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IKEA jau pirmajā gadā sasniedz Ilgtspējas indeksa 2019 zelta līmeni 

Zviedrijas mājokļa labiekārtošanas preču uzņēmums IKEA ieguvis zelta kategoriju Ilgtspējas 

indeksā 2019, kas mēra Latvijā strādājošo uzņēmumu ilgtspējas līmeni. Tāpat uzņēmums 

saņēmis “Ģimenei draudzīgs” statusu, ko piešķir Labklājības ministrija. Lai gan IKEA Latvijas 

tirgū darbojas tikai nepilnu gadu, ekspertu žūrija augstu novērtējusi uzņēmuma rūpes par 

cilvēkiem un planētu, kā arī tā kultūru un vērtības. 

“Mums šī balva ir viens no atspēriena punktiem un pamudinājums sasniegt arvien jaunas virsotnes nākotnē, 

rūpējoties par cilvēkiem un planētu. IKEA kā uzņēmums dzīvo, vadoties pēc tā ilgtspējas stratēģijas un ar 

apņemšanos pozitīvi ietekmēt cilvēkus un planētu ik dienu. Mūsu darbības un lēmumus veido vēlme pozitīvi 

ietekmēt gan mūsu darbiniekus un sabiedrību kopumā, gan arī dabu. Tajā pašā laikā mēs vēlamies dot 

iespēju IKEA klientiem veidot veselīgāku un ilgtspējīgāku dzīvi mājās, tāpēc ikviens IKEA veikals piedāvā 

ilgtspējīgus risinājumus par zemu cenu,” saka Inga Filipova, IKEA Rīgas veikala vadītāja.  

Viņa uzsver – ir svarīgi, ka Ilgtspējas indeksā tiek izvērtēti ne vien atsevišķi korporatīvās sociālās atbildības 

projekti, bet tiek ņemta vērā visa uzņēmuma darbība – sākot no tā ēkām līdz vērtībām un attieksmei pret 

darbiniekiem. 

“Ilgtspējas indeksa vērtējumā IKEA stiprā puse ir rūpes par cilvēkiem un planētu: sākot ar veikala izveidi, 

saules paneļu izmantošanu, atkritumu šķirošanu, energoefektīvu apgaismojumu un beidzot ar mūsu 

pastāvīgajiem centieniem būt vislabākajam darba devējam mūsu darbiniekiem,” tā I. Filipova. 

Nesen IKEA paziņoja, ka apņemas līdz 2030. gadam pilnībā pāriet uz aprites ekonomiku: piemēram, 

izmantot tīru, atjaunojamu enerģiju un resursus, kā arī ražot jaunos produktus tikai no atjaunojamiem un 

pārstrādātiem materiāliem, piedāvāt vairāk ēdienu no augu valsts izejvielām, kas mazāk ietekmē vidi, 

salīdzinot ar gaļas produktiem. Jau 2020. gadā IKEA izmantos tikai pārstrādātu poliesteru, kā arī izņems 

no sortimenta vienreizlietojamos plastmasas produktus. 

Ilgtspējas indekss izveidots 2009. gadā ar mērķi izvērtēt Latvijā strādājošos uzņēmumus – tas sniedz 

iespēju izmērīt ne vien atbildības līmeni, bet arī risku un procesu vadību. Ilgtspējas indekss palīdz analizēt 

uzņēmumu šī brīža darbību un noskaidrot jomas, kuras var nākotnē uzlabot. Piedaloties Ilgtspējas indeksā, 

uzņēmumi internetā aizpilda pašvērtējuma anketu, kurā ietverti jautājumi par stratēģisko plānošanu, vides 

aizsardzību, darba vidi un citiem ilgtspējas aspektiem. Pēc tam iesniegto informāciju pārbauda un analizē 

Ilgtspējas indeksa ekspertu komisija.     

 

Par IKEA 

IKEA mērķis ir radīt labāku ikdienas dzīvi daudziem. Uzņēmuma ikdienas biznesā tiek ievēroti ilgtspējas principi, un tas atbalsta dažādas 

iniciatīvas, kas rūpējas par bērniem un vidi. Jau kopš uzņēmuma dibināšanas 1943. gadā Zviedrijā IKEA piedāvā laba dizaina un 

funkcionālas mājokļa labiekārtošanas preces par pieejamu cenu. Šobrīd 50 pasaules valstīs ir vairāk nekā 400 IKEA veikalu. Pirmais IKEA 

veikals Latvijā tika atvērts 2018. gada 30. augustā. Vairāk var uzzināt tīmekļa vietnē www.IKEA.lv. 
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