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Ilgtspējas ziņojums
Priekšvārds

Mēs, advokātu birojs Eversheds Sutherland Bitāns (ESB), esam noteikuši 
ilgtspējīgu attīstību kā vienu no savām prioritātēm, tāpēc jo būtiskāk 
novērtēt to, kā līdz šim mums ir veicies vides, sociālajos un pārvaldības 
jautājumos, kā arī iezīmēt nozīmīgākos virzienus un izvirzīt mērķus, kā 
turpināt savu attīstību ilgtspējīgā un atbildīgā veidā. Esam sagatavojuši šo 
ziņojumu, nosakot 2021./2022. gadu kā pirmo gadu, par kuru analizējam 
un fiksējam savus rezultātus. Šajā dokumentā esam izskaidrojuši 
savus ilgtspējas principus, identificējuši trūkumus un priekšlikumus 
to novēršanai, kā arī izvirzījuši mērķus nākamajam periodam — 
2023. gadam.

ESG ziņojumu atjaunināsim katru gadu, tā ietvaros pārskatot izvirzīto 
mērķu izpildes rezultātus un izvirzīsim jaunus mērķus nākamajam 
periodam. 
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Ilgtspējas ziņojums
Priekšvārds

Agris Bitāns 
ZAB Eversheds Sutherland Bitāns SIA 
Vadošais partneris

Mēs dzīvojam laikā, kurā klimata pārmaiņas saistībā ar 
globālo sasilšanu, gaisa piesārņojumu, atkritumu apjoma 
pieaugumu un daudzas citas vides problēmas vairs nav 
kaut kas abstrakts. Tās izjūtam kā izaicinājumu savā ikdienā, 
un ar to radītajām sekām saskarsies arī nākamās paaudzes. 
Pēdējā gadsimta laikā izmainījušies laikapstākļi ietekmē vidi 
un arī daudzas tautsaimniecības nozares. Šīs izmaiņas rada 
kā sociālus izaicinājumus, ietekmējot cilvēku nodarbinātību 
un veselību, tā arī apgrūtina uzņēmējdarbības un 
ekonomikas attīstību kopumā.

Tas liek aizdomāties par mūsu ikdienas ieradumiem un par 
to, ko ikviens var mainīt, lai parūpētos par rītdienu un pēc 
iespējas samazinātu negatīvo ietekmi uz vidi. Ieviešot kaut 
vai nelielus ilgtspējīgus risinājumus, varam veidot ne tikai 
mūsdienīgu un konkurētspējīgu uzņēmumu šodien, bet arī 
parūpēties par savu darbinieku un sabiedrības nākotni.  

Mūsu birojs atbalsta un veicina ilgtspējīgas darbības 
principu ieviešanu ikvienā Latvijas uzņēmumā, lai risinātu 
pasaules mēroga samilzušus izaicinājumus un izmantotu 
ilgtspējības principu ieviešanas sniegtās priekšrocības 
uzņēmuma attīstībai, konkurētspējai, darbiniekiem un 
sabiedrībai kopumā.

ESG ziņojuma sagatavošana ir mūsdienīgs atbildīgas 
korporatīvās pārvaldības jautājums. Tas sniedz iespēju 
rezumēt iepriekšējā pārskata laikā paveikto un iezīmēt 
nākamos soļus labākai rītdienai, kā arī ieviest ilgtspējīgas 
uzņēmuma darbības un izaugsmes modeļus ikdienas 
procesos. Ja iekšējā korporatīvā pārvaldība ir sakārtota un 
ir skaidri vides, sociālie un pārvaldības kritēriji, uzņēmums 
saglabā savu vērtību ilgtermiņā, ko novērtēs kā sadarbības 
partneri, tā arī sabiedrība.

Tā kā vislabāk aizrauj piemēri, tad ceru, ka, daloties ar savu 
pieredzi, mēs kopīgiem spēkiem sniegsim savu pienesumu 
ilgtspējīgas un sociāli atbildīgas uzņēmējdarbības principu 
iedzīvināšanai, veicinot to pēc iespējas plašu izplatību 
Latvijā un ārpus tās robežām.

Priekšvārds
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Ilgtspējas ziņojums
Priekšvārds

Māris Vainovskis 
Vecākais partneris

Vides, sociālie un pārvaldības jautājumi kļuvuši par centrālo elementu teju katra 
uzņēmuma stratēģijā. Arī mēs vienmēr esam uzsvēruši profesionalitātes un iedziļināšanās 
nozīmi ne vien darījuma juridiskajos aspektos, bet arī ekonomiskajā un praktiskajā būtībā. 
Tieši tāpēc arī ilgtspējas jautājumus risinām ar lielāko rūpību un atbildību. 

Ilze Kramiņa 
Vecākā partnere

Esam pārliecināti, ka ikviena uzņēmuma attīstības atslēga ir atvērtība un gatavība 
pilnveidoties un pielāgoties mūsdienu prasībām un vajadzībām. Vienīgi izvērtējot savu 
ietekmi ne tikai tuvākajos piecos vai desmit gados, bet arī tālākā nākotnē, spējam saredzēt 
katra sava soļa nozīmību plašākā mērogā.

Ginta Krūkle 
Partnere

Mēs sev izvirzām izaicinošus mērķus, jo tikai tad to sasniegšana sniedz gandarījumu. Katrs 
mūsu komandā ir gatavs sadarboties, meklēt un ieviest savā darba ikdienā aizvien jaunus 
un efektīvākus ieradumus, lai nodrošinātu ne tikai videi un sabiedrībai draudzīgu darbību, 
bet arī ar savu piemēru veicinātu ilgtspējas faktoru popularizēšanu un kopēju virzību uz 
globālo mērķu sasniegšanu.

Elīna Muciņa 
Partnere

Man ir prieks, ka, izvirzot vides un sociālās atbildības jomas mērķus, novērtējam un ar 
reālām darbībām paužam cieņu dažādībai mūsu komandā, kā arī sniedzam praktisku 
atbalstu darbinieku individuālo izvēļu un iniciatīvu īstenošanai. Ar prieku iedrošinām mūsu 
cilvēkus realizēt savu potenciālu. Tas sniedz ieguvumu arī mūsu klientiem, sadarbības 
partneriem un sabiedrībai kopumā. 
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Ilgtspējas ziņojums
Par Eversheds Sutherland Bitāns

Atlanta
Austin
Chicago
Houston
New York
Sacramento
San Diego
San Francisco
Washington DC

US

France
Paris

Germany
Berlin
Düsseldorf
Hamburg
Munich

Hungary
Budapest

Ireland
Dublin

Italy
Milan
Rome

Latvia
Riga

Lithuania
Vilnius

Luxembourg
Luxembourg City

Netherlands
Amsterdam
Rotterdam

Poland
Warsaw

Portugal
Lisbon
Porto
Faro

Romania
Bucharest

Slovakia
Bratislava

Spain
Madrid

Sweden
Stockholm

Switzerland
Berne
Geneva 
Zug
Zurich

United Kingdom
Belfast
Birmingham
Cambridge

Edinburgh
Ipswich
Leeds
London
Manchester
Newcastle
Nottingham

Europe

China
Beijing
Hong Kong
Shanghai

Asia

Iraq
Baghdad
Erbil

Jordan
Amman

Qatar
Doha

Saudi Arabia
Riyadh

United Arab 
Emirates
Abu Dhabi
Dubai

Middle East

Angola
Luanda

Mozambique
Maputo

South Africa
Durban
Johannesburg

Tunisia
Tunis

Mauritius
Port Louis

Africa

Austria
Vienna

Belgium
Brussels

Bulgaria
Sofia

Czech Republic
Prague

Estonia
Tallinn

Finland
Hämeenlinna
Helsinki
Jyväskylä 
Oulu
Tampere
Turku

Eversheds Sutherland Bitāns ir daļa no starptautiska 
Eversheds Sutherland advokātu biroju tīkla un viens no 
vadošajiem advokātu birojiem Latvijā, kam klienti uzticas 
jau vairāk nekā 20 gadus. Eversheds Sutherland pasaules 
mēroga tīkls pašlaik aptver 34 valstis un vairāk kā 
70 birojus.

Atbildība par visu, ko darām, kā arī mūsu komandas 
zināšanu un pieredzes ziedošana sabiedrības labā 
vienmēr ir bijusi daļa mūsu ikdienas. Sniedzam atbalstu 
visās ar komercdarbību saistītajās jomās, īpaši labu 
reputāciju iemantojot ar komercsabiedrību reorganizāciju, 
konkurences tiesību, darba tiesību, nekustamo īpašumu un 
būvniecību, kā arī ar intelektuālā īpašuma tiesībām saistītos 
jautājumos. Mūsu korporatīvās sociālās atbildības centrā 
jau ilggadēji bijis pro bono atbalsts mazāk aizsargātām 
personām, sabiedriskajām organizācijām un sabiedriskā 
labuma organizācijām, kā arī jauno talantu un pētniecības 
izaugsmes veicināšana un ideju līderības pasākumi 
sabiedrībai nozīmīgās jomās.

Mūsuprāt, advokātu uzdevums ir nodrošināt atbilstību 
augstākajiem ētikas un darbības pārredzamības 
standartiem, kā arī ar savu darbību un līderību veicināt 
vispārēju valsts un sabiedrības izaugsmi. Atbalstot savus 
klientus labas korporatīvās pārvaldības un ilgtspējīgas 
izaugsmes prakses ieviešanā un stāstot par savu labās 
prakses piemēru kolēģiem Latvijā un pasaulē, mēs vēlamies 
būt daļa no straujām un modernām pārmaiņām pasaules 
mēroga vides un sociālo problēmu risināšanā jau tuvākajos 
gados.

Par Eversheds  
Sutherland Bitāns
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Ilgtspējas ziņojums
Par Eversheds Sutherland Bitāns

Misija, vīzija  
un vērtības

> MISIJA

Mūsu misija ir palīdzēt zelt mūsu klientiem, 
kolēģiem un sabiedrībai.

> VĒRTĪBAS

> VĪZIJA

Starptautisks advokātu  
birojs, kas nosaka nozares standartus

Izmantojam mūsu komandas 
talantus klienta labā, kā arī augstu 

vērtējam komandas darbu un 
savstarpējās attiecības.

Atrodam radošu un 
inovatīvu pieeju sarežģītām 

situācijām. 

Nodrošinām kvalitāti un izcilību, 
kā arī vienmēr rīkojamies ar 

vislielāko godprātību.

Esam viegli sasniedzami un 
veicinām pārredzamību  

un atvērtību visiem. 
Veicinām daudzveidīgu un 

iekļaujošu kultūru, kuras pamatā ir 
cieņa un atbalsts ikvienam un kas 
iedrošina mūsu cilvēkus īstenot 

savu potenciālu.
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Ilgtspējas ziņojums
Mūsu ilgtspējas līdzšinējie soļi

Mūsu ilgtspējas 
līdzšinējie soļi 

“Ecovadis” sudraba līmeņa sertifikāts 
par iekšējās dokumentācijas un prakses 

atbilstību atbildīgai un ilgtspējīgai 
uzņēmuma darbībai

ISO 9001:2015 
kvalitātes sertifikāts

ISO 27001 
kvalitātes zīmes turētājs

Par 3,32 t samazināts CO2 ekvivalents 
attiecībā pret 2020. gadu.

Par 5958 kWh samazināts 
elektroenerģijas patēriņš.

Īpašu uzmanību pievēršam 

atkritumu šķirošanai, 
tostarp papīra atkritumiem, ievērojot 
vairākus konfidencialitātes līmeņus un 
drošības pasākumus.

Motivācijas un 
mentoringa
programmas darbiniekiem.

50 000 eiro budžets darbinieku 
ikgadējām apmācībām, ko jau izmantojuši 
50 % darbinieku.

Ergonomiskas 
darba vietas
visiem komandas dalībniekiem.

Vairāk nekā 9 419 595 soļi
veselīga dzīvesveida kopīgās aktivitātēs.

868 jeb 3 % no visām maksas
stundām 2021./2022. gadā tika veltītas 
pro bono juridiskajam atbalstam.

Meistarklases un 
stipendijas studentiem.

Iesaiste labas korporatīvās
prakses vadlīniju izstrādē un atbalstā to 
ieviešanai Latvijas uzņēmumos.
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Mūsu ilgtspējas līdzšinējie soļi
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Ilgtspējas ziņojums
Ilgtspējīga vide

Ilgtspējīga vide

Tā kā uzņēmuma darbība ietekmē vidi vietējā, reģionālā un globālā līmenī, esam 
apņēmušies veicināt vides aizsardzību, dabas resursu saglabāšanu, vides piesārņojuma 
novēršanu un, pārskatot savas darbības principus, rast iespējas uzlabot arī savu ietekmi 
uz vidi.

Energoresursu patēriņu, atkritumu apsaimniekošanu, kā arī darbinieku komandējumus un 
ikdienas transportlīdzekļu izmantošanu esam identificējuši kā nozīmīgus vidi ietekmējošus 
rādītājus mūsu ikdienas darbībā. Apzinoties nepieciešamību vairāk pārstrādāt, mazāk 
patērēt, kā arī turpināt ieguldīt inovatīvās tehnoloģijās ievērojamākam CO2 pēdas 
samazinājumam.  

Tā kā mums ir svarīga atbildība un rūpes par vidi, atbalstām un pievienojamies Eiropas 
Savienības noteiktajam kopīgajam mērķim līdz 2030. gadam samazināt siltumnīcefekta 
gāzu (SEG) emisijas par vismaz 40 % salīdzinājumā ar 1990. gada līmeni, uzlabot 
energoefektivitāti par 32,5 % un palielināt atjaunīgo energoresursu īpatsvaru līdz 32 % no 
gala patēriņa, kā arī savas stratēģijas īstenošanā apņemamies lielāku uzmanību pievērst 
ANO Ilgtspējas attīstības mērķiem:

LABA VESELĪBA
UN LABKLĀJĪBA

KVALITATĪVA
IZGLĪTĪBA 

DZIMUMU
LĪDZTIESĪBA 

CIENĪGS DARBS
UN EKONOMISKĀ
IZAUGSME 

MIERS, 
TAISNĪGUMS UN
LABA PĀRVALDĪBA
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Ilgtspējas ziņojums
Ilgtspējīga vide

CO2 emisijas un ekoloģiskā pēda
Ir būtiski apzināties esošo situāciju un noteikt faktorus, kas 
rada nelabvēlīgu ietekmi uz vidi, saprast, kā tos novērst vai 
samazināt. Tāpēc svarīga daļa šajā ziņojumā ir ekoloģiskās 
pēdas noteikšana. Pēc izvērtēšanas posma mēs noteiksim 
mērķi resursu patēriņa samazināšanai, kā arī noteiksim 
pasākumu kopumu mērķa īstenošanai, izprotot, ka 

elektroenerģijas, siltumenerģijas un ūdens patēriņa 
samazināšana ir svarīgs solis uz siltumnīcefektu gāzu 
jeb SEG emisiju samazināšanu.

SEG un visvairāk CO2 emisiju samazināšana ir viens no 
pasaules mēroga klimata pārmaiņu novēršanas politikas 
stūrakmeņiem. Birojs ir intelektuāli ietilpīgu pakalpojumu 
sniedzējs, līdz ar to tā darbības rezultātā netiek ražotas 
tiešās emisijas. Tomēr netieši biroja darbības rezultātā 
tiek radīti CO2 izmeši un veidota ekoloģiskā pēda. Lai 
mērķtiecīgi un veiksmīgi plānotu iespējamos emisijas 
mazināšanas pasākumus, mēs, sadarbībā ar auditēšanas un 
sertificēšanas biroju “Bureau Veritas”, esam veikuši mūsu 
biroja Eversheds Sutherland Bitāns radītās ekoloģiskās 
pēdas noteikšanu.

2021 . gadā CO2 pēda = 49,97 t CO2 ekvivalenta, kas ir 
par 3,32 t CO2 ekvivalenta mazāk nekā 2020 . gadā .

Komandējumi un darba braucieni. Personīgās vieglās 
iekšdedzes dzinēja automašīnas un aviosatiksme ir vieni 
no lielākajiem SEG emitentiem. Darba braucieni, dodoties 
pie klientiem visā Latvijā, un komandējumi ir daļa no 
pasaules mēroga advokātu biroju tīkla ikdienas. Pēdējos 
gados pandēmijas dēļ apstākļi ir būtiski mainījušies, un 
darba braucieni vai komandējumi uz ārvalstīm ir ievērojami 
samazinājušies.

Piegādātāju atlase un videi draudzīgu produktu un 
pakalpojumu izvēle. Eversheds Sutherland Bitāns darbība 
ir saistīta ar dažādu preču un pakalpojumu izmantošanu 
biroja uzturēšanai, pakalpojumu sniegšanai, darbinieku 
un klientu labsajūtai, mārketingam un citām vajadzībām. 
Mums ir svarīga iegādāto preču un pakalpojumu ietekme 
uz vidi, tādēļ esam apņēmušies veicināt videi draudzīgu 
un vietējas izcelsmes produktu izmantošanu mūsu 
vajadzībām. Tas ietver arī biroja radīto mārketinga materiālu 
un dāvanu izvēli, ievērojot vides aizsardzības standartus.

Tāpat lielu vērību pievēršam sadarbības partneru izvēlei 
un to darbību atbilstībai mūsu vērtībām. Nepieciešamības 
gadījumā mainām sadarbības partnerus un jaunai 
sadarbībai uzrunājam organizācijas ar izpratni par 
ilgtspējīgas politikas nozīmi, vides aizsardzības principiem, 
kā arī videi draudzīgāku produktu un pakalpojumu 
alternatīvām.

11



Ilgtspējas ziņojums
Ilgtspējīga vide

Klimata risku pārvaldība 
Rūpes par vidi un tās aizsardzība ir nozīmīga ilgtspējīgai 
attīstībai un pasaules saglabāšanai nākamajām paaudzēm. 
Tāpēc jau 2020. gadā piedalījāmies zaļās iniciatīvas 
projektā “Darba vide”, kura mērķis bija samazināt mazo un 
vidējo uzņēmumu oglekļa pēdu. Mēnesi ilgušā projekta 
gaitā īstenojām vairākus pasākumus, veicinot mūsu 
biroja un darbinieku resursu taupīgu izmantošanu, kā arī 
izglītojot komandu par vides aizsardzības jautājumiem. 
Piemēram, telpās esam izvietojuši atgādinājumus par 
gaismu izslēgšanu, ja tās nav nepieciešamas, kā arī 
veicinām pārdomātus ūdens lietošanas paradumus un 
ūdens ekonomiju. Šis bija sākums vēl nozīmīgāku soļu 
speršanai mūsu klimata risku pārvaldībā, ko turpmāk esam 
apņēmušies īstenot gan savā ikdienā birojā, gan atkritumu 
apsaimniekošanā un šķirošanā, gan piegādātāju atlasē un 
videi draudzīgu produktu un pakalpojumu izvēlē.

Eversheds Sutherland Bitāns komandas darbs 
notiek nomātās telpās Rīgas centrā, savukārt ēkas 
apsaimniekošanu veic neatkarīgs apsaimniekošanas 
uzņēmums. Pirms Covid-19 pandēmijas sākuma 
2020. gada martā birojā katru dienu strādāja apmēram 
35 darbinieki, savukārt telpas apmeklēja arī klienti un 
citi viesi. 

Aizvien lielāku uzmanību pievēršam savam resursu 
patēriņam un risinājumiem, lai to samazinātu līdz 
iespējamam minimumam, vienlaikus turpinot 
nodrošināt komfortu un labvēlīgus darba apstākļus 
mūsu komandai .

Energoresursu patēriņš un risinājumi

Energoresursi Patēriņš 2021 Patēriņš 2020 Patēriņa avots Ieviestie ilgtspējas risinājumi

Elektroenerģija 95 549 kWh 101 507 kWh – biroja iekārtas

– apgaismojums

– kondicionieri

– elektriskie gaisa
sildītāji

– virtuves
mājsaimniecības
tehnika

Nomainīts LED apgaismojums visās biroja 
telpās.

Uzmanība tiek pievērsta biroja iekārtu 
elektroenerģijas patēriņa uzstādījumiem, 
izvēloties videi draudzīgāku darbības režīmu.

Siltumenerģija 63,69 MWh ≈ 62,83 MWh* – telpās izvietotie 
radiatori

– apkures sistēma

Atsevišķās telpās izvietoti termostati, ar kuriem 
tiek regulēta temperatūra nakts stundās.

Ūdens 317 m3 324 m3 Uzstādīta ūdens filtrēšanas sistēma, kas 
nodrošina dzeršanai attīrītu ūdeni no krāna, 
kā arī ūdens uzkarsēšanu.

* Precīzs siltumenerģijas patēriņš nav zināms, jo rēķinā norādīta maksa par kvadrātmetriem.
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Atkritumu apsaimniekošana un šķirošana
Atkritumu apjoma samazināšana, šķirošana un pārstrāde ir nozīmīgs mūsu pienākums, rūpējoties par vides aizsardzību 
tagad un ilgtermiņā.

Sadzīves 
atkritumi

Jau vairākus gadus šķirojam atkritumus, un kopš 2022. gada vasaras, pateicoties 
apsaimniekotāja atsaucībai, iespējams nodot arī plastmasu, tādējādi nodrošinot 
ilgtspējīgu un videi draudzīgu utilizāciju.

Papīrs Ņemot vērā biroja darbības specifiku, īpašu uzmanību mūsu atkritumu apritē 
esam pievērsuši papīra atkritumiem, kurus šķirojam vairākos konfidencialitātes 
līmeņos un pēc tam nododam pārstrādei atbilstīgi noteiktajam drošības līmenim. 
Birojā ir izvietotas atkritumu tvertnes, kuras īpaši paredzētas pārstrādājamam 
papīram un kartonam.

Baterijas Iepriekšējos gados birojs rūpīgi sekoja līdzi bateriju utilizācijai, un kopš 
2022. gada jūlija īstenoja ieceri un pārgāja uz lādējamajām baterijām, lai pēc 
iespējas samazinātu izmesto bateriju skaitu.

Vienreizlietojamie 
trauki

Esam novērojuši, ka būtisku daļu biroja radīto atkritumu, kas visbiežāk nav 
pārstrādājami, rada vienreizlietojamo pusdienu un dzērienu trauki. Lai mazinātu 
vienreizlietojamo trauku lietošanu, pievērsīsim darbinieku uzmanību šim 
aspektam, veicinot daudzreiz lietojamo trauku lietošanu ikdienā. Tiks ieviesta 
iniciatīva — “Diena bez vienreizlietojamajiem traukiem”.
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Vides ilgtspējas mērķi 
2023. gadam

Oglekļa pēdu mērīsim katru gadu, izvirzot mērķus un 
nosakot pasākumus tās samazināšanai.

2023. gadā plānojam ieviest automātisko gaismas 
ieslēgšanos un izslēgšanos biroja koplietošanas telpās, 
lai vēl vairāk samazinātu elektroenerģijas patēriņu.

Siltumenerģijas patēriņa samazināšanai meklēsim 
risinājumus automatizācijai siltuma apgādē, samazinot 
siltumenerģijas patēriņu nakts stundās.

Samazināsim papīra patēriņu, veicinot pāreju uz 
pārstrādājamo papīru un izglītojot darbiniekus, lai 
samazinātu drukas materiālu apjomu. 

Lai mazinātu vienreizlietojamo trauku lietošanu, 
uzrunāsim kolēģus un aicināsim ikdienā izmantot 
daudzreiz lietojamos traukus. 

Iepazīstināsim savus darbiniekus ar “bezatkritumu” jeb 
“zero waste” iniciatīvas principiem, aicinot tos ievērot 
ikdienā.
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Sociālā atbildība

Darbinieku labklājība un izaugsme
Mūsu darbinieki un viņu labklājība ir galvenā vērtība, tāpēc 
mērķtiecīgi ieguldām līdzekļus un laiku savu darbinieku 
profesionālajā izaugsmē, motivācijas un labsajūtas 
veicināšanā. Savstarpējā komunikācijā vienmēr ievērojam 
profesionalitāti un cieņu. Lielu uzmanību pievēršam darba 
apstākļiem birojā vai, ja darbinieks strādā attālināti, — 
nodrošinām ērtu un drošiem darba apstākļiem piemērotu 
vidi ārpus biroja. 

Atalgojuma un saistīto labumu politika. Lai veicinātu 
Eversheds Sutherland Bitāns komandas apmierinātību 
un labklājību, esam izstrādājuši un pastāvīgi atjaunojam 
darbinieku atalgojuma sistēmu. Atalgojums veidojas no 
pamatalgas vai ikmēneša honorāra, piemaksas, prēmijas, 
veselības un uzkrājošās apdrošināšanas, apmaksātām 
apmācībām, mācību atvaļinājumu un citiem papildu 
labumiem.

Esam noteikuši skaidrus un saprotamus atalgojuma 
principus, lai mūsu darbinieki saņemtu taisnīgu, 
paveiktajam darbam un tirgus apstākļiem atbilstošu 
atalgojumu . Šādā veidā papildus motivējam darbiniekus 
censties pēc iespējas labāk veikt savu darbu un sasniegt 
noteiktos mērķus .

Mūsu atalgojuma bonusu sistēma ir sasaistīta ar kopējo 
uzņēmuma un individuālo mērķu sasniegšanu, tāpēc 
regulāri pārskatām to piešķiršanas kritērijus un sastāvdaļas. 
Pie 100 % mērķa izpildes komandas dalībniekam ir iespēja 
saņemt prēmiju 25 % apmērā no gada pamatalgas vai 
honorāra. Prēmiju sistēma attiecas gan uz juridisko 
personālu, gan atbalsta personālu.

40 
darbinieki

28

8

4

2021./2022. gadā  
komandā strādāja 40 darbinieki –

juridiskais personāls — 28

atbalsta personāls — 8

4 praktikanti
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Darba stundas. Palīdzot mūsu klientiem sasniegt viņu 
mērķus, mēs bieži riskējam zaudēt līdzsvaru starp laiku, 
ko veltām profesijai, un laiku, ko atlicinām citām dzīves 
jomām, tostarp ģimenei un atpūtai. Lai palīdzētu komandai 
saglabāt šo līdzsvaru, esam ir izvērtējuši “Mindful Business 
Charter” hartas mērķus un vērtības, kuru plānojam 
parakstīt 2023. gadā. Hartas vērtību pamatprincipi ir 
balstītas uz četriem pamatprincipiem:

> Atklātība un cieņa. Veidojam un veicinām atvērtu un
drošu organizācijas kultūru.

> Viedas sapulces un e-pasti. Komunicējam pārdomāti,
ņemot vērā sarunas saturu, norises vietu un dalībniekus.

> Cienām laiku atpūtai. Ievērojam nepieciešamību
atpūsties no darba.

> Saprātīgi deleģējam uzdevumus. Sadarbojamies,
apmācām un deleģējam pārdomāti un rūpīgi.

Jau vairākus gadus ieguldām laiku, zināšanas un citus 
resursus, lai atbalstītu gan esošās komandas, gan topošo 
profesionāļu izaugsmi un pilnveidi. Esam izveidojuši 
mentoringa sistēmu, kas nodrošina pastāvīgas un 
pilnvērtīgas atgriezeniskās saites sniegšanu un saņemšanu, 
lai veicinātu katra darbinieka individuālo un mūsu 
uzņēmuma kopējo mērķu sasniegšanu ar komunikācijas 
un atbalsta starpniecību. Turklāt biroja darbiniekiem 
regulāri notiek attīstības pārrunas, izvirzot individuālus 
īstermiņa un ilgtermiņa izaugsmes mērķus.

Apmācības. 2021./2022. gadā organizējām kopējās 
apmācības jomās, kas ir aktuālas noteiktai darbinieku 
grupai, iekšējās apmācības, dodot iespēju kolēģiem dalīties 
ar zināšanām, kā arī individuālās apmācības, kas saistītas ar 
specializāciju un nozari.

Katru gadu visiem darbiniekiem nodrošinām atbilstošu 
apmācību budžetu, ko izmantot individuāli izvirzīto 
profesionālās vai personiskās izaugsmes mērķu 
sasniegšanai, kā arī rīkojam apmācības dažādās prasmju 
un profesionālās pilnveides jomās visai komandai.

Individuālo apmācību budžets gadā — 50 tūkst . EUR 
(4 % no atalgojuma budžeta)

2021 . gadā apmaksāto individuālo apmācību iespēju 
izmantojuši 50 % no komandas dalībniekiem .

Dalība konferencēs un semināros. Ar prieku atbalstām 
darbinieku dalību dažādos nozares pasākumos un 
konferencēs gan kā apmeklētājiem, gan kā runātājiem, kā 
arī sniedzam iespējas attīstīt nozīmīgas profesionālās un 
līderības prasmes, piedaloties vairākās nevalstiskajās un 
profesionālajās organizācijās.

Mentoringa programma. Mentorings ir cilvēciskais 
atbalsts, kas palīdz sasniegt rezultātus, savukārt mentors 
ir pieredzes bagāts padomdevējs, kurš darbiniekam palīdz 
sasniegt noteiktos mērķus un kuram darbinieks uzticas. 
Mentors tiek noteikts, balstoties uz specializāciju un 
senioritāti, kā arī personīgo saderību. 

Mentoram dalība mentoringa sistēmā nodrošina iespēju 
veidot pēctecību un jaunāku kolēģu iesaistīšanu savos 
projektos un darbos .

Savukārt mentorējamam tā ir neatsverama iespēja mācīties 
no pieredzējušāka kolēģa un saņemt atbalstu situācijas un 
darbos, kad pašam nepietiek prasmju vai zināšanu. Mūsu 
kolektīvā mentoringa sistēma ir svarīgs rīks un ar to tiek 
nodrošināta arī visu kolēģu iesaiste biroja attīstībā.

Atbilstoša darba vide. Rūpējamies par ergonomisku 
un standartiem atbilstošu darba vidi, pastāvīgi atjauninot 
kabinetu iekārtojumu un tehnisko nodrošinājumu, lai 
tas kalpotu darbinieku veselībai un labsajūtai. Viens no 
būtiskiem ieguldījumiem rūpēs par darbinieku veselību un 
stāju ir galdu ar regulējamu augstumu ieviešana kabinetos.

Esam nodrošinājuši līdzsvara dēļus, kuri ir izmantojami 
kā papildu treniņš, ja darbinieks vēlas strādāt stāvus. 
Nodrošinām ergonomiskus darba krēslus, lielizmēra 
monitorus un citu darba specifikai atbilstošu 
papildaprīkojumu.
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Veselīga dzīvesveida popularizēšana. Jurista ikdienas 
darba specifikas būtiska sastāvdaļa ir sēdošs darbs, tādēļ 
īpaši svarīgi ir pievērst uzmanību darbinieku labsajūtai 
un veselībai, piedāvājot iespējas fiziskām aktivitātēm. 
Visiem darbiniekiem nodrošinām augstvērtīgu veselības 
apdrošināšanu, kas paredz iespējas parūpēties par savu 
veselību un fizisko labsajūtu. Taču, lai nebūtu jāvēršas 
pie fizioterapeita vai ārsta, mēs mudinām komandu būt 
aktīviem, iesaistot to dažādās komandas aktivitātēs ikdienā. 
Jau vairāk nekā divus gadus kolēģiem ir iekšējā WhatsApp 
grupa “ESB Law — Sports Edition”, kurā kolēģi dalās ar 
savām sporta aktivitātēm, rezultātiem, iedrošinot vienam 
otru pievērsties aktīvam dzīvesveidam.

Vai tā būtu ikdienas pastaiga vai uzvara skvoša 
čempionātā — tas pilnveido mūs kā cilvēkus un saliedē 
komandu. Jau vairākus gadus mūsu komanda piedalās 
Rīgas maratonā un starptautiskajās labdarības akcijās, kas 
saistītas ar sportošanu vai aktīva dzīvesveida uzturēšanu.

– 2021 . gada “Eversheds Sutherland Global Running
Day” ietvaros savākto soļu skaits tika pārvērsts
ziedojumā, lai nodrošinātu tīru ūdeni 6000 cilvēkiem
vienā no vismazāk attīstītajām Nepālas teritorijām —
Dolakhā .

– 2022 . gada pavasara soļu izaicinājumā kopsummā
noieti 9 419 595 soļi .

Iekšējā komunikācija. Lai informētu darbiniekus par 
Eversheds Sutherland Bitāns stratēģiju, pieņemtajiem 
attīstības virzieniem un mērķu izpildi, vadība pastāvīgi 
rīko sapulces — gan klātienē, gan attālināti. Iekšējai 
komunikācijai izmantojam arī Microsoft Teams programmu 
un tās sniegtās iespējas gan sarakstei, gan tiešsaistes 
sapulču organizēšanai. Savukārt neformālāka, ar darba 
jautājumiem nesaistīta ikdienas komunikācija notiek 
izveidotajā WhatsApp darbinieku grupā.

Līdztiesība. Augsti novērtējam jebkuru speciālistu savā 
komandā neatkarīgi no dzimuma, vecuma, tautības, 
reliģiskās pārliecības, seksuālās orientācijas vai citām 
cilvēku savstarpējām atšķirībām. Gan darbinieku atlases 
procesu, gan darba vide veidota tā, lai tā būtu atbalstoša 
un iekļaujoša, bez diskriminācijas. Ikviens kolēģis neatkarīgi 
no dzimuma, vecuma vai jebkādām citām pazīmēm 
var pretendēt uz jebkura līmeņa amatu, ja kvalifikācijas, 
zināšanu un prasmju kopums atbilst amatam.

Atbalsts ģimenēm. Rūpējamies par saviem darbiniekiem 
un sniedzam atbalstu viņiem svarīgos personīgās dzīves 
brīžos. Piemēram, jaunajiem vecākiem un ģimenēm ar 
bērniem nodrošinām pakāpenisku darba pienākumu 
slodzes pieaugumu, atgriežoties darbā pēc bērna kopšanas 
atvaļinājuma, vai arī elastīgu darba laiku nepieciešamības 
gadījumā. Arī laulību gadījumā piešķiram papildus divas 
apmaksātas atvaļinājuma dienas.

Darbinieku apmierinātība. Mums ir svarīgi veicināt 
atgriezenisko saiti starp vadību un katru darbinieku, 
tāpēc periodiski ar anonīmas aptaujas palīdzību mērām 
darbinieku pašsajūtu birojā un apmierinātību. Tajā 
noskaidrojam darbinieku kopējo apmierinātību, apkopojam 
ierosinājumus uzlabojumiem un aicinām vērtēt atsevišķi 
svarīgākās jomas, piemēram, vadību un stratēģisko 
plānošanu, kultūru un iekšējo komunikāciju, darbinieka 
individuālo lomu uzņēmumā, darba vidi un atlīdzību. 
Rezultātus prezentējam visai komandai un tas dod iespēju 
uzzināt komandas biedru noskaņojumu un kopējo 
vērtējumu.

Komandas dalībnieku sniegumu vērtējam trīs posmos:

1 . ceturkšņa mentoringa tikšanās;

2 . pusgada rezultātu vērtēšana un pusgada prēmiju
aprēķins, balstoties uz rezultātiem;

3 . gada attīstības pārrunas, kur tiek vērtēts gada laikā
sasniegtais, plānots nākamais periods un izvirzīti mērķi .

2021./2022. gada darbinieku apmierinātības aptaujā 
vairums savstarpējo sadarbību novērtēja kā ļoti labu un 
ieteiktu darbu birojā draugiem un tuviniekiem. Darbinieki 
atbildēja apstiprinoši, ka izteiktie ieteikumi tiek ņemti vērā.
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Izglītota un informēta sabiedrība
Mūsu komanda pastāvīgi iegulda laiku sabiedrības 
informēšanā un izglītošanā par dažādiem ar tiesību 
jautājumiem saistītiem izaicinājumiem Latvijā. Piedalāmies 
nozaru konferencēs, semināros, arī rīkojam apmācības un 
meistarklases. Piemēram, 2021. gadā sniedzām atbalstu 
Latvijas Finanšu izglītības biedrības dibināšanai, kā arī 
platformas satura veidošanai. Biedrības mērķis ir stiprināt 
sabiedrības finanšu pratību Latvijā.

Jau daudzus gadus aktīva dalība un līderība iniciatīvās, lai 
uzlabotu biznesa un investīciju vidi, kā arī tiesu sistēmas 
efektivitāti Latvijā ir bijusi būtiska daļa no mūsu sniegtā 
ieguldījuma sabiedrības labklājībā.

Līdzdalība biznesa un investīciju vides attīstībā:

– sadarbībā ar Tieslietu ministrijas Komerclikuma 
izstrādes darba grupu, izstrādāts Korporatīvās 
pārvaldības kodekss;

– Ārvalstu investoru padomē vadītas Būvniecības, kā 
arī Investīciju aizsardzības un Tiesas efektivitātes 
darba grupas;

– sniegti priekšlikumi maksātnespējas procesa 
regulējuma uzlabošanai .

Sociālie projekti. Mūsu darbinieki katru gadu aktīvi 
piedalās un iesaista kolēģus dažādos pašu izvēlētos 
sociālajos projektos. Esam piedalījušies Vecāku mājas 
(pie Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas) teritorijas 
labiekārtošanā un vēl 2022. gadā kopā palīdzējām 
labiekārtot un apzaļumot Valsts sociālās aprūpes centra 
“Rīga” teritoriju.

Pro bono atbalsts. Izprotot sabiedrības neaizsargātākās 
daļas izaicinājumus tieslietu jomā, tāpēc sniedzam pro 
bono juridisko atbalstu personām, kurām nepieciešama 
aizsardzība, kā arī organizācijām, kas darbojas sabiedrības 
labā.

Pro bono atbalsts sociāli neaizsargātākajiem:

– sniedzām palīdzību bērnu bez otra vecāka
piekrišanas prettiesiskas aizvešanas lietās;

– Latvijas Skautu un gaidu centrālajai organizācijai
palīdzējām atrisināt jautājumu par pašvaldībai
piederošas zemes izmantošanu organizācijas
vajadzībām ilgtermiņā;

– sniedzām atbalstu un palīdzību kara bēgļiem no
Ukrainas;

– piedalījāmies Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģijas
rīkotajās Advokatūras dienās, sniedzot bezmaksas
juridiskās konsultācijas;

– 3 % no visām maksas stundām jeb 868 stundas
2021 ./2022 . gadā tika veltītas pro bono juridiskajam
atbalstam . 

Meistarklases un stipendijas studentiem. Mēs atbalstām 
jurisprudences studentus, kuri mērķtiecīgi tiecas augt 
jurista profesijā. Jau 8 gadus rīkojam arī meistarklases un 
veltām laiku un zināšanas, iepazīstinot topošos juristus 
ar darbu advokātu birojā, tādējādi nodrošinot iespēju gūt 
pirmo praktisko pieredzi nozarē. Meistarklases dalībniekus 
atlasām konkursa veidā, kurā kandidātiem ne vien jāpamato 
sava interese un vēlme piedalīties, bet arī jāsniedz juridisks 
risinājums iepriekš sagatavotai problēmai. Vērtēšana notiek 
anonīmi, līdz ar to dalībnieki tiek izvēlēti pēc objektīviem 
kritērijiem — spējas pamatot savu motivāciju un risināt 
juridiskos jautājumus.

Pēc meistarklases beigām pēdējo gadu laikā pieaudzis 
to dalībnieku skaits, kuri turpinājuši darbu mūsu 
uzņēmumā jau darbinieku statusā .

Jau sesto gadu piešķiram stipendiju Latvijas Universitātes 
Juridiskās fakultātes doktorantūras programmas 
studentiem — “Mūsdienu izaicinājumi tiesību piemērošanas 
teorijai un praksei Latvijā”. Stipendijas mērķis ir atbalstīt 
spējīgus, centīgus un sabiedriski aktīvus jurisprudences 
studentus, lai veicinātu pētījumu veidošanu par kvalitatīvām 
tiesību piemērošanas metodēm mūsdienās.
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Sociālās atbildības mērķi 
2023. gadam

Integrēsim “Mindful Business Charter” hartas mērķus un 
vērtības biroja ikdienas darbā.

Motivēsim darbiniekus izmantot iespēju apmeklēt 
individuālās apmācības savu personisko un profesionālo 
mērķu sasniegšanai.

Iesaistīsim darbiniekus jaunās aktivitātēs aktīva dzīves 
veida un darbinieku labsajūtas veicināšanai.

Darbinieku aptaujās iesaistīsim vismaz 95 % darbinieku.

Turpināsim piedalīties sabiedrībai nozīmīgu jautājumu 
risināšanā un tieslietu vides sakārtošanā un sniegsim savu 
ieguldījumu sabiedrības labklājības uzlabošanā.

Sniegsim pro bono atbalstu vismaz 3 % apmērā no visām 
darba stundām sociāli neaizsargātajām grupām.

Turpināsim piešķirt stipendijas, atbalstīt spējīgus, centīgus 
un sabiedriski aktīvus jurisprudences studentus.
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Korporatīvā pārvaldība
Pēdējos gados kvalitatīva korporatīvā pārvaldība arvien 
vairāk tiek izcelta kā būtiska veiksmīgu uzņēmumu daļa. 
Eversheds Sutherland Bitāns komanda kopā ar sadarbības 
partneriem esam bijuši iesaistīti labas korporatīvās prakses 
vadlīniju izstrādē un snieguši atbalstu to ieviešanā daudzos 
Latvijas uzņēmumos.

Šobrīd prasību pēc labas korporatīvās pārvaldības 
uzņēmumos visā pasaulē papildina tiekšanās pēc 

Valde un biroja struktūra
Valde. Biroja valdi veido valdes priekšsēdētājs un divi valdes locekļi. Valde ir atbildīga par biroja operatīvo 
darbību, īstermiņa un ilgtermiņa mērķu sasniegšanu, darbu nepārtrauktību un uzņēmējdarbības 
risku pārvaldību. Valde ir atbildīga par iekšējo procedūru un vadlīniju, tostarp ESG politikas, izveidi un 
atjaunināšanu, kā arī to īstenošanas pārraudzību birojā. 

ilgtspējīgiem darbības un izaugsmes modeļiem, kas balstās 
rūpēs par vidi, sabiedrību un darbiniekiem. 

Sakārtota korporatīvā pārvaldība palīdz uzņēmumam 
nodrošināt caurredzamību, pieņemt konkurētspējīgus 
lēmumus ilgtermiņam un iegūt uzticību sadarbības 
partneru acīs .

Agris Bitāns 
Valdes priekšsēdētājs

Atbildības jomas: 
– Budžets un finanses
– Administratīvā vadība
– Informāciju tehnoloģijas

Māris Vainovskis 
Valdes loceklis

Atbildības jomas: 
– Mārketinga un biznesa attīstība
– Ilgtspēja

Ilze Kramiņa 
Valdes locekle

Atbildības jomas: 
– Atbilstība
– Personālvadība
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Struktūra

Valde

Padomnieki Asociētie 
partneri

Prakses grupu 
vadītāji IT vadītājs

Biroja administrators

Vecākie juristi Grāmatvedis

Juristi

Mārketinga un  
adminstratīvais asistentsJurista palīgs

Apkopējs

Mārketinga un 
biznesa attīstības 

vadītājs

Atbilstības
vadītājs

Administratīvais
vadītājs
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Kvalitātes vadība, uzraudzība un 
datu aizsardzība
Iekšējā kvalitātes vadība. Lai virzītos uz mūsu vīziju, ir 
jāpanāk augsta klientu apmierinātības un lojalitātes pakāpe. 
To iespējams panākt ar inovatīviem risinājumiem un 
nevainojamu sniegto pakalpojumu kvalitāti. Darbu kvalitāte 
un to nodošana klientam noteiktajā termiņā ir mūsu 
prioritāte, ko papildus nodrošina ISO 9001:2015 kvalitātes 
sertifikāts, kas iegūts 2010. gadā. 

Tas nozīmē, ka mūsu darbības atbilstība kvalitātes un 
informācijas drošības standartiem tiek pastāvīgi — 
vismaz reizi gadā — pārbaudīta, revīzijas veicot gan 
iekšēji, gan ārēji .

Esam izstrādājuši arī iekšējās vadības vadlīnijas un prakšu 
grupu plānus, lai veicinātu skaidru un caurredzamu 
korporatīvās pārvaldības sistēmu un virzību uz profesionālo 
mērķu sasniegšanu. Kā būtiskākos var minēt projektu 
vadības vadlīnijas, personāla vadības stratēģiju un klientu 
apkalpošanas vadlīnijas.

Datu aizsardzība un konfidencialitāte. 

Viens no būtiskiem ilgtermiņa panākumiem un klientu 
uzticības faktoriem juridiskā birojā ir datu drošība un 
konfidencialitāte . 

Mūsu darbinieki, sniedzot klientiem ikdienas juridisko 
palīdzību, rūpējas, lai klientu dati saskaņā ar normatīvajiem 
aktiem būtu drošībā, kā arī tiktu ievērota konfidencialitāte. 
Mēs iegūstam un apstrādājam fizisko personu datus tikai 
klientu interesēs vai nolūkā novērst noziedzīgi iegūtu 
līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas 
finansēšanu (NILLTPF), kā arī starptautisko un nacionālo 
sankciju pārkāpšanu un apiešanu. Personas datu apstrāde 
citiem, tostarp komerciāliem mērķiem, birojā ir aizliegta.

Īpašu vērību piešķiram IT infrastruktūrai un drošībai, 
piemērojot visaugstākos standartus. Organizējam 
apmācības darbiniekiem par datu drošību un piesardzības 
ievērošanu darbā ar IT sistēmām un datu nesējiem.

Kopš 2016. gada esam ISO 27001 kvalitātes zīmes turētājs.

Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršana. 
Rūpīgi ievērojam Sankciju likuma prasības, kā arī atsevišķos 
gadījumos birojs ir Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas 
un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas 
(NILLTPFN) likuma subjekts. Mūsu birojā un citos Eversheds 
Sutherland tīkla birojos ir izstrādāta Noziedzīgi iegūtu 
līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas 
iekšējās kontroles sistēma, kuras noteikumus ievērojam 
ikdienā. Šīs politikas īstenošanas gaitā veicam klientu un 
sadarbības partneru izpēti, lai nodrošinātu atbilstību 
NILLTPFN likuma prasībām un saglabātu nemainīgi augstu 
reputācijas līmeni.
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Ārējā uzraudzība
Mūsu darbību uzrauga Latvijas Zvērinātu advokātu padome. Tās kompetencē ir pieņemt lēmumus un ar 
iespējamajiem līdzekļiem veicināt advokātu un advokātu palīgu darbību. Tāpat padomes kompetencē ir 
izskatīt visas par advokātiem un advokātu palīgiem iesniegtās sūdzības un ziņojumus, nepieciešamības 
gadījumā arī ierosinot disciplinārlietu.

Mūsu Birojam saistošs ir Latvijas Zvērinātu advokātu Ētikas kodekss, kas attiecināms uz visiem mūsu 
darbiniekiem neatkarīgi no ieņemamā amata. Darbinieki ir informēti par Ētikas kodeksā norādītajām 
normām un tās ievēro.

Birojs veicina tiesiskumu valsts un starptautiskā līmenī, kā arī nodrošina vienlīdzīgu tiesu pieejamību 
visiem, tāpēc aktīvi veicinām sabiedrības izglītošanu un izpratni par tiesiskumu. 
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Korporatīvās 
pārvaldības mērķi 
2023. gadam

Iesaistīsimies jaunos nozares attīstībai nozīmīgos 
projektos, tādējādi turpinot ceļu uz mūsu, kā 
starptautisku advokātu biroja, vīziju.

Īstenosim atvērta, profesionāla, radoša un iekļaujoša 
sadarbības partnera tēlu ikdienas komunikācijā un 
darbībā.

Turpināsim rīkot regulāras valdes sanāksmes efektīvai 
biroja risku pārvaldībai un darbības nepārtrauktības 
nodrošināšanai.

Uzturēsim sistēmu ar skaidri noteiktām katra valdes 
locekļa atbildības jomām un virzību uz noteikto mērķu 
sasniegšanu.

Nodrošināsim iekšējās kvalitātes sistēmas regulāru 
pārraudzību, atjaunošanu un uzlabošanu.

Nodrošināsim darbiniekiem regulāras apmācības par 
datu aizsardzības un konfidencialitātes jautājumiem, 
AML politiku un citām birojam būtiskām kvalitātes 
vadības prasībām.
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Kontaktinformācija:

www .eversheds-sutherland .com
Eversheds Sutherland Bitāns
Lāčplēša iela 20a, 6. stāvs, Rīga, LV-1011, Latvija
Tālr.: +371 67280102
E-pasts: birojs@eversheds-sutherland.lv
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