
Korporatīvās sociālās iniciatīvas
KSA izaicinājumi:

ATBILDĪBA PRET 
DARBINIEKIEM

ATBILDĪBA PRET 
SABIEDRĪBU

ATBILDĪBA
PRET VIDI

ATBILDĪBA NOZAREI 
UN EKONOMIKAI

Mērķis: Darbinieku 
labjūtības uzlabošana 

un savstarpējā lojalitāte 
veicina uzņēmuma 

ilgtspējīgu ekonomisko 
izaugsmi un veido 

uzņēmuma reputāciju. 

Mērķis: Uzlabot iespējas 
sabiedrībai īstenot 
veselīgu un aktīvu 

dzīves veidu.

Mērķis: Nodrošināt 
ilgtspējīgus risinājumus 
uzņēmumā jautājumos, 

kas skar klimata 
pārmaiņas un izglītot 

darbiniekus šo 
risinājumu īstenošanā.

 

Mērķis: Veicināt 
HoReCa un pārtikas 
nozares attīstību un 
izglītot topošos un 

esošos nozares 
darbiniekus.



KSA izaicinājumi:

Darbinieki lepojas, ka 
strādā Gemoss, jo mēs 

rūpējamies par 
darbinieku labjūtību.

Nodrošināt darbinieku 
profesionālo izaugsmi 

Atbalstīt un integrēt 
uzņēmuma darba vidē 

cilvēkus ar īpašām 
vajadzībām vai atbalstīt 
sociāli maznodrošināto 

sabiedrības daļu.

Dot iespēju mācīties un 
strādāt bērniem skolas 

brīvlaikā, kā arī 
nodrošināt prakses 
vietas studentiem

Veicināt veselīgu un 
aktīvu dzīves veidu 

(ģimenē, kolektīvā un 
sabiedrībā)

Nodrošināt atbildīgu 
piegādes ķēdi līdz 

klientiem – Gemoss 
produkti / sortiments = 

izvēle dzīvot veselīgi

Sortimentā nodrošināt 
arvien vairāk dabīgus 

vietējās izcelsmes 
produkts

Apzinīgi apsaimniekot 
radītos atkritumus

Atbildīgi pieiet katra 
jauna resursa izvēlei 

izmeklējot videi 
draudzīgums un 

ilgtspējīgus risinājumus

Samazināt enerģijas 
patēriņu

Ieviest digitālos 
risinājumus

Ikdienas darbībā 
izvēlēties risinājumu, 
kas rada ietekmi uz 

CO2 emisijas 
samazināšanu

Sekmēt HoReCa 
nozares attīstību

Atbalstīt topošos 
HoReCa nozares 

profesionāļus

Veicināt kvalitatīvu un 
veselīgu Latvijā ražotu 
produktu rašanos un 

noietu



KPI:

- Darbinieku apmierinātības rādītājs

- Darbinieku mainības koe�cients

- Vīriešu un sieviešu proporcija

- Vidējais vecums

- Darbinieku skaits, kas apmeklējuši mācības, seminārus un konferences

- Nodarbināto skaits

- Ziedotais apjoms �nansiāls vai materiālais atbalsts

- Nodarbināto skolnieku skaits

- Prakses vietu skaits



KPI:

- Īstenotie pasākumi

- Atbalstītās aktivitātes

- Sekotāju skaits sociālos tīklos

- Dalībnieku skaits Gemoss aktivitātēs

- % sortimentā pieejami veselīgi produkti

- % klients izvēlas vairāk veselīgus produktus 
(pārdošanas rezultāts konkrētajiem produktiem)

- Palielināt Gemoss sortimentā 
produktu skaitu ar vietējo izcelsmi %

Ieviest digitālos 
risinājumus



KPI:
- Ūdens, enerģijas un nešķiroto atkritumu patēriņš

- Ražotajiem produktiem pāriet uz šķirojamiem - pārstrādājamiem 
iepakojumiem

- “Darbnīcu Parks”

- X EUR gadā ietaupīti elektroenerģijai

- X KWh mazāks patēriņš

- Iepirktais alternatīvās enerģijas apjoms

- Mūsu transportam: degvielas patēriņš

- Aizstāt auto ar elektroauto

 - Samazināt KM apkārt zemeslodei

- Iepirktā biroja papīra samazinājums par x kg

- Cilvēkresursu samazinājums



KPI:
- Īstenotie pasākumi/aktivitātes

- Ilgtermiņa attiecības ar aktīvu darbību 

- Atklāti komunicējam, kuri tiesību akti mums ir saistoši

- Kādai jābūt nozarei 

- Veltītas stundas mentorēšanai

- Cik daudz talantu izaug pateicoties Gemoss
 

- Audzēkņu skaits un cik reāli dodas tālāk strādāt nozarē

- Jauni radītie produkti

- Izveidotas jaunas B2B sadarbību platformas

- Atbalstīti uzņēmumi

- Eksporta pieaugums jauniem produktiem

-Cik jaunu uzņēmumu izveidojuši jaunus produktus


