Sveaskog	Baltfor22,	
Swecon.	 Šo	 uzņēmuma	 vadība	 ir	 parakstījusi	 uzvedības	 vai	 biznesa	 ētikas	 kodeksus,	 kuros	 ir	
definēta	 vadības	 “nulles	 tolerance”	 par	 korupciju.	 Visos	 gadījumos	 arī	 paskaidrots,	 ka	
darbiniekiem,	 kas	 saskaras	 ar	 pārkāpumiem,	 par	 to	 ir	 iespējams	 ziņot	 anonīmi.	 LEAX	 grupas	
materiālos	 arī	 minēts,	 ka	 rīcības	 kodeksu	 izstrādā	 un	 apstiprina	 uzņēmuma	 valde,	 un	 tā	 ir	
uzņēmuma	vadītāju	atbildība	–	informēt	par	rīcības	kodeksu	visus	darbiniekus	un	atbalstīt	viņus,	
lai	tie	spētu	sekot	laba	biznesa	praksei.23	Uzņēmums	Sveaskog	Baltfor	uzsver,	ka	seko	Apvienoto	
Nāciju	Organizācijas	Pretkorupcijas	konvencijai	(UN	Global	Compact)24	un	tajā	norādītie	principi	ir	
tulkoti	latviešu	valodā,	kā	arī	uzņēmums	nodrošina	anonīmu	trauksmes	celšanas	kanālu	un	uzsver,	
ka	darbinieki	 ir	pasargāti,	 ja	ziņo	par	pārkāpumiem.	Uzņēmuma	vadība	iesaistās	šādu	gadījumu	
risināšanā.	

	

UZŅĒMUMAM	IR	PUBLISKI	PIEEJAMAS	KUKUĻOŠANAS	UN	KORUPCIJAS	
NOVĒRŠANAS	POLITIKAS	

● Uzņēmumam	ir	publiski	apskatāmas	kukuļošanas	un	korupcijas	novēršanas	politikas.	

● Uzņēmums	paskaidro,	kā	praksē	īsteno	šo	politiku/procedūras.		

● Uzņēmums	 norāda,	 ka	 šī	 politika	 un	 procedūras	 ir	 pakļautas	 atbildīgam	 augstākā	 līmeņa	

vadītājam.	

	

	
16	Tele2	(2020).	Sociālās	atbildības	pārskats.	Pieejams:	https://www.tele2.lv/files/Tele2_CSR%20parskats_2020.pdf		
17	Schwenk	(2020).	Ētikas	kodekss.	Pieejams:	https://schwenk.lv/wp-content/uploads/2020/02/Etikas_kodekss.pdf		
18	Kuehne-Nagel	(2018).	Code	of	Conduct.	Pieejams:	https://home.kuehne-
nagel.com/documents/20124/2052349/Code+of+Conduct.pdf/14c3c688-9b64-9628-e991-
b8bb6e107445?t=1617810331760	p.10	
19	LEAX	(n.d.).	Code	of	Conduct.	Pieejams:	https://www.leax.com/en/company/sustainability.html		
20	Fristads	Kansas	Group	(2015).	Code	of	Conduct	–	Supplier	Commitment.	Pieejams:	https://cjd-
schweiz.ch/official/wp-content/uploads/firstads-kansas-group-coc-2016.pdf		
21	ICA	Gruppen	(2020).	Business	Ethics	Policy.	Pieejams:	https://www.icagruppen.se/globalassets/2.-om-ica-
gruppen/8.-bolagsstyrning/92.-policyer/icagruppen-business-ethics-policy-2020.pdf		
22	Sveaskog	(2011).	Sustainability	Report.	Pieejams:	https://ungc-production.s3.us-west-
2.amazonaws.com/attachments/14706/original/GLOBAL_COMPACT_HR.pdf?1333008428		
23	LEAX	(n.d.).	Code	of	Conduct.	Pieejams:	https://www.leax.com/en/company/sustainability.html		
24	Sveaskog	(2011).	Sustainability	Report.	Pieejams:	https://ungc-production.s3.us-west-
2.amazonaws.com/attachments/14706/original/GLOBAL_COMPACT_HR.pdf?1333008428		
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LABĀS	PRAKSES	PIEMĒRI	

Latvenergo	koncerna	ētikas	kodekss	padziļināti	apraksta	interešu	konfliktu	novēršanas	politiku	
un	 procedūras,	 apraksta,	 kā	 praksē	 tiek	 īstenots	 koncerna	 koruptīvu	 darbību	 un	 krāpšanas	
aizliegums,	norāda,	kādi	principi	ir	jāievēro	līgumpartneriem	un,	kā	to	ievērošana	tiek	uzraudzīta.25	
Atsauces	 uz	 pretkorupcijas	 un	 kukuļošanas	 novēršanas	 politikām,	 ar	 saitēm	 uz	 atbilstošajiem	
dokumentiem,	ir	iekļautas	Latvenergo	ilgtspējas	pārskatos	un	citās	uzņēmuma	tiešsaistes	vietnes	
sadaļās.26	Uzņēmums	norāda,	ka	tā	darbiniekiem	un	sadarbības	partneriem	ir	papildus	pieejami	
iekšējie	normatīvie	dokumenti,	par	kuriem	tiek	veikti	skaidrojoši	pasākumi.		

No	Zviedrijas	meitasuzņēmumiem	Latvijā	kā	labās	prakses	piemēru	var	minēt	uzņēmumu	Kuehne-
Nagel,	kas	izpilda	visus	trīs	kritērijus27,	kā	arī	uzņēmumu	Fristads	Production28	un	RIMI	Baltic,	
kur	detalizēta	 informācija	atrodama	par	 ICA	Gruppen	ētikas	politiku29,	kas	attiecināma	uz	RIMI	
Baltic.	

	

UZŅĒMUMS	NORĀDA,	KA	VEIC	AR	KORUPCIJU	SAISTĪTU	RISKU	IZVĒRTĒŠANU	

● Uzņēmums	skaidro,	ka	veic	ar	korupciju	saistītu	risku	izvērtēšanu.	

● Uzņēmums	 ziņo	 par	 saviem	 kukuļošanas	 un	 korupcijas	 novēršanas	 galvenajiem	 darbības	

rādītājiem	un/vai	rezultātiem.	

LABĀS	PRAKSES	PIEMĒRI:	

Savā	2020.	gada	ilgtspējas	pārskatā	LMT	ir	publicējis	informāciju	par	uzņēmuma	risku	pārvaldības	
stratēģiju,	 tai	 skaitā	 par	 nozīmīgākajiem	 korupcijas	 risku	 pārvaldības	 pasākumiem:	 “LMT	 risku	
pārvaldība	notiek	divos	līmeņos	–	stratēģisko	risku	pārvaldība	un	operacionālo	risku	pārvaldība,	t.	
sk.	 korupcijas	 risku	 pārvaldība.	 LMT	 2020.	 gadā	 veica	 padziļinātu	 korupcijas	 risku	 novērtēšanu,	
pārskatot	LMT	 iekšējos	normatīvos	dokumentus	un	precizējot	 tos	pēc	 labākās	prakses	piemēriem.	
Korupcijas	 risku	 novērtējums	 parādīja,	 ka	 LMT	 labi	 pārvalda	 korupcijas	 riskus.	 LMT	 2020.	 gadā	
ieviestas	visas	2019.	gada	ārējā	audita	sniegtās	rekomendācijas	korupcijas	riska	novēršanas	sistēmas	
pilnveidošanai.	2020.	gadā	nav	konstatēti	pārkāpumi	saistībā	ar	korupciju	vai	interešu	konfliktu."30	

Latvenergo	 2020.	 gada	 ilgtspējas	 pārskats	 uzskaita	 galvenos	 uzņēmuma	 risku	 vadības	
instrumentus	un	norāda,	ka	“Būtiskākie	riski	tiek	analizēti	iekšējās	darba	grupās	un	Risku	vadības	
komitejā,	kas	ir	īpaši	izveidota	risku	vadības	pārraudzības	institūcija	AS	“Latvenergo”	valdes	līmenī.	
Analīzes	ietvaros	tiek	vērtēta	riska	iespējamība	un	ietekme,	noteiktas	kritiskās	kontroles	un	izstrādāti	

	
25	Latvenergo	(2019).	Ētikas	kodekss.	Pieejams:	https://latvenergo.lv/storage/app/media/uploaded-
files/LE_etikas_kodekss_2019.pdf		
26	Latvenergo	(2020).	Ilgtspējas	un	gada	pārskats	2020.	Pieejams:	
https://latvenergo.lv/storage/app/media/parskati/2020/IGP_2020_LV.pdf;	Latvenergo	(2017).	Latvenergo	koncerna	
ētikas	pamatprincipi	sadarbībai	ar	līgumpartneriem.	Pieejams:	https://latvenergo.lv/lv/iepirkumi/etikas-principi-
ligumpartneriem		
27	Kuehne-Nagel	(2018).	Code	of	Conduct.	Pieejams:	https://home.kuehne-
nagel.com/documents/20124/2052349/Code+of+Conduct.pdf/14c3c688-9b64-9628-e991-
b8bb6e107445?t=1617810331760	p.	10	
28	Fristads	(2020).	Sustainability	report.	Pieejams:	
https://ipaper.ipapercms.dk/Kwintet/fristads/en/sustainabilityreportenso2020/?page=8	p.	8	
29	ICA	Gruppen	(2020).	Business	Ethics	Policy.	Pieejams:	https://www.icagruppen.se/globalassets/2.-om-ica-
gruppen/8.-bolagsstyrning/92.-policyer/icagruppen-business-ethics-policy-2020.pdf		
30	Latvijas	Mobilais	Telefons	SIA	(2020).	Ilgtspējas	pārskats.	Pieejams:	
https://lmt.mstatic.lv/lmt/files/parskati/lmt_ilgtspejas_parskats_2020.pdf		
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risku	mazinoši	pasākumi,	kā	arī	uzraudzīta	šo	kontroļu	pasākumu	īstenošana.	Identificētie	riski	tiek	
sasaistīti	ar	iekšējā	audita	sistēmu,	ļaujot	risku	novērtējumus	izmantot	arī	 iekšējā	audita	darbības	
plānošanā."	 Uzņēmums	 ziņo	 arī	 ka	 "Visiem	 Latvenergo	 koncerna	 darbiniekiem	 ir	 pieejama	
Krāpšanas	 un	 korupcijas	 riska	 pārvaldīšanas	 politika	 un	 Ētikas	 kodekss.	 Ar	 šiem	 dokumentiem	
darbinieki	var	iepazīties	koncerna	iekšējā	dokumentu	uzglabāšanas	vietnē."31	

No	Zviedrijas	meitasuzņēmumiem	Latvijā	risku	analīzi	detalizēti	veic	Sveaskog	Baltfor32,	kā	arī	
detalizēti	norāda,	vai	 ir	piedzīvoti	kādi	ar	korupciju	saistīti	 incidenti33.	Arī	RIMI	Baltic	 Ikgadējā	
ziņojumā	izskata	riskus	un	to	vadību,	taču	atsevišķi	nenodala	korupcijas	riskus.34	

	

UZŅĒMUMS	PASKAIDRO,	KĀ	NOVĒRŠ	INTEREŠU	KONFLIKTA	SITUĀCIJAS	

● Uzņēmums	paskaidro,	kā	tas	definē	interešu	konfliktu.	

● Uzņēmums	norāda,	kā	identificē	interešu	konflikta	gadījumus.	

● Uzņēmums	paskaidro	interešu	konfliktu	uzraudzību.	

LABĀS	PRAKSES	PIEMĒRI	

Latvenergo	ētikas	kodeksa	5.	punkts	“Interešu	konflikta	novēršana”	definē	interešu	konfliktu	kā	
“situācij[u],	kad	darba	pienākumu	veikšanas	ietvaros	darbiniekam	jāpieņem	lēmums,	jāierosina	vai	
kā	citādi	jāpiedalās	lēmuma	pieņemšanā	vai	jāveic	citas	ar	viņa	amatu	saistītas	darbības,	kas	ietekmē	
vai	var	 ietekmēt	paša	darbinieka,	viņa	ģimenes	 locekļu	vai	radinieku,	personu,	ar	kurām	viņam	ir	
kopīga	saimniecība,	vai	darījumu	partneru	personiskās	vai	mantiskās	intereses”,	papildus	norādot,	
ka	interešu	konflikts	var	izpausties	trijos	veidos	(reāls,	potenciāls	un	šķietams	interešu	konflikts).	
Katrs	veids	tiek	atsevišķi	paskaidrots.	Koncerna	ētikas	kodekss	arī	detalizēti	paskaidro,	kā	rīkoties	
tā	 kapitālsabiedrībām	 un	 darbiniekiem,	 lai	 netiktu	 pieļautas	 interešu	 konflikta	 situācijas,	 un	
norāda,	kas	uzņēmumā	ir	atbildīgs	par	to	uzraudzību	un	novēršanu.35		

No	Zviedrijas	meitasuzņēmumiem	Latvijā	detalizētu	informāciju	par	interešu	konflikta	novēršanu	
sniedz	Bonava36,	Kuehne-Nagel37,	kas	paskaidro,	ka	interešu	konflikts	 identificējams	brīdī,	kad	
pozīcija	 tiek	 izmantota	 personīgam	 ieguvumam,	 papildu	parastajai	 kompensācijai	 par	 padarīto.	
Savukārt,	 uzņēmums	 Toyota	 Material	 Handling	 Baltic	 norāda,	 ka	 darbiniekiem	 jābūt	

	
31	Latvenergo	(2020).	Ilgtspējas	un	gada	pārskats	2020.	Pieejams:	
https://latvenergo.lv/storage/app/media/parskati/2020/IGP_2020_LV.pdf		
32	Sveaskog	(2020).	Annual	Report	and	Sustainability	Report.	Pieejams:	
https://www.sveaskog.se/globalassets/trycksaker/finansiella-rapporter/annual-report-2020.pdf	p.	56	
33	Sveaskog	(2011).	Sustainability	Report.	Pieejams:	https://ungc-production.s3.us-west-
2.amazonaws.com/attachments/14706/original/GLOBAL_COMPACT_HR.pdf?1333008428	p.	31	
34	ICA	Gruppen	(2020).	Annual	Report	2020.	Pieejams:	
https://report.icagruppen.se/media/ornedawy/icagruppen_annual_report_2020.pdf		
35	Latvenergo	(2019).	Ētikas	kodekss.	Pieejams:	https://latvenergo.lv/storage/app/media/uploaded-
files/Latvenergo_koncerna_Etikas_kodekss.pdf		
36	Bonava	sadarbībā	ar	Hallvarsson	&	Halvarsson	un	Zitrusblau.	(n.d.).	Rīcības	kodekss.	Pieejams:	
https://www.bonava.lv/siteassets/images/sustainability/210705_bonava_codeofconduct_a4_auflage_05_21_lat_v02.
pdf		
37	Kuehne-Nagel	(2018).	Code	of	Conduct.	Pieejams:	https://home.kuehne-
nagel.com/documents/20124/2052349/Code+of+Conduct.pdf/14c3c688-9b64-9628-e991-
b8bb6e107445?t=1617810331760	p.	14	
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neatkarīgiem	veicot	darbības	ar	trešajām	pusēm.38	Līdzīga	definīcija	atrodama	arī	ICA	uzņēmuma	
materiālos,	kas	pārstāv	RIMI	Baltic	uzņēmuma	nostādnes.39	

	

UZŅĒMUMAM	IR	PUBLISKOTA	ZIEDOJUMU	UN	SPONSORĒŠANAS	POLITIKA	UN/VAI	
NOSTĀDNES	

● Uzņēmums	paskaidro,	pēc	kādām	vadlīnijām	sniedz	ziedojumus	un	veic	sponsorēšanu.	

● Uzņēmums	norāda	ziedojumu	saņēmējus,	atjaunojot	šo	informāciju	vismaz	reizi	gadā.		

LABĀS	PRAKSES	PIEMĒRI	

Starptautiskā	Lidosta	“Rīga”	savā	mājaslapā	paskaidro	savas	atbalsta	politikas	principus,	norāda	
atbalsta	veidus	un	subjektus,	paskaidro	projektu	pieteikšanas	un	pieteikumu	izskatīšanas	kārtību	
un	 savu	 ziedošanas	 (dāvināšanas)	 stratēģiju.	 Atsevišķā	 sadaļā	 ir	 uzskaitīti	 ziedojumu	 saņēmēji,	
ziedojumu	saturs	un	vērtība.40		

No	 Zviedrijas	 meitasuzņēmumiem	 Latvijā	 informāciju	 par	 sponsorēšanu	 sniedz,	 piemēram,	
Kuehne-Nagel41	un	Sveaskog42	un	Electrolux.43	

	

UZŅĒMUMS	PUBLISKO	SAVU	DĀVANU	UN	VIESMĪLĪBAS	POLITIKU	UN/VAI	
NOSTĀDNES	

● Uzņēmums	publiski	aizliedz	darbiniekiem	pieņemt	dārgas	dāvanas	un	viesmīlību.	

● Uzņēmums	 paskaidro	 dāvanu	 apstiprināšanas	 procesu	 (atbildīgās	 personas/	

struktūrvienības,	apstiprināšanas	sliekšņus	u.tml.).	

● Uzņēmums	paskaidro	sekas	par	politikas	vai	nostādņu	neievērošanu.	

	
38	Toyota	Material	Handling	Europe	(n.d.).	Code	of	Conduct	for	Suppliers.	Pieejams:	https://media.toyota-
forklifts.eu/deployedFiles/c559da2ba967eb820766939a658022c8.pdf;	Toyota	Material	Handling	Europe	(2020).	
Code	of	Conduct.	Pieejams:	https://media.toyota-
forklifts.eu/published/21528_Original%20document_toyota%20mh.pdf		
39	ICA	Gruppen	(2020).	Business	Ethics	Policy.	Pieejams:	https://www.icagruppen.se/globalassets/2.-om-ica-
gruppen/8.-bolagsstyrning/92.-policyer/icagruppen-business-ethics-policy-2020.pdf		
40	RIX	–	Lidosta	Rīga	(n.d.).	Korporatīvā	sociālā	atbildība.	Pieejams:	https://www.riga-airport.com/par-
lidostu/korporativa-atbildiba/korporativa-sociala-atbildiba-2		
41	Kuehne-Nagel	(2018).	Code	of	Conduct.	Pieejams:	https://home.kuehne-
nagel.com/documents/20124/2052349/Code+of+Conduct.pdf/14c3c688-9b64-9628-e991-
b8bb6e107445?t=1617810331760	p.	13	
42	Sveaskog	(2011).	Sustainability	Report.	Pieejams:	https://ungc-production.s3.us-west-
2.amazonaws.com/attachments/14706/original/GLOBAL_COMPACT_HR.pdf?1333008428	p.	32	
43	Electrolux	Group	(2020).	Sustainability	Reports.	Pieejams:	
https://www.electroluxgroup.com/sustainabilityreports/2020/key-priorities-and-progress-2020/our-nine-
promises/better-company/Act-ethically--lead-in-diversity-and-respect-human-rights/#key_priorities_progress		
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● Uzņēmums	 aizliedz	 veicināšanas	 maksājumus	 (maksājumi	 apmaiņā	 pret	 administratīvā	

procesa	 paātrināšanu	 par	 labu	 uzņēmuma	 interesēm;	 	 uzņēmuma	 darbinieki	 nedrīkst	

pieņemt	vai	prasīt	jebkādas	nepamatotas	priekšrocības).	

LABĀS	PRAKSES	PIEMĒRI	

SCHWENK	 Latvija	 ētikas	 kodekss	 detalizēti	 apraksta	 dāvanu	 apstiprināšanas	 procesu:	 “Mēs	
paredzam	nulles	 toleranci	 attiecībā	uz	 kukuļošanu	neatkarīgi	 no	 tā,	 kur	 norit	mūsu	 saimnieciskā	
darbība.	Tas	nozīmē,	ka	neviens	uzņēmuma	darbinieks	nedrīkst	sniegt	vai	solīt	vai	likt	citai	personai	
viņa	 vārdā	 sniegt	 vai	 solīt	 nepamatotas	 priekšrocības	 personai	 atbildīgā	 amatā	 ne	 valsts,	 ne	 arī	
privātajā	 sektorā.	 Mazas	 summas	 vai	 tā	 dēvētie	 “veicināšanas”	 maksājumi	 apmaiņā	 pret	
administratīvā	procesa	paātrināšanu	par	labu	uzņēmuma	interesēm	arī	nav	pieļaujami.	Turklāt	arī	
uzņēmuma	darbinieki	nedrīkst	pieņemt	vai	prasīt	 jebkādas	nepamatotas	priekšrocības.	 Ja	uz	 jums	
kāds	 izdara	 spiedienu	 dot	 kukuli	 vai	 jums	 ir	 aizdomas,	 ka	 kāds	 cits	 darbinieks	 iesaistās	 kukuļa	
ņemšanā/došanā,	 jums	 nekavējoties	 jāziņo	 šajā	 ētikas	 kodeksā	 norādītajā	 kārtībā.	 Ne	 vienmēr	
kukulis	ir	finanšu	līdzekļu	formā,	tas	var	tikt	nomaskēts	arī	kā	dāvana.	Lai	gan	dāvanu	sniegšana	ir	
likumīgs	veids,	kā	veidot	biznesa	attiecības	un	izrādīt	cieņu,	tās	nekādā	gadījumā	nedrīkst	izmantot,	
lai	ietekmētu	cilvēku,	ar	kuriem	tiek	veikta	vai	ir	plānots	veikt	uzņēmējdarbību,	objektivitāti.	Vienmēr	
objektīvi	izvērtējiet	saņemtās	dāvanas	vai	nodomu	dāvanu	sniegt	un	izvairieties	no	dārgu	vai	biznesa	
videi	 neierastu	 dāvanu	 pasniegšanas	 un	 pieņemšanas.	 Par	 pieņemamām	 un	 biznesa	 praksei	
atbilstošām	 uzskatāmas	 tādas	 dāvanas	 kā	 reklāmas	 priekšmeti,	 piemēram,	 kancelejas	 preces,	
sezonāla	 rakstura	 dāvanas	 un	 bezpersoniskas,	 bieži	 biroja	 darbinieku	 kopējai	 lietošanai	 domātas	
dāvanas.	 Par	 nepieņemamām	 dāvanām	 uzskatāmas	 naudas	 vai	 naudas	 ekvivalentu	 dāvanas,	
piemēram,	 čeki,	 dāvanu	 kartes	 vai	 dāvanu	 sertifikāti,	 un	 luksusa	 priekšmeti,	 piemēram,	 dārgi	
pulksteņi	 vai	 pildspalvas,	 smalki	 vīni	 vai	 dārga	 elektronika.	 Ja	 jums	 liekas,	 ka	 dāvanas	 vērtība	
pārsniedz	100	EUR,	pirms	tās	pieņemšanas	nepieciešams	 iegūt	tiešā	vadītāja	saskaņojumu.	Dalība	
piegādātāja,	klienta	vai	cita	sadarbības	partnera	rīkotā	pasākumā	ir	pieļaujama,	ja	šādai	dalībai	ir	
pietiekams	 dokumentēts	 pamatojums,	 kas	 saistīts	 ar	 uzņēmējdarbības	 veikšanu,	 un	 pasākuma	
izmaksu	 apjoms	 ir	 pieņemams.	 Jums	 vienmēr	 jāgādā,	 lai	 dāvanas	 un	 citi	 pieklājības	 žesti	
uzņēmējdarbībā	nekad	netiktu	izmantoti	vai	veikti	ar	mērķi	saņemt	vai	dot	nepamatotu	priekšrocību,	
un	jāizvairās	arī	no	potenciālām	situācijām,	kad	dāvana	vai	žests	var	tikt	maldīgi	uzskatīts	par	šādu	
nepamatotu	 priekšrocību,	 pat	 ja	 patiesībā	 tā	 nebija	 domāts.	 Vienmēr	 apsveriet,	 vai	 dāvanas	
pieņemšana	vai	sniegšana	nebojātu	jūsu	un/vai	uzņēmuma	reputāciju,	ja	par	dāvanas	pieņemšanu	
vai	sniegšanu	uzzinātu	plašāks	personu	loks	vai	mediji.	Šaubu	gadījumā	vērsieties	Ētikas	komisijā.”44	

No	Zviedrijas	meitasuzņēmumiem	Latvijā	kā	labās	prakses	piemērus	var	minēt	Kuehne-Nagel45,	
Fristads	Production,	kas	seko	UN	Global	Compact	vadlīnijām46	un	Webhelp.47		

	

	

	

	
44	Schwenk	(2020).	Ētikas	kodekss.	Pieejams:	https://schwenk.lv/wp-content/uploads/2020/02/Etikas_kodekss.pdf		
45	Kuehne-Nagel	(2018).	Code	of	Conduct.	Pieejams:	https://home.kuehne-
nagel.com/documents/20124/2052349/Code+of+Conduct.pdf/14c3c688-9b64-9628-e991-
b8bb6e107445?t=1617810331760	p.	11	
46	United	Nations	(n.d.).	The	Ten	Principles	of	the	UN	Global	Compact.	United	Nations	Global	Compact,	pieejams:	
https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/mission/principles/principle-10		
47	Webhelp	(2020).	Code	of	Conduct	–	Fundamental	Principles	of	Webhelp	Group.	Pieejams:	
https://webhelp.com/wp-content/uploads/2021/03/Code-Book-English.pdf		
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UZŅĒMUMS	ZIŅO,	KA	RĪKO	DARBINIEKU	APMĀCĪBAS	PAR	SAVU	KORUPCIJAS	UN	
KUKUĻOŠANAS	APKAROŠANAS	PROGRAMMU	

● Uzņēmums	norāda,	ka	veic	apmācības	par	saviem	korupcijas	novēršanas	mehānismiem.	

● Uzņēmums	paskaidro,	kā	šīs	apmācības	tiek	uzraudzītas	un	pārskatītas.	

● Uzņēmums	paskaidro,	kā	tiek	mērīta	šo	apmācību	efektivitāte.	

LABĀS	PRAKSES	PIEMĒRI:	

Latvenergo	ilgtspējas	un	gada	pārskats	norāda,	ka	2020.	gadā	koncerna	darbiniekiem	tika	rīkotas	
e-apmācības	 par	 Ētikas	 kodeksa	 prasībām,	 par	 interešu	 konflikta	 novēršanu	 un	 krāpšanas	 un	
korupcijas	 nepieļaušanu.	 Pārskatā	 tāpat	 var	 uzzināt,	 cik	 darbinieku,	 t.sk.	 procentuāli	 no	 visiem	
koncernā	strādājošajiem,	šo	programmu	jau	 ir	apguvuši	un	apskatīt	plānus	sekojošajam	gadam,	
starp	kuriem	ir	apmācības	interešu	konfliktu	identifikācijā,	kā	arī	papildu	pasākumi	ziņošanas	jeb	
trauksmes	celšanas	veicināšanai.	

Starptautiskā	Lidosta	“Rīga”	savā	ilgtspējas	pārskatā	ziņo,	ka	ir	izstrādājusi	mācību	programmu	
par	 savu	ētikas	kodeksu,	un	ka	veic	visu	darbinieku	apmācību	reizi	 trijos	gados,	kā	arī	uzsākot	
darba	tiesiskās	attiecības.	Uzņēmums	paskaidro,	ka	tā	apmācību	programmas	pamatā	ir	prasības	
par	rīcību	attiecībā	uz	jautājumiem	par	iespējamiem	pārkāpumiem,	krāpnieciskām	vai	koruptīvām	
darbībām.	Tāpat	ir	padziļināti	norādīts,	ka:	“organizējot	darbinieku	zināšanu	pārbaudes	testu	par	
Ētikas	 kodeksa	 pamatprincipiem,	 2019.	 gadā	 notika	 visu	 lidostas	 “Rīga”	 darbinieku	 e-apmācība.	
Visvairāk	korupcijas	riskam	pakļautajiem	amatiem	vismaz	reizi	trijos	gados	tiek	plānoti	padziļināti	
zināšanu	pilnveidošanas	pasākumi,	piesaistot	Korupcijas	novēršanas	un	apkarošanas	biroja	(KNAB)	
vai	 citu	 ārējo	 organizāciju	 lektorus.	 2019.	 gadā	 sadarbībā	 ar	 KNAB	 lidosta	 “Rīga”	 organizēja	
seminārus	 “Iekšējās	 kontroles	 sistēma	 korupcijas	 un	 interešu	 konflikta	 riska	 novēršanai",	 kuros	
kopumā	piedalījās	34	darbinieki.”48	

No	Zviedrijas	meitasuzņēmumiem	Latvija,	kā	veiksmīgu	piemēru,	kas	izpilda	visus	apakškritērijus	
var	 minēt	 Electrolux,	 kas	 detalizēti	 norāda,	 ka	 “specializētas	 apmācības	 tiek	 nodrošinātas	
darbiniekiem,	kam	pastāv	vislielākais	risks	saskarties	ar	korupcijas	gadījumiem49,	kā	arī	paskaidro,	
ka	 vidējā	 un	 augstākā	 līmeņa	 vadība	 diskutē	 par	 korupcijas	 izaicinājumiem	 un	 metodēm,	 kā	 to	
pārvarēt.”	Tāpat	tiek	norādīts,	ka	79%	no	darbiniekiem	izgāja	Rīcības	kodeksa,	t.sk.	pretkorupcijas	
apmācības.	90%	no	darbiniekiem	apzinās	Ētikas	kodeksa	nozīmi	un	kā	to	īstenot	savā	darbībā.50	
Informāciju	par	to,	ka	darbiniekiem	tiek	veiktas	pretkorupcijas	apmācības51	un	informāciju	par	to,	
cik	darbinieki	apmācības	ir	izgājuši,52	sniedz	arī	uzņēmums	Swecon.	

	

	
48	VAS	“Starptautiskā	lidosta	“Rīga”	(2019).	Ilgtspējas	pārskats.	Pieejams:	https://www.riga-
airport.com/uploads/Ilgtspeja/Ilgtspejas%20parskats%20RIX%2004.01.2021_FIN.pdf		
49	Electrolux	Group	(2020).	Sustainability	Reports.	Pieejams:	
https://www.electroluxgroup.com/sustainabilityreports/2020/key-priorities-and-progress-2020/our-nine-
promises/better-company/Act-ethically--lead-in-diversity-and-respect-human-rights/#key_priorities_progress		
50	Electrolux	Group	(2020).	Sustainability	Reports.	Pieejams:	
https://www.electroluxgroup.com/sustainabilityreports/2020/key-priorities-and-progress-2020/our-nine-
promises/better-company/Act-ethically--lead-in-diversity-and-respect-human-rights/#key_priorities_progress		
51	Lantmannen	(2020).	Lantmannen	Annual	Review.	Pieejams:	https://www.lantmannen.com/about-
lantmannen/financial-information/annual-report-with-sustainability-report/	p.	145	
52	Lantmannen	(2020).	Lantmannen	Annual	Review.	Pieejams:	https://www.lantmannen.com/about-
lantmannen/financial-information/annual-report-with-sustainability-report/	p.	145	
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UZŅĒMUMS	ZIŅO,	KĀ	TIEK	UZRAUDZĪTI	UN	PĀRSKATĪTI	TĀ	KORUPCIJAS	UN	
KUKUĻOŠANAS	APKAROŠANAS	PASĀKUMI	UN	POLITIKAS	(PROGRAMMA)	

● Uzņēmums	norāda,	cik	bieži	šī	programma	tiek	pakļauta	regulāriem	iekšējiem	vai	ārējiem	

auditiem.	

● Uzņēmums	norāda,	ka	šī	politika	tiek	atjaunināta	saskaņā	ar	ieteikumiem.	

LABĀS	PRAKSES	PIEMĒRI:	

Maxima	 norāda,	 ka	 uzņēmuma	 gada	 pārskatos	 un	 darbības	 pārskatos	 sniedz	 informāciju	 par	
Politikas	īstenošanu,	skaidrojot,	ka	"Drošības	departamenta	direktors	iniciē	periodiskas	sapulces	un	
Uzņēmuma	 atbalstu	 Darbiniekiem,	 kuri	 pilda	 Korupcijas	 novēršanas	 funkcijas	 “Maxima	 Latvija”,	
nolūkā	kopīgot	labu	praksi,	jaunumus	par	Korupcijas	novēršanu,	citu	informāciju,	kas	var	būt	būtiska	
Uzņēmumam,	un	tamlīdzīgi.	“Maxima	Latvija”	nodrošina,	ka	visi	iespējamie	Politikas	pārkāpumi	tiek	
pienācīgi	 izmeklēti,	 un	 to	 veic	 pilnvarotas	 un	 kompetentas	 personas.	 Izmeklēšanas	 rezultāti,	
secinājumi	un	ieteikumi	tiek	iesniegti	Uzņēmuma	Vadības	grupas	locekļiem."53	

Latvenergo	 savā	 ilgtspējas	 un	 gada	 pārskatā	 norāda,	 ka	 "Koncerna	 vadība	 atbild	 par	 regulāru	
kontroļu	novērtēšanu	un	uzlabošanu,	savukārt	vadības	darba	izpildi	uzrauga	padome	un	Revīzijas	
komiteja.	 Iekšējais	 audits	 pārbauda	 kontroļu	 darbību	 un	 novērtē	 to	 efektivitāti.	 Ārējais	 revidents	
sniedz	 atzinumu	 par	 finanšu	 pārskatu	 patiesumu	 un	 atbilstību.	 Visas	 pārraudzības	 institūcijas	 ir	
neatkarīgas	savā	darbībā."	Tiek	minēts,	ka	Revīzijas	komiteja,	kas	veic	iekšējā	audita	un	revidenta	
darbības,	kā	arī	Krāpšanas	riska	vadības	plāna	ieviešanas	uzraudzību,	atskaitās	padomei	par	savu	
darbību	un	uzdevumu	izpildi	ne	retāk	kā	vienreiz	gadā.		

No	 Zviedrijas	meitasuzņēmumiem	 Latvijā	 kā	 piemēru	 var	minēt	 uzņēmumus	Rimi	 Baltic54 	un	
Electrolux.55 	Electrolux	 rekomendācijas	 no	 risku	 analīzes	 ievieto	 darbības	 plānā,	 lai	 uzlabotu	
Rīcības	kodeksa	ievērošanas	praksi.	Pretkorupcijas	riski	kopš	2015.	gada	tiek	analizēti	formālos	un	
neformālos	kanālos,	piemēram,	rūpnīcu	vizītēs,	ar	aptauju	un	 interviju	palīdzību,	savukārt	kopš	
2020.	gada	 juridisko	 ārpakalpojumu	 sniedzējs	 novērtē	 korupcijas,	 sankciju	 risku,	 kā	 arī	 rīcības	
kodeksa	t.sk.	pretkorupcijas	programmu.56	

	

UZŅĒMUMS	PUBLISKO	SAVU	TRAUKSMES	CELŠANAS	POLITIKU	

● Uzņēmums	norāda,	ka	trauksmes	cēlēji	un	personas,	kas	ziņos	par	iespējamiem	kukuļošanas	

un	korupcijas	gadījumiem,	netiks	nekādā	veidā	sodītas.		

● Uzņēmums	norāda,	ka	tam	ir	konfidenciāls	un	anonīms	ziņošanas	kanāls.	

	
53	Maxima	Latvija	(n.d.).	Korupcijas	novēršanas	politika.	Pieejams:	
https://www.maxima.lv/fileman/Uploads/Dokumenti/Korupcijas_noversanas_politika_LV.pdf		
54	ICA	Gruppen	(2020).	Business	Ethics	Policy.	Pieejams:	https://www.icagruppen.se/globalassets/2.-om-ica-
gruppen/8.-bolagsstyrning/92.-policyer/icagruppen-business-ethics-policy-2020.pdf		
55	Electrolux	Group	(2020).	Sustainability	Reports.	Pieejams:	
https://www.electroluxgroup.com/sustainabilityreports/2020/key-priorities-and-progress-2020/our-nine-
promises/better-company/Act-ethically--lead-in-diversity-and-respect-human-rights/#key_priorities_progress		
56	Electrolux	Group	(2020).	Sustainability	Reports.	Pieejams:	
https://www.electroluxgroup.com/sustainabilityreports/2020/key-priorities-and-progress-2020/our-nine-
promises/better-company/Act-ethically--lead-in-diversity-and-respect-human-rights/#key_priorities_progress		
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● Uzņēmums	paskaidro,	kas	pārrauga	un	ir	atbildīgs	par	trauksmes	celšanu	uzņēmumā.	

● Uzņēmums	publisko	trauksmes	celšanas	statistiku,	kura	tiek	atjaunota	vismaz	reizi	gadā.	

LABĀS	PRAKSES	PIEMĒRS:	

SCHWENK	 Latvija	 ētikas	 kodeksa	 sadaļa	 “Ētikas	 kodeksa	 ievērošana	 un	 ziņošana	 par	
pārkāpumiem”	norāda,	ka	uzņēmumā	pastāv	vairāki	konfidenciāli	ziņošanas	mehānismi,	tostarp	
trauksmes	 celšanas,	 un	 apraksta	 ziņošanas	 kārtību,	 atbildīgās	 struktūrvienības	 un	 personas.57	
Uzņēmuma	2020.	gada	ilgtspējas	pārskats	norāda	gadā	saņemto	ziņojumu	skaitu	un	rezultātus,	t.sk.	
atrisinājuma	laiku.58	

No	 Zviedrijas	 meitasuzņēmumiem	 Latvijā	 visus	 apakškritērijus	 šajā	 sadaļā	 izpilda	 Sveaskog	
Baltfor59,	Electrolux60	un	Swecon61.	

	

UZŅĒMUMS	PASKAIDRO,	KĀ	UZRAUGA	KORUPCIJAS	RISKUS,	KAS	SAISTĪTI	AR	
TREŠAJĀM	PERSONĀM	(SADARBĪBAS	PARTNERIEM)	

● Uzņēmums	līgumos	ar	trešajām	personām	pieprasa,	ka	tās	ievēro	uzņēmuma	pretkorupcijas	

politiku.	

● Līgumos	tiek	iekļautas	atsauces	uz	uzņēmuma	audita	tiesībām.	

● Uzņēmums	paskaidro,	kā	veic	uzticamības	pārbaudes,	uzsākot	darījumu	attiecības.	

● Uzņēmums	ziņo	par	aģentiem,	starpniekiem,	kopuzņēmumiem	un	asociētiem	partneriem,	ar	

kuriem	tam	pašlaik	ir	noslēgti	sadarbības	līgumi	un	kuri	strādā	uzņēmuma	vārdā.	

	

UZŅĒMUMS	NODROŠINA	IEPIRKUMU	PROCESU	CAURSPĪDĪBU	

● Uzņēmums	publiski	iestājas	par	godīgu	tirgošanos.		

● Uzņēmums	apzina	korupcijas	riskus,	kas	rodas	iepirkuma	procesā,	un	paskaidro,	kā	tos	risina	

(piemēram,	norādot,	ka	piegādātājiem	ir	jābūt	pretkukuļošanas	un	korupcijas	procedūrām).	

	
57	Schwenk	(2020).	Ētikas	kodekss.	Pieejams:	https://schwenk.lv/wp-content/uploads/2020/02/Etikas_kodekss.pdf		
58	Schwenk	(2019).	Ilgtspējas	pārskats.	Pieejams:	https://schwenk.lv/wp-content/uploads/2020/08/SCHWENK-
Latvija-ilgtspejas-parskats2019.pdf		
59	Sveaskog	(2011).	Sustainability	Report.	Pieejams:	https://ungc-production.s3.us-west-
2.amazonaws.com/attachments/14706/original/GLOBAL_COMPACT_HR.pdf?1333008428		
60	Electrolux	Group	(2020).	Sustainability	Reports.	Pieejams:	
https://www.electroluxgroup.com/sustainabilityreports/2020/key-priorities-and-progress-2020/our-nine-
promises/better-company/Act-ethically--lead-in-diversity-and-respect-human-rights/#key_priorities_progress		
61	Lantmannen	(2020).	Lantmannen	Annual	Review.	Pieejams:	https://www.lantmannen.com/about-
lantmannen/financial-information/annual-report-with-sustainability-report/		
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● Uzņēmums	nodrošina	pārskatāmu	un	vienlīdzīgu	iepirkumu	procesu,	publiskojot	atbilstošu,	

visām	 ieinteresētajām	 pusēm	 pieejamu	 informāciju	 (t.sk.	 informāciju	 par	 piedāvājumu	

iesniegšanu,	piešķiršanas	un	izvērtēšanas	kritērijus).	

LABĀS	PRAKSES	PIEMĒRI	

Latvijas	 Dzelzceļš	 nodrošina	 brīvu	 un	 tiešu	 elektronisku	 pieeju	 iepirkuma	 dokumentiem	 un	
visiem	 papildus	 nepieciešamajiem	 dokumentiem	 pasūtītāja	 tīmekļvietnē	 www.ldz.lv	 sadaļā	
“Iepirkumi”	pie	šī	 iepirkuma	sludinājuma.62 Tāpat	uzņēmums	norāda,	ka	 ikviena	LDz	organizētā	
iepirkuma	 procedūrā	 norit	 saskaņā	 ar	 Sabiedrisko	 pakalpojumu	 sniedzēju	 iepirkumu	 likuma	
42.pantu	(kas	nosaka	pretendentu	izslēgšanas	nosacījumus)63.	

Latvijas	Valsts	Meži	norāda,	ka	“Kokmateriālu	pārvadājumu	pakalpojumu	iepirkumu	procedūras	
LVM	 organizē	 saskaņā	 ar	 PIL	 noteikumiem.” 64 	Uzņēmums	 uzsver,	 ka	 “Publiskajos	 iepirkumos	
pasūtītājam	jānodrošina	publiskā	iepirkuma	pamatprincipi	-	atklātums,	vienlīdzīga	attieksme	un	
brīva	konkurence	–	tajā	skaitā	attiecībā	uz	informācijas	sniegšanu	vai	apmaiņu.”	

No	Zviedrijas	meitasuzņēmumiem	Latvijā	visus	apakškritērijus	izpilda	uzņēmums	Kuehne-Nagel,	
definējot	iepirkuma	procedūru	Ilgtspējas	ziņojumā.65	

	

UZŅĒMUMS	PUBLISKO	PATIESĀ	LABUMA	GUVĒJUS	(PLG)	

● Uzņēmums	 savā	mājaslapā	 sniedz	patiesu	 informāciju,	 kas	 identificē	 tā	PLG,	 balstoties	 uz	

Noziedzīgi	 iegūtu	 līdzekļu	 legalizācijas	 un	 terorisma	 un	 proliferācijas	 finansēšanas	

novēršanas	(NILLTPFN)	likumā	noteiktajām	PLG	definīcijām.	Vai:	

o Uzņēmums	paskaidro,	kāpēc	PLG	nav	iespējams	noteikt	un/vai	publicēt.		

	

UZŅĒMUMA	ATKLĀTĪBA	PAR	UZŅĒMUMA	AKCIONĀRIEM,	STRUKTŪRU	UN	MEITAS	
UZŅĒMUMIEM	

● Uzņēmuma	mājas	lapā	atrodama	informācija	par:	

o Akcionāriem,	 ja	 atbilstošs	 vai	 uzņēmums	 paskaidro,	 kāpēc	 akcionāru	 sarakstu	 nav	
iespējams	publicēt.	

o Padomi,	ja	atbilstošs.	
o Valdi.	
o Organizācijas	struktūru.	

	
62	Latvijas	Dzelzceļš	(n.d.).	Iepirkumi.	Pieejams:	https://www.ldz.lv/lv/iepirkumi#		
63	Latvijas	Dzelzceļš	(n.d.).	Iepirkumi:	Attiecības	ar	preču	un	pakalpojumu	piegādātājiem.	Pieejams:	
https://www.ldz.lv/lv/attiecibas-ar-precu-un-pakalpojumu-piegadatajiem		
64	LVM	(2021).	Ražošana	LVM	2021.	Pieejams:	https://www.lvm.lv/images/lvm/demo/Par_mums/sanaksmju-
protokoli/lnma_lms_28042021.pdf		
65	Kuehne-Nagel	(2020).	Sustainability	Report.	Pieejams:	https://2020-annual-report.kuehne-
nagel.com/fileadmin/user_upload/Dateien/documents/Sustainabilityreport_2020.pdf	p.	45	
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● Uzņēmums	publisko	informāciju	par	saviem	meitasuzņēmumiem	(akciju	skaits,	kas	tam	šajos	

uzņēmumos	pieder).	

● Uzņēmums	ziņo	ka	neiesaistīsies	darījumos	ar	necaurspīdīgiem	uzņēmumiem.	

● Uzņēmums	 norāda	 informāciju	 par	 to,	 kādās	 valstīs	 darbojas,	 kāda	 ir	 tā	 darbības	 sfēra	

konkrētajā	 valstī	 un	 norāda	 savus	 meitasuzņēmumus	 šajās	 valstīs	 un	 konsolidācijai	

nepakļautajiem	holdingiem.	

Diskusijās	 atsevišķi	 eksperti	 norādīja,	 ka	 publicējot	 informāciju	 par	 uzņēmuma	 akcionāriem,	

struktūru	 un	meitasuzņēmumiem	 jāņem	 vērā	 būtiskuma	 princips,	 piemēram,	 jāizvērtē,	 vai	 ir	

samērīgi	publicēt	informāciju	par	tādiem	akcionāriem,	kam	pieder	maz	akciju	daļas.	Ja	uzņēmumā	

ir	 mazākuma	 akcionāri,	 jāņem	 vērā,	 ka	 detalizēta	 akcionāru	 saraksta	 uzturēšana	 ir	 papildu	

izmaksas,	 tāpat	 jāņem	 vērā	 arī	 īpašnieka	 privātums	 un	 ar	 tā	 aizsargāšanu	 saistītie	 riski.	 Taču	

ieteicams	norādīt	akcionārus,	kuriem	pieder	10%	un	vairāk	no	uzņēmuma.	

	

UZŅĒMUMS	PUBLISKO	PILNVĒRTĪGU	INFORMĀCIJU	PAR	TO,	KĀ	TAS	UZRAUGA	
SAVU	POLITISKO	IESAISTI	

● Uzņēmums	paskaidro,	kā	tas	definē	politisko	iesaisti	(t.i.,	politiskas	darbības),	šajā	definīcijā	

iekļaujot	 informāciju	 par	 politisko	 finansēšanu,	 lobēšanu	 (interešu	 pārstāvniecību)	 un	

“virpuļdurvju”	principa	ievērošanu	(bijušo	valsts	amatpersonu	pieņemšana	darbā).	

● Uzņēmums	norāda,	kādi	principi	vada	tā	politiskās	darbības	un	intereses.	

● Uzņēmums	ziņo,	ka	tās	politiskās	rīcības	nosacījumi	ir	vienlīdzīgi	piemērojami	(t.i.,	tā	attiecas	

uz	visiem	darbiniekiem,	vadītājiem	un	struktūrvienībām,	kuras	ir	uzņēmuma	pārziņā).	

● Uzņēmums	publisko	datus,	kas	liecina,	ka	tā	augstākā	līmeņa	vadība	nosaka	toni	un	uzrauga	

politiskās	 iesaistes	 jautājumus.	 T.i.,	 vismaz	 reizi	 gadā	 pārskata	 uzņēmuma	 politiskās	

aktivitātes	 un	 apstiprina	 izdevumus	 politiskām	 darbībām,	 saskaņā	 ar	 noteiktajiem	

sliekšņiem	un	principiem.	

	

UZŅĒMUMS	ZIŅO,	KA	NEVEIC	POLITISKUS	ZIEDOJUMUS	

● Uzņēmums	norāda,	ka	finansiāli	neatbalsta	politiskās	organizācijas,	politiķus	vai	politiskās	

kampaņas,	 tostarp	 izmantojot	 starpniekus,	 un	 darbojas	 saskaņā	 ar	 Politisko	 organizāciju	

(partiju)	finansēšanas	likumu.		
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LABĀS	PRAKSES	PIEMĒRI	

Uzņēmumi	 ētikas	 kodeksos	 vai	 citos	dokumentos	norāda	uzņēmuma	politiku.	Maxima	Latvija:	
"Mēs	neiesaistāmies	politikā.	Grupas	un	tās	Uzņēmumu	darbinieki	nedrīkst	grupas	vai	tās	Uzņēmumu	
vārdā	 sniegt	 tiešu	 vai	 netiešu	 palīdzību	 vai	 finansējumu	 politiskajām	 partijām." 66 	Swedbank:	
“Swedbank	 ir	 politiski	 neitrāla	 organizācija,	 tā	 finansiāli	 neatbalsta	 nevienu	 politisko	 partiju,	
politiķus	vai	politiskās	kampaņas."67	

No	Zviedrijas	meitasuzņēmumiem	Latvijā	Bonava	norāda:	“Bonava	ir	politiski	neitrāls	uzņēmums	–	
mēs	 neveicam	 nekādus	 maksājumus	 vai	 ziedojumus	 partijām	 un	 politiķiem,	 kā	 arī	 nesniedzam	
paziņojumus	par	vai	pret	politiskajām	partijām	vai	kandidātiem,	viņu	pārstāvētajām	iestādēm	vai	
personām.” 68 	Sveaskog	 Baltfor:	 “Nesniedz	 ziedojumus	 vai	 dāvanas	 politiskām	 partijām	 un	 tām	
līdzīgām	 organizācijām.”69 .	 Arī	LEAX	Rēzekne70 	un	Kuehne-Nagel	norāda	 uzņēmumu	 politiku	
attiecībā	uz	šiem	jautājumiem.71	

	

UZŅĒMUMS	NODROŠINA	LOBĒŠANAS	(INTEREŠU	PĀRSTĀVNIECĪBAS)	
CAURSPĪDĪBU.	

● Uzņēmumam	ir	publiski	apskatāma	lobēšanas	(interešu	pārstāvniecības)	politika.		

● Uzņēmums	 atklāj,	 kādās	 tirdzniecības,	 nozares	 un	 citās	 asociācijās	 tas	 ir	 iesaistīts	

(reģionālajā,	nacionālajā,	ES	un	starptautiskajā	līmenī)..	

● Uzņēmuma	lobēšanas	(interešu	pārstāvniecības)	nostājas	attiecas	uz	asociācijām	(biedrībām,	

fondiem,	u.c.),	kurās	tas	ir	iesaistīts.	

	

UZŅĒMUMS	NORĀDA,	KĀ	UZRAUGA	VALSTS-PRIVĀTĀ	SEKTORA	“VIRPUĻDURVIS”	
PRINCIPA	IEVĒROŠANU	PERSONĀLA	POLITIKĀ	

● Uzņēmums	apzinās	riskus,	kas	var	rasties	no	personu	pārejas	no	valsts	amatiem	uz	darbu	

uzņēmumā	privātajā	sektorā	un	norāda,	kā	tos	uzrauga	(piem.,	ieviešot	“atdzišanas	periodu”	

pirms	darbinieks	var	uzņēmuma	vārdā	risināt	sarunas	ar	savu	bijušo	darba	vietu).	

● Uzņēmums	publisko	informāciju	par	norīkojumiem	no	vai	uz	valsts	sektoru.	

	
66	Maxima	Latvija	(n.d.).	UAB	„VILNIAUS	PREKYBA”	Uzņēmējdarbības	ētikas	kodekss.	Pieejams:	
https://www.maxima.lv/par-uznemumu/etikas-kodekss		
67	Swedbank	(n.d.).	Swedbank	Grupas	Pretkorupcijas	Politika.	Pieejams:	
https://www.swedbank.lv/static/pdf/about/governance/Swedbank_Pretkorupcijas_politika_nov2016.pdf		
68	Bonava	sadarbībā	ar	Hallvarsson	&	Halvarsson	un	Zitrusblau.	(n.d.).	Rīcības	kodekss.	Pieejams:	
https://www.bonava.lv/siteassets/images/sustainability/210705_bonava_codeofconduct_a4_auflage_05_21_lat_v02.
pdf	p.	12	
69	Sveaskog	(2011).	Sustainability	Report.	Pieejams:	https://ungc-production.s3.us-west-
2.amazonaws.com/attachments/14706/original/GLOBAL_COMPACT_HR.pdf?1333008428	p.	32	
70	LEAX	(n.d.).	Code	of	Conduct.	Pieejams:	https://www.leax.com/en/company/sustainability.html		
71	Kuehne-Nagel	(2018).	Code	of	Conduct.	Pieejams:	https://home.kuehne-
nagel.com/documents/20124/2052349/Code+of+Conduct.pdf/14c3c688-9b64-9628-e991-
b8bb6e107445?t=1617810331760		


