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Pieaug atbalsts korporatīvās pārvaldības labākajai praksei Latvijā 
 

Pieaugot Latvijas vadošo uzņēmumu interesei un atbalstam labas korporatīvās pārvaldības principu 
ieviešanai, Baltijas Korporatīvās pārvaldības institūtam (BKPI) pievienojas jauni korporatīvie biedri, 
savukārt esošie Latvijas korporatīvie biedri kļūst par attīstības biedriem, nodrošinot būtisku ieguldījumu 
BKPI izaugsmei un aktivitātēm Latvijā.  
 
“Mēs redzam arvien lielāku atbalstu Baltijas Korporatīvās pārvaldības institūta centieniem veicināt labāko 
korporatīvās pārvaldības praksi Baltijas valstīs. Pieaugošs korporatīvo biedru skaits Latvijā ļauj mums būt 
vēl aktīvākiem šajā reģionā,“ uzsvēra Paulius Martinkus, Baltijas Korporatīvās pārvaldības institūta 
prezidents. 

 
AS “Citadele banka”, AS “Latvenergo” un AS “Latvijas Finieris”, kas ir BKPI korporatīvie biedri un atzīti 
piemēri labas korporatīvās pārvaldības praksei Baltijas valstīs, ir kļuvuši par BKPI attīstības biedriem. 
Attīstības biedra statusu ir ieguvuši arī divi uzņēmumi, kas nesen pievienojušies BKPI - AS “Olainfarm” un 
AS “Latvijas valsts meži”.  
 
Šobrīd BKPI apvieno 37 korporatīvos biedrus Lietuvā, Latvijā un Igaunijā, tajā skaitā biržas, bankas, audita 
kompānijas, juridiskos birojus, ražošanas uzņēmumus un valsts uzņēmumus. Individuālie biedri ir Baltijas 
lielāko uzņēmumu valdes un padomes locekļi.  
 
Latvijas vadošo uzņēmumu vadītāju komentāri:  
 
AS “Citadele banka” valdes priekšsēdētājs Guntis Beļavskis: “Gan bankas akcionāru, gan uzņēmuma 
interesēs ir, lai uzņēmumā tiktu samazināti riski un tas tiktu labi pārvaldīts. Mēs to tiecamies īstenot 
Citadelē un atbalstām arī institūta iniciatīvu iedzīvināt šos principus biznesa vidē Baltijā.” 
 
AS “Latvenergo” valdes priekšsēdētājs un galvenais izpilddirektors Āris Žīgurs: “Labas korporatīvās 
pārvaldības principu ieviešana, nodrošinot informācijas pieejamību un caurskatāmību, kā arī pilnveidojot 
sadarbību ar uzņēmuma ieinteresētajām pusēm un īstenojot korporatīvās sociālās atbildības aktivitātes, 
ir viena no Latvenergo koncerna prioritātēm. Tieši tādēļ esam Baltijas Korporatīvās pārvaldības institūta 
biedrs kopš institūta darbības pirmsākumiem, aktīvi iesaistoties tā aktivitātēs, apmācībās un atbalstot 
Baltijas valsts uzņēmumu pārvaldības vadlīniju izstrādi. Līdz ar BKPI Latvijas pārstāvniecības darbības 
uzsākšanu likumsakarīgi turpināsim atbalstīt institūta darbību korporatīvās pārvaldības principu 
popularizēšanā Latvijā, un esam pagodināti līdz ar citiem Latvijas vadošajiem uzņēmumiem kļūt par BKPI 
attīstības biedru.” 
 
AS „Latvijas Finieris” padomes priekšsēdētājs Uldis Biķis: ““Latvijas Finieris” savā misijā ir definējis, ka 
mums ir svarīgi dot iespēju veidot ilgtermiņa attiecības ar produkcijas pircējiem, meža īpašniekiem, 
sadarbības partneriem, uzņēmumā strādājošajiem un citām iesaistītajām pusēm: atbildīgs darbs, 
atbildīga peļņa un atbildīgas investīcijas. Tāpat esam izstrādājuši un publicējuši savu Ilgtspējas politiku, 
kurā uzsvērts, ka izprotam un novērtējam apkārtējās vides, sabiedrības un ekonomiskās intereses, kuru 



 

 

sabalansēšana ir ilgtspējīgas darbības pamatā. Tieši ilgtspējas jautājumi un dialogs ar iesaistītajām pusēm 
ir viena no „Latvijas Finiera” attīstības prioritātēm. Sakārtota un efektīva korporatīvā pārvaldība 
ievērojami palīdzēs šo mērķu sasniegšanā, tāpēc esam nolēmuši kļūt par BICG attīstības biedru, vēl 
aktīvāk iesaistoties korporatīvās pārvaldības jautājumu aktualizēšanā mūsu reģionā.” 
 
AS “Olainfarm” valdes priekšsēdētājs Valērijs Maligins: “Laba korporatīvā pārvaldība ir princips, kas 
nodrošina to, ka efektivitāte, godīgums un darbības caurspīdīgums kļūst par uzņēmuma darbības 
pamatstūrakmeņiem.  Šo principu ievērošana ekonomikā un valsts pārvaldē kopumā paaugstina valsts 
efektivitāti, konkurētspēju un uzlabo tās prestižu investoru un citu partneru acīs. Labas pārvaldības 
principu ignorēšana Latvijas ekonomikai un Latvijas iedzīvotājiem pēdējo gadu laikā jau ir izmaksājusi 
pietiekami dārgi un mēs visi kopā vienkārši nevaram vairs atļauties tos turpināt ignorēt arī nākotnē.”  
 
AS “Latvijas valsts meži” valdes priekšsēdētājs Roberts Strīpnieks:  “AS “Latvijas valsts meži”, līdz ar 
citiem uz ilgtspējīgu attīstību orientētiem uzņēmumiem uzskata, ka ir būtiski piedalīties aktīvā domu 
apmaiņā ar zinātniekiem, analītiķiem, kā arī ar citiem uzņēmējiem par turpmāku biznesa vides uzlabošanu 
Baltijas reģionā, kas ir viens no straujāk augošajiem reģioniem Eiropā. LVM un BKPI kopīgais uzdevums ir 
veidot Baltijas valstu biznesa videi atbilstošus rīkus, ar kuriem panākt godīgu un prognozējamu biznesa 
vidi, vienlaikus respektējot Baltijas īpašo un unikālo uzņēmumu veidošanās vēsturi un ekonomiskās 
attīstības gaitu. Runājot par korporatīvo pārvaldību, nedrīkst aizmirst, ka uzņēmējdarbībā galvenais ir 
klienti, tikai tad akcionārs, interešu grupas, menedžments un citi. Laba korporatīvā pārvaldība nodrošina 
kvalitatīvas, uzņēmuma klientu interesēm atbilstošas stratēģijas izstrādi un tās īstenošanu gan no 
akcionāra, gan uzņēmuma vadības puses, un rezultāts ir veiksmīgs tikai tad, ja klienti ir apmierināti.” 
 
 

Baltijas Korporatīvās pārvaldības institūts (BKPI) ir starptautiski atzīta organizācija, kas aktīvi veicina labas 
korporatīvās pārvaldes principu ieviešanu visās trīs Baltijas valstīs. BKPI Baltijas valstīs īsteno vadības 
izglītības programmas augstākā līmeņa vadītājiem, biznesa īpašniekiem, padomes un valdes locekļiem, kā 
arī piedāvā pētījumus un vadlīnijas korporatīvās pārvaldības jautājumos Baltijas valstu privātā sektora un 
valsts uzņēmumiem.  
 
 
 
 
Papildu informācijai: 
Andris Grafs, BKPI Latvijas pārstāvniecības vadītājs 
Tālr.: +371 67212431 
Mob. tel. +371 29784407 
E-pasts: andris@corporategovernance.lv  
 
Vairāk par BKPI: www.corporategovernance.lv 
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