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              SIA “Rīgas 1. slimnīca” Korporatīvās sociālās atbildības politika                 

                                                                                                                      N-48/00 

1. Politikas mērķis  

Noteikt SIA “Rīgas 1. slimnīca” (turpmāk – Slimnīcas) darbības virzienus un aktivitātes korporatīvās 

sociālās atbildības (turpmāk – KSA) jomā, lai veicinātu Slimnīcas  konkurētspējas paaugstināšanu un 

ilgtspējīgu attīstību.  

2. Ilgtspējīga attīstība  

Izvērtējot Slimnīcas lomu Rīgas pilsētas ilgtspējīgā attīstībā, Slimnīca  savā darbībā iesaistīsies šādu  

Apvienoto nāciju organizācijas (ANO) 2015. gadā 25. septembrī pieņemto Ilgtspējīgas attīstības 

programmas 2030. gadam mērķu (ilgtspējīgas attīstības mērķi - IAM) īstenošanā:  

• IAM 3. mērķis - Nodrošināt veselīgu dzīvi un sekmēt labklājību jebkura vecuma cilvēkiem;  

• IAM 5. mērķis - Panākt dzimumu līdztiesību un nodrošināt pilnvērtīgas iespējas visām sievietēm 

un meitenēm;  

• IAM 8. mērķis - Veicināt noturīgu, iekļaujošu un ilgtspējīgu ekonomikas izaugsmi, pilnīgu un 

produktīvu nodarbinātību, kā arī cilvēka cienīgu darbu visiem 

• IAM 12. mērķis - Nodrošināt ilgtspējīgus patēriņa paradumus un ražošanas modeļus 

3. Ieinteresēto pušu iesaistes principi  

Slimnīca sadarbojas ar ieinteresētajām pusēm ievērojot šādus principus:  

• būtiskums – abpusēji būtisku sadarbības tematu novērtēšana;  

• līdzdalība – ieinteresēto pušu iesaiste aktuālu jautājumu risināšanā;  

• reaģēšanas spēja – savlaicīga reakcija uz ieinteresēto pušu viedokļiem un vajadzībām.  

Slimnīca realizē sadarbību ar ieinteresētām pusēm, organizējot konsultācijas abpusēji aktuālos jautājumos, 

rīkojot kolektīvas būtisko jautājumu apspriešanu, piedaloties kopīgās aktivitātēs, kā arī pieņemot kopīgus 

lēmumus par sadarbības virzieniem un aktuāliem jautājumiem. 

4. KSA principi  

Slimnīca savā darbībā ir atbildīga pret vidi, darbiniekiem un sabiedrību. KSA aktivitātes atbilst Slimnīcas  

vērtībām: profesionalitāte, cieņa, drošība, komandas darbs, inovācijas.  

5. KSA virzieni  

Lai atbalstītu KSA labo praksi un veicinātu sabiedrības labklājības paaugstināšanu, Slimnīca īsteno 

aktivitātes šādos virzienos:  

5.1. Zinātne un izglītība  

• iesaistītes  jauniešu izglītībā veselības aprūpes jomā;  
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• atbalstīt un iesaistīties veselības aprūpes nozares pētnieciskā un  zinātniskā darbībā;  

5.2.Sabiedrības izglītošana veselības zināšanās un prasmēs (pratībā) 

Sabiedrības izglītošana veselības zināšanās un prasmēs ir viena no Slimnīcas korporatīvās sociālās 

atbildības prioritātēm. Sadarbībā ar RD LD, citām RD ārstniecības profila kapitālsabiedrībām īstenot:  

• bērnu un jauniešu veselības zināšanām un prasmēm veltītus projektus, īpaši pievēršot uzmanību 

katrai vecuma grupai atbilstošajam zināšanu līmenim;  

• vecāka gadu gājuma veselības zināšanām un prasmēm veltītus projektus, īpaši pievēršot uzmanību 

hronisko slimību kontrolei, veselīgam dzīves veidam (veselīga pārtika, kustības);  

• darba spējas vecuma iedzīvotāju veselības zināšanām un prasmēm veltītus projektus, īpaši 

pievēršot uzmanību veselīgam dzīves veidam, slimību profilaksei un regulārām veselības 

pārbaudēm.  

5.3.Vides aizsardzība  

Vides aizsardzības jomā Slimnīca  īsteno šādas KSA aktivitātes:  

• rūpējas par atkritumu samazināšanu;  

• iekļauj zaļas domāšanas principus rīkojot iepirkumus;  

• atbalsta darbinieku un plašas sabiedrības vides apziņas paaugstināšanas un veicina zaļo domāšanu.   

5.4. Kultūrvēsturiskais  mantojums  

Slimnīca strādā telpās, kas ir kultūrvēsturiskais mantojums. Lai veicinātu nacionālās vērtības attīstību un 

saglabāšanu, Slimnīca:  

• rūpējas par ēku un teritorijas kompleksa saglabāšanu un attīstību.  atbalsta valsts mēroga kultūras 

pasākumus.  

5.5. Sociālais atbalsts un atbildība pret darbiniekiem  

Slimnīca veic sociāli atbildīgu komercdarbību gan attiecībā pret sabiedrību kopumā, gan darbiniekiem un 

īsteno šādas aktivitātes:  

• veido drošu darba vidi un nodrošina darbiniekiem sociālo aizsardzību.  

6. KSA politikas ietvaros un atbilstoši uzņēmuma stratēģijai, SIA “Rīgas 1.slimnīca” izvēlas 

iesaistīties tādās aktivitātēs, kuras atbilst vienam vai vairākiem šādiem kritērijiem: 

• atbilst uzņēmuma ilgtermiņa stratēģiskajiem mērķiem un veicina to sasniegšanu; 

• atbilst uzņēmuma darbības virzieniem, veicina sabiedrības izpratni par šo darbības virzienu 

aktualitātēm; 

• sniedz būtisku ilgtermiņa iespaidu un sabiedrisko labumu, kā arī turpina jau īstenotas un iesāktas 

atbalsta programmas; 

• veicina plašu sabiedrības grupu, kā arī uzņēmuma darbinieku iesaisti; 

• nodrošina ilgtermiņa abpusēji bagātinošas attiecības ar  citām ieinteresētajām pusēm; 

• palīdz attīstīt zīmolu vērtību un uzņēmuma tēlu. 

7. Īstenojot KSA aktivitātes, SIA “Rīgas 1.slimnīca” ņem vērā šādus aspektus: 

• aktivitāte orientēta uz sabiedrības ieguvumu ilgtermiņā; 

• ietver komunikācijas potenciālu, un nav nepieciešams ieguldīt nesamērīgus papildu līdzekļus 

komunikācijas nodrošināšanā. 

8. SIA “Rīgas 1.slimnīca” neatbalsta: 

• aktivitātes ar neskaidri formulētiem principiem un/vai apšaubāmu sabiedrisko nozīmīgumu; 
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• uz savtīgām, merkantilām interesēm orientētas aktivitātes. 
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