ILGTSPĒJAS POLITIKA
Cilvēks ar savu rīcību iespaido un izmaina apkārtējo vidi. Ja cilvēka ietekme uz vidi kļūst pārmērīga, resursi
tiek izsmelti un radītais piesārņojums kļūst bīstams, kā rezultātā tiek apdraudēta gan cilvēka, gan vides
pastāvēšana.
Ilgtspēja ir vērsta uz to, lai nodrošinātu līdzsvaru starp cilvēka vajadzībām un nepieciešamību aizsargāt
vidi un neapdraudēt nākamo paaudžu vajadzības.
Ilgtspējīga uzņēmējdarbība ir ilgtermiņa risinājumi un atbildīga rīcība pret vidi, saimniecisko darbību un
sabiedrību.
Ilgtspējīga uzņēmējdarbība ir SKONTO GROUP darbības pamatā. SKONTO GROUP atbildīgi strādā un vada
procesus tā, lai sekmētu gan apkārtējās vides un sabiedrības ilgtspēju, gan nodrošinātu savu ilgtermiņa
pastāvēšanu.
Pateicoties saviem projektiem un inovatīviem un ilgtspējīgajiem risinājumiem, kas tiek izmantoti projektu
īstenošanai, pateicoties vērtībām, kas nosaka kā SKONTO GROUP strādā, mēs veidojam labāku nākotni
saviem darbiniekiem, klientiem un sabiedrībai kopumā.

SKONTO GROUP ILGSTPĒJĪGAS DARBĪBAS PAMATPRINCIPI
ATBILDĪGA SAIMNIECISKĀ DARBĪBA
Atbildīga saimnieciskā darbība nozīmē tādu principu ievērošanu, kas nodrošina uzņēmuma pastāvēšanu
ilgtermiņā, un SKONTO GROUP to īsteno ar kvalitatīvu, konkurētspējīgu, drošu un klientu vēlmēm un
prasībām atbilstošu būvniecības produktu ražošanu un pakalpojumu sniegšanu, normatīvo aktu, godīgas
darījuma prakses un augstu ētikas standartu ievērošanu, pievilcīgu darba apstākļu nodrošināšanu un
savlaicīgas, patiesas un pilnīgas informācijas par savu darbību sniegšanu visām ieinteresētajām pusēm.
Turklāt, lai stiprinātu atbildīgu saimniecisko darbību, SKONTO GROUP izstrādā un apstiprina iekšējos
dokumentus, konkretizējot un izvirzot prioritātes, kas katram ir jāievēro, lai nepieļautu paviršu darbību un
noteikto principu neievērošanu.
ATBILDĪGA RĪCĪBA PRET APKĀRTĒJO VIDI
Būvniecība ir viena no tām tautsaimniecības nozarēm, ar kuras palīdzību cilvēki vienmēr ir mēģinājuši
pielāgot apkārtējo vidi savām vajadzībām. Taču ēkas ir vienas no būtiskiem piesārņojuma un siltumnīcas
efekta avotiem pasaulē, un pati būvniecība un ar to saistītās aktivitātes patērē daudz dabas resursu.
SKONTO GROUP savā darbībā pastāvīgi meklē un ievieš arvien vairāk risinājumu, lai mazinātu jebkādu
būvniecības procesu rezultātā radīto negatīvo ietekmi uz apkārtējo vidi visā būvniecības procesa laikā, t.i.,
palielinot energoefektivitāti, samazinot izmešus, efektīvi izmantojot resursus un samazinot atkritumu
apjomus, kā arī piedāvājot klientiem arvien energoefektīvākus un citādi videi draudzīgākus risinājumus
ēku materiālos, ekspluatācijā un infrastruktūrā.
SOCIĀLĀ ATBILDĪBA
Sociālā atbildība ir atbildīga rīcība pret darbiniekiem un sabiedrību.
SKONTO GROUP ir atbildīgs darba devējs un rūpējas par saviem darbiniekiem, nodrošinot drošus darba
apstākļus, veicinot vienlīdzīgu attieksmi, un nepieļaujot nekāda veida diskrimināciju.
SKONTO GROUP arī atbalsta sociālus projektus un tādus pasākumus, kas veicina izglītības, kultūras un
sporta attīstību valstīs, kurās darbojās. SKONTO GROUP, lai veicinātu būvniecības nozares konkurētspēju,

prioritāri atbalsta būvniecības nozares speciālistu sagatavošanu, t.i., piedāvājot prakses vietas savos
uzņēmumos, palīdzot izglītības iestādēm mācību programmu izstrādē, piedaloties vieslekcijās un esot
locekļiem eksaminācijas komisijās un veicot diplomdarbu novērtēšanu, kā arī sniedzot finansiālu atbalstu
nevalstiskām iestādēm, lai tiktu nodrošinātas stipendijas studentiem un attīstīta pētniecība, īpaši jaunu
produktu izveides un tehnoloģiju jomās. Lai popularizētu Latvijas vārdu pasaulē, kā arī veicinātu aktīvu
dzīvesveidu Latvijas iedzīvotāju vidū, SKONTO GROUP finansiāli atbalsta nacionālās nozīmes profesionālos
sporta veidus.
SKONTO GROUP ir pārliecināts un apzinās, ka būvniecība rada un veido nozīmīgu sabiedrības vēstures,
kultūras mantojuma un nacionālās identitātes daļu, tāpēc ir jādomā ne tikai par to, lai samazinātu jebkādu
negatīvu ietekmi uz vidi, bet arī jārada projektus, kas kļūst par neatņemamu pilsētvides sastāvdaļu šai un
nākamajām paaudzēm.
JAUTĀJUMI UN ZIŅOŠANA
Ja jums rodas jautājumi par šīs politikas piemērošanu vai vēlaties ziņot par neatbilstībām vai aizdomām
par neatbilstībām, esat aicināti to darīt, nosūtot e-pastu uz report@skontogroup.com, zvanot uz tālruņa
numuru 67096120 vai aizpildot speciālu formu SKONTO GROUP mājas lapā: www.skontogroup.com.
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