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EEN projekta ietvaros

Korporatīvā
sociālā atbildība

Darbība kādā noteiktā uzņēmējdarbības jomā, pat ja tā ir saistīta ar zaļajām tehnoloģijām,
automātiski nenozīmē to, ka uzņēmums ir korporatīvi sociāli atbildīgs.
Par sociālo atbildību var runāt tikai tad, ja uzņēmums dara vairāk, nekā no tā tiek sagaidīts
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elgavas centralizētās siltumapgādes sistēmas operators
Fortum Jelgava ir Somijas energokompānijas Fortum
grupas uzņēmums, kurš ir gan centralizētās siltumapgādes sistēmas operators Jelgavā, gan elektroenerģijas
ražotājs koģenerācijas režīmā.
Kopš uzņēma darbības sākuma 2008. gadā to vada
Ginta Cimdiņa, kura ir uzkrājusi 20 gadu pieredzi enerģētikas
sektorā. Pavisam nesen viņa tika iekļauta arī jaunākajā respektablā biznesa žurnāla Nordic Business Report Ziemeļeiropas biznesa
sieviešu TOP 20. Tajā uzņēmējas vērtēja starptautiska žūrija, ievērojot sasniegtos rezultātus, uzņēmējdarbības izpratni, oriģinalitāti, praktiskās zināšanas, kandidātu ideju ietekmi, perspektīvu
starptautiskā līmenī un īstenoto pasākumu atbildīgumu.
Tieši tāpēc uzņēmējai jautājām, kāda ir viņas pieredze korporatīvās sociālās atbildības projektu izvēlē un īstenošanā.

sadarbībā ar Ziedot.lv. Šis projekts sniedza iespēju iesaistīties labdarībā un palīdzēt tiem, kuriem tas ir nepieciešams,
izmantojot viedtālruņiem paredzētu lietotni Fortum enerģijas
donors, kas reģistrē un uzskaita metrus vai kilometrus, kurus
cilvēks pieveic, skrienot, braucot ar divriteni, nūjojot vai
vienkārši ejot. Projekta noslēgumā katrs labdarības mērķis
atbilstīgi uzkrātajai enerģijai saņēma Fortum ziedojumu.
„Lielākais kilometru skaits, ko akcijas dalībnieks šā
projekta laikā bija veicis, ir 862 kilometri. Ļoti iespaidīgs
rezultāts – un liels gandarījums par to, ka mūsu cilvēki ir tik
aktīvi, spēcīgi un ir gatavi dalīties ar citiem,” stāsta G. Cimdiņa.
Savukārt Fortum treneris ir projekts, kuru uzņēmums
īsteno sadarbībā ar volejbola klubu Biolars / Jelgava.
„Projekta ietvaros mēs ne tikai finansiāli atbalstām sporta
klubu, bet – kas ir vēl svarīgāk – kopā ar kluba Biolars /
Jelgava spēlētājiem dodamies uz Jelgavas skolām, lai novadītu interešu izglītības nodarbības volejbolā. Nodarbību laikā
jauniešiem ir iespēja izmēģināt un pārbaudīt savas prasmes
volejbolā, uzlabot spēles tehniku, kā arī saņemt profesionālu
spēlētāju ieteikumus. Šā projekta mērķis ir jauniešu vidū veicināt aktīvu brīvā laika pavadīšanu, kas mūsdienu tehnoloģiju
laikmetā kļūst jo īpaši aktuāli,” skaidro uzņēmēja.
Par ilglaicīgāko korporatīvās sociālās atbildības aktivitāti
uzņēmumā var uzskatīt intereses par inženierzinātnēm veicināšanu jauniešos. Tā tiek īstenota visa gada garumā, piemēram, piedaloties ēnu dienā, karjeras nedēļās un izstādēs, kā arī
biomasas koģenerācijas stacijā regulāri uzņemot vecāko klašu
skolēnu un studentu mācību ekskursijas.
„Mūsu darbinieki, tostarp es, dažādās mācību iestādēs
ir lasījuši lekcijas par siltumapgādi un enerģijas ražošanu,
stāstījuši par savu darba ikdienu un dažādām profesijām, kas
ir saistītas ar mūsu uzņēmumu,” atklāj G. Cimdiņa.
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Eksporta pasākumi
2015. gada decembris
Semināri
01.12.

Informācijas tehnoloģijas programmā
Horizon 2020 (Rīgā)

02.12.

Krievijas tirgus – jaunā realitāte un iespējas
(Rīgā)
Publiskie iepirkumi ārvalstīs – iegūsti no Eiropas
Savienības vienotā tirgus (Rīgā)
Finanšu instrumenti uzņēmējdarbībai un
eksportam (Rīgā)

08.12.
10.12.
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Projekts, kas būtisks visai pilsētai

Līdz galam nesaprastie ieguvumi

Tas, kā attīstās enerģijas ražošanas nozare un kādus ceļus izvēlas iet tajā ietilpstošie uzņēmumi, atstāj ietekmi gan uz vidi, gan
sabiedrību. G. Cimdiņa atzīst, ka Latvijā zaļās enerģijas ražošana
ir kļuvusi par sabiedrībā līdz galam nesaprastu. Tāpat nav apzināti
visi ieguvumi no vietējo energoresursu izmantošanas kā videi, tā
tautsaimniecībai kopumā, tādēļ zaļās enerģijas projekti ir grūti realizējami. Tomēr, par spīti sarežģītajiem apstākļiem vietējā mērogā,
Eiropas Savienībā vides jautājumiem un efektīvai dabas resursu
izmantošanai tiek pievērsta aizvien lielāka uzmanība un tie ir
kļuvuši par atbildīgas uzņēmējdarbības mērauklu.
Fortum par prioritāti ir izvirzījis klimata izmaiņu samazināšanu un dabas resursu saglabāšanu, tāpēc nopietni pēta jaunākās
tehnoloģijas un ir uzsācis pilotprojektus pirolīzes eļļas ražošanā
un jūras viļņu enerģijas izmantošanā.
„Mūsu stratēģiskais mērķis ir sekmēt tādas sabiedrības
veidošanu, kura viedi izmanto atjaunojamos un vietējos energoresursus, tādējādi radot zemāku izmešu daudzumu un augstāku
pievienoto vērtību vietējai ekonomikai. Uzskatu, ka līdzsvarota
pieeja ekonomiskajiem, vides un sociālās atbildības jautājumiem
palielina uzņēmuma konkurētspēju, sniedz labumu visām iesaistītajām pusēm un ir nepieciešamība, lai attīstītu nākotnes sabiedrību,” uzņēmuma izvēli pamato G. Cimdiņa.
„Korporatīvā sociālā atbildība nozīmē darīt mazliet vairāk,
nekā to no uzņēmuma prasa likumdošanas normas vai labas
uzņēmējdarbības prakse. Tās ir papildus uzņēmuma pamatdarbībai īstenotas aktivitātes, kuras sniedz labumu sabiedrībai. Turklāt
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Sadarbībā ar LIAA
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Tomēr nozīmīgākais Fortum projekts, kurš vislabāk raksturo uzņēmuma sociālo, ekonomisko un vides aizsardzības
atbildību, ir pirms diviem gadiem uzbūvētā biomasas koģenerācijas stacija, kura sekmē vietējo energoresursu izmantošanu,
ir samazinājusi siltumenerģijas ražošanas gaitā radušos CO2
izmešu daudzumu Jelgavas pilsētā un ir sekmējusi pilsētas
infrastruktūras attīstību. Jaunā stacija nodrošina līdz pat
85 % Jelgavas pilsētai nepieciešamās siltumenerģijas. Saražoto
elektroenerģiju uzņēmums tirgo gan biržā Nord Pool Spot, gan
lieliem rūpnieciskajiem klientiem.
G. Cimdiņa ir pārliecināta – tā ir vērtējama kā lielākais
uzņēmuma devums pilsētai un sabiedrībai. „Ar savu biomasas
koģenerācijas staciju esam iekļuvuši arī Jelgavas industriālā
tūrisma maršrutā – uzņemam ekskursijas, stāstām un rādām,
kā ražojam enerģiju un kādi ir ieguvumi no atjaunojamo energoresursu izmantošanas enerģijas ražošanā,” stāsta uzņēmēja.
Reizi gadā biomasas koģenerācijas stacijā tiek rīkota
atvērto durvju diena, kad tajā tiek gaidīti visi interesenti, savukārt uzņēmuma darbinieki, kuri ikdienā uzrauga enerģijas
ražošanas un piegādes procesu, kļūst par ekskursiju vadītājiem.

Forumi
03.12.

LIAA Biznesa forums (Rīgā)
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Ginta Cimdiņa (vidū) Jelgavas pilsētas svētku gājienā, kurā Fortum
piedalās katru gadu
korporatīvā sociālā atbildība nav tikai nauda un sponsorēšanas
aktivitātes. Tā ir arī laiks, kuru veltām sabiedrības labā papildus
tam, ko darām paši savā uzņēmumā. Un tieši mans laiks ir mans
lielākais personiskais ieguldījums,” saka G. Cimdiņa.
Papildus pienākumiem uzņēmumā viņa daudz laika velta arī
darbībai nevalstiskajās organizācijās – LSUA (Latvijas Siltumuzņēmumu asociācija), FICIL (Ārvalstu investoru padome Latvijā),
Somu tirdzniecības palātā Latvijā, LAEF (Latvijas Atjaunojamās
enerģijas federācija) un Zemgales reģionālās enerģētikas aģentūrā, kuras visas darbojas ar mērķi uzlabot vietējo ekonomiku, zaļās
enerģijas izmantošanu un sabiedrības dzīves labklājību kopumā.

Fokusā – bērni un jaunieši

Ar korporatīvo sociālo atbildību Fortum saprot ekonomisko,
sociālo un vides aizsardzības atbildību. Šīs jomas kalpo par pamatu, uz kura uzņēmums balsta savu darbību un papildu aktivitātes sabiedrības labā, īpašu uzmanību veltot jauniešu izglītošanai
un veselīga dzīvesveida veicināšanai sabiedrībā.
Viens no pēdējiem Fortum korporatīvās sociālās atbildības
projektiem ir projekts Fortum enerģijas donors, kuru tas īstenoja
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Aizvien vairāk uzņēmumu Latvijā sāk novērtēt korporatīvās sociālās atbildības nozīmi – tā ir ne tikai pienesums sabiedrībai, bet veicina paša uzņēmuma reputāciju un pozitīvo
tēlu. n

Tirdzniecības misijas
07.12.-14.12. Latvijas uzņēmēju tirdzniecības misija Austrālijā
(Sidnejā, Adelaidi un Melburnā), Jaunzēlandē
(Oklandi) un Singapūrā
07.12.-08.12. Latvijas uzņēmēju tirdzniecības misija Gruzijā
(Tbilisi)
14.12.-18.12. Latvijas uzņēmēju dalība Latvijas Republikas
ārkārtējās un pilnvarotās vēstnieces Krievijas
Federācijā Astras Kurmes vizītē Baškortostānas
Republikā (Ufā)

