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Korporatīvā sociālā atbildība (KSA) ir termins, kuru dzirdējuši daudzi, 
taču vēl aizvien virkne uzņēmumu neizprot vai tikai daļēji izprot KSA 
pamatprincipus. Tomēr uzņēmumu konkurētspēja un produktivitāte vairs 
nav iedomājama bez iesaistīšanās starptautiskos procesos, tāpēc arī 
KSA pakāpeniski kļūst par daudzu uzņēmumu stratēģiju sastāvdaļu.  
 
 
Kas ir korporatīvā sociālā atbildība? 
 
KSA ir laba biznesa prakse, kas demonstrē uzņēmuma vērtības un 
principus un parāda, ka uzņēmums brīvprātīgi ir iekļāvis sociālās, vides 
un cilvēktiesību vērtības savā ikdienas darbībā un attiecībās ar 
uzņēmumā iesaistītajām pusēm – darbiniekiem, klientiem, partneriem, 
sabiedrību u.c. Uzņēmuma atbildība vairs nav saistīta tikai ar peļņas 
aspektiem, tā ir arī atbildība par cilvēkiem un apkārtējo vidi.  
 
Vēsturiski KSA savu attīstības ceļu ir sākusi jau 1990.gadu sākumā un rietumos kļuvusi par 
neatņemamu atbildīgas uzņēmējdarbības iezīmi. Šodien vēl nav izveidojies vienots 
viedoklis un skaidra definīcija, kas ir KSA, tomēr pastāv zināmi principi, kuri var signalizēt 
par nopietniem uzņēmuma ilgtermiņa biznesa nodomiem, kas vienlaikus var palīdzēt veidot 
uzņēmuma reputāciju.  
 
 
 



Faktu lapa – Korporatīvā sociālā atbildība – modernas un ilgtspējīgas uzņēmējdarbības pamats (Maijs, 2014) 
Eiropas Biznesa atbalsta tīkls Latvijā (EEN) 

 
 
 

Eiropas Komisijas (EK) Uzņēmumu ģenerāldirektorāts ir 
definējis Korporatīvo Sociālo Atbildību (KSA) kā uzņēmumu 
atbildību par to ietekmi uz sabiedrību. Korporatīvā jeb 
uzņēmumu sociālā atbildība nozīmē to, ka uzņēmumi savā 
ikdienas darbībā dara vairāk, nekā prasa likums, un 
brīvprātīgi pilda sociālos un vides aizsardzības mērķus. Bez 
tam EK ir uzstādījusi mērķi padarīt Eiropas Savienību (ES) 
par izcilības paraugu uzņēmumu sociālās atbildības jomā.  
 

 
 
Kāpēc korporatīvā sociālā atbildība? 
 
KSA attīstību globālā līmenī ietekmē divi būtiski faktori: 
 

 Pieprasījums pēc sakārtotas uzņēmuma struktūras un sociāli atbildīgas 
uzņēmējdarbības vides, skaidriem principiem un labas reputācijas, kļūstot par 
piegādātāju ārvalstu kompānijām vai to partneriem; 

 Nepieciešamība iekļūt globālajā tirgū un būt līdzvērtīgam spēlētājam, piedāvājot 
kvalitatīvus un atbildīgas uzņēmējdarbības principiem atbilstošus pakalpojumus un 
produktus. 

 
Uzņēmējdarbība ir sabiedrības attīstības dzinējspēks, kā arī būtisks tās labklājības rādītājs. 
Šī iemesla dēļ arvien biežāk gan ES, gan starptautiskā līmenī tiek runāts par KSA 
programmu brīvprātīgu vai obligātu īstenošanu uzņēmējdarbībā. Turklāt arī uzņēmēji, 
apzinoties šo ietekmi, arvien biežāk cenšas apliecināt labākos korporatīvās pārvaldes 
principus, tādējādi potenciālajiem investoriem un akcionāriem demonstrējot savu attieksmi 
pret sabiedrību kopumā. Turklāt, ja Latvijā KSA principu ievērošana nespēlē izšķirošu 
lomu, tad partneri rietumos to noteikti vērtēs augstu, uzskatot to par būtisku aspektu vēlmei 
un motivācijai sadarboties.  
 
 
 
TOP 3 ieguvumi, realizējot korporatīvo sociālo atbildību kā biznesa praksi: 
 

1. Iespēja piesaistīt un noturēt kvalificētus un motivētus darbiniekus 

2. Samazināti riski, labākas iespējas tos identificēt un vadīt 

3. Efektivitāte un resursu ietaupījums 

 
 
 
Plašāka informācija: 
 

 Eiropas Komisija, Korporatīvā sociālā atbildība (KSA) Eiropas Savienībā: http://bit.ly/1iYas0x  

 LR Labklājības ministrija, Korporatīvā sociālā atbildība: http://bit.ly/1iYaENw  

 Eiropas Komisija, Corporate Social Responsibility (CSR): http://bit.ly/1iYaZj9  

 Korporatīvās ilgtspējas un atbildības institūts, Ilgtspējas indekss: 
http://www.ilgtspejasindekss.lv/  
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