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Latvijas korporatīvā sektora    
pieprasījums uz ilgtspējīgāku 
darbību 

Pirms 20 gadiem nodibināju nelielu revidentu biroju ar fokusu uz vietējo Latvijas tirgu. Šodien Orients 

Audit & Finance sastāv no četriem partneriem un 20 profesionāļu komandas, kas iet spēcīgu 

starptautisku ceļu, sniedzot plašu pakalpojumu klāstu mūsu vietējiem un globāliem klientiem. Lai gan 

viena lieta gadu gaitā nav mainījusies - cilvēki vienmēr paliek galvenā vērtība. Šodien ir skaidrs, ka mūsu 

Planētai arī ir jākļūst par katra uzņēmuma īpašnieka prioritāti un zaļā domāšana vairs nav luksus 

stratēģija, bet gan nepieciešamība uzņēmuma ilgtermiņa panākumu nodrošināšanai. Kā zvērināts 

revidents ar vairāk nekā 25 gadu pieredzi skaidri saprotu arī labas pārvaldības augsto nozīmi uzņēmumā. 

Tā ir būtiska ietekmes uz vidi samazināšanas un sociālās atbildības mērķu sasniegšanas nodrošināšanai. 

Gadu no gada, sniedzot revīzijas, grāmatvedības vai nodokļu konsultāciju pakalpojumus, arvien skaidrāk 

redzam, ka tirgū pieaug spēcīga ilgtermiņa biznesa domāšanas pieejas tendence. Protams, Orients Audit 

& Finance komandu virza uz priekšu tirgus izmaiņas. Tāpēc solis pa solim mēs mainām savu biznesa 

modeli, lai saviem klientiem nodrošinātu aktuālu un mūsdienīgu pakalpojumu klāstu. 

 

Atskatoties uz laiku pirms divdesmit gadiem un 

salīdzinot to ar šodienu, es redzu krasas 

izmaiņas uzņēmējdarbības uztverē. Tā pāriet 

no orientācijas par vienīgi tīrās peļņas gūšanas 

akcionāriem uz atbilstošu un ilgtspējīgu 

uzņēmējdarbības pieeju. 
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Kā daļu no mūsu apņemšanās būt pārredzamiem attiecībā uz mūsu vides, sociālās un pārvaldības (ESG) 

metrikām un izvirzītajiem mērķiem, lai sasniegtu Orients Audit & Finance ilgtspējīgu uzņēmējdarbības 

modeli, esmu priecīga prezentēt mūsu pirmo 2021. gada ilgtspējas pārskatu, kas ietver arī pirmos 

piecus 2022. gada mēnešus. 

Sākumpunktam Orients Audit & Finance esam izvēlējušies piecus savai pārliecībai tuvākos ANO 

ilgtspējīgas attīstības mērķus, kurus integrējam savā ikdienas darba kultūrā. 

Lai nodrošinātu kontrolētu un gudru ilgtspējīgas stratēģijas ieviešanu savā biznesā esam atvēlējuši šim 

nolūkam iekšējos resursus. 2021. gada novembrī Orients Audit & Finance komandai pievienojās Nataļja 

Roze, kas tika iecelta par biznesa procesu un ilgtspējas nodaļas vadītāju. Šobrīd viņa vada vairākus 

projektus, kuru mērķis ir palīdzēt mūsu klientiem veikt ilgtspējīgas pārmaiņas savos biznesa procesos. 

Priecājos redzēt labu sākumu jaunai ilgtspējīgai pakalpojumu līnijai, ko esam sākuši piedāvāt tirgū. Lai 

apmierinātu pieaugošo pieprasījumu no Latvijas korporatīvā sektora uz ilgtspējīgāku darbību, mūsu 

mērķis ir līdz 2022. gada beigām palielināt ilgtspējas pakalpojumu komandu. Mēs vēlamies kļūt par jūsu 

uzticamiem biznesa partneriem ceļā uz ilgtspējīgiem finanšu rezultātiem. 

Izbaudiet lasīšanu! 

 

Natālija Zaiceva 

Dibinātāja, Valdes priekšsēdētāja 
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Ievads 

Kopš 2002. gada mēs sniedzam revīzijas, grāmatvedības un nodokļu konsultāciju pakalpojumus. 

Papildus vēsturiskiem stipriem pakalpojumu segmentiem šodien par savu prioritāti esam izvirzījuši 

jaunu ilgtspējīgu pakalpojumu klāstu attīstību. Mēs pozicionējam sevi kā finanšu pakalpojumu partneri 

mūsu klientu ilgtspējīgā pilnveidošanā un ambiciozu attīstības mērķu sasniegšanā. Mūsu mērķis ir sniegt 

augstas kvalitātes profesionālos finanšu pakalpojumus, ļaujot uzņēmumu vadītajiem izmantojot mūsu 

drošības un zināšanu infrastruktūru fokusēties uz sava biznesa attīstības ekonomiku.  

Lai sasniegtu šo mērķi mēs īstenojam pieeju, kas ir balstīta uz sekojošiem principiem: 

Ilgtspēja 

Mūsdienās vairs nav iespējams vērtēt uzņēmumu tikai pēc tās spējas ģenerēt peļņu. Būt sociāli 

atbildīgam, ņemt vēra klimata jautājumus, kā arī īstenot labu pārvaldības praksi, vados biznesa procesus 

ir tas, kas dara uzņēmumu veiksmīgu ilgtermiņā. Mūsu biznesa pieeja balstās uz to, ka mēs ņemam vērā 

ne tikai īpašnieku, bet arī pārējo iesaistīto pušu intereses, t.i. darbinieku, klientu, sadarbības partneru. 

Sava darba ikdienā mēs īstenojam atbildīgu pieeju, lai veiktu savu ieguldījumu, Apvienoto Nāciju 

Organizācijas (ANO) ilgtspējīgo attīstības mērķu sasniegšanā.  

Mēs uzskatām, ka vislielāko ietekmi spējam veikt 5 no 17 ANO izvirzītajiem mērķiem: 

   

  

 

Augstāk minētie mērķi ir integrēti mūsu ilgtspējas stratēģijā vides, sociālajā un pārvaldes jomā.  
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Efektīvitāte 

Efektīvs darba process ir mūsu prioritāte. Mēs ieviešam digitālos risinājumus, pastāvīgi uzlabojam mūsu 

iekšējo procesu loģiku un komunikāciju ar klientiem. 

Datos balstītā pieeja 

Savlaicīga precīzu datu un to pareizas interpretācijas pieejamība ir viens no noteicošajiem biznesa 

panākumu faktoriem. 

Elastība  

Mēs meklējam labāko risinājumu katram klientam. Ar 20+ gadu pieredzi mēs varam būt elastīgi un 

radoši, saglabājot augstākos profesionālos ētikas standartus un rezultātus. 

 



8 

Par mums 

Vīzija  

Kļūt par vadošo ilgtspējīgo revīzijas, grāmatvedības, nodokļu, digitālo atskaišu un ilgtspējas jomas 

pakalpojumu sniedzēju, kas balstās uz tradicionālām profesionālām vērtībām efektīviem, inovatīviem 

iekšējiem procesiem un elastīgu sadarbības modeli ar partneriem. 

Misija  

Atbalstīt uzņēmumus ilgtspējīgā attīstībā, pārvēršot datus vērtīgā informācijā uzņēmumu vadītājiem. 

Mūsu Vērtības 

Atbildīga uzņēmējdarbība un atklāta komunikācija ir tās vērtības, kuras jāuzņemas ilgtermiņā 

domājošam uzņēmumam. Mums tas nozīmē būt profesionāliem, godīgiem, praktiskiem un ētiskiem.  

Profesionalitāte 

Mūsu darbs mums šķiet aizraujošs. Tāpēc 

profesionālā pilnveide sniedz prieku ikdienā. 

Profesionalitāte kā darba pamats. 

Godīgums 

Godīgi pildīt savus pienākumus - tas ir par 

mums. Būt godīgiem pret sevi, komandu, 

likumu, sadarbības partneriem un, protams, 

klientiem. 

Praktiskums 

Esam praktiski savā pieejā un ieteikumos. 

Zinām, ka katrs bizness ir unikāls un klienta 

individuālās vajadzības ir vissvarīgākās. 

Ētika 

Godprātība, objektivitāte, profesionāla 

kompetence un pienācīga rūpība, 

konfidencialitāte, profesionāla rīcība.  
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Vadība 

 

Natālija Zaiceva 
Vadošā partnere, zvērināta revidente, 

sertificēta nodokļu konsultante. 

Savā profesionālajā dzīvē viņa ir bijusi godīgs un uzticams sadarbības 

partneris 200+ dažādu nozaru uzņēmumiem, vadot revīziju Lielajā četriniekā 

un Orients Audit & Finance. Šobrīd Natālija turpina vadīt savu revīzijas praksi 

un aktīvi piedalās revidenta profesijas pilnveidošanā un prestiža celšanā. Jau 

trešo sasaukumu pēc kārtas Natālija darbojas Latvijas Zvērinātu revidentu 

asociācijas valdē un vada tajā Ētikas komiteju. Viņa lasa seminārus 

topošajiem zvērinātiem revidentiem un piedalās Finanšu ministrijas vadītā 

domnīcā. 

 

Jeļena Tihenko 
Partnere, grāmatvedības un konsultāciju 

nodaļas vadītāja. 

Daudzu gadu pieredze kā galvenajai grāmatvedei tirdzniecības un ražošanas 

uzņēmumos. 2012. gadā viņa pievienojās Orients Audit & Finance komandai 

un te ieguva padziļinātas praktiskas zināšanas grāmatvedības un finanšu 

vadības jomā starptautiskajos uzņēmumos, jo īpaši informācijas tehnoloģiju 

un finanšu tehnoloģiju nozarē. Jeļenas daudzpusīgā pieredze ļauj viņai 

veiksmīgi veidot Orients Audit & Finance nākamās paaudzes grāmatvedības 

un konsultāciju nodaļu. Komandas un procesu vadīšana, jaunu risinājumu 

meklēšana ir tas, kas aizrauj Jeļenu un virza viņas personīgo izaugsmi. 

 

Jekaterina Novicka 
Partnere, biznesa attīstības un starptautisko 

attiecību vadītāja. 

Iepriekšējā pieredze ir cieši saistīta ar Latvijas jaunuzņēmumu ekosistēmas 

veidošanu un darbību starptautiskā riska kapitāla investīciju fondā sadarbībā 

ar fonda investoriem. Ņemot vērā viņas starptautisko pieredzi, Jekaterina 

pievienojās ģimenes biznesam Orients Audit & Finance, lai vadītu uzņēmuma 

stratēģisko mērķu sasniegšanas procesu. Jekaterina ir vadošā eksperte 

Latvijā Eiropas vienotā elektroniskā ziņošanas formāta (ESEF) projektu 

īstenošanā bankām, publiski tirgotiem uzņēmumiem un valsts 

kapitālsabiedrībām. ESG un ilgtspējas projektu vadītāja. 

 

Olga Kuzmiča 
Partnere, zvērināta revidente, sertificēta 

nodokļu konsultante. 

Olga ir uzsākusi savu profesionālo darbību līdz ar Orients Audit & Finance 

dibināšanu un jau 20 gadus iet šo izaicinājumiem pilnu ceļu rokrokā ar 

uzņēmumu. 2006. gadā Olga kļuva par sertificētu nodokļu konsultanti, 

2018.gadā viņa saņēma zvērināta revidenta sertifikātu un šobrīd vada 

revīzijas nodaļu. Olga labprāt dalās ar savām zināšanām un pieredzi ar 

klientiem, kā arī palīdz jaunākiem kolēģiem attīstīties profesionāli un pieņemt 

jaunus profesionālos izaicinājumus. No 2021. gada Olga piedalās Latvijas 

Zvērinātu revidentu asociācijas organizētajās revidentu kvalitātes kontrolēs. 
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Ilgtspēja mūsu uzņēmumā 

Orients Audit & Finance pievērš lielu uzmanību ilgtspējas, korporatīvās un sociālās atbildības principiem, 

īstenojot aktivitātes un projektus, kas veicina kopējo labklājību un minimizē uzņēmuma darbības ietekmi 

uz apkārtējo vidi.  
Saskaņā ar Ilgtspējas grāmatvedības standartu padomes izdoto standartu (SASB, Sustainability 

Accounting Standard Board standard), kas sniedz rekomendācijas būtisku aspektu noteikšanā dažādās 

nozarēs, par prioritārajiem aspektiem finanšu pakalpojumu sektorā, kuru pārstāv SIA Orients Audit & 

Finance un SIA Orients Accounting, tiek uzskatīta sociālā un pārvaldes joma.  

Lai sekmētu ilgtspējas mērķu sasniegšanu uzņēmumā, tika iecelts par ESG jomu atbildīgais partneris 

Jekaterina Novicka, kā arī atbildīgais darbinieks – Nataļja Roze.  
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Atbildīga uzņēmējdarbība un atklāta komunikācija ir tās vērtības, kuras jāuzņemas ilgtermiņā 

domājošam uzņēmumam. Saskaņā ar šādu principu un savām definētām vērtībām 2021. gadā esam 

realizējuši vairākus projektus, kas skar dažādas korporatīvās atbildības jomas:  

2021. gada novembrī esam izstrādājuši un palaiduši gaisā jaunu Orients Audit & Finance 

mājas lapu www.orients.lv ar atjaunotu zīmolu.  

Jauna mājas lapa tika izstrādāta ar mērķi tiešsaites vidē sniegt patiesu priekšstatu par 

uzņēmumu šodien, par aktuālām profesionālām vērtībām un uzstādītiem mērķiem. Mājas lapā ir 

iestrādāta “Bloga” sadaļā, kas sniedz iespēju komandai atklāti komunicēt par aktuālām 

profesionālām tēmām. Tāpat mājas lapā tika iestrādāta Orients Audit & Finance par prioritāti 

izvirzītā ilgtspējas un ESG faktoru tematika. 

2021. gada otrajā pusē sadarbībā ar oficiāliem Vācijas AMANA XBRL Tagger rīka 

pārstāvjiem Baltijā Lietuvas kolēģiem UAB Audifina, esam ieviesuši ESEF (Eiropas 

vienotais elektroniskais formāts) ziņošanas pakalpojumu, kas palīdz biržā kotētiem 

uzņēmumiem sniegt finanšu ziņojumus XHTML formātā saskaņā ar Inline XBRL (iXBRL) 

specifikāciju, izmantojot SFPS taksonomiju. 

Gada laikā tika realizēti septiņi šādi projekti. Sākot ar 2021. gadu ESEF ziņošanas prasības 

attiecas uz visiem biržā kotētiem uzņēmumiem un, ņemot vērā ilgtspējas ziņošanas 

likumdošanas prasību pieaugumu, tuvāko gadu laikā tas būs saistošs arī citiem lieliem 

uzņēmumiem uz kuriem attieksies arī EFRAG izstrādātā ESG regulācija. Ziņošana elektroniskā 

formātā ne tikai samazina papīra formāta izmantošanu, sniedzot finanšu atskaites, bet tās 

galvenais mērķis ir sniegt pārskatāmu un salīdzināmu finanšu un ilgtspējas informāciju par 

uzņēmumiem visā Eiropā.  

Ir veiksmīgi uzsākta jaunu pakalpojumu attīstība ilgtspējas jomā – konsultēšana ESG 

jautājumos, ilgtspējas pārskatu sastādīšana un nefinanšu pārskatu pārbaude saskaņā ar 

3000. 

Starptautisko Apliecinājuma uzdevumu standartu (SAUS). Tādā veidā SIA Orients Audit & Finance 

veic savu ieguldījumu ilgtspējas mērķu sasniegšanā, virzoties uz klimat neitralitāti un ANO 

izvirzītajiem labklājības mērķiem. 

  

http://www.orients.lv/
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Sadarbība ar ieinteresētām pusēm 

Gatavojot ilgtspējas pārskatu, SIA Orients Audit & Finance balstījās gan uz savu skatījumu uz nozīmīgiem 

ilgtspējas aspektiem, gan uz iespējamām ieinteresēto pušu vajadzībām.  

Šajā ilgtspējas pārskatā būtiskie aspekti tika noteikti, balstoties uz mūsu pieņēmumiem, kas ir 

ievērojams ierobežojums, jo tas neļauj saprast, kādi ir būtiskie aspekti no ieinteresēto pušu (piemēram, 

darbinieku, piegādātāju) perspektīvas. Nākamajos periodos, veidojot ilgtspējas pārskatu, ar aptauju 

palīdzību plānojam iesaistīt ieinteresētās puses būtisko aspektu identificēšanā. 

Ārējās ieinteresētās puses/būtiski ilgtspējas aspekti: 

Klienti 

Pakalpojumu kvalitāte, jauno aktuālo 

pakalpojumu sniegšana, datu un 

informācijas drošība, savlaicīga darbu 

izpilde. 

Regulējošās iestādes 

Darbības atbilstība normatīvo aktu 

prasībām. 

Partneri, Asociācijas 

Pieredzes apmaiņa, starptautiskās 

sadarbības veicināšana. 

Piegādātāji 

Pakalpojumu un produktu piegāde, kas 

atbilst uzņēmuma vajadzībām un veicina 

efektivitāti. 

Iekšējās ieinteresētās puses/būtiski ilgtspējas aspekti: 

Īpašnieki 

Ilgtspējas stratēģijas izstrādē, iekšējās 

kontroles sistēmas, risku pārvalde. 

Darbinieki 

Labbūtības veicināšana, veselīga un droša 

darba vide, jaunu risinājumu ieviešana darba 

efektivitātes paaugstināšanai. 
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Būtisko aspektu noteikšana 

Ņemot vērā mūsu darba specifiku, būtiskākie aspekti mūsu uzņēmumā ir pārvaldes un sociālajā jomā, 

tomēr mēs uzskatām savu ieguldījumu vides jautājumos par būtisku, līdz ar to mēs veicam CO2 pēdas 

aprēķinu un uzstādām mērķus arī šajā jomā. 

Ekonomiskais pienesums un 

korporatīvā pārvalde 

Galvenie darbības rādītāji 

Mūsu galvenie darbības virzieni ir sadalīti starp diviem uzņēmumiem. SIA Orients Audit & Finance sniedz 

revīziju un saistītos pakalpojumus, SIA Orients Accounting – grāmatvedības ārpakalpojumus, nodokļu 

konsultācijas, finanšu pārskatu digitalizācijas un ilgtspējas konsultāciju pakalpojumus. 

Savu ekonomisko pienesumu vērtējam pēc neto apgrozījuma un peļņas, kas ģenerē vērtību uzņēmuma 

akcionāriem, kā arī pēc samaksātiem nodokļiem, kas ģenerē vērtību plašākais sabiedrībai. 

Neto apgrozījums savstarpēji salīdzinot 2021. un 2020. gadus strauji izauga pateicoties pārdomātai uz 

ilgtermiņu orientētai biznesa attīstības stratēģijai, ko ar augošu pieprasījumu novērtēja klienti. Kopējā 

abu uzņēmumu gada neto apgrozījuma izaugsme sastādīja 45%. Savukārt rentabilitātes rādītājs 2021. 

gadā abiem uzņēmumiem samazinājās, jo uzņēmuma vadība veica ieguldījumus jaunu pakalpojumu 

attīstībā un mārketinga aktivitātēs. 2021. un 2020. gadā samaksāto nodokļu summa (PVN, algas un 

uzņēmumu ienākuma nodoklis) par abiem uzņēmumiem veidoja attiecīgi 244 629 EUR un  EUR 161 331. 
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Galvenie darbības rādītāji 

SIA Orients Audit & Finance 2021 2020 

Neto  apgrozījums, EUR 287 525 226 372 

Uzņēmumu ienākumu nodoklis par pārskata gadu, EUR 7 000 7 311 

Pievienotās vērtības nodoklis par pārskata gadu, EUR 47 415  39 922 

Algas nodokļi 48 866 38 972 

Peļņa, EUR 58 631 54 258 

Neto apgrozījuma izmaiņas, % 27 9 

 

SIA Orients Accounting 2021 2020 

Neto  apgrozījums, EUR 294 854 174 372 

Uzņēmumu ienākumu nodoklis par pārskata gadu, EUR 8 605 10 625 

Pievienotās vērtības nodoklis par pārskata gadu, EUR 49 563  27 812  

Algas nodokļi 83 180  36 687  

Peļņa, EUR 34 220 43 028 

Neto apgrozījuma izmaiņas, % 69 N/A 
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Galvenie aspekti pārvaldes jomā 

Mūsu uzņēmuma pārvalde balstās uz stingru ārējo un iekšējo normatīvo aktu ievērošanu. Būtiskākie 

aspekti pārvaldes jomā: 

Uzņēmuma un klientu datu drošība 

Klientu un darbinieku datu drošība ir mūsu prioritāte, līdz ar to, mēs pastāvīgi strādājam pie tā, lai 

nodrošinātu labākus risinājumus informācijas apmaiņai un uzglabāšanai. 2022. gada tika 

realizēts IT infrastruktūras uzlabošanas projekts, kas liek mūsu klientiem justies vēl drošāk. 

Darba efektivitāte un klientu apkalpošana 

Lai paaugstinātu darba efektivitāti un sniegtu kvalitatīvus pakalpojumus klientiem, 2022.gadā 

esam ieviesuši jaunas vadības uzskaites programmu grāmatvedības pakalpojumu segmentā.  

Iekšējā kontrole un risku izvērtēšana 

Mēs ievērojam labas prakses vadlīnijas, kas ir aprakstītas procedūrās. Uzņēmuma vadība izvērtē 

uzņēmuma un tās darbinieku neatkarību no katra klienta pirms viņa akceptēšanas. Zvērināts 

revidents un viņa palīgi rakstiski apliecina savu neatkarību no revidējamā uzņēmuma. Darbinieki 

ir iepazīstināti ar LZRA apstiprinātām Profesionālas ētikas kodeksa prasībām un ievēro tās. Mūsu 

neatkarības politika un procedūras balstās uz IFAC “Profesionālo grāmatvežu ētikas kodeksu”. 

NILLTFN prasību ievērošana 

Mēs darbojamies saskaņā ar NILLTFN prasībām, kas kalpo par pamatu, pieņemot lēmumu par 

sadarbības uzsākšanai ar klientu.  

Ārējā uzraudzība 

Mūsu pakalpojumi tiek uzraudzīti no LZRA, Finanšu Ministrijas un VID puses. 2021. gadā VID un 

Finanšu Ministrijas pārbaudes rezultātā netika konstatēta neviena būtiska neatbilstība. 

VID licencēts grāmatvedības ārpakalpojumu sniedzējs 

Grāmatvedības jomā esam ieguvuši VID licenci grāmatvedības ārpakalpojumu sniegšanai. 2022. 

gadā par prioritāti tiek izvirzīta iekšējās kontroles un risku izvērtēšanas procedūru pilnveide. 
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Sociālā atbildība 

Šobrīd Orients Audit & Finance strādā 20 darbinieki, kuru starpā ir divi zvērinātie revidenti, divi sertificēti 

nodokļu konsultanti un trīs Latvijas Nodokļu Konsultantu Asociācijas biedri. Darbinieku izglītība un 

profesionālā pilnveide – profesionālie darbinieki ir mūsu uzņēmuma virzīšanas spēks, kas ļauj kvalitatīvi 

apkalpot un proaktīvi reaģēt uz klientu vajadzībām. 2022. gadā uzsvars tiek likts uz darbinieku 

profesionālo izaugsmi un labbūtību ar mērķi paaugstināt darbinieku apmierinātību ar darba apstākļiem. 

Šim nolūkam 2022. gadā pirmo reizi tiek plānots veikt darbinieku aptauju, lai iegūtu atgriezenisko saiti 

par darba apstākļiem un veicamajiem uzlabojumiem.                                                                                             

Būt sociāli atbildīgiem mums nozīmē arī atbalstīt tos, kam tas ir nepieciešams.  Jau vairāku gadu gaitā 

atbalstām dzīvnieku patversmi “Ulubele” un iniciatīvu mazu bērnu atbalstam slimnīcās “Lielas rūpes par 

mazajiem”. 
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Vide 

Lai arī vides jautājumi, ņemot vērā uzņēmuma specifiku, nav noteicošie no būtiskuma viedokļa, mēs 

uzskatām, ka ceļā uz klimatneitralitāti katra ieguldījums ir svarīgs. Tieši šī iemesla dēļ mēs esam veikuši 

savas CO2 pēdas aprēķinus, uzstādot mērķi paplašināt aprēķinu tvērumu turpmākajos gados. 

Mūsu CO2 pēda 

2022. gadā mēs pirmo reizi veicam CO2 pēdas aprēķinu. Mūsu aprēķini ir balstīti GHG protokola 

aprēķina metodologijā (Greenhouse Gas Protocol). Mēs esam aprēķinājuši Scope 2 emisijas par 2020. 

un 2021. gadu. Kā mērķi esam uzstādījuši Scope 3 emisiju aprēķinu 2022 gadam. Tajā tiks iekļautas 

CO2 emisijas, saistītas ar darba komandējumiem, kā arī darbinieku automašīnām ceļā uz darbu un no 

darba, kā arī efekts no darbinieku darba klātienē un darba no mājām. 

 2020 2021 

Scope 1 tiešās emisijas 0 0 

Scope 2 elektrība 4,14 4,52 

Scope 2 siltumenerģija 3,70 5,01 

Kopā 7,84 8,78 

Turpmāk mēs plānojam strādāt pie CO2 izmešu rādītāju uzlabošanas, turpinot piedāvāt darbiniekiem 

attālinātā darba iespējas, samazinot darba izbraucienus un komandējumus, izmantojot attālinātās 

saziņas iespēju, kā arī pārskatot iespējas optimizēt energoresursu izmantošanu.  
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Mūsu ieguldījums 

 

Elektroniskā dokumentu glabāšana 

Esam būtiski samazinājuši papīra patēriņu, ieviešot elektronisko 

arhīvu tādā veidā minimizējot drukāto dokumentu izmantošanu.   

Mēs pilnā apmērā izmantojam iespējas, ko piedāvā attālinātās 

saziņas platformas, būtiski samazinot izbraukumu biežumu, veicot 

revīzijas darba uzdevumus. 

 

Darbs no mājām 

Mēs efektīvi izmantojam uzņēmuma un darbinieku resursus, 

piedāvājot elastīgi organizēt darbu, strādājot no mājām vai no biroja. 

Tas ne tikai optimizē darbinieku un uzņēmuma resursus, bet arī 

samazina CO2 izmešus, kas rodas braucot uz darbu un no darba. 

 

Energoefektīvas telpas 

Mēs meklējam veidus kā optimizēt savu resursu patēriņu. Viens no 

soļiem, kuru mēs apsveram 2 gadu perspektīvā ir energoefektīvas 

telpas, kas ļautu mazināt  CO2 pēdu. Kā īslaicīgu risinājumu esošajā 

birojā, mēs aizvietojām kvēlspuldžu lampas ar LED lampām, kas 

veicinās būtisku elektroenerģijas ietaupījumu. 
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Notikumi pēc ilgtspējas 
pārskata datuma 

2022. gadā esam ieguldījuši ievērojamu darbu ilgtspējas jomas attīstībā. 

Kompetences celšanai ilgtspējas jomā tika iegūts sertifikāts GRI 

standartu pārzināšanā, kā arī, lai iegūtu padziļinātas zināšanas 

ilgtspējas jomā atbildīgie darbinieki piedalījās vairākos kursos un 

mācībās saistībā ar šo tēmu.  

1 

2022. gada pavasarī tika organizētas mācības SIA Orients & Finance 

klientiem un citiem interesentiem par ilgtspējas tēmu un attiecīgām 

izmaiņām likumdošanā. 2022. gada jūnijā sadarbībā ar Finanšu 

Ministriju esam veikuši SAUS 3000 un Eiropas vienotā ilgtspējas 

standarta (European Sustanability Reporting Standard, ESRS) 

salīdzināšanu, lai palīdzētu izprast ilgtspējas ziņojumu revīzijas prasības 

pēc Eiropas vienotā ilgtspējas standarta ieviešanas. 

2 

 

Esam iestājušies Integra International starptautiskā audita un 

grāmatvedības asociācijā, lai veicinātu informācijas un pieredzes 

apmaiņu gan audita un grāmatvedības pakalpojumu jomā, gan ilgtspējas 

sfērā, daloties pieredzē un zināšanās ar revidentiem no citām Eiropas 

valstīm. 

3 

 

Esam kļuvuši par biedriem Zviedrijas Tirdzniecības palātā Latvijā. 

4 
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